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     คำนำ 

   ปัจจุบันประเทศไทยกำหนดแผนเป็น 3 ระดับ โดยมียุทธศาสตร์ชาติเป็นแผนระดับที่ 1     
อันจะเป็นกรอบในการจัดทำแผนระดับต่าง ๆ ให้สอดคล้องและบูรณาการกันเพ่ือให้เกิดเป็นพลังผลักดัน
ร่วมกันไปสู่เป้าหมายการพัฒนาประเทศ คือ “ประเทศชาติมั่นคง ประชาชนมีความสุข เศรษฐกิจพัฒนาอย่าง 
ต่อเนื่อง สังคมเป็นธรรม ฐานทรัพยากรธรรมชาติยั่งยืน” ดำเนินการผ่านการถ่ายระดับเป้าหมายและประเด็น
ยุทธศาสตร์ชาติสู่แผนระดับที่ 2 และแผนระดับที่ 3 เพ่ือให้เกิดการดำเนินการเป็นไปในทิศทางเดียวกัน มุ่งสู่
การบรรลุวิสัยทัศน์ “ประเทศไทยมีความมั่นคง มั่งค่ัง ยั่งยืน เป็นประเทศท่ีพัฒนาแล้ว ด้วยการพัฒนาตามหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” ภายในปี 2580 ได้อย่างเป็นรูปธรรม 
   แผนระดับที่ 3 อันหมายถึงแผนในระดับหน่วยงาน จะเป็นกลไกสำคัญในการแสดงให้เห็นถึง
ดำเนินงาน/โครงการต่าง ๆ ของหน่วยงานในแต่ละปีงบประมาณ และทุก ๆ ห้วง 5 ปี ตามหลักความสัมพันธ์
เชิงเหตุและผล (Causal Relationship : XYZ)  ดังนั้น สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษานครพนม  จึง
ได้จัดทำแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา ระยะ 5 ปี (พ.ศ.2565-2570) ฉบับนี้ขึ้น เพ่ือพิจารณา กำหนดกรอบ
แนวทางการดำเนินงาน การแก้ไข ปรับปรุง ให้สนองตอบต่อแผน 3 ระดับและบรรลุตัวชี้วัดขององค์การ  
  การจัดทำแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา ระยะ 5 ปี (พ.ศ.2565-2570)  ได้รับความร่วมมือ
เป็นอย่างดีจากผู้บริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษาของหน่วยงาน ในสังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
มัธยมศึกษานครพนม  จึงขอขอบคุณทุกท่านมา ณ โอกาสนี้  และหวังเป็นอย่างยิ่งว่า เอกสารฉบับนี้ จะก่อ
ประโยชน์ต่อหน่วยงานในการนำนโยบายที่เกี่ยวข้องลงสู่ระดับพ้ืนที่  ส่งผลให้บรรลุผลสำเร็จตามพันธกิจและ
วิสัยทัศน์ขององค์การ      

                                                 

                                   สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษานครพนม   

                 ธันวาคม  2565 
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  ส่วนที่ 1 
บทนำ 

 

1. หลักการและเหตุผล 
 ตามมาตรา 65 ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย ได้บัญญัติให้รัฐพึงจัดให้มียุทธศาสตร์ชาติ
เป็นเป้าหมายการพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืนตามหลักธรรมาภิบาล  เพื่อใช้เป็นกรอบในการจัดทำแผนระดับ
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  และ
ตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื ่อง การแบ่งส่วนราชการภายในสำนักงานเขตพื ้นที ่การศึกษา         
พ.ศ. 2553 ข้อ 3 ให้สำนักงานเขตมีอำนาจหน้าที่ดำเนินการให้เป็นไปตามอำนาจหน้าที่ของสำนักงานเขต
พ้ืนที่การศึกษาตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ และมีอำนาจหน้าที่ จัดทำ
นโยบาย แผนพัฒนา และมาตรฐานการศึกษาของเขตพื้นที่การศึกษาให้สอดคล้องกับนโยบายมาตรฐาน
การศึกษา แผนการศึกษา แผนพัฒนาการศึกษาข้ันพื้นฐานและความต้องการของท้องถิ่น 
  จากเหตุผลข้างต้น ส่งผลให้หน่วยงานสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ ต้องกำหนดนโยบายและ
ดำเนินการจัดทำแผนยุทธศาสตร์ขององค์กรที ่สอดรับตามหลักการความสัมพันธ์เชิงเหตุและผล 
(CausalRelationships : XYZ) เพื ่อให้ตอบสนองต่อเหตุผลดังกล่าว สำนักงานเขตพื ้นที ่การศึกษา
มัธยมศึกษานครพนม จึงได้ดำเนินการจัดทำแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา ระยะ 5 ปี (ปีงบประมาณ     
พ.ศ.2566-25670) ระดับเขตพื้นที่การศึกษา โดยดำเนินการตามกระบวนการที่สำคัญของการจัดทำแผน
ยุทธศาสตร์  มีความสอดคล้องกับหลักการความสัมพันธ์เชิงเหตุและผล (CausalRelationships : XYZ) 
สนองต่อความต้องการของผู้รับบริการ ตามบริบทของพ้ืนที่  โดยมีวัตถุประสงค์ ดังนี้  
   - เพื่อให้การดำเนินงานมีความสอดคล้องกันตามหลักการความสัมพันธ์เชิงเหตุและผล 
(Causal Relationships : XYZ) และใช้เป็นกรอบแนวทางการจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปี สำหรับ
หน่วยงาน ในสังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครพนม ในระยะ 5 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ.
2566-2570) ส่งผลให้การดำเนินงานเป็นไปในทิศทางเดียวกัน เกิดผลลัพธ์ที่เป็นรูปธรรม 
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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  
 

 
 
 
 

 

 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 

N 

S

E W 

สาธารณรัฐประชาธิปไตย
ประชาชนลาว 

จังหวัดบงึกาฬ 

จังหวัดสกลนคร 

จังหวัดมุกดาหาร 

แขวงบอลิคำไซ 

แขวงคำม่วน 

แขวงสะหวันนะเขต 



 
 

แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา ระยะ 5 ปี (2566-2570) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครพนม หน้า 3 
 

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 
ส่งเสริมการศึกษาทางไกล

เทคโนโลยีสารสนเทศ 
และการสื่อสาร 

กลุ่ม 
กฎหมายและคด ี
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5. ข้อมูลพื้นฐานทางการศึกษา 
5.1 ข้อมูลจำนวนนักเรียนและโรงเรียน ปีการศึกษา 2565 

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 1 1 2 3 1,858 2,096 3,954 1,209 1,875 3,084 3,067 3,971 7,038 
2 ปลาปาก 6 - - 2 4 826 760 1,586 381 540 921 1,207 1,300 2,507 
3 ธาตุพนม 6 - 1 1 4 1,015 1,062 2,077 700 995 1,695 1,715 2,057 3,772 
4 เรณูนคร 2 - 1 - 1 609 605 1,214 348 653 1,001 957 1,258 2,215 
5 นาแก 5 - 1 1 3 1,043 1,126 2,169 594 951 1,545 1,637 2,077 3,714 
6 ท่าอุเทน 6 - - 2 4 828 847 1,675 425 769 1,194 1,253 1,616 2,869 
7 บ้านแพง 3 - - 1 2 509 583 1,092 295 463 758 804 1,046 1,850 
8 ศรีสงคราม 6 - 1 - 5 896 943 1,839 449 740 1,189 1,345 1,683 3,028 
9 นาหว้า 4 - - 1 3 555 533 1,088 324 388 712 879 921 1,800 
10 โพนสวรรค ์ 2 - - 1 1 409 444 853 294 541 835 703 985 1,688 
11 นาทม 2 - - - 2 169 192 361 91 134 225 260 326 586 
12 วังยาง 2 - - - 2 143 113 256 45 70 115 188 183 371 
รวมทั้งสิ้น 51 1 5 11 34 8,860 9,304 18,164 5,155 8,119 13,274 14,015 17,423 31,438 

ที่มา : ข้อมูลจาก Data Management Center : DMC  สำนักงานเขตพื้นทีก่ารศึกษามัธยมศึกษานครพนม (ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2565) 
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5.2 ข้อมูลบุคลากร  
ตารางที่ 2  แสดงข้อมูลจำนวนข้าราชการครู  บุคลากรทางการศึกษาและบุคลากรอ่ืน สำนักงานเขตพ้ืนที่ 
              การศึกษามัธยมศึกษานครพนม 

 ที่มา : กลุ่มบริหารงานบุคคล สำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศกึษานครพนม (ข้อมูล ณ 18 พฤศจิกายน 65) 

 
 
 
 
 
 
 
 

ตำแหน่ง จำนวน (คน) 
บุคลากรที่ปฏิบัติงานในโรงเรียน 

       ผู้อำนวยการโรงเรียน 44 

       รองผู้อำนวยการโรงเรียน 72 

       คร ู 1,674 

       พนักงานราชการ (ครูผู้สอน) 108 

       ครูวิกฤติ 12 

       เจ้าหน้าที่ธุรการ 36 

       ครูพ่ีเลี้ยงเด็กพิการ 16 

       ลูกจ้างประจำ 34 

       ลูกจ้างชั่วคราว (นักการภารโรง) 10 

รวม 2,006 
บุคลากรที่ปฏิบัติงานในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครพนม 

       ข้าราชการครู (ผู้อำนวยการ/รองผู้อำนวยการเขต) 3 

       บุคลากรทางการศึกษาอื่น (ศึกษานิเทศก์) 11 

       บุคลากรทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา 38 ค (2) 25 

       พนักงานราชการ 7 

       ลูกจ้างชั่วคราว 12 

รวม 58 
รวมทั้งสิ้น 2,064 
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6. ผลการดำเนินงานที่ผ่านมา 
          6.1 ด้านคุณภาพการศึกษา 
      6.1.1 แสดงผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O–NET) 
      สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครพนม ได้ดำเนินการจัดสอบให้แก่นักเรียน              
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ในวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2565 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ในวันที่ 27 และ 29 มีนาคม 
2565 เพื่อวัดความรู้ระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET)  ทั้งนี้ เพื่อให้หน่วยงานในสังกัด จักนำผลประเมินที่ได้
ไปปรับปรุง พัฒนาการจัดการเรียนการสอนให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น   และการจัดสอบให้แก่นักเรียน  
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 จัดสอบให้เฉพาะนักเรียนที่มีความสมัครใจสอบ จำนวน 2,434 คน  
 

ตารางที่ 3 แสดงผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O–NET) ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา   
             ปีที่ 3 สังกัด สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษานครพนม ปีการศึกษา 2564     
             เปรียบเทียบกับระดับสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน 

วิชา/ประเภท ภาษาไทย คณิตศาสตร ์ วิทยาศาสตร์ ภาษาอังกฤษ เฉลี่ยรวม 
ค่าเฉลี่ยระดับเขตพ้ืนที่
การศึกษา  

49.81 22.60 30.42 28.74 32.89 

ค่าเฉลี่ยระดับ สพฐ. 52.13 24.75 31.67 30.79 34.83 
ผลต่าง -2.32 -2.15 -1.25 -2.05 -1.94 
แปลผล ต่ำกว่า ต่ำกว่า ต่ำกว่า ต่ำกว่า ต่ำกว่า 

 

  จากตารางที่ 3 ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O–NET) ของนักเรียน
ชั ้นมัธยมศึกษาปีที ่ 3  สังกัด สำนักงานเขตพื้นที ่การศึกษามัธยมศึกษานครพนม ปีการศึกษา 2564 
เปรียบเทียบกับระดับสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ในภาพรวม พบว่า ค่าเฉลี่ยระดับเขต
พื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครพนม มีค่าเฉลี่ยต่ำกว่าระดับสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
เมื่อพิจารณาเป็นรายวิชา พบว่า ค่าเฉลี่ยระดับเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครพนม มีค่าเฉลี่ยต่ำกว่า
ระดับสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ทุกวิชา โดยค่าเฉลี่ยวิชาภาษาไทยของระดับเขตพื้นที่
การศึกษามัธยมศึกษานครพนม มีผลต่างจากค่าเฉลี่ยระดับสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
มากที่สุด คือ ร้อยละ 2.32 
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ตารางที่ 4 แสดงผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O–NET) ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา 
             ปีที่ 3 สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษานครพนม  ปีการศึกษา 2564 เปรียบเทียบ 
             กับระดับประเทศ 

 

   จากตารางที่ 4 ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O–NET) ของนักเรียน
ชั ้นมัธยมศึกษาปีที ่ 3 สังกัด สำนักงานเขตพื้นที ่การศึกษามัธยมศึกษานครพนม ปีการศึกษา 2564 
เปรียบเทียบกับระดับประเทศ  ในภาพรวม พบว่า ค่าเฉลี่ยระดับเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครพนม  
มีค่าเฉลี ่ยต่ำกว่าระดับประเทศ  เมื ่อพิจารณาเป็นรายวิชา พบว่า ค่าเฉลี ่ยระดับเขตพื้นที่ การศึกษา
มัธยมศึกษานครพนม  มีค่าเฉลี่ยต่ำกว่าระดับประเทศทุกวิชา โดยค่าเฉลี่ยวิชาภาษาอังกฤษของระดับเขต
พ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษานครพนม  มีผลต่างจากค่าเฉลี่ยระดับประเทศมากที่สุด คือ ร้อยละ 2.37 
 

ตารางที่ 5 แสดงผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O–NET) ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3               
             สังกัด สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษานครพนม เปรียบเทียบระหว่างปีการศึกษา 2563   
              และปีการศึกษา 2564  

วิชา/ปีการศึกษา ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ คณิตศาสตร ์ วิทยาศาสตร์ เฉลี่ยรวม 
ปีการศึกษา 2563 52.38 23.68 28.35 30.68 33.77 
ปีการศึกษา 2564 49.81 22.60 30.42 28.74 32.89 
ผลต่าง -2.57 -1.08 +2.07 -1.94 -0.88 
แปลผล ลดลง ลดลง เพิ่มข้ึน ลดลง ลดลง 

 

  จากตารางที่ 5 ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O–NET) ของนักเรียน 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที ่ 3  สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครพนม เปรียบเทียบระหว่างปี
การศึกษา 2563 และปีการศึกษา 2564  ในภาพรวม พบว่า ปีการศึกษา 2564 มีค่าเฉลี่ยรวมลดลงจากปี
การศึกษา 2563 เท่ากับร้อยละ 0.88 เมื่อพิจารณาเป็นรายวิชา พบว่า มีวิชาคณิตศาสตร์เพียงวิชาเดียวที่มี
ค่าเฉลี่ยในปีการศึกษา 2564 เพ่ิมขึ้นจากค่าเฉลี่ยปีการศึกษา 2563 เท่ากับร้อยละ 2.07 
 
 
 

วิชา/ประเภท ภาษาไทย คณิตศาสตร ์ วิทยาศาสตร์ ภาษาอังกฤษ เฉลี่ยรวม 
ค่าเฉลี่ยระดับเขตพ้ืนที่
การศึกษา 

49.81 22.60 30.42 28.74 32.89 

ค่าเฉลี่ยระดับประเทศ 51.19 24.47 31.45 31.11 34.55 
ผลต่าง -1.38 -1.87 -1.03 -2.37 -1.66 
แปลผล ต่ำกว่า ต่ำกว่า ต่ำกว่า ต่ำกว่า ต่ำกว่า 



 
 

แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา ระยะ 5 ปี (2566-2570) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครพนม หน้า 9 
 

ตารางที่ 6 แสดงผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O–NET)  ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา 
             ปีที่ 6 สังกัด สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษานครพนม ปีการศึกษา 2564 เปรียบเทียบ 
             กับระดับสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

วิชา/ประเภท ภาษาไทย สังคมศึกษา ภาษาอังกฤษ คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ เฉลี่ยรวม 

ค่าเฉลี่ยระดับเขตพ้ืนที่
การศึกษา 

44.17 35.38 21.50 17.44 27.03 29.10 

ค่าเฉลี่ยระดับ สพฐ. 47.74 37.45 25.83 21.83 29.04 32.37 
ผลต่าง -3.57 -0.27 -4.33 -4.39 -2.01 -3.27 
แปลผล ต่ำกว่า ต่ำกว่า ต่ำกว่า ต่ำกว่า ต่ำกว่า ต่ำกว่า 

   

   จากตารางที่ 6 ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O–NET)  ของนักเรียน
ชั ้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครพนม  ปีการศึกษา 2564 
เปรียบเทียบกับระดับสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ในภาพรวม พบว่า ค่าเฉลี่ยระดับเขต
พื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครพนม มีค่าเฉลี่ยต่ำกว่าระดับสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
เมื่อพิจารณาเป็นรายวิชา พบว่า ค่าเฉลี่ยระดับเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครพนม  มีค่าเฉลี่ยต่ำกว่า
ระดับประเทศทุกวิชา โดยค่าเฉลี่ยวิชาคณิตศาสตร์ของระดับเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครพนม  มี
ผลต่างจากค่าเฉลี่ยระดับสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน มากที่สุด คือ ร้อยละ 4.39 
 

ตารางที่ 7 แสดงผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O–NET) ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา 
             ปีที่ 6 สังกัด สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษานครพนม ปีการศึกษา 2564  
             เปรียบเทียบกับระดับประเทศ     
  

วิชา/ประเภท ภาษาไทย สังคมศึกษา ภาษาอังกฤษ คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ เฉลี่ยรวม 

ค่าเฉลี่ยระดับเขตพ้ืนที่
การศึกษา 

44.17 35.38 21.50 17.44 27.03 29.10 

ค่าเฉลี่ยระดับประเทศ 46.40 36.87 25.56 21.28 28.65 31.75 
ผลต่าง -2.23 -1.49 -4.06 -3.84 -1.62 -2.65 
แปลผล ต่ำกว่า ต่ำกว่า ต่ำกว่า ต่ำกว่า ต่ำกว่า ต่ำกว่า 

 

   ตารางที่ 7 ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั ้นพื้นฐาน (O–NET) ของนักเรียน   
ชั ้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 สังกัด สำนักงานเขตพื้นที ่การศึกษามัธยมศึกษานครพนม  ปีการศึกษา 2564 
เปรียบเทียบกับระดับประเทศ ในภาพรวม พบว่า ค่าเฉลี่ยระดับเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครพนม   
มีค่าเฉลี่ยต่ำกว่าระดับประเทศ   
 



 
 

แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา ระยะ 5 ปี (2566-2570) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครพนม หน้า 10 
 

ตารางที่ 8 แสดงผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O–NET)  ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6           
สังกัด สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษานครพนม เปรียบเทียบระหว่างปีการศึกษา 
2563 และปีการศึกษา 2564 

วิชา/ปีการศึกษา ภาษาไทย สังคมศึกษา ภาษาอังกฤษ คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ เฉลี่ยรวม 

ปีการศึกษา 2563 38.57 33.86 24.49 20.37 28.67 29.19 
ปีการศึกษา 2564 44.17 35.38 21.50 17.44 27.03 29.10 
ผลต่าง +6.77 +2.06 -1.54 -2.07 -1.64 -0.09 
แปลผล เพิ่มข้ึน เพิ่มข้ึน ลดลง ลดลง ลดลง ลดลง 

   

   จากตารางที่ 8 ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O–NET) ของนักเรียน 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6  สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครพนม เปรียบเทียบระหว่างปี
การศึกษา 2563 และปีการศึกษา 2564 ในภาพรวม พบว่า ปีการศึกษา 2564 มีค่าเฉลี่ยรวมลดลงจากปี
การศึกษา 2563เท่ากับร้อยละ 0.09  เมื่อพิจารณาเป็นรายวิชา พบว่า วิชาวิภาษาไทยและวิชาสังคมศึกษา มี
ค่าเฉลี่ยในปีการศึกษา 2564 เพ่ิมขึ้นจากค่าเฉลี่ยปีการศึกษา 2563 เท่ากับร้อยละ 6.77 และ 2.06 ตามลำดับ 
 

        6.1.2 การพัฒนาทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ที่เน้นสมรรถนะและทักษะวิชาชีพ  
     ความท้าทายด้านการศึกษาในศตวรรษที่ 21  คือการเตรียมผู้เรียนให้มีความพร้อมกับ
การใช้ชีวิตในศตวรรษที่ 21 อันจะส่งผลต่อวิถีการดำรงชีพ  ครูจึงต้องมีความตื่นตัวและเตรียมพร้อมในการ
จัดการเรียนรู้ เพื่อเตรียมความพร้อมให้ผู้เรียนมีทักษะสำหรับการออกไปดำรงชีวิตในโลกที่เปลี่ยนไป โดย
ทักษะแห่งศตวรรษท่ี 21 ที่สำคัญที่สุด คือ ทักษะการเรียนรู้ (Learning Skill)  
   สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษานครพนม จึงได้จัดทำโครงการอาชีวนวัตวิถีสู่การ
เรียนรู้เพื่อพัฒนาสมรรถนะและทักษะการมีงานทำตามบริบทของโรงเรียนและชุมชน  มีกิจกรรมการ
ดำเนินงาน ดังนี้ 
   1. จัดประชุมเชิงปฏิบัติการ ในหัวข้อ “นโยบายการพัฒนาทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 
21 ที่เน้นสมรรถนะและทักษะวิชาชีพ” แก่ผู้บริหารสถานศึกษาและครูวิชาการ   
   2. จัดประชุมเชิงปฏิบัติการ ในหัวข้อ  “การพัฒนาหลักสูตรอาชีพระยะสั้นและหลักสูตร
รายวิชาเพ่ิมเติมเพ่ือส่งเสริมทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ที่เน้นสมรรถนะและทักษะวิชาชีพ แก่หัวหน้า
กลุ่มสาระการเรียนรู้และครูผู้สอน 
   3. จัดเวทีนำเสนอผลงานและจัดนิทรรศการ การจัดการเรียนการสอนเพื่อส่งเสริมทักษะ
การเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ที่เน้นสมรรถนะและทักษะวิชาชีพ” 
   4. นิเทศ กำกับ ติดตาม ผลการดำเนินงานของกลุ่มเป้าหมาย ข้อ 1 และ 2 
 
 
 



 
 

แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา ระยะ 5 ปี (2566-2570) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครพนม หน้า 11 
 

 ผลการดำเนินงาน 
   1. โรงเรียนในสังกัด  ได้รับการส่งเสริมและสนับสนุนการจัดการเรียนการสอนเพื่อพัฒนา
สมรรถนะและทักษะการเรียนรู้เพ่ือการมีงานทำให้แก่ผู้เรียนตามการจัดกิจกรรม 5 รูปแบบ  
   2. ครูในสังกัดมีความรู้ความเข้าใจ ในการพัฒนาสมรรถนะและทักษะการเรียนรู้เพ่ือการมี
งานทำให้แก่ผู้เรียน ตามการจัดกิจกรรม 5 รูปแบบ (Module) ของโครงการ  
   3. โรงเรียนในสังกัด พัฒนาเครือข่ายการดำเนินงานสมรรถนะและทักษะการเรียนรู้ เพ่ือ
การมีงานทำให้แก่ผู้เรียน 
   4. โรงเรียนในสังกัด มีคลังหลักสูตรวิชาชีพระยะสั ้นและหลักสูตรรายวิชาเพิ่มเติมที่
เสริมสร้างสมรรถนะและทักษะอาชีพแก่ผู้เรียน       
   5. ผลงานและรางวัลที่ได้รับ ดังนี้  
      5.1 กรดจากน้ำหมักปลาส้มผสมซิงค์ออกไซด์ ลดกลิ่น ต้านเชื้อรา เพ่ิมน้ำหนักยางพารา 
โรงเรียนสหราษฎร์รังสฤษดิ์  อำเภอศรีสงคราม รางวัล “GPSC Young Social Innovator” 
      5.2 อุปกรณ์เล ี ้ยงปลาวาไรตี ้ (Automatic Fish Farming Equipment)  โรงเรียน   
ปลาปากวิทยา  อำเภอปลาปาก  รางวัล “Enjoy Science: Young Makers Contest ปี 4” 
      5.3 หุ่นยนต์บังคับมือ หุ ่นยนต์อัตโนมัติ และหุ ่นยนต์ความคิดสร้างสรรค์ ตั ้งแต่          
ชั ้นประถมถึงมัธยมปลาย โรงเรียนพะทายพิทยาคม  อำเภอท่าอุเทน  รางวัล “การแข่งขันหุ ่นยนต์
นานาชาติที่ประเทศเกาหลีใต้”   
 

          6.2 ด้านโอกาสทางการศึกษา 
      6.2.1 นักเรียนได้รับสิทธิและโอกาสเท่าเทียมกันด้านการศึกษา มีความครอบคลุมและ      

เสมอภาค 
      การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์โดยเฉพาะด้านการศึกษา ถือเป็นหัวใจในการพัฒนา

ศักยภาพของคนอันจะส่งผลต่อการพัฒนาประเทศ  ซึ ่งปัจจุบันสังคมมีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว  
กลายเป็นสังคมเศรษฐกิจที่แข่งขันกันด้วยปัญญาและมีความรู้เป็นฐานในการทำงาน  โดยรัฐธรรมนูญแห่ง
ราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2550 กำหนดให้รัฐต้องคุ้มครองและพัฒนาเด็กและเยาวชน ผู้ยากไร้ ผู้พิการหรือ
ทุพพลภาพและผู้ด้อยโอกาส ให้มีคุณภาพชีวิตที่ดี  พึ่งตนเองได้  รวมทั้งให้เยาวชนซึ่งไม่มีผู้ดูแลมีสิทธิได้รับ
การเลี้ยงดูและการศึกษาอบรมจากรัฐ  และพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ . 2542 แก้ไขเพิ่มเติม 
(ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 มีสาระบัญญัติที่สอดคล้องกับรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยว่า การจัดการศึกษา
ต้องจัดให้บุคคลมีสิทธิและโอกาสเสมอกันในการรับการศึกษาขั้นพื้นฐานไม่น้อยกว่าสิบสองปีที่รัฐต้องจัดให้
อย่างทั ่งถึงและมีคุณภาพโดยไม่เก็บค่าใช้จ่ าย ดังนั ้น สถานศึกษาสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษานครพนม  จึงมีหน้าที่ดำเนินงานตามพระราชบัญญัติข้างต้น  กำหนดแนวทางการบริหารจัดการ
และดำเนินงานให้นักเรียนที่อยู่ในความรับผิดชอบ จะต้องได้รับสิทธิและโอกาสเท่าเทียมกันด้านการศึกษา 
มีความครอบคลุมในทุกพ้ืนที่ ดังข้อมูลตามตารางที่ 9  
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ตารางที่ 9 นักเรียนได้รับสิทธิและโอกาสเท่าเทียมกันด้านการศึกษา มีความครอบคลุมและเสมอภาค 
 
 

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 

2563 4,594 4,547 98.98 3,417 3,193 93.45 
2564 5,239 5,198 99.22 3,511 3,200 91.14 

ที่มา : ข้อมูลจาก Data Management Center : DMC  สำนักงานเขตพื้นทีก่ารศึกษามัธยมศึกษานครพนม  
   

  จากตารางที่ 9 นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 เรียนจบตามหลักสูตรแกนกลางขั้นพื้นฐาน 
พุทธศักราช 2551 ในปีการศึกษา 2564 พบว่า มีนักเรียนที่เรียนจบตามหลักสูตรแกนกลางขั้นพื้นฐาน 
พุทธศักราช 2551 และเรียนต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 หรือเทียบเท่า ร้อยละ 99.22  เพ่ิมข้ึนจากปีการศึกษา 
2563 ร้อยละ 0.24 
  สำหรับนักเรียนที่เรียนจบชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 เรียนจบตามหลักสูตรแกนกลางขั้นพ้ืนฐาน 
พุทธศักราช 2551 ในปีการศึกษา 2564 พบว่า มีนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 เรียนจบตามหลักสูตร
แกนกลางขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 และได้ศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ ้น ร้อยละ 91.14 ลดลงจากปี
การศึกษา 2563 ร้อยละ 2.31 
     สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครพนม ได้จัดทำโครงการรับนักเรียน เพื่อให้
นักเรียนในสังกัด ปีการศึกษา 2565  ได้รับสิทธิและโอกาสเท่าเทียมกันด้านการศึกษา มีความครอบคลุม 
ประกอบด้วยกิจกรรม ดังนี้ 
   1. ประกาศการจัดสรรโอกาสการเข้าเรียน ปีการศึกษา 2565 
   2. จัดทำร่างคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการรับนักเรียนเสนอคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัด
ให้ความเห็นชอบ 
  3. แต่งตั้งคณะกรรมการรับนักเรียน ระดับโรงเรียนและระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา 
   4. เตรียมพร้อมการรับนักเรียนโดยการแจ้งนโยบายและแนวปฏิบัติการรับนักเรียนของ 
สพฐ. ให้สถานศึกษาทราบและดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้อง  
   5. แจ้งสถานศึกษาส่งข้อมูล แผนการรับนักเรียนเขตพื้นที่บริการ สัดส่วนการรับนักเรียน 
และชื่อผู้ประสานงานการรับนักเรียนพร้อมเบอร์โทรศัพท์  โดยให้โรงเรียนบันทึกผ่าน Google form หรือ
ส่งทาง AMSS++ 
   6. สรุปรวบรวมข้อมูลแผนการรับนักเรียนเขตพื้นที่บริการ  สัดส่วนวิธีการรับนักเรียน 
พร้อมทั้งเสนอแนวปฏิบัติการรับนักเรียนของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ปีการศึกษา 2564 เสนอ
คณะกรรมการรับนักเรียนระดับเขตพ้ืนที่การศึกษาให้ความเห็นชอบ 
   7. ประกาศแนวปฏิบัติการรับนักเรียน แผนการรับนักเรียนเขตพ้ืนที่บริการ ให้สถานศึกษา 
นักเรียนและผู้ปกครองทราบและถือปฏิบัติ 
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   8. แจ้งให้สถานศึกษาบันทึกข้อมูลการรับสมัครนักเรียนรายวัน ผ่านโปรแกรมรับนักเรียน 
   9. ออกติดตามการสอบคัดเลือกนักเรียนห้องเรียนพิเศษและห้องเรียนปกต ิ 
   10. ประกาศจัดหาที่เรียนให้นักเรียนที่ยังไม่มีที่เรียน โดยยื่นความจำนง ณ สำนักงานเขต
พื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครพนมโดยตรง หรือยื่นความจำนงออนไลน์ผ่านหน้าเว็บไซต์ สำนักงานเขต
พ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษานครพนม  
   11. แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาจัดหาที่เรียนให้กับนักเรียน และประกาศผลการจัดหา
ที่เรียน 
   12. สรุปผลการรับนักเรียน  รายงาน สพฐ. และคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดทราบ 
 ผลการดำเนินงาน 
  สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษานครพนม จัดหาที่เรียนให้กับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา      
ปีที่ 1 จำนวน 67 คน และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 จำนวน 157 คน 
 ปัญหาอุปสรรคในการดำเนินงาน 
   1. โรงเรียนที่ไม่ใช่โรงเรียนที่มีอัตราการแข่งขันสูง รับนักเรียนไม่เต็มแผน 
   2. นักเรียนและผู้ปกครองมีความประสงค์ให้นักเรียนเข้าเรียนในโรงเรียนระดับจังหวัด  
ส่งผลให้โรงเรียนระดับตำบล มีจำนวนนักเรียนลดลง  
  แนวทางเพ่ือการพัฒนา 

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

  6.2.2 นักเรียนออกกลางคัน   
 แผนภูมิที่ 1 ร้อยละของนักเรียนออกกลางคัน ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-6  ปีการศึกษา 2555 - 2563  

      (81 แห่ง) สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 22 และปีการศึกษา 2564  
      (51 แห่ง) สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษานครพนม  

 
ที่มา : ข้อมูลจาก Data Management Center : DMC  สำนักงานเขตพื้นทีก่ารศึกษามัธยมศึกษานครพนม  
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   จากแผนภูมิที่ 1 ในปีการศึกษา 2563 ไม่ปรากฎว่ามีเด็กออกกลางคัน ทั้งนี้ เนื่องจาก
สถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ที่ยังมีความรุนแรง จึงไม่สามารถตรวจสอบนักเรียนที่
ขาดเรียนได้  และในปีการศึกษา 2564 พบว่ามีนักเรียนออกกลางคัน ระดับมัธยมศึกษา (ม.1- ม.6)  สังกัด
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครพนม (51 โรงเรียน) จำนวน 16 คน  คิดเป็นร้อยละ 0.06      
โดยมีสาเหตุสำคัญ เช่น ปัญหาด้านครอบครัว ส่วนใหญ่มีฐานะยากจน มีปัญหาด้านค่าใช้จ่าย ครอบครัว
หย่าร้าง และในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 มีการปรับรูปแบบการจัดการเรียน
การสอนเป็นแบบ On-line พบปัญหาขาดแคลนอุปกรณ์การเรียน ทำให้เรียนไม่ทัน จึงหยุดเรียน ส่งผล
กระทบต่อการติดตามตัวเด็ก  ด้วยเหตุนี้รัฐบาลจึงได้กำหนดนโยบายเร่งด่วนโดยการจัดทำโครงการ “พา
น้องกลับมาเรียน” เพ่ือส่งเสริมโอกาสความเสมอภาคและความเท่าเทียมทางการศึกษา แก้ปัญหาเชิงรุกเด็ก
หลุดออกจากระบบ โดยเป็นการคืนโอกาส สร้างอนาคตให้เด็กและแก้ปัญหาระยะยาว ตั้งเป้าตัวเลขเด็ก
หลุดจากระบบเป็นศูนย์   
   สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครพนม ได้ให้ความสำคัญและดำเนินงานตาม
นโยบายดังกล่าว โดยการจัดทำโครงการ จำนวน 3 โครงการ ดังนี้  

(1) โครงการส่งเสริมพัฒนาระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนในสถานศึกษา  
(2) โครงการสนับสนุนและติดตามการดำเนินงานคัดกรองนักเรียนยากจนและยากจน

พิเศษแบบมีเงื่อนไขและพัฒนาระบบสารสนเทศดูแลช่วยเหลือนักเรียน  
(3) โครงการส่งเสริมโอกาส ความเสมอภาคและความเท่าเทียมทางการศึกษา “พาน้อง

กลับมาเรียน” 
สรุปกิจกรรมที่ดำเนินการ ดังนี้ 
  1. แต่งตั้งคณะกรรมการประจำศูนย์เฉพาะกิจ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา 
นครพนม เพ่ือดูแลช่วยเหลือนักเรียนในสถานศึกษา  

  2. ลงนามบันทึกข้อตกลงการร่วมมือดำเนินงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน  ให้มี
ประสิทธิภาพ  จำนวน 21 หน่วยงาน   ส่งเสริมให้สถานศึกษาดำเนินการออกเยี่ยมบ้านนักเรียนทุกคน 
อย่างน้อยปีการศึกษาละ 2 ครั้ง เพ่ือให้ครรูู้จักนักเรียนรายบุคคล  คัดกรองนักเรียน  ส่งเสริมพัฒนาวิธีการ
ดำเนินงาน กำหนดแนวทางการป้องกันแก้ไข และดำเนินการส่งต่อไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
   3. ส่งเสริมและพัฒนาสถานศึกษาโดยการจัดประกวดสถานศึกษาที่มีระบบดูแลช่วยเหลือ
นักเรียนดีเด่น และประกวดครูที่จัดการศึกษาทักษะชีวิตให้กับนักเรียนดีเด่น  เพื่อเป็นแบบอย่างและเป็น
สถานที่แลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างสถานศึกษา 
                     6. สร้างเครือข่ายความร่วมมือกันในการดำเนินงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน  โดยมี
กลุ่มไลน์คร ูที่รับผิดชอบงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน เพ่ือใช้เป็นช่องทางการติดต่อสื่อสารแจ้งข่าวสาร
ต่าง ๆ 
   7. ประสานสถานศึกษาร่วมกับหน่วยงานระดับจังหวัดและระดับอำเภอ ออกกตรวจ
สถานทีใ่นเทศกาลต่าง ๆ เช่น เทศกาลลอยกระทง วันวาเลนไทน์ เป็นต้น 
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   8. ประสานความร่วมมือกับหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชนและหน่วยงานอื่น ๆ เพื่อให้
นักเรียนได้รับการช่วยเหลือ ดูแลอย่างต่อเนื่อง และจัดหาทุนการศึกษาให้แก่นักเรียนยากจน 
                     9. ส่งเสริมให้สถานศึกษาจัดทำระบบปัจจัยพื้นฐานนักเรียนยากจน เพ่ือช่วยเหลือนักเรียน
ที่ยากจนและด้อยโอกาส ให้ได้รับเงินอุดหนุนในการศึกษาให้จบการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน และลดอัตราการออก
กลางคัน 
  10. ดำเนินงานร่วมกับภาคีเครือข่ายทั้งภายในและภายนอกหน่วยงาน ในการออกติดตาม
นักเรียนออกกลางคัน และไม่จบการศึกษา ปีการศึกษา 2564 ให้กลับเข้าสู่ระบบการศึกษา 
 ผลการดำเนินงาน  

1. โครงการส่งเสริมพัฒนาระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนในสถานศึกษา  ประจำปีงบประมาณ     
พ.ศ.2565 
       1.1 สถานศึกษาได้รับรางวัล สถานศึกษาที่มีระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนดีเด่น ระดับ 
ประเทศ อันดับที่ 5 ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 4 – 6 คือ นางวรรษา  ปิ่นมุนี ครูโรงเรียนศรีบัวบานวิทยาคม     
      1.2 นักเรียนในสังกัด ได้รับความช่วยเหลือ จำนวน 45 กรณี รวมเป็นเงินจำนวน 97,000 บาท 
และอยู่ระหว่างการดำเนินการช่วยเหลือ ดังนี้ 
    - ภัยจากอุบัติเหตุมี 62 ราย 
    - ภัยจากการละเมิด มี 3 ราย 
    - ภัยจากการใช้ความรุนแรงมี 1 ราย 
    - ภัยที่มีผลกระทบต่อสุขภาวะร่างกายและจิตใจ มี 10 ราย 
      1.3 นักเรียนได้รับการช่วยเหลือด้านทุนการศึกษา จำนวน 228 คน รวมเป็นเงิน 398,000 บาท 
(สามแสนเก้าหมื่นแปดพันบาทถ้วน) ดังนี้ 
   1.3.1 ทุนช่วยเหลือเงินสงเคราะห์เด็กในครอบครัวยากจน จากหน่วยงานบ้านพักเด็กและ
ครอบครัวจังหวัดนครพนม จำนวน 164 คนๆ ละ 1,000 บาท เป็นเงิน 164,000  บาท 
      1.3.2 ทุนการศึกษาเฉลิมราชกุมารี ระยะที่ 2 รุ่นที่ 4 – 6 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 
2565 จำนวน 7 คนๆ ละ 12,500 บาท เป็นเงิน  87,500  บาท 
      1.3.3 ทุนการศึกษาโครงการเด็กดีของสังคม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 จาก
ธนาคารออมสิน จำนวน 5 คนๆ ละ  5,000 บาท เป็นเงิน 25,000 บาท 
       1.3.4 ทุนการศึกษามูลนิธิ เปรม ติณสูลานนท์ จังหวัดนครราชสีมา ประจำปี 2564 
จำนวน 7 คนๆ ละ  3,000 บาท เป็นเงิน 21,000 บาท 
      1.3.5 ทุนมูลนิธิร่วมจิตต์น้อมเกล้าฯ จำนวน 6 คนๆ ละ  4,500 บาท เป็นเงิน 27,000 
บาท 
      1.3.6 ทุนการศึกษามูลนิธิคุณพุ่ม ปีการศึกษา 2565 จากศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำ
จังหวัดนครพนม จำนวน  3 คนๆ ละ 5,000 บาท เป็นเงิน 15,000 บาท     
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   1.3.7 โครงการ 910 ทุนการศึกษาเพื่อนักเรียนที่ขาดแคลน เฉลิมพระเกียรติสมเด็จ      
พระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชนนีพันปีหลวงของสมาคมสภาสตรีแห่งชาติ จำนวน 3 
คนๆ ละ 3,000 บาท เป็นเงิน  9,000 บาท 
       1.3.8 ทุนการศึกษามูลนิธิโรงเรียนน่าอยู่เรียนรู้อย่างมีความสุข  จังหวัดนครพนม พ.ศ. 
2552 จำนวน 33 คนๆ ละ 1,500 บาท เป็นเงิน 49,500 บาท 
  2. โครงการสนับสนุนและติดตามการดำเนินงานคัดกรองนักเรียนยากจนและยากจนพิเศษแบบมี
เงื่อนไขและพัฒนาระบบสารสนเทศดูแลช่วยเหลือนักเรียน 
      2.1 ผลการคัดกรองนักเรียนยากจน ระบบ CCT (ข้อมูล ณ วันที่ 22 มิถุนายน 2565)  
      (1) ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 นักเรียนยากจน จำนวน 12,395 คน สถานศึกษา  
คัดกรอง นร.01 จำนวน 11,677 คน คิดเป็นร้อยละ 94.21 ได้รับเงินปัจจัยพื้นฐานนักเรียนยากจน จำนวน 
9,148 คน คิดเป็นร้อยละ 73.80  ได้รับทุนเสมอภาคจาก กสศ. จำนวน 6,770 คน คิดเป็นร้อยละ 54.62  
           (2) ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564  นักเรียนยากจน จำนวน 12,866 คน สถานศึกษา
คัดกรอง นร.01 จำนวน 11,716 คน คิดเป็นร้อยละ 91.06 ได้รับเงินปัจจัยพื้นฐานนักเรียนยากจน จำนวน 
9,123 คน คิดเป็นร้อยละ 70.91 ได้รับทุนเสมอภาคจาก กสศ. จำนวน 6,805 คน คิดเป็นร้อยละ 52.89  
           (3) ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565 นักเรียนยากจน จำนวน 13,399 คน สถานศึกษา  
คัดกรอง นร.01 จำนวน 12,390 คน คิดเป็นร้อยละ 92.46 ได้รับเงินปัจจัยพื้นฐานนักเรียนยากจน จำนวน 
9,858 คน คิดเป็นร้อยละ 73.57 ได้รับทุนเสมอภาคจาก กสศ. จำนวน 7,243 คน คิดเป็นร้อยละ 54.05  
          2.2 ครูผู้รับผิดชอบงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนและระบบคัดกรองนักเรียนยากจน เข้าร่วม
ประชุม วันที่ 24 มีนาคม 2565 ณ ห้องประชุมเปือยงาม สพม.นครพนม จำนวน 26 โรงเรียน 32 คน  

3. โครงการส่งเสริมโอกาส ความเสมอภาคและความเท่าเทียมทางการศึกษา “พาน้องกลับมา
เรียน” 
      3.1 มีนักเรียนต้องติดตาม จำนวน 384 คน พบตัว จำนวน 384 คน คิดเป็นร้อยละ 100      
กลับเข้าสู่ระบบการศึกษา จำนวน 281 คน คิดเป็นร้อยละ 73.17 นักเรียนที่เข้าสู่ระบบการศึกษาและหรือ
จบการศึกษาภาคบังคับ จำนวน 354 คน คิดเป็นร้อยละ 92.18 นักเรียนประกอบอาชีพไม่จบการศึกษา
ภาคบังคับ และไม่ประสงค์เข้าสู่ระบบการศึกษา จำนวน 30 คน คิดเป็นร้อยละ 7.82 
      3.2 นักเรียนที่ยังไม่จบการศึกษาภาคบังคับและยังไม่เข้าสู่ระบบการศึกษาจำนวน 45  คน      
ลงพื้นที่ติดตาม 45 คน กลับเข้าสู่ระบบการศึกษา จำนวน 9 คน จบการศึกษาภาคบังคับไม่ประสงค์      
เรียนต่อ จำนวน 6 คน และประกอบอาชีพและไม่ประสงค์เข้าสู่ระบบการศึกษา จำนวน 3 คน  

    3.3 ติดตามนักเร ียนออกกลางคันและนักเร ียนที ่ ไม ่จบการศึกษา  ปีการศึกษา 2564              
โดยลงพื้นที่ติดตามการดำเนินงานของสถานศึกษาและเยี่ยมบ้านนักเรียน ให้ความช่วยเหลือเด็กตกหล่น
และเด็กออกกลางคัน หรือกรณีอ่ืน ๆ ระหว่างวันที่ 30 สิงหาคม – 28 กันยายน 2565  
      3.4 นักเรียนที่ไม่จบการศึกษาปีการศึกษา 2564 จำนวน 1,024 คน ได้รับการติดตามจำนวน 
1,024 คน คิดเป็นร้อยละ 100    
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      3.5 สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษานครพนม ร่วมกับสำนักงานพัฒนาสังคมและความ
มั่นคงของมนุษย์จังหวัดนครพนม  บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดนครพนม  ลงพื้นที่ติดตามเยี่ยมบ้าน
นักเรียนออกกลางคันและนักเรียนที่ไม่จบการศึกษา เมื่อวันที่ 13 กันยายน 2565  
      3.6 โรงเรียนทุกแห่ง ดำเนินงานป้องกันนักเรียนหลุดออกจากระบบการศึกษา เช่น นักเรียน
ขาดเรียนเกิน 3 วัน ครูที่ปรึกษาจะติดตามนักเรียน หาก 7 วัน ยังไม่กลับมาเรียน ครูที่ปรึกษาจะลงเยี่ยม
บ้านนักเรียน และหากเกิน 15 วัน ยังไม่กลับมาเรียน จะเชิญผู้ปกครองมารับทราบพฤติกรรมของนักเรียน 
เป็นต้น 
 

        6.3 ด้านการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา 
     สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษานครพนม  ไดจ้ัดทำ 
     1. โครงการพัฒนาและเสริมสร้างสมรรถนะผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการ สังกัดสำนักงาน
เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครพนม ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ประกอบด้วยกิจกรรมและผลการ
ดำเนินงาน ดังนี้  
   1.1 กิจกรรม การพัฒนาผู้บริหารตำแหน่ง รองผู้อำนวยการสถานศึกษา ผู้อำนวยการ
สถานศึกษา  
           ผลการดำเนินงาน ผู้บริหารการศึกษา ตำแหน่งรองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่
การศึกษา  จำนวน 2 คน ได้รับการประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานในหน้าที่ เพ่ือพัฒนาการศึกษา  
   1.2 กิจกรรม การพัฒนาข้าราชการบรรจุใหม่ ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย 
          ผลการดำเนินงาน ครูผู้ช่วยบรรจุใหม่ จำนวน 72 คน ได้รับการพัฒนาให้มีความรู้
ความเข้าใจในระเบียบ กฎหมาย ความก้าวหน้าในหน้าที่ สวัสดิการในการทำงาน  
  1.3 กิจกรรม การศึกษาดูงานนอกสถานศึกษา องค์กร ที่ประสบผลสำเร็จในด้านการ
พัฒนาคุณภาพชีวิต ภายใต้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง โดยการแลกเปลี ่ยนเรียนรู ้ระบบและวิธ ีการ
ปฏิบัติงานในหน่วยงาน และการสร้างเครือข่าย 
          ผลการดำเนินงาน ผู้บริหารการศึกษา บุคลากรทางการศึกษาและลูกจ้างประจำใน
สังกัด ได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้กับบุคลากรในหน่วยงานที่ประสบผลสำเร็จด้านการพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
นำแนวทางที่ประสบผลสำเร็จมาปรับใช้ในการปฏิบัติได้อย่างเหมาะสม  และเสริมสร้างสัมพันธภาพ
ระหว่างผู้บริหารการศึกษา บุคลากรทางการศึกษาและลูกจ้างประจำ มีความรักสามัคคี ความเป็นหนึ่ง
เดียวในการพัฒนาองค์กร  
  1.4 กิจกรรม การพัฒนาตามนโยบายและตามความต้องการตามกรอบมาตรฐาน CEFR 
ผ่านระบบออนไลน์ (ห้องเรียนภาษาอังกฤษในชีวิตในยุค New Normal) 
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      ผลการดำเนินงาน  
    1.4.1 ผู้เข้ารับการอบรม จำนวน 263 คน ประกอบด้วย ข้าราชการในสังกัด 
จำนวน 220 คน  ข้าราชการต่างสังกัด จำนวน 43 คน  ผ่านการอบรม จำนวน 186 คน ประกอบด้วย 
ข้าราชการในสังกัด จำนวน 160 คน ข้าราชการต่างสังกัด  26 คน  
    1.4.2 การอบรมผ่านช่องทาง Facebook , Youtube ของสำนักงานเขตพื้นที่
การศึกษามัธยมศึกษานครพนม มีผู้สนใจเข้ารับการอบรมและทำแบบทดสอบออนไลน์หลังการอบรม ผ่าน
เกณฑ์การประเมิน ได้รับเกียรติบัตร จำนวน 3,000 คน 
 2. โครงการส่งเสริม ยกย่อง เชิดชูเกียรติข้าราชการครูและบุคลกรทางการศึกษา เพื่อคัดเลือกครู
และบุคลากรทางการศึกษา เข้ารับรางวัลต่าง ๆ ในระดับชาติ ประกอบด้วยกิจกรรม ดังนี้ 
        2.1 แจ้งหลักเกณฑ์และวิธีการให้สถานศึกษา/เครือข่ายสถานศึกษา บุคลากรในเขตพ้ืนที่
การศึกษาทราบ 
       2.2 สถานศึกษา/เครือข่ายสถานศึกษา แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการสรรหา และ
คัดเลือกครูบุคลากรทางการศึกษา เพ่ือเสนอชื่อให้สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
     2.3 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการสรรหาและคัดเลือก ระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา 
      2.4 เสนอรายชื่อและผลงานให้หน่วยงานเจ้าของรางวัลทราบ 
   2.5 ประกาศผลการคัดเลือกให้สถานศึกษาและผู้ที่เกี่ยวข้องทราบและเข้ารับรางวัลใน
โอกาสต่าง ๆ เช่น งานวันครู การประชุมผู้บริหารสถานศึกษา เป็นต้น 
 จากวิธีการดำเนินงานดังกล่าว ส่งผลให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครพนม มี ครู
และบุคลากรทางการศึกษาที่มีผลการปฏิบัติงานเชิงประจักษ์ตามเกณฑ์  ได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติ      
ดังตารางที่ 10  
 

ตารางที่ 10  ครูและบุคลากรทางการศึกษาที่มีผลการปฏิบัติงานเชิงประจักษ์ตามเกณฑ์  ได้รับการยกย่อง   
                เชิดชูเกียรติ  สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษานครพนม 

 

รางวัล 
ปี 2565 

ผู้บริหาร ครู บุคลากร
ทางการศึกษา 

สถานศึกษา 

1.รางวัลจากสำนักงานเลขาธิการคุรุสภา 
   -เครื่องหมายเชิดชูเกียรติ “คุรุสดุดี” 2 2 - - 
   -รางวัลหนึ่งโรงเรียนหนึ่งนวัตกรรม (สถานศึกษา) - - - 2 
   -เครื่องหมายเชิดชูเกียรติ “ครูผู้สอนดีเด่น” - 2 - - 
   -ผู้ประกอบอาชพีทางการศึกษาเพื่อรับรางวัล “คุรุสภา” 1 1 - - 
   -ครูภาษาไทยดีเด่นเพื่อรับรางวัลเชิดชูเกียรติจารึก 
พระนามาภิไธยย่อ ศธ 

- - - - 



 
 

แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา ระยะ 5 ปี (2566-2570) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครพนม หน้า 19 
 

  

6.4 ด้านการบริหารจัดการ 
6.4.1 การประเมินคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา ระดับการศึกษาข้ันพื้นฐาน 

            ตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) 
พ.ศ.2545 ได้กำหนดจุดมุ่งหมายหลักของการบริหารจัดการศึกษา ที่มุ่งเน้นคุณภาพและมาตรฐานในทุก
ระดับโดยกำหนดรายละเอียดไว ้ในหมวด 6 “มาตรฐานและการประกันคุณภาพการศึกษา” ซึ่ง
ประกอบด้วย ระบบประกันคุณภาพภายในและระบบประกันคุณภายนอก กำหนดให้สถานศึกษาจะต้องจัด
ให้มีการประกันคุณภาพการศึกษาโดยต่อเนื่อง สอดคล้องกับภาวะที่เปลี่ยนแปลง ตามนวัตกรรมและ
เทคโนโลยีที่เปลี่ยนไปอย่างรวดเร็ว ทำให้หน่วยงานทางการศึกษามีการตื่นตัว เพ่ือจัดทำมาตรฐานทางด้าน
การประกันคุณภาพการศึกษาของตนเอง ตามท่ีกระทรวงศึกษาธิการได้ออกกฎกระทรวงว่าด้วยการประกัน
คุณภาพการศึกษาพ.ศ.2561 ข้อ 3 ให้สถานศึกษาแต่ละแห่งจัดให้มีระบบการประกันคุณภาพภายใน
สถานศึกษา  โดยการกำหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาให้เป็นไปตามมาตรฐานการศึกษาแต่ละ
ระดับและประเภทการศึกษาที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการประกาศกำหนด พร้อมทั ้งจัดทำ
แผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษาท่ีมุ่งคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา และดำเนินการตามแผน
ที่กำหนดไว้ โดยจัดให้มีการประเมินผลและตรวจสอบคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา ติดตามผลการ
ดำเนินการเพื่อพัฒนาสถานศึกษาให้มีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา และจัดส่งรายงานผลการประเมิน
ตนเองให้แก่หน่วยงานต้นสังกัดหรือหน่วยงานที่กำกับดูแลสถานศึกษาเป็นประจำทุกปี  

รางวัล 
ปี 2565 

ผู้บริหาร ครู บุคลากร
ทางการศึกษา 

สถานศึกษา 

2.รางวัลจากสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  
   -ยอดครูผู้มีอุดมการณ์ - - - - 
   -OBEC  AWARDS 2 13 - - 
   -ครูดีในดวงใจ - 1 - - 
3.รางวัลจากสำนักงานปลดักระทรวงศึกษาธิการ 
   -REO 11 MOE  AWARDS (ระดับภูมิภาค)  18 89 - - 
4.รางวัลจากหน่วยงาน/องค์กรอื่น ๆ 
   -รางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี - - - - 
   -ข้าราชการพลเรือนดีเด่น 2 1 - - 
   -ครูดีไม่มีอบายมุข   3 26 - - 
   -พระพฤหัสบด ี 2 2 2 1 
   -ครูดีของแผ่นดิน - - - - 



 
 

แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา ระยะ 5 ปี (2566-2570) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครพนม หน้า 20 
 

  ด้วยเหตุผลข้างต้น สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครพนม จึงได้กำหนดให้
สถานศึกษาในสังกัด ดำเนินการจัดทำรายงานประเมินคุณภาพภายในประจำปี เพื่อรวบรวม วิเคราะห์ผล
การประเมินตนเองของสถานศึกษา รายละเอียดดังตารางที่ 11 และ 12 
 

ตารางที่ 11  ผลการประเมินคุณภาพภายนอกของสถานศึกษาในสังกัด รอบ 4 โดยสำนักงานรับรอง 
                มาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา หรือ สมศ. (องค์การมหาชน)  

จำนวนสถานศึกษา 
ที่เข้ารับการประเมิน (แห่ง) 

ระดับคุณภาพ 
ดีเยี่ยม ร้อยละ ดีมาก ร้อยละ ดี ร้อยละ 

47 4 8.51 10 21.28 33 70.21 
ที่มา : กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา สำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษานครพนม 
 

  จากตารางที่ 11 ผลการประเมินคุณภาพภายนอกของสถานศึกษาในสังกัด รอบ 4 พบว่า 
มีสถานศึกษาในสังกัด เข้ารับการประเมินคุณภาพภายนอก รอบ 4 ทั้งสิ้น 47 แห่ง มีผลการประเมินระดับ
คุณภาพในระดับ “ดี” มากท่ีสุด จำนวน 33 แห่ง รองลงมา คือ ระดับ “ดีมาก” จำนวน 10 แห่ง และระดับ 
“ดีเยี่ยม” จำนวน 4 แห่ง ตามลำดับ 
 

ตารางที่ 12 ผลการประเมินคุณภาพภายในตามรายงานประจำปีของสถานศึกษาในสังกัด  ตามกรอบ 
               มาตรฐานการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน เพื่อประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษาปีการศึกษา  
               2564   

 
ระดับคุณภาพ 

ผลการประเมินคุณภาพภาพภายในสถานศึกษา 
มาตรฐานที่ 1 มาตรฐานที่ 2 มาตรฐานที่ 3 ผลประเมินภาพรวม 

จำนวน  ร้อยละ จำนวน  ร้อยละ จำนวน  ร้อยละ จำนวน  ร้อยละ 
ยอดเยี่ยม 14 27.45 23 45.10 20 39.22 20 39.21 
ดีเลิศ 25 49.02 26 50.98 26 50.98 27 52.94 
ด ี 12 23.53 2 3.92 5 9.80 4 7.85 

  รวม 51 100 51 100 51 100 51 100 
ที่มา : กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา สำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษานครพนม 
 

    จากตารางที่ 12 ผลการประเมินคุณภาพภายในของสถานศึกษา ในภาพรวมทุกมาตรฐาน
อยู่ในระดับ “ดี” ขึ้นไป คิดเป็นร้อยละ 100 จำแนกผลการประเมินสถานศึกษาอยู่ในระดับ “ดีเลิศ” มาก
ที่สุด จำนวน 27 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 52.94  รองลงมา คือระดับ “ยอดเยี่ยม” จำนวน 20 แห่ง คิดเป็น
ร้อยละ 39.21  และระดับ“ดี” จำนวน 4 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 7.85  ตามลำดับ 
 
 
 



 
 

แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา ระยะ 5 ปี (2566-2570) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครพนม หน้า 21 
 

   เมื่อจำแนกตามมาตรฐาน  
   มาตรฐานที่ 1 ด้านคุณภาพผู้เรียน  สถานศึกษามีผลการประเมินอยู่ในระดับ “ดีเลิศ”
มากที่สุดจำนวน 25 แห่ง ร้อยละ 49.02 รองลงมา คือ ระดับ “ดีเยี่ยม” จำนวน 14 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 
27.45  และระดับ “ดี” จำนวน 12 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 23.53  
    จุดเด่นที่พบมากที่สุด คือ ผู้เรียนมีคุณลักษณะและค่านิยมที่ดี ตามที่สถานศึกษา
กำหนด ร้อยละ 92.10 รองลงมา คือ มีความสามารถในการอ่าน การเขียน การสื่อสารและการคิดคำนวณ 
ร้อยละ 86.37 และด้านความรู้ ทักษะพ้ืนฐานและเจตคติท่ีดีต่องานอาชีพ ร้อยละ 82.25 ตามลำดับ 
   จุดที่ควรพัฒนา คือ ด้านคุณภาพผู้เรียน ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตร
สถานศึกษา ร้อยละ 70.12 รองลงมา คือ ความสามารถในการสร้างนวัตกรรม ร้อยละ 68.66 และ
ความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิดวิจารณญาณ อภิปรายแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและแก้ปัญหา ร้อยละ 
64.75 ตามลำดับ 
  มาตรฐานที่ 2 ด้านกระบวนการบริหารและการจัดการ สถานศึกษามีผลการประเมินอยู่
ในระดับ “ดีเลิศ” มากที่สุด จำนวน 26 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 50.98 รองลงมา คือ ระดับ “ดีเยี่ยม” จำนวน 
23 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 45.10  และระดับ “ดี” จำนวน 2 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 3.92   
    จุดเด่นที่พบมากที่สุด คือ มีระบบบริหารจัดการคุณภาพสถานศึกษา ร้อยละ 
98.24  รองลงมา คือ มีเป้าหมายวิสัยทัศน์และพันธกิจที่สถานศึกษากำหนดชัดเจน ร้อยละ 95.45 และจัด
เทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือสนับสนุนการบริหารจัดการและการจัดการเรียนรู้ ร้อยละ 86.32 ตามลำดับ 
   จุดที่ควรพัฒนา คือ ด้านกระบวนการบริหารและการจัดการ ดำเนินงานพัฒนา
วิชาการที่เน้นคุณภาพ ผู้เรียนรอบด้านตามหลักสูตรสถานศึกษาและทุกกลุ่มเป้าหมาย ร้อยละ 69.32 
รองลงมา คือ พัฒนาครูและบุคลากรให้มีความเชี ่ยวชาญทางวิชาชีพ ร้อยละ 68.70 และด้านจัด
สภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมที่เอ้ือต่อการจัดการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ ร้อยละ 64.70 ตามลำดับ 
   มาตรฐานที ่ 3 ด้านกระบวนการจัดการเร ียนการสอนที ่เน ้นผู ้เร ียนี ้เป็นสำคัญ
สถานศึกษามีผลการประเมินอยู ่ในระดับ “ดีเลิศ” มากที่สุด จำนวน 26 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 50.98 
รองลงมา คือ ระดับ “ดีเยี่ยม” จำนวน 20 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 39.22  และระดับ “ดี” จำนวน 5 แห่ง    
คิดเป็นร้อยละ 9.80  
     จุดเด่นที่พบมากที่สุด คือ การบริหารจัดการชั้นเรียนเชิงบวก ร้อยละ 84.24 
รองลงมา คือ ใช้สื่อเทคโนโลยีสารสนเทศและแหล่งเรียนรู้ที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ ร้อยละ 82.30 จัดการเรียนรู้
ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง และสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตได้ ร้อยละ 80.49 ตามลำดับ 
 

   นอกจากนี้ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครพนม ได้ดำเนินการตามนโยบาย 
สพฐ. โดยมีการส่งเสริมเครือข่ายนวัตกรรมคุณภาพสถานศึกษาต้นแบบรางวัล  IQA AWARD คัดเลือก 
สถานศึกษาทุกขนาด ที่มีระบบการบริหารจัดการคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาเพื่อการประกันคุณภาพ  
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ที่มีประสิทธิภาพและดำเนินงานจนเป็นวัฒนธรรมการทำงาน  ส่งผลให้การจัดการศึกษามีผลสัมฤทธิ์       
ยอดเยี่ยมอย่างต่อเนื่อง  และสามารถเป็นแบบอย่างเพ่ือการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ของสถานศึกษาภายใน- 
เขตพ้ืนที่การศึกษา และสถานศึกษาที่ได้รับรางวัล IQA AWARD ประจำปีการศึกษา 2564  คือ โรงเรียนค้อ
วิทยาคม และโรงเรียนบ้านแพงพิทยาคม 
 

  6.4.2 ผลการติดตามและประเมินผลการบริหารและการจัดการตามมาตรฐานสำนักงาน
เขตพ้ืนที่การศึกษา สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษานครพนม ปีงบประมาณ พ.ศ.2564  
 

ตารางที่ 13 ผลการติดตามและประเมินผลตามมาตรฐานสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา  ปีงบประมาณ  
               พ.ศ.2564  สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษานครพนม  

มาตรฐาน ระดับคุณภาพ 
มาตรฐานที่ 3 สัมฤทธิผลของการบริหารและการจัดการศึกษา ดีมาก 

 

ที่มา : กลุ่มนโยบายและแผน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครพนม 

หมายเหตุ : มาตรฐานสำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา  มี 3 มาตรฐาน ซ่ึงในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ประเมินผลมาตรฐานท่ี 3 เพียง 
               มาตรฐานเดียว   สำหรับมาตรฐานท่ี 1 และ 2 สำนักติดตามและประเมินจะเก็บข้อมูลจากระบบรายงาน KRS ตัวชี้วัด   
               ท่ี 4 การบริหารจัดการภาครัฐ 4.0 (PMQA) 
 

   จากตารางที่ 13 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครพนม มีผลการบริหารและ
การจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานตามมาตรฐานสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา มาตรฐานที่ 3 ในระดับ “ดีมาก”  
เมื่อพิจารณาตามตัวบ่งชี้ของมาตรฐานที่ 3 พบว่า มีจำนวนตัวบ่งชี้ที ่มีคะแนนระดับคุณภาพ ในระดับ         
“ดีเยี่ยม” ทั้งสิ้น  4 ตัวบ่งชี้จาก 6 ตัวบ่งชี้ ดังนี้ 
  ตัวบ่งชี้ที่ 2 สถานศึกษามีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐานเพื่อการประกัน
คุณภาพการศึกษา 
  ตัวบ่งชี้ที่ 3 ผู้เรียนระดับการศึกษาข้ันพื้นฐนมีคุณภาพตามหลักสูตร ประกอบด้วย ผลการ
ทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ผลการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ และผล
การประเมินความสามารถในการอ่าน การคิดวิเคราะห์และการเขียน 
  ตัวบ่งชี้ที่ 4 ประชากรวัยเรียนได้รับสิทธิและโอกาสทางการศึกษาขั้นพื้นฐานเท่าเทียมกัน 
ศึกษาต่อในระดับท่ีสูงขึ้น 
  ตัวบ่งชี้ที่ 6 ผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย มีความพึงพอใจในการบริหารและการจัด
การศึกษา รวมทั้งการให้บริการ 
  สำหรับตัวบ่งชี้ที่มีคะแนนระดับคุณภาพ ในระดับ “ปรับปรุง” มีจำนวน 2 ตัวบ่งชี้ ดังนี้ 
  ตัวบ่งชี้ที่ 1 สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามีผลงานที่แสดงความสำเร็จและเป็นแบบอย่างได้  
  ตัวบ่งชี ้ที ่ 5 ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พนักงานราชการ ลูกจ้าง ใน
สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาและสถานศึกษา มีผลงานเชิงประจักษ์ตามเกณฑ์ ได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติ 
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  จากผลการประเมินข้างต้น แสดงให้เห็นว่า สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
นครพนม ควรส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนางาน หารูปแบบหรือวิธีการทำงานในการเพ่ิมประสิทธิภาพในการ
บริหารจัดการทั้งภายในสำนักงานและสถานศึกษาที่เหมาะสมกับบริบทของพื้นที่  ส่งเสริมสนับสนุน
บุคลากรของเขตพื้นที่การศึกษาทุกระดับ เสนอผลงานเข้ารับการประเมินมากขึ้น พัฒนาบุคลากรให้มีองค์
ความรู้ในการจัดทำผลงานเชิงประจักษ์ ด้วยวิธีที่หลากหลายและต่อเนื่อง 
 

  6.4.3 ผลการติดตามและประเมินผลการบริหารจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน ตามตัวชี้วัดการ
ประเมินส่วนราชการตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ (KRS)  

 

แผนภูมิที่ 2  แสดงการประเมินตัวชี้วัดตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ (KRS)  
                 ปีงบประมาณ พ.ศ.2555-2564 

 
 

  จากแผนภูมิที ่ 2 แสดงการประเมินตัวชี้วัดตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการ
ปฏิบัติราชการ (KRS) ปีงบประมาณ พ.ศ.2555-2564 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครพนม 
พบว่า ตั้งแต่ปีงบประมาณ พ.ศ.2561-2564  มีระดับผลการประเมิน อยู่ใน “ระดับมาตรฐานขั้นสูง” โดย
ปีงบประมาณ 2564 มีคะแนนร้อยละ 79.21 ลดลงจากปีงบประมาณ 2563 ร้อยละ 5.67  
   เมื ่อพิจารณารายตัวชี ้ว ัด พบว่า ตัวชี ้ว ัดที ่ 8 ระบบติดตามการปฏิบัติงานเพื ่อการ
บริหารงานขององค์กร (น้ำหนัก 9.09)  มีผลการประเมินอยู่ในระดับ “ต้องปรับปรุง” 
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 6.4.4 ผลการติดตามและประเมินผลการบริหารจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน ตามตัวชี้วัด
แผนปฏิบัติราชการ  
แผนภูมิที่ 3 แสดงผลการผลการติดตามและประเมินผลการบริหารจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ตามตัวชี้วัด 
               แผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562-2565 

หมายเหตุ : กลุ่มนโยบบายและแผน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครพนม 

 

  จากแผนภูมิที่ 3 แสดงผลการติดตามและประเมินผลการบริหารจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
ตามตัวชี้วัดแผนปฏิบัติราชการ (ARS) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562-2565 สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
มัธยมศึกษานครพนม พบว่า ปีงบประมาณ พ.ศ.2565  มีผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัดแผนปฏิบัติราชการ
ของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ผ่านเกฑณ์ระดับคุณภาพ ระดับ “ดี” คะแนนเฉลี่ย 3.33 
เมื่อพิจารณารายตัวชี้วัด (7 ตัวชี้วัด) พบว่า  
   ผ่านเกณฑ์ระดับคุณภาพ ระดับ “ดีเยี่ยม” จำนวน 3 ตัวชี้วัด คือ ตัวชี้วัดที่ 11 ร้อยละ
ของผู้เรียนมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ระดับดีขึ้นไป   ตัวชี้วัดที่ 14 ร้อยละของครูผู้สอนภาษาอังกฤษ 
ได้รับการพัฒนาและยกระดับความรู้ภาษาอังกฤษโดยใช้ระดับการพัฒนาทางด้านภาษา (CEFR) ตามเกณฑ์
ที่กำหนด และตัวชี้วัดที่ 18 ร้อยละของหน่วยงานและสถานศึกษามีระบบบริหารจัดการที่เป็นดิจิทัล   

  ผ่านเกณฑ์ระดับคุณภาพ ระดับ “ดี” จำนวน 1 ตัวชี้วัด คือ ตัวชี้วัดที่ 1 ร้อยละของผู้เรียน
ที่เข้าร่วมกิจกรรมที่ส่งเสริม สนับสนุนในการสร้างภูมิคุ้มกัน พร้อมรับมือการเปลี่ยนแปลงและภัยคุกคาม
รูปแบบใหม่ ทุกรูปแบบ   
                     ผ่านเกณฑ์ระดับคุณภาพ ระดับ “ปรับปรุง” จำนวน 3 ตัวชี้วัด คือ ตัวชี้วัดที่ 15 ร้อยละ
ของสถานศึกษาที ่สอนในระดับมัธยมศึกษาตอนต้นได้รับการเตรียมความพร้อมในการประเมินระดับ
นานาชาติตามโครงการ PISA  ตัวชี้วัดที่ 16 ร้อยละของสถานศึกษาที่สามารถจัดการเรียนการสอนตาม   
พหุปัญญา และตัวชี้วัดที่ 17 ร้อยละของนักเรียนได้รับการคัดกรองเพ่ือพัฒนาพหุปัญญารายบุคคล  
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ส่วนที่ 2 
แผนยุทธศาสตร์และนโยบายที่เกี่ยวข้อง 

 

 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครพนม ได้ดำเนินการจัดทำแผนปฏิบัติการ ประจำปี
งบประมาณ พ.ศ.2566  โดยคำนึงถึงความสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ นโยบายด้านการศึกษาทุกระดับ 
และยึดกรอบแนวทางจากแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพการศึกษา ระยะ 5 ปี (พ.ศ.2566-2570) 
ระดับเขตพื้นที่การศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครพนม   เป็นหลักในการกำหนด
รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรมและงบประมาณประจำปี  นำสู่การปฏิบัติไปจนถึงระดับพื้นที่อย่างเป็น
รูปธรรม (ตามหลักการความสัมพันธ์เชิงเหตุและผล (CausalRelationships : XYZ)   
 แผนระดับที่ 1 หมายถึง ยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี (พ.ศ.2561-2580) เป็นเป้าหมายการพัฒนา
ประเทศอย่างยั่งยืนตามหลักธรรมาภิบาล เพื่อใช้เป็นกรอบในการจัดทำแผนต่าง ๆ ให้มีความสอดคล้องและ    
บูรณาการกัน  โดยการถ่ายทอดเป้าหมายและประเด็นการพัฒนาไปสู่แผนระดับที่ 2 และ 3 อย่างเป็นระบบ
 แผนระดับที่ 2 หมายถึง แผนที่เป็นแนวทางการขับเคลื่อนประเทศ ในมิติต่าง ๆ เพื่อบรรลุตาม
เป้าหมายของยุทธศาสตร์ และถ่ายทอดไปสู่แนวทางในการปฏิบัติ ประกอบด้วย 4 แผน ดังนี้ 
   1. (ร่าง) แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ พ.ศ.2566-2580 (ฉบับปรับปรุง) 

2. แผนการปฏิรูปประเทศ (ฉบับปรับปรุง) 
3. แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 13 (พ.ศ.2566-2570) 
4. นโยบายและแผนระดับชาติว่าด้วยความมั่นคงแห่งชาติ 

 แผนระดับท่ี 3 หมายถึง แผนที่จัดทำขึ้นเพ่ือสนับสนุนการดำเนินงานของแผนระดับที่ 1 และแผน
ระดับท่ี 2 สู่การปฏิบัติ ให้บรรลุเป้าหมายที่กำหนดไว้หรือจัดทำข้ึนตามที่กฎหมายกำหนดหรือจัดทำขึ้นตาม
พันธกรณีหรืออนุสัญญาระหว่างประเทศ รวมถึงแผนปฏิบัติการทุกระดับ ดังนี้ 
  1. แผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2560-2579 
  2. แผนพัฒนาการศึกษาขั ้นพื ้นฐาน พ.ศ.2566-2570 สำนักงานคณะกรรมการการ
การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
ความสอดคล้องกับนโยบายด้านการศึกษา ดังนี้ 
  1. นโยบายและจุดเน้นการจัดการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ ปีงบประมาณ พ.ศ.
2566  
   2. นโยบายและจุดเน้นสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั ้นพื ้นฐาน   ประจำปี
งบประมาณ พ.ศ.2566 
 
 
 
     



 
 

แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา ระยะ 5 ปี (2566-2570) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครพนม หน้า 26 
 

1. ยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี (พ.ศ.2561-2580) 
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 
     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 
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(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 
(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 
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2. (ร่าง) แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ พ.ศ.2566-2580 (ฉบับปรับปรุง)    
 แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ พ.ศ. 2566– 2580 (ฉบับปรับปรุง) ประกอบด้วย 23 ประเด็น 
องค์ประกอบหลัก 2 ส่วน ได้แก่ (1) ประเด็น (2) แผนย่อย มีการปรับตัวชี้วัดให้สามารถสะท้อนเป้าหมายได้
อย่างชัดเจน ครอบคลุมและเป็นรูปธรรมมากขึ ้น มีความสอดคล้องกับบริบทการพัฒนาประเทศที่
เปลี่ยนแปลงไป และครอบคลุมกับองค์ประกอบและปัจจัยของห่วงโซ่คุณค่าแห่งประเทศไทย (FVCT)  

สรุปสาระสำคัญในประเด็นและตัวชี้วัดที่เก่ียวข้องกับการศึกษา ดังนี้ 
  ประเด็น 1 ความม่ันคง  

                                                แผนย่อย การป้องกันและแก้ไขปัญหาที่มีผลกระทบต่อความม่ันคง มีเป้าหมายแก้ไข
ปัญหาความมั่นคงที่มีอยู่ในปัจจุบัน (เช่น ปัญหายาเสพติด ความมั่นคงทางไซเบอร์ การค้ามนุษย์ ฯลฯ) 
ได้รับการแก้ไขจนไม่ส่งผลกระทบต่อการบริหารและพัฒนาประเทศ 

 

เป้าหมายและตัวชี้วัด แผนย่อย การป้องกันและแก้ไขปัญหาที่มีผลกระทบต่อความมั่นคง 
 

เป้าหมาย 
 

ตัวชี้วัด 
ค่าเป้าหมาย 

ปี 2566-
2570 

ปี 2571-
2575 

ปี 2576-
2580 

ปัญหาความมั่นคงท่ีมีอยู่ในปัจจุบนั  
เช่น ปัญหายาเสพติด ความมั่นคง
ทางไซเบอร์ การค้ามนุษย์ ฯลฯ 
ได้รับการแก้ไขจนไมส่่งผลกระทบ
ต่อการบริหารและพัฒนาประเทศ 

ดัชนีความปลอดภัยจากภัย
คุกคาม  
(ภายในปี 2570/2575/2580) 

คะแนน 
ไม่เกิน 6 

 

คะแนน 
ไม่เกิน 5 

คะแนน 
ไม่เกิน 4 

 

 ประเด็น 9 เขตเศรษฐกิจพิเศษ 
             แผนย่อย การพัฒนาเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษชายแดน มีเป้าหมายเพื่อให้เกิดการ

ขยายตัวของผลิตภัณฑ์มวลรวมของพื้นที่เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษชายแดนเพิ่มขึ้น และการลงทุนในเขต
พัฒนาเศรษฐกิจพิเศษชายแดนให้มีมูลค่าเพิ่มขึ้น ผ่านการพัฒนาเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษชายแดน ซึ่งมี
วัตถุประสงค์สำคัญให้เกิดการกระจายความเจริญสู่ภูมิภาค โดยใช้โอกาสจากศักยภาพของพ้ืนที่และการเป็น
ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน เพื่อลดความเหลื่อมล้าทางรายได้ยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน และ
เสริมสร้างความมั่นคงในพ้ืนที่บริเวณชายแดน รวมทั้งเพ่ิมความสามารถในการแข่งขัน และการเชื่อมโยงกับ
ประเทศเพ่ือนบ้าน โดยให้ความสำคัญกับการพัฒนาเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษชายแดนใน 10 จังหวัด ได้แก่ 
ตาก เชียงราย หนองคาย นครพนม มุกดาหาร สระแก้ว ตราด สงขลา นราธิวาส และ กาญจนบุรี 

            หน่วยงานด้านการศึกษา สนับสนุนการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานทางเศรษฐกิจและ
สังคมให้สอดรับกับความต้องการของพ้ืนที่ 
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  ประเด็น 10 การปรับเปลี ่ยนค่านิยมและวัฒนธรรม มีเป้าหมายเพื ่อให้คนไทยมีคุณธรรม 
จริยธรรม ค่านิยมที่ดีงามและมีความรัก ภูมิใจในความเป็นไทยมากขึ้น นำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงมาใช้ในการดำรงชีวิต สังคมไทยมีความสุขและเป็นที่ยอมรับของนานาประเทศมากขึ้น โดยการมี
ส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน ได้แก่ ภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคประชาสังคม โดยใช้กลไกทางสังคม เช่น ครอบครัว 
โรงเรียน วัด ชุมชน และสื่อ โดยต้องวางรากฐานการพัฒนาคนให้มีความสมบูรณ์ เริ่มตั้งแต่การพัฒนาคนให้
มีสุขภาพกายและใจที่ดี ควบคู่กับการพัฒนาคนให้เป็นคนดี มีคุณธรรม จริยธรรม มีระเบียบวินัย มีจิตสำนึก
ที่ดีต่อสังคมส่วนรวม มีทักษะความรู้และความสามารถปรับตัวเท่าทันกับการเปลี่ยนแปลงรอบตัวที่รวดเร็ว
บนพื้นฐานของการมีส่วนร่วมของสถาบันสังคมและวัฒนธรรมที่เข้มแข็ง 
 

เป้าหมายและตัวชี้วัด ประเด็น 10 การปรับเปลี่ยนค่านิยมและวัฒนธรรม 
 

เป้าหมาย 
 

ตัวชี้วัด 
ค่าเป้าหมาย 

ปี 2566-2570 ปี 2571-2575 ปี 2576-2580 
คนไทยมีคณุธรรม จรยิธรรม 
ค่านิยมที่ดีงาม และมีความรัก
และภมูิใจในความเป็นไทย
มากขึ้น นำหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ใน 
การดำรงชีวิต สังคมไทยมี 
ความสุขและเป็นท่ียอมรับ 
ของนานาประเทศมากข้ึน 

ค่าเฉลี่ยทุกองค์ประกอบของ 
ดัชนีคุณธรรม 5 ประการ 
ประกอบด้วย ความพอเพียง 
ความมีวินัยรบัผิดชอบ ความ
กตัญญู ความสุจริต และการ 
มีจิตสาธารณะ  
(ภายในปี 2570/2575/2580) 

คะแนน 
ไม่น้อยกว่า 

5.10 

คะแนน 
ไม่น้อยกว่า 

5.56 

คะแนน 
ไม่น้อยกว่า 

6.00 
 

 

            แผนย่อย การปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยม และการเสริมสร้างจิตสาธารณะ
และการเป็นพลเมืองที่ดี มีเป้าหมายเพื่อคนไทยเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ มีความพร้อมในทุกมิติตามมาตรฐาน
และสมดุลทั้งด้านสติปัญญา คุณธรรม จริยธรรม มีจิตวิญญาณที่ดี เข้าใจในการปฏิบัติตน ปรับตัวเข้ากับ
สภาพแวดล้อมดีขึ ้นผ่านการปลูกฝังค่านิยมและวัฒนธรรมผ่านการจัดการเรียนการสอนทั้งในและนอก
สถานศึกษา สอดแทรกการปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรมและการมีจิตสาธารณะเข้าไปในทุกสาระวิชาและใน
ทุกกิจกรรม รวมทั้งปรับสภาพแวดล้อมทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษาให้เอื ้อต่อการมีคุณธรรม 
จริยธรรม และจิตสาธารณะ รวมถึงการรักษาขนบธรรมเนียมและประเพณีอันดีงาม ตลอดจนการสร้าง
ความรู้ ความเข้าใจ การตระหนักรู้ และการมีส่วนร่วมด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้รองรับ
การเปลี่ยนแปลงทั้งในประเทศและต่างประเทศ ดังนั้นหากให้ความสำคัญกับการพัฒนาทักษะการเรียนรู้ใน
สถานศึกษาให้มีความครอบคลุมทั้ง 3 ด้าน คือ วิชาการ วิชาชีพ วิชาชีวิต และการพัฒนาองค์ความรู้ 
เครื ่องมือและทักษะการสร้างการเรียนรู ้ในการปลูกฝังส่งเสริมค่านิยม วัฒนธรรม และคุณธรรมที่             
พึงประสงค์ผ่านการเรียนการสอนและกิจกรรมต่าง ๆ รวมทั้งการพัฒนาศักยภาพครูและบุคลากรทาง
การศึกษาในการจัดกระบวนการเรียนรู้ด้านการปลูกฝังส่งเสริมคุณธรรมให้แก่นักเรียน พัฒนาให้ครูเป็น
ตัวอย่างที่ดีสำหรับนักเรียนทั้งการด ารงชีวิต ความประพฤติและรสนิยม ควบคู่กับการสร้างความร่วมมือใน
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การปลูกฝังส่งเสริม ความซื่อสัตย์ วินัย คุณธรรม จริยธรรม  ระหว่างบ้าน โรงเรียน และชุมชนให้มีความ
ต่อเนื่องจนยึดถือเป็นหลักในการดำรงชีวิต  

 

เป้าหมายและตัวชี้วัด แผนย่อย การปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยม และการเสริมสร้างจิตสาธารณะ 
                                        และการเป็นพลเมืองที่ด ี

 
เป้าหมาย 

 
ตัวชี้วัด 

ค่าเป้าหมาย 

ปี 2566-2570 ปี 2571-2575 ปี 2576-2580 
คนไทยเป็นมนุษย์ที่สมบรูณ์  
มีความพร้อมในทุกมติิตาม
มาตรฐานและสมดุลทั้งด้าน
สติปัญญาคณุธรรมจริยธรรม  
มีจิตวิญญาณทีด่ี เข้าใจใน 
การปฏิบัตติน ปรับตัวเข้า 
กับสภาพแวดล้อมดีขึ้น 

ประชากรอายุ 13 ปีขึ้นไป  
มีกิจกรรมการปฏิบัติตน 
ที่สะท้อนการมีคณุธรรม
จริยธรรม  
(ภายในปี 2570/2575/2580)  

เพิ่มขึ้น 
ไม่น้อยกว่า 
ร้อยละ 97 

เพิ่มขึ้น 
ไม่น้อยกว่า 
ร้อยละ 98 

เพิ่มขึ้น 
ไม่น้อยกว่า 
ร้อยละ 99 

 

ประเด็น 11 การพัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต  
               แผนย่อย การสร้างสภาพแวดล้อมที่เอื ้อต่อการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพ

มนุษย์  มีเป้าหมายให้ครอบครัวไทยมีความเข้มแข็ง และมีจิตสำนึกความเป็นไทย ดำรงชีวิตแบบพอเพียง
มากขึ้น ผ่านการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ของประเทศ จำเป็นต้องมุ่งเน้นการพัฒนาและยกระดับคนในทุกมิติ
และในทุกช่วงวัย ให้เป็นทรัพยากรมนุษย์ที่ดี เก่งและมีคุณภาพ มีการเสริมสร้างสภาพแวดล้อมที่เอ้ือต่อการ
พัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์อย่างเป็นระบบตั้งแต่ระดับครอบครัว ชุมชน สังคม และการ
มีระบบและกลไกรองรับการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ที่มีประสิทธิภาพ 
              หน่วยงานด้านการศึกษา (1) มีส่วนร่วมพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ ปลูกฝังและพัฒนา
ทักษะนอกห้องเรียน (1.1) สร้างกระบวนการเรียนรู้และพัฒนาทักษะของประชากรให้สอดคล้องกับความ
เปลี่ยนแปลงของโลกในอนาคต (1.2) สร้างความตระหนักถึงความสำคัญของการพัฒนาตนเองและการมี
ส่วนร่วมในการแก้ปัญหาและพัฒนาสังคม (1.3) สนับสนุนด้านวิชาการและสร้างนวัตกรรมที่สนับสนุนการ
พัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน เพ่ือให้องค์กรเครือข่ายชุมชนมีความเข้มแข็งและมีกลไกการพัฒนาระดับ
พื้นที่ที่ประชาชน ชุมชน องค์กรภาครัฐ ภาคเอกชน มีส่วนร่วมในการพัฒนา เฝ้าระวัง และติดตามการ
ดำเนินงาน (1.4) เน้นให้พ่อแม่มีวัฒนธรรมที่ปลูกฝังให้ลูกเพิ่มพูนทักษะการเรียนรู้ชีวิต ดนตรี กีฬา ศิลปะ 
(1.5) ส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนเปิดพื้นที่แห่งการเรียนรู้ และจัดกระบวนการเรียนรู้ที่หลากหลายและเหมาะสม 
เอื ้อแก่ครอบครัวทุกลักษณะ   (2) ส่งเสริมกลไกการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ที ่มีความเชื ่อมโยงและ      
บูรณาการข้อมูลด้านการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ ระหว่างภาคีการพัฒนาต่าง ๆ โดย (2.1) การเชื่อมโยง
ข้อมูลที่เก่ียวกับการศึกษา การพัฒนาตนเอง สุขภาพ และการพัฒนาอาชีพในตลอดช่วงชีวิต เพ่ือเสริมและ
สร้างศักยภาพของการดำเนินงานการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ตามพันธกิจของหน่วยงานให้มีความเข้มแข็ง
และตอบโจทย์ประเทศ  (2.2) เป็นฐานข้อมูลการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ของประเทศไทยที่มีประสิทธิภาพ
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และประสิทธิผล สามารถประเมินจุดอ่อน จุดแข็ง และศักยภาพบุคคลของประเทศ นำไปสู่การตัดสินใจ
ระดับนโยบายและปฏิบัติ เพื่อพัฒนาคนไทยอย่างมีทิศทางและสอดคล้องกับการพัฒนาประเทศไทยใน
อนาคต (2.3) มีข้อมูลที่สนับสนุนการผลิตกำลังแรงงานที่มีทักษะตรงต่อความต้องการของตลาดงานใน
อนาคต และใช้ประกอบการตัดสินใจในการศึกษาต่อ  (2.4) มีธนาคารคลังสมองเพื่อรวบรวมผู้สูงอายุที่มี
ความรู ้ ประสบการณ์ และทักษะเพื ่อถ่ายทอดความรู ้ประสบการณ์ และทักษะให้เกิดประโยชน์ต่อ
ประเทศชาติ 

              แผนย่อย การพัฒนาช่วงวัยเรียนและวัยรุ่น มีเป้าหมายเพื่อให้วัยเรียน/วัยรุ่น มี
ความรู้และทักษะในศตวรรษที่ 21 ครบถ้วน รู้จักคิด วิเคราะห์ รักการเรียนรู้ มีสำนึกพลเมือง มีความกล้า
หาญทางจริยธรรม มีความสามารถในการแก้ปัญหา ปรับตัว สื่อสารและทำงานร่วมกับผู้อื ่นได้อย่างมี
ประสิทธิผลตลอดชีว ิตดีข ึ ้น ผ่านช่วงวัยเรียน/วัยรุ ่น ปลูกฝังความเป็นคนดี  มีวินัย พัฒนาทักษะ
ความสามารถที่สอดรับกับทักษะในศตวรรษที่ 21 โดยเฉพาะทักษะด้านการคิดวิเคราะห์ สังเคราะห์
ความสามารถในการแก้ปัญหาที่ซับซ้อน มีภูมิคุ้มกันต่อปัญหาหรืออาชญากรรมต่าง ๆ มีความคิดสร้างสรรค์ 
มีความสามารถในการทำงานร่วมกับผู้อ่ืน มีความยืดหยุ่นทางความคิด รวมถึงทักษะด้านภาษา ศิลปะ และ
ความสามารถในการใช้เทคโนโลยีและได้รับการพัฒนาเต็มตามศักยภาพสอดคล้องกับความสามารถ ความ
ถนัดและความสนใจ รวมถึงการวางพื้นฐานการเรียนรู้เพื่อการวางแผนชีวิตและวางแผนทางการเงินที่
เหมาะสมในแต่ละช่วงวัยและนำไปปฏิบัติได้  ตลอดจนการพัฒนาทักษะการเรียนรู้ที่เชื่อมต่อกับโลกการ
ทำงาน รวมถึงทักษะอาชีพที่สอดคล้องกับความต้องการของประเทศ มีทักษะชีวิต สามารถอยู่ร่วมและ
ทำงานกับผู้อื่นได้ภายใต้สังคมที่เป็นพหุวัฒนธรรม ซึ่งหากมีการออกแบบกระบวนการเรียนรู้และมีหลักสูตร
การศึกษาที่เอื้อต่อทักษะชีวิต มีการเสริมสร้างประสบการณ์ชีวิต ทักษะชีวิต และทักษะอาชีพในหลักสูตร
และสร้างการมีงานทำของวัยเรียน/วัยรุ่น จะช่วยให้การพัฒนาเด็กและเยาวชนบังเกิดผลสัมฤทธิ์ได้ 

 

เป้าหมายและตัวชี้วัด แผนย่อย การพัฒนาช่วงวัยเรียนและวัยรุ่น 
 

เป้าหมาย 
 

ตัวชี้วัด 
ค่าเป้าหมาย 

ปี 2566-2570 ปี 2571-2575 ปี 2576-2580 
วัยเรียน/วัยรุ่น มคีวามรู้และ
ทักษะในศตวรรษที่ 21
ครบถ้วน รู้จักคิด วิเคราะห์ 
รักการเรียนรู้ มสีำนึกพลเมือง 
มีความกล้าหาญทางจริยธรรม  
มีความสามารถในการ
แก้ปัญหา ปรับตัว สื่อสาร 
และทำงานร่วมกับผู้อื่นได้
อย่างมีประสิทธิผลตลอดชีวิต
ดีขึ้น 

ความสามารถในการแข่งขัน 
การพัฒนาทุนมนุษย์ด้าน
ทักษะแรงงานในอนาคต 
(ภายในป ี2570/2575/2580) 

คะแนน 
ไม่น้อยกว่า 

70 

คะแนน 
ไม่น้อยกว่า 

80 

คะแนน 
ไม่น้อยกว่า 

85 
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ประเด็น 12 การพัฒนาการเรียนรู้ มีเป้าหมายเพื ่อให้คนไทยมีการศึกษาที ่มีคุณภาพตาม
มาตรฐานสากลเพิ่มขึ้น มีทักษะที่จำเป็นของโลกศตวรรษที่ 21 สามารถแก้ปัญหา ปรับตัว สื่อสาร และ
ทำงานร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีประสิทธิผลเพิ่มขึ้น มีนิสัยใฝ่เรียนรู้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต รวมทั้งเพื่อให้คน
ไทยได้รับการพัฒนาเต็มตามศักยภาพตามความถนัดและความสามารถของพหุปัญญาดีขึ้น โดยพัฒนาการ
เรียนรู้ มุ่งเน้นผู้เรียนให้มีทักษะการเรียนรู้และมีใจใฝ่เรียนรู้ตลอดเวลา มีการออกแบบระบบการเรียนรู้ใหม่ 
การเปลี่ยนบทบาทครู การเพิ่มประสิทธิภาพระบบบริหารจัดการศึกษา และการพัฒนาระบบการเรียนรู้
ตลอดชีวิต การวางพื้นฐานระบบรองรับการเรียนรู้โดยใช้ดิจิทัลแพลตฟอร์ม และการสร้างระบบการศึกษา
เพื่อเป็นเลิศทางวิชาการระดับนานาชาติอีก ทั้งยังให้ความสำคัญกับการส่งเสริมการพัฒนาคนไทยตาม     
พหุปัญญาให้เต็มตามศักยภาพ การสร้างเสริมศักยภาพผู้มีความสามารถพิเศษให้สามารถต่อยอดการ
ประกอบอาชีพได้อย่างมั ่นคง รวมถึงการพัฒนากลไกการทำงานในลักษณะการรวมตัวของกลุ ่มผู ้มี
ความสามารถพิเศษในหลากสาขาวิชา การรวมนักวิจัยและนักเทคโนโลยีชั้นแนวหน้าเพื่อพัฒนาต่อยอด
งานวิจัยในการสร้างสรรค์นวัตกรรมเพื่อตอบโจทย์การพัฒนาประเทศ และเสริมสร้างศักยภาพและความ
เข้มแข็งของประเทศ 

 

เป้าหมายและตัวชี้วัด ประเด็น 12 การพัฒนาการเรียนรู้ 
 

เป้าหมาย 
 

ตัวชี้วัด 
ค่าเป้าหมาย 

ปี 2566-2570 ปี 2571-2575 ปี 2576-2580 
คนไทยมีการศึกษาที่ม ี
คุณภาพตามาตรฐานสากล 
เพิ่มขึ้น มีทักษะที่จำเป็นของ 
โลกศตวรรษท่ี 21 สามารถ 
แก้ปัญหา ปรับตัว สื่อสาร 
และทำงานร่วมกับผู้อื่นได ้
อย่างมีประสิทธิผลเพิ่มขึ้น 
มีนิสัยใฝเ่รียนรู้อย่างต่อเนื่อง 
ตลอดชีวิต 

ความสามารถในการแข่งขัน
ของประเทศด้านการศึกษา  
(ภายในปี 2570/2575/2580) 

อันดับ 
ไม่เกิน 40 

อันดับ 
ไม่เกิน 35 

อันดับ 
ไม่เกิน 30 

คนไทยได้รับการพัฒนา 
เต็มตามศักยภาพตาม 
ความถนัดและความสามารถ
ของพหุปัญญาดีขึ้น 

สัดส่วนเด็กนักเรียนช้ัน 
มัธยมศึกษาปีท่ี 1-6 ที่ได้รับ
การส่งต่อการพัฒนาตาม
ศักยภาพหรือพหุปญัญาต่อ
นักเรียนช้ันมัธยมศึกษา 
ปีท่ี 1-6 ทั้งหมด  
(ภายในปี 2570/2575/2580) 

ไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 60 

ไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 80 

ไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 100 
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   แผนย่อย การปฏิรูปกระบวนการเรียนรู้ที่ตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษ   
ที่ 21 มีเป้าหมายเพื่อให้คนไทยได้รับการศึกษาที่มีคุณภาพตามมาตรฐาน มีทักษะการเรียนรู้และทักษะที่
จำเป็นของโลกศตวรรษที่ 21 สามารถเข้าถึงการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิตดีขึ้น โดยการปรับเปลี่ยน
ระบบการเรียนรู้สำหรับศตวรรษที่ 21 โดยออกแบบกระบวนการเรียนรู้ในทุกระดับชั้นอย่างเป็นระบบ 
ตั้งแต่ระดับปฐมวัยจนถึงอุดมศึกษา ที่มุ่งเน้นการใช้ฐานความรู้และระบบคิดในลักษณะสหวิทยาการ อาทิ 
ความรู้ทางวิทยาศาสตร์ และการตั้งคำถาม ความเข้าใจและความสามารถในการใช้เทคโนโลยีความรู้ทาง
วิศวกรรมศาสตร์และการคิด เพ่ือหาทางแก้ปัญหา ความรู้และทักษะทางศิลปะและความรู้ด้านคณิตศาสตร์ 
และระบบคิดของเหตุผลและการหาความสัมพันธ์ การพัฒนาระบบการเรียนรู้เชิงบูรณาการที่เน้นการลงมือ 
ปฏิบัติ มีการสะท้อนความคิด ทบทวนไตร่ตรอง การสร้างผู้เรียนให้สามารถกำกับการเรียนรู้ของตนได้    
การหล่อหลอมทักษะการเรียนรู้และความคิดสร้างสรรค์ที่ผู้เรียนสามารถนำองค์ความรู้ไปใช้ในการสร้าง
รายได้หลายช่องทาง รวมทั้งการเรียนรู้ด้านวิชาชีพและทักษะชีวิต 
   การเปลี่ยนโฉมบทบาท “ครู” ให้เป็นครูยุคใหม่ โดยปรับบทบาทจาก “ครูสอน” เป็น 
“โค้ช”หรือ “ผู้อำนวยการการเรียนรู้” ทำหน้าที่กระตุ้น สร้างแรงบันดาลใจ แนะนำวิธีเรียนรู้และวิธีจัด
ระเบียบการสร้างความรู้ ออกแบบกิจกรรมและสร้างนวัตกรรมการเรียนรู้ให้ผู้เรียน และมีบทบาทเป็น
นักวิจัยพัฒนา กระบวนการเรียนรู้เพ่ือผลสัมฤทธิ์ของผู้เรียน รวมทั้งปรับระบบการผลิตและพัฒนาครูตั้งแต่
การดึงดูด คัดสรรผู้มีความสามารถสูงให้เข้ามาเป็นครูคุณภาพ มีระบบการพัฒนาศักยภาพและสมรรถนะครู
อย่างต่อเนื่อง ครอบคลุมทั้งเงินเดือน เส้นทางสายอาชีพ การสนับสนุนสื่อการสอน และสร้างเครือข่าย
พัฒนาครูให้มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างกัน รวมถึงการพัฒนาครูที่มีความเชี่ยวชาญด้านการสอนมาเป็น
ผู้สร้างครูรุ่นใหม่อย่างเป็นระบบ และวัดผลงานจากการพัฒนาผู้เรียนโดยตรง 

  การเพ่ิมประสิทธิภาพระบบบริหารจัดการศึกษาในทุกระดับ ทุกประเภท จัดให้มีมาตรฐาน
ขั้นต่ำของโรงเรียนในทุกระดับ จัดโครงสร้างการจัดการการศึกษาเพื่อสร้างความรับผิดชอบต่อผลลัพธ์และ
ให้เอื้อต่อการเข้าถึงการศึกษาอย่างเสมอภาค ทั่วถึงและใช้ทรัพยากรได้อย่างมีประสิทธิภาพ การยกระดับ
สถาบันการศึกษาในสาขาที่มีความเชี่ยวชาญสู่ความเป็นเลิศ ปฏิรูปการคลังด้านการศึกษาเพ่ือเพิ่มคุณภาพ
และประสิทธิภาพการจัดการศึกษาโดยการจัดสรรงบประมาณตรงสู่ผู ้เรียน ส่งเสริมการมีส่วนร่วมจาก
ภาคเอกชนในการจัดการศึกษา พัฒนาระบบประกันคุณภาพการศึกษาโดยแยกการประกันคุณภาพ
การศึกษาออกจากการประเมินคุณภาพ และการรับรองคุณภาพและการกำกับดูแลคุณภาพการศึกษา 
รวมทั้งมีการปฏิรูประบบการสอบที่นำไปสู่การวัดผลในเชิงทักษะที่จำเป็นสำหรับศตวรรษที่ 21 มากกว่า
การวัดระดับความรู้ ตลอดจนมีการวิจัยและใช้เทคโนโลยีในการสร้างและจัดการความรู้ในการจัดการเรยีน
การสอนการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาทักษะอาชีพที่สอดคล้องกับบริบทพื้นที่  การพัฒนาระบบการเรียนรู้
ตลอดชีวิต โดยเน้นการจัดระบบการศึกษาและระบบฝึกอบรมบนฐานสมรรถนะที่มีคุณภาพสูงและยืดหยุ่น
ผ่านการพัฒนากลไกต่าง ๆ อาทิ การพัฒนาการศึกษาออนไลน์แบบเปิด  การพัฒนาระบบการเรียนรู้
เกี่ยวกับทักษะการรู้ดิจิทัล จูงใจให้คนเข้าสู่การยกระดับทักษะ การให้สถานประกอบการเพิ่มผลิตภาพ
แรงงานผ่านการพัฒนาความสามารถทางวิชาชีพอย่างต่อเนื่องภายใต้กรอบคุณวุฒิวิชาชีพ นอกจากนี้ต้อง
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พัฒนาระบบการเรียนรู้ในชุมชนให้เข้าถึงความรู้ได้ทุกที่ ทุกเวลา ปรับปรุงแหล่งเรียนรู้ในชุมชนให้เป็นพ้ืนที่
เรียนรู้เชิงสร้างสรรค์และมีชีวิต รวมถึงการเรียนรู้และทบทวนทักษะพื้นฐาน ได้แก่ การอ่านออก เขียนได้ 
คิดเลขเป็น โดยระดมทรัพยากรจากภาคเอกชนและภาคประชาสังคม การพัฒนาทัศนคติและแรงบันดาลใจ
ที่อยากเรียนรู้ การสร้างนิสัยใฝ่เรียนรู้และให้ผู้เรียนได้ตระหนักถึงสิ่งที่เกิดขึ้นรอบตัว รวมทั้งน ำความรู้ไป
พัฒนาต่อยอดหรือประยุกต์ใช้ในการดำเนินชีวิตได้ รวมทั้งการวางพื้นฐานระบบรองรับการเรียนรู้โดยใช้
ดิจิทัลแพลตฟอร์ม โดยเน้นการพัฒนาทักษะดิจิทัล ทักษะการคัดกรองความรู้ องค์ความรู้ การใช้เทคโนโลยี
ผสมผสานกับคุณค่า บทบาทและประสบการณ์ของครูไปพร้อมกัน การพัฒนาสื่อการเรียนรู้ที่มีคุณภาพที่
ประชาชนสามารถเข้าถึงทรัพยากรและใช้ประโยชน์จากระบบการเรียนรู้และพัฒนาตนเองผ่านเทคโนโลยี
การเรียนรู้สมัยใหม่ให้เกิดประโยชน์สูงสุด  

   

เป้าหมายและตัวชี้วัด แผนย่อย การปฏิรูปกระบวนการเรียนรู้ที่ตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษ                         
                                       ที่ 21 

 
เป้าหมาย 

 
ตัวชี้วัด 

ค่าเป้าหมาย 

ปี 2566-2570 ปี 2571-2575 ปี 2576-2580 
คนไทยได้รับ
การศึกษาท่ีมีคณุภาพ
ตามมาตรฐาน  
มีทักษะการเรียนรู้  
และทักษะที่จำเป็น
ของโลกศตวรรษที่ 21 
สามารถเข้าถึงการ
เรียนรู้อย่างต่อเนื่อง
ตลอดชีวิตดีขึ้น 

ดัชนีการพัฒนาครูและบุคลากร
ทางการศึกษาให้มีคุณภาพ 
(ภายในป ี2570/2575/2580) 

คะแนน 
ไม่น้อยกว่า 

60 

คะแนน 
ไม่น้อยกว่า 

80 

คะแนน 
ไม่น้อยกว่า 

100 
สัดส่วนนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษา 
ปีท่ี 3 ที่มีผลการทดสอบ O-NET 
ตั้งแต่ร้อยละ 50 ขึ้นไปต่อจำนวน
นักเรียนระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3 
ที่เข้ารับการทดสอบใน 4 วิชาหลัก 
(ภายในป ี2570/2575/2580) ได้แก่ 
(1) ภาษาไทย 
 
(2) ภาษาอังกฤษ 
 
(3) คณิตศาสตร ์
 
(4) วิทยาศาสตร ์
 

 
 
 
 
 
 

(1) ไม่น้อยกว่า 
ร้อยละ 85 
(2) ไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 10 
(3) ไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 10 
(4) ไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 10 

 
 
 
 
 
 
(1) ไม่น้อยกว่า 
ร้อยละ 90 
(2) ไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 15 
(3) ไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 15 
(4) ไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 15 

 
 
 
 
 
 

 (1) ไม่น้อยกว่า 
ร้อยละ 95 
(2) ไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 20 
(3) ไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 20 
(4) ไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 20 

 

  แผนย่อย การตระหนักถึงพหุปัญญาของมนุษย์ที่หลากหลาย มีเป้าหมายเพ่ือให้ประเทศ
ไทยมีระบบข้อมูลเพื่อการส่งเสริมการพัฒนาศักยภาพตาม พหุปัญญาเพื่อประโยชน์ในการพัฒนาและการ
ส่งต่อการพัฒนาให้เต็มตามศักยภาพเพิ่มขึ้น โดยสร้างการตระหนักถึงพหุปัญญาของมนุษย์ที่หลากหลาย 
อาทิ ภาษา ตรรกะ และคณิตศาสตร์ ด้านทัศนะและมิติดนตรี  กีฬาและการเคลื่อนไหวของร่างกาย การ
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จัดการตนเอง มนุษยสัมพันธ์ รวมถึงผู้มีความสามารถอันโดดเด่นด้านใดด้านหนึ่งหรือหลายด้าน โดยมุ่งเน้น
การพัฒนาและรักษากลุ่มผู้มีความสามารถพิเศษของพหุปัญญาแต่ละประเภท การสร้างสภาพแวดล้อมและ
ระบบสนับสนุนประชากรไทยมีอาชีพบนฐานพหุปัญญา การสร้างเสริมศักยภาพผู้มีความสามารถพิเศษให้
สามารถต่อยอดการประกอบอาชีพได้อย่างมั่นคงที่ครอบคลุมทั้งการพัฒนาและส่งเสริมพหุปัญญาผ่าน
ครอบครัว ระบบสถานศึกษา สภาพแวดล้อม รวมทั้งสื่อ ตั้งแต่ระดับปฐมวัย เพ่ือสร้างเด็กและเยาวชนไทยมี
การพัฒนาที่สมดุล มีทางเลือกในการใช้ศักยภาพพหุปัญญาในการดำรงชีวิต เกิดอาชีพบนฐานพหุปัญญาที่
สังคมยอมรับและเห็นความสำคัญ รวมทั้งมีกลไกคัดกรองและส่งเสริมเด็กและเยาวชนที่มีความสามารถ
พิเศษ จัดโรงเรียน ระบบเสริมประสบการณ์ การมีส่วนร่วมของภาคเอกชน ตลอดจนสร้างมาตรการจูงใจ 
เพ่ือพัฒนาผู้มีความสามารถพิเศษ ผลักดันให้ประเทศไทยมีบทบาทเด่นในประชาคมโลก ทั้งด้านกีฬา ภาษา
และวรรณกรรม สุนทรียศิลป์ ตลอดจนการวิจัย และการสร้างเส้นทางอาชีพ สภาพแวดล้อมการท ำงาน 
และระบบสนับสนุนที่เหมาะสมสำหรับผู้มีความสามารถพิเศษผ่านกลไกต่าง ๆ โดยจัดให้มีโครงสร้างพื้นฐาน 
เครื่องมือการทำงานที่เหมาะสม การสร้างระบบเชื่อมโยงเครือข่ายวิจัยกับศูนย์ความเป็นเลิศที่มีอยู่ใน
ปัจจุบันในรูปแบบการร่วมมือ การมีกลไกการทำงานในลักษณะการรวมตัวของกลุ่มคนในหลายสาขาวิชา 
เพื่อรวมนักวิจัยและนักเทคโนโลยีชั้นแนวหน้าให้สามารถต่อยอดงานวิจัยที่สามารถตอบโจทย์การพัฒนา
ประเทศ การสร้างความร่วมมือและเชื่อมต่อกับสถาบันวิจัยอื่น ๆ ทั่วโลก เพื่อสร้างความเข้มแข็งให้นักวิจัย 
ความสามารถสูงของไทย รวมถึงการเปิดพื้นที่ในการสร้างเสริมศักยภาพผู้มีความสามารถพิเศษให้สามารถ 
ต่อยอดการประกอบอาชีพได้อย่างมั่นคง 
 

เป้าหมายและตัวชี้วัด แผนย่อย การตระหนักถึงพหุปัญญาของมนุษย์ที่หลากหลาย 
 

เป้าหมาย 
 

ตัวชี้วัด 
ค่าเป้าหมาย 

ปี 2566-2570 ปี 2571-2575 ปี 2576-2580 
ประเทศไทยมรีะบบ 
ข้อมูลเพื่อการส่งเสริม 
การพัฒนาศักยภาพตาม 
พหุปัญญา เพื่อประโยชน์ 
ในการพัฒนาและการส่ง 
ต่อการพัฒนาให้เตม็ตาม 
ศักยภาพเพิ่มขึ้น 

สัดส่วนเด็กนักเรียน 
ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1-6 ที่มี
ข้อมูลการส่งเสริมการพัฒนา
ศักยภาพตามพหุปัญญา 
รายบุคคลต่อนักเรียนช้ัน 
มัธยมศึกษาปีท่ี 1-6 ทั้งหมด 
(ภายในปี 2570/2575/2580) 

ไม่น้อยกว่า 
ร้อยละ 50 

 

ไม่น้อยกว่า 
ร้อยละ 75 

 

ไม่น้อยกว่า 
ร้อยละ 100 

 

 

ประเด็น 18 การเติบโตอย่างย่ังยืน 
แผนย่อย การยกระดับกระบวนทัศน์เพื่อกำหนดอนาคตประเทศ 
หน่วยงานด้านการศึกษา ส่งเสริมคุณลักษณะและพฤติกรรมที่พึงประสงค์ด้านสิ่งแวดล้อมและ

คุณภาพชีวิตที่ดีของคนไทย โดยปรับปรุงกลไกและพัฒนาเครื่องมือต่าง ๆ ของภาครัฐ ให้เอื ้อต่อการ
ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของประชาชนทุกภาคส่วนให้เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมเพ่ือรองรับการเติบโตที่มีคุณภาพ
ในอนาคต สร้างความรู้ ความเข้าใจ การตระหนักรู ้ และการมีส่วนร่วมด้านทรัพยากรธรรมชาติและ
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สิ่งแวดล้อม ให้รองรับการเปลี่ยนแปลงทั้งในระดับประเทศและระดับสากล โดยสอดแทรกในหลักสูตร
การศึกษาและ/หรือการจัดการเรียนรู้ตลอดชีวิตทั้งในระบบและนอกระบบ 

 

ประเด็น 20 การบริการประชาชนและประสิทธิภาพภาครัฐ มีเป้าหมายให้การบริการของรัฐมี
ประสิทธิภาพและมีคุณภาพเป็นที่ยอมรับของผู้ใช้บริการ และภาครัฐมีการดำเนินที่มีประสิทธิภาพ ด้วยการ
นำนวัตกรรมเทคโนโลยีมาประยุกต์ใช้สนับสนุนให้ทันความเปลี่ยนแปลงและพัฒนาได้อย่างยั่งยืน  

ระบบงบประมาณ การจัดสรรงบประมาณตอบสนองความเร่งด่วนและมีเป้าหมายร่วมกันทั้งใน
ระดับแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติภารกิจและพ้ืนที่ ซึ่งสามารถติดตามประเมินผลสำเร็จของการบรรลุ
เป้าหมายของยุทธศาสตร์ชาติทุกระดับ เพื ่อให้การพัฒนาประสิทธิภาพภาครัฐเข้าสู ่ความสมดุลใน
ความสัมพันธ์ของพ้ืนที่ ทั้งส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค ส่วนท้องถิ่น และเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วม
ได้ในการติดตามประเมินผลและในการพัฒนาบริการสาธารณะ 

 

เป้าหมายและตัวชี้วัด ประเด็น 20 การบริการประชาชนและประสิทธิภาพภาครัฐ 
 

เป้าหมาย 
 

ตัวชี้วัด 
ค่าเป้าหมาย 

ปี 2566-2570 ปี 2571-2575 ปี 2576-2580 
บริการของรัฐมีประสิทธิภาพ
และมีคณุภาพเป็นท่ียอมรบั
ของผู้ใช้บริการ 

ความพึงพอใจในคุณภาพการ
ให้บริการของภาครัฐ 
(ภายในป ี2570/2575/2580) 

ไม่น้อยกว่า 
ร้อยละ 90 

 

ไม่น้อยกว่า 
ร้อยละ 95 

 

ไม่น้อยกว่า 
ร้อยละ 100 

 
 

   แผนย่อย การพัฒนาบริการประชาชน มีเป้าหมายให้งานบริการภาครัฐปรับเปลี่ยนเป็น
ดิจิทัลเพิ่มข้ึน ผ่านการพัฒนาการบริการภาครัฐ ตอบสนองความต้องการและให้บริการอย่างสะดวกรวดเร็ว 
โปร่งใส มีระบบการบริหารจัดการที่ทันสมัย มีประสิทธิภาพ มีความโปร่งใส ให้เป็นไปตามหลักการบริหาร
กิจการบ้านเมืองที่ดี สร้างประโยชน์สุขแก่ประชาชน มีความพร้อมที่จะปรับตัวให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลง
ของโลกอยู่ตลอดเวลา การนำนวัตกรรมเทคโนโลยีสารสนเทศ การวิเคราะห์ข้อมูลขนาดใหญ่ และระบบการ
ทำงานที่เป็นดิจิทัลเข้ามาประยุกต์ใช้อย่างคุ้มค่า และปฏิบัติงานเทียบได้กับมาตรฐานสากล ดำเนินการ
พัฒนาระบบอำนวยความสะดวกในการบริการภาครัฐ เพื่อให้ประชาชนและผู้รับบริการทุกกลุ่มสามารถ
เข้าถึงได้โดยง่าย สะดวก รวดเร็ว โปร่งใส หลากหลายช่องทาง ตรวจสอบได้ เสียค่าใช้จ่ายน้อย  ไม่มี
ข้อจำกัดของเวลา พื้นที่และกลุ่มคน ผู้ใช้งานไม่ต้องร้องขอหรือยื่นเรื่ องต่อหน่วยงานที่เกี ่ยวข้องโดย
ออกแบบแนวทาง ขั้นตอน รูปแบบการให้บริการของภาครัฐให้เป็นรูปแบบดิจิทัลและวางแผนให้มีการ
เชื่อมโยงหลายหน่วยงาน สร้างความพร้อมด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อให้มีความพร้อมในการให้บริการ
ประชาชน  
 
 
 
 



 
 

แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา ระยะ 5 ปี (2566-2570) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครพนม หน้า 37 
 

เป้าหมายและตัวชี้วัด แผนย่อย การพัฒนาบริการประชาชน 
 

เป้าหมาย 
 

ตัวชี้วัด 
ค่าเป้าหมาย 

ปี 2566-2570 ปี 2571-2575 ปี 2576-2580 
งานบริการภาครัฐที่
ปรับเปลีย่นเป็นดจิิทัลเพิม่ขึ้น 

สัดส่วนของกระบวนงานท่ี 
ปรับเปลีย่นให้เป็นดจิิทัลต่อ
กระบวนงานท้ังหมดที่สามารถ 
ปรับเปลีย่นให้อยู่ในรูปแบบ
ดิจิทัล 
(ภายในปี 2570/2575/2580) 

ไม่น้อยกว่า 
ร้อยละ 60 

 

ไม่น้อยกว่า 
ร้อยละ 80 

 

ไม่น้อยกว่า 
ร้อยละ 100 

 

 

   แผนย่อย การบริหารจัดการการเงินการคลัง มีเป้าหมายให้หน่วยงานภาครัฐบริหารและ
จัดการการเงินการคลังได้อย่างมีประสิทธิภาพ หน่วยงานภาครัฐใช้จ่ายในจำนวนที่เหมาะสม อย่างโปร่งใส 
โดยที่ประชาชนและภาคส่วนอื่น ๆ สามารถตรวจสอบการใช้จ่ายของภาครัฐได้ทุกขั้นตอน และมีมาตรการ
ทางเศรษฐกิจ การเงิน และการค้าที่เท่าทันต่อบริบทการเปลี่ยนแปลงประเทศ 
 

เป้าหมายและตัวชี้วัด แผนย่อย การบริหารจัดการการเงินการคลัง 
 

เป้าหมาย 
 

ตัวชี้วัด 
ค่าเป้าหมาย 

ปี 2566-2570 ปี 2571-2575 ปี 2576-2580 
ภาษีที่จัดเก็บถูกนำไปใช้อย่าง
มีประสิทธิภาพ 

อัตราการเบิกจ่ายงบประมาณ 
หน่วยงานของภาครัฐต่อ
งบประมาณที่ไดร้ับการจัดสรร 
ทั้งหมด  

ไม่น้อยกว่า 
ร้อยละ 100 

 

ไม่น้อยกว่า 
ร้อยละ 100 

 

ไม่น้อยกว่า 
ร้อยละ 100 

 

 

   แผนย่อย การพัฒนาระบบบริหารงานภาครัฐ มีเป้าหมายให้ภาครัฐมีขีดสมรรถนะสูง
เทียบเท่ามาตรฐานสากลและมีความคล่องตัว ผ่านการพัฒนาให้ภาครัฐมีระบบบริหารงานที่ทันสมัย
สอดคล้องกับความเปลี่ยนแปลงของโลกยุคปัจจุบัน การปฏิบัติราชการของหน่วยงานภาครัฐเปลี่ยนแปลงไป
โดยไม่เพียงแต่ต้องปฏิบัติราชการให้แล้วเสร็จเท่านั้น แต่ต้องปฏิบัติราชการโดยรวดเร็ว ถูกต้อง เหมาะสม มี
ประสิทธิภาพและเป็นเลิศ  ซึ่งนวัตกรรม เทคโนโลยี ฐานข้อมูลขนาดใหญ่ และระบบวิธีปฏิบัติราชการแบบ
ดิจิทัลและสอดคล้องกับไทยแลนด์ 4.0 จึงเป็นเครื่องมือที่หน่วยงานภาครัฐต้องนำมาประยุกต์ใช้เพื่อเพ่ิม
ประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน ให้สามารถตอบสนองต่อความเปลี่ยนแปลงในบริบทต่าง ๆ และความต้องการ
ของประชาชนโดยรวมได้ นอกจากนี้หน่วยงานภาครัฐยังต้องมีกลไกด้านโครงสร้างและมีวิธีการปฏิบัติ
ราชการที่ยืดหยุ่น หลากหลาย คล่องตัว สามารถตอบสนองต่อภารกิจและการปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างมี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผล มีการเชื่อมโยงและบูรณาการข้อมูลและกระบวนการร่วมกันเสมือนเป็น
องค์กรเดียว รวมทั้งเชื่อมโยงกับระบบข้อมูลขนาดใหญ่ พัฒนาองค์ความรู้ ปรับเปลี่ยนสภาพการทำงาน
ภายในองค์กร โดยนำเทคโนโลยีดิจิทัลและเครื่องมือสมัยใหม่มาใช้ปรับปรุงวิธีปฏิบัติราชการที่ใช้หลักฐาน
และข้อมูลเชิงประจักษ์มากกว่าการวินิจฉัย  พัฒนาบุคลากรให้มีความรู้และทักษะด้านดิจิทัลเพื่อให้พร้อม
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รับกับการปรับเปลี่ยนและสามารถประยุกต์ใช้เทคโนโลยีที่หลากหลาย เพื่อสร้างนวัตกรรมการบริการและ
พัฒนาการบริหารจัดการภาครัฐที่ขับเคลื่อนโดยความต้องการของประชาชนและผู้รับบริการ โดยมุ่งหมาย
ให้ประชาชนและผู้รับบริการได้รับความพึงพอใจและเชื่อมั่นต่อการปฏิบัติราชการและการบริหารจัดการ
ของหน่วยงานภาครัฐ 
 

เป้าหมายและตัวชี้วัด แผนย่อย การพัฒนาระบบบริหารงานภาครัฐ 
 

เป้าหมาย 
 

ตัวชี้วัด 
ค่าเป้าหมาย 

ปี 2566-2570 ปี 2571-2575 ปี 2576-2580 
ภาครัฐมีขดีสมรรถนะสูง 
เทียบเท่ามาตรฐานสากล 
และมีความคล่องตัว 

สัดส่วนของหน่วยงานท่ีมีเกณฑ์การ
ประเมินสถานะของหน่วยงาน
ภาครัฐในการเป็นระบบราชการ 4.0 
ที่อยู่ในระดับก้าวหน้าขึ้นไปต่อ
หน่วยงานภาครัฐท้ังหมด 
(ภายในป ี2570/2575/2580) 

ไม่น้อยกว่า 
ร้อยละ 85 

 

ไม่น้อยกว่า 
ร้อยละ 95 

 

ไม่น้อยกว่า 
ร้อยละ 100 

 

 

    แผนย่อย การสร้างและพัฒนาบุคลากรภาครัฐ มีเป้าหมายให้บุคลากรภาครัฐยึดค่านิยม
ในการทำงานเพื่อประชาชน ยึดหลักคุณธรรม จริยธรรม มีจิตสำนึก มีความสามารถสูง มุ่งมั่นและเป็นมือ
อาชีพ ดังนั้น ในการสร้างและพัฒนาให้บุคลากรภาครัฐมีความพร้อมทั้งความรู ้ ความสามารถ กรอบ
ความคิด และทัศนคติในการขับเคลื่อนภารกิจยุทธศาสตร์ชาติให้ประสบผลสำเร็จ ภาครัฐจำเป็นต้อง
ทบทวน พัฒนาและปรับปรุงระบบ กลไก และวิธีการบริหารงานบุคคลในปัจจุบัน ตลอดจนออกแบบและ
ปรับปรุงการบริหารและพัฒนาบุคลากรภาครัฐในทุกมิติเพื่อสร้างและพัฒนาบุคลากรภาครัฐให้เป็นคนดี
และเก่ง ยึดหลักคุณธรรม จริยธรรม มีจิตสำนึก มีความสามารถสูง มีภาวะผู้นำ มุ่งมั่นตั้งใจปฏิบัติหน้าที่ มี
ทักษะการปฏิบัติงานที่ทันสมัยและทันต่อการเปลี่ยนแปลงของโลก เป็นมืออาชีพ มีจรรยาบรรณ กล้ายืน
หยัดในสิ่งที่ถูกต้องตามหลักการแห่งวิชาชีพโดยไม่เลือกปฏิบัติอย่างไม่เป็นธรรม และมีความพร้อมในการ
ปฏิบัติงานโดยมุ ่งผลสัมฤทธิ ์ของงานและเพื ่อส่วนรวมเพื ่อประโยชน์ในการให้บริการสาธารณะที ่มี
ประสิทธิภาพแก่ประชาชนอย่างเต็มกำลังความสามารถของบุคลากรภาครัฐทุกคน 
 

เป้าหมายและตัวชี้วัด แผนย่อย การสร้างและพัฒนาบุคลากรภาครัฐ 
 

เป้าหมาย 
 

ตัวชี้วัด 
ค่าเป้าหมาย 

ปี 2566-2570 ปี 2571-2575 ปี 2576-2580 
บุคลากรภาครัฐยึดค่านยิมในการ 
ทำงานเพื่อประชาชน ยึดหลัก
คุณธรรมจริยธรรม มีจติสำนึก 
มีความสามารถสูง มุ่งมั่น และเป็น 
มืออาชีพ 

ดัชนีความผูกพันของบุคลากร
ภาครัฐ 
(ภายในปี 2570/2575/2580) 

เพิ่มขึ้น 
ไม่น้อยกว่า 
ร้อยละ 5 

 

เพิ่มขึ้น 
ไม่น้อยกว่า 
ร้อยละ 10 

เพิ่มขึ้น 
ไม่น้อยกว่า 
ร้อยละ 15 
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ประเด็น 21 การต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
        แผนย่อย การป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ มีเป้าหมายเพื่อมุ่งเน้นการ
พัฒนากลไกและกระบวนการป้องกันการทุจริตให้มีความเข้มแข็งและมีประสิทธิภาพในทุกหน่วย  โดยสร้าง
จิตสำนึกและค่านิยมให้ทุกภาคส่วนตื่นตัวและละอายต่อการทุจริตและประพฤติมิชอบทุกรูปแบบ ส่งเสริม
สนับสนุนให้ภาคีองค์กรภาคเอกชน ภาคประชาสังคม ชุมชนและประชาชน และเครือข่ายต่าง ๆ สอดส่อง
เฝ้าระวัง ให้ข้อมูลและร่วมตรวจสอบการดำเนินการของหน่วยงานภาครัฐตามความเหมาะสม โดยมีการวาง
มาตรการคุ้มครองพยานและผู้ที่เกี่ยวข้อง เพ่ือเสริมสร้างภูมิคุ้มกันต่อปัญหาการทุจริตและสร้างพลังร่วมใน
การแก้ไขปัญหาการทุจริตและประพฤติมิชอบ พร้อมทั้งสร้างวัฒนธรรมต่อต้านการทุจริตและประพฤติ       
มิชอบของบุคลากรภาครัฐและกำหนดมาตรการให้หน่วยงานภาครัฐและทุกภาคส่วนดำเนินงานอย่าง
โปร่งใส เพ่ือเสริมสร้างคุณธรรม ความสุจริตและความซื่อสัตย์ ความโปร่งใส และเป็นธรรม ควบคู่ไปกับการ
พัฒนาระบบราชการไทย  กำหนดให้มีการลงโทษผู้กระทำผิดกรณีทุจริตและประพฤติมิชอบอย่างจริงจัง
และรวดเร็วเป็นการป้องกันการทุจริตเชิงรุกเพ่ือให้เท่าทันต่อพลวัตของการทุจริต 
 

เป้าหมายและตัวชี้วัด แผนย่อย การป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
 

เป้าหมาย 
 

ตัวชี้วัด 
ค่าเป้าหมาย 

ปี 2566-2570 ปี 2571-2575 ปี 2576-2580 
ประชาชนมีวัฒนธรรมและ 
พฤติกรรมซื่อสัตย์สุจริต 

สัดส่วนหน่วยงานท่ีผ่านเกณฑ์การ
ประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสใน
หน่วยงานภาครัฐต่อหน่วยงานภาครัฐ
ทั้งหมดโดยมีคะแนนการประเมินฯ 
ดังนี ้
(1) ไม่น้อยกว่า 85 คะแนน 
 
(2) ไม่น้อยกว่า 90 คะแนน 
(ร้อยละต่อปี) 

 
 
 
 
 

ไม่น้อยกว่า 
ร้อยละ 100 

- 

 
 
 
 
 
- 
 

ไม่น้อยกว่า 
ร้อยละ 80 

 
 
 
 
 
- 
 

ไม่น้อยกว่า 
ร้อยละ 100 

คดีทุจริตและประพฤต ิ
มิชอบลดลง 

คดีทุจริตรายหน่วยงาน 
- ข้อร้องเรียนเจ้าหน้าท่ีภาครัฐท่ีถกู 
ช้ีมูลเรื่องวินัย (ทุจริต) 
(ภายในป ี2570/2575/2580) 
- ข้อร้องเรียนเจ้าหน้าท่ีภาครัฐท่ีถกู 
ช้ีมูลว่ากระทำการทุจรติ  
(ภายในปี 2570/2575/2580) 

 
ลดลง 

ไม่น้อยกว่า 
ร้อยละ 50 

ลดลง 
ไม่น้อยกว่า 
ร้อยละ 50 

 
ลดลง 

ไม่น้อยกว่า 
ร้อยละ 70 

ลดลง 
ไม่น้อยกว่า 
ร้อยละ 70 

 
ลดลง 

ไม่น้อยกว่า 
ร้อยละ 80 

ลดลง 
ไม่น้อยกว่า 
ร้อยละ 80 
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 ประเด็น 23 การวิจัยและพัฒนานวัตกรรม 3.2 แผนย่อย มีเป้าหมายเพื ่อให้คุณภาพชีวิต 
ศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ และความเสมอภาคทางสังคมได้รับการยกระดับเพิ่มขึ้นจากผลการวิจัยและ
พัฒนานวัตกรรมเชิงสังคม ผ่านการเน้นประเด็นสำคัญทางสังคมของประเทศที่ต้องใช้การวิจัยและนวัตกรรม 
เป็นเครื่องมือในการขับเคลื่อนสังคมไทย ได้แก่ การยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนทุกกลุ่ม ทุกช่วงวัย 
ทั้งด้านสุขภาพ การศึกษาและการเข้าถึงบริการและสวัสดิการของรัฐ การเตรียมความพร้อมของประชาชน
ไทยให้สามารถอยู่ร่วมกันในสังคมได้อย่างมีคุณภาพ รองรับกระแสโลกาภิวัตน์ของวัฒนธรรมโลกการเข้าสู่
สังคมสูงวัย การพัฒนาแรงงานทักษะสูงและเฉพาะทาง การแก้ปัญหาความเหลื่อมล้ ำในสังคม และการ
ส่งเสริมวิสาหกิจเพื่อสังคม ตลอดจนเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของภาครัฐให้เข้ากับการดำเนินกิจกรรม
ทางเศรษฐกิจและสังคมในยุคดิจิทัล 
   หน่วยงานด้านการศึกษา (1) พัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ โดยการ
ส่งเสริมการวิจัย พัฒนา และประยุกต์ใช้นวัตกรรมในการพัฒนาศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ของประเทศกลุ่ม 
วัยเรียน การตระหนักถึงพหุปัญญาของมนุษย์ที่หลากหลายเพื่อให้ประชาชนไทยมีทักษะความรู้ และ
เป็นกำาลังในการพัฒนาประเทศ รวมทั้งการบูรณาการข้ามศาสตร์วิชาเพื่อสร้างนวัตกรรมทางสังคมอย่าง
ตรงจุด ยกระดับคุณภาพชีวิต โดยมีประเด็นการวิจัยที่สำคัญ อาทิ การพัฒนาทักษะและสมรรถนะที่จำเป็น
ในศตวรรษท่ี 21 การยกระดับคุณภาพของบุคลากรทางการศึกษา ครู  หลักสูตรและกระบวนการสอน  (2) 
ปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ โดยการส่งเสริมการวิจัย พัฒนา และประยุกต์ใช้
นวัตกรรมในการพัฒนาการบริหารจัดการภาครัฐ เพื่อให้มีความทันสมัย ตอบสนองความต้องการและ
ให้บริการประชาชนได้อย่างสะดวกรวดเร็วและโปร่งใส โดยมีประเด็นการวิจัยที่สำคัญ อาทิ รัฐบาลดิจิทัล 
ระบบข้อมูลขนาดใหญ่ภาครัฐ กลไกการพัฒนาในเชิงพ้ืนที่ การพัฒนานวัตกรรมเมือง เพ่ือยกระดับคุณภาพ
ชีวิตประชาชนทุกกลุ่ม การใช้ข้อมูลและผลการวิจัยเป็นพื้นฐานสำคัญในการกำหนดนโยบายและพัฒนาการ
ให้บริการสาธารณะ 
 
3. แผนการปฏิรูปประเทศ (ฉบับปรับปรุง) 
  แผนการปฏิรูปประเทศ (ฉบับปรับปรุง) ยังคงเป็นแผนระดับที่ 2 ตามนัยมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 
4 ธันวาคม พ.ศ.2560 โดยต้องส่งผลต่อการบรรลุเป้าหมายของยุทธศาสตร์ชาติ และแผนแม่บท  ภายใต้
ยุทธศาสตร์ชาติ ซึ ่งทุกหน่วยงานต้องดำเนินการตามกิจกรรมปฏิรูปประเทศ ที ่จะส่งผลให้เกิดการ 
เปลี่ยนแปลงต่อประชาชนอย่างมีนัยสำคัญ (Big Rock) นำไปสู่การปฏิบัติตามหลักความสัมพันธ์เชิงเหตุและ
ผล (Causal Relationship: XYZ) เพื่อให้บรรลุผลสัมฤทธิ์ตามเป้าหมายของยุทธศาสตร์ชาติของแต่ละ
ช่วงเวลา 5 ปี โดยแผนการปฏิรูปประเทศด้านการศึกษา มีรายละเอียด ดังนี้ 
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  1. การพัฒนาการจัดการเรียนการสอนสู่การเรียนรู้ฐานสมรรถนะ เพื่อตอบสนองการเปลี่ยนแปลง
ในศตวรรษท่ี 21  โดย 
  เป้าหมาย 
  1.1 ผู้เรียนทุกระดับเป็นผู้มีความรู้ ทักษะและใฝ่เรียนรู้ มีทักษะในการดำรงชีวิตในโลกยุคใหม่ 
รู้เท่าทันการเปลี่ยนแปลงของสังคมและโลก เป็นพลเมืองที่ตื่นรู้ มีความรับผิดชอบ และมีจิตสาธารณะ 

1.2 ครู/อาจารย์มีสมรรถนะด้านการจัดการเรียนรู้ ประกอบด้วย การออกแบบการเรียนรู้ การจัด
กิจกรรมการเรียนรู้ มีจิตวิทยาการเรียนรู้ สื่อและการใช้สื่อ เทคโนโลยีเพ่ือการศึกษาและการเรียนรู้ การวัด
และประเมินผลการเรียนรู้ตามสภาพจริง มีความศรัทธาในวิชาชีพและความเป็นครู 

1.3 ผู้บริหารสถานศึกษาและผู้บริหารการศึกษามีสมรรถนะในการบริหารงานวิชาการ และการ
นิเทศการจัดการเรียนรู้ ประกอบด้วย ด้านหลักสูตรการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ สื่อและเทคโนโลยีเพื่อการ
เรียนรู้ การวัดและประเมินผลการเรียนรู้ตามสภาพจริง การนิเทศการจัดการเรียนรู้ มีภาวะผู้นำทางวิชาการ 
มีจิตวิทยาในการส่งเสริมและสร้างขวัญกำลังใจในการจัดการเรียนรู้ และมีมนุษยสัมพันธ์ที่ดีในการร่วมมือ
กับบุคคล หน่วยงานและชุมชนในการส่งเสริมและสร้างระบบนิเวศการเรียนรู้ที่ปลอดภัยสำหรับผู้เรียน 

ตัวชี้วัด 
  1. มีหลักสูตรการศึกษาที่ยืดหยุ่น ตอบสนองต่อความถนัดและความสนใจของผู้เรียนรายบุคคล 

2. ครูและบุคลากรทางการศึกษาได้รับการพัฒนาศักยภาพในการจัดการเรียนรู้แบบ Active 
Learning ผ่านการพัฒนาการคิดขั้นสูงเชิงระบบ 

3. ครูผู้สอนจัดการเรียนรู้ที่มุ่งพัฒนาสมรรถนะผู้เรียนแบบถักทอความรู้ ทักษะและเจตคติค่านยิม 
และคุณลักษณะผู้เรียนเข้าด้วยกันแบบ Active Learning ในทุกระดับการศึกษา 
  4. ระบบการประเมินผลลัพธ์ผู ้เรียนมีความหลากหลาย เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้เป็นรายบุคคล 
(personalized learning) และสามารถสะท้อนสมรรถนะของผู ้เรียนได้ตามบริบทของสถานศึกษา  ลด
สัดส่วนของการน้าผลสัมฤทธิ์ของผู้เรียนในระดับชาติมาใช้ในการพิจารณาประเมินผลของครูและผู้บริหา ร
สถาบันการศึกษา 
  5. มีแพลตฟอร์มการเรียนรู้อัจฉริยะ ที่รวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับกระบวนการจัดการเรียนรู้ สื่อการ
สอนคุณภาพสูง และการประเมินและพัฒนาผู้เรียน เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้เป็นรายบุคคล  (personalized 
learning) สำหรับผู้เรียนทุกช่วงวัย 
  กิจกรรมปฏิรูปที่ 3 การปฏิรูปกลไกและระบบการผลิตและพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา 
ให้มีคุณภาพมาตรฐาน 
  2. การปฏิรูปกลไกและระบบการผลิตและพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มีคุณภาพ
มาตรฐาน 

เป้าหมาย กลไกและระบบการผลิตและพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษามีคุณภาพมาตรฐาน 
  2.1 กลไกและระบบการผลิต คัดกรองครูและบุคลากรทางการศึกษาและอาจารย์ให้มีคุณภาพและ
ประสิทธิภาพ 
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       (1) มีรูปแบบ กระบวนการคัดเลือกนิสิต/นักศึกษาครู ที่มีประสิทธิภาพเที่ยงตรง และลดความ
เหลื่อมล้ำ 
       (2) มีหลักสูตรการผลิตครูที่เป็นเลิศและมีรูปแบบกระบวนการฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู ตาม
ความต้องการและความจำเป็นตามบริบทของสาขาวิชาและพ้ืนที ่
       (3) มีกรอบมาตรฐานและตัวชี้วัดสมรรถนะอาจารย์สถาบันผลิตครู และครูพี่เลี้ยงในโรงเรียน
หรือสถานฝึกประสบการณ์วิชาชีพด้านวิชาชีพครู เพื่อนำไปสู่การประเมินมาตรฐานการปฏิบัติงานและ
สมรรถนะ และการวิเคราะห์และพัฒนาสมรรถนะอาจารย์สถาบันผลิตครูและครูพี่เลี้ ยงตามความต้องการ
จำเป็น 
  2.2 กลไกและระบบการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาสายสามัญศึกษาและสายอาชีวศึกษา 
ให้มีคุณภาพ ประสิทธิภาพและมีความก้าวหน้าในการประกอบอาชีพ 
       (4) มีกรอบมาตรฐานสมรรถนะวิชาชีพครู ทัง้สายสามัญศึกษาและสายอาชีวศึกษา ที่เน้นให้ครู
มีความพร้อมทั้งทางด้านวิชาการ เชี่ยวชาญวิชาชีพ มีจรรยาบรรณ และจิตวิญญาณความเป็นครู เพ่ือ
นำไปสู่การประเมินมาตรฐานการปฏิบัติงานและสมรรถนะ และการวิเคราะห์และพัฒนาสมรรถนะครูและ
บุคลากรทางการศึกษาตามความต้องการจำเป็น 
       (5) มีระบบกลไกให้ครูและผู้บริหารมีการพัฒนาตนเองทางวิชาชีพอย่างต่อเนื่อง อาทิ PLC & 
CPD (Professional Learning Community & Continuous Professional Development) และ ใ ห้
ความความสำคัญกับมีการนิเทศและติดตามช่วยเหลือครูใหม่/ครูที่ไม่มีวุฒิทางการศึกษา 
       (6) มีการปรับปรุงระบบกลไกการเลื่อนวิทยฐานะของครู โดยนำผลการประเมินสมรรถนะไป
เป็นส่วนสำคัญในการเลื่อนวิทยฐานะและการปรับปรุงค่าตอบแทนที่เหมาะสม 

 
4. แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 13 (พ.ศ.2566-2570)  

กำหนดทิศทางการพัฒนาบนพื้นฐานของหลักการแนวคิดที่สำคัญ 4 ประการ ได้แก่  
1. หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง โดยสืบสาน รักษา ต่อยอดการพัฒนาตามหลักปรัชญาของ

เศรษฐกิจพอเพียง ผ่านการกำหนดทิศทางการพัฒนาประเทศอย่างมีเหตุผล ความพอประมาณ ภูมิคุ้มกัน
บนฐานของความรู้ คุณธรรม และความเพียร 

2. การสร้างความสามารถในการ “ล้มแล้ว ลุกไว” โดยมุ่งเน้นการพัฒนาใน 3 ระดับ ประกอบด้วย 
(1) การพร้อมรับ หรือ ระดับ “อยู่รอด”  (2) การปรับตัว หรือ ระดับ “พอเพียง” และ (3) การเปลี่ยนแปลง
เพ่ือพร้อมเติบโตอย่างยั่งยืน หรือ ระดับ “ยั่งยืน”  
  3. เป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืน โดยกำหนดทิศทางการพัฒนาที่อยู่บนพื้นฐานของแนวคิด “ไม่
ทิ้งใครไว้ข้างหลัง” 

4. การพัฒนาเศรษฐกิจชีวภาพ เศรษฐกิจหมุนเวียน เศรษฐกิจสีเขียว โดยให้ความสำคัญกับการ
ประยุกต์ใช้องค์ความรู้ทางด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีสมัยใหม่ และความคิดสร้างสรรค์ 
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กำหนดเป้าหมายหลักของการพัฒนา 5 ประการ ประกอบด้วย 
1. การปรับโครงสร้างภาคการผลิตและบริการสู ่ เศรษฐกิจฐานนวัตกรรม มุ ่งยกระดับขีด

ความสามารถในการแข่งขันของภาคการผลิตและบริการสำคัญ 
2. การพัฒนาคนสำหรับโลกยุคใหม่ มุ่งพัฒนาให้คนไทยมีทักษะและคุณลักษณะที่เหมาะสมกับโลก

ยุคใหม่  
3. การมุ่งสู่สังคมแห่งโอกาสและความเป็นธรรม มุ่งลดความเหลื่อมล้ำทางเศรษฐกิจและสังคม 
4. การเปลี่ยนผ่านการผลิตและบริโภคไปสู่ความยั่งยืน มุ่งลดการก่อมลพิษ ควบคู่ไปกับการผลักดัน

ให้เกิดการใช้ทรัพยากรธรรมชาติอย่างมีประสิทธิภาพและสอดคล้องกับขีดความสามารถในการรองรับของ
ระบบนิเวศ ตลอดจนลดปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจก 

5. การเสริมสร้างความสามารถของประเทศในการรับมือกับการเปลี่ยนแปลงและความเสี่ยงภายใต้
บริบทโลกใหม่ มุ ่งสร้างความพร้อมในการรับมือและแสวงหาโอกาสจากการเป็นสังคมสูงวัย  การ
เปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ภัยโรคระบาด และภัยคุกคามทางไซเบอร์  

 

กำหนดหมุดหมายการพัฒนา 13 หมุดหมาย หมุดหมายที่เกี่ยวข้องด้านการศึกษา ดังนี้  
หมุดหมายที่ 9 ไทยมีความยากจนข้ามรุ ่นลดลง และมีความคุ ้มครองทางสังคมที ่เพียงพอ 

เหมาะสม 
  เป้าหมายที่ 1 ครัวเรือนที่มีแนวโน้มกลายเป็นครัวเรือนยากจนข้ามรุ่น มีโอกาสในการ

เลื่อนสถานะทางเศรษฐกิจและสังคม จนสามารถหลุดพ้นจากความยากจนได้อย่างยั่งยืน 
  ตัวชี้วัดที่ 1.2 อัตราการเข้าเรียนสุทธิแบบปรับของเด็กจากครัวเรือนยากจนข้ามรุ่นระดับ

มัธยมศึกษาตอนต้น ไม่ตำ่กว่าร้อยละ 100 และระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า ไม่ต่ำกว่าร้อยละ 70 
กลยุทธ์การพัฒนา 
กลยุทธ์ที่ 2 การสร้างโอกาสที่เสมอภาคแก่เด็กจากครัวเรือนยากจนข้ามรุ่น 

  กลยุทธ์ย่อยที่ 2.2 ส่งเสริมโอกาสทางการศึกษาและการพัฒนาทักษะอาชีพที่มีคุณภาพ 
จัดสรรเงินอุดหนุนและทรัพยากรที่จำเป็นแก่เด็กจากครัวเรือนยากจนข้ามรุ่น เพื่อแบ่งเบาภาระค่าใช้จ่าย
ด้านการศึกษาในโรงเรียนและการเรียนรู้ภายนอกห้องเรียน ทั้งแหล่งเรียนรู้บนพื้นที่กายภาพ และพื้นที่
เสมือนจริงหรือออนไลน์ พร้อมทั้งพัฒนาระบบการเฝ้าระวังและติดตามช่วยเหลือเด็กยากจนให้กลับเข้าสู่
ระบบการศึกษาหรือการพัฒนาทักษะอาชีพตามความเหมาะสม 

หมุดหมายที่ 12 ไทยมีกำลังคนสมรรถนะสูง มุ่งเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง ตอบโจทย์การพัฒนาแห่ง
อนาคต 

  เป้าหมายที่ 1 คนไทยได้รับการพัฒนาอย่างเต็มศักยภาพในทุกช่วงวัย มีสมรรถนะที่
จำเป็นสำหรับโลกยุคใหม่ มีคุณลักษณะตามบรรทัดฐานที่ดีของสังคม มีคุณธรรม จริยธรรม และมีภูมิคุ้มกัน
ต่อการเปลี่ยนแปลงอย่างพลิกโฉมฉับพลันของโลก สามารถดำรงชีวิตร่วมกันในสังคมได้อย่างสงบสุข 
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 ตัวชี ้ว ัดที่ 1.2 ร้อยละของนักเรียนที ่มีสมรรถนะจากการประเมินโปรแกรมประเมิน
สมรรถนะนักเรียนมาตรฐานสากลไม่ถึงระดับพื้นฐานของทั้ง 3 วิชาในแต่ละกลุ่มโรงเรียน ลดลงร้อยละ 8
เมื่อสิ้นสุดแผน 

เป้าหมายที่ 3 ประชาชนทุกกลุ่มเข้าถึงการเรียนรู้ตลอดชีวิต 
    ตัวชี้วัดที่ 3.2 กลุ่มประชากรอายุ 15-24 ปี ที่ไม่ได้เรียน ไม่ได้ทำงานหรือไม่ได้ฝึกอบรม 
ไม่เกินร้อยละ 5 เมื่อสิ้นสุดแผน 

กลยุทธ์การพัฒนา 
  กลยุทธ์ที่ 1 คนไทยทุกช่วงวัยได้รับการพัฒนาในทุกมิติ 
  กลยุทธ์ย่อยที่ 1.2 พัฒนาผู้อยู่ในช่วงวัยการศึกษาระดับพื้นฐานให้มีความตระหนักรู้ใน

ตนเอง มีทักษะดิจิทัลและมีสมรรรถนะที่จำเป็นต่อการเรียนรู้ การดำรงชีวิตและการทำงาน โดย 
  1) การพัฒนาการจัดการเรียนรู้แนวใหม่ และขับเคลื่อนสู่การปฏิบัติเพ่ือให้ผู้เรียนสามารถ

จัดการตนเอง มีความสามารถในการสื่อสาร สามารถรวมพลังทำงานเป็นทีม มีการคิดขั้นสูงด้วยการจัดการ
เรียนรู้เชิงรุก และขับเคลื่อนสู่การปฏิบัติโดยนำร่องกับสถานศึกษาที่มีความพร้อม และมีมหาวิทยาลัยใน
พ้ืนที่สนับสนุนความรู้และความเชี่ยวชาญในด้านต่าง ๆ 

  3) การยกระดับการผลิตและพัฒนาครูทั้งในด้านปริมาณและคุณภาพ โดยวางแผนจำนวน
ความต้องการครูในแต่ละสาขา พัฒนาหลักสูตรการผลิตครูที่มีการเตรียมความพร้อมด้านวิชาการและด้าน
ทักษะ การจัดการเรียนรู้ การใช้เทคโนโลยี นวัตกรรมผ่านแพลตฟอร์มออนไลน์ต่าง ๆ พัฒนาระบบการ     
คัดกรองที่สะท้อนสมรรถนะวิชาชีพครู ปรับบทบาทของครูจาก “ผู้สอน” เป็น “โค้ช” ที่อำนวยการเรียนรู้
โดยยึดผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง และมุ่งสู่การยกระดับครูสู่วิชาชีพชั้นสูง 

  4) การปรับปรุงระบบวัดและประเมินผู ้เรียน ให้มีความหลากหลายตามสภาพจริง 
ตลอดจนมีการประเมินการเรียนรู้เพื่อปรับปรุงและพัฒนาการจัดการเรียนรู้ที ่เหมาะสมกับผู้เรียนเป็น
รายบุคคล ที่เชื่อมโยงสู่การทำงานในอนาคต 

  5) การพัฒนาระบบสนับสนุนการเรียนรู้โดย  
      5.1 การแก้ไขภาวะการถดถอยของความรู้ในวัยเรียน โดยสถานศึกษาพัฒนาแนวปฏิบัติ
และระบบสนับสนุนที่เหมาะสม รวมทั้งส่งเสริมการจัดการเรียนรู้แบบผสมผสานและการเรียนรู้ที่บ้านใน
สถานการณ์ฉุกเฉิน 
      5.2 การพัฒนาระบบแนะแนวให้มีประสิทธิภาพ โดยพัฒนาครูและผู้ประกอบอาชีพ
แนะแนวให้สามารถร่วมวางแผนเส้นทางการเรียนรู้ การประกอบอาชีพ และการดำเนินชีวิตของผู้เรียนได้
ตามความสนใจ ความถนัด  
      5.3 พัฒนาสถานศึกษาและสร้างสังคมที่เอ้ือต่อการเรียนรู้อย่างปลอดภัยทั้งในสังคมจริง 
และสังคมเสมือน โดยพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานทางกายภาพที่เหมาะสมกับการเรียนรู้ สร้างความรู้ความ
เข้าใจแก่ครู บุคลากรทางการศึกษาและผู้เรียน ถึงแนวทางการอยู่ร่วมกันในสังคมอย่างสงบสุข บนหลักของ
การเคารพความหลากหลายทั้งทางความคิด มุมมองของคนระหว่างรุ่น และอัตลักษณ์ส่วนบุคคล  เพื่อการ
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วางอนาคตในการพัฒนาประเทศร่วมกัน การส่งเสริมการเรียนรู้วิชาชีวิตในโรงเรียน ให้หลีกเลี่ยงยาเสพติด
การพนัน และมีแนวปฏิบัติในการคุ้มครองสวัสดิภาพของผู้เรียน โดยเฉพาะจากการถูกกระทำโดยวิธีรุนแรง
ทั้งทางกาย ทางวาจา และการกลั่นแกล้งในรูปแบบต่าง ๆ  
      5.4 การปรับปรุงระบบการจัดสรรงบประมาณและทรัพยากรทางการศึกษา ที่มุ่งเน้น
การพัฒนาคุณภาพผู้เรียนเป็นสำคัญ และอยู่บนหลักความเสมอภาคและเป็นธรรม รวมถึงการพัฒนา
โครงสร้างพืน้ฐานทางเทคโนโลยีและดิจิทัลให้มีความครอบคลุมในทุกพ้ืนที่ 

     5.5 การกระจายอำนาจไปสู่สถานศึกษาและเพิ่มบทบาทของภาคเอกชน และภาค
ประชาสังคมในการสนับสนุนการจัดการศึกษา โดยปรับปรุงกฎหมาย ระเบียบที่เอื้อให้สถานศึกษามีความ
เป็นอิสระในการบริหารด้านการจัดการศึกษา ด้านวิชาการ ด้านงบประมาณ และด้านบุคลากร รวมทั้ง
ขับเคลื่อนการสร้างนวัตกรรมทางการศึกษาตามบริบทของโรงเรียนและพ้ืนที่ ตลอดจนส่งเสริมบทบาทของ
ภาคเอกชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและภาคประชาสังคมในการจัดการเรียนรู้ และการร่วมลงทุนเพ่ือ
การศึกษา 

     5.6 การส่งเสริมผู้มีความสามารถพิเศษ โดยพัฒนาระบบเสาะหาและกลไกการบริหาร
จัดการและส่งเสริมผู้มีความสามารถพิเศษตามแนวคิดพหุปัญญาอย่างเป็นระบบ อาทิ การสนับสนุน
ทุนการศึกษาต่อ  ฝึกประสบการณ์ทำงานวิจัยในองค์กรชั ้นนำ ตลอดจนส่งเสริมการทำงานที ่ ใช้
ความสามารถพิเศษอย่างเต็มศักยภาพ  

     5.7 ผู ้มีความต้องการพิเศษได้รับโอกาสและเข้าถึงการศึกษา  และแหล่งเรียนรู ้ที่
หลากหลาย โดยสถานศึกษาจัดการศึกษาที่หลากหลายและเหมาะสมเฉพาะกลุ่มให้เป็นทางเลือกแก่ผู้เรียน
เพื่อยุติการออกกลางคัน และพัฒนากลไกสนับสนุนรวมถึงการปรับกฎระเบียบให้เอื้อต่อภาคเอกชน ภาค
ประชาสังคมและองค์การที่ไม่แสวงหากำไรในการดูแลกลุ่มผู้มีความต้องการพิเศษ อาทิ การวางแนวทางให้
เอกชนสามารถจัดตั้งสถานฝึกอบรม หรือมีส่วนร่วมรับผิดชอบในการพัฒนาผู้ต้องคำพิพากษา 

  6) การเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและเป็นพลเมืองที ่เข้มแข็ง รวมถึงการรักษา
ขนบธรรมเนียมประเพณี วัฒนธรรม ค่านิยมไทยให้สอดคล้อง เหมาะสมกับบริบทในปัจจุบัน เพื่อให้เป็น
พื้นฐานของสังคมไทยและเป็น “ซอฟต์พาวเวอร์”ในการสื่อสารภาพลักษณ์ของประเทศไทยและนำเสนอ
ความเป็นไทยสู่สากล 

  กลยุทธ์ที่ 3 ส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต 
  กลยุทธ์ย่อยที่ 3.1 พัฒนาระบบนิเวศเพ่ือการเรียนรู้ตลอดชีวิต โดย 
  1) ส่งเสริมให้ภาคส่วนต่าง ๆ สร้างและพัฒนาเมืองเรียนรู ้ แหล่งเรียนรู ้ และพื้นที่

สร้างสรรค์ท่ีหลากหลาย ทั้งพ้ืนที่กายภาพและพ้ืนที่เสมือนจริง โดยกำหนดมาตรการจูงใจที่เหมาะสมเพ่ือให้
สถาบันการศึกษาหน่วยงานราชการส่วนท้องถิ่น องค์กรพัฒนาเอกชน ภาคประชาสังคม ภาคเอกชน
โดยเฉพาะผู้ประกอบการสตาร์ทอัพ สร้างพัฒนาแหล่งเรียนรู้ และพื้นที่สร้างสรรค์ที่มีคุณภาพ มีสาระที่
ทันสมัย สอดคล้องกับความต้องการของผู้เรียนทุกกลุ่ม ครอบคลุมทุกพื้นที่ เข้าถึงได้ง่ายทั้งพื้นที่กายภาพ 
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และพื้นที่เสมือนจริง เพื่อสร้างโอกาสในการเรียนรู้และใช้ประโยชน์ในการพัฒนาและแสดงศักยภาพอย่าง
สร้างสรรค์ อันเป็นปัจจัยสำคัญในการสร้างค่านิยมและพฤติกรรมการเรียนรู้ตลอดชีวิต 

 กลยุทธ์ย่อยที่ 3.2 พัฒนาทางเลือกในการเข้าถึงการเรียนรู้สำหรับผู้ที่ไม่สามารถเรียนใน
ระบบการศึกษาปกติ โดยจัดทำข้อมูลและส่งเสริมการจัดทำแผนการเรียนรู ้ที ่ม ีความยืดหยุ ่นและ
หลากหลายของกลุ่มเป้าหมายเป็นรายบุคคลหรือรายกลุ่ม เพื่อให้ผู้เรียนสามารถวางเส้นทางการเรียนรู้ที่
ตอบสนองต่อจุดมุ่งหมายในอนาคตของตนเอง และสามารถเทียบโอนประสบการณ์ได้ ทั้งนี้ ให้มีการพัฒนา
บุคลากรที่เก่ียวข้องในทุกระดับ ให้มีความเข้าใจและมีสมรรถนะในการพัฒนาผู้เรียนกลุ่มเป้าหมายพิเศษที่มี
ความต้องการที่ซับซ้อน 

หมุดหมายที่ 13 ไทยมีภาครัฐที่ทันสมัย มีประสิทธิภาพ และตอบโจทย์ประชาชน 
  เป้าหมายที่ 1 การบริการภาครัฐ มีคุณภาพ เข้าถึงได้ 
  ตัวชี้วัดที่ 1.1 ความพึงพอใจในคุณภาพการให้บริการของภาครัฐ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 90 

กลยุทธ์การพัฒนา 
  กลยุทธ์ที่ 1 การพัฒนาคุณภาพการให้บริการภาครัฐที่ตอบโจทย์ สะดวก และประหยัด 
  กลยุทธ์ย่อยที่ 1.2 ทบทวนกระบวนการทำงานของภาครัฐควบคู่กับพัฒนาการบริการ

ภาครัฐในรูปแบบดิจิทัลแบบเบ็ดเสร็จ โดยปรับเปลี่ยนกระบวนการทำงานของภาครัฐจากการควบคุมมา
เป็นการกำกับ ดูแลหรือเพิ่มความสะดวก รวดเร็ว โดยเฉพาะขั้นตอนการอนุมัติ อนุญาตต่าง ๆ พร้อมทั้ง
ปรับกระบวนการทำงานภาครัฐ โดยลดขั้นตอนที่ไม่จำเป็นและให้มีการเชื่อมโยงการให้บริการระหว่าง
หน่วยงานให้เกิดการทำงานแบบบูรณาการ โดยกำหนดเป้าหมายการบริการภาครัฐแบบเบ็ดเสร็จในทุก
บริการที่ภาครัฐยังต้องดำเนินการให้เกิดการบูรณาการระหว่างหน่วยงานอย่างเป็นรูปธรรม ตั้งแต่ระดับ
นโยบาย แผนงบประมาณ กำลังคนและการติดตามประเมินผล ให้เป็นเอกภาพและมุ่งสู่เป้าหมายร่วมกัน 

  กลยุทธ์ที ่ 2 การปรับเปลี ่ยนการบริหารจัดการและโครงสร้างของภาครัฐให้ยืดหยุ่น 
เชื่อมโยง เปิดกว้างและมีประสิทธิภาพเพ่ือรองรับการเปลี่ยนแปลงที่เอ้ือต่อการพัฒนาประเทศ 

  กลยุทธ์ย่อยที ่ 2.1 เร่งทบทวนบทบาทภาครัฐและกระจายอำนาจการบริหารจัดการ
ภาครัฐ โดยปรับบทบาทและภารกิจใหม่ให้รองรับแนวทางการพัฒนาประเทศและสถานการณ์ในอนาคต 
ส่งเสริมการกระจายอำนาจการบริหารจัดการภาครัฐ โดยเฉพาะในเรื่องโครงสร้างภาครัฐ อัตรากำลัง 
งบประมาณ การจัดซื้อจัดจ้างให้เกิดความยืดหยุ่น คล่องตัว มีประสิทธิภาพในการบริหารของส่วนราชการ
และจังหวัด และแก้ไขปรับปรุง พัฒนากฎหมาย กฎระเบียบ ให้เอ้ือต่อการกระจายอำนาจของส่วนราชการ
และการบูรณาการการทำงานร่วมกันของหน่วยงานของรัฐ รวมทั้งส่งเสริมให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมี
ศักยภาพพร้อมรับภารกิจจากส่วนกลางไปดำเนินการได้ทั้งนี้ ควรมีการกำหนดกลไกที่สามารถให้หน่วยงาน
ของรัฐสามารถ ปรับเปลี่ยนการทำงานหรือสร้างนวัตกรรมโดยไม่ติดอยู่ภายใต้กรอบเงื่อนไขของกฎระเบียบ
เดิมโดยเร็วเป็นอันดับแรก 
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  กลยุทธ์ย่อยที่ 2.2 สร้างความโปร่งใสและธรรมาภิบาลภาครัฐ โดยเปิดเผยข้อมูลผ่าน
เทคโนโลยีต่าง ๆ ให้ประชาชน องค์กร เครือข่าย และภาคีการพัฒนาต่าง ๆ สามารถเข้าถึงข้อมูลและมีส่วน
ร่วมในการให้ข้อมูล ข้อเท็จจริง ความคิดเห็น และตรวจสอบการดำเนินงานของหน่วยงานรัฐผ่านช่อง
ทางการติดต่อสื่อสารระหว่างกันที่หลากหลาย มีการบูรณาการการบริหารจัดการและนำไปประกอบการ
ตัดสินใจของหน่วยงานของรัฐในการแก้ปัญหาและการพัฒนาร่วมกัน เพ่ือลดการทุจริตคอร์รัปชัน 
    กลยุทธ์ที่ 3 การปรับเปลี่ยนภาครัฐเป็นรัฐบาลดิจิทัลที่ใช้ข้อมูลในการบริหารจัดการเพ่ือ
การพัฒนาประเทศ 

  กลยุทธ์ย่อยที่ 3.1 ปรับเปลี่ยนข้อมูลภาครัฐทั้งหมดให้เป็นดิจิทัล โดยจัดทำข้อมูลสำหรับ
การบริหารจัดการทรัพยากรของประเทศทั้งในด้านงบประมาณ ทรัพยากรบุคคล และข้อมูลอื ่นของ
หน่วยงานของรัฐทั้งหมดอย่างบูรณาการ ให้เป็นดิจิทัลที่มีมาตรฐาน ถูกต้อง ปลอดภัย พร้อมใช้งาน มีการ
จัดเก็บที่ไม่ซ้ำซ้อน ไม่เป็นภาระกับผู้ให้ข้อมูล มีการเชื่อมโยงข้อมูลระหว่างหน่วยงานของรัฐกับภาคเอกชน 
เพื่อให้เกิดการวิเคราะห์และประมวลผลข้อมูลประกอบการตัดสินใจเชิงนโยบาย และการบริการภาครัฐให้
สอดคล้องกับบริบทการพัฒนาได้อย่างเป็นปัจจุบัน พร้อมทั้งเปิดเผยข้อมูลที่จำเป็นต่อสาธารณะในการใช้
ประโยชน์ร่วมกันในการพัฒนาประเทศ ทั้งนี้ เร่งพัฒนาระบบที่บูรณาการข้อมูลสำหรับการบริหารจัดการ
ทรัพยากรภาครัฐในภาพรวมที่สำคัญต่อการตัดสินใจในเชิงนโยบายให้แล้วเสร็จเป็นลำดับแรก 

   กลยุทธ์ย่อยที ่ 3.2 ปรับเปลี ่ยนกระบวนการทำงานภาครัฐเป็นดิจิทัล โดยออกแบบ
กระบวนการทำงานใหม่ ยกเลิกการใช้เอกสารและขั้นตอนการทำงานที่หมดความจำเป็นหรือมีความจำเป็น
น้อย นำเทคโนโลยีดิจิทัลมาประยุกต์ใช้ตลอดกระบวนการทำงาน ตั้งแต่การวางแผน การปฏิบัติงาน และ
การติดตาม ประเมินผล โดยเฉพาะการให้บริการประชาชนและผู้ประกอบการให้มีความคล่องตัว สะดวก 
รวดเร็ว มีช่องทางและรูปแบบการให้บริการที่หลากหลายที่สอดคล้องกับการทำงานแบบดิจิทัล 

 
5. นโยบายและแผนระดับชาติว่าด้วยความม่ันคงแห่งชาติ 
    5.1 นโยบายและแผนความม่ันคงท่ี 1 การเสริมสร้างความมั่นคงของสถาบันหลักของชาติ 
  (1) เป้าหมายที่ 1 การธำรงรักษาไว้ซึ่งสถาบันพระมหากษัตริย์ 
 (2) ผลสัมฤทธิ์ ทุกภาคส่วนมีความรู้ความเข้าใจและมีทัศนคติที่ดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์มาก
ยิ่งขึ้น 

(3) ตัวชี้วัด ความสำเร็จของการจัดทำชุดข้อมูลองค์ความรู้เกี่ยวกับสถาบันพระมหากษัตริย์ และ
เผยแพร่ตามช่องทางประชาสัมพันธ์ต่าง ๆ เพิ่มขึ้นร้อยละ 5 ภายในปี 2570 

(4) กลยุทธ์ 
  กลยุทธ์หลักที่ 1 การปกป้องและเชิดชูสถาบันพระมหากษัตริย์  
  กลยุทธ์ย่อยที่ 1.1 กำหนดให้ส่วนราชการที่เกี ่ยวข้องจัดและพัฒนาหลักสูตรหรือการ
เรียนรู้เกี่ยวกับสถาบันพระมหากษัตริย์ทั้งในและนอกชั้นเรี ยน โดยมุ่งเน้นการสร้างความเข้าใจและการ
ตระหนักถึงความสำคัญของสถาบันพระมหากษัตริย์ ในฐานะศูนย์รวมจิตใจของประชาชนในชาติ 
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  กลยุทธ์ย่อยที ่ 1.2 ส่งเสริมการจัดทำและเผยแพร่ชุดข้อมูลความรู ้เกี ่ยวกับสถาบัน
พระมหากษัตริย์ พระราชประวัติ พระราชกรณียกิจ โครงการพระราชดำริ  หลักการทรงงาน แก่เด็ก 
เยาวชน และประชาชนทั่วไป โดยมุ่งเน้นการจัดทำสื่อที่มีความทันสมัย มีการเผยแพร่ในหลายช่องทาง 
รวมถึงมีการจัดทำระบบการบริหารจัดการชุดข้อมูลระหว่างส่วนราชการ ภาคเอกชน และภาคประชาชน 
  กลยุทธ์หลักที่ 2 การส่งเสริมการอยู่ร่วมกันของคนในชาติอย่างสันติ และเคารพ  ในความ
แตกต่างหลากหลายบนพ้ืนฐานสิทธิมนุษยชน 
  กลยุทธ์ย่อยที ่ 2.6 สร้างความตระหนักรู ้เรื ่องสิทธิมนุษยชนในทุกระดับตั ้งแต่ระดับ
ครอบครัว ชุมชน สถานศึกษา สถานที่ทำงาน ให้บุคคลตระหนักและปกป้องถึงสิทธิของตนเอง รวมถึง
เคารพและไม่ละเมิดสิทธิของบุคคลอ่ืน 
  กลยุทธ์ย่อยที่ 2.7 เสริมสร้างหรือพัฒนาประสิทธิภาพกลไกการบริหารจัดการความ
ขัดแย้งและการแก้ไขปัญหาการละเมิดสิทธิมนุษยชนและการถูกเลือกปฏิบัติในระดับหน่วยย่อย ตั้งแต่ระดับ 
ครอบครัว สถานศึกษา สถานที่ทำงาน และชุมชน รวมทั้งเพ่ิมช่องทางการเข้าถึงเพ่ือร้องเรียนหรือร้องทุกข์
กระบวนการยุติธรรมได้อย่างเสมอภาคและเท่าเทียมกัน 
    5.2 นโยบายและแผนความม่ันคงท่ี 8 การป้องกัน ปราบปราม และแก้ไขปัญหายาเสพติด 
 (1) เป้าหมายที่ 1 การป้องกันประชากรทุกกลุ่มเป้าหมายไม่ให้เข้าไปเกี่ยวข้องกับยาเสพติด 
 (2) ผลสัมฤทธิ์ ประชากรทุกกลุ่มเป้าหมายได้รับการป้องกันจากยาเสพติด 
 (3) ตัวชี้วัด สัดส่วนของผู้ที่เกี่ยวข้องกับยาเสพติดต่อประชากรลดลง 8 คน ต่อประชากร 1,000 คน 
ภายในปี 2570 
 (4) กลยุทธ์ 
  กลยุทธ์หลักที่ 1 การเสริมสร้างความเข้มแข็งในระดับปัจเจกบุคคล ครอบครัว ชุมชน และ
สังคมให้มีภูมิคุ้มกันและสภาวะแวดล้อมที่เอ้ือต่อการสร้างพื้นที่ปลอดภัยและลดความต้องการยาเสพติด 
  กลยุทธ์ย่อยที่ 1.1 สร้างภูมิคุ้มกันระดับบุคคล ด้วยการเสริมสร้างทัศนคติและความรู้เท่า
ทันยาเสพติดทั้งการเสพและการค้า รวมถึงการพัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมกิจกรรมเชิงสร้างสรรค์ให้
สอดคล้องกับแต่ละกลุ่มเป้าหมาย ทั้งรูปแบบ เนื้อหา วิธีการ และช่องทางการสื่อสาร และให้ความสำคัญ
กับการมีส่วนร่วมของกลุ่มเป้าหมายในทุกข้ันตอน 
 
6. แผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2560-2579 
 วิสัยทัศน์ 
  “คนไทยทุกคนได้รับการศึกษาและเรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างมีคุณภาพ ดำรงชีวิตอย่างเป็น
สุข สอดคล้องกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และการเปลี่ยนแปลงของโลกศตวรรษที่ 21 
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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 
  เป้าหมาย 3 การวิจัยและพัฒนาเพื่อสร้างองค์ความรู้ และนวัตกรรมที่สร้างผลผลิตและ
มูลค่าเพ่ิมทางเศรษฐกิจ 
       (3) การพัฒนาศักยภาพคนทุกช่วงวัย และสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ 
  เป้าหมาย 1 ผู้เรียนมีทักษะและลักษณะพ้ืนฐานของพลเมืองไทย และทักษะคุณลักษณะที่
จำเป็นในศตวรรษท่ี 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 
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  เป้าหมาย 2 การเพ่ิมโอกาสทางการศึกษา ผ่านเทคโนโลยีดิจิทัลเพ่ือการศึกษา สำหรับคน
ทุกช่วงวัย 
  เป้าหมาย 3 ระบบข้อมูลรายบุคคลและสารสนเทศทางการศึกษาที่ครอบคลุม 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 
  เป้าหมาย 2 ระบบการบริหารจัดการศึกษา มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลต่อคุณภาพ
และมาตรฐานการศึกษา 
  เป้าหมาย 3 ทุกภาคส่วนในสังคมมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาที่ตอบสนองความต้องการ
ของประชาชนและพ้ืนที่ 
  เป้าหมาย 4 กฎหมายและรูปแบบการบริหารจัดการทรัพยากรทางการศึกษารองรับ
ลักษณะที่แตกต่างกันของผู้เรียน สถานศึกษา และความต้องการกำลังแรงงานของประเทศ 
  เป้าหมาย 5 ระบบบริหารงานบุคคลของครู อาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษามีความ
เป็นธรรม สร้างขวัญกำลังใจ และส่งเสริมให้ปฏิบัติงานได้อย่างเต็มตามศักยภาพ 
 
7. แผนพัฒนาการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พ.ศ.2566-2570 
   วิสัยทัศน์ 
  “ผู้เรียนมีความรู้ และสมรรถนะท่ีจำเป็น มีความสุข และมีเป้าหมาย ได้รับการพัฒนาอย่างมี
คุณภาพเพ่ือพัฒนาตนเองได้เต็มศักยภาพ” 
 

   พันธกิจ 
    1. ส่งเสริมการจัดการศึกษาเพื่อความเป็นเลิศของผู้เรียนให้มีสมรรถนะตามศักยภาพ และเพิ่มขีด
ความสามารถในการแข่งขัน และพัฒนาคุณภาพผู้เรียนให้มีสมรรถนะตามหลักสูตร และทักษะที่จำเป็นต่อ
อนาคตในศตวรรษที่ 21 
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    2. พัฒนาผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษา ให้มีความเชี่ยวชาญในการจัดการศึกษาที่
ตอบสนองทิศทางการพัฒนาประเทศ 
    3. พัฒนาสถานศึกษาและระบบการบริหารจัดการศึกษาทุกระดับให้มีความปลอดภัย และ
สถานศึกษาสามารถจัดการศึกษาเพื่อเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่ งยืน (Sustainable Development Goals : 
SDGs) ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
    4. เพ่ิมโอกาส ความเสมอภาค ลดความเหลื่อมล้ำ ให้ผู้เรียนทุกคนได้รับบริการทางการศึกษาอย่าง
ทั่วถึงและเท่าเทียม 
   5. พัฒนาระบบการบริหารจัดการของหน่วยงานในสังกัดให้มีประสิทธิภาพ และประสิทธิผล
เหมาะสมกับบริบท 
 

เป้าประสงค์ 
1. ผู้เรียนทุกช่วงวัยในระดับการศึกษาข้ันพื้นฐาน มีความรักในสถาบันหลักของชาติ และยึดมั่น 

การปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข เป็นพลเมืองที่รู้สิทธิและหน้าที่ 
อย่างมีความรับผิดชอบ มีจิตสาธารณะ มีความรักและความภูมิใจในความเป็นไทย 
 2. ผู้เรียนทุกช่วงวัยในระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ได้รับโอกาสทางการศึกษาที่เสมอภาค มีคุณภาพ
ตามมาตรฐาน สอดคล้องกับศักยภาพ ให้เป็นผู้มีสมรรถนะและทักษะที่จำเป็นในศตวรรษที่ 21 
 3. เด็กกลุ่มเสี ่ยงที ่จะออกจากระบบการศึกษา เด็กตกหล่น และเด็กออกกลางคัน ได้รับการ
ช่วยเหลือให้ได้รับการศึกษาข้ันพื้นฐาน 
 4. ผู้เรียน ครู และบุคลากรทางการศึกษา และสถานศึกษา ได้รับการดูแลความปลอดภัยจากภัย
คุกคาม 9 รูปแบบ ได้แก่ ภัยยาเสพติด ภัยความรุนแรง ภัยพิบัติต่าง ๆ อุบัติเหตุ โรคอุบัติใหม่ ฝุ่น PM 2.5 
การค้ามนุษย์  การคุกคามในชีวิตและทรัพย์สิน รวมถึงอาชญากรรมไซเบอร์ สามารถปรับตัวต่อโรคอุบัติ
ใหม่ โรคอุบัติซ้ำและรองรับวิถีชีวิตใหม่ รวมถึงการจัดสภาพแวดล้อมที่เอ้ือต่อการมีสุขภาวะที่ดี 
 5. ผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษาเป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้ ทันต่อการเปลี่ยนแปลงของ
เทคโนโลยีมีสมรรถนะ ความรู้ ความเชี่ยวชาญ จรรยาบรรณและมาตรฐานวิชาชีพ รวมทั้งจิตวิญญาณความ
เป็นครู 
 6. สถานศึกษาจัดการศึกษาเพื่อเป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืน (Sustainable Development 
Goals : SDGs) ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง15 
 7. สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา สถานศึกษา  มีการ
นำระบบข้อมูลสารสนเทศ และเทคโนโลยีดิจิทัลมาใช้ในการบริหารจัดการอย่างมีประสิทธิภาพ มีระบบการ
บริหารจัดการที่ได้มาตรฐาน มีประสิทธิภาพ เหมาะสมกับบริบท 
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8. นโยบายการจดัการศกึษาของกระทรวงศกึษาธกิาร ปีงบประมาณ พ.ศ.2566 
8.1 หลักการตามนโยบาย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 

       กระทรวงศึกษาธิการมุ่งมั่นดำเนินการภารกิจหลักตามแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี 
(พ.ศ. 2561 – 2580) ในฐานะหน่วยงานเจ้าภาพขับเคลื่อนทุกแผนย่อยในประเด็น 12 การพัฒนาการ
เรียนรู้ และแผนย่อยที่ 3 ในประเด็น 11 การพัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต รวมทั้งแผนการปฏิรูป
ประเทศด้านการศึกษา (ฉบับปรับปรุง) และนโยบายรัฐบาลทั้งในส่วนนโยบายหลักด้านการปฏิรูป
กระบวนการเรียนรู้ และการพัฒนาศักยภาพของคนไทยทุกช่วงวัย และนโยบายเร่งด่วน เรื่อง การเตรียมคน
ไทยสู่ศตวรรษที่ 21 และพหุปัญญาของมนุษย์ที่หลากหลาย 

     นอกจากนี้ ยังสนับสนุนการขับเคลื่อนแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติประเด็นอื่น ๆ ที่
เกี่ยวข้อง ร่าง แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 13 (พ.ศ. 2566  – 2570) โดยเฉพาะหมุด
หมายที่ 12 ไทยมีกำลังคนสมรรถนะสูง มุ่งเรียนรู้อย่างต่อเนื่องตอบโจทย์การพัฒนาแห่งอนาคตแผนการ
ศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2560-2579 รวมทั้งนโยบายและแผนต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง โดยมุ่งหวังให้ผู้เรียนทุกช่วงวัย
จะได้รับการพัฒนาในทุกมิติ ทั้งในด้านโอกาส ความเท่าเทียม ความเสมอภาค ความปลอดภัย และมี
สมรรถนะที่สำคัญจำเป็นในศตวรรษที่ 21 และมีความพร้อมร่วมขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศสู่ความมั่นคง 
มั่งค่ังและยั่งยืน 

     ดังนั้น ในการเร่งรัดการทำงานภาพรวมกระทรวงให้เกิดผลสัมฤทธิ์ เพ่ือสร้างความเชื่อม่ันความ
ไว ้วางใจให ้ก ับส ังคมและผล ักด ันให ้การจ ัดการศ ึกษาม ีค ุณภาพและประส ิทธ ิภา พในท ุกม ิติ  
กระทรวงศ ึกษาธ ิการจ ึง ได ้กำหนดหล ักการสำค ัญในการประกาศนโยบายและจ ุด เน ้นของ
กระทรวงศึกษาธิการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ไว้ดังนี้ 
       1. สร้างความเชื่อมั่น ไว้วางใจให้กับสังคม โดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้เรียนและประชาชน โดยให้
ทุกหน่วยงานนำรูปแบบการทำงานโดยบูรณาการการทำงานร่วมกัน และปฏิบัติหน้าที่ด้วยความโปร่งใส 
ความรับผิดชอบ ความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน 
       2. สนับสนุนให้ผู้ปฏิบัติงานทุกคนดำเนินการตามภารกิจด้วยความรับผิดชอบ  ต่อตนเอง 
องค์กร ประชาชนและประเทศชาติ โดยให้ความสำคัญกับการประสานความร่วมมือจากทุกภาคส่วน ผ่าน
กลไกการรับฟังความคิดเห็นมาประกอบการดำเนินงานที่เป็นประโยชน์ต่อการยกระดับคุณภาพการศึกษา  
       3. ดำเนินการตามนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ ที่ได้ประกาศและแถลงนโยบายไว้แล้ว 
เมื่อวันที่ 25 มิถุนายน พ.ศ. 2564 เพื่อมุ่งเน้นผลให้เกิดการเปลี่ยนแปลงของภาคการศึกษาที่จะก่อให้เกิด
ประโยชน์ต่อผู้เรียนและประชาชนอย่างมีนัยสำคัญ 
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นโยบายและจุดเน้นประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 
  1. การจัดการศึกษาเพ่ือความปลอดภัย 
     1.1 เร่งสร้างความปลอดภัยในสถานศึกษาเพื่อเพิ่มความเชื่อมั่นของสังคม และป้องกันจากภัย
คุกคามในชีวิตรูปแบบใหม่ และภัยอื่น ๆ โดยมีการดำเนินการตามแผนและมาตรการด้านความปลอดภัย
ให้แก่ผู ้เรียน ครู และบุคลากรในรูปแบบต่าง ๆ อย่างเข้มข้น รวมทั้งดำเนินการศึกษา วิเคราะห์ วิจัย 
ติดตามประเมินผลการดำเนินการ และแสวงหาสถานศึกษาที่ดำเนินการได้ดีเยี่ยม (Best Practice) เพ่ือ
ปรับปรุง พัฒนาและขยายผลต่อไป 
     1.2 เร่งปลูกฝังทัศนคติ พฤติกรรม และองค์ความรู้ที่เกี่ยวข้อง โดยบูรณาการอยู่ในกระบวนการ
จัดการเรียนรู้ เพ่ือสร้างโอกาสในการเรียนรู้และสร้างภูมิคุ้มกันควบคู่กับการใช้สื่อสังคมออนไลน์ในเชิงบวก
และสร้างสรรค์ พร้อมทั้งหาแนวทางวิธีการปกป้องคุ้มครองต่อสถานการณ์ที่เกิดขึ้นกับผู้เรียน ครูและ
บุคลากรทางการศึกษา 
     1.3 เสริมสร้างการรับรู้ ความเข้าใจ ความตระหนัก และส่งเสริมคุณลักษณะและพฤติกรรม        
ที่พึงประสงค์ด้านสิ่งแวดล้อม รวมทั้งการปรับตัวรองรับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศที่จะเกิดขึ้นใน
อนาคต 
     1.4 เร่งพัฒนาบทบาทและภารกิจของหน่วยงานด้านความปลอดภัยที่มีอยู่ในทุกหน่วยงาน       
ในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการให้ดำเนินการอย่างคล่องตัวและมีประสิทธิภาพ   

2. การยกระดับคุณภาพการศึกษา 
   2.1 ส่งเสริม สนับสนุนให้สถานศึกษานำหลักสูตรฐานสมรรถนะไปสู่การปฏิบัติอย่างเต็มรูปแบบ 

เพ่ือสร้างสมรรถนะท่ีสำคัญจำเป็นสำหรับศตวรรษท่ี 21 ให้กับผู้เรียน 
   2.2 จัดการเรียนรู้ให้ผู้เรียนได้ค้นพบพรสวรรค์ ความสนใจ ความถนัดในอาชีพของตนเอง ด้วย

การเรียนรู้จากการลงมือปฏิบัติจริง (Active Learning) ทั้งในห้องเรียน สถานประกอบการ รวมทั้งการ
เรียนรู้  ผ่านแพลตฟอร์มและห้องดิจิทัลให้คำปรึกษาแนะนำ 
     2.3 พัฒนาและบูรณาการกระบวนการจัดการเรียนรู้และการวัดประเมินผลฐานสมรรถนะสู่การ
ปฏิบัติในชั้นเรียน เพื่อสร้างความฉลาดรู้ด้านการอ่าน วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สร้างตรรกะความคิด
แบบเป็นเหตุเป็นผลให้นักเรียนไทยสามารถแข่งขันได้กับนานาชาติ 
     2.4 พัฒนาทักษะดิจิทัลและภาษาคอมพิวเตอร์ (Coding) สำหรับผู้เรียนทุกช่วงวัย เพื่อรองรับ
การเปลี่ยนแปลงสู่สังคมดิจิทัลในโลกยุคใหม่ 
     2.5 พัฒนารูปแบบการจัดการเรียนการสอนประวัติศาสตร์ หน้าที่พลเมืองและศีลธรรมให้มีความ
ทันสมัย น่าสนใจ เหมาะสมกับวัยของผู้เรียน ควบคู่ไปกับการเรียนรู้ประวัติศาสตร์ของท้องถิ่น แล ะการ
เสริมสร้างวิถีชีวิตของความเป็นพลเมืองที่เข้มแข็ง 
     2.6 จัดการเรียนรู้ตามความสนใจรายบุคคลของผู้เรียนผ่านดิจิทัลแพลตฟอร์มที่หลากหลายและ
แพลตฟอร์มการเรียนรู้อัจฉริยะที่รวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับกระบวนการจัดการเรียนรู้ สื่อการสอนคุณภาพสูง
รวมทั้งมีการประเมินและพัฒนาผู้เรียน 
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     2.7  ส่งเสริมการให้ความรู้และทักษะด้านการเงินและการออม (Financial Literacy) ให้กับ
ผู้เรียน โดยบูรณาการการทำงานร่วมกับหน่วยงานที่เกี ่ยวข้อง เช่น กระทรวงการคลัง กองทุนการออม
แห่งชาติ (กอช.) ธนาคารกรุงศรีอยุธยา ธนาคารออมสิน สหกรณ์ ฯลฯ ผ่านกระบวนการเรียนรู้ โครงการ 
และกิจกรรมต่าง ๆ  และการเผยแพร่สื่อแอนิเมชันรอบรู้เรื่องเงิน รวมทั้งส่งเสริมให้เกิดการลงทุนเชิง
พาณิชย์เพื่อให้เกิดผลตอบแทนท่ีสูงขึ้น 
     2.8 ปรับโฉมศูนย์วิทยาศาสตร์และศูนย์การเรียนรู้ ให้มีรูปลักษณ์ท่ีทันสมัย สวยงาม ร่มรื่น จูงใจ 
ให้เข้าไปใช้บริการ โดยมีมุมค้นหาความรู้ด้วยเทคโนโลยีทันสมัย มุมจัดกิจกรรมเชิงสร้างสรรค์ คิดวิเคราะห์
ของผู้เรียน หรือกลุ่มผู้เรียน และการร่วมกิจกรรมกับครอบครัว หรือจัดเป็นฐานการเรียนรู้ด้านต่าง  ๆ ที่
ผู้เรียนและประชาชนสามารถมาลงทะเบียนเข้าร่วมกิจกรรม และได้รับเอกสารรับรองการเข้าร่วมกิจกรรม 
เพื่อนำไปใช้ประโยชน์ในส่วนที่เกี่ยวข้องหรือสะสมหน่วยการเรียนรู้ (Credit Bank) ได้ รวมทั้งมีบริเวณ
พักผ่อนที่มีบริการลักษณะบ้านสวนกาแฟเพื่อการเรียนรู้ เป็นต้น 
     2.9 ส่งเสริมสนับสนุนสถานศึกษาให้มีการนำผลการทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติไปใช้ในการ
วางแผนการพัฒนาการจัดการเรียนการสอน 
     2.10 พัฒนาระบบการประเมินคุณภาพสถานศึกษาที่เน้นสมรรถนะและผลลัพธ์ที่ตัวผู้เรียน 

3. การสร้างโอกาส ความเสมอภาค และความเท่าเทียมทางการศึกษาทุกช่วงวัย 
     3.1 พัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศของนักเรียนเป็นรายบุคคล เพื่อใช้เป็นฐานข้อมูลในการส่ง
ต่อไปยังสถานศึกษาในระดับที่สูงขึ้น โดยเฉพาะระดับการศึกษาภาคบังคับ เพ่ือป้องกันเด็กตกหล่นและเด็ก
ออกกลางคัน 
     3.2 ส่งเสริมสนับสนุนให้เด็กปฐมวัยที่มีอายุตั้งแต่ 3 ปีขึ้นไปทุกคน เข้าสู่ระบบการศึกษา เพ่ือรับ
การพัฒนาอย่างรอบด้าน มีคุณภาพ ตามศักยภาพ ตามวัยและต่อเนื่องอย่างเป็นระบบ โดยบูรณาการ
ร่วมงานกับทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
     3.3 พัฒนาข้อมูลและทางเลือกที ่หลากหลายให้กับผู ้เรียนกลุ ่มเป้าหมายพิเศษ และกลุ่ม
เปราะบาง รวมทั้งกลุ่ม NEETs ในการเข้าถึงการศึกษา การเรียนรู้ และการฝึกอาชีพ อย่างเท่าเทียม 
     3.4 พัฒนาระบบสนับสนุนการจัดการศึกษาข้ันพื้นฐานโดยครอบครัว (Home School) และการ
เรียนรู้ที่บ้านเป็นหลัก (Home–based Learning) 

4. การศึกษาเพ่ือพัฒนาทักษะอาชีพและเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขัน 
      4.1 พัฒนาหลักสูตรอาชีวศึกษา และหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น แบบโมดูล (Modular System) 
มีการบูรณาการวิชาสามัญและวิชาชีพในชุดวิชาชีพเดียวกัน เชื่อมโยงการจัดการอาชีวศึกษาทั้งในระบบ 
นอกระบบและระบบทวิภาคี รวมทั้งการจัดการเรียนรู้แบบต่อเนื่อง (Block Course) เพื่อสะสมหน่วยการ
เรียนรู้ (Credit Bank) ร่วมมือกับสถานประกอบการในการจัดการอาชีวศึกษาอย่างเข้มข้นเพ่ือการมีงานทำ 
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     4.2 ขับเคลื่อนการผลิตและพัฒนากำลังคนตามกรอบคุณวุฒิแห่งชาติ และยกระดับสมรรถนะ
กำลังคนตามกรอบคุณวุฒิอ้างอิงอาเซียน และมาตรฐานสากล รวมทั้งขับเคลื่อนความเป็นเลิศทางการ
อาชีวศึกษา (Excellent Center) โดยความร่วมมือกับภาคเอกชนและสถานประกอบการในการผลิต
กำลังคนที่ตอบโจทย์การพัฒนาประเทศ 
     4.3 พัฒนาสมรรถนะอาชีพที่สอดคล้องกับความถนัด ความสนใจ โดยการ Re-skill Up-skill 
และ New skill เพื่อให้ทุกกลุ่มเป้าหมายมีการศึกษาในระดับที่สูงขึ ้น พร้อมทั้งสร้างช่องทางอาชีพใน
รูปแบบหลากหลายให้ครอบคลุมผู้เรียนทุกกลุ่มเป้าหมาย รวมทั้งผู้สูงอายุ โดยมีการบูรณาการความร่วมมือ
ระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
     4.4 ส่งเสริมการพัฒนาแบบทดสอบทางการศึกษาระดับชาติด้านอาชีวศึกษา (V-NET) ตาม
สมรรถนะที่จำเป็นในการเข้าสู่อาชีพ และการนำผลการทดสอบไปใช้คัดเลือกเข้าทำงาน ศึกษาต่อ ขอรับ
ประกาศนียบัตรมาตรฐานสมรรถนะการใช้ดิจ ิท ัล (Digital Literacy) การขอรับวุฒิบัตรสมรรถนะ
ภาษาอังกฤษ (English Competency) 

   4.5 จัดตั้งศูนย์ให้คำปรึกษาการจัดตั้งธุรกิจ (ศูนย์ Start up) ภายใต้ศูนย์พัฒนาอาชีพและการ
เป็นผู ้ประกอบการ และพัฒนาศูนย์บ่มเพาะผู ้ประกอบการอาชีวศึกษา เพื ่อการส่งเสริม และพัฒนา
ผู้ประกอบการด้านอาชีพทั้งผู ้เรียนอาชีวศึกษาและประชาชนทั่วไป โดยเชื่อมโยงกับ กศน. และสถาน
ประกอบการ ทั้งภาครัฐและเอกชนที่สอดคล้องกับการประกอบอาชีพในวิถีชีวิตรูปแบบใหม่ 

   4.6 เพิ่มบทบาทการอาชีวศึกษาในการสร้างและพัฒนาผู้ประกอบการและกำลังแรงงานในภาค
เกษตร โดยเฉพาะกลุ่มเกษตรกรอัจฉริยะ (Smart Farmer) และกลุ่มยุวเกษตรกรอัจฉริยะ (Young Smart 
Farmer) ที่สามารถรองรับการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่ได้ 
     4.7 ส่งเสริม และสนับสนุนการผลิตและพัฒนากำลังคนทุกช่วงวัยเพื่อการมีงานทำ โดยบูรณา
การความร่วมมือในการจัดการศึกษาร่วมกับหน่วยงาน องค์กรทั้งภาครัฐ เอกชน ชุมชน องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น และสถาบันสังคมอ่ืน 

   4.8 พัฒนาหลักสูตรอาชีพสำหรับกลุ ่มเป้าหมายผู ้อยู ่นอกระบบโรงเรียนและประชาชนที่
สอดคล้องมาตรฐานอาชีพ เพื่อการเข้าสู่การรับรองสมรรถนะและได้รับคุณวุฒิวิชาชีพตามกรอบคุณวุฒิ
แห่งชาติ รวมทั้งสามารถนำผลการเรียนรู้และมวลประสบการณ์เทียบโอนเข้าสู่การสะสมหน่วยการเรียนรู้ 
(Credit Bank) ได ้

5. การส่งเสริมสนับสนุนวิชาชีพครู บุคลากรทางการศึกษา และบุคลากรสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ 
   5.1 ส ่งเสร ิมสนับสนุนการดำเน ินการตามหลักเกณฑ์การประเมินวิทยฐานะแนวใหม่ 

Performance Appraisal (PA) โดยใช้ระบบการประเมินตำแหน่งและวิทยฐานะของข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษา ระบบ Digital Performance Appraisal (DPA) 

   5.2 ส่งเสริมสนับสนุนการดำเนินการ พัฒนาสมรรถนะทางด้านเทคโนโลยีดิจิทัลตามกรอบระดับ
สมรรถนะดิจิทัล (Digital Competency) สำหรับครูและบุคลากรทางการศึกษาระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
และระดับอาชีวศึกษา 
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   5.3 พัฒนาครูให้มีความพร้อมด้านวิชาการและทักษะการจัดการเรียนรู้ การใช้เทคโนโลยีและ
นวัตกรรมผ่านแพลตฟอร์มออนไลน์ต่าง ๆ รวมทั้งให้เป็นผู้วางแผนเส้นทางการเรียนรู้ การประกอบอาชีพ 
และการดำเนินชีวิตของผู้เรียนได้ตามความสนใจและความถนัดของแต่ละบุคคล 

   5.4 พัฒนาขีดความสามารถของข้าราชการพลเรือนในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ ให้มีสมรรถนะ
ที่สอดคล้องและเหมาะสมกับการเปลี่ยนแปลงของสังคมและการเปลี่ยนแปลงของโลกอนาคต 

   5.5 เร่งรัดการดำเนินการแก้ไขปัญหาหนี้สินครูและบุคลากรทางการศึกษาทั้งระบบ ควบคู่กับ
การให้ความรู้ด้านการวางแผนและการสร้างวินัยด้านการเงินและการออม 

6. การพัฒนาระบบราชการ และการบริการภาครัฐยุคดิจิทัล 
   6.1 ขับเคลื่อนการพัฒนาระบบราชการ 4.0 ด้วยนวัตกรรม และการนำเทคโนโลยีดิจิทัล มาเป็น

กลไกหลัก ในการดำเนินงาน (Digitalize Process) การเชื่อมโยงและแบ่งปันข้อมูล (Sharing Data) การ
ส่งเสริมความร่วมมือ บูรณาการกับภาคส่วนต่าง ๆ ทั้งภายในและภายนอก 

   6.2 ปรับปรุงประสิทธิภาพของเครือข่ายเทคโนโลยีสารสนเทศให้สามารถใช้งานเครือข่ายสื่อสาร
ข้อมูลเชื่อมโยงหน่วยงานภาครัฐได้อย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อรองรับระบบราชการ 4.0 สามารถตอบสนอง
ความต้องการของประชาชนได้ในทุกเวลา ทุกสถานที่ ทุกอุปกรณ์และทุกช่องทาง 

   6.3 ปรับปรุงระบบการจัดสรรงบประมาณและทรัพยากรทางการศึกษา โดยยึดหลักความจำเป็น
และใช้พ้ืนที่เป็นฐาน ที่มุ่งเน้นการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนเป็นสำคัญ 

   6.4 นำเทคโนโลยีดิจิทัลมาใช้ในระบบการคัดเลือกข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาใน
ตำแหน่งและสายงานต่าง ๆ 

   6.5 ส่งเสริมสนับสนุนการดำเนินงานของส่วนราชการให้เป็นไปตามกลไกการประเมินคุณธรรม
และความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ 

7. การขับเคลื่อนกฎหมายการศึกษาและแผนการศึกษาแห่งชาติ 
   เร ่งร ัดการดำเนินการจัดทำกฎหมายลำดับรองและแผนการศึกษาแห่งชาติเพื ่อรองรับ

พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติควบคู่กับการสร้างการรับรู้ให้กับประชาชนได้รับทราบอย่างทั่วถึง 
 

9. นโยบายสำนักงานคณะกรรมการการศกึษาขั้นพ้ืนฐาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 
วิสัยทัศน์  
สร้างคุณภาพผู้เรียน สู่สังคมอนาคตอย่างยั่งยืน  
พันธกิจ  
1. จัดการศึกษาเพ่ือเสริมสร้างความมั่นคงของมนุษย์  
2. พัฒนาสถานศึกษาให้มีความปลอดภัยแก่ผู้เรียน  
3. ส่งเสริมความเป็นเลิศของผู้เรียนให้เต็มตามศักยภาพ เพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขัน  
4. พัฒนาคุณภาพผู้เรียนให้มีสมรรถนะตามหลักสูตร และทักษะที่จําเป็นในศตวรรษที่ 21  
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5. สร้างโอกาส ความเสมอภาค ลดความเหลื่อมล้ำให้ผู้เรียนทุกคนได้รับบริการทางการศึกษาอย่าง
ทัว่ถึง และเท่าเทียม  

6. พัฒนาผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษา ให้มีความเชี่ยวชาญในการจัดการศึกษาที่
ตอบสนองทิศทางการพัฒนาประเทศ  

7. จัดการศึกษาเพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม โดยยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง 

8. พัฒนาระบบการบริหารจัดการศึกษาทุกระดับ และจัดการศึกษาโดยใช้เทคโนโลยีดิจิทัล 
(Digital Technology)  

 

นโยบาย  
1. ด้านความปลอดภัย  
   1.1 พัฒนาสถานศึกษาให้เป็นพื้นที่ปลอดภัยของผู้เรียนทุกคน พร้อมเสริมสร้างระบบและกลไก 

ในการดูแลความปลอดภัยอย่างเข้มข้นให้กับผู้เรียน ครูและบุคลากรทางการศึกษาจากโรคภัยต่าง ๆ        
ภัยพิบัติและภัยคุกคามทุกรูปแบบ  
     1.2 ส่งเสริมการจัดสภาพแวดล้อมที่เอ้ือต่อการมีสุขภาวะที่ดีและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม  
     1.3 สร้างภูมิคุ้มกันการรู้เท่าทันสื่อและเทคโนโลยี ในการดำเนินชีวิตวิถีใหม่ (New Normal) 
และชีวิตวิถีปกติต่อไป (Next Normal)  
  2. ด้านโอกาสและการลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษา  
     2.1 ส่งเสริม สนับสนุน ให้เด็กปฐมวัยที ่มีอายุ 3-6 ปีทุกคนเข้าสู ่ระบบการศึกษา สร้าง
สภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการเรียนรู้และการดูแลปกป้อง เพื่อให้มีพัฒนาการครบทุกด้าน โดยการมีส่วนรว่ม 
ของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง  

   2.2 จัดการศึกษาให้ผู้เรียนในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้เข้าถึงโอกาส ความเสมอภาค และ 
ได้รับการพัฒนาให้มีสมรรถนะสำหรับการศึกษาต่อ และการประกอบอาชีพในอนาคตให้สอดคล้องกับความ
ต้องการ ของตลาดงานและการพัฒนาประเทศ  
     2.3 จัดการศึกษาให้ผู้เรียนที่มีความสามารถพิเศษ ได้รับโอกาสในการพัฒนาเต็มตามศักยภาพ       
     2.4 ส่งเสริมเด็กพิการและผู้ด้อยโอกาส ให้ได้รับการศึกษาที่มีคุณภาพและจัดหาทางเลือก ใน
การเข้าถึงการเรียนรู้ การฝึกอาชีพ เพ่ือให้มีทักษะในการดำเนินชีวิต สามารถพ่ึงตนเองได้  
     2.5 พัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศของนักเรียนระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐานเป็นรายบุคคล เพ่ือใช้
เป็นฐานข้อมูลในการบริหารจัดการศึกษา โดยเฉพาะการดูแลและป้องกันไม่ให้นักเรียนหลุดออกจากระบบ 
การศึกษาและช่วยเหลือเด็กตกหล่น เด็กออกกลางคันให้กลับเข้าสู่ระบบ  
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3. ด้านคุณภาพ  
   3.1 ส่งเสริม สนับสนุน สถานศึกษาที ่มีความพร้อม ให้นําหลักสูตรแกนกลางการศึกษา           

ขั้นพ้ืนฐาน ที่เน้นสมรรถนะไปใช้ตามศักยภาพของสถานศึกษา ให้สามารถออกแบบหลักสูตรที่เหมาะสมกับ
ความต้องการและบริบท  

   3.2 พัฒนาผู้เรียนให้เกิดสมรรถนะที่เหมาะสมตามช่วงวัย สามารถจัดการตนเอง มีการคิดขั้นสูง 
มีความสามารถในการสื่อสาร สามารถจัดระบบและกระบวนการทำงานของตนเองและร่วมกับผู้อื่น โดยใช้ 
การรวมพลังทำงานเป็นทีม เป็นพลเมืองที่ดี มีศีลธรรม และอยู่ร่วมกับธรรมชาติและวิทยาการอย่างยั่งยืน 
รวมทั้งมีความจงรักภักดีต่อสถาบันหลักของชาติ ยึดมั่นการปกครองในระบอบประชาธิปไตย  
อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข  

   3.3 จัดการศึกษาให้ผู้เรียนมีทักษะที่จําเป็นในศตวรรษที่ 21 นําไปสู่การมีอาชีพ มีงานทำและ 
ส่งเสริมความเป็นเลิศของผู้เรียนให้เต็มตามศักยภาพ เพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขัน  

   3.4 ส่งเสริม และพัฒนาระบบการวัดและประเมินผลคุณภาพผู้เรียน ให้ควบคู่การเรียนรู้ นําไปสู่
การพัฒนาการเรียนรู้และสมรรถนะของผู้เรียนเป็นรายบุคคล รวมทั้งส่งเสริมการนําระบบธนาคารหน่วยกิต 
มาใช้ในการเทียบโอนผลการเรียนรู้และประสบการณ์ต่าง ๆ ของผู้เรียนในสถานศึกษา  

   3.5 พัฒนา ส่งเสริม ผู้บริหารการศึกษา ผู้บริหารสถานศึกษา ครูและบุคลากรทางการศึกษา 
รวมทั้งบุคลากรสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ให้มีสมรรถนะตามมาตรฐานตำแหน่ง
และ มาตรฐานวิชาชีพ  

4. ด้านประสิทธิภาพ  
   4.1 เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการศึกษา โดยการกระจายอำนาจและใช้พื้นที่เป็นฐาน ที่

มุ่งเน้นการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนเป็นสำคัญตามหลักธรรมาภิบาล  
   4.2 นําเทคโนโลยีดิจิทัลและการจัดการฐานข้อมูล มาใช้เพิ ่มประสิทธิภาพในการบริหาร          

จัดการศึกษาข้ันพื้นฐาน และการเรียนรู้ของผู้เรียน  
   4.3 ส่งเสริม สนับสนุน การพัฒนาโรงเรียนคุณภาพ ใช้พื ้นที ่เป็นฐาน ใช้นวัตกรรมในการ

ขับเคลื่อน บริหารจัดการโดยใช้ทรัพยากรร่วมกัน และแสวงหาการมีส่วนร่วมของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทุก
ระดับ เพ่ือให้ประสบผลสำเร็จอย่างเป็นรูปธรรม  

   4.4 ส่งเสริม สนับสนุน การจัดการศึกษาที่มีคุณภาพในโรงเรียนที่มีวัตถุประสงค์เฉพาะ โรงเรียน
ที่ตั้งในพื้นที่ลักษณะพิเศษ และโรงเรียนในพื้นที่นวัตกรรมการศึกษา  

   4.5 เพิ่มประสิทธิภาพการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา และปรับกระบวนการนิเทศ 
ติดตาม และประเมินผลการศึกษาขั้นพื้นฐาน ให้สอดรับกับชีวิตวิถีใหม่ (New Normal) และชีวิตวิถีปกติ
ต่อไป (Next Normal)  
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จุดเน้น  
1. เร่งแก้ปัญหากลุ่มผู้เรียนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด – 19 

โดยเพิ่มโอกาสในการเข้าถึงการศึกษา ฟื้นฟูภาวะถดถอยทางการเรียนรู้ (Learning Loss Recovery) 
ให้กับ ผู้เรียนทุกระดับ รวมทั้งลดความเครียดและสุขภาพจิตของผู้เรียน  

2. เสริมสร้างระบบและกลไกในการดูแลความปลอดภัยนักเรียน ด้วยระบบมาตรฐาน ความ
ปลอดภัย กระทรวงศึกษาธิการ (MOE Safety Platform)  

3. ส่งเสริมให้เด็กปฐมวัยที่มีอายุ 3-5 ปี และผู้เรียนระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน เข้าถึงโอกาส
ทางการศึกษาและป้องกันการหลุดออกจากระบบ รวมทั้งช่วยเหลือเด็กตกหล่น เด็กออกกลางคัน และเด็ก
พิการที่ค้นพบจากการปักหมุดบ้านเด็กพิการให้กลับเข้าสู่ระบบการศึกษา  

4. พ ัฒนาหล ักส ูตรสถานศึกษาท ี ่ เน ้นสมรรถนะและการจ ัดทำกรอบหล ักส ูตร รวมทั้ง                  
จัดกระบวนการเรียนรู้ทางประวัติศาสตร์ หน้าที่พลเมืองและศีลธรรม ให้เหมาะสมตามวัยของผู้เรียน  

5. จัดการอบรมครูโดยใช้พ้ืนที่เป็นฐาน ควบคู่กับการให้ความรู้ด้านการวางแผนและการสร้าง วินัย
ด้านการเงินและการออม เพ่ือแก้ไขปัญหาหนี้สินครู  

6. ส่งเสริมการจัดการเรียนรู้ ผ่านกระบวนการเรียนการสอนที่เน้นให้ผู้เรียนมีส่วนร่วม และมี
ปฏิสัมพันธ์กับกิจกรรมการเรียนรู้ผ่านการปฏิบัติที่หลากหลายรูปแบบ (Active Learning) มีการวัด และ
ประเมินผลในชั้นเรียน เพื่อพัฒนาการเรียนรู้และสมรรถนะของผู้เรียน (Assessment for Learning) ทุก
ระดับ  

7. ยกระดับคุณภาพของนักเรียนประจำพักนอน สำหรับโรงเรียนที่อยู่ในพื้นที่สูง ห่างไกลและถิ่น
ทุรกันดาร  

8. มุ่งเน้นการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการเรียนรู้ทุกระดับ  
9. เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการศึกษา โดยการกระจายอำนาจและใช้พื้นที่เป็นฐาน เพ่ือ

สร้างความเข้มแข็ง โดยการจัดสรรกรอบวงเงินงบประมาณ (Block Grant) ตามหลักธรรมาภิบาลให้กับ
สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาและสถานศึกษา  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา ระยะ 5 ปี (2566-2570) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครพนม หน้า 60 
 

ส่วนที่ 3 
การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมขององค์การ 

 

  สำนักงานเขตพื ้นที ่การศึกษามัธยมศึกษานครพนม ได้ดำเนินการทบทวนผลการวิเคราะห์
สภาพแวดล้อมขององค์กร ทั้งนี้ เพื่อมุ่งหาคำตอบที่จะนำไปสู่ผลสัมฤทธิ์ในการบริหารจัดการ ศึกษาหา
เหตุผลเกี่ยวกับปัจจัยต่าง ๆ ที่มีผลต่อการดำเนินงานขององค์การ  โดยใช้การวิเคราะห์แบบ SWOT 
Analysis  พิจารณาสภาพแวดล้อมภายนอก จาก C-PEST ว่ามีประเด็นใดที่เป็นโอกาสหรือเป็นแรงที่เอ้ือ
ต่อการบริหารจัดการ และมีประเด็นใดที่เป็นภัยคุกคามหรือเป็นอุปสรรค ที่ทำให้การบริหารงานสะดุด เป็น
ปัญหาในการพัฒนา องค์การมีขีดความสามารถมากน้อยเพียงใดในการใช้โอกาสและหรือการเผชิญกับ
วิกฤตการณ์ที่เกิดขึ้น พิจารณาสภาพแวดล้อมภายใน จาก McKinsey 7S Framework ว่าปัจจัยใดที่เป็น
จุดแข็งท่ีสามารถนำมาใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ และมีประเด็นใดที่เป็นจุดอ่อน ต้องรีบแก้ไขหรือป้องกัน   
  ตามความจำเป็นข้างต้น จึงได้แต่งตั้งแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารแผนยุทธศาสตร์ด้านการศึกษา 
ระดับเขตพื้นที่การศึกษาการศึกษามัธยมศึกษานครพนม  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566  (ตามคำสั่ง
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครพนม ที่ 335/2565  คณะที่ 2)  มีบทบาทหน้าที่ในการ
ทบทวนผลการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมขององค์การ และทบทวนทิศทางองค์การระดับเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษานครพนม  และเนื่องจากในสถานการณ์ปัจจุบัน ยังมีการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019  
รวมถึงการได้รับจัดสรรงบประมาณจากสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานน้อยลงมากกว่า     
ร้อยละ 50 ของงบประมาณเพื่อการบริหารจัดการสำนักงงานเขตพื้นที่  ตั้งแต่ปีงบประมาณ พ.ศ.2562     
จึงได้ปรับรูปแบบการประชุมระดมความเห็น เป็นการจัดทำแบบสอบถามความเห็นเพื่อทบทวนผลการ
วิเคราะห์สภาพแวดล้อมขององค์การ ระดับเขตพื้นที่การศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
นครพนม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ใน Google forms และให้คณะกรรมการบร ิหารแผน
ยุทธศาสตร์ด้านการศึกษา สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษานครพนม คณะที่ 2 แสดงความเห็นต่อ
ผลการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมขององค์การ โดยแบบสอบถามแบ่งออกเป็น 2 ส่วน ดังนี้  
  ส่วนที่ 1 ให้ผู้ตอบแบบสอบถามแสดงความเห็น “เห็นด้วยหรือไม่เห็นด้วย” ในหัวข้อ การวิเคราะห์
สภาพแวดล้อมภายนอก ประเด็นโอกาส (Opportunities) และประเด็นอุปสรรค (Threats) โดยใช้หลัก  
C-PEST   การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายใน ประเด็นจุดแข็ง (Strengths) และประเด็นจุดอ่อน 
(Weaknesses) โดยใช้หลัก 7 S   จากผลการแสดงความเห็นแต่ละข้อ เฉพาะข้อที่ตอบ “เห็นด้วย” ที่มี
คะแนนตั้งแต่ร้อยละ 60 ขึ้นไปของผู้ตอบแบบสอบถามทั้งหมด  สรุปเป็นผลการวิเคราะห์สภาพแวดล้อม
ขององค์การ ปี 2566   
 ส่วนที่ 2 การแสดงความเห็น (เพิ่มเติม) ตามประเด็นส่วนที่ 1 วิเคราะห์และสรุปเป็นผลการ
วิเคราะห์สภาพแวดล้อมขององค์การ ปี 2566   



 
 

แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา ระยะ 5 ปี (2566-2570) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครพนม หน้า 61 
 

 กลุ่มเป้าหมายผู้ตอบแบบสอบถามฯ คือ คณะกรรมการฯ ตามคำสั่งสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษานครพนม ที่ 335/2565  คณะที่ 2 จำนวน 68 คน มีผู ้ตอบแบบสอบถามฯ ทั้งสิ ้น 65 คน      
คิดเป็นร้อยละ  95.59  
 สรุปผลการทบทวนการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมขององค์การ ปี 2566  ได้ดังนี ้
การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายนอก โดยใช้หลัก C-PEST 

ประเด็นที่เป็นโอกาส (Opportunities) ประเด็นที่เป็นอุปสรรค (Threats) 
1. ด้านพฤติกรรมลูกค้า ( Customer Behavior : C ) 
1.1 กลุ่มผู้ปกครอง นักเรียน ชุมชน 
(1) ชุมชนมีส่วนร่วมและให้ความร่วมมือในการจัด
การศึกษา 
(2) ความคาดหวังของผู้ปกครองต้องการให้บุตร
หลานได้เรียนในโรงเรียนที่ดีมี และจะมีคุณภาพ
เมื่อเรียนจบตามหลักสูตร   
(3) ผู้ปกครองมีความเชื่อมั่นในครูผู้สอน ให้
ความสำคัญต่อคุณภาพครูและบุคลากรทางการ
ศึกษา ให้ความสำคัญกับความปลอดภัยของ
นักเรียน โดยเน้นการเรียนในสถานศึกษาใกล้บ้าน 
(4) ผู้ปกครองเห็นความสำคัญของการศึกษา มี
ความสนใจในการจัดการเรียนการสอนของ
โรงเรียนและส่งนักเรียนเข้ามาศึกษาต่อ  
(5) ผู้ปกครองและนักเรียนมีทางเลือกหลากหลาย 
ในช่วงการระบาดของเชื้อไวรัส โควิด-19 
(6) ผู้ปกครองกลับภูมิลำเนาอยู่ใกล้ชิดกับนักเรียน
มากขึ้น และสะดวกในการติดต่อประสานงานกับ
โรงเรียน 

(1) ผู้ปกครองไม่มีเวลา เนื่องจากสภาวะทาง
เศรษฐกิจและสังคมที่เปลี่ยนไป 
(2) กลุ่มผู้เรียนมีความหลากหลายและมีพ้ืน
ฐานความรู้ที่แตกต่างกัน 
(3) ผู้ปกครองนิยมส่งบุตรหลานเข้าเรียนใน
โรงเรียนที่มีชื่อเสียงหรือโรงเรียนในสังคมเมือง 
ส่งผลกระทบต่อโรงเรียนนอกเมือง โดยเฉพาะ
โรงเรียนขนาดเล็ก ในการรับนักเรียนได้น้อยลง 
ในช่วงการระบาดของเชื้อไวรัส โควิด-19 
(4) ผู้ปกครองมีภาระเพ่ิมมากขึ้นในการดูแลบุตร
หลานในการเรียนออนไลน์ 
(5) นักเรียนต้องช่วยงานผู้ปกครองในเวลาเรียน  
ออนไลน์  ส่งผลให้เรียนไม่เต็มเวลา 
(6) ผู้ปกครอง นักเรียน และชุมชนยังขาดความ
เข้าใจและความพร้อมในหลายๆ ด้านที่เก่ียวข้อง
กับเรียนออนไลน์  และกังวลใจในเรื่องการเรียนรู้
ของบุตร  รวมถึงการวัดประเมินผลของโรงเรียน 

1.2 กลุ่มคู่แข่ง 
(1) องค์กรภาครัฐ/เอกชน/ท้องถิ่น ให้การ
สนับสนุนในการจัดการศึกษา จึงมีโรงเรียน
ครอบคลุมทุกพื้นที่ ทุกกลุ่มเป้าหมาย เน้นการ
แข่งขันเชิงสร้างสรรค์เพ่ือพัฒนาคุณภาพการศึกษา
ร่วมกัน 
(2) โรงเรียนขนาดใหญ่มีความพร้อมในการจัด
การศึกษาและมโีรงเรียนเอกชนในพ้ืนที่บริการน้อย 

(1) โรงเรียนเอกชนที่มีการพัฒนาเพื่อแข่งขัน มี
คุณภาพสูง  ส่งผลให้นักเรียนที่มีความพร้อม เข้า
เรียนในโรงเรียนนั้น ๆ 
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     ประเด็นที่เป็นโอกาส (Opportunities) ประเด็นที่เป็นอุปสรรค (Threats) 
1.3 กลุ่มองค์กรที่มีอิทธิพลต่อการทำงาน 
(1) มีหน่วยงานประเมินสถานศึกษา เช่น สมศ., 
สทศ.ทำให้ผู้ปกครอง/นักเรียนเกิดความเชื่อมั่นต่อ
การจัดการศึกษา 
(2) มีองค์กรวิชาชีพที่เข้มแข็ง เป็นพลังในการ
ขับเคลื่อนการพัฒนาและความก้าวหน้าในวิชาชีพ 
เช่น สถาบันพัฒนาครู คณาจารย์และบุคลากร
ทางการศึกษา (สคบศ.) 
(3) หน่วยงานต้นสังกัด สนับสนุนงบประมาณใน
การจัดการศึกษา  
(4) องค์กรภาครัฐ เอกชน ชุมชน ท้องถิ่น ให้ความ
ร่วมมือสนับสนุนภารกิจด้านการศึกษา  
(5) มีหน่วยงานที่ส่งเสริมด้านอ่ืน ๆ เช่น ด้าน
สวัสดิการของข้าราชการครูและบุคลากรฯ 
ในช่วงการระบาดของเชื้อไวรัส โควิด-19 
(6) หน่วยงานภาครัฐและเอกชน ร่วมมือปฏิบัติ
ตามมาตรการการป้องกันโรคฯ  

(1) การประเมินเพ่ือยกระดับคุณภาพของโรงเรียน 
มีมากเกินไป ทำให้ครูและบุคลากรทางการศึกษา 
จัดการเรียนการสอนไม่ครบตามหลักสูตร 
(2) นโยบายของหน่วยงานต้นสังกัด ที่มีการ
เปลี่ยนแปลงอยู่เสมอตามการเปลี่ยนแปลงของ
ผู้บริหาร ส่งผลต่อการปฏิบัติงานของหน่วยงานใน
ระดับพ้ืนที่ 
 
 

2. ด้านการเมืองและกฎหมาย (Political and Legal : P) 
2.1 ระเบียบกฎหมายและนโยบาย 
(1) มีระเบียบกฎหมายที่เอ้ือต่อการจัดการศึกษา 
เช่น พรบ.การศึกษาแห่งชาติ  พรบ.ข้าราชการครู
และบุคลากรทางการศึกษา ฯลฯ ส่งผลให้การ
บริหารจัดการในเขตพ้ืนที่การศึกษาและ
สถานศึกษามีประสิทธิภาพ 
(2) โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัด
การศึกษา ส่งผลให้สถานศึกษาได้รับงบประมาณ
เพ่ิมข้ึน และลดภาระค่าใช้จ่ายบางส่วนของ
ผู้ปกครอง 
(3) นโยบายอื่น ๆ ที่ส่งเสริมสนับสนุนต่อการ
พัฒนาคุณภาพการศึกษา เช่น นโยบายการพัฒนา
สู่ความเป็นอาเซียน   นโยบายการประกันคุณภาพ
ภายใน/ภายนอกของสถานศึกษา  นโยบายการจัด 

(1) เกณฑ์การประเมินวิทยฐานะ เน้นที่เอกสาร 
การเทียบเคียงไม่ชัดเจน ไม่ส่งผลต่อการพัฒนา
คุณภาพของผู้เรียน 
(2) การเปลี่ยนแปลงทางการเมืองทำให้นโยบาย
เปลี่ยนแปลงอยู่เสมอ ไม่มีความยั่งยืนและต่อเนื่อง 
(3) นโยบายเร่งด่วนบางเรื่อง ส่งผลกระทบต่อเวลา
ในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนในห้องเรียน
และการปฏิบัติงานของครู 
(4) การเมืองในระดับท้องถิ่นและระดับชาติ เข้า
แทรกแซงการบริหารจัดการด้านการศึกษา ส่งผล
ให้เกิดความเสี่ยงในการบริหารจัดการ 
(5) มีกฎหมาย/ระเบียบ/แนวปฏิบัติรองรับ
นักเรียนที่ไม่มีทะเบียนราษฎร์ ไม่มีเอกสาร 
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ประเด็นที่เป็นโอกาส (Opportunities) ประเด็นที่เป็นอุปสรรค (Threats) 
2.1 ระเบียบกฎหมายและนโยบาย (ต่อ) 
การศึกษาแบบทางเลือก นโยบายการจัดการศึกษา
สอดคล้องกับความต้องการของผู้เรียนและตาม
บริบทของพื้นที่ สนับสนุนการจัดการศึกษาให้มี
ความเหมาะสมและตอบสนองความจำเป็นของ
ผู้เรียน นโยบายรัฐบาลไทยแลนด์ 4.0  นโยบาย
รัฐมนตรีด้านเทคโนโลยีฯ เป็นต้น 
(4) ระเบียบ กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการศึกษา เปิด
โอกาสให้ทุกภาคส่วนเข้ามามีส่วนร่วมในการ
พัฒนาคุณภาพการศึกษา 
ในช่วงการระบาดของเชื้อไวรัส โควิด-19 
(5) สพฐ.และจังหวัดนครพนม กำหนดมาตรการ
ป้องกันฯ และหน่วยงานทางการศึกษาถือปฏิบัติ
อย่างเคร่งครัด สามารถสร้างความเชื่อมั่นให้แก่
ชุมชนได้ 
(6) มีระเบียบแนวปฏิบัติที่เอ้ือต่อการพัฒนา
การศึกษาท่ีชัดเจน สอดคล้องกับบริบทและความ
ต้องการของชุมชน 
(7) มีนโยบายสนับสนุนให้เกิดความครอบคลุม 
ความเสมอภาคทางการศึกษา เช่น โครงการพา
น้องกลับมาเรียน  เป็นต้น 

หลักฐานทางการศึกษา โดยเฉพาะนักเรียนต่างด้าว
แต่ไม่มีการจัดสรรงบรายหัว 
(6) มีนโยบายให้โรงเรียนดำเนินโครงการที่ซ้ำซ้อน
หรือมากเกินไป เช่น โรงเรียนในฝัน/
มาตรฐานสากล/ประชารัฐ เป็นต้น 
(7) ระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการบริหารงาน 
4 ฝ่าย ไมช่ัดเจนและไมท่ันต่อเหตุการณ์ 
(8) โครงสร้างที่ปรับเปลี่ยน (สำนักงานศึกษาธิการ
จังหวัดและเขตพ้ืนที่การศึกษา) ส่งผลให้เกิดความ
ซ้ำซ้อนของการปฏิบัติงาน  

2.2 บทบาทของกลุ่มผลประโยชน์ 
(1) อปท./เอกชน/หน่วยงานภาครัฐ ส่งเสริมการ
จัดการศึกษาและมีส่วนร่วมในการพัฒนาคุณภาพ
การศึกษามากข้ึน 
ในช่วงการระบาดของเชื้อไวรัส โควิด-19 
(2) เกิดการบูรณาการของส่วนราชการ เช่น ใช้
พ้ืนที่โรงเรียนดำเนินงานด้านสาธารณสุขเช่น เป็น
สถานที่พักคอย เป็นสถานที่รับวัคซีน , อปท.
ส่งเสริมสนับสนุนการจัดศึกษาตามสถานการณ์ , 
เป็นต้น 

(1) อปท.และหน่วยงานของรัฐตลอดจนชุมชน
ท้องถิ่นบางแห่งไม่เข้าใจ และไม่เห็นความสำคัญ
ของงานด้านการศึกษา  ทำให้ขาดพลังในการ
ขับเคลื่อนการพัฒนา 
(2) อปท.และหน่วยงานของรัฐบางพ้ืนที่ขาดการ
เข้ามามีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาด้านวิชาการ
ในพ้ืนที่ 
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ประเด็นที่เป็นโอกาส (Opportunities) ประเด็นที่เป็นอุปสรรค (Threats) 
3. ด้านเศรษฐกิจ (Economic : E) 
3.1 สภาวะเศรษฐกิจ 
ในช่วงการระบาดของเชื้อไวรัส โควิด-19 
(1) ภาครัฐและโรงเรียน ให้ความช่วยเหลือ
ผู้ปกครองและนักเรียน เช่น การผ่อนผันและลดค่า
เทอม  การระดมทุนจากครู เพ่ือช่วยเหลือ
ครอบครัวนักเรียนที่ขาดรายได้ ตกงาน ประสบ
ปัญหาด้านต่าง ๆ เป็นต้น 

(1) ครูและบุคลากรทางการศึกษาส่วนหนึ่งขาด
วินัยทางการเงิน จากการเป็นหนี้สถาบันทาง
การเงินหลายแห่ง 
(2) พ้ืนที่บริการเป็นสังคมชนบท ผู้ปกครอง
นักเรียนส่วนใหญ่ประกอบอาชีพทางการเกษตร มี
ฐานะทางการเงินไม่ม่ันคง เนื่องจากต้นทุนการ
ผลิตด้านการเกษตรสูง สินค้าทางการเกษตรมี
ราคาตกต่ำ  ไม่แน่นอน 
(3) ค่าครองชีพที่สูงขึ้น ไม่สอดคล้องกับรายได้ 
(4) ผู้ปกครองมีค่าใช้จ่ายเพ่ิมขึ้นจากการทำ
กิจกรรมการเรียนรู้ทีเ่ข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของการ
จัดการศึกษา เช่น การจัดทำโครงงานของนักเรียน  
การใช้เทคโนโลยีที่จำเป็น เป็นต้น 
ในช่วงการระบาดของเชื้อไวรัส โควิด-19 
(5) ผู้ปกครอง ชุมชนขาดรายได้หรือมีรายได้
น้อยลงจากการตกงาน ถูกเลิกจ้าง แต่มีค่าใช้จ่าย
เพ่ิมข้ึนจากอุปกรณ์ที่ใช้สนับสนุนการเรียน เช่น  
ค่าอินเตอร์เน็ต สมาร์ทโฟน เป็นต้น 

3.2 งบประมาณ 
(1) ภาครัฐสนับสนุนงบประมาณเพ่ือใช้ในการพัฒนา
คุณภาพการศึกษา การเรียนรู้ การฝึกทักษะต่าง ๆ
เพ่ิมข้ึน เช่น โครงการโรงเรียนคุณภาพมัธยมศึกษา 
การสนับสนุนทุนการศึกษา สนามกีฬา ฯลฯ  
ในช่วงการระบาดของเชื้อไวรัส โควิด-19 
(2) สนับสนุนงบประมาณเพ่ือบรรเทาภาระค่าใช้จ่าย
ของผู้ปกครอง โดยสนับสนุนให้นักเรียนคนละ 
2,000 บาท 
(3) ผู้ปกครอง องค์กรเอกชน คณะกรรมการ
สถานศึกษา ระดมทุนสนับสนุนการจัดการศึกษา  

(1) โรงเรียนได้รับงบอุดหนุนการศึกษาไม่
สอดคล้องกับสภาวะเศรษฐกิจในปัจจุบัน และงบ
ลงทุนด้านการศึกษาไม่เพียงพอในการสนับสนุน
ด้านการศึกษา 
(2) ห้วงเวลาของการจัดสรรงบประมาณท่ีไม่พร้อม
กัน (องค์กรภาครัฐ/องค์กรท้องถิ่น)  ส่งผลให้ไม่
เกิดการบูรณาการแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม 
(3) การจัดสรรงบประมาณไม่เป็นไปตามบริบท
ของโรงเรียน 
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ประเด็นที่เป็นโอกาส (Opportunities) ประเด็นที่เป็นอุปสรรค (Threats) 
3.2 งบประมาณ (ต่อ) 
 ในช่วงการระบาดของเชื้อไวรัส โควิด-19 

(4) โรงเรียนงดจัดการเรียนการสอนแบบปกติ ทำ
ให้หลายโครงการไม่ได้ดำเนินการ และงบประมาณ
ส่วนใหญ่นำมาใช้ในการบริหารจัดการในช่วงนี้ 

4. ด้านสังคมและวัฒนธรรม (Social-cultural : S) 
4.1 จำนวนโครงสร้างประชากรและลักษณะประชากร 
(1) มีประชากรหลายชนเผ่าและอาศัยอยู่ริมฝั่งโขง 
จึงมีความอุดมสมบูรณ์และอยู่ด้วยกันอย่างสงบสุข 
(2) การเปิดประชาคม ASEAN ส่งผลให้เกิดการ
เรียนรู้วัฒนธรรม ความเป็นอยู่และอาชีพ 
(3) มีความหลากหลายในด้านวัฒนธรรมและภาษา
ในแต่ละท้องถิ่น จึงเอ้ือต่อการจัดการศึกษาตาม
บริบทของพื้นที่ 
(4) มีทรัพยากรทางการเกษตรที่สมบูรณ์   

(1) นักเรียนต่างด้าวขาดหลักฐานทางการศึกษาและ
หลักฐานทะเบียนราษฎร์ 
(2) อัตราการเกิดของประเทศไทย มีแนวโน้มลดลง 
ส่งผลให้จำนวนนักเรียนน้อยลง เป็นผลกระทบต่อ
โรงเรียนขนาดเล็ก 
(3) การย้ายถิ่นฐานของผู้ปกครองเพ่ือประกอบอาชีพ 
ส่งผลให้ไม่สามารถดูแลและให้ความอบอุ่นแก่บุตรได้
เต็มที่ 
(4) ปัญหาการหย่าร้างในปัจจุบัน ทำให้เด็กขาด
ความอบอุ่น ส่งผลกระทบต่อการเรียนของเด็ก 

4.2 สภาพชุมชน 
(1) ชุมชนมีการพัฒนามากข้ึนในด้านต่าง ๆ ส่งผล
ต่อค่านิยมของผู้ปกครอง ที่ให้ความสำคัญต่อการ
ได้รับการศึกษาของลูกหลานมากขึ้น 
(2) ชุมชนเป็นแบบเกษตรกรรม อาศัยริมฝั่งแม่น้ำ
โขง มีแหล่งท่องเที่ยวตามธรรมชาติ ส่งผลให้เกิด
แหล่งเรียนรู้ในชุมชน 

(1) พ้ืนที่ติดชายแดน มีแม่น้ำโขงเป็นแนวกั้น 
ระหว่างประเทศ จึงมีบางพ้ืนที่ใช้เป็นเส้นทาง 
ลำเลียงยาเสพติด ทำให้ชุมชน นักเรียนมีพฤติกรรม
เสี่ยงกับปัญหาการเสพ/ขายยาเสพติดมากข้ึน  
(2) สภาพชุมชนรอบโรงเรียนบางแห่งมีแหล่ง
อบายมุข รวมถึงการขยายตัวของสื่อเทคโนโลยี 
ก่อให้เกิดปัญหาเด็กติดเกม ปัญหาทางเพศสัมพันธ์ 
ฯลฯ 
(3) ความแตกต่างของสภาพครอบครัว ทำให้
พฤติกรรมของนักเรียนแตกต่าง เช่น ครอบครัว 
หย่าร้าง ครอบครัวยากจน 
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4.3 วิถีชีวิต ขนบธรรมเนียมประเพณี ค่านิยมและภูมิปัญญาท้องถิ่น 
(1) เป็นสังคมเกษตรกรรม/โครงสร้างสังคมไม่
ซับซ้อน 
(2) ประชากรส่วนใหญ่นับถือศาสนาพุทธ จึงมี
ความเชื่อ ค่านิยมท่ีคล้ายคลึงกัน มีสิ่งศักดิ์สิทธิ์เป็น 
ที่ยึดเหนี่ยวทางจิตใจ เช่น พระธาตุพนม เป็นต้น 
(3) มีภูมิปัญญา ปราชญ์ท้องถิ่นเข้ามาถ่ายทอดองค์
ความรู้ โรงเรียนสามารถใช้เป็นแหล่งเรียนรู้ และ
เป็นแบบอย่างให้กับชุมชนได้ 

(1) สังคม เทคโนโลยีฯ มีความเปลี่ยนแปลงอย่าง
รวดเร็ว ส่งผลให้การดำเนินชีวิตเปลี่ยนแปลง 
(2) ขาดการจัดเก็บองค์ความรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่น ที่
เป็นระบบ  

5. ด้านเทคโนโลยี (Technological : T) 
5.1 ความก้าวหน้าด้าน IT 
(1) การนำระบบ ICT มาประยุกต์ใช้ ทำให้เพ่ิม
ประสิทธิภาพในการจัดการศึกษา  
(2) การสื ่อสารระหว่างหน่วยงานและชุมชน มี
ความรวดเร็ว ทั่วถึง 
(3) ความก้าวหน้าทางด้าน ICT ทำให้มีการเข้าถึง
องค์ความรู้ได้อย่างรวดเร็ว นักเรียนสามารถสืบค้น
เรียนรู้ได้ด้วยตนเอง ส่งผลให้เกิดการเรียนรู้ที่
หลากหลายและทันต่อสถานการณ์ปัจจุบันและง่าย
ต่อการบริหารจัดการ 
(4) มี พรบ.คอมพิวเตอร์และหน่วยงานที่
ควบคุมดูแลการใช้คอมพิวเตอร์ให้เป็นไปตาม 
พรบ.กำหนด 
(5) มีความหลากหลายของสื่อ โปรแกรมทาง
การศึกษาและแหล่งเรียนรู้ที่ส่งเสริมการเรียนรู้ให้
นักเรียน 
(6) มีผู้ให้บริการที่หลากหลาย 
(7) การให้บริการของเครือข่ายอินเตอร์เน็ต มี
ประสิทธิภาพมากข้ึน 
(8) ความก้าวหน้าด้าน IT  
 

(1) การเปลี่ยนแปลงทางด้านเทคโนโลยีที่รวดเร็ว 
และอุปกรณ์ ICT ที่มีราคาแพง ทำให้โรงเรียนมี
อุปกรณ์ที่ไม่ทันสมัย รวมทั้งขาดงบประมาณท่ีต้อง
จัดซื้อใหม่และขาดงบประมาณในการพัฒนา
ปรับปรุง 
(2) ในบางพ้ืนที่ห่างไกลจากสัญญาณอินเตอร์เน็ต
สัญญาณอินเตอร์เน็ตไม่เสถียร ส่งผลต่อการเรียนรู้
ของนักเรียน ขาดความต่อเนื่องและการรับรู้
ข่าวสารที่ไม่ครอบคลุม  
(3) การเปลี่ยนแปลงทางด้านเทคโนโลยีเป็นไป
อย่างรวดเร็ว ทำให้ครูและบุคลากรทางการศึกษา 
นักเรียน มีความรู้ ทักษะไม่ทันต่อการเปลี่ยนแปลง
ของเทคโนโลยี 
(4) มีเว็บไซต์/ไวรัสก่อกวนการใช้อินเทอร์เน็ต 
ส่งผลต่อการเรียนรู้ในสิ่งที่ถูกต้องและการ
ดำเนินงานของเจ้าหน้าที่ 
(5) ขาดการตรวจสอบเว็บไซด์จากระทรวงที่
เกี่ยวข้อง เนื่องจากเกิดผู้ให้บริการผ่านทางระบบ
เทคโนโลยีดิจิทัลอย่างรวดเร็ว และบางส่วนไม่
เหมาะสม 
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5.1 ความก้าวหน้าด้าน IT (ต่อ) 
ในช่วงการระบาดของเชื้อไวรัส โควิด-19 
(9) นำ ICT เข้ามาใช้ในการจัดการศึกษาอย่าง
จริงจังและมีประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน ง่ายต่อการ
เข้าถึงข้อมูลการเรียนรู้ เช่น วีดีโอสื่อการสอน  
เป็นต้น 

(6) ระบบการควบคุม/ป้องกันการเข้าถึงสื่อ/
เว็บไซต์ไม่มีประสิทธิภาพ ส่งผลให้มีการนำไปใช้
ในทางท่ีไม่เหมาะสม 
ในช่วงการระบาดของเชื้อไวรัส โควิด-19 
(7) สถานะครอบครัวไม่ดี ส่งผลให้นักเรียนไม่
สามารถเข้าถึง IT 
(8) ในบางพ้ืนที่ทีห่่างไกลจากสัญญาณอินเตอร์เน็ต
สัญญาณอินเตอร์เน็ตไม่เสถียร ส่งผลต่อการเรียนรู้
ของนักเรียน ขาดความต่อเนื่องในการจัดการเรียน
การสอนออนไลน์ 
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การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายใน โดยใช้หลัก 7 S 

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

มาตรา 38 ค.(2) ที่ปฏิบัติงานในสำนักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษามัธยมศึกษานครพนม ตามกรอบ
อัตรากำลัง 
(2) ขาดแคลนข้าราชการครู ในบางสาขาวิชาเอก  
โดยเฉพาะในโรงเรียนขนาดเล็ก 
(3) ขาดแคลนครูสายสนับสนุนการสอน เช่น ครู
ธุรการ ครูการเงินและพัสดุ เป็นต้น 

1.2 ความก้าวหน้าในวิชาชีพ 
(1) มีการส่งเสริมให้ข้าราชการครู จัดทำผลงาน
เพ่ือเลื่อนวิทยฐานะและปฏิบัติงานตามมาตรฐาน
วิชาชีพ ได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติอย่าง
สม่ำเสมอ 
(2) ครูและบุคลากรทางการศึกษามีการพัฒนา
ตนเองอยู่เสมอ ส่งผลให้การปฏิบัติงานมี
ประสิทธิภาพมากข้ึน 

(1) เปลี่ยนแปลงเกณฑ์การประเมิน และขาด
ผู้เชี่ยวชาญในการให้คำแนะนำการทำผลงานทาง
วิชาการ  
(2) บุคลากร 38 ค.(2) ขาดความก้าวหน้าใน
วิชาชีพ ภายใต้ข้าราชการกระทรวงศึกษาธิการ 

1.3 การจัดบุคลากรให้เหมาะสมกับงาน 
(1) มีข้าราชการครูสายปฏิบัติการสอนตรงตาม
สาขาวิชาเอกและคุณวุฒิ 
(2) บุคลากรทางการศึกษาอ่ืนตามมาตรา 38 ค.(2) 
ในสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา
นครพนม มีความรู้ความสามารถตรงตามตำแหน่ง
งานที่รับผิดชอบ 
(3) มีการจัดทำคำสั่งแต่งตั้งและมอบหมายงานใน
หน้าที่ชัดเจน 

(1) จัดบุคลากรไม่ตรงกับกรอบมาตรฐานตำแหน่ง 
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ประเด็นที่เป็นจุดแข็ง (Strengths) ประเด็นที่เป็นจุดอ่อน (Weaknesses) 
1.4 คุณธรรมจริยธรรม 
(1) ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา มี
จรรยาบรรณตามมาตรฐานวิชาชีพ เพื่อใช้เป็น
กรอบ  ข้อบังคับในการประพฤติ ปฏิบัติตนและอยู่
ในระเบียบวินัย 
(2) มีสถานที่ศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่เมือง เป็นที่ยึด
เหนี่ยวจิตใจในจังหวัดนครพนม และมีจารีต
ประเพณีดั้งเดิมที่หล่อหลอมให้อยู่ในครรลอง 
ครองธรรม 
(3) หน่วยงานมีการจัดกิจกรรมส่งเสริมคุณธรรม
จริยธรรมให้แก่คร ูบุคลากรทางการศึกษาอย่าง
สม่ำเสมอ 

 

2. ด้านแบบแผนหรือพฤติกรรมในการบริหารจัดการของผู้นำองค์กร (Style : S2) 
2.1 คุณธรรม จริยธรรม 
(1) ผู้บริหารระดับเขตพ้ืนที่การศึกษานครพนม 
น้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เป็น
แนวทางในการบริหารจัดการ 

 

2.2 ภาวะผู้นำ (ความรู้ ความสามารถ) 
(1) ผู้บริหารขององค์การ ผ่านกระบวนการสรรหา
เพ่ือคัดเลือกเข้าสู่ตำแหน่งด้วยเกณฑ์การประเมิน
ทั้งความรู้ คุณธรรม จริยธรรม และภาวะผู้นำ 

 

2.3 การกระจายอำนาจ การสั่งการ การสร้างแรงจูงใจของผู้บริหาร 
(1) ผู้บริหารขององค์การ สามารถปฏิบัติงานได้
ตามระเบียบ กฎหมายของทางราชการ มีการ
กระจายอำนาจการตัดสินใจให้บุคลากรทุกระดับ 
เพ่ือการปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพ 
(2) ผู้บริหารขององค์การ มีการบริหารจัดการแบบ
กัลยาณมิตร ร่วมคิด ร่วมทำ 
(3) มีการบริหารงานแบบกระจายอำนาจ เช่น รูป
แบบสหวิทยาเขต  การบริหาร 4 ด้าน 
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ประเด็นที่เป็นจุดแข็ง (Strengths) ประเด็นที่เป็นจุดอ่อน (Weaknesses) 
2.4 การคิดค้นระบบงาน นวัตกรรมและบริหารจัดการแนวใหม่ 
(1) ผู้นำองค์กรมีนวัตกรรมด้านการบริหารจัดการ
ที่มีรูปแบบที่ชัดเจน เพ่ือพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
(2) มีนโยบายพัฒนาระบบงาน ส่งเสริมให้มีแนว
ทางการปฏิบัติที่เป็นเลิศ สร้างนวัตกรรม  พัฒนา
ต่อยอดและนำไปใช้ประโยชน์ในการจัดการศึกษา   
ในช่วงการระบาดของเชื้อไวรัส โควิด-19 
(3) ผู้นำส่งเสริมสนับสนุนการสร้างนวัตกรรมใน
การจัดการเรียนการสอนที่เหมาะสมกับบริบทของ
พ้ืนที่และชุมชน เข้ากับสถานการณ์ 

(1) มีการปรับเปลี่ยนนโยบายตามการปรับเปลี่ยน
ผู้บริหาร ส่งผลให้สิ่งที่เป็นอยู่ไม่ได้รับการพัฒนา
อย่างต่อเนื่อง  

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

(1) บุคลากรในองค์การ มีการปรับเปลี่ยน โยกย้าย
อยู่ตลอดเวลา ทำให้ปฏิบัติงานไม่ต่อเนื่อง  ขาด
ความรู้ความเข้าใจในการปฏิบัติงานทดแทนกัน  
(2) ครูและบุคลากรทางการศึกษา มีการพัฒนางาน
ด้านวิจัยและนวัตกรรมค่อนข้างน้อย รวมทั้งขาด
การนำผลงานที่เกิดข้ึนไปใช้ประโยชน์ในการพัฒนา
คุณภาพทางการศึกษา  

3.2 ทักษะ ICT 
(1) ครูและบุคลากรทางการศึกษา มีความสามารถ
และทักษะในการใช้ ICT  สำหรับการบริหาร
จัดการและการปฏิบัติงาน 

(1) บุคลากรที่รับผิดชอบด้าน ICT ไม่ได้รับการ
พัฒนาอย่างต่อเนื่อง 
(2) การใช้เทคโนโลยีและระบบสื่อสารไม่ตรงตาม
วัตถุประสงค์ ทำให้เกิดความไม่คุ้มค่า 
(3) มีการใช้ข้อมูลและสารสนเทศในการวางแผน
และการปฏิบัติงานน้อย 
(4) ขาดงบประมาณในการจัดหาเครื่องมือ ICT 
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ประเด็นที่เป็นจุดแข็ง (Strengths) ประเด็นที่เป็นจุดอ่อน (Weaknesses) 
3.3 การพัฒนาบุคลากร 
(1) ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาได้รับ
การพัฒนาความรู้ ทักษะและสมรรถนะในการ
ปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่อง 
(2) มีศูนย์รับผิดชอบเกี่ยวกับการพัฒนาบุคลากร
ในระดับเขต เช่น ศูนย์ HCEC   
ในช่วงการระบาดของเชื้อไวรัส โควิด-19 
(3) บุุคลากรได้รับการพัฒนาอย่างต่อเนื่องผ่านทาง
ระบบออนไลน์ 

(1) การพัฒนาบุคลากรตามมาตรา 38 ค.(2) มี
ค่อนข้างน้อยและไม่ต่อเนื่อง 
 

4. ด้านโครงสร้าง (Structure : S4) 
4.1 การจัดโครงสร้าง การบริหารของหน่วยงาน 
(1) โครงสร้างการบริหารจัดการขององค์การ 
เป็นไปตามรูปแบบที่ส่วนกลางกำหนด 
(2) การจัดโครงสร้างการบริหารงานชัดเจน 
เหมาะสม 

(1) จากการปรับโครงสร้างของกระทรวงศึกษาธิการ 
ส่งผลให้มีการโยกย้ายบุคลากรระดับเขตพ้ืนที่ จึง 
เกิดปัญหาการขาดแคลนบุคลากรในเขตพ้ืนที่ 
มากขึ้น ไม่เพียงพอต่อการปฏิบัติงาน 

4.2 การกำหนด บทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบ 
(1) มีมาตรฐานตำแหน่งในการกำหนดบทบาท
หน้าที่และมีการมอบหมายงานของบุคลากรใน
สังกัดทุกระดับชัดเจน 
(2) การจัดบุคลากรทางการศึกษาอ่ืนตามมาตรา 
38 ค.(2) ลงตามกรอบอัตรากำลัง  ตรงตาม
บทบาทภาระหน้าที ่ 
(3) จัดทำคำสั่งแต่งตั้งและมอบหมายงานตาม
บทบาทหน้าที่และขอบข่ายการบริหารงานที่
ชัดเจน 

(1) ผู้ปฏิบัติงานในสำนักงานเขตพ้ืนที่ฯ บางส่วนมี
หน้าที่รับผิดชอบงานมากเกินสมรรถนะที่กำหนด 
(2) ครูได้รับมอบหมายภาระงานมากเกินไป ส่งผล
ให้มีการจัดการเรียนการสอนแก่นักเรียนไม่เต็มที่ 

5. ด้านกลยุทธ์ของหน่วยงาน (Strategy : S5) 
5.1 ทิศทางองค์กร (วิสัยทัศน์ พันธกิจ ประเด็นยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์) 
(1) มีการกำหนดทิศทางขององค์กร โดยใช้หลัก
ร่วมคิดของบุคลากรในเขตพ้ืนที่การศึกษา 
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ประเด็นที่เป็นจุดแข็ง (Strengths) ประเด็นที่เป็นจุดอ่อน (Weaknesses) 
5.2 การกำหนดระบบปฏิบัติการ (โครงการ/กิจกรรม) 
(1) องค์การมีแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาและ
แผนปฏิบัติการ ที่ครอบคลุมทุกภารกิจ เชื่อมโยง
กับนโยบายส่วนกลาง จนถึงระดับพื้นที่เพ่ือใช้เป็น
กรอบในการบริหารจัดการและการปฏิบัติงานด้าน
การศึกษา 
ในช่วงการระบาดของเชื้อไวรัส โควิด-19 
(2) มีการปรับแผนปฏิบัติการตามสถานการณ์ที่
เปลี่ยนไป 

(1) การดำเนินงานบางโครงการเป็นการดำเนินงาน
แบบเร่งด่วน ทำให้ขาดประสิทธิภาพ 
(2) การนำแผนไปสู่การปฏิบัติยังไม่จริงจัง เช่น 
บางโรงเรียนยังไม่สามารถดำเนินงานให้บรรลุ
วัตถุประสงค์ของโครงการ ตามแผนปฏิบัติการที่
กำหนดไว้ เช่น การยกผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาขั้น
พ้ืนฐาน : O-net เป็นต้น 
 

5.3 การถ่ายทอดกลยุทธ์สู่การปฏิบัติ 
(1) มีการถ่ายทอดกลยุทธ์สู่การปฏิบัติทั้งในระดับ
โรงเรียน กลุ่มงานและบุคคลในสำนักงานเขต 
พ้ืนที่ฯ โดยใช้วิธีการและช่องทางท่ีหลากหลาย 
ในช่วงการระบาดของเชื้อไวรัส โควิด-19 
(2) มีการปรับกลยุทธ์ตามสถานการณท์ี่เปลี่ยนไป 

 

6. ด้านระบบในการดำเนินงานโครงสร้าง (System : S6) 
6.1 ระบบขั้นตอนการดำเนินงานภายในของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครพนม 
(1) มีกระบวนการบริหารจัดการที่ชัดเจน เป็น
ระบบตามโครงสร้างการบริหารโดยเน้นการมีส่วน
ร่วม ที่สอดคล้องกับระเบียบกฎหมาย 
(2) มีคู่มือการปฏิบัติงานที่เป็นไปตามมาตรฐาน
ของ สพฐ. 
(3) มีระบบการควบคุมภายใน ตรวจสอบภายใน 
และการรายงานผลการดำเนินงานตามที่ส่วนกลาง
กำหนด 
(4) มีระบบการสรรหา คัดเลือกบุคลากร โอน ย้าย 
โดยคณะกรรมการฯ 
(5) มีระบบการติดต่อสื่อสารที่ทันสมัย สนับสนุน
ต่อการบริหารจัดการภายในและภายนอก
หน่วยงาน 

(1) ขั้นตอนการปฏิบัติงาน ในบางเรื่องไม่เสร็จสิ้นที่ 
สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา ส่งผลให้การทำงาน 
เกิดความล่าช้า ขาดประสิทธิภาพ 
(2) ระบบการจัดเก็บข้อมูลทางเว็บไซด์ เกี่ยวกับ
นวัตกรรมใหม่ๆ ผลงานเด่นของนักเรียน ครูและ
บุคลากรทางการศึกษา เพ่ือใช้เป็นแหล่งเรียนรู้  
ยังมีน้อย 
(3) กระบวนการดำเนินงานในสำนักงานเขตพ้ืนที่ 
บางเรื่อง ควรพิจารณาปรับหรือลดขั้นตอน เพ่ือให้
สะดวกต่อผู้รับบริการทั้งภายในและภายนอก
หน่วยงาน 
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ประเด็นที่เป็นจุดแข็ง (Strengths) ประเด็นที่เป็นจุดอ่อน (Weaknesses) 
6.2 การจัดการเรียนการสอนของโรงเรียนในสังกัด 
(1) จัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรแกนกลาง
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน หลักสูตรท้องถิ่น โดยคำนึก
ถึงความสามารถของแต่ละคน และความเหมาะสม 
(2) มีการบูรณาการการจัดการเรียนการสอน ทั้ง
ภายในและภายนอกหน่วยงาน และปรับรูปแบบ
การจัดการเรียนการสอนตามความต้องการของ
ผู้เรียน เมื่อศึกษาจบผู้เรียนสามารถสร้างอาชีพ  
มีงานทำ 
(3) โรงเรียนในสังกัด จัดการเรียนการสอนตาม
นโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ โดยคำนึงถึง
บริบทของพื้นที่และสนองต่อความต้องการของ
ผู้เรียน รวมถึงพัฒนาระบบการเรียนรู้แบบบูรณา
การ ตามทักษะศตวรรษที่ 21   
ในช่วงการระบาดของเชื้อไวรัส โควิด-19 
(2) มีการนำระบบการเรียนการสอนออนไลน์เข้า
มาปรับใช้ จัดการเรียนรู้ผ่านเทคโนโลยีสารสนเทศ 
(3) มีการบูรณาการด้านการดูแลสุขอนามัยของ
นักเรียนตามแนวทางที่ส่วนกลางกำหนดใน
หลักสูตรการเรียนการสอน  
(4) โรงเรียนสนับสนุนซิมมือถือเพ่ือให้นักเรียนได้
ใช้อินเทอร์เน็ตในการเข้าเรียนได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 
(5) โรงเรียนได้รับการสนับสนุนคอมพิวเตอร์และ
อุปกรณ์ต่อพ่วง เพ่ือใช้ในการจัดการเรียนการสอน
แบบออนไลน์ 

(1) คุณภาพผู้เรียนด้านผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนใน 
5 กลุ่มสาระหลัก มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับต่ำกว่า 
ค่าเฉลี่ยของประเทศ 
(2) นักเรียนบางส่วนมีปัญหาด้านการอ่าน การ
เขียนและการคิดคำนวณ 
(3) ครูและบุคลากรทางการศึกษา บางส่วนขาด
ความสมดุลในการใช้ชีวิต ส่งผลให้ประสิทธิภาพใน
การปฏิบัติงานน้อยลง 
ในช่วงการระบาดของเชื้อไวรัส โควิด-19 
(3) ผู้เรียนบางคนขาดความพร้อมในการเรียนผ่าน
ระบบออนไลน์ 
(4) บางครอบครัวขาดความพร้อมในการให้ความ
ช่วยเหลือสนับสนุน อุปกรณด์้านเทคโนโลยีที่ใช้
สนับสนุนในการเรียนการสอนแก่บุตรหลาน เช่น 
คอมพิวเตอร์ โน้ตบุ๊ค แท็บแลต สมาร์ทโฟน และ
อินเทอร์เน็ต เป็นต้น 

6.3 ระบบการวางแผน/การติดตามประเมินผล 
(1) มีสหวิทยาเขตครอบคลุมทุกพ้ืนที่ เป็น
เครือข่ายในการวางแผน ติดตาม ประเมินผล 
(2) มีคณะกรรมการ ก.ต.ป.น.ดำเนินการติดตาม 
ประเมินผล 
 

(1) ขาดความต่อเนื่องในการประชุมของ
คณะกรรมการ ก.ต.ป.น.  
(2) ขาดการนำผลการประเมินผลมาปรับปรุงและ
พัฒนางาน 
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ประเด็นที่เป็นจุดแข็ง (Strengths) ประเด็นที่เป็นจุดอ่อน (Weaknesses) 
6.3 ระบบการวางแผน/การติดตามประเมินผล (ต่อ) 
(3) มีการรายงานในระบบการติดตามประเมินผล
ของส่วนกลาง 

 

6.4 ระบบงบประมาณ 
(1) มีระบบการบริหารงบประมาณ ระบบบัญชี
การเงิน และการพัสดุ ระบบตรวจสอบภายใน 
ควบคุมภายใน ที่ตรวจสอบตามข้ันตอนที่ระเบียบ 
กฎหมายกำหนดไว้ 
(2) มีการควบคุม กำกับ ติดตาม ประเมินผล และ
รายงานการใช้จ่ายงบประมาณ 
(3) มีข้ันตอนการดำเนินงาน โดยยึดกฎหมายและ
ระเบียบปฏิบัติอย่างถูกต้องตามหลักธรรมาภิบาล 

 

7. ด้านค่านิยมร่วมของสมาชิกในหน่วยงาน (Shared Values : S7) 
7.1 ค่านิยมร่วม 
(1) องค์การมีการกำหนดค่านิยมร่วมและกำหนด
วัฒนธรรมองค์กร เพ่ือให้เกิดความเป็นหนึ่งเดียว 
ของบุคลากรในองค์การ 

(1) ผู้ปฏิบัติงานขาดความตระหนักและไม่เห็น
ความสำคัญในค่านิยมร่วม 

 
บทสรุปการวิเคราะห์สภาพองค์การ 
 1. การวิเคราะห์สภาพภายนอกขององค์กร   

  1.1 ประเด็นที่เป็นโอกาส (Opportunity) มีข้อค้นพบที่สำคัญ ดังนี้ 
   O1 ผู้มีส่วนร่วมหรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียด้านการศึกษาทุกฝ่าย เข้ามามีบทบาทในการจัด
การศึกษา มีการบูรณาการงานระหว่างส่วนราชการ องค์กรภาคเอกชน ท้องถิ ่น ชุมชนอย่างชัดเจน 
โดยเฉพาะในช่วงการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019   
    O2 มีการพัฒนาสถานศึกษาให้มีคุณภาพ และสร้างความหลากหลายของรูปแบบในการ
จัดการเรียนการสอน  ทำให้นักเรียนเข้าถึงและมีความสนใจที่จะศึกษาต่อมากข้ึน 
   O3 นโยบาย ระเบียบ กฎหมาย เอื้อต่อการสร้างโอกาสทางการศึกษาอย่างทั ่วถึง  และ
ภาครัฐมีการปรับเปลี่ยนการจัดการเรียนการสอนให้เหมาะสมในทุกสถานการณ ์
   O4 องค์กรขับเคลื่อนการพัฒนาวิชาชีพเข้มแข็ง มีความก้าวหน้าของวิชาชีพ จึงเป็นแรงจูงใจ
ในการเข้าทำงาน 
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   O5 ภาครัฐให้การสนับสนุนค่าใช้จ่ายด้านการศึกษาอย่างเพียงพอ และให้ความช่วยเหลือแก่
ผู้ปกครองและนักเรียนเมื่อเกิดสถานการณ์ที่มีผลกระทบทางลบต่อผู้เรียน เช่น การผ่อนผัน/การลดค่าเทอม 
และการสนับสนุนงบประมาณเพิ่มเติมแก่นักเรียน ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อ ไวรัสโคโรน่า 
2019 
   O6 ภาคเอกชน ท้องถิ่น ชุมชน ครูและบุคลากรทางการศึกษา ระดมทุนในการสนับสนุนการ
จัดการศึกษา และช่วยเหลือครอบครัวนักเรียนที่ประสบปัญหาจากการแพร่ ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่า 
2019 
   O7 วิถีชีวิตของประชาชนจังหวัดนครพนม  โดยพื้นฐานมีความอุดมสมบูรณ์ มีแหล่งเรียนรู้
ทางธรรมชาติมากมาย จึงเกิดภูมิปัญญาและปราชญ์ท้องถิ่น 
   O8 ความก้าวหน้าด้านเทคโนโลยีดิจิทัล ส่งผลให้มีการจัดการศึกษาในรูปแบบที่หลากหลาย 
มีแหล่งเรียนรู้ที่กว้างขวางและสามารถเข้าถึงได้  รวมถึงมีการสื่อสารที่รวดเร็ว ครอบคลุมกลุ่ มเป้าหมาย
และง่ายในเชิงการบริหารจัดการ 

      

  1.2 ประเด็นที่เป็นอุปสรรค (Threats) มีข้อค้นพบที่สำคัญ ดังนี้ 
   T1 ผู้ปกครองและนักเรียน ให้ความสนใจการเข้าเรียนในโรงเรียนแข่งขันสูง โรงเรียนที่มี
ชื่อเสียงหรือโรงเรียนในระดับจังหวัด  ส่งผลกระทบต่อโรงเรียนขนาดเล็ก 
   T2 การเมืองมีการเปลี่ยนแปลงบ่อยครั้ง ส่งผลต่อการเปลี่ยนแปลงผู้บริหารระดับสูง จึง
เกิดผลกระทบและเป็นอุปสรรคต่อการขับเคลื่อนนโยบายที่ขาดความต่อเนื่อง รวมถึงเกิดผลในเชิงซ้ำซ้อน
ในหลายประเด็น  
    T3 เศรษฐกิจชุมชนส่วนใหญ่มาจากภาคการเกษตร ซึ่งเป็นปัจจัยกำหนดรายได้ต่อหัวของ
ประชากรที่อยู่ในเกณฑ์ต่ำ จึงส่งผลให้เศรษฐกิจระดับครอบครัวยังอยู่สภาพที่ยากจน 
   T4 ปัญหาสังคม เช่น อัตราการหย่าร้างค่อนข้างสูง เกิดภาวะครอบครัวแตกแยก เด็กติดเกมส์
และปัญหาการเสพ/การค้ายาเสพติดในพ้ืนที่  เป็นต้น  ทำให้จำนวนประชากรวัยเรียนในกลุ่มเสี่ยงจากปัญหา
สังคม มีค่อนข้างมาก เกิดพฤติกรรมไม่พึงประสงค์  
   T5 จำนวนผู้เรียนน้อยลงจากอัตราการเกิดลดลง ส่งผลต่อการเปลี ่ยนแปลงของขนาด
สถานศึกษา และกระทบต่อการบริหารการศึกษาหลายด้าน 
   T6 การเปลี่ยนแปลงเชิงโครงสร้างและนโยบายด้านการศึกษา ส่งผลกระทบต่อการจัด
การศึกษาในพ้ืนทีแ่ละการขาดแคลนบุคลากร 38 ค (2)  
   T7 การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 ส่งผลกระทบด้านการศึกษา ด้านสุขภาพ 
ด้านเศรษฐกิจสังคม ผู้ปกครองขาดรายได้ และการสนับสนุนสื่ออุปกรณ์การเรียนออนไลน์ไม่เพียงพอ 
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 2. การวิเคราะห์สภาพภายในขององค์กร   
  2.1 ประเด็นที่เป็นจุดแข็ง (Strengths)  มีข้อค้นพบที่สำคัญ ดังนี้ 

         S1 ครูมีความก้าวหน้าทางวิชาชีพ   
          S2 ผู้บริหารกำหนดนโยบาย เครื่องมือการขับเคลื่อนด้านการบริหารและการจัดการศึกษาใน
รูปแบบที่ชัดเจน  มีการกระจายอำนาจ  บริหารงานด้วยหลักธรรมาภิบาล ส่งเสริมการสร้างนวัตกรรมด้าน
การศึกษา พัฒนาต่อยอดและนำไปใช้  เพ่ือให้องค์การมีคุณภาพ ได้มาตรฐานและมุ่งสู่ความเป็นสากล  
        S3  ครูและบุคลากรทางการศึกษามีคุณธรรม จริยธรรม ยึดมั่นในระเบียบวินัย  มีความรู้ 
ความสามารถ และทักษะเพียงพอต่อการปฏิบัติงานตามสมรรถนะที่กำหนด 
         S4 มีการบริหารเชิงยุทธศาสตร์ ที่เชื่อมโยงนโยบายทุกระดับ ครอบคลุมทุกภารกิจ 
        S5 มีการนำเทคโนโลยีดิจิทัลมาประยุกต์ใช้เพื่อการบริหารและการจัดการศึกษาในศตวรรษ  
ที่ 21 ได้อย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ 
               S6 สถานศึกษาในสังกัด มีการจัดการเรียนการสอนที่สอดคล้องกับหลักสูตรแกนกลาง 
สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบัน เป็นไปตามบริบทของพื้นที่ โดยคำนึกถึงความสามารถ ความเหมาะสม
ของผู้เรียน รวมถึงพัฒนาระบบการเรียนรู้แบบบูรณาการ ตามทักษะศตวรรษที่ 21  เมื่อศึกษาจบผู้เรียน
สามารถสร้างอาชีพ มีงานทำ  
 

  2.2 ประเด็นที่เป็นจุดอ่อน  (Weakness) มีข้อค้นพบที่สำคัญ ดังนี้ 
       W1 ขาดแคลนครูโดยเฉพาะครูสายสนับสนุนการสอน ครูบางสาขาวิชาเอกในโรงเรียนขนาด
เล็ก ขาดแคลนบุคลากรทางการศึกษาอ่ืน ตามมาตรา 38 ค.(2) ที่ปฏิบัติงานในสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
   W2 ครูและบุคลากรทางการศึกษาบางส่วน ขาดความสมดุลในการใช้ชีว ิต ส่งผลให้
ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานน้อยลง 
   W3 การพัฒนางานด้านวิจัยและนวัตกรรมค่อนข้างน้อย รวมทั้งขาดการนำผลงานที่เกิดขึ้น
ไปใช้ประโยชน์ในการพัฒนาคุณภาพทางการศึกษา 
   W4 ขาดการนำข้อมูลสารสนเทศมาใช้ในการวางแผนและพัฒนางานด้านการศึกษา  
    W5 ขาดแคลนสื่อ วัสดุ อุปกรณ์ที่ใช้ในการเรียนการสอน โดยเฉพาะในสถานการณ์การ
ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019  
   W6 ขาดการจัดทำคลังข้อมูลด้านนวัตกรรมและผลงานวิชาการ/ผลงานเด่นของนักเรียน ครู
และบุคลากรทางการศึกษา 
   W7 ผลสัมฤทธิ ์ทางการเรียนขั ้นพื ้นฐาน ยังมีค่าเฉลี ่ยต่ำกว่าร้อยละ 50 และต่ำกว่า
ระดับประเทศ  นักเรียนบางส่วนมีปัญหาด้านการอ่าน การเขียนและคิดคำนวณ   
   W8 ขาดการนำผลการประเมินมาปรับปรุงและพัฒนางาน 
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การกำหนดกลยุทธ์ ด้วย TOWS Matrix 
กลยุทธ์ SO (กลยุทธ์เชิงรุก : Aggressive) 
  1. จัดการศึกษาที่ครอบคลุมทั้งด้านวิชาการ วิชาชีพ วิชาชีวิต และสร้างกระบวนการเรียนรู้ที่ม ี
คุณภาพตามหลักสูตรการศึกษาขั ้นพื้นฐาน สอดคล้องกับทักษะการเรียนรู้และสมรรถนะที่จำเป็นใน
ศตวรรษท่ี 21 ทันตามการเปลี่ยนแปลงของโลก โดยคำนึกถึงความสามารถของแต่ละคน ความหลากหลาย 
และความเหมาะสม (S2,S3,S6,O3,O7) 

2. สร้างความร่วมมือกับภาครัฐ เอกชน ท้องถิ่น ในการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาให้สอดคล้องกับ
หลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพื้นฐาน พ.ศ.2551 และสอดคล้องกับความต้องการของผู้เรียน (S6,O1) 
 3. พัฒนาประสิทธิภาพระบบการเรียนรู้เชิงบูรณาการ   (S2,S6,O2,O3,O7) 
   - ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น มุ่งพัฒนาต่อยอดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดเชิงระบบ ให้
ผู้เรียนมีความสามารถ มีความรู้  ระดับความคิดรวบยอดและระดับหลักการใช้ความรู้   ผลิตผลงานอย่าง
สร้างสรรค์ โดยเน้นการเรียนการสอนที่เสริมสร้างทักษะชีวิต ทักษะการเรียนรู้และความคิดสร้างสรรค์  
  - ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย มุ่งการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิด เรียนรู้แบบใช้ปัญหา
หรือโครงงานเป็นฐาน สามารถผลิตผลงานเป็นนวัตกรรม นำไปใช้ประโยชน์ในชีวิตจริง 
 4. จัดให้มีการเรียนรู้ประวัติศาสตร์ชาติไทยและประวัติศาสตร์ท้องถิ่น ประเพณี วัฒนธรรมของ
ไทยและพัฒนาการของประเทศเพ่ือนบ้านในสถานศึกษา (S3,S6,O2,O3,O7) 
 5. ส่งเสริม สนับสนุนครูผู ้สอน นำแนวทางของ STEM Education , Active Learning และ 
Problem Based Learning มาใช้ในการจัดการเรียนรู้แก่ผู้เรียน เพื่อหล่อหลอมให้ผู้เรียนเกิด “ทักษะ” 
ด้านต่าง ๆ อย่างต่อเนื่อง สามารถนำไปเป็นฐานในการสร้างผลผลิตหรื อนวัตกรรม (innovation) ได้ใน
อนาคต (S3,S6,O2,O3) 

6. ส่งเสริม สนับสนุนครูผู้สอน ออกแบบกิจกรรมและสร้างนวัตกรรมการเรียนรู้ให้ผู้เรียน และมี
บทบาทเป็นนักวิจัยพัฒนากระบวนการเรียนรู้เพื่อผลสัมฤทธิ์ของผู้เรียน  (S3,S6,O8) 
  7. พัฒนาคุณภาพจัดการการเรียนการสอน ให้ผู้เรียนเรียนรู้ตลอดชีวิตโดยเน้นเกี่ยวกับทักษะการรู้
และการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลอย่างถูกต้อง  เพ่ือการเข้าถึงความรู้ได้ทุกที่ ทุกเวลา สร้างนิสัยใฝ่เรียนรู้รอบตัว 
เพ่ือนำความรู้ไปพัฒนาต่อยอดหรือประยุกต์ใช้ในการดำเนินชีวิต (S2,S5,O3,O8) 
 8. พัฒนา ปรับเปลี่ยนแหล่งเรียนรู้ในสถานศึกษา ให้เป็นพื้นที่เรียนรู้เชิงสร้างสรรค์และมีชีวิต โดย
ความร่วมมือจากภาครัฐ ภาคเอกชนและภาคประชาสังคม (S6,O1,O2,O6,O7) 

9. มุ่งเน้นให้ผู้เรียนสร้างสรรค์นวัตกรรมและการวิจัยด้วยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เพื่อเพิ่มขีด
ความสามารถแข่งขันของประเทศ ความต้องการของชุมชน ท้องถิ่นและสังคม (S2,S3,S5,S6,O2,O3) 
 10. ส่งเสริมการจัดสภาพแวดล้อมในสถานศึกษาที่เอ้ือต่อการพัฒนาผู้เรียนที่มีความสามารถพิเศษ
บนฐานพหุปัญญาเต็มตามศักยภาพ และสนับสนุนภาคส่วนอื่นในการมีส่วนร่วม ผลักดันให้ผู้มีความสามารถ
พิเศษ มีบทบาทเด่นในระดับประเทศและนานาชาติ  (S4,S6,O2,O3,O6,O7) 
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12. ส่งเสริมครูและบุคลากรทางการศึกษา พัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่องในการขับเคลื่อนการบริหาร
และการจัดการศึกษา ด้วยผลงานและนวัตกรรมเชิงสร้างสรรค์ จากการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลที่หลากหลาย
รูปแบบ สามารถเพิ่มมูลค่าให้กับการให้บริการ นำองค์กรไปสู่ความสำเร็จและสร้างความเชื่อมั่นให้แก่
ผู้รับบริการ (S3,S5,O4) 

13. ส่งเสริม สนับสนุนบุคลากรในการปฏิบัติงานตามหลักวิชาชีพ  ยึดมั่นในคุณธรรมจริยธรรมและ
จรรยาบรรณครู มีทัศนคติและกรอบความคิดการทำงานเพื่อให้การบริการด้านการศึกษา อย่างเข้มแข็ง 
(S3,O4) 

14. เสริมสร้างความตระหนักรู้ถึงความสำคัญของสถาบันหลักของชาติ  วิถีประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข การมีจิตสำนึก ความรัก ความสามัคคี ความเสียสละเพื่อประโยชน์
ส่วนรวมและความภาคภูมิใจในความเป็นคนไทย รวมถึงการน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและ
แนวทางพระราชดำริต่าง ๆ มาประยุกต์ปฏิบัติใช้ในการดำเนินชีวิต (S2,S4,O2,O3) 

15. พัฒนาและจัดสภาพแวดล้อมในหน่วยงานและสถานศึกษาให้เอื ้อต่อการจัดกิจกรรม การ
พัฒนาผู้เรียน ให้มีความรู้สึกปลอดภัยจากภัยคุกคามและภัยสุขภาพทุกรูปแบบ สามารถรับมือและปรับตัว
ทันต่อการเปลี่ยนแปลง  มีความอบอุ่นและมีความสุขในการเรียน  ภายใต้ความร่วมมือของภาคีเครือข่าย
ด้านการศึกษา (S4,S6,O3,O6) 

16. ปลูกและปลุกจิตสำนึกการเป็นพลเมืองที่ดี มีวัฒนธรรมสุจริตและคุณธรรมจริยธรรมตาม
คุณลักษณะอันพึงประสงค์ผ่านหลักสูตรการศึกษา การจัดเรียนการสอนและกิจกรรม โดยผสมผสานสาระ
ความรู้ด้านต่าง ๆ อย่างสมดุล ต่อเนื่องจนยึดถือเป็นหลักในการดำรงชีวิต เข้ามีส่วนร่วมในการต่อต้านการ
ทุจริตทุกรูปแบบ (S2,S4,O2,O3) 

17. เพิ่มพื้นที่สีเขียวที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมของหน่วยงาน โดยการสร้างจิตสำนึก อนุรักษ์ ให้เกิด
ความห่วงแหนธรรมชาติ  (S2,S4,O2,O3) 

18. ส่งเสริมการบริหารจัดการขยะและของเสียที่เหมาะสม ไม่ส่งผลกระทบต่อระบบนิเวศและ
สิ่งแวดล้อม (S2,S4,O2,O3) 

19. พัฒนาสภาพแวดล้อม แหล่งเรียนรู้ในสถานศึกษาและชุมชน ให้เอื้อต่อการจัดการศึกษาใน
ศตวรรษที่ 21 โดยการนำเทคโนโลยีที่ทันสมัยมาประยุกต์ใช้ เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพและเหมาะสมกับ
สภาพแวดล้อมการเรียนรู้ในปัจจุบัน และให้ความรู้แก่บุคลากรที่เกี ่ยวข้องกับการจัดสภาพแวดล้อมที่
เหมาะสม (S2,S4,S5,S6,O1,O2,O3,O7,O8) 

20. ปลูกฝังผู้เรียนให้มีความตระหนักและเห็นถึงความสำคัญของพื้นที ่สีเขียวที ่เป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล้อม จัดห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ ห้องสมุด และสิ่งอำนวยความสะดวก ให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งาน 
สะอาด อากาศถ่ายเทสะดวก (S2,S4,O2) 

21.  เปิดโอกาส เสริมสร้างความร่วมมือของผู้มีส่วนร่วมด้านการศึกษาทุกภาคส่วนทั้งภายในและ
ภายนอกหน่วยงาน  เข้ามามีบทบาทในการร่วมคิด ร่วมทำและร่วมเป็นพลังสำคัญในการจัดการศึกษา
อย่างบรูณาการ มีประสิทธิภาพชัดเจนเป็นรูปธรรม (S2,O1) 
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22. เพิ่มขีดสมรรถนะด้านการบริหารจัดการของหน่วยงาน และมีความคล่องตัวด้วยการใช้ NKP 
Educational 4.0 Model เป็นเครื่องมือ นำมาประยุกต์ใช้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน  เป็นเลิศ
ด้วยนวัตกรรมและเทคโนโลยีดิจิทัลที ่เหมาะสม สอดคล้องกับไทยแลนด์ 4.0 ตอบสนองต่อความ
เปลี่ยนแปลงในบริบทต่าง ๆ (S2,S4,O8) 
 23. ปรับเปลี ่ยนวิธีการทำงานภายในองค์กรเพื ่อสนับสนุนการพัฒนาบริการภาครัฐ โดยนำ
เทคโนโลยีดิจิทัลมาประยุกต์ใช้ พัฒนารูปแบบบริการแบบเบ็ดเสร็จ สอดคล้องเหมาะสมกับสถานการณ์
ปัจจุบัน ครบวงจรและหลากหลายรูปแบบ เพื่ออำนวยความสะดวกในการให้บริการ ลดต้นทุน ลดเวลา 
โปร่งใส ตรวจสอบได้ (S2,S4,O8) 
 24. พัฒนาระบบเครือข่ายเทคโนโลยีดิจิทัลและดิจิทัลแพลตฟอร์ม สื ่อดิจิทัลเพื ่อการศึกษา        
ทุกระดับ โปรแกรมประยุกต์หรือสื่อการเรียนรู้ดิจิทัลที่มีคุณภาพ  เพ่ือผู้เรียนเข้าถึงและใช้ประโยชน์ในการ
เรียนรู้และพัฒนาตนเองผ่านเทคโนโลยีสมัยใหม่ (S2,S4,S5,O8) 
 25. ส่งเสริมการจัดการศึกษาโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน ที ่มุ ่งเน้นการอนุรักษ์สืบสานประเพณี
วัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น และการนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการพัฒนาและ     
จัดการศึกษา (S6,O7) 
 26. ส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการบริหารและการจัดการศึกษาจากภาคีเครือข่าย ทั้งภายในและ
ภายนอกสถานศึกษา ในการเสริมสร้างการเรียนรู้ การยกระดับคุณภาพผู้เรียน การสนับสนุนทรัพยากรและ
องค์ความรู้ด้านวิชาการ ทักษะต่าง ๆ (S2,S4,O1,O3) 
 27. ส่งเสริมหน่วยงานในสังกัด สนับสนุนการปฏิบัติหน้าที่ของครูและบุคลากรทางการศึกษา ให้มี
ความใสสะอาด ปราศจากพฤติกรรมที่ส่อไปในทางทุจริต โดยสร้างความรู้ความเข้าใจด้านกฎระเบียบ
กฎหมายแก่บุคลากรในหน่วยงาน  (S2,O8) 
 28. พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารและการจัดการศึกษาของหน่วยงานในสังกัด ให้เป็นไปตาม 
หลักธรรมาภิบาล มีมาตรฐานและได้รับการรับรองสถานะการเป็นระบบราชการ 4.0 (S2,O8) 
 

กลยุทธ์ ST(กลยุทธ์พัฒนาองค์การ : Turnaround) 
 1. สร้างความเท่าเทียม เพิ่มโอกาสในการเข้าถึงการศึกษาและจัดการเรียนการสอนที่ครอบคลุม 
พร้อมการให้ความช่วยเหลือดูแลนักเรียนที่หลุดจากระบบการศึกษาทุกประเภท (S2,S4,T1,T3,T4,T7) 
 2. พัฒนาระบบการค้นหา เฝ้าระวัง ติดตาม และช่วยเหลือผู้เรียนกลุ่มด้อยโอกาส กลุ่มเด็กพิการ 
ให้เข้าถึงโอกาส และได้รับการดูแลช่วยเหลือ (S4,S6,T1,T3,T4,T7) 
 

กลยุทธ์ WO (กลยุทธ์ป้องกัน : Defensive)   
 1. เพิ่มขีดความสามารถด้านทักษะและสมรรถนะที่จำเป็นของครูและบุคลากรทาการศึกษา ทั้ง
ด้านการใช้หลักสูตร การจัดการเรียนรู้ การวัดประเมินผลและการใช้สื่อการเรียนรู้สมัยใหม่ที่เน้นการเรียนรู้
เชิงรุก ทักษะการสร้างผลงานทางวิชาการ การวิจัยและนวัตกรรม โดยการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลที่ทันสมัย  
สามารถนำไปใช้ประโยชน์ในชีวิตจริง (W3,W4,W5,W5,O2,O8) 
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  2. ส่งเสริม สนับสนุนครูและบุคลากรทางการศึกษาในการไปศึกษา ฝึกอบรม ดูงานเพื่อเพิ่มพูน
ความรู้และประสบการณ์  สร้างเครือข่ายพัฒนาครูที่มีความเชี่ยวชาญด้านการสอน เป็นผู้สร้างครูรุ่นใหม่
อย่างเป็นระบบ ลดภาระงานอื่นท่ีไม่จำเป็น เพ่ือแก้ไขปัญหาการขาดแคลน (W1,W3,O3,O4) 

3. พัฒนาความเข้มแข็งแก่ครูและบุคลากรทางการศึกษา โดยการจัดให้มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 
ถอดบทเรียน และพัฒนาองค์ความรู้ที่จำเป็นต่อการปฏิบัติงานของครูและบุคลากรทางการศึกษา ด้วย
กระบวนการ PLC (Professional Learning Community) หรือชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ เพ่ือ
เสริมสร้างความเข้มแข็งในการปฏิบัติงาน (W4,O4) 

4. สร้างภูมิคุ้มกันทางการเงินแก่ครูและบุคลากรทางการศึกษา ผ่านการส่งเสริมการประยุกต์ใช้
หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และส่งเสริมความรู้และวินัยทางการเงิน การออมเพื่อความตระหนักถึง
ประโยชน์ของการบริหารจัดการเงินและเป็นทุนในการดำรงชีวิต (W2,O4) 

5. ปรับปรุงระบบฐานข้อมูลหนี้สินจากการบูรณาการความร่วมมือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง รวมถึง
มาตรการแก้ปัญหาหนี้ในระบบอย่างยั่งยืนและปรับโครงสร้างหนี้ให้สอดคล้องกับศักยภาพในการชำระหนี้ 
สามารถบริหารจัดการหนี้สิ ้นได้อย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อป้องกันหนี้เสียที่อาจส่งผลต่อความน่าเชื่อถือ  
(W2,O4) 

6. ปรับปรุงและพัฒนาระบบข้อมูลให้มีความเชื่อมโยงระหว่างหน่วยงานให้มีมาตรฐานเดียวกัน 
เพื่อเพิ่มโอกาสในการแบ่งปัน เข้าถึงข้อมูลที่สะดวกรวดเร็วและใช้ประโยชน์ในการบริหารและการตัดสินใจ
ได้อย่างเหมาะสม (W4,W8,O8) 
 7. ปรับปรุงระบบการวัดและประเมินผล ให้มุ่งเน้นที่การประเมินผลผู้เรียนตามสภาพจริง โดย
พัฒนาวิธีการที่หลากหลายที่เหมาะสมกับบริบทและศักยภาพของผู้เรียน โดยเชื่อมโยงข้อมูลเพื่อให้สามารถ
ตรวจสอบ และนำไปสู่การปรับปรุงพัฒนาแนวทางการดำเนินงานที่เหมาะสม (W8,O8) 

 

กลยุทธ์ WT (กลยุทธ์ประคองตัว : Retrenchment) 
  -ไม่มี- 
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ส่วนที่ 4 
   สาระสำคัญของแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา 

 

วิสัยทัศน์ (Vision) 
 “องค์กรคุณภาพด้านการจัดการศึกษาในศตวรรษที่ 21 1  ดว้ยการบริหารจัดการที่มีสมรรถนะสูง 2  
บูรณาการงานจากการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน 3 ภายใต้ศาสตร์แห่งราชา” 4 
 

พันธกิจ (Mission) 
  1. ส่งเสริม สนับสนุน การยกระดับคุณภาพการศึกษา พัฒนาผู้เรียนให้มีคุณภาพตามมาตรฐาน  
              ด้วยทักษะและสมรรถนะท่ีจำเป็นในศตวรรษที่ 21 เพ่ือการมีงานทำ มีอาชีพ เพ่ิมขีดความ- 
              สามารถในการแข่งขันระดับประเทศ 
  2. ส่งเสริม สนับสนุน การปลูกฝังและปลุกจิตสำนึกผู้เรียนให้เป็นพลเมืองดี  

3. เสริมสร้างโอกาส ความเสมอภาคและความเท่าเทียมทางการศึกษา 
  4. ส่งเสริม พัฒนา ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ให้มทีักษะและสมรรถนะตรงตาม 
              มาตรฐานตำแหน่งมาตรฐานวิชาชีพ และมีความสมดุลในชีวิตและการทำงาน   

5. ส่งเสริมการจัดการศึกษาเพ่ือความมั่นคง ปลอดภัยและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมเพ่ือคุณภาพ 
   ชีวิตที่ดี  

  6. เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการ ด้วยหลักธรรมาภิบาลจากการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน   
              โดยใช้เทคโนโลยดีิจิทัลทีม่ีความเชื่อมโยงทุกระดับ ภายใต้ศาสตร์แห่งราชา   
 
 
 

 
1 องค์กรคุณภาพด้านการจัดการศึกษาในศตวรรษท่ี 21 หมายถึง  
  1. ผู้เรียนเป็นผู้เรียนยุคใหม่ มีทักษะและสมรรถนะที่จำเป็นในศตวรรษท่ี 21 ชีวิตปลอดภัย มีลักษณะและพฤติกรรม 
     อันพึงประสงค์ เรียนรู้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิตและแข่งขันในระดับประเทศได้ 
  2. ครูและบุคลากรทางการศึกษา มีทักษะท่ีจำเป็นและสมรรถนะวิชาชีพ ภายใต้ความสมดุลของชีวิตและการทำงาน  
     สร้างผลงานท่ีเป็นเลิศเพื่อให้ผู้เรียนเป็นนักคิดและนักพัฒนา 
  3. หน่วยงาน (สำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษานครพนมและสถานศึกษาในสังกัด) เป็นองค์กรแห่งนวัตกรรม 
     และคุณธรรม มีมาตรฐานตามเกณฑ์ที่กำหนด   
 

2 การบริหารจัดการท่ีมีสมรรถนะสูง หมายถึง  หน่วยงานบริหารและจัดการศึกษาด้วยระบบเทคโนโลยีดิจิทัลท่ีมีประสิทธิภาพ 
  และทันสมัย ภายใต้หลักธรรมาภิบาล 
 

3 บูรณาการงานจากการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน หมายถึง  หน่วยงานมีการบริหารและจัดการศึกษา ด้วยการมีส่วนร่วม 
  ของภาครัฐ ภาคเอกชน ท้องถิ่นและชุมชน ท้ังด้านการวางแผน การดำเนินงานและการติดตามประเมินผล 
 

4 ภายใต้ศาสตร์แห่งราชา หมายถึง หน่วยงานมีการบริหารและจัดการศึกษา ภายใต้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและ 
  พระบรมราโชบายด้านการศึกษา ในหลวงรัชกาลท่ี 10 
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ประเด็นยุทธศาสตร์ (Strategic Issues) 
  ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1  การยกระดับคุณภาพการศึกษา พัฒนาผู้เรียนให้มีทักษะและสมรรถนะท่ี 
                                         จำเป็นในศตวรรษที่ 21  เพ่ือการมีงานทำ มีอาชีพและมีศักยภาพในการ 
                                         แข่งขันระดับประเทศ  

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2  การส่งเสริม สนับสนุน ปลูกฝังและปลุกจิตสำนึกผู้เรียนให้เป็นพลเมืองดี  
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3  การเสริมสร้างโอกาส ความเสมอภาคและความเท่าเทียมทางการศึกษา 

 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4  การส่งเสริม พัฒนา ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ปฏิบัติงาน 
                                         อย่างมีประสิทธิภาพ มีความสุขในการดำเนินชีวิต 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 5  การส่งเสริมการจัดการศึกษาเพื่อความมั่นคง หน่วยงานในสังกัดเป็นพื้นที่ 
                               ปลอดภัย นักเรียน ครูและบุคลากรทางการศึกษามีคุณภาพชีวิตที่ดี  
                               เปน็มิตรกับสิ่งแวดล้อม  
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 6  การพัฒนาและสร้างความเป็นเลิศในการบริหารจัดการ ด้วยเทคโนโลย ี
                              ดิจิทลั ตามหลักธรรมาภิบาลจากการมีส่วนร่วม และบูรณาการงาน 
                              ทุกภาคส่วน ภายใตศ้าสตร์แห่งราชา 

 

เป้าประสงค ์(Goals) ตัวชี้วัดเป้าประสงค์และค่าเป้าหมายตัวชี้วัด (KPI & Target)  
เป้าประสงค์ที่ 1 ผู้เรียนมีสมรรถนะที่จำเป็นในศตวรรษท่ี 21 ด้วยการจัดการเรียนรู้แบบ 
                     Active  Learning  สู่ความเป็นเลิศทางวิชาการ มีงานทำ มีอาชีพ สามารถแข่งขัน 
                     ในระดับประเทศ 
ตัวช้ีวัด  
  1. ร้อยละ 80 ของผู้เรียนได้รับการพัฒนาให้มีสมรรถนะ และทักษะที่จำเป็นในศตวรรษที่ 21  
 2. ร้อยละ 30 ของสถานศึกษาในสังกัดที่สามารถจัดการเรียนการสอนหรือจัดกิจกรรม เพื่อส่งเสริม 
              พหุปัญญาของผู้เรียน โดยใช้เครื่องมือคัดกรอง/สำรวจแวว/วัดความสามารถความถนัดของ 
              ผู้เรียน  

3. ร้อยละ 60 ของสถานศึกษาในสังกัด ที่มีหลักสูตรสถานศึกษาที่ยืดหยุ่นตอบสนองต่อความถนัด 
    และความสนใจของผู้เรียน 
4. ร้อยละ 50 ของสถานศึกษาที่มีการจัดการเรียนรู้เชิงรุก (Active Learning) และมีการวัดและ 
   ประเมินผลเพื่อพัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียน (Assessment for Learning) ด้วยวิธีการที่ 
   หลากหลาย เพ่ือส่งเสริมการเรียนรู้เป็นรายบุคคล (Personalized Learning) 

 5. ร้อยละ 90 ขึ้นไปของผู้เรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และผู้เรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ที่จบหลักสูตร    
              มีผลการประเมินความสามารถในการอ่าน การคิดวิเคราะห์ และการเขียน แต่ละระดับชั้นผ่าน 
              ในระดับดีข้ึนไป 
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กลยุทธ์ 
 1. จัดการศึกษาที่ครอบคลุมทั้งด้านวิชาการ วิชาชีพ วิชาชีวิต และสร้างกระบวนการเรียนรู้ที่ม ี
              คุณภาพตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน สอดคล้องกับทักษะการเรียนรู้และสมรรถนะที่ 
              จำเป็นในศตวรรษที่ 21 ทันตามการเปลี่ยนแปลงของโลก โดยคำนึกถึงความสามารถของ 
              แต่ละคน ความหลากหลาย และความเหมาะสม 

2. สร้างความร่วมมือกับภาครัฐ เอกชน ท้องถิ่น ในการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาให้สอดคล้องกับ 
   หลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพื้นฐาน พ.ศ.2551 และสอดคล้องกับความต้องการของผู้เรียน  
3. มุ่งเน้นให้ผู้เรียนสร้างสรรค์นวัตกรรมและการวิจัยด้วยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เพ่ือเพ่ิมขีด 
    ความสามารถแข่งขันของประเทศ ความต้องการของชุมชน ท้องถิ่นและสังคม 

 4. พัฒนาประสิทธิภาพระบบการเรียนรู้เชิงบูรณาการ    
   - ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น มุ่งพัฒนาต่อยอดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดเชิงระบบ ให้ 
                       ผู้เรียนมีความสามารถ ความรู้ ระดับความคิดรวบยอดและระดับหลักการใช้ความรู้ผลิต 
                       ผลงานอย่างสร้างสรรค์ โดยเน้นการเรียนการสอนที่เสริมสร้างทักษะชีวิต ทักษะการ 
                       เรียนรู้และความคิดสร้างสรรค์  
  - ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย มุ่งการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิด เรียนรู้แบบใช้ปัญหา 
                       หรือโครงงานเป็นฐาน สามารถผลิตผลงานเป็นนวัตกรรม นำไปใช้ประโยชน์ในชีวิตจริง  
 5. จัดให้มีการเรียนรู้ประวัติศาสตร์ชาติไทยและประวัติศาสตร์ท้องถิ่น ประเพณี วัฒนธรรมของ 
              ไทยและพัฒนาการของประเทศเพ่ือนบ้านในสถานศึกษา  
 6. ส่งเสริมสนับสนุนครูผู้สอน นำแนวทางของ STEM Education , Active Learning และ  
              Problem Based Learning มาใช้ในการจัดการเรียนรู้แก่ผู้เรียน เพ่ือหล่อหลอมให้ผู้เรียนเกิด  
             “ทักษะ” ด้านต่าง ๆ อย่างต่อเนื่อง สามารถนำไปเป็นฐานในการสร้างผลผลิตหรือนวัตกรรม 
              ได้ในอนาคต 

7. ส่งเสริม สนับสนุนครูผู้สอน ออกแบบกิจกรรมและสร้างนวัตกรรมการเรียนรู้ให้ผู้เรียน และมี 
    บทบาทเป็นนักวิจัยพัฒนากระบวนการเรียนรู้เพื่อผลสัมฤทธิ์ของผู้เรียน  
8. พัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนการสอน ให้ผู้เรียนเรียนรู้ตลอดชีวิตโดยเน้นเกี่ยวกับทักษะการรู้ 
    และการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลอย่างถูกต้อง  เพ่ือการเข้าถึงความรู้ได้ทุกที่ ทุกเวลา สร้างนิสัยใฝ่ 
    เรียนรู้รอบตัว เพ่ือนำความรู้ไปพัฒนาต่อยอดหรือประยุกต์ใช้ในการดำเนินชีวิต  

  9. พัฒนา ปรับเปลี่ยนแหล่งเรียนรู้ในสถานศึกษา ให้เป็นพื้นที่เรียนรู้เชิงสร้างสรรค์และมีชีวิต โดย 
              ความร่วมมือจากภาครัฐ ภาคเอกชนและภาคประชาสังคม 
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เป้าประสงค์ที่ 2 ผู้เรียนมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ดำเนินชีวิตด้วยคุณธรรม จริยธรรม เป็นคนดีและ 
                     มีความสุขในสังคม 
ตัวช้ีวัด 
 1. ร้อยละ 80 ของสถานศึกษาที่มีการดำเนินงานโรงเรียนวิถีพุทธ ตั้งแต่ระดับคะแนนรายโรง 
              ในระดับ 3 ขึ้นไป 
กลยุทธ์ 
 ปลูกและปลุกจิตสำนึกการเป็นพลเมืองที ่ดี มีว ัฒนธรรมสุจริตและคุณธรรมจริยธรรมตาม
คุณลักษณะอันพึงประสงค์ผ่านหลักสูตรการศึกษา การจัดเรียนการสอนและกิจกรรม โดยผสมผสานสาระ
ความรู้ด้านต่าง ๆ อย่างสมดุล ต่อเนื่องจนยึดถือเป็นหลักในการดำรงชีวิต เข้ามีส่วนร่วมในการต่อต้านการ
ทุจริตทุกรูปแบบ 
 

เป้าประสงค์ที่ 3  ผู้เรียนได้รับบริการทางการศึกษาอย่างเสมอภาค เท่าเทียมและเป็นธรรม 

 1. อัตราการเข้าเรียนสุทธิระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษา 
              ขั้นพ้ืนฐาน 
              - ร้อยละ 70 ของประชากรวัยเรียน ตาม ทร.14 กลุ่มอายุ 12 – 15 ปี กำลังศึกษาหรือ 
                ได้รับบริการการศึกษาในระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.1-ม.3) ในปีการศึกษา 2566  
  2. ร้อยละ 100 ของผู้เรียนที่เป็นผู้พิการ ผู้ด้อยโอกาสได้รับการศึกษาท่ีเหมาะสม ตามความจำเป็น 
              และศักยภาพ 
  3. ร้อยละ 100 ของผู้เรียนที่เป็นผู้มีความสามารถพิเศษได้รับการส่งเสริมศักยภาพท่ีเหมาะสม 
  4. ไม่มีเด็กออกกลางคัน หรือ อัตราการออกกลางคันของผู้เรียนในสังกัด ลดลง และอัตราการออก 
              กลางคัน ต่ำกว่า อัตราการออกกลางคันของ สพฐ. ต่อเนื่อง 2 ปี 
  5. ร้อยละ 80 ของเด็กออกกลางคันเด็กตกหล่น กลับเข้าสู่ระบบการศึกษา หรือได้รับการศึกษา 
              ด้วยรูปแบบที่เหมาะสม 
  6. ร้อยละ 90 ขึ้นไปของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ที่จบหลักสูตรในปีการศึกษา ได้ศึกษาต่อ 
              ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 หรือเทียบเท่า  
  7. ร้อยละ 70 ขึ้นไปของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ที่จบหลักสูตร ได้ศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้น  
 8. ร้อยละ 80 ขึ้นไปของสถานศึกษา ที่ดำเนินการจัดทำข้อมูลผู้สำเร็จการศึกษาผ่านระบบ ปพ.3  
              ออนไลน์ มีความครบถ้วน ถูกต้องและเป็นปัจจุบัน 
  9. ร้อยละ 90 ของสถานศึกษามีการนำข้อมูลสารสนเทศมาใช้ในการรับและให้บริการการศึกษา  
              รวมถึงการส่งต่อผู้เรียนระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐานอย่างเป็นระบบ 
  10. ร้อยละ 70 ของสถานศึกษาท่ีจัดการศึกษาในรูปแบบที่หลากหลาย เหมาะสมกับผู้เรียน 
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กลยุทธ์ 
1. สร้างความเท่าเทียม เพ่ิมโอกาสในการเข้าถึงการศึกษาและจัดการเรียนการสอนที่ครอบคลุม  
   พร้อมการให้ความช่วยเหลือดูแลนักเรียนที่หลุดจากระบบการศึกษาทุกประเภท 
2. พัฒนาระบบการค้นหา เฝ้าระวัง ติดตาม และช่วยเหลือผู้เรียนกลุ่มด้อยโอกาส กลุ่มเด็กพิการ มี 
   ความสามารถพิเศษให้เข้าถึงโอกาส และได้รับการดูแลช่วยเหลือเต็มตามศักยภาพ  
3. ส่งเสริมการจัดสภาพแวดล้อมในสถานศึกษาที่เอ้ือต่อการพัฒนาผู้เรียนที่มีความสามารถพิเศษ 
   บนฐานพหุปัญญาเต็มตามศักยภาพ และสนับสนุนภาคส่วนอื่นในการมีส่วนร่วม ผลักดันให้ผู้มี 
   ความสามารถพิเศษ มีบทบาทเด่นในระดับประเทศและนานาชาติ 

 

เป้าประสงค์ที่ 4  ครูและบุคลากรทางการศึกษามีทักษะและสมรรถนะตามมาตรฐานวิชาชีพ เป็นมืออาชีพ   
                      จากการสรา้งผลงานเป็นเลิศด้วยการใช้เทคโนโลยีดิจิทัล มีความสุขในชีวิตและการ 
                      ทำงาน 
ตัวช้ีวัด 
  1. ร้อยละ 95 ขึ้นไปของครูและบุคลากรทางการศึกษาได้รับการสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ 
              การดำเนินการตามหลักเกณฑ์และวิธีการประเมิน PA (ผู้บริหารการศึกษา ผู้บริหารสถานศึกษา  
              ศึกษานิเทศก์ ครู) 

2. ร้อยละ 95 ขึ้นไปของครูและบุคลากรทางการศึกษา ได้ดำเนินการจัดทำข้อตกลงในการพัฒนา 
    งาน PA (ผู้บริหารการศึกษา ผู้บริหารสถานศึกษา ศึกษานิเทศก์ ครู) 
3. จำนวนของผลงานรางวัลระดับชาติขึ้นไป ที่ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พนักงาน 
    ราชการ ลูกจ้าง มีผลงานเชิงประจักษ์ตามเกณฑ์ได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติจำนวนรางวัล  
    ระดับชาติขึ้นไป  
               - สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษานครพนม  มากกว่าหรือเท่ากับ 1 รางวัล 
               - สถานศึกษา  มากกว่าหรือเท่ากับ 4 รางวัล  

กลยุทธ์ 
 1. เพ่ิมขีดความสามารถด้านทักษะและสมรรถนะที่จำเป็นของครูและบุคลากรทาการศึกษา ทั้ง 
              ด้านการใช้หลักสูตร การจัดการเรียนรู้ การวัดประเมินผลและการใช้สื่อการเรียนรู้สมัยใหม่ท่ี 
              เน้นการเรียนรู้เชิงรุก ทักษะการสร้างผลงานทางวิชาการ การวิจัยและนวัตกรรม โดยการใช้ 
              เทคโนโลยีดิจิทัลที่ทันสมัย  สามารถนำไปใช้ประโยชน์ในชีวิตจริง  

2. ส่งเสริม สนับสนุนครูและบุคลากรทางการศึกษาในการไปศึกษา ฝึกอบรม ดูงานเพ่ือเพ่ิมพูน 
   ความรู้และประสบการณ์  สร้างเครือข่ายพัฒนาครูที่มีความเชี่ยวชาญด้านการสอน เป็นผู้สร้าง 
   ครูรุ่นใหม่อย่างเป็นระบบ ลดภาระงานอื่นท่ีไม่จำเป็น เพ่ือแก้ไขปัญหาการขาดแคลน  
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3. พัฒนาความเข้มแข็งแก่ครูและบุคลากรทางการศึกษา โดยจัดให้มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้        
   ถอดบทเรียนและพัฒนาองค์ความรู้ที่จำเป็นต่อการปฏิบัติงานของครูและบุคลากรทางการศึกษา  
   ด้วยกระบวนการ PLC (Professional Learning Community) หรือชุมชนแห่งการเรียนรู้ทาง 
   วิชาชีพ เพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งในการปฏิบัติงาน 
4. ส่งเสริมครูและบุคลากรทางการศึกษา พัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่องในการขับเคลื่อนการบริหาร 
   และการจัดการศึกษาด้วยผลงานและนวัตกรรมเชิงสร้างสรรค์ จากการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลที่ 
   หลากหลายรูปแบบ สามารถเพ่ิมมูลค่าให้กับการให้บริการ นำองค์กรไปสู่ความสำเร็จและสร้าง 
   ความเชื่อมั่นให้แก่ผู้รับบริการ 
5. สร้างภูมิคุ้มกันทางการเงินแก่ครูและบุคลากรทางการศึกษา ผ่านการส่งเสริมการประยุกต์ใช้ 
   หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และส่งเสริมความรู้และวินัยทางการเงิน การออมเพ่ือความ 
   ตระหนักถึงประโยชน์ของการบริหารจัดการเงินและเป็นทุนในการดำรงชีวิต 
6. ปรับปรุงระบบฐานข้อมูลหนี้สินจากการบูรณาการความร่วมมือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง รวมถึง 
   มาตรการแก้ปัญหาหนี้ในระบบอย่างยั่งยืนและปรับโครงสร้างหนี้ให้สอดคล้องกับศักยภาพใน 
   ชำระหนี้ สามารถบริหารจัดการหนี้สิ้นได้อย่างมีประสิทธิภาพ เพ่ือป้องกันหนี้เสียที่อาจส่งผลต่อ 
   ความน่าเชื่อถือ 
7. ส่งเสริม สนับสนุนบุคลากรในการปฏิบัติงานตามหลักวิชาชีพ  ยึดมั่นในคุณธรรมจริยธรรมและ 
   จรรยาบรรณครู มีทศันคติและกรอบความคิดการทำงานเพ่ือให้การบริการด้านการศึกษา อย่าง 
   เข้มแข็ง  

 

เป้าประสงค์ที่ 5  นักเรียน ครูและบุคลากรทางการศึกษา องค์กร มีสภาพแวดล้อมที่ปลอดภัยเอ้ือต่อการมี 
                      สุขภาวะที่ดีและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม พร้อมรับมือการเปลี่ยนแปลงและภัยคุกคามทุก 
                      รูปแบบ  
ตัวช้ีวัด 

1. ร้อยละ 80 ของผู้เรียนที่มีความรู้ ความเข้าใจ และทักษะเพ่ือรับมือกับภัยคุกคาม 9 รูปแบบ  
    ได้แก่ ภัยยาเสพติด ภัยความรุนแรง ภัยพิบัติต่าง ๆ อุบัติเหตุ โรคอุบัติใหม่ ฝุ่น PM 2.5     
    การค้ามนุษย์ การคุกคามในชีวิตและทรัพย์สิน รวมถึงอาชญากรรมไซเบอร์ 

 2. ร้อยละ 80 ของสถานศึกษาที่มีการประเมินความเสี่ยงและมีแผน/มาตรการ กิจกรรมในการ 
              สร้างความตระหนักรู้ (Safety Awareness) หรือทักษะในการรับมือด้านความปลอดภัย 
              (Safety Action) ทุกรูปแบบ และมีการดำเนินการตามแผนอย่างเป็นระบบ   
 3. จำนวนของประเด็นการประเมินมาตรการลดและคัดแยกขยะมูลฝอย ที่สำนักงานเขตพ้ืนที่ 
              การศึกษามัธยมศึกษานครพนม สามารถดำเนินการได้  9-10 ประเด็น 
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กลยุทธ์ 
 1. เสริมสร้างความตระหนักรู้ถึงความสำคัญของสถาบันหลักของชาติ  วิถีประชาธิปไตยอันมี 
              พระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข การมจีิตสำนึก ความรัก ความสามัคคี ความเสียสละเพ่ือ 
              ประโยชน์ส่วนรวมและความภาคภูมิใจในความเป็นคนไทย รวมถึงการน้อมนำหลักปรัชญาของ 
              เศรษฐกิจพอเพียงและแนวทางพระราชดำริต่าง ๆ มาประยุกต์ปฏิบัติใช้ในการดำเนินชีวิต 
 2. พัฒนาและจัดสภาพแวดล้อมในหน่วยงานและสถานศึกษาให้เอ้ือต่อการจัดกิจกรรมการพัฒนา 
              ผู้เรียน ให้มีความรู้สึกปลอดภัยจากภัยคุกคามและภัยสุขภาพทุกรูปแบบ สามารถรับมือและ 
              ปรับตัวทันต่อการเปลี่ยนแปลง  มีความอบอุ่น และมีความสุขในการเรียน  ภายใต้ความร่วมมือ 
              ของภาคีเครือข่ายด้านการศึกษา  
 3. เพ่ิมพ้ืนที่สีเขียวที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมของหน่วยงาน โดยการสร้างจิตสำนึก อนุรักษ์ให้เกิด 
              ความห่วงแหนธรรมชาติ   
  4. ส่งเสริมการบริหารจัดการขยะและของเสียที่เหมาะสม ไม่ส่งผลกระทบต่อระบบนิเวศและ 
              สิ่งแวดล้อม 
  5. พัฒนาสภาพแวดล้อม แหล่งเรียนรู้ในสถานศึกษาและชุมชน ให้เอ้ือต่อการจัดการศึกษาใน 
              ศตวรรษท่ี 21 โดยการนำเทคโนโลยีที่ทันสมัยมาประยุกต์ใช้ เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพและ 
              เหมาะสมกับสภาพแวดล้อมการเรียนรู้ในปัจจุบัน และให้ความรู้แก่บุคลากรที่เกี่ยวข้องกับ 
              การจัดสภาพแวดล้อมที่เหมาะสม 
  6. ปลูกฝังผู้เรียนให้มีความตระหนักและเห็นถึงความสำคัญของพ้ืนที่สีเขียวที่เป็นมิตรกับ 
              สิ่งแวดล้อม จัดห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ ห้องสมุด และสิ่งอำนวยความสะดวก ให้อยู่ใน 
              สภาพพร้อมใช้งาน สะอาด อากาศถ่ายเทสะดวก 
 

เป้าประสงค์ที่ 6  สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาและสถานศึกษา มีการบริหารจัดการแนวใหม่ ด้วยการใช้ 
                      เทคโนโลยดีิจิทัล ระบบข้อมูลสารสนเทศเพ่ือการศึกษามีประสิทธิภาพจากการบูรณาการ 
                      งานและการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนอย่างเข้มแข็ง ภายใต้ศาสตร์แห่งราชา   
ตัวช้ีวัด 

  1. ร้อยละ 80 ของสถานศึกษาในสังกัดและสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา มีการพัฒนาการบริหาร 
     จัดการ และการให้บริการการศึกษาด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล 

      2. ร้อยละ 80 ของโรงเรียนคุณภาพที่มีการบริหารจัดการและการใช้ทรัพยากรร่วมกันได้สำเร็จ 
                ตามเป้าหมาย 
            3. ร้อยละ 80 ของสถานศึกษาและสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา ที่ส่งเสริมการมีส่วนร่วมกับ 
               ชุมชน/หนว่ยงาน/องค์กร/บุคคลภายนอกในการบริหารจัดการ และการให้บริการการศึกษา 

  4. สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษานครพนม ผ่านเกณฑ์การประเมินตามมาตรฐาน  
     สพท. ในระดับดีมากขึ้นไป 
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           5. สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษานครพนม มีผลงานที่แสดงให้เห็นถึงผลการดำเนินงานที่บรรลุ              
              เป้าหมาย ประสบความสำเร็จตามภารกิจ แสดงถึงประสิทธิภาพในการบริหารจัดการและเป็น 
              แบบอย่างได้ อย่างน้อย 5 ชิ้นงาน  
           6. ร้อยละ 76 ของสถานศึกษาท่ีมีผลการประกันคุณภาพภายในระดับดีเลิศขึ้นไป 
           7. ร้อยละ 90 ขึ้นไปของผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย มีความพึงพอใจระดับมากขึ้นไป 
           8. ร้อยละ 99 ขึ้นไปของความสำเร็จในการดำเนินงานการจัดเก็บข้อมูลครูและบุคลากรทางการ- 
               ศึกษารายคน ด้วยระบบ HRMS 
           9. ระดับความสำเร็จของการดำเนินงานจัดเก็บข้อมูลนักเรียนด้วยระบบ DMC ในระดับ 5 
         10. ระดับคะแนนของสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษานครพนม ที่ผ่านเกณฑ์การประเมิน        
              PMQA 7 หมวด (400 คะแนนหรือระดับ Advance ขึ้นไป) 
         11. ร้อยละของปริมาณการใช้ไฟฟ้าลดลง เท่ากับหรือมากกว่ารอ้ยละ 10  
         12. ร้อยละของปริมาณการใช้น้ำมันเชื้อเพลิงลดลง เท่ากับหรือมากกว่าร้อยละ 10 
         13. ระดับความสำเร็จของสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษานครพนม ที่สามารถขับเคลื่อน 
              ระบบคลังสื่อเทคโนโลยีดิจิทัล ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ในระดับ 5 
         14. จำนวนของเรื่องท่ีสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษานครพนม สามารถดำเนินงานตาม 
              แนวทางการตรวจสอบทางการเงินและบัญชี  
         15. ระดับความสำเร็จของการจัดทำบัญชีต้นทุนต่อหน่วยผลผลิตครบ 2 ประเด็น ในระดับ 5 
         16. ระดับความสำเร็จของการรายงานระบบบัญชีการศึกษาขั้นพ้ืนฐานของสถานศึกษา ในระดับ 5 
         17. ระดับความสำเร็จของการตรวจสอบการปฏิบัติงานด้านการเงินการบัญชีจากระบบ New  
              GFMIS  Thai ในระดับ 5  
         18. ระดับคะแนนของความคิดเห็นของผู้ใต้บังคับบัญชาที่มีต่อผู้บังคับบัญชา 
              (รองผู้อำนวยและผู้อำนวยการกลุ่ม/หน่วย ในสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา 
               นครพนม) ในระดับ 5  
กลยุทธ์ 

1. เปิดโอกาส เสริมสร้างความร่วมมือของผู้มีส่วนร่วมด้านการศึกษาทุกภาคส่วนทั้งภายในและ 
    ภายนอกหน่วยงาน  เข้ามามีบทบาทในการร่วมคิด ร่วมทำและร่วมเป็นพลังสำคัญในการจัด 
    การศึกษาอย่างบรูณาการมีประสิทธิภาพชัดเจนเป็นรูปธรรม 

  2. เพ่ิมขีดสมรรถนะด้านการบริหารจัดการของหน่วยงานให้เทียบเท่ามาตรฐานสากล  และมีความ 
              คล่องตัวด้วยการใช้ NKP Educational 4.0 Model เป็นเครื่องมือ นำมาประยุกต์ใช้เพื่อเพ่ิม 
              ประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน  เป็นเลิศด้วยนวัตกรรมและเทคโนโลยีดิจิทัลที่เหมาะสม สอดคล้อง 
              กับไทยแลนด์ 4.0 ตอบสนองต่อความเปลี่ยนแปลงในบริบทต่าง ๆ  
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3. ปรับปรุงและพัฒนาระบบข้อมูลให้มีความเชื่อมโยงระหว่างหน่วยงานให้มีมาตรฐานเดียวกัน  
    เพ่ือเพ่ิมโอกาสในการแบ่งปัน เข้าถึงข้อมูลที่สะดวกรวดเร็วและใช้ประโยชน์ในการบริหารและ 
    การตัดสินใจได้อย่างเหมาะสม  

  4. ปรับเปลี่ยนวิธีการทำงานภายในองค์กรเพื่อสนับสนุนการพัฒนาบริการภาครัฐ โดยนำ 
              เทคโนโลยีดิจิทัลมาประยุกต์ใช้พัฒนารูปแบบบริการแบบเบ็ดเสร็จ สอดคล้องเหมาะสมกับ 
              สถานการณ์ปัจจุบัน ครบวงจรและหลากหลายรูปแบบ เพื่ออำนวยความสะดวกในการให้บริการ         
              ลดต้นทุน ลดเวลา โปร่งใส ตรวจสอบได้     
 5. พัฒนาระบบเครือข่ายเทคโนโลยีดิจิทัลและดิจิทัลแพลตฟอร์ม สื่อดิจิทัลเพื่อการศึกษาทุกระดับ  
              โปรแกรมประยุกต์หรือสื่อการเรียนรู้ดิจิทัลที่มีคุณภาพ  เพื่อผู้เรียนเข้าถึงและใช้ประโยชน์ใน 
              การเรียนรู้และพัฒนาตนเองผ่านเทคโนโลยีสมัยใหม่ 
  6. ส่งเสริมการจัดการศึกษาโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน ที่มุ่งเน้นการอนุรักษ์สืบสานประเพณี 
              วัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น และการนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการ 
              พัฒนาและจัดการศึกษา 
  7. ปรับปรุงระบบการวัดและประเมินผล ให้มุ่งเน้นที่การประเมินผลผู้เรียนตามสภาพจริง โดย 
              พัฒนาวิธีการที่หลากหลายที่เหมาะสมกับบริบทและศักยภาพของผู้เรียน โดยเชื่อมโยงข้อมูล 
              เพ่ือให้สามารถตรวจสอบ และนำไปสู่การปรับปรุงพัฒนาแนวทางการดำเนินงานที่เหมาะสม 
  8. ส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการบริหารและการจัดการศึกษาจากภาคีเครือข่าย ทั้งภายในและ 
              ภายนอกสถานศึกษา ในการเสริมสร้างการเรียนรู้ การยกระดับคุณภาพผู้เรียน การสนับสนุน 
              ทรัพยากรและองค์ความรู้ด้านวิชาการ ทักษะต่าง ๆ 
 9. ส่งเสริมหน่วยงานในสังกัด สนับสนุนการปฏิบัติหน้าที่ของครูและบุคลากรทางการศึกษา ให้มี 
              ความใสสะอาด ปราศจากพฤติกรรมที่ส่อไปในทางทุจริต โดยสร้างความรู้ความเข้าใจด้าน 
              กฎระเบียบ กฎหมายแก่บุคลากรในหน่วยงาน   
 10. พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารและการจัดการศึกษาของหน่วยงานในสังกัด ให้เป็นไปตาม 
               หลักธรรมาภิบาล มีมาตรฐานและได้รับการรับรองสถานะการเป็นระบบราชการ 4.0 
 

จุดเน้น 
1. ด้านผู้เรียน 
   1.1 วิถีชีวิต : มีพ้ืนทีม่ั่นคงปลอดภัยในการดำเนินชีวิตและมีความสุข 
   1.2 วิชาการ : มีทักษะและสมรรถนะ 3Rs8Cs มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้น 
   1.3 วิชาชีพ : มีงานทำ มีอาชีพ ตามความถนัดและศักยภาพ 
   1.4 จริยธรรม : มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์  
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  2. ด้านบุคลากร 
    2.1 วิถีชีวิต : มีวินัยด้านการเงินและการออม มีความสุขในการทำงาน 
    2.2 วิชาการ : มีผลงาน/นวัตกรรมเชิงสร้างสรรค์ จากการใช้เทคโนโลยีดิจิทัล 
                     เพ่ือให้ผู้เรียนเป็นนักคิดและนักพัฒนา 

      2.3 วิชาชีพ : มีสรรถนะตามมาตรฐานวิชาชีพ สอดคล้องและเหมาะสมกับการ 
                                เปลี่ยนแปลงของสังคม  
        2.4 จริยธรรม : มีคุณธรรมจริยธรรมในการดำเนินชีวิต 

    3. ด้านองค์การ 
      3.1 หน่วยงานมีคุณภาพตามมาตรฐาน เป็นองค์กรแห่งนวัตกรรม 
      3.2 หน่วยงานเป็นองค์กรคุณธรรม 
 
วัฒนธรรมองค์กร (Organizational Culture) 
     “เต็มใจให้บริการ ประสานความร่วมมือ ยึดถือคุณธรรม” 
 
ค่านิยมหลักองค์กร (Core Values Organization)  
F-U-N = คนสำราญ  งานสำเร็จ Forward thinking = คิดก้าวไกล ใฝ่เรียนรู้ 
    Unity = มีความเป็นหนึ่ง  
    Noble mind  =  พึงมีคุณธรรม  
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แผนที่ยุทธศาสตร์พัฒนาคุณภาพการศึกษา (Strategy Map) ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566-2570  
 
 
 
 

  

 
 

วิสัยทัศน์ 

ประเด็นยุทธศาสตร์ 

1.การยกระดับคุณภาพการศึกษา พัฒนา

ผู้เรียนให้มีทักษะและสมรรถนะที่จำเป็นใน

ศตวรรษที่ 21  เพื่อการมีงานทำ มีอาชีพ  

และมีศักยภาพในการแข่งขันระดับประเทศ 

2.การส่งเสริม สนับสนุน 

ปลูกฝังและปลุกจิตสำนึก

ผู้เรียนให้เป็นพลเมืองดี 

6.การพัฒนาและสร้างความเป็นเลิศในการบริหาร

จัดการด้วยเทคโนโลยีดิจิทัลตามหลักธรรมาภิบาล  

จากการมีส่วนร่วมและบูรณาการงานทุกภาคส่วน 

ภายใต้ศาสตร์แห่งราชา 

ประสิทธิผล 
  ตามยุทธศาสตร์ 

คุณภาพ 
  การบริการ 

ประสิทธิภาพ 
 การปฏิบัติราชการ 

การพัฒนาองค์กร 

เป้าประสงค์ 

4.ครูและบุคลากรทางการศึกษามีทกัษะและสมรรถนะตามมาตรฐานวิชาชีพ เป็นมืออาชีพ

จากการสร้างผลงานเป็นเลิศด้วยการใช้เทคโนโลยีดิจิทัล มีความสุขในชีวิตและการทำงาน 

5.นักเรียน ครูและบุคลากรทางการศึกษา องค์กร มีสภาพแวดล้อมที่ปลอดภัย เอื้อต่อการม ี

สุขภาวะที่ดีและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม พร้อมรับมือการเปลี่ยนแปลงและภัยคุกคามทุกรูปแบบ 

6.สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาและสถานศึกษา มีการบริหารจัดการแนวใหม่ ดว้ยการใช้เทคโนโลยีดิจิทัล ระบบข้อมูลสารสนเทศ 
เพื่อการศึกษามีประสิทธภิาพจากการบรูณาการงานและการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนอย่างเข้มแข็ง ภายใต้ศาสตร์แห่งราชา   

1.ผู้เรียนมีสมรรถนะที่จำเป็นในศตวรรษที่ 21 ด้วยการจัดการเรียนรู้แบบ Active  Learning  

สู่ความเป็นเลิศทางวิชาการ มีงานทำ มอีาชีพ สามารถแข่งขันในระดับประเทศ 

พันธกิจ 
 ส่งเสริม สนับสนุน การยกระดับคุณภาพการศึกษา พัฒนา  

 ผู้เรียนให้มีคุณภาพตามมาตรฐาน ด้วยทักษะและสมรรถนะ  

 ที่จำเป็นในศตวรรษที่ 21  เพื่อการมีงานทำ มีอาชีพ   

 เพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันระดับประเทศ 

6.เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการด้วย 

หลักธรรมาภิบาลจากการมีส่วนร่วมของ 

ทุกภาคส่วน โดยใช้เทคโนโลยีดิจิทัลที่มีความ

เชื่อมโยงทุกระดับ ภายใต้ศาสตร์แห่งราชา   

 2.ส่งเสริม สนับสนุน การปลูกฝัง 

 และปลุกจิตสำนึกผู้เรียนให้เป็น   

 พลเมืองดี 

5.ส่งเสริมการจัดการศึกษา

เพื่อความม่ันคง ปลอดภัยและ

เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมเพื่อ

คุณภาพชีวิตที่ดี 

3.เสริมสร้างโอกาส  

ความเสมอภาคและความเท่า

เทียมทางการศึกษา 

4.ส่งเสริม พัฒนา ข้าราชการครูและ

บุคลากรทางการศึกษา ให้มีทักษะและ

สมรรถนะตรงตามมาตรฐานตำแหน่ง

มาตรฐานวิชาชีพและมีความสมดุลในชีวิต

องค์กรคุณภาพด้านการจัดการศึกษาในศตวรรษที่ 21    ดว้ยการบริหารจัดการที่มีสมรรถนะสูง  บูรณาการงานจากการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน   ภายใต้ศาสตร์แห่งราชา 

5.การส่งเสริมการจัดการศึกษาเพื่อความมั่นคง  

หน่วยงานในสังกัดเป็นพื้นที่ปลอดภัย  นักเรียน 

ครูและบุคลากรทางการศึกษามีคุณภาพชีวิตที่ดี                          

เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 

2.ผู้เรียนมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ดำเนินชีวิตด้วย
คุณธรรม จริยธรรม เป็นคนดีและมีความสุขในสังคม 

3.การเสริมสร้างโอกาส 

ความเสมอภาคและ 

ความเท่าเทียมทาง

การศึกษา 

4.การส่งเสริม พัฒนา ข้าราชการครูและบุคลากร

ทางการศึกษา ปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพ 

มีความสุขในการดำเนินชีวิต 

3.ผู้เรียนได้รับบริการทางการศึกษาอย่างเสมอภาค 
เท่าเทียมและเป็นธรรม 
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ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1  การยกระดับคุณภาพการศึกษา พัฒนาผู้เรียนให้มีทักษะและสมรรถนะที่จำเป็นในศตวรรษที่ 21  เพ่ือการมีงานทำ มีอาชีพและมีศักยภาพ 
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เป้าประสงค์ 

 
ตัวชี้วัด 

ข้อมูล
พ้ืนฐาน  
ปี 2565 

ค่าเป้าหมายตัวชี้วัด  
แผนงาน/โครงการ 

 
กลุ่มที่ผิดชอบ 

66 67 68       69 70 

1. ผู้เรียนมีสมรรถนะ 1. ร้อยละของผู้เรียนได้รับการพัฒนาให้มี 100 80 80 80 80 80 1. โครงการส่งเสริมมหกรรมความสามารถทาง - นิเทศฯ  

ที่จำเป็นในศตวรรษ สมรรถนะและทักษะที่จำเป็นในศตวรรษท่ี 21 (KRS ปี 64)      ศิลปหัตถกรรมวิชาการและเทคโนโลยีของนักเรียน  

ที่ 21 ด้วยการจัดการ  2. ร้อยละของสถานศึกษาในสังกัด ที่สามารถ ระดับ 30 35 40     50 60 2. โครงการพัฒนาคุณภาพการเรียนรู้สู่สากล - นิเทศฯ  

เรียนรู้ แบบ Active                           จัดการเรียนการสอนหรือจัดกิจกรรม ปรุบปรุง      (คณิตศาสตร์นานาชาติ)  

Learning  สู่ความเป็น เพ่ือส่งเสริม พหุปัญญาของผู้เรียน โดยใช้ (ARS ปี 65)      3. โครงการพัฒนาคุณภาพโรงเรียนคอนเน็กซ์อีดี - นิเทศฯ 

เลิศทางวิชาการ เครื่องมือคัดกรอง/สำรวจแวว/วัดความสามารถ       4. โครงการพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอน - นิเทศฯ 

มีงานทำ มีอาชีพ ความถนัดของผู้เรียน       ภาษาไทย  

สามารถแข่งขัน 3. ร้อยละของสถานศึกษาในสังกัด ที่มี  n/a 60 70 80      90 100 5. โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษา - นิเทศฯ 

ในระดับประเทศ หลักสูตรสถานศึกษาท่ียืดหยุ่นตอบสนองต่อ        6. โครงการการพัฒนาระบบการวัดผลคุณภาพ - นิเทศฯ 
 ความถนัดและความสนใจของผู้เรียน       ผู้เรียน ด้านการอ่าน วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี   
 4. ร้อยละของสถานศึกษาที่มีการจัดการ  n/a 50 55 60 65 70 ตรรกะความคิดแบบเปน็เหตุเป็นผลให้นักเรียน  

 เรียนรู้เชิงรุกและมีการวัด และประเมินผลเพ่ือ       สามารถแข่งขันได้กับนานาชาติ (PISA)  

 พัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียนด้วยวิธีการที่       7. โครงการส่งเสริมการใช้ พัฒนาสื่อ นวัตกรรม - นิเทศฯ 

 หลากหลายเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้เป็นรายบุคคล       และเทคโนโลยีดิจทิัลเพื่อการศึกษา  
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ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1  การยกระดับคุณภาพการศึกษา พัฒนาผู้เรียนให้มีทักษะและสมรรถนะที่จำเป็นในศตวรรษที่ 21  เพ่ือการมีงานทำ มีอาชีพและมีศักยภาพ 
                               ในการแข่งขันระดับประเทศ (ต่อ) 

 
เป้าประสงค์ 

 
ตัวชี้วัด 

ข้อมูล
พ้ืนฐาน  
ปี 2565 

ค่าเป้าหมายตัวชี้วัด  
แผนงาน/โครงการ 

 
กลุ่มที่ผิดชอบ 

66 67 68       69 70 

1. ผู้เรียนมีสมรรถนะ 5. ร้อยละของผู้เรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และ n/a >90 >90 >90 >90 >90 8. โครงการ ยกระดับความรู้ทางภาษาของครูผู้สอน - นิเทศฯ 

ที่จำเป็นในศตวรรษ ผู้เรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ที่จบหลักสูตร          ภาษาตา่งประเทศตามกรอบมาตรฐาน   

ที่ 21 ด้วยการจัดการ  มีผลการประเมินความสามารถในการอ่านการ       CEFR และมาตรฐานอ่ืนที่กำหนด  

เรียนรู้ แบบ Active                           คิดวิเคราะห์ และการเขียน แต่ละระดับชั้น        9. โครงการนิเทศบูรณาการโดยใช้พื้นที่เปน็ฐาน - นิเทศฯ 

Learning  สู่ความเป็น ผ่านในระดับดีข้ึนไป       เพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา  

เลิศทางวิชาการ        10. โครงการพัฒนาการศึกษาในเขตเศรษฐกิจ - นิเทศฯ 

มีงานทำ มีอาชีพ        พิเศษ  

สามารถแข่งขัน        11. โครงการการขับเคลื่อนการจัดการเรียนรู้ เพื่อ  - นิเทศฯ 

ในระดับประเทศ        พัฒนาทักษะอาชีพ และเพิ่มขีดความสามารถใน  

        การแข่งขัน ที่ตอบสนองการเปลี่ยนแปลงใน  

        ศตวรรษที่ 21  

        12. โครงการแนวทางการจัดการเรียนการสอน  - นิเทศฯ 

        โค้ดดิ้ง (Coding)  

        13. โครงการส่งเสริมนิสัยรักการอ่านและพฒันา - นิเทศฯ 

        ห้องสมุด  
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ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1  การยกระดับคุณภาพการศึกษา พัฒนาผู้เรียนให้มีทักษะและสมรรถนะที่จำเป็นในศตวรรษที่ 21  เพ่ือการมีงานทำ มีอาชีพและมีศักยภาพ 
                               ในการแข่งขันระดับประเทศ (ต่อ) 

 
เป้าประสงค์ 

 
ตัวชี้วัด 

ข้อมูล
พ้ืนฐาน  
ปี 2565 

ค่าเป้าหมายตัวชี้วัด  
แผนงาน/โครงการ 
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1. ผู้เรียนมีสมรรถนะ        14. โครงการขับเคลื่อนการปกครองระบบ - ส่งเสริมฯ 

ที่จำเป็นในศตวรรษ         ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษตัริย์ทรงเป็นประมุข   

ที่ 21 ด้วยการจัดการ         ในสถานศึกษา   

เรียนรู้ แบบ Active                                  15. โครงการขับเคลื่อนกิจกรรมลูกเสือ เนตรนารี  - ส่งเสริมฯ 

Learning  สู่ความเป็น        ยุวกาชาด ผู้บำเพ็ญประโยชน์ และนักศึกษาวชิา   

เลิศทางวิชาการ        ทหาร  

มีงานทำ มีอาชีพ          

สามารถแข่งขัน          

ในระดับประเทศ          
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ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2  การส่งเสริม สนับสนุน ปลูกฝังและปลุกจิตสำนึกผู้เรียนให้เป็นพลเมืองดี 
 

เป้าประสงค์ 
 

ตัวชี้วัด 
ข้อมูล
พ้ืนฐาน  
ปี 2565 

ค่าเป้าหมายตัวชี้วัด  
แผนงาน/โครงการ 

 
กลุ่มที่ผิดชอบ 
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2. ผู้เรียนมีคุณลักษณะ 1. ร้อยละของสถานศึกษาที่มีการดำเนินงาน 100 80 85 90     95 100 1. โครงการเสริมสร้างระเบียบวนิัย คุณธรรมและ - นิเทศฯ 

อันพึงประสงค์  โรงเรียนวิถีพุทธ ตั้งแต่ระดับคะแนนรายโรง       จริยธรรม และคุณลักษณะอันพงึประสงค์ กิจกรรม  

ดำเนินชีวิตด้วย  ในระดับ 3 ขึ้นไป       ส่งเสริมกิจกรรมนักเรียนและส่งเสริมคุณธรรม   

คุณธรรม จริยธรรม         จริยธรรมเพื่อเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรม และ  

เป็นคนดี และมี        คุณลักษณะอันพึงประสงค์และประวัติศาตรช์าติ  

ความสุขในสังคม        ไทย  
        2. โครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและ - นิเทศฯ 
        ธรรมาภิบาลในสถานศึกษาและสำนักงานเขตพื้นที่  
        การศึกษา (โครงการโรงเรียนสุจริต)  
        3. โครงการขับเคลื่อนกิจกรรมลูกเสือ เนตรนารี  - ส่งเสริมฯ 
        ยุวกาชาด ผู้บำเพ็ญประโยชน์ และนักศึกษาวชิา  

        ทหาร   
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ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3  การเสริมสร้างโอกาส ความเสมอภาคและความเท่าเทียมทางการศึกษาทุกช่วงวัย 

 
เป้าประสงค์ 

 
ตัวชี้วัด 

ข้อมูล
พ้ืนฐาน  
ปี 2565 

ค่าเป้าหมายตัวชี้วัด  
แผนงาน/โครงการ 

 
กลุ่มที่ผิดชอบ 
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3. ผู้เรียนได้รับบริการ 1. ร้อยละของประชากรวัยเรียน ตาม ทร.14 64.43 70 70 70      70 70 - โครงการขับเคลื่อนการจัดการศึกษาที่มีคุณภาพ - ส่งเสริมฯ 

ทางการศึกษาอย่าง กลุ่มอายุ 12 – 15 ปี กำลังศึกษาหรือได้รับ       ตามมาตรฐานและสร้างโอกาส ความเสมอภาค  

เสมอภาค เท่าเทียม บริการการศึกษาในระดับมัธยมศึกษาตอนต้น       และความเท่าเทียมทางการศึกษา  

และเป็นธรรม (ม.1-ม.3) ในปีการศึกษา 2566, 2567, 2568,         

 2569, 2570         
 2. ร้อยละของผู้เรียนได้รับการศึกษาที่         
 เหมาะสม ตามความจำเป็นและศักยภาพ         
    2.1 ผู้พิการ 100 100 100 100 100 100 1. โครงการ พัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา - นิเทศฯ 
        เรียนรวม (เด็กพิการเรียนรวม)  
    2.2 ผู้ด้อยโอกาส 100 100 100 100 100 100 2. โครงการขับเคลื่อนการจัดการศึกษาที่มีคุณภาพ - ส่งเสริมฯ 
        ตามมาตรฐานและสร้างโอกาส ความเสมอภาค  
        และความเท่าเทียมทางการศึกษา  
        3. โครงการจัดการศึกษาทางไกลแบบสื่อสาร - นิเทศฯ 
        สองทางสำหรับระดบัมัธยมศึกษาตอนตน้ระยะที่ 2  
        4. โครงการ ส่งเสริมด้านเทคโนโลยีดิจิทลั เพื่อ - ICT 
        การศึกษา  
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ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3  การเสริมสร้างโอกาส ความเสมอภาคและความเท่าเทียมทางการศึกษาทุกช่วงวัย (ต่อ) 
 

เป้าประสงค์ 
 

ตัวชี้วัด 
ข้อมูล
พ้ืนฐาน  
ปี 2565 

ค่าเป้าหมายตัวชี้วัด  
แผนงาน/โครงการ 

 
กลุ่มที่ผิดชอบ 
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3. ผู้เรียนได้รับบริการ 3. ร้อยละของผู้เรียนที่เป็นผู้มีความสามารถ 100 100 100 100 100 100 1. โครงการส่งเสริมมหกรรมความสามารถทาง - นิเทศฯ 

ทางการศึกษาอย่าง พิเศษได้รับการส่งเสริมศักยภาพท่ีเหมาะสม       ศิลปหัตถกรรมวิชาการและเทคโนโลยีของนักเรียน  

เสมอภาค เท่าเทียม        2. โครงการพัฒนาคุณภาพการเรียนรู้สู่สากล  - นิเทศฯ  

และเป็นธรรม        (คณิตศาสตร์นานาชาติ)  
        3. โครงการขับเคลื่อนการจัดการศึกษาที่มีคุณภาพ - ส่งเสริมฯ 
        ตามมาตรฐานและสร้างโอกาส ความเสมอภาค  
        และความเท่าเทียมทางการศึกษา  
 4. ไม่มีเด็กออกกลางคัน หรือ อัตราการออก 0.06 ไม่ม/ี ไม่ม/ี ไม่ม/ี ไม่ม/ี ไม่ม/ี 1. โครงการขับเคลื่อนการจัดการศึกษาที่มีคุณภาพ - ส่งเสริมฯ 
 กลางคันของผู้เรียนในสังกัด ลดลง และอัตรา (ปี กศ.64) ลดลง/  ลดลง/  ลดลง/  ลดลง/  ลดลง/ ตามมาตรฐานและสร้างโอกาส ความเสมอภาค  
 การออกกลางคัน ต่ำกว่า อัตราการออก   ต่ำกว่า  ต่ำกว่า  ต่ำกว่า  ต่ำกว่า  ต่ำกว่า และความเท่าเทียมทางการศึกษา  
 กลางคันของ สพฐ. ต่อเนื่อง 2 ปี       2. โครงการขับเคลื่อนการส่งเสริมการจัดการศึกษา - ส่งเสริมฯ 
        เพื่อความปลอดภัยและสวัสดิการสวัสดิภาพ  
        นักเรียนในสถานศึกษา - ส่งเสริมฯ 
        3. โครงการขับเคลื่อนระบบการดูแลช่วยเหลือ  
        นักเรียนในสถานศึกษา ปงีบประมาณ 2566 - ส่งเสริมฯ 
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ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3  การเสริมสร้างโอกาส ความเสมอภาคและความเท่าเทียมทางการศึกษาทุกช่วงวัย (ต่อ) 
 

เป้าประสงค์ 
 

ตัวชี้วัด 
ข้อมูล
พ้ืนฐาน  
ปี 2565 

ค่าเป้าหมายตัวชี้วัด  
แผนงาน/โครงการ 

 
กลุ่มที่ผิดชอบ 
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3. ผู้เรียนได้รับบริการ 4. ไม่มีเด็กออกกลางคัน หรือ อัตราการออก 0.06 ไม่ม/ี ไม่ม/ี ไม่ม/ี ไม่ม/ี ไม่ม/ี 4. โครงการขับเคลื่อนการส่งเสริมการป้องกันและ - ส่งเสริมฯ 

ทางการศึกษาอย่าง กลางคันของผู้เรียนในสังกัด ลดลง และอัตรา (ปี กศ.64) ลดลง/  ลดลง/  ลดลง/  ลดลง/  ลดลง/ แก้ไขปัญหาสุขภาพจิตนักเรียนในสถานศึกษา  

เสมอภาค เท่าเทียม การออกกลางคัน ต่ำกว่า อัตราการออก   ต่ำกว่า  ต่ำกว่า  ต่ำกว่า  ต่ำกว่า  ต่ำกว่า   

และเป็นธรรม กลางคันของ สพฐ. ต่อเนื่อง 2 ปี         

 5. ร้อยละของเด็กออกกลางคันเด็กตกหล่น  73.17 80 85 90      93 95 1. โครงการขับเคลื่อนการจัดการศึกษาที่มีคุณภาพ - ส่งเสริมฯ 

 กลับเข้าสู่ระบบการศึกษา หรือได้รับการศึกษา       ตามมาตรฐานและสร้างโอกาส ความเสมอภาค  

 ด้วยรูปแบบที่เหมาะสม       และความเท่าเทียมทางการศึกษา  
        2. โครงการขับเคลื่อนการส่งเสริมการจัดการศึกษา - ส่งเสริมฯ 
        เพื่อความปลอดภัยและสวัสดิการสวัสดิภาพ  
        นักเรียนในสถานศึกษา  
        3. โครงการขับเคลื่อนระบบการดูแลช่วยเหลือ - ส่งเสริมฯ 
        นักเรียนในสถานศึกษา ปงีบประมาณ 2566  
 6. ร้อยละของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ที่  99.22 >90 >90 >90 >90 >90 - โครงการขับเคลื่อนการจัดการศึกษาที่มีคุณภาพ - ส่งเสริมฯ 
 จบหลักสูตรในปีการศึกษา ได้ศึกษาต่อ (ปี กศ.64)      ตามมาตรฐานและสร้างโอกาส ความเสมอภาค  
 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 หรือเทียบเท่า        และความเท่าเทียมทางการศึกษา  
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ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3  การเสริมสร้างโอกาส ความเสมอภาคและความเท่าเทียมทางการศึกษาทุกช่วงวัย (ต่อ) 
 

เป้าประสงค์ 
 

ตัวชี้วัด 
ข้อมูล
พ้ืนฐาน  
ปี 2565 

ค่าเป้าหมายตัวชี้วัด  
แผนงาน/โครงการ 

 
กลุ่มที่ผิดชอบ 
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3. ผู้เรียนได้รับบริการ 7. ร้อยละของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ที่ 91.14 >70 >70 >70 >70 >70 - โครงการขับเคลื่อนการจัดการศึกษาที่มีคุณภาพ - ส่งเสริมฯ 

ทางการศึกษาอย่าง จบหลักสูตร ได้ศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้น (ปี กศ.64)      ตามมาตรฐานและสร้างโอกาส ความเสมอภาค  

เสมอภาค เท่าเทียม        และความเท่าเทียมทางการศึกษา  

และเป็นธรรม 8. ร้อยละของสถานศึกษา ที่ดำเนินการจัดทำ  99.54  >80 >80 >80 >80 >80 - โครงการขับเคลื่อนการจัดการศึกษาที่มีคุณภาพ - ส่งเสริมฯ 

 ข้อมูลผู้สำเร็จการศึกษาผ่านระบบ ปพ.3        ตามมาตรฐานและสร้างโอกาส ความเสมอภาค  
 ออนไลน์ มีความครบถ้วน ถูกต้องและเป็น       และความเท่าเทียมทางการศึกษา  
 ปัจจุบัน         
 9. ร้อยละของสถานศึกษามีการนำข้อมูล  n/a 90 93 95     98 100 1. โครงการขับเคลื่อนการจัดการศึกษาที่มีคุณภาพ - ส่งเสริมฯ 
 สารสนเทศมาใช้ในการรับและให้บริการ        ตามมาตรฐานและสร้างโอกาส ความเสมอภาค  
 การศึกษารวมถึงการส่งต่อผู้เรียนระดับ       และความเท่าเทียมทางการศึกษา  
 การศึกษาข้ันพ้ืนฐานอย่างเป็นระบบ       2. โครงการ ส่งเสริมด้านเทคโนโลยีดิจิทลั เพื่อ - ICT 
        การศึกษา  
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ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3  การเสริมสร้างโอกาส ความเสมอภาคและความเท่าเทียมทางการศึกษาทุกช่วงวัย (ต่อ) 
 

เป้าประสงค์ 
 

ตัวชี้วัด 
ข้อมูล
พ้ืนฐาน  
ปี 2565 

ค่าเป้าหมายตัวชี้วัด  
แผนงาน/โครงการ 

 
กลุ่มที่ผิดชอบ 
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3. ผู้เรียนได้รับบริการ 10. ร้อยละของสถานศึกษาที่จัดการศึกษาใน n/a 70 75 80      80 80 1. โครงการการขับเคลื่อนการจัดการเรียนรู้ เพื่อ  - นิเทศฯ 

ทางการศึกษาอย่าง รูปแบบที่หลากหลาย เหมาะสมกับผู้เรียน       พัฒนาทักษะอาชีพ และเพิ่มขีดความสามารถใน  

เสมอภาค เท่าเทียม        การแข่งขัน ที่ตอบสนองการเปลี่ยนแปลงใน  

และเป็นธรรม        ศตวรรษที่ 21  

        2. โครงการขับเคลื่อนการจัดการศึกษาที่มีคุณภาพ - ส่งเสริมฯ 

        ตามมาตรฐานและสร้างโอกาส ความเสมอภาค  

        และความเท่าเทียมทางการศึกษา  
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ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4  การส่งเสริม พัฒนา ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพ มีความสุขในการดำเนินชีวิต 
 

เป้าประสงค์ 
 

ตัวชี้วัด 
ข้อมูล
พ้ืนฐาน  
ปี 2565 

ค่าเป้าหมายตัวชี้วัด  
แผนงาน/โครงการ 

 
กลุ่มที่ผิดชอบ 
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4. ครูและบุคลากร- 1. ร้อยละของครูและบุคลากรทางการศึกษา 55 >95 >95 >95 >95 >95 - โครงการพัฒนาและบริหารจัดการงานบุคคล - บริหารงาน 

ทางการศึกษา มีทักษะ  ได้รับการสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการ       สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา  บุคคล 

และสมรรถนะตาม  ดำเนินการตามหลักเกณฑ์และวิธีการประเมิน        นครพนม   

มาตรฐานวิชาชีพ PA (ผู้บริหารการศึกษา ผู้บริหารสถานศึกษา          

เป็นมืออาชีพจากการ ศึกษานิเทศก์ ครู)         

สร้างผลงานเป็นเลิศ 2. ร้อยละของครูและบุคลากรทางการศึกษา 100 >95 >95 >95 >95 >95 - โครงการพัฒนาและบริหารจัดการงานบุคคล - บริหารงาน 

ด้วยการใช้เทคโนโลยี ได้ดำเนินการจัดทำข้อตกลงในการพัฒนางาน       สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา  บุคคล 

ดิจิทัล มีความสุขใน PA (ผู้บริหารการศึกษา ผู้บริหารสถานศึกษา        นครพนม   

ชีวิตและการทำงาน ศึกษานิเทศก์ ครู)         

 3. จำนวนของรางวัลระดับชาติขึ้นไป        1. โครงการพัฒนาและเสริมสร้างสมรรถนะ - พัฒนาครูและ 
 ทีข่้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา       ผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษา สังกัด บุคลากรฯ 

 พนักงานราชการ ลูกจ้าง มีผลงานเชิงประจักษ์       สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครพนม   

 ตามเกณฑ์ได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติ       2. โครงการส่งเสริม ยกย่องเชิดชูเกียรติข้าราชการ - พัฒนาครูและ 

    - สพม.นครพนม 2 >1 2-4 5-7      8-10 >10 ครูและบุคลากรทางการศึกษา สังกัดสำนักงานเขต บุคลากรฯ 

    - สถานศึกษา 37 >4 5 6     7 >8 พื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครพนม  
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ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 5  การส่งเสริมการจัดการศึกษาเพื่อความมั่นคง หน่วยงานในสังกัดเป็นพื้นที่ปลอดภัย    นักเรียน ครูและบุคลากรทางการศึกษามีคุณภาพชีวิตที่ดี 
                    เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 

 
เป้าประสงค์ 

 
ตัวชี้วัด 

ข้อมูล
พ้ืนฐาน  
ปี 2565 

ค่าเป้าหมายตัวชี้วัด  
แผนงาน/โครงการ 

 
กลุ่มที่ผิดชอบ 
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5. นักเรียน ครูและ  1. ร้อยละของผู้เรียนที่มีความรู้ ความเข้าใจ n/a 80 85 90      95 100 1. โครงการแข่งขันกีฬานักเรียน สพม.นครพนม  - ส่งเสริมฯ 

บุคลากรทางการศึกษา  และทักษะเพ่ือรับมือกับภัยคุกคาม 9 รูปแบบ       เกมส์ ต้านภัยยาเสพติด TO BE NUMBER ONE   

องค์กร มีสภาพแวดล้อม ได้แก่ ภัยยาเสพติด ภัยความรุนแรง ภัยพิบัติ       คร้ังที่ 4    

ทีป่ลอดภัยเอ้ือต่อการ  ต่าง ๆ อุบัติเหตุ โรคอุบัติใหม่ ฝุ่น PM 2.5        2. โครงการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การป้องกันและ  - ส่งเสริมฯ 

มีสุขภาวะที่ดีและเป็น  การค้ามนุษย์ การคุกคามในชีวิตและทรัพย์สิน        แก้ไขปัญหายาเสพตดิในสถานศกึษา    

มิตรกับสิ่งแวดล้อม รวมถึงอาชญากรรมไซเบอร์       3. โครงการขับเคลื่อนการส่งเสริมการจัดการศึกษา - ส่งเสริมฯ 

พร้อมรับมือการ  2. ร้อยละของสถานศึกษาที่มีการประเมินความ n/a 80 85 90      95 100 เพื่อความปลอดภัยและสวัสดิการและสวัสดิภาพ  

เปลี่ยนแปลงและภัย  เสี่ยงและมีแผน/มาตรการ กิจกรรมในการ       นักเรียนในสถานศึกษา  

คุกคามทุกรูปแบบ สร้างความตระหนักรู้ (Safety Awareness)        4. โครงการขับเคลื่อนการส่งเสริมการป้องกันและ - ส่งเสริมฯ 

 หรือทักษะในการรับมือด้านความปลอดภัย       แก้ไขปัญหาสุขภาพจิตนักเรียนในสถานศึกษา  

 ดำเนินการตามแผนอย่างเป็นระบบ       5. โครงการขับเคลื่อนการปกครองระบบ - ส่งเสริมฯ 

        ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษตัริย์ทรงเป็นประมุข   

        ในสถานศึกษา  
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ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 5  การส่งเสริมการจัดการศึกษาเพื่อความมั่นคง หน่วยงานในสังกัดเป็นพื้นที่ปลอดภัย    นักเรียน ครูและบุคลากรทางการศึกษามีคุณภาพชีวิตที่ดี 
                    เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม (ต่อ) 

 
เป้าประสงค์ 

 
ตัวชี้วัด 

ข้อมูล
พ้ืนฐาน  
ปี 2565 

ค่าเป้าหมายตัวชี้วัด  
แผนงาน/โครงการ 

 
กลุ่มที่ผิดชอบ 
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5. นักเรียน ครูและ  3. จำนวนของประเด็นการประเมินมาตรการลด 10 9-10 9-10 9-10 9-10 9-10 - โครงการขับเคลื่อนกิจกรรมเสริมสร้างคุณภาพ - ส่งเสริมฯ 

บุคลากรทางการศึกษา และคัดแยกขยะมูลฝอย ที่สำนักงานเขตพ้ืนที่ (KRS ปี 64)      ชีวิตที่เปน็มิตรกับสิ่งแวดล้อมในสถานศึกษา   

องค์กร มีสภาพแวดล้อม การศึกษามัธยมศึกษานครพนม สามารถ         

ทีป่ลอดภัยเอ้ือต่อการ  ดำเนินการได้  9-10 ประเด็น         

มีสุขภาวะที่ดีและเป็น           

มิตรกับสิ่งแวดล้อม           

พร้อมรับมือการ           

เปลี่ยนแปลงและภัย           

คุกคามทุกรูปแบบ          
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ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 6  การพัฒนาและสร้างความเป็นเลิศในการบริหารจัดการ ด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล ตามหลักธรรมาภิบาลจากการมีส่วนร่วม และบูรณาการงาน 
                     ทุกภาคส่วน ภายใตศ้าสตร์แห่งราชา 

 
เป้าประสงค์ 

 
ตัวชี้วัด 

ข้อมูล
พ้ืนฐาน  
ปี 2565 

ค่าเป้าหมายตัวชี้วัด  
แผนงาน/โครงการ 

 
กลุ่มที่ผิดชอบ 
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6. สำนักงานเขตพ้ืนที่  1. ร้อยละของสถานศึกษาในสังกัดและ  n/a 80 85 90 95 100 - ทุกโครงการ ที่ใช้เทคโนโลยีดจิิทัลพัฒนาการ - ทุกกลุ่ม/หน่วย 

การศึกษาและ  สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา มีการพัฒนาการ        บริหารจัดการและการให้บริการการศึกษา  

สถานศึกษา มีการ บริหารจัดการ และการให้บริการการศึกษาด้วย         

บริหารจัดการแนวใหม่ เทคโนโลยีดิจิทัล         

ด้วยการใช้เทคโนโลยี 2. ร้อยละของโรงเรียนคุณภาพที่มีการบริหาร 100 80 85 90 95 100 - กิจกรรมการกำกับ ติดตามการพัฒนาโรงเรียน - นิเทศฯ 

ดิจิทัล  ระบบข้อมูล จัดการและการใช้ทรัพยากรร่วมกันได้สำเร็จ                 (1 แห่ง)      คุณภาพด้านการบริหารจัดการและการใช้ - ทุกกลุ่ม/หน่วย 

สารสนเทศเพ่ือ ตามเป้าหมาย       ทรัพยากร  

การศึกษามี  3. ร้อยละของสถานศึกษาและสำนักงานเขต n/a 80 85 90      95 100 1. โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาโดย - นิเทศฯ 

ประสิทธิภาพจาก  พ้ืนที่การศึกษา ที่ส่งเสริมการมีส่วนร่วมกับ       คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบประเมินผลและ  

การบูรณาการงานและ ชุมชน/หน่วยงาน/องค์กร/บุคคลภายนอกใน       นิเทศการศึกษา สพม.นครพนม  

การมีส่วนร่วมของ การบริหารจัดการ และการให้บริการการศึกษา       2. โครงการพัฒนาและบริหารจดัการงานบุคคล - บริหารงาน 

ทุกภาคส่วนอย่าง         สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา  บุคคล 

เข้มแข็ง ภายใต้ศาสตร์        นครพนม   

แห่งราชา          3. โครงการประชุมประจำเดือนผู้บริหารโรงเรียน - อำนวยการ 

        ผอ.กลุ่ม/หน่วย ในสังกัด   
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ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 6  การพัฒนาและสร้างความเป็นเลิศในการบริหารจัดการ ด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล ตามหลักธรรมาภิบาลจากการมีส่วนร่วม และบูรณาการงาน 
                     ทุกภาคส่วน ภายใตศ้าสตร์แห่งราชา (ต่อ) 
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6. สำนักงานเขตพ้ืนที่  4. สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา  ระดับ ระดับ ระดับ ระดับ ระดับ ระดับ - ทุกโครงการที่ดำเนินการ รองรับการดำเนินงาน - ทุกกลุ่ม/หน่วย 

การศึกษาและ  นครพนม ผ่านเกณฑ์การประเมินตามมาตรฐาน ดีมาก ดีมาก ดีมาก ดีมาก ดีมาก ดีมาก ให้ผ่านเกณฑ์การประเมินตามมาตรฐาน สพท.  

สถานศึกษา มีการ สพท.   ขึ้นไป ขึ้นไป ขึ้นไป ขึ้นไป ขึ้นไป   

บริหารจัดการแนวใหม่ 5. สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษานครพนม มี  ปรับปรุง >5 >5 >5 >5 >5 - ทุกโครงการที่ได้รบัคัดเลือกในแต่ละ  - ทุกกลุ่ม/หน่วย 

ด้วยการใช้เทคโนโลยี ผลงานที่แสดงให้เห็นถึงผลการดำเนินงานที่  (มาตรฐาน      ปีงบประมาณ เพื่อรองรับการมผีลงานที่แสดงให้  

ดิจิทัล  ระบบข้อมูล บรรลุเป้าหมาย ประสบความสำเร็จตามภารกิจ  เขต ปี 64)      เห็นถึงผลการดำเนนิงานทีบ่รรลเุป้าหมายและเป็น  

สารสนเทศเพ่ือ แสดงถึงประสิทธิภาพในการบริหารจัดการและ       แบบอย่างได ้  

การศึกษามี  เป็นแบบอย่างได้          

ประสิทธิภาพจาก  6. ร้อยละของสถานศึกษาที่มีผลการประกัน ดีเยี่ยม 76 77 78     79 80 - โครงการพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายใน - นิเทศฯ 

การบูรณาการงานและ คุณภาพภายในระดับดีเลิศขึ้นไป (มาตรฐาน      สถานศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน  

การมีส่วนร่วมของ  เขต ปี 64)        

ทุกภาคส่วนอย่าง  7. ร้อยละของผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ ดีเยี่ยม >90 >90 >90 >90 >90 - ทุกกลุ่มงาน/หน่วย ที่ให้บริการด้านการศึกษา  - ทุกกลุ่ม/หน่วย 

เข้มแข็ง ภายใต้ศาสตร์ ส่วนเสีย มีความพึงพอใจระดับมากขึ้นไป (มาตรฐาน      สามารถสร้างความพงึพอใจแก่ผู้รับบริการและ  

แห่งราชา    เขต ปี 64)      ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย  
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ข้อมูล
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6. สำนักงานเขตพ้ืนที่  8. ร้อยละของความสำเร็จในการดำเนินงานการ 100 >99 >99 >99 >99 >99 - โครงการพัฒนาและบริหารจัดการงานบุคคล - บริหารงาน 

การศึกษาและ  จัดเก็บข้อมูลครูและบุคลากรทางการศึกษา       สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา  บุคคล 

สถานศึกษา มีการ รายคน ด้วยระบบ HRMS       นครพนม   

บริหารจัดการแนวใหม่ 9. ระดับความสำเร็จของการดำเนินงานจัดเก็บ  5 5 5 5      5 5 - โครงการ ส่งเสริมด้านเทคโนโลยีดิจิทัล เพื่อ - ICT 

ด้วยการใช้เทคโนโลยี ข้อมูลนักเรียนด้วยระบบ DMC       การศึกษา  

ดิจิทัล  ระบบข้อมูล 10. ระดับคะแนนของสำนักงานเขตพ้ืนที่  3.5475 4 4.3 4.6      4.9 5 - ทุกโครงการที่ดำเนินการ รองรับการดำเนินงาน - ทุกกลุ่ม/หน่วย 

สารสนเทศเพ่ือ การศึกษามัธยมศึกษานครพนม ที่ผ่านเกณฑ์  (KRS ปี 64)      ให้ผ่านเกณฑ์การประเมิน PMQA  7 หมวด  

การศึกษามี  การประเมิน PMQA 7 หมวด          

ประสิทธิภาพจาก  11. ร้อยละของปริมาณการใช้ไฟฟ้าลดลง  ลดลง >10 >10 >10 >10 >10 >10 - กิจกรรมการลงนามคำรับรองการประหยัด - อำนวยการ 

การบูรณาการงานและ  (KRS ปี 64)      พลังงาน สพม.นครพนม  

การมีส่วนร่วมของ 12. ร้อยละของปริมาณการใช้น้ำมันเชื้อเพลิง ลดลง < 10 >10 >10 >10 >10 >10 - กิจกรรมการลงนามคำรับรองการประหยัด - อำนวยการ 

ทุกภาคส่วนอย่าง  ลดลง (KRS ปี 64)      พลังงาน สพม.นครพนม  

เข้มแข็ง ภายใต้ศาสตร์          

แห่งราชา            
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พ้ืนฐาน  
ปี 2565 

ค่าเป้าหมายตัวชี้วัด  
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6. สำนักงานเขตพ้ืนที่  13. ระดับความสำเร็จของสำนักงานเขตพ้ืนที่ 5 5 5 5 5 5 - โครงการส่งเสริมการใช้ พัฒนาสื่อ นวัตกรรม - นิเทศฯ 

การศึกษาและ  การศึกษามัธยมศึกษานครพนม ที่สามารถ (KRS ปี 64)      และเทคโนโลยีดิจทิัลเพื่อการศึกษา  

สถานศึกษา มีการ ขับเคลื่อนระบบคลังสื่อเทคโนโลยีดิจิทัล          

บริหารจัดการแนวใหม่ ระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน          

ด้วยการใช้เทคโนโลยี 14. จำนวนของเรื่องที่สำนักงานเขตพ้ืนที่ 3.3000 5 5 5      5 5 - โครงการ เพิ่มประสิทธิภาพและเร่งรัดการใช้จ่าย  - บริหารงานการ 

ดิจิทัล  ระบบข้อมูล การศึกษามัธยมศึกษานครพนม สามารถ (KRS ปี 64)      งบประมาณรายจา่ยประจำปีงบประมาณ เงินฯ 

สารสนเทศเพ่ือ ดำเนินงานตามแนวทางการตรวจสอบทาง         

การศึกษามี  การเงินและบัญชี         

ประสิทธิภาพจาก  15. ระดับความสำเร็จของการจัดทำบัญชี 5 5 5 5 5 5 - โครงการ เพิ่มประสิทธิภาพและเร่งรัดการใช้จ่าย  - บริหารงานการ 

การบูรณาการงานและ ต้นทุนต่อหน่วยผลผลิตครบ 2 ประเด็น  (KRS ปี 64)      งบประมาณรายจา่ยประจำปีงบประมาณ เงินฯ 

การมีส่วนร่วมของ 16. ระดับความสำเร็จของการรายงานระบบ  5 5 5 5 5 5 - กิจกรรม การกำกับ ติดตาม การตรวจสอบ  - นโยบายและ 

ทุกภาคส่วนอย่าง  บัญชีการศึกษาข้ันพ้ืนฐานของสถานศึกษา       ความครบถ้วน ถูกต้อง ทันเวลาในการบันทึก  แผน 

เข้มแข็ง ภายใต้ศาสตร์        รายงานในระบบ  

แห่งราชา            
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6. สำนักงานเขตพ้ืนที่  17. ระดับความสำเร็จของการตรวจสอบการ n/a 5 5 5 5 5 - โครงการการตรวจสอบภายในด้านการเงิน  - หน่วยตรวจสอบ 

การศึกษาและ  ปฏิบัติงานด้านการเงินการบัญชีจากระบบ        การบัญชีและพัสดุ           ภายใน 

สถานศึกษา มีการ New GFMIS  Thai          

บริหารจัดการแนวใหม่ 18. ระดับคะแนนของความคิดเห็นของ 5 5 5 5 5 5 - โครงการประชุมประจำเดือนผูบ้ริหารโรงเรียน - อำนวยการ 

ด้วยการใช้เทคโนโลยี ผู้ใต้บังคับบัญชาที่มีต่อผู้บังคับบัญชา (KRS ปี 64)      และผู้อำนวยการกลุ่ม/หน่วย ในสังกัด   

ดิจิทัล  ระบบข้อมูล          

สารสนเทศเพ่ือ          

การศึกษามี           

ประสิทธิภาพจาก           

การบูรณาการงานและ          

การมีส่วนร่วมของ          

ทุกภาคส่วนอย่าง           

เข้มแข็ง ภายใต้ศาสตร์          

แห่งราชา            
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ส่วนที่  5 
แนวทางการขับเคลื่อนแผนสู่การปฏิบัต ิ

 
 เพื่อให้การบริหารแผนสู่การปฏิบัติมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผลสูงสุด  สำนักงานเขตพื้นที่
การศึกษามัธยมศึกษานครพนม กำหนดแนวทางในการขับเคลื่อน ดังนี้ 
  1. วางแผนศึกษา วิเคราะห์ พิจารณาแผน 3 ระดับ นโยบายและจุดเน้นของกระทรวงศึกษาธิการ
และสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เพื่อให้แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา ระยะ 5 ปี ระดับ
เขตพื้นที่การศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครพนม มีความสอดคล้องและเป็นกรอบ
แนวทางในการขับเคลื่อนแผนสู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม ได้แก่  
   แผนระดับ 1  แผนยุทธศาสตร์ชาติ   

  แผนระดับ 2 แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ  แผนการปฏิรูปประเทศ  แผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ  นโยบายและแผนระดับชาติว่าด้วยความมั่นคงแห่งชาติ   

  แผนระดับ 3 แผนการศึกษาแห่งชาติ  แผนและนโยบายการจ ัดการศึกษาของ
กระทรวงศึกษาธิการ  แผนและนโยบายสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  แผนพัฒนาจังหวัด
นครพนมและแผนพัฒนาการศึกษา จังหวัดนครพนม 
  2. ทบทวนสถานภาพขององค์กรและสถานการณ์รอบด้าน ร่วมกันวิเคราะห์ พิจารณาปัจจัยนำเข้า
ที่สำคัญ ได้แก่ ข้อมูลด้านการศึกษา  ผลการดำเนินงานในปีที่ผ่านมา  งบประมาณและระบบการบริหาร
จัดการ  
  3. เสริมสร้างองค์ความรู้ ความเข้าใจในการดำเนินงานตามหลักการความสัมพันธ์เชิงเหตุและผล 
(CausalRelationships : XYZ)  และเครื ่องมือในการขับเคลื ่อนการบริหารและการจัดการศึกษาด้วย 
“NKP Educational 4.0 Model”  สู่ผู้บริหารสถานศึกษา ครูและและบุคลากรทางการศึกษาในหน่วยงาน
ทุกระดับ เพื่อให้เกิดการรับรู้ ความเข้าใจ และสร้างความมั่นใจในกระบวนการขับเคลื่อนแผนสู่การปฏิบัติ
ให้ไปในทิศทางเดียวกัน  
  4. จัดทำแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา ระยะ 5 ปี (พ.ศ.2566-2570) เป็นกรอบแนวทางหลักใน
การนำแผนและนโยบายทุกระดับสู่การดำเนินงานของสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษานครพนม  
 5. จัดทำแผนงบประมาณ  แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ตามกรอบแนวทางของ 
แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา ระยะ 5 ปี (พ.ศ.2566-2570) กำหนดแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม และ
พิจารณา/กลั่นกรองโครงการและงบประมาณตามความสำคัญ ความจำเป็นเร่งด่วน อันจะส่งผลต่อการ
บรรลุเป้าหมายของยุทธศาสตร์ชาติ ภายใต้กรอบงบประมาณที่ได้รับจัดสรร  ด้วยหลักเกณฑ์การใช้จ่าย
งบประมาณ ระดับเขตพื้นที่การศึกษาที่กำหนดขึ้น เพื่อสนับสนุนการใช้ทรัพยากรที่มีอยู่อย่างคุ้มค่า เกิด
ประโยชน์และเกิดผลลัพธ์ต่อผู้เรียน   
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 6. ให้ความสำคัญและสนับสนุนการดำเนินงานร่วมกับเครือข่ายด้านการศึกษา สร้างความร่วมมือ
และบูรณาการงานกบัทุกภาคส่วน  เพื่อสร้างการยอมรับและลดข้อจำกัดที่เกิดจากการดำเนินงาน 
 7. กำหนดระบบการติตตามประเมินผล ดัชนีชี้วัดความสำเร็จ กลไกการติดตามประเมินผลให้เป็น
ระบบและมีเอกภาพ ให้ความสำคัญกับการวัดผลสำเร็จของการดำเนินงานทั้งในเชิงประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผลตามเป้าหมาย ตัวชี้วัด  
  8. ถ่ายทอดแนวทางการดำเนินการแก่ผู้บริหารการศึกษา ผู้บริหารสถานศึกษา ครูและบุคลากร
ทางการศึกษา เพ่ือให้ได้รับรู้ทิศทาง เป้าหมาย ความคาดหวังและสนับสนุนการดำเนินงาน 
 9. ดำเนินงานตามแผน โดยมุ่งเน้นผลสัมฤทธิ์ในการพัฒนาผู้เรียนทุกด้านอย่างสมดุล ให้เป็นคนเก่ง 
คนดี  มีสุข มีอาชีพ ตามนโยบายพัฒนาการศึกษา  “ปัญญานฤมิตร ชีวิตมีสุข ตามรอยนวัตวิถี” 
 10. ควบคุม กำกับ ติดตามประเมินผลความก้าวหน้าของการดำเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณ ด้วย
ระบบ My Office, e-MES, e-MENSCR, KRS  รายไตรมาส  รวมถึงการให้ข้อเสนอแนะ แนวทางการ
ปรับปรุง การพัฒนาการปฏิบัติงานให้ก้าวหน้า ไม่ซ้ำในงานประจำ เกิดกลไกการขับเคลื่อนสู่การพัฒนา
อย่างต่อเนื่อง สม่ำเสมอ 
  11. สรุปรายงานผลการดำเนินงานและประชาสัมพันธ์ให้บุคลากรทราบ 
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คำสั่งสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครพนม 

ที่ 335 / 2565 
เรื่อง  แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารแผนยุทธศาสตร์ด้านการศึกษา ระดับเขตพื้นที่การศึกษา 

 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครพนม  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 
.............................................................. 

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  จึงได้ดำเนินการจัดทำแผนพัฒนา
คุณภาพการศึกษา ระยะ 3 ปี (พ.ศ.2566-2568) และจัดทำแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.
2566  โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อทบทวนทิศทางองค์กร กลยุทธ์ จัดทำแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม และใช้
เป็นกรอบแนวทางการปฏิบัติราชการของหน่วยงานในสังกัด  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธ ยมศึกษา
นครพนม สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (2560-2579)  นโยบายของส่วนกลางและส่วนภูมิภาค  นำ
แผนสู่การปฏิบัติจนถึงระดับพื้นที่อย่างเป็นรูปธรรม สอดคล้องกับความต้องการและบริบทของพื้นที่ ส่งผล
ต่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตแก่ประชาชนในด้านการศึกษา  
                เพ่ือให้การดำเนินการบรรลุตามวัตถุประสงค์และเกิดประสิทธิภาพ จึงแต่งตั้ง
คณะกรรมการฯ ดังรายนามบุคลากร ต่อไปนี้ 
 1. คณะกรรมการอำนวยการ 
  1.1  นายพิศุทธิ์ กิติศรีวรพันธุ์    ผอ.สพม.นครพนม ประธานกรรมการ 

  1.2  นายภคิน ลดาดกจิรานนท์     รอง ผอ.สพม.นครพนม      รองประธานกรรมการ 
  1.3  นายฉัตรชัย  ไชยมงค์       รอง ผอ.สพม.นครพนม      รองประธานกรรมการ 

1.4  ประธานสหวิทยาเขตศรีโคตรนคร     กรรมการ 
1.5  ประธานสหวิทยาเขตพระธาตุมหาชัย     กรรมการ 
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   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 ให้สนองต่อแผนยุทธศาสตร์ชาติ แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ นโยบายรัฐบาล นโยบาย
กระทรวงศึกษาธิการและนโยบายสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน    
 

 2. คณะกรรมการทบทวนผลการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมขององค์การ และทิศทางองค์การ 
  2.1   นายพิศุทธิ์ กิติศรีวรพันธุ์   ผอ.สพม.นครพนม ประธานกรรมการ 

  2.2   นายภคิน ลดาดกจิรานนท์ รอง ผอ.สพม.นครพนม     รองประธานกรรมการ 
  2.3   นายฉัตรชัย  ไชยมงค์         รอง ผอ.สพม.นครพนม     รองประธานกรรมการ 
  2.4   ผอ.ร.ร.ปิยะมหาราชาลยั      กรรมการ 

2.5   ผอ.ร.ร.คำเตยอุปถัมภ์      กรรมการ 
   2.6   ผอ.ร.ร.นครพนมวิทยาคม      กรรมการ 
   2.7   ผอ.ร.ร.ศรีโคตรบูรณ ์      กรรมการ 
   2.8   ผอ.ร.ร.บ้านผึ้งวิทยาคม      กรรมการ 
   2.9   ผอ.ร.ร.ศรีบัวบานวิทยาคม      กรรมการ 
   2.10 ผอ.ร.ร.วังกระแสวิทยาคม      กรรมการ 
   2.11 ผอ.ร.ร.ปลาปากวิทยา      กรรมการ 
   2.12 ผอ.ร.ร.กุตาไก้วิทยาคม      กรรมการ 
   2.13 ผอ.ร.ร.มัธยมพัชรกิติยาภา 1 นครพนม    กรรมการ 
   2.14 ผอ.ร.ร.ธรรมโฆษิตวิทยา      กรรมการ 
   2.15 ผอ.ร.ร.โคกสว่างประชาสรรค์      กรรมการ 
   2.16 ผอ.ร.ร.มหาชัยวิทยาคม      กรรมการ 
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   2.17 ผอ.ร.ร.ธาตุพนม       กรรมการ 
   2.18 ผอ.ร.ร.อุ่มเหม้าประชาสรรค์      กรรมการ 
   2.19 ผอ.ร.ร.โพนแพงพิทยาคม      กรรมการ 

2.20 ผอ.ร.ร.กุดฉิมวิทยาคม      กรรมการ 
2.21 ผอ.ร.ร.วัดบึงเหล็กในพระบรมราชานุเคราะห์    กรรมการ 
2.22 ผอ.ร.ร.นาถ่อนพัฒนา      กรรมการ 
2.23 ผอ.ร.ร.เรณูนครวิทยานุกูล      กรรมการ 
2.24 ผอ.ร.ร.ดงดาวแจ้งพัฒนศึกษา     กรรมการ 

   2.25 ผอ.ร.ร.นาแกพิทยาคม      กรรมการ 
2.26 ผอ.ร.ร.พระซองสามัคคีวิทยา      กรรมการ 
2.27 ผอ.ร.ร.หนองบ่อวิทยานุกูล      กรรมการ 
2.28 ผอ.ร.ร.ธรรมากรวิทยานุกูล      กรรมการ 
2.29 ผอ.ร.ร.นาแกสามัคคีวิทยา      กรรมการ 
2.30 ผอ.ร.ร.วังยางวิทยาคม      กรรมการ 
2.31 ผอ.ร.ร.หนองโพธิ์พิทยาคม      กรรมการ 
2.32 ผอ.ร.ร.อุเทนพัฒนา       กรรมการ 
2.33 ผอ.ร.ร.ไชยบุรีวิทยาคม      กรรมการ 
2.34 ผอ.ร.ร.พะทายพิทยาคม      กรรมการ 
2.35 ผอ.ร.ร.รามราชพิทยาคม      กรรมการ 
2.36 ผอ.ร.ร.ท่าจำปาวิทยา      กรรมการ 
2.37 ผอ.ร.ร.เชียงยืนวิทยา      กรรมการ 
2.38 ผอ.ร.ร.บ้านแพงพิทยาคม      กรรมการ 
2.39 ผอ.ร.ร.ภูลังกาพิทยาคม      กรรมการ 
2.40 ผอ.ร.ร.สหราษฎร์รังสฤษดิ์      กรรมการ 
2.41 ผอ.ร.ร.สามผงวิทยาคม      กรรมการ 
2.42 ผอ.ร.ร.สนธิราษฎร์วิทยา      กรรมการ 
2.43 ผอ.ร.ร.นาคำราษฎร์รังสรรค์      กรรมการ 
2.44 ผอ.ร.ร.นาเดื่อพิทยาคม      กรรมการ 
2.45 ผอ.ร.ร.บ้านข่าพิทยาคม      กรรมการ 
2.46 ผอ.ร.ร.นาหว้าพิทยาคม       กรรมการ 
2.47 ผอ.ร.ร.นางัวราษฎร์รังสรรค์      กรรมการ 
2.48 ผอ.ร.ร.ดอนเสียวแดงพิทยาคม     กรรมการ 
2.49 ผอ.ร.ร.อุดมพัฒนศึกษา      กรรมการ 
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2.50 ผอ.ร.ร.โพนสวรรค์ราษฎร์พัฒนา     กรรมการ 
2.51 ผอ.ร.ร.ค้อวิทยาคม       กรรมการ 
2.52 ผอ.ร.ร.นาทมวิทยา       กรรมการ 
2.53 ผอ.ร.ร.หนองซนพิทยาคม      กรรมการ 
2.54 ผอ.ร.ร.หนองแวงวิทยานุกูล      กรรมการ 

  2.55 ผอ.กลุ่มอำนวยการ       กรรมการ 
  2.56 นางนันทนา พิมพ์สมแดง  ผอ.กลุ่มบริหารงานการเงินและ 
        สินทรัพย์   กรรมการ 

2.57 นางละม่อม  ศิริสวัสดิ์  ผอ.กลุ่มบริหารงานบุคคล  กรรมการ 
2.58 นายกิติศักดิ์  โสตาภา  ผอ.กลุ่มนิเทศ ติดตาม  

       และประเมินผลการจัดการศึกษา กรรมการ 
2.59 นางจีระนันท์   เมืองจันทร์  ผอ.กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา กรรมการ 
2.60 นายฉัตรณรงค์  วงศ์พนารัตน์  นิติกร ชำนาญการพิเศษ ปฏิบตัิหน้าที่  

ผอ.กลุ่มกฎหมายและคดี  กรรมการ 
2.61 นางสาวจีรวรรณ  วรางกูร     ผอ.หน่วยตรวจสอบภายใน กรรมการ 
2.62 นางสาวอาภัสรา  สุวรรณโชติ   นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ  

          ปฏิบัติหน้าที่ ผอ.กลุ่มพัฒนาครู 
และบุคลากรทางการศึกษา กรรมการ 

2.63 นายชัยกัมพล  มะโนชาติ  นักวิชาการคอมพิวเตอร์ชำนาญการ 
       ปฏิบัติหน้าที่ ผอ.กลุ่มส่งเสริม- 
       การศึกษาทางไกลฯ      กรรมการ 

2.64 นายเริงณรงค์ ดวงดีแก้ว  ผู้อำนวยการกลุ่มนโยบายและแผน กรรมการ/ 
            เลขานุการ 

2.65 นางสายทิพย์ วงศ์พนารัตน์  นักวิเคราะห์นโยบายและแผน      กรรมการ/ 
   ชำนาญการพิเศษ              ผู้ช่วยเลขานุการ 

  2.66 นางสาวแจ่มจันทร์ ภูบุญอ่ิม  นักวิเคราะห์นโยบายและแผน      กรรมการ/ 
   ชำนาญการ              ผู้ช่วยเลขานุการ  
  2.67 นางภารดี  เส้นทอง   นักวิเคราะห์นโยบายและแผน     กรรมการ/ 
   ปฏิบัติการ              ผู้ช่วยเลขานุการ 
   2.68 นายอรรถพล  คณะพล   พนักงานงานธุรการ          กรรมการ/ 
              ผู้ช่วยเลขานุการ  
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มีหน้าที่   
ทบทวนผลการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมขององค์การ ทิศทางองค์การและเครื่องมือการบริหารและ

การจัดการศึกษา ระดับเขตพื้นที่การศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครพนม ประจำปี
งบประมาณ พ.ศ.2566 
 

หมายเหตุ : ลำดับของกรรมการ ลำดับท่ี 2.3-2.53 เรียงตามรหัสโรงเรียน (รหัส O-bec 6 หลักของโรงเรียนในสังกัด) 
 

3. คณะกรรมการดำเนินงานด้านการพัฒนาคุณภาพการศึกษา  
  3.1   นายภคิน ลดาดกจิรานนท์  รอง ผอ.สพม.นครพนม    ประธานกรรมการ 

3.2   นายกิติศักดิ์   โสตาภา   ผอ.กลุ่มนิเทศ ติดตาม-   
และประเมินผลการจัดการ 
ศึกษา                   รองประธานกรรมการ 

3.3   นางจีระนันท์   เมืองจันทร์      ผอ.กลุ่มส่งเสริม-       รองประธานกรรมการ 
  การจัดการศึกษา    
   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 นางสาวศิวาพร  ขรรค์ศร  ศึกษานิเทศก์   กรรมการ 
3.12 นางสาวทวีภรณ์  สุวรรณมาโจ ศึกษานิเทศก์   กรรมการ 
3.13 นางสาวณภัชนันท์  บุญระมี  ศึกษานิเทศก์   กรรมการ 
3.14 นางสุมาลี  ไชยสุระ   นักวิชาการศึกษาชำนาญการพิเศษ กรรมการ 
3.15 นางสาวธิมารัชต์  อธิภัทร์สถาพร นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ กรรมการ 
3.16 นางสาวสุรกัญญา  ลีลาโชต ิ  นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ กรรมการ 
3.17 นางสาวชะไมมาศ สายทอง  นักจิตวิทยาโรงเรียน  

                                                 ประจำ สนง.เขตพ้ืนที่ฯ  กรรมการ 
3.18 นางสาวสุภัคศร รินทสมบัติ   นักวิชาการศึกษาชำนาญการ กรรมการ/ 

                 ผู้ชว่ยเลขานุการ 
3.19 นางสาวดรุณี  เหมเมือง  พนักงานพิมพ์ดีด   กรรมการ/ 

                                  ผูช้่วยเลขานุการ 
 



 
 

แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา ระยะ 5 ปี (2566-2570) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครพนม หน้า 116 
 

มีหน้าที่   
1. จัดทำแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา สำนักงานเขต

พ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษานครพนม 
2. ร่วมวางแผนบริหารจัดการโครงการและจัดทำคำของบประมาณ  งบบริหารจัดการสำนักงาน

และ งบอื่น ๆ ตามแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา ปี 2566-2570 และแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ 
พ.ศ.2566 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา เพื่อรองรับตามตัวชี้วัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
นครพนมและอ่ืน ๆ ตามที่คณะกรรมการอำนวยการ มีมติเห็นชอบให้ดำเนินการ 
 

4. คณะกรรมการดำเนินงานด้านการบริหารและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์        
  4.1   นายภคิน  ลดาดกจิรานนท์  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   นางพิมพ์ใจ  พนมอุปถัมภ์   นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ     กรรมการ 
4.6   นายชัยกัมพล  มะโนชาติ  นักวิชาการคอมพิวเตอร์ชำนาญการ 

  ปฏิบัติหน้าที่ ผอ.กลุ่มส่งเสริม- 
  การศึกษาทางไกลฯ             กรรมการ 
  4.7   นายศักดา  เพ็ญปรัง  นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ         กรรมการ 

4.8   นางสุพิชญา  หงษ์ชุมแพ  พนักงานราชการ       กรรมการ 
4.9   นางศิริประภา ทรัพยสิทธิ์  นักจัดการงานทัว่ไป      กรรมการ 
4.10 นางสาวกีรติกา  เปล่งทรัพย์  เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน     กรรมการ/ 

                   เลขานุการ 
   4.11 นางสาวชณัฐปภา  สุขฉ่ำ  เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน           กรรมการ/ 
                   ผู้ช่วยเลขานุการ 

4.12 นางสาวปาริฉัตร  สุวรรณศักดิ์ พนักงานราชการ       กรรมการ/ 
                   ผู้ช่วยเลขานุการ  
มีหน้าที่   

1. จัดทำแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา สำนักงานเขต
พ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษานครพนม 
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2. ร่วมวางแผนบริหารจัดการโครงการและจัดทำคำของบประมาณ  งบบริหารจัดการสำนักงาน
และ  งบอ่ืน ๆ ตามแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา ปี 2566-2570 และแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ 
พ.ศ.2566 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครพนม เพื่อรองรับตวัชี้วัด 
สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษานครพนมและอ่ืน ๆ ตามที่คณะกรรมการอำนวยการ มีมติเห็นชอบ
ให้ดำเนินการ 
 

5. คณะกรรมการดำเนินงานด้านการบริหารจัดการเพื่อสนับสนุนการจัดการศึกษา 
  5.1   นายฉัตรชัย  ไชยมงค์  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   นางสาวจีรวรรณ  วรางกูร  ผอ.หน่วยตรวจสอบภายใน  กรรมการ 

5.6   นางยุพา  คมขาว  นักจัดการงานทั่วไป 
       ชำนาญการพิเศษ        กรรมการ 

5.7   นางธัญญ์นลิน พรวราสุวรรณ    นักวิชาการเงินและบัญชี     
    ชำนาญการพิเศษ      กรรมการ 

  5.8   นางสาวแจ่มจันทร์  ภูบุญอ่ิม     นักวิเคราะห์นโยบายและแผน  
           ชำนาญการ      กรรมการ 
  5.9   นางสาวจีรวรรณ  เชื้อเวียง นักวิชาการเงินและบัญชี    

ปฏิบัติการ    กรรมการ 
  5.10 นางภารดี  เส้นทอง  นักวิเคราะห์นโยบายและแผน  

ปฏิบัติการ      กรรมการ 
   5.11 นางสาวนฤทธิ์ชลา มูลโคตร นักวิชาการตรวจสอบภายใน  

ปฏิบัติการ      กรรมการ 
  5.12 นางธวัลรัตน์  ศรีปานวงศ์ พนักงาน ส 4      กรรมการ 

5.13 นางสาววริศรา  พงค์สุภา นักประชาสัมพันธ์     กรรมการ 
5.14 นายอรรถพล    คณะพล พนักงานธุรการ      กรรมการ 

  5.15 นางสาวพรพรรณ  ตามา นักจัดการงานทั่วไป     กรรมการ 
  5.16 นายยศรุต  ปริญลักษณ์ พนักงานบันทึกข้อมูล   กรรมการ 
    5.17 นางเพ็ญธิภา  พระเสนา พนักงานบันทึกข้อมูล     กรรมการ 
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5.18 นางสายทิพย์  วงศ์พนารัตน์ นักวิเคราะห์นโยบายและแผน  
ชำนาญการพิเศษ     กรรมการ/ 

            เลขานุการ 
5.19 นางสาวบัณฑิตา  ภูครองหิน นักวิชาการพัสดุชำนาญการ   กรรมการ/ 

                 ผู้ช่วยเลขานุการ 
5.20 น.ส.วิลาสิน ี คำพิสมัย  พนักงานบันทึกข้อมูล  กรรมการ/ 

            ผู้ช่วยเลขานุการ 
 

มีหน้าที่   
1. จัดทำแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา สำนักงานเขต

พ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษานครพนม 
2. ร่วมวางแผนบริหารจัดการโครงการและจัดทำคำของบประมาณ  งบบริหารจัดการสำนักงาน

และ  งบอื่น ๆ ตามแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา ปี 2566-2570 และแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ 
พ.ศ.2566 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครพนม เพื่อรองรับตวัชี้วัด 
สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษานครพนมและอ่ืน ๆ ตามที่คณะกรรมการอำนวยการ มีมติเห็นชอบ
ให้ดำเนินการ 
 

 6. คณะกรรมการกลั่นกรองโครงการ/กิจกรรมและงบประมาณ แผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ 
พ.ศ.2566 

6.1   นายพิศุทธิ์ กิติศรีวรพันธุ์ ผอ.สพม.นครพนม            ประธานกรรมการ 
6.2   นายภคิน ลดาดกจิรานนท์   รอง ผอ.สพม.นครพนม        รองประธานกรรมการ 
6.3   นายฉัตรชัย  ไชยมงค์   รอง ผอ.สพม.นครพนม          รองประธานกรรมการ 

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

6.6   นางละม่อม  ศิริสวัสดิ์ ผอ.กลุ่มบริหารงานบุคคล   กรรมการ 
6.7   นายกิติศักดิ์  โสตาภา ผอ.กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผล- 

      การจัดการศึกษา    กรรมการ 
6.8   นางจีระนันท์   เมืองจันทร์ ผอ.กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา  กรรมการ 
6.9   นายฉัตรณรงค์  วงศ์พนารัตน์ นิติกร ชำนาญการพิเศษ                                         

     ปฏิบัติหน้าที่ ผอ.กลุ่มกฎหมายฯ  กรรมการ 
6.10 นางสาวจีรวรรณ  วรางกูร ผอ.หน่วยตรวจสอบภายใน  กรรมการ 
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6.11 นางสาวอาภัสรา  สุวรรณโชติ  นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ-  
           ปฏิบัติหน้าที่ ผอ.กลุ่มพัฒนาครู 
            และบุคลากรทางการศึกษา  กรรมการ 

6.12 นายชัยกัมพล  มะโนชาติ นักวิชาการคอมพิวเตอร์ชำนาญการ 
      ปฏิบัติหน้าที่ ผอ.กลุ่มส่งเสริม- 
      การศึกษาทางไกลฯ       กรรมการ 

6.13 นายเริงณรงค์ ดวงดีแก้ว ผู้อำนวยการกลุ่มนโยบาย-  กรรมการ/ 
       และแผน    เลขานุการ 
  6.14 นางสายทิพย์ วงศ์พนารัตน์ นักวิเคราะห์นโยบายและแผน           กรรมการ/ 
  ชำนาญการพิเศษ           ผู้ช่วยเลขานุการ 
 
มีหน้าที ่ 
 1.  วิเคราะห์ ตรวจสอบ พิจารณา/กลั่นกรอง ความครบถ้วน ถูกต้องและการบูรณาการโครงการ/
กิจกรรม งบบริหารจัดการสำนักงานและงบอ่ืน ๆ ตามแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 
  2.  พิจารณาแผนงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 เพื่อการบริหารจัดการ สำนักงาน
เขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษานครพนม และการจัดทำแผนงาน/โครงการเพ่ือพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
 3.  รายงานผลการดำเนินงานโครงการ ปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ที่ได้รับสนับสนุนงบประมาณ      
จากทุกแหล่งงบประมาณ  

ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้ เป็นต้นไป 
 
 

               สั่ง ณ วันที่  17   ตุลาคม  พ.ศ. 2565 
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ประชุมการจัดทำแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา ระยะ 5 ปี (พ.ศ.2566-2570)  
แผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566  

และการพิจารณางบประมาณเพื่อจัดทำโครงการสำหรับพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครพนม   

วันที่ 21 พฤศจิกายน  2565  เวลา 09.00-16.30  น. 
ณ ห้องประชุมกันเกรา  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครพนม 
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