คำนำ
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 30 ได้จัดทำแผนพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐาน ระยะ 3 ปี
(พ.ศ. 2563 - 2565) เพื่อเป็นกรอบทิศทางในการดำเนินงาน พัฒนาและจัดการศึกษาอย่างเป็นระบบ เพื่อให้
บรรลุตามเป้าหมายที่กำหนดไว้อย่างมีประสิทธิภาพ
การจัดทำแผนพัฒ นาการศึกษาขั้นพื้นฐาน ระยะ 3 ปี (พ.ศ. 2563 - 2565) สำนักงานเขตพื้นที่
การศึกษามัธยมศึกษา เขต 30 ได้ดำเนินการจัดทำแผนแบบมีส่วนร่วม เพื่อให้ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องได้มีส่วนร่วมใน
การวิเคราะห์ความเชื่อมโยงและความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ. 2561 – 2580) แผนแม่บท
ภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ. 2561 – 2580) แผนการปฏิรูปประเทศด้านการศึกษา แผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560 – 2564) แผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2560 – 2579 นโยบายและ
จุดเน้ น กระทรวงศึก ษาธิการ นโยบายและจุดเน้นของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และ
นโยบายที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งวิเคราะห์สภาพแวดล้อมขององค์กร (SWOT Analysis) เพื่อกำหนดแนวทางและ
เป้าหมายในการพัฒนาการจัดการศึกษาอย่างมีประสิทธิภาพ
สำนั กงานเขตพื้น ที่การศึกษามัธ ยมศึกษา เขต 30 ขอขอบคุณ คณะกรรมการจัดทำแผนพัฒ นา
การศึกษาขั้นพื้นฐาน ระยะ 3 ปี (พ.ศ. 2563 - 2565) คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และ
นิ เทศการศึ ก ษาของเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษา (ก.ต.ป.น.) และผู้ มี ส่ ว นเกี่ ย วข้ อ ง ที่ มี ส่ ว นร่ ว มในการวิ เคราะห์
ความเชื่อมโยงและความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ นโยบายและจุดเน้นกระทรวงศึกษาธิการ นโยบายและ
จุ ด เน้ น ของสำนั ก งานคณะกรรมการการศึ ก ษาขั้ น พื้ น ฐาน และนโยบายที่ เกี่ ย วข้ อ ง รวมทั้ ง วิ เคราะห์
สภาพแวดล้อมขององค์กร และร่วมจัดทำแผนพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2563 - 2565 จนสำเร็จลุล่วง
ด้วยดี หวังเป็นอย่างยิ่งว่าแผนพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐาน ฉบับนี้ จะเป็นประโยชน์ต่อหน่วยงาน สถานศึกษา
และผู้เกี่ยวข้อง ใช้เป็นเครื่องมือในการขับเคลื่อนกลยุทธ์ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 30
ได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ต่อไป

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 30

สารบัญ

ส่วนที่ 1 บทนำ
1. ข้อมูลทั่วไป
2. สภาพการจัดการศึกษา
3. ผลการจัดการศึกษา

หน้า
1
1
4
6

ส่วนที่ 2 การวิเคราะห์สภาพแวดล้อม

7

ส่วนที่ 3 ทิศทางการพัฒนาคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐาน
1. รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560
2. ยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ 20 ปี ( พ.ศ. 2561 - 2580)
3. แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560 - 2564)
4. แผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2560 – 2579
5. นโยบายและจุดเน้นของกระทรวงศึกษาธิการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
6. นโยบายสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
7. ทิศทางการพัฒนาคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 30

12
12
12
16
20
22
24
26

ส่วนที่ 4 กลยุทธ์การพัฒนาการศึกษา ตัวชี้วัด และค่าเป้าหมาย
กลยุทธ์การพัฒนาการศึกษา
ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย
โครงการและงบประมาณ

30
33
37

ส่วนที่ 5 การบริหารแผนสู่ความสำเร็จ

41

สวนที่ 1
บทนำ
ตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2546 มาตรา 36 กำหนดวา
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามีอำนาจหนาที่ในการกำกับดูแล จัดตั้ง ยุบรวม หรือเลิกสถานศึกษาขั้นพื้นฐานในเขต
พื้นที่การศึกษา ประสาน สงเสริม และสนับสนุนสถานศึกษาเอกชนในเขตพื้นที่การศึกษา ประสาน และสงเสริม
องคกรปกครองสวนทองถิ่นใหสามารถจัดการศึกษาใหสอดคลองกับนโยบายและมาตรฐานการศึกษา สงเสริมและ
สนับสนุนการจัดการศึกษาของบุคคล ครอบครัว องคกรชุมชน องคกรเอกชน องคกรวิชาชีพ สถาบันศาสนา สถาน
ประกอบการ และสถาบันสังคมอื่นที่จัดการศึกษาในรูปแบบที่หลากหลายในเขตพื้นที่การศึกษา และปฏิบัติหนาที่
อื่นที่เกี่ยวของกับอำนาจหนาที่ที่ระบุไวขางตน ตามที่กำหนดไวในกฎกระทรวง
1. ขอมูลทั่วไป
1.1 สถานที่ตั้ง
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 30 ตั้งอยูเลขที่ 393/2หมูที่ 9 ชุมชนขี้เหล็กใหญ ตำบลในเมือง
อำเภอเมืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ 36000 โทรศัพท 044 - 056766, 044 – 056767 โทรสาร 044 - 056768,
044-056769 E-mail : webmaster@sesao30.go.th
1.2 เขตติดตอ
ทิศเหนือ
ติดจังหวัดขอนแกน และจังหวัดเพชรบูรณ
ทิศตะวันออก
ติดจังหวัดขอนแกน และจังหวัดนครราชสีมา
ทิศใต
ติดจังหวัดนครราชสีมา
ทิศตะวันตก
ติดจังหวัดลพบุรี และจังหวัดเพชรบูรณ
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1.3 สภาพการปกครอง
จังหวัดชั ยภู มิ มี จำนวนราษฎรทั้ งสิ้ น 1,139,023 คน ราษฎรชาย 564,464 คน คิดเป น รอยละ 49.56
ราษฎรหญิ ง 574,559 คน คิ ด เป น ร อ ยละ 50.44 ของทั้ งจั ง หวั ด และมี ป ระชากรที่ อ าศั ย อยู ในเขตเทศบาล
183,663 คน หรือรอยละ 16.13 สวนที่เหลือ 955,360 คน หรือรอยละ 83.87 อาศัยอยูนอกเขตเทศบาล โดยมี
จำนวนครัวเรือนมีทั้งสิ้น 387,224 หลังคาเรือน และความหนาแนนของประชากรโดยเฉลี่ยทั้งจังหวัด 89.13 คน
ตอตารางกิโลเมตร รายละเอียดตามอำเภอที่มีประชากรมากที่สุด คือ อำเภอเมืองชัยภูมิ 183,663 คน รองลงมา
อำเภอภูเขียว 124,541 คน และอำเภอที่มีประชากรนอยที่สุดอำเภอซับใหญ 15,401 คน ดังตารางแสดงจำนวน
ประชากรแยกเปนรายอำเภอ
อำเภอ
เมืองชัยภูมิ
บานเขวา
คอนสวรรค
เกษตรสมบูรณ
หนองบัวแดง
จัตุรัส
บำเหน็จณรงค
หนองบัวระเหว
เทพสถิต
ภูเขียว
บานแทน
แกงครอ
คอนสาร
ภักดีชุมพล
เนินสงา
ซับใหญ
รวม

ระยะทาง
(กม.) หมูบาน
1
224
13
88
38
103
102
144
49
130
38
119
58
95
33
58
105
92
78
155
92
66
45
126
125
85
85
47
30
48
55
37
1,617

จำนวน
ตำบล
19
6
9
11
8
9
7
5
5
11
5
10
8
4
4
3
124

ประชาชน
ครัวเรือน
ชาย
หญิง
75,032 89,434 94,224
17,405 25,084 25,758
19,198 26,587 27,139
32,202 55,909 56,461
32,335 51,131 50,695
26,793 36,549 38,601
17,971 26,675 27,279
13,612 19,412 19,177
25,016 35,494 34,742
38,665 61,463 63,078
12,826 22,612 23,038
31,729 46,525 47,272
19,408 30,995 31,104
11,419 15,842 15,307
8,209
12,910 13,120
5,404
7,842
1,559
387,224 564,464 574,559

รวม
183,663
50,842
53,726
112,370
101,826
75,150
53,954
38,589
70,236
124,541
45,650
93,797
62,099
31,149
26,030
15,401
1,139,023

ที่มา สำนักงานจังหวัดชัยภูมิ ณ วันที่ 31 กันยาน 2561
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โครงสรางการบริหารราชการระดับจังหวัด มีรูปแบบการปกครองและการบริหารราชการ 3 สวน คือ
1. ราชการบริหารสวนกลาง มีสวนราชการสวนกลางตั้งหนวยงานปฏิบัติหนาที่ในจังหวัด จำนวน 46
หนวยงาน
2. ราชการบริหารสวนภูมิภาค มีสวนราชการสวนภูมิภาคประจำจังหวัด จำนวน 35 หนวยงาน แบงการ
ปกครองออกเปน 16 อำเภอ 124 ตำบล 1,620 หมูบาน 25 ชุมชน ประกอบดวย
(1) อำเภอเมืองชัยภูมิ
(2) อำเภอภูเขียว
(3) อำเภอจัตุรัส
(4) อำเภอแกงครอ
(5) อำเภอเกษตรสมบูรณ
(6) อำเภอหนองบัวแดง
(7) อำเภอคอนสาร
(8) อำเภอบานเขวา
(9) อำเภอคอนสวรรค
(10) อำเภอบำเหน็จณรงค
(11) อำเภอเทพสถิต
(12) อำเภอบานแทน
(13) อำเภอหนองบัวระเหว
(14) อำเภอภักดีชุมพล
(15) อำเภอเนินสงา
(16) อำเภอซับใหญ
3. องคกรปกครองสวนทองถิ่น จำนวน 143 แหง ประกอบดวย
3.1 องคการบริหารสวนจังหวัด 1 แหง
3.2 เทศบาล
36 แหง
- เทศบาลเมือง
1 แหง
- เทศบาลตำบล
35 แหง
3.3 องคการบริหารสวนตำบล 106 แหง
1.4. สภาพทางเศรษฐกิจ
จังหวัดชัยภูมิ รายไดสวนใหญ ขึ้นอยูกับสาขาการเกษตร อาชีพของชาวชัยภูมิเปนการประกอบอาชีพ
ในภาคเกษตรกรรมประมาณรอยละ 60.30 อาชีพที่สำคัญไดแก ทำนา ทำไร และทำสวนผลไมยืนตน มีการปลูก
พืชผักผลไมสวนครัว และไมประดับอยูบาง และมีการประกอบอาชีพนอกภาคเกษตรกรรม ประมาณรอยละ 39.70
มีพืชเศรษฐกิจที่สำคัญและทำรายไดใหกับจังหวัดชัยภูมิ ไดแก ขาวนาป ขาวนาปรัง ออยโรงงาน มันสำปะหลัง
ยางพารา ขาวโพดเลี้ยงสัตว พริก และการปลูกหมอนเลี้ยงไหม เปนตน
1.5 สภาพทางวัฒนธรรม
ประชากรสวนใหญ นับถือศาสนาพุ ทธ และนับถือศาสนาอิสลามเปนบางสวนซึ่งสวนมากจะเป นผูอพยพ
มาจากจังหวัดอื่น กลุมใหญ จะอยูในเขตอำเภอจัตุรัส และอำเภอบำเหน็จณรงค สวนศาสนาคริสต ไดมีผูเขามา
เผยแพร ศาสนาในเขตจั งหวัด ชั ย ภู มิ และไดมี มิช ชั น นารีสับ เปลี่ย นหมุน เวีย นกัน เขามาเผยแพร และได มีการ
ตั้งคริสตจักรขึ้นที่บานโนนสาทรในเขตตัวเมืองชัยภูมิ โดยมอบที่ดินใหในนามมูลนิธิคริสเตียนแหงประเทศไทย

4

2. สภาพการจัดการศึกษา
2.1 โรงเรียนในสังกัด
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 30 มีโรงเรียนในสังกัด จำนวน 37 โรงเรียน ดังนี้
1. โรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล
2. โรงเรียนสตรีชัยภูมิ
3. โรงเรียนเมืองพญาแลวิทยา
4. โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย ชัยภูมิ
5 .โรงเรียนกุดตุมวิทยา
6. โรงเรียนบานคายวิทยา
7. โรงเรียนชีลองวิทยา
8. โรงเรียนภูพระวิทยาคม
9. โรงเรียนบานเขวาวิทยายน
10. โรงเรียนคอนสวรรค
11. โรงเรียนสามหมอวิทยา
12. โรงเรียนโนนสะอาดวิทยา
13. โรงเรียนปูดวงศึกษาลัย
14. โรงเรียนหนองบัวแดงวิทยา
15. โรงเรียนคูเมืองวิทยา
16. โรงเรียนนางแดดวังชมภูวิทยา รัชมังคลาภิเษก
17. โรงเรียนเจียงทองพิทยาคม
18. โรงเรียนภักดีชุมพลวิทยา
19. โรงเรียนแกงครอวิทยา
20. โรงเรียนนาหนองทุมวิทยา
21. โรงเรียนทามะไฟหวานวิทยาคม
22. โรงเรียนภูเขียว
23. โรงเรียนพระธาตุหนองสามหมื่น
24. โรงเรียนหนองคอนไทยวิทยาคม
25. โรงเรียนคอนสารวิทยาคม
26. โรงเรียนโนนคูณวิทยาคารรัชมังคลาภิเษก
27. โรงเรียนบานแทนวิทยา
28. โรงเรียนจัตุรัสวิทยาคาร
29. โรงเรียนหนองบัวบานวิทยา
30. โรงเรียนละหานเจริญวิทยา
31. โรงเรียนบางอำพันธวิทยาคม
32. โรงเรียนเพชรพิทยาสรรค
33. โรงเรียนเริงรมยวทิ ยาคม
34. โรงเรียนเทพสถิตวิทยา
35. โรงเรียนนายางกลักพิทยาคม
36. โรงเรียนหนองบัวระเหววิทยาคาร
37. โรงเรียนหวยแยวิทยา
2.2 การจำแนกขนาดของสถานศึกษา
ที่
1.
2.
3.
4.

ขนาดสถานศึกษา
โรงเรียนขนาดเล็ก < 500 คน
โรงเรียนขนาดกลาง 500 - 1,499 คน
โรงเรียนขนาดใหญ 1,500 - 2,499 คน
โรงเรียนขนาดใหญพิเศษ > 2,500 คน
รวม

จำนวน(โรง)
19
13
1
4
37

ที่มา : ศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา สพม.30 ขอมูล ณ วันที่ 10 พฤศจิกายน 2562
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2.3 ขอมูลนักเรียนและหองเรียน
ที่

ระดับชั้น

1 ระดับมัธยมศึกษาตอนตน
ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1
ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2
ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3
รวมระดับมัธยมศึกษาตอนตน
2 ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4
ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 5
ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 6
รวมระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
รวมทั้ง 2 ระดับ

จำนวนนักเรียน(คน)/จำนวนหองเรียน(หอง)
นักเรียนชาย นักเรียนหญิง นักเรียนรวม หองเรียน
2,878
2,541
2,536
7,955

3,075
3,126
3,083
9,284

5,953
5,667
5,619
17,239

174
170
172
561

1,743
1,756
1,567
5,075
13,030

2,963
2,890
2,628
8,481
17,765

4,706
4,646
4,204
13,556
30,795

149
148
148
445
961

ที่มา : ศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา สพม.30 ขอมูล ณ วันที่ 10 พฤศจิกายน 2562
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3. ผลการจัดการศึกษา
ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจำปการศึกษา 2562 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 30
ตาราง เปรียบเทียบผลการประเมิน (O–NET) ป 2560 - 2562 ระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3
กลุมสาระการเรียนรู
ภาษาไทย
คณิตศาสตร
วิทยาศาสตร
ภาษาตางประเทศ (ภาษาอังกฤษ)

2560
46.89
25.25
31.69
28.79

ปการศึกษา
2561
53.49
28.86
35.86
28.19

2562
54.74
25.87
29.97
31.71

ตาราง เปรียบเทียบผลการประเมิน (O-NET) ป 2560 - 2562 ระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ 6
กลุมสาระการเรียนรู
ภาษาไทย
คณิตศาสตร
สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม
วิทยาศาสตร
ภาษาตางประเทศ (ภาษาอังกฤษ)

2560
45.90
21.13
32.50
27.80
23.56

ปการศึกษา
2561
43.85
26.67
33.60
29.50
26.88

2562
39.12
21.80
33.97
27.38
25.29

ที่มา กลุมนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา สพม.30

สวนที่ 2
การวิเคราะหสภาพแวดลอม
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 30 ไดวิเคราะหสภาพแวดลอมขององคกรโดยใช SWOT
ANALYSIS ซึ่งกำหนดปจจัยแวดลอมภายนอก 4 ดาน ไดแก ดานสังคมและวัฒนธรรม ดานเทคโนโลยี ดานเศรษฐกิจ
ดานการเมืองและกฎหมาย และกำหนดปจจัยแวดลอมภายใน 6 ดาน ไดแก ดานโครงสรางและนโยบาย ดานผลผลิต
และการใหบริการ ดานบุคลากรดานประสิทธิภาพทางการเงิน ดานวัสดุอุปกรณ และดานการบริหารจัดการ
ผลการวิเคราะห ดังนี้
ผลการวิเคราะหสภาพแวดลอมภายนอก
1. ปจจัยดานสังคมและวัฒนธรรม (Social – Cultural Factors)
1.1 โอกาส
1.1.1 มีวัฒนธรรม ขนบธรรมเนียมและประเพณี ภูมิปญญา ที่ดีงามที่เปนเอกลักษณประจำถิ่น
ที่หลากหลาย สามารถเปนแบบอยางที่ดีได
1.1.2 ประชาชนเห็นคุณคาในแนวคิดระบบเศรษฐกิจพอเพียง
1.1.3 ผูปกครองใหความสำคัญตอบุตรหลานในการเขาโรงเรียนที่มีคุณภาพ
ทำใหสถานศึกษาตองเรงพัฒนาคุณภาพ
1.1.4 ประชาชน ผูเกี่ยวของ องคกรภายนอก ใหความสำคัญและใหความรวมมือตอ
การศึกษา
1.1.5 คนไทยมีศักยภาพที่สามารถพัฒนาสูความเปนเลิศได
1.1.6 มีแหลงเรียนรู ภูมิปญญาทองถิ่นที่หลากหลายสามารถนำไปใชในการ
จัดการเรียนรู
1.2 อุปสรรค
1.2.1 วัฒนธรรมและคานิยมของผูปกครอง มีการสงบุตรหลานเขาไปเรียนในเมืองมากขึ้น ทำ
ใหโรงเรียนในทองถิ่นมีนักเรียนลดลง
1.2.2 วัฒนธรรมตะวันตกเขามาจึงทำใหคานิยมเปลี่ยนไปตามกระแสของสังคม และวัฒนธรรม
ตางชาติ สงผลใหเยาวชนไทยละเลยวัฒนธรรม ประเพณีไทย สนใจวัตถุนิยมและบริโภคนิยมเพิ่มมากขึ้น
1.2.3 ปญหาเยาวชนแตงกายลอแหลม
1.2.4 ปญหาเด็กพิการ ทุพพลภาพ มีปญหาบกพรองทางสติปญญา
1.2.5 ปญหาพฤติกรรมทางเพศ และยาเสพติด / สิ่งเสพติด
1.2.6 ปญหาครอบครัว ความยากไร
1.2.7 สังคมมีความแตกตาง ไดแก ความแตกตางดาน เชื้อชาติ ความแตกตางของชุมชน
ความแตกตางทางวัฒนธรรม
1.2.8 เด็กจากครอบครัวที่ผูปกครองมีอาชีพที่ตองยายถิ่นที่อยูบอยๆ ทำใหการเรียนไมตอเนื่อง
สงผลตอคุณภาพทางการศึกษาของนักเรียน
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2. ปจจัยดานเทคโนโลยี (Technological Factors)
2.1 โอกาส
2.1.1 มีเทคโนโลยีที่ทันสมัย รวดเร็ว เอื้อตอการทำงาน สามารถนำมาใชประโยชนดาน
การศึกษา การบริหารงาน การสื่อสารมากขึ้น
2.1.2 ครู บุคลากรทางการศึกษา นักเรียน และประชาชนทั่วไปมีความสนใจและตองการที่จะ
พัฒนาความรูทางดานเทคโนโลยี
2.1.3 หนวยงานภายนอกทั้งภาครัฐ เอกชน และชุมชน ใหการสนับสนุนดานเทคโนโลยี
2.1.4 หนวยงานทางการศึกษามีความตื่นตัวในการนำเทคโนโลยีมาใชในการ จัดการศึกษา
2.2 อุปสรรค
2.2.1 ขาดงบประมาณในการจัดซื้อ/บำรุงรักษา สื่อวัสดุอุปกรณที่เปนเทคโนโลยีสมัยใหม
เนื่องจากมีราคาสูง
2.2.2 ระบบขาดประสิทธิภาพ เปลี่ยนแปลงเร็ว สิ้นเปลือง
2.2.3 โรงเรียนขนาดเล็กในเขตพื้นที่หางไกลทุรกันดารมีอุปสรรคในการใชเทคโนโลยี เชน
การสื่อสารและการเขาถึงอินเตอรเน็ตยังใชไมไดในบางพื้นที่ ติดตอประสานยาก
2.2.4 บุคลากรที่มีความสามารถทางดาน ICT
2.2.5 พฤติกรรมการใชเทคโนโลยีที่ไมเหมาะสม
3. ปจจัยดานเศรษฐกิจ (Economic Factors)
3.1 โอกาส
3.1.1 มีคานิยมทางดานเศรษฐกิจที่ยึดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
3.1.2 เศรษฐกิจคอนขางดี มีการลงทุนดานอุตสาหกรรมอยางกวางขวาง
และมีแหลงทองเที่ยวที่หลากหลาย
3.1.3 รัฐบาลมีนโยบายกระตุนเศรษฐกิจ
3.1.4 มีความหลากหลายดานอาชีพสามารถจัดทำหลักสูตรทองถิ่นเพื่อรองรับการคา 3.1.5
มีเขื่อนและเปนเมืองทองเที่ยว ซึ่งสรางรายไดแกชุมชนในทองถิ่น
3.1.5 องคกรทั้งภาครัฐและเอกชน ชุมชน รวมมือชวยเหลือในการจัดการศึกษา
3.2 อุปสรรค
3.2.1 สภาพดินฟาอากาศที่เกี่ยวของกับผลผลิตไมแนนอนทำใหมีการอพยพยายถิ่นเพื่อหางานทำ
เกิดการทิ้งลูกหลานใหอยูกับคนแก
3.2.2 เศรษฐกิจภาพรวมของประเทศตกต่ำ ทำใหไมเอื้อตอการจัดการศึกษา ไดอยางมี
ประสิทธิภาพ
3.2.3 ประชากรยากจน รายไดนอย สวนใหญมีอาชีพเกษตรกรรม
3.2.4 คนวางงาน ทำใหเกิดความยากจน มีภาระหนี้สินเพิ่มมากขึ้น
3.2.5 เศรษฐกิจแบบทุนนิยม ทำใหเกิดการเอารัดเอาเปรียบ เศรษฐกิจแยลงเพราะสินคาราคาแพง
3.2.6 การระดมทรัพยากรทางการศึกษาทำไดนอย ไมเพียงพอตอการพัฒนา
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4. ปจจัยดานการเมืองและกฎหมาย (Political & Legal Factors)
4.1 โอกาส
4.1.1 มีกฎหมาย พรบ.การศึกษา นโยบาย ที่ชัดเจนเปนรูปธรรมซึ่งเอื้อตอการพัฒนาการจัด
การศึกษา
4.1.2 ผูนำการเมืองระดับชาติ ทองถิ่นใหความสำคัญในการสนับสนุนการจัดการศึกษาใน
จังหวัดชัยภูมิ โดยรวมแกปญหาการจัดการศึกษา
4.1.3 ความเสถียรภาพทางการเมืองภายในจังหวัดชัยภูมิ มีอิสระไมแทรกแซง
ตอการศึกษา
4.1.4 องคกรปกครองสวนทองถิ่น หนวยงานทางการศึกษาทั้งภาครัฐและเอกชนมีสวนรวมใน
การจัดการศึกษา
4.1.5 ผูเรียนมีโอกาสทางการศึกษามากขึ้น จากนโยบายของรัฐบาล
4.1.6 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ ๑๑ ของรัฐบาล สงผลใหโรงเรียนไดรับ
การพัฒนาทางการศึกษาในดานตางๆ เพิ่มมากขึ้น
4.1.7 มีองคกรกำกับติดตามประเมินผลการดำเนินงาน สามารถตรวจสอบได
4.1.8 มีขอผูกพันทำไวกับสหประชาชาติ เชน สิทธิเด็กปฏิญญาโลกวาดวยการศึกษาเพื่อปวงชน
การประกาศรับรองปฏิญญา
4.2 อุปสรรค
4.2.1 มีการเปลี่ยนแปลงดานการบริหาร ทำใหนโยบายเปลี่ยนตามรัฐบาลดวย
4.2.2 การเมืองทองถิ่นยังไมเขาใจในบทบาทหนาที่ที่ตองเขามามีสวนรวมในการจัดการศึกษา
4.2.3 กฎหมายและระเบียบบางตัวไมเอื้อตอการสนับสนุนงบประมาณ
4.2.4 กฎหมาย ระเบียบ ขอบังคับ บางเรื่องสงผลกระทบตอการปฏิบัติหนาที่ ทำใหขาดขวัญ
และกำลังใจ
ผลการวิเคราะหสภาพแวดลอมภายใน
1. ปจจัยดานโครงสรางและนโยบาย (Structure & Policy)
1.1 จุดแข็ง
1.1.1 นโยบายเปนรูปธรรม ครอบคลุม สอดคลองกับนโยบายของกระทรวง นโยบายของ
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และนโยบายที่เกี่ยวของ
1.1.2 การกำหนดนโยบายมาจากการมีสวนรวมของทุกฝายที่เกี่ยวของ
1.1.3 โครงสรางชัดเจนเปนเอกภาพ
1.1.4 โรงเรียนมีฐานะเปนนิติบุคคล
1.1.5 มีการจัดตั้งศูนยวิชาการกลุมโรงเรียนในสังกัด
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1.2 จุดออน
1.2.1 นโยบายกำหนดมาจากสวนกลาง โครงการ/กิจกรรม ยังไมเปนไปตามสภาพปญหาและ
ความตองการของทองถิ่น
1.2.2 ขาดการประสานงานดานนโยบายและการประชาสัมพันธ
1.2.3 ภารกิจงานยังคงมีความซ้ำซอน
2. ปจจัยดานผลผลิตและการใหบริการ (Service System)
2.1 จุดแข็ง
2.1.1 มีสถานศึกษาใหบริการประชากรวัยเรียนทุกกลุมเปาหมายไดครอบคลุม ทั่วถึง
2.1.2 สถานศึกษาจัดใหผูเรียนไดรับการเรียนรูดวยวิธีการที่หลากหลาย โดยเนนผูเรียน
เปนสำคัญ
2.1.3 จัดทำหลักสูตรสถานศึกษาสอดคลองกับความตองการของทองถิ่น
2.1.4 มีแหลงภูมิปญญาทองถิ่นที่หลากหลาย
2.1.5 มีการประเมินคุณภาพผูเรียนจากภายในองคกรและภายนอกองคกรอยางตอเนื่อง
2.2 จุดออน
2.2.1 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนต่ำกวามาตรฐานบางกลุมสาระ
2.2.2 ระบบการใหบริการมีขั้นตอนที่ซับซอนมากเกินไป
2.2.3 คุณภาพนักเรียนในแตละโรงเรียนมีความแตกตางกัน
2.2.4 นักเรียนที่มีความสามารถพิเศษยังไมไดรับการสนับสนุนเทาที่ควร
2.2.5 คุณภาพผูเรียนดานคุณธรรม จริยธรรม ลดลง
3. ปจจัยดานบุคลากร (Personnel)
3.1 จุดแข็ง
3.1.1 บุคลากรมีศักยภาพ มีความรูความสามารถ มีประสบการณ
3.1.2 โรงเรียนขนาดใหญมีบุคลากรเพียงพอ
3.1.3 บุคลากรเห็นความสำคัญและมีความตองการที่จะรับการพัฒนาที่สอดคลองกับแนว
ทางการปฏิรูปการศึกษา
3.1.4 มีการพัฒนาบุคลากรอยางตอเนื่อง
3.2 จุดออน
3.2.2 บุคลากรปฏิบัติงานไมตรงกับความรูความสามารถของตนเอง
3.2.3 บุคลากรบางสวนขาดการพัฒนาศักยภาพและขาดทักษะประสบการณ
3.2.4 นโยบายการบริหารบุคคลสูสถานศึกษาคอนขางจำกัด
3.2.5 บุคลากรบางสวนรูงานเฉพาะสวนที่ตนรับผิดชอบ
3.2.6 ขาดบุคลากรที่มีความสามารถดาน ICT
3.2.7 บุคลากรขาดการประสานงานในการทำงาน
3.2.8 บุคลากรมีปญหาหนี้สิน
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4. ปจจัยดานประสิทธิภาพทางการเงิน (Operating Cost)
4.1 จุดแข็ง
4.1.1 มีระบบการบริหารติดตามดานการเงินที่มีประสิทธิภาพตามหลักธรรมาภิบาล
4.1.2 เบิกจายเงินถูกตองตามระเบียบ รวดเร็ว มีประสิทธิภาพ
4.1.3 มีสวัสดิการทางการเงินที่เอื้อตอการเบิกจาย
4.1.4 การโอนงบประมาณไปยังโรงเรียนโดยตรงทำใหเกิดความคลองตัวในการเบิกจาย
4.1.5 ไดรับการสนับสนุนงบประมาณและทรัพยากรจากชุมชนและหนวยงานอื่น ๆ
4.2 จุดออน
4.2.1 งบประมาณไมเพียงพอตอการบริหารจัดการศึกษาตามภารกิจหลัก/กลยุทธ/
ตามแผนปฏิบัติการประจำป
4.2.2 โรงเรียนขาดความรูในดานการเงินทำใหดำเนินการเบิกจายลาชา
เบิกจายผิดวัตถุประสงค
4.2.3 โรงเรียนขนาดเล็กไดรับงบประมาณเพื่อการบริหารจัดการและการพัฒนาการศึกษา
ไมเพียงพอตอการพัฒนาคุณภาพผูเรียน
4.2.4 จัดสรรงบประมาณไมสอดคลองกับความเปนจริงและตามระยะเวลาที่จะตองดำเนินการ
ตามแผน
5. ปจจัยดานวัสดุอุปกรณ (Material)
5.1 จุดแข็ง
5.1.1 โรงเรียนขนาดใหญมีวัสดุอุปกรณที่เพียงพอ ทันสมัย
5.1.2 จัดสรรในรูปคณะกรรมการ โดยยึดถือตามระเบียบแนวทางที่กำหนด
5.1.3 ไดรับการสนับสนุนวัสดุ อุปกรณจากหนวยงานอื่น ๆ
5.1.4 การไดรับจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนตามรายหัวนักเรียน ทำใหโรงเรียนมีอิสระในการ
จัดหาวัสดุ อุปกรณ ไดตามความตองการ
5.2 จุดออน
5.2.1 โรงเรียนขนาดเล็กมี สื่อ วัสดุ อุปกรณไมเพียงพอ ลาสมัย ไมมีคุณภาพ
5.2.2 โรงเรียนบางแหงมีสื่อ วัสดุ อุปกรณ ที่ไมเพียงพอ
5.2.3 โรงเรียนบางแหงขาดงบประมาณในการซอมบำรุง สื่อ วัสดุ อุปกรณ
5.2.4 โรงเรียนบางแหงขาดการใชที่ถูกวิธีในการใชสื่อ วัสดุ อุปกรณ
5.2.5 การจั ด สรรงบประมาณด านวัส ดุ อุ ป กรณ บางรายการไม ต รงกั บ ความต อ งการของ
โรงเรียน เนื่องจากมีขอมูลที่ไมเปนปจจุบัน
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6. ปจจัยดานการบริหารจัดการ (Management)
6.1 จุดแข็ง
6.1.1 มีระบบการบริหารงานชัดเจนเปนเอกภาพ
6.1.2 มีการกระจายอำนาจในการบริหารจัดการ ทุกฝายมีสวนรวม
6.1.3 ยึดระเบียบ แบงหนาที่ชัดเจน บริการฉับไว
6.1.4 มีการประชาสัมพันธที่ดีในบางเรื่อง
6.1.5 ดำเนินการตามเปาหมายที่กำหนด มีแผนงาน/โครงการ ครอบคลุมอยางชัดเจน
6.1.6 มีระบบประกันคุณภาพภายในและภายนอกทีม่ ีประสิทธิภาพ
6.1.7 นำผลการดำเนินงานที่ผานมาเปนขอมูลในการวางแผนและบริหารจัดการ
6.1.8 กำหนดใหมีผูรวมรับผิดชอบงานไดครอบคลุม
6.2 จุดออน
6.2.1 มีขอจำกัดในการบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็ก
6.2.2 โรงเรียนขนาดเล็กมีอัตรากำลังที่ไมเพียงพอ
6.2.3 นำนโยบายสูการปฏิบัติยังไมครอบคลุม
6.2.4 ความแตกตางของสถานศึกษาในเรื่องความพรอมที่จะบริหารจัดการศึกษา
6.2.5 มีขั้นตอนมากทำใหปฏิบัติงานลาชา
6.2.6 มีความซ้ำซอนดานการจัดเก็บและการรายงานขอมูล
6.2.7 สถานศึกษามีภาระงานที่ไมเกี่ยวของกับการศึกษามากเกินไป
6.2.8 การบริหารเครือขาย / การมีสวนรวมในการบริหารยังไมหลากหลาย
6.2.9 บางเรื่องมีการบริหารจัดการที่ซ้ำซอน ขาดการประสานงาน
การประชาสัมพันธ
6.2.10 ขาดความอิสระ ความคลองตัว ตองเปนไปตามกรอบ แนวทาง กฎระเบียบ ขอบังคับ

สวนที่ 3
ทิศทางการพัฒนาคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐาน
การจัดทำแผนพั ฒ นาการศึกษาขั้น พื้นฐาน ระยะ 3 ป (พ.ศ. 2563 - 2565) ของสำนักงานเขตพื้นที่
การศึกษามัธยมศึกษา เขต 30 จะมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลได ตองมีการพิจารณาความเชื่อมโยง สอดคลอง
กับรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย ยุทธศาสตรชาติ ระยะ 20 ป (พ.ศ. 2560 - 2580) แผนพัฒนาเศรษฐกิจ
และสังคมแหงชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560 - 2564) แผนการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2560 – 2579 นโยบายและ
จุดเนนของกระทรวงศึกษาธิการ และนโยบายสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจำปงบประมาณ
พ.ศ. 2563 รวมถึงตองมีการกำหนดวิสัยทัศน พันธกิจ เปาหมาย กลยุทธ แนวทาง/มาตรการ และโครงการที่
สอดคล อ ง เชื่อ มโยงกั น กำหนดเป น กรอบแนวทางในการจัดทำแผนพั ฒ นาการศึกษาขั้น พื้น ฐาน ระยะ 3 ป
(พ.ศ. 2563 - 2565) ดังนี้
1. รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560
รัฐธรรมนู ญ แห งราชอาณาจักรไทย พุ ทธศั กราช 2560 ไดบัญ ญั ติสาระสำคัญ เกี่ย วกับ การศึกษาขั้น
พื้นฐานไวใน มาตรา 54 รัฐตองดำเนินการใหเด็กทุกคนไดรับการศึกษาเปนเวลาสิบสองป ตั้งแตกอนวัยเรียนจนจบ
การศึกษาภาคบังคับอยางมีคุณภาพโดยไมเก็บคาใชจาย
รัฐตองดำเนินการใหประชาชนไดรับการศึกษาตามความตองการในระบบตางๆ รวมทั้งสงเสริมใหมีการ
เรี ย นรู ต ลอดชี วิ ต และจั ด ให มีก ารร ว มมื อกั น ระหวางรัฐ องค กรปกครองส ว นท องถิ่น ภาคเอกชน ในการจั ด
การศึกษาทุกระดับ โดยรัฐมีหนาที่ดำเนินการกำกับ สงเสริม และสนับสนุนใหการจัดการศึกษาดังกลาวมีคุณภาพ
ไดมาตรฐานสากล
การศึกษาทั้งปวงตองมุงพัฒนาผูเรียนใหเปนคนดี มีวินัย ภูมิใจในชาติ สามารถเชี่ยวชาญไดตามความ
ถนัดของตน และมีความรับผิดชอบตอครอบครัว ชุมชน สังคม และประเทศชาติ
2. ยุทธศาสตรชาติ ระยะ 20 ป ( พ.ศ. 2561 - 2580)
ยุทธศาสตรชาติ พ.ศ. 2561 – 2580 เปนเปาหมายการพัฒนาประเทศอยางยั่งยืนตามหลักธรรมาภิบาล
เพื่ อใชเป นกรอบการดำเนิน งานของหนวยงานภาครัฐเพื่ อมุงสูเปาหมายรวมกันในการพัฒ นาประเทศให บรรลุ
วิสัยทัศน “ประเทศไทยมีความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน เปนประเทศพัฒนาแลว ดวยการพัฒนาตามหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง” ไดตามที่กำหนดไวอยางเปนรูปธรรม โดยมีเปาหมายการพัฒนาประเทศตามยุทธศาสตรชาติ
คือ “ประเทศชาติมั่นคง ประชาชนมีความสุข เศรษฐกิจพัฒนาอยางตอเนื่อง สังคมเปนธรรม ฐานทรัพยากรธรรมชาติ
ยั่งยืน” หรือเปนคติพจนประจำชาติวา “มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน” เพื่อตอบสนองตอผลประโยชนแหงชาติ อันไดแก
การมีเอกราช อธิปไตย การดำรงอยูอยางมั่นคง ยั่งยืนของสถานบันหลักของชาติ และปราศจากภัยคุกคามทุก
รูป แบบ การอยู รวมกัน ในชาติอยางสันติ สุข เปน ปกแผ น มีความมั่งคงทางสังคมทามกลางพหุสั งคมและการมี
เกี ย รติ และศั ก ดิ์ ศ รี ข องความเป น มนุ ษ ย ความเจริ ญ เติ บ โตของชาติ ความเป น ธรรมและความอยู ดีมี สุ ข ของ
ประชาชน ความยั่งยืนของฐานทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดลอม ความมั่นคงทางพลังงาน และอาหาร ความสามารถ
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ในการรักษาผลประโยชนของชาติภายใตการเปลี่ยนแปลงของสภาวะแวดลอมระหวางประเทศ และการอยูรวมกัน
อย างสั น ติ ประสานสอดคล องกั น ดานความมั่ น คงในประชาคมอาเซียน และประชาคมโลกอยางมี เกี ย รติและ
ศักดิ์ศรี
ความมั่นคง หมายถึง การมีความมั่นคงปลอดภัยจากภัยและการเปลี่ยนแปลงทั้งภายในประเทศและ
ภายนอกประเทศในทุกระดับ ทั้งระดับประเทศ สังคม ชุมชน ครัวเรือน และปจเจกบุคคล และมีความมั่นคงในทุก
มิติ ทั้งมิติทางการทหาร เศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดลอม และการเมืองเชน ประเทศมีความมั่นคงในเอกราชและ
อธิ ป ไตย มี ก ารปกครองระบอบประชาธิ ป ไตยที่ มี พ ระมหากษั ต ริ ย ท รงเป น ประมุ ข มี ส ถาบั น ชาติ ศาสนา
พระมหากษัตริยที่เขมแข็งเปนศูนยกลางเปนที่ยึดเหนี่ยวจิตใจของประชาชน มีระบบการเมืองที่มั่นคงเปนกลไกที่
นำไปสูการบริหารประเทศที่ตอเนื่อง และโปรงใสตามหลักธรรมาภิบาล สังคมมีความปรองดองและความสามัคคี
สามารถผนึกกำลังเพื่อพัฒนาประเทศ ชุมชนมีความเขมแข็ง ครอบครัวมีความอบอุน ประชาชนมีความมั่นคงใน
ชีวิต มีงานและรายไดที่มั่นคงพอเพียงกับการดำรงชีวิต มีการออมสำหรับวัยเกษียณ มีความมั่นคงของอาหารและ
พลังงาน และน้ำ มีที่อยูอาศัยและความปลอดภัยในชีวิตทรัพยสิน
ความมั่งคั่ง หมายถึงประเทศไทยมีการขยายตัวของเศรษฐกิจอยางตอเนื่องและมีความยั่งยืนจนเขาสู
กลุมประเทศรายไดสูง ความเหลื่อมล้ำของการพัฒนาลดลง ประชากรมีความอยูดีมีสุข ไดรับผลประโยชนจากการ
พัฒนาอยางเทาเทียมกันมากขึ้น และมีการพัฒนาอยางทั่วถึงทุกภาคสวน มีคุณภาพชีวิตตามมาตรฐานขององคการ
สหประชาชาติ ไมมีประชาชนที่อยูใตเสนความยากจน เศรษฐกิจในประเทศมีความเขมแข็ง ขณะเดียวกันตองมี
ความสามารถในการแขงขันกับประเทศตางๆ ทั้งในตลาดโลกและตลาดภายในประเทศเพื่อใหสามารถสรางรายได
ทั้งจากภายในประเทศและภายนอกประเทศ ตลอดจนมีการสรางฐานเศรษฐกิจและสังคมแหงอนาคตเพื่อใหสอด
รับกับบริบทการพัฒนาที่เปลี่ยนแปลงไปและประเทศไทยมีบทบาทที่สำคัญในเวทีโลก และมีความสัมพันธทาง
เศรษฐกิจและการคาอยางแนนแฟนกับประเทศในภูมิภาคเอเชีย เปนจุดสำคัญของการเชื่อมโยงภูมิภาค ทั้งการ
คมนาคมขนสง การผลิต การคา การลงทุน และการทำธุรกิจ เพื่อใหเปนพลังในการพัฒนา นอกจากนี้ยังมีความ
สมบูรณในทุนที่จะสามารถสรางการพัฒนาตอเนื่องไปได ไดแก ทุนมนุษย ทุนทางปญญา ทุนทางการเงิน ทุนที่เปน
เครื่องมือเครื่องจักรทุนทางสังคม และทุนทางทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
ความยั่งยืน หมายถึงการพัฒนาที่สามารถสรางความเจริญ รายได และคุณภาพชีวิตของประชาชน
ใหเพิ่มขึ้นอยางตอเนื่อง ซึ่งเปนการเจริญเติบโตของเศรษฐกิจที่อยูบนหลักการใช การรักษาและฟนฟู
ฐานทรัพยากรธรรมชาติอยางยั่งยืน ไมใชทรัพยากรธรรมชาติจนเกินพอดี ไมสรางมลภาวะตอสิ่งแวดลอมจนเกิน
ความสามารถในการรองรับและเยียวยาของระบบนิเวศนการผลิตและการบริโภคเปนมิตรตอสิ่งแวดลอม และ
สอดคลองกับเปาหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน ทรัพยากรธรรมชาติมีความอุดมสมบูรณมากขึ้น และสิ่งแวดลอมมี
คุณภาพดีขึ้น คนมีความรับผิดชอบตอสังคม มีความเอื้ออาทร เสียสละเพื่อผลประโยชนสวนรวม รัฐบาลมีนโยบาย
ที่มุงประโยชนสวนรวมอยางยั่งยืนและใหความสำคัญกับการมีสวนรวมของประชาชน และทุกภาคสวนในสังคม
ยึดถือและปฏิบัติตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อการพัฒนาในระดับอยางสมดุล มีเสถียรภาพ และยั่งยืน
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ประเด็นยุทธศาสตรชาติ
เพื่อใหประเทศไทยสามารถยกระดับการพัฒนาใหบรรลุตามวิสัยทัศน “ประเทศไทยมีความมั่นคงมั่งคั่ง
ยั่งยืน เปนประเทศพัฒนาแลว ดวยการพัฒนาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” และเปาหมายการพัฒนา
ประเทศขางตน จึงจำเปนตองกำหนดยุทธศาสตรการพัฒนาประเทศระยะยาวที่จะทำใหประเทศไทยมีความมั่นคง
ในเอกราชและอธิปไตย มีภูมิคุมกันตอการเปลี่ยนแปลงจากปจจัยภายในและภายนอกประเทศในทุกมิติทุกรูปแบบ
และทุกระดับ ภาคเกษตรกรรม ภาคอุตสาหกรรม และภาคบริการของประเทศไดรับการพัฒนายกระดับไปสูการใช
เทคโนโลยีและนวัตกรรมในการสรางมูลคาเพิ่มและพัฒนากลไกที่สำคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจใหมที่จะสราง
และเพิ่มศักยภาพในการแขงขันของประเทศ เพื่อยกระดับฐานรายไดของประชาชนในภาพรวมและการกระจาย
ผลประโยชน ไปสู ภ าคส วนต างๆ ได อย างเหมาะสม คนไทยไดรับ การพั ฒ นาใหเปน คนดี เกง มีวินั ย คำนึ งถึ ง
ผลประโยชนสวนรวมและมีศักยภาพในการคิดวิเคราะห สามารถ "รู รับ ปรับใช” เทคโนโลยีใหมไดอยางตอเนื่อง
สามารถเขาถึงบริการพื้นฐาน ระบบสวัสดิการและกระบวนการยุติธรรมไดอยางเทาเทียมกัน โดยไมมีใครถูกทิ้งไว
ขางหลัง
การพัฒนาประเทศในชวงเวลาของยุทธศาสตรชาติ จะมุงเนนการสรางสมดุลระหวางการพัฒนาความ
มั่นคง เศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดลอม โดยการมีสวนรวมของทุกภาคสวนในรูปแบบ “ประชารัฐ” โดยประกอบดวย
6 ยุทธศาสตร ไดแก ยุทธศาสตรชาติดานความมั่นคง ยุทธศาสตรชาติดานการสรางความสามารถในการแขงขัน
ยุทธศาสตรชาติดานการพัฒ นาและเสริมสรางศั กยภาพทรัพยากรมนุษย ยุทธศาสตรชาติดานการสรางโอกาส
และความเสมอภาคทางสังคม ยุทธศาสตรชาติดานการสรางการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม
และยุ ท ธศาสตร ช าติ ด า นการปรั บ สมดุ ล และพั ฒ นาระบบการบริ ห ารจั ด การภาครัฐ โดยแต ล ะยุ ท ธศาสตร
มีเปาหมายและประเด็นการพัฒนา ดังนี้
1. ยุทธศาสตรดานความมั่นคง
ยุ ท ธศาสตร ช าติ ด า นความมั่ น คง มี เป าหมายการพั ฒ นาที่ ส ำคั ญ คือ ประเทศชาติมั่ น คง ประชาชน
มีความสุข เนนการบริหารจัดการสภาวะแวดลอมของประเทศใหมีความมั่นคง ปลอดภัย เอกราช อธิปไตย และมี
ความสงบเรียบรอยในทุกระดับ ตั้งแตระดับชาติสังคม ชุมชน มุงเนนการพัฒนาคน เครื่องมือเทคโนโลยีและระบบ
ฐานขอมูลขนาดใหญใหมีความพรอมสามารถรับมือกับภัยคุกคาม และภัยพิบัติไดทุกรูปแบบ และทุกระดับความ
รุนแรง ควบคูไปกับการปองกันและแกไขปญหา ดานความมั่นคงที่มีอยูในปจจุบัน และที่อาจเกิดขึ้นในอนาคต
ใชกลไกในการแกปญหาแบบบูรณาการ ทั้งกับสวนราชการ ภาคเอกชน ประชาสังคม และองคกรที่ไมใชรัฐ รวมถึง
ประเทศเพื่ อ นบ าน และมิ ต รประเทศทั่ ว โลกบนพื้ น ฐานของหลั ก ธรรมาภิ บ าลเพื่ อ เอื้ อ อำนวยประโยชน ต อ
การดำเนินการของยุทธศาสตรชาติดานอื่นๆ ใหสามารถขับเคลื่อนไปไดตามทิศทางและเปาหมายที่กำหนด
2. ยุทธศาสตรชาติดานการสรางความสามารถในการแขงขัน
มีเปาหมายการพัฒนา ที่มุงเนนการยกระดับศักยภาพของประเทศในหลากหลายมิติบนพื้นฐานแนวคิด
3 ประการ ไดแก (1) “ตอยอดอดีต” โดยมองกลับไปที่รากเหงาทางเศรษฐกิจ อัตลักษณวัฒนธรรม ประเพณีวิถี
ชีวิต และจุดเดนทางทรัพยากรธรรมชาติที่หลากหลาย รวมทั้งความไดเปรียบเชิงเปรียบเทียบของประเทศในดาน
อื่นๆ นำมาประยุกตผสมผสานกับเทคโนโลยีและนวัตกรรม เพื่อใหสอดรับกับบริบทของเศรษฐกิจและสังคมโลก

15

สมัยใหม (2) “ปรับปจจุบัน” เพื่อปูทางสูอนาคต ผานการพัฒนาโครงสรางพื้นฐานของประเทศในมิติตางๆ ทั้ง
โครงข า ยระบบคมนาคมและขนส ง โครงสร า งพื้ น ฐานวิ ท ยาศาสตร เทคโนโลยี แ ละดิ จิ ทั ล และการปรั บ
สภาพแวดลอมใหเอื้อตอการพัฒนาอุตสาหกรรมและบริการอนาคต และ (3) “สรางคุณคาใหมในอนาคต” ดวย
การเพิ่มศักยภาพของผูประกอบการ พัฒนาคนรุนใหมรวมถึงปรับรูปแบบธุรกิจ เพื่อตอบสนองตอความตองการ
ของตลาด ผสมผสานกับยุทธศาสตรที่รองรับอนาคตบนพื้นฐานของการตอยอดอดีตและปรับปจจุบัน พรอมทั้งการ
สงเสริมและสนับสนุนจากภาครัฐใหประเทศไทยสามารถสรางฐานรายไดและการจางงานใหมขยายโอกาสทาง
การคาและการลงทุนในเวทีโลก ควบคูไปกับการยกระดับรายไดและการกินดีอยูดีรวมถึงการเพิ่มขึ้นของคนชั้น
กลางและลดความเหลื่อมล้ำของคนในประเทศไดในคราวเดียวกัน
3. ยุทธศาสตรชาติดานการพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพทรัพยากรมนุษย
มีเปาหมาย การพัฒ นาที่สำคัญเพื่อพัฒ นาคนในทุกมิติและในทุกชวงวัยใหเปนคนดีเกง และมีคุณภาพ
โดยคนไทย มี ความพรอมทั้ งกาย ใจ สติ ป ญญา มีพัฒ นาการที่ดีรอบดานและมีสุขภาวะที่ดีในทุกชวงวัย มีจิต
สาธารณะรับผิดชอบตอสังคมและผูอื่น มัธยัสถอดออม โอบออมอารีมีวินัย รักษาศีลธรรมและเปนพลเมืองดีของ
ชาติ มีหลักคิดที่ถูกตอง มีทักษะที่จำเปนในศตวรรษที่ 21 มีทักษะสื่อสารภาษาอังกฤษ และภาษาที่สาม และ
อนุรักษภาษาทองถิ่น มีนิสัยรักการเรียนรูและการพัฒนาตนเองอยางตอเนื่องตลอดชีวิตสูการเปนคนไทยที่มีทักษะ
สูง เปนนวัตกร นักคิด ผูประกอบการ เกษตรยุคใหมและอื่นๆ โดยมีสัมมาชีพตามความถนัดของตนเอง
4. ยุทธศาสตรชาติดานการสรางโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม
มีเปาหมาย การพัฒนาที่ใหความสำคัญกับการดึงเอาพลังของภาคสวนตางๆทั้งภาคเอกชน ประชาสังคม
ชุมชน ทองถิ่น มารวมขับเคลื่อน โดยการสนับสนุนการรวมตัวของประชาชนในการรวมคิดรวมทำเพื่อสวนรวม
การกระจายอำนาจและความรับผิดชอบไปสูกลไกบริหารราชการแผนดินในระดับทองถิ่น การเสริมสรางความ
เขมแข็งของชุมชนในการจัดการตนเอง และการเตรียมความพรอมของคนไทย ทั้งในมิติสุขภาพ เศรษฐกิจ สังคม
และสภาพแวดลอมใหเปนประชากรที่มีคุณภาพ สามารถพึ่งตนเอง และทำประโยชนแกครอบครัว ชุมชน และ
สังคมใหนานที่สุด โดยรัฐใหหลักประกันการเขาถึงบริการและสวัสดิการที่มีคุณภาพอยางเปนธรรมและทั่วถึง
5. ยุทธศาสตรชาติดานการสรางการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เปนมิตรตอสิ่งแวดลอม
มีเปาหมาย การพัฒนาที่สำคัญเพื่อนำไปสูการบรรลุเปาหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนในทุกมิติ ทั้งดานสังคม
เศรษฐกิ จ สิ่ งแวดล อม ธรรมาภิ บ าล และความเป น หุน สวนความรวมมือระหวางกัน ทั้ งภายในและภายนอก
ประเทศอยางบูรณาการ ใชพื้นที่เปนตัวตั้งในการกำหนดยุทธศาสตรและแผนงาน และการใหทุกฝายที่เกี่ยวของได
เขามามีสวนรวมในแบบทางตรงใหมากที่สุดเทาที่จะเปนไปไดโดยเปนการดำเนินการบนพื้นฐานการเติบโตรวมกัน
ไมวาจะเปนทางเศรษฐกิจ สิ่งแวดลอม และคุณภาพชีวิต โดยใหความสำคัญกับการสรางสมดุลทั้ง 3 ดาน อันจะ
นำไปสูความยั่งยืนเพื่อคนรุนตอไปอยางแทจริง
6. ยุทธศาสตรชาติดานการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ
มี เป า หมาย การพั ฒ นาที่ ส ำคั ญ เพื่ อ ปรั บ เปลี่ ย นภาครั ฐ ที่ ยึ ด หลั ก “ภาครั ฐ ของประชาชนเพื่ อ ประชาชน
และประโยชนสวนรวม” โดยภาครัฐตองมีขนาดที่เหมาะสมกับบทบาทภารกิจ แยกแยะบทบาท หนวยงานของรัฐ
ที่ทำหนาที่ในการกำกับหรือในการใหบริการในระบบเศรษฐกิจที่มีการแขงขัน มีมรรถนะสูง ยึดหลักธรรมาภิบาล
ปรับวัฒนธรรมการทำงานใหมุงผลสัมฤทธิ์และผลประโยชนสวนรวมมีความทันสมัย และพรอมที่จะปรับตัวใหทัน
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ตอการเปลี่ยนแปลงของโลกอยูตลอดเวลา โดยเฉพาะอยางยิ่งการนำนวัตกรรม เทคโนโลยีขอมูลขนาดใหญระบบ
การทำงานที่เปนดิจิทัลเขามาประยุกตใชอยางคุมคา และปฏิบัติงานเทียบไดกับมาตรฐานสากล รวมทั้งมีลักษณะ
เปดกวาง เชื่อมโยงถึงกันและเปดโอกาสใหทุกภาคสวนเขามามีสวนรวมเพื่อตอบสนองความตองการของประชาชน
ได อย า งสะดวก รวดเร็ ว และโปรงใส โดยทุก ภาคส ว นในสังคมต องรว มกัน ปลูก ฝงค านิ ย มความซื่อสั ตยสุ จ ริต
ความมั ธ ยั ส ถ และสรางจิ ต สำนึ กในการปฏิ เสธไม ย อมรับ การทุ จ ริ ตประพฤติ มิ ช อบอย างสิ้ น เชิ ง นอกจากนั้ น
กฎหมายตองมีความชัดเจน มีเพียงเทาที่จำเปน มีความทันสมัย มีความเปนสากล มีประสิทธิภาพ และนำไปสู
การลดความเหลื่อมล้ำ และเอื้อตอการพัฒนา โดยกระบวนการยุติธรรมมีการบริหารที่มีประสิทธิภาพเปนธรรม
ไมเลือกปฏิบัติ และการอำนวยความยุติธรรมตามหลักนิติธรรม
3. แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560 - 2564)
หลักการพัฒนาประเทศที่สำคัญในระยะแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12 ยึดหลัก
“ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง” “การพัฒนาที่ยั่งยืน” และ “คนเปนศูนยกลางการพัฒนา”
จุดเปลี่ยนสำคัญในแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมฉบับที่ 12
การเตรีย มพรอมด านกำลั งคนและการเสริม สรางศั กยภาพของประชากร ในทุ กช ว งวั ย มุ งเน น การ
ยกระดั บ คุ ณ ภาพทุ น มนุ ษย ของประเทศ โดยพั ฒ นาคนใหเหมาะสมตามชว งวัย เพื่อใหเติบ โตอยางมีคุณ ภาพ
การหล อหลอมให คนไทยมีคานิ ย มตามบรรทัดฐานที่ดีทางสังคม เป น คนดี มีสุขภาวะที่ดีมีคุณ ธรรมจริยธรรม
มีระเบียบวินัย และมีจิตสำนึกที่ดีตอสังคมสวนรวม การพัฒนาทักษะที่สอดคลองกับความตองการในตลาดแรงงาน
และทักษะที่จำเปนตอการดำรงชีวิตในทศวรรษที่ 21 ของคนในแตละชวงวัยตามความเหมาะสม การเตรียมความ
พรอมของกำลังคนดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีที่จะเปลี่ยนแปลงโลกในอนาคต ตลอดจนการยกระดับคุณภาพ
การศึกษาสูความเปนเลิศ การเสริมสรางใหคนมีสุขภาพดีที่เนนการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมทางสุขภาพและการลด
ปจจัยเสี่ยงดานสภาพแวดลอมที่สงผลตอสุขภาพ การสรางความเปนธรรมและลดความเหลื่อมล้ำใหความสำคัญ
กับ การจั ดบริการของรัฐที่ มีคุณ ภาพทั้ งด านการศึกษา สาธารณสุข ใหกับ ผูที่ดอยโอกาสและผูที่อาศัย ในพื้น ที่
ห า งไกล การจั ด สรรที่ ดิ น ทำกิ น สนั บ สนุ น ในเรื่ อ งการสร างอาชี พ รายได และสนั บ สนุ น การเพิ่ ม ผลิ ต ภาพ
ผูดอยโอกาส สตรี และผูสูงอายุ รวมทั้งกระจายการจัดบริการภาครัฐใหมีความครอบคลุมและทั่วถึงในเชิงปริมาณ
และคุณภาพ
การประเมินสภาพแวดลอมการพัฒนาประเทศ
สถานการณและแนวโนมของสังคมไทย โครงสรางประชากรไทย เปลี่ยนแปลงเขาสูสังคมสูงวัยอยาง
สมบูรณเมื่อสิ้นสุดแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12 โดยป 2557 ประชากรวัยแรงงานจะมีจำนวนสูงสุดและเริ่มลดลงอยาง
ตอเนื่อง คุณภาพของคนไทยทุกกลุมวัยยังมีปญหาคุณภาพการศึกษา และการเรียนรูของคนไทยยังอยูในระดับ
คอนขางต่ำ นอกจากนี้ คนไทยสวนใหญยังมีปญหาดานคุณธรรม จริยธรรม และไมตระหนักถึงความสำคัญของ
ระเบียนวินัย ความซื่อสัตย และการมีจิตสาธารณะ
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วัตถุประสงคและเปาหมายการพัฒนาในชวงแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12
เพื่อวางรากฐานใหคนไทยเปนคนที่สมบูรณ มีคุณธรรม จริยธรรม มีระเบียบ วินัย คานิยมที่ดี มีจิตสาธารณะ
และมีสุขภาวะและสุขภาพที่ดี ครอบครัวอบอุน ตลอดจน เปนคนเกงที่มีทักษะความรูความสามารถและพัฒนา
ตนเองไดตอเนื่องตลอดชีวิต
ยุทธศาสตรที่ 1 การเสริมสรางและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย
การเสริมสรางและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษยของประเทศไทยยังมีปญหาในดานคุณภาพคนในแตละชวงวัย
โดยผลลั พ ธ ท างการศึ ก ษาของเด็ ก วั ย เรี ย นค อ นข างต่ ำ การพั ฒ นาความรู และทั ก ษะของแรงงานไม ต รงกั บ
ตลาดแรงงาน ในขณะที่คนไทยจำนวนไมนอยยังไมสามารถคัดกรองและเลือกรับ 12 วัฒนธรรมไดอยางเหมาะสม
ซึ่งสงผลตอวิกฤตคานิยม ทัศนคติ และพฤติกรรมในการดำเนินชีวิต การพัฒนาในระยะตอไปจึงตองใหความสำคัญ
กับการวางรากฐานการพัฒนาคนใหมีความสมบูรณ เพื่อใหคนไทยมีทัศนคติ และพฤติกรรมตามบรรทัดฐานที่ดี
ของสังคม ไดรับการศึกษาที่มีคุณภาพสูงตามมาตรฐานสากล และสามารถเรียนรูดวยตนเองอยางตอเนื่อง มีสุข
ภาวะที่ดีขึ้น คนทุกชวงวัยมีทักษะความรู และความสามารถเพิ่มขึ้น รวมทั้งสถาบันทางสังคมมีความเขมแข็งและมี
สวนรวมในการพัฒนาประเทศเพิ่มขึ้น แนวทางการพัฒนาที่สำคัญ ประกอบดวย (1) ปรับเปลี่ยนคานิยมคนไทยให
มีคุณธรรม จริยธรรม มีวินัย จิตสาธารณะ และพฤติกรรมที่พึงประสงค อาทิ สงเสริมใหมีกิจกรรมการเรียนการ
สอนทั้งในและนอกหองเรียนที่สอดแทรกคุณธรรม จริยธรรม ความมีระเบียบวินัย และจิตสาธารณะ (2) พัฒนา
ศักยภาพคนใหมีทักษะ ความรู และความสามารถในการดำรงชีวิตอยางมีคุณคา อาทิ สงเสริมเด็กปฐมวัยใหมีการ
พัฒนาทักษะทางสมองและทางสังคมที่เหมาะสม เด็กวัยเรียนและวัยรุนมีทักษะการคิดวิเคราะหอยางเปนระบบ
(3) ยกระดับคุณภาพการศึกษาและการเรียนรูตลอดชีวิต อาทิ ปรับระบบบริหารจัดการสถานศึกษาขนาดเล็กใหมี
การจัดทรัพยากรรวมกัน ให มีขนาดและจำนวนที่ เหมาะสม ปรับ ปรุงแหล งเรียนรูในชุ มชนให เป น แหล งเรีย นรู
เชิงสรางสรรค และมีชีวิต
เปาหมายการพัฒนาที่ 1 คนไทยสวนใหญมีทัศนคติและพฤติกรรมตามบรรทัดฐานที่ดีของสังคม
ตัวชี้วัด 1.1 ประชากรอายุ 13 ปขึ้นไป มีกิจกรรมการปฏิบัติตนที่สะทอนการมีคุณธรรม
จริยธรรมเพิ่มขึ้น
ตัวชี้วัด 1.2 คดีอาญามีสัดสวนลดลง
เปาหมายการพัฒนาที่ 2 คนในสังคมไทยทุกชวงวัยมีทักษะ ความรู และความสามารถเพิ่มขึ้น
2.1 เด็กปฐมวัยมีพัฒนาการเต็มตามศักยภาพ
ตัวชี้วัด 1 เด็กมีพัฒนาการสมวัยไมนอยกวารอยละ 85
2.2 เด็กวัยเรียนและวัยรุนมีสติปญญาและความฉลาดทางอารมณเพิ่มขึ้น
ตัวชี้วัด 2 คะแนน IQ เฉลี่ยไมต่ำกวาเกณฑมาตรฐาน
ตัวชี้วัด 3 เด็กรอยละ 70 มีคะแนน EQ ไมต่ำกวาเกณฑมาตรฐาน
ตัวชี้วัด 4 ผูเรียนในระบบทวิภาคีเพิ่มขึ้นเฉลี่ยรอยละ 30 ตอป
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เปาหมายการพัฒนาที่ 3 คนไทยมีการศึกษาที่มีคุณภาพตามมาตรฐานสากลและมีความสามารถเรียนรู
ดวยตนเองอยางตอเนื่อง
ตัวชี้วัด 3.1 ผลคะแนนสอบ PISA ในแตละวิชาไมต่ำกวา 500
ตัวชี้วัด 3.2 การใชอินเทอรเน็ตเพื่อการอานหาความรูเพิ่มขึ้น
ตัวชี้วัด 3.3 การอานของคนไทยเพิ่มขึ้นเปนรอยละ 85 ตัวชี้วัด
แนวทางการพัฒนา
1. ปรั บ เปลี่ ย นค า นิ ย มคนไทยให มี คุ ณ ธรรม จริ ย ธรรม มี วิ นั ย จิ ต สาธารณะ และพฤติ ก รรม
ที่พึงประสงค
- ส งเสริม การเลี้ ย งดู ในครอบครัว ที่ เนน การฝกเด็กใหรูจักการพึ่ งพาตัว เอง มีความซื่อสัตย มีวินั ย
มีศีลธรรม คุณธรรม จริยธรรม มีความรับผิดชอบ ในรูปแบบของกิจกรรมที่เปนกิจวัตรประจำวัน และใหพอแม
หรือผูปกครองเปนแบบอยางที่ดีใหเด็กสามารถเรียนรูและยึดถือเปนตนแบบในการดำเนินชีวิต
- สงเสริมใหมกี ิจกรรมการเรียนการสอนทั้งในและนอกหองเรียนที่สอดแทรกคุณธรรม จริยธรรม
ความมีวินัย จิตสาธารณะ รวมทั้งเรงสรางสภาพแวดลอมภายในและโดยรอบสถานศึกษาใหปลอดจากอบายมุข
อยางจริงจัง
2. พัฒนาศักยภาพคนใหมีทักษะความรูและความสามารถในการดำรงชีวิตอยางมีคุณคา
- สงเสริมใหเด็กปฐมวัยมีการพัฒนาทักษะทางสมองและทักษะทางสังคมที่เหมาะสม พัฒนาหลักสูตร
การสอนที่อิงผลงานวิจัยทางวิชาการและปรับปรุงสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยใหมีคุณภาพตามมาตรฐานที่เนนการ
พัฒนาทักษะสำคัญดานตางๆ อาทิ ทักษะทางสมอง ทักษะดานความคิดความจำ ทักษะการควบคุมอารมณ ทักษะ
การวางแผนและการจัดระบบ ทักษะการรูจักประเมินตนเอง ควบคูกับการยกระดับบุคลากรในถานพัฒ นาเด็ก
ปฐมวัยใหมีความพรอมทั้งทักษะ ความรู จริยธรรม และความเปนมืออาชีพ สนับสนุนการผลิตสื่อสรางสรรคที่มี
รูปแบบหลากหลายที่ ใหความรูในการเลี้ยงดู และพัฒ นาเด็กปฐมวัย อาทิ ครอบครัวศึกษา อนามัยแมและเด็ก
วิธีการพัฒนาทักษะทางสมองและทักษะทางสังคม ผลักดันใหมีกฎหมายการพัฒนาเด็กปฐมวัยใหครอบคลุมทั้งการ
พั ฒ นาทั กษะ การเรี ย นรู เน น การเตรี ย มความพรอมเขาสูร ะบบการศึกษาการพั ฒ นาสุขภาพอนามัย ให มี การ
พัฒนาการที่สมวัย และมีการเตรียมทักษะการอยูในสังคมหีมีพัฒนาการอยางรอบดาน
- พัฒ นาเด็กวัยเรียนและวัยรุนใหมีทักษะการคิดวิเคราะหอยางเปนระบบ มีความคิดสรางสรรค มี
ทักษะการทำงานและการใชชีวิตที่พรอมเขาสูตลาดงาน ปรับกระบวนการเรียนรูที่สงเสริมใหเด็กมีการเรียนรูจาก
การปฏิบัติจริง สอดคลองกับการพัฒ นาการของสมองแตละชวงวัย เนนพัฒ นาทักษะพื้นฐานดานวิทยาศาสตร
เทคโนโลยี ดานวิศวกรรมศาสตร ดานคณิตศาสตร ดานศิลปะ และดานภาตางประเทศ สนับสนุนใหเด็กเขารวม
กิจกรรมทั้งในและนอกหองเรียนที่เอื้อตอการพัฒนา ทักษะชีวิตและทักษะการเรียนรูอยางตอเนื่อง อาทิ การอาน
การบำเพ็ญประโยชนทางสังคม การดูแลสุขภาพ การทำงานรวมกันเปนกลุม การวางแผนชีวิต สรางแรงจูงใจให
เด็กเขาสูการศึกษาในระบบทวิภาคี และสหกิจศึกษาที่มุงการฝกทักษะอาชีพใหพรอมเขาสูตลาดงาน
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3. ยกระดับคุณภาพการศึกษาและการเรียนรูตลอดชีวิต
- ปรับระบบบริหารจัดการสถานศึกษาขนาดเล็กที่มีขนาดและจำนวนผูเรียนต่ำกวาเกณฑมาตรฐาน ให
มีการจัดทรัพยากรรวมกันใหมีขนาดและจำนวนที่เหมาะสมตามความจำเปนของพื้นที่ และโครงสรางประชากรที่มี
สัดสวนวัยเด็กลดลงอยางตอเนื่อง
- ปรับหลักสูตรการผลิตครูที่เนนสมรรถนะ มีจิตวิญญาณความเปนครู เปนผูแนะนำ และสามารถ
กระตุนการเรียนรูของผูเรียน สรางมาตรการจูงใจใหผูมีศักยภาพสูงเขามาเปนครูปรับระบบ ประเมิน วิทยฐานะ
ทางวิชาชีพใหเชื่อมโยงกับพัฒนาการและผลสัมฤทธิ์ของผูเรียน และสรางเครือขายแลกเปลี่ยนเรียนรูในการจัดการ
เรียนการสอนที่เปนการพัฒนาสมรรถนะของครูอยางตอเนื่อง
- พัฒนาระบบประเมินคุณภาพมาตรฐานที่สามารถวัดและประเมินผลคุณภาพผูเรียน ทั้งดานทักษะ
ความรู ความสามารถ และสมรรถนะตามมาตรฐานการเรียนรูแตละระดับการศึกษา
- สงเสริมมาตรการสรางแรงจูงใจใหสถานประกอบการขนาดกลางที่มีศักยภาพ เขารวมระบบทวิภาคี
หรื อ สหกิ จ ศึ ก ษา สร า งความรู ค วามเข า ใจให กั บ ผู ป ระกอบการ ครู ฝ ก หรื อ ครู พี่ เลี้ ย งให ร ว มการวางแผน
การจัดการเรียนการสอน การฝกปฏิบัติ และการติดตามประเมินผลผูเรียน
- ขยายความรวมมือระหวางสถาบันอาชีวศึกษา สถาบันอุดมศึกษา ภาคเอกชน และผูเชี่ยวชาญทั้งใน
และตางประเทศ พัฒนาสาขาวิชาที่มีความเชี่ยวชาญเฉพาะดานสูความเปนเลิศ การพัฒนางานวิจัยไปสูนวัตกรรม
รวมทั้งขยายการจัดทำและการใชหลักสูตรฐานสมรรถนะใหมากขึ้น
- จัดทำสื่อการเรียนรู ที่เปนสื่ออิเล็กทรอนิกสและสามารถใชงานผานระบบอุปกรณ สื่อสารเคลื่อนที่ให
ทุกคนทุกกลุมสามารถเขาถึงงาย สะดวก ทั่วถึง ไมจำกัดเวลาและสถานที่ และใชมาตรการทางภาษีจูงใจใหภาคเอกชน
ผลิตหนังสือ สื่อการอานและการเรียนรูที่มีคุณภาพและราคาถูก
ยุทธศาสตรที่ 2 การสรางความเปนธรรมและลดความเหลื่อมล้ำในสังคม
เปาหมายที่ 2 เพิ่มโอกาสการเขาถึงบริการพื้นฐานทางสังคมของภาครัฐ
ตัวชี้วัด 2.1 อัตราการเขาเรียนสุทธิ (ที่ปรับปรุง) ในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานเทากับรอยละ 90
โดยไมมีความแตกตางระหวางกลุมนักเรียน/นักศึกษาที่ครอบครัวมีฐานะทางเศรษฐกิจสังคมและระหวางพื้นที่
ตัวชี้วัด 2.2 สัดสวนนักเรียนที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาทุกระดับชั้นผานเกณฑคะแนนรอยละ50
มีจำนวนเพิ่มขึ้น และความแตกตางของคะแนนผลสัมฤทธิ์ระหวางพื้นที่ และภูมิภาคลดลง
แนวทางการพัฒนา ขยายโอกาสการเขาถึงการศึกษาที่มีคุณภาพใหแกเด็กและเยาวชนที่ดอยโอกาสทาง
การศึกษาอยางตอเนื่องโดยไมถูกจำกัดศักยภาพจากสภาพครอบครัว พื้นที่ และสภาพรางกาย การดูแลนักเรียน
ยากจนที่อาศัยในพื้น ที่ห างไกลที่ครอบคลุมตั้งแตการสรางรายไดของครัวเรือน การสนั บสนุนค าเดินทางไปยัง
สถานศึ กษา การปรับ ปรุงระบบคัด กรองและการให เงิน อุดหนุน ป จ จัยพื้ นฐานนั กเรียนยากจนของ สพฐ. ให มี
ประสิทธิภาพมากขึ้น และการใหทุนการศึกษาตอระดับสูง เพื่อปองกันไมใหเด็กนักเรียนออกจากโรงเรียนกลางคัน
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4. แผนการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2560 – 2579
สำนักงานเลขาธิการการศึกษาไดจัดทำแผนการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2560 – 2579 เพื่อใชเปน แผน
ยุทธศาสตรระยะยาวสำหรับหนวยงานที่เกี่ยวของกับการศึกษาของประเทศ ไดนำไปใชเปนกรอบและแนวทางการ
พัฒนาและเรียนรูสำหรับพลเมืองทุกชวงวัยตั้งแตแรกเกิดจนตลอดชีวิตโดยจุดมุงหมายที่สำคัญของแผน คือ การ
มุงเนนการประกันโอกาสและความเสมอภาคทางการศึกษาและการศึกษาเพื่อการมีงานทำและสรางงานได ภายใต
บริบทเศรษฐกิจและสังคมของประเทศและของโลกที่ขับเคลื่อนดวยนวัตกรรมและความคิดสรางสรรค รวมทั้ ง
ความเป น พลวั ต ร เพื่ อ ให ป ระเทศไทยสามารถก า วข า มกั บ ดั ก ประเทศที่ มี ร ายได ป านกลางไปสู ป ระเทศ
ที่พัฒ นาแลว ซึ่งภายใตกรอบแผนการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2560 – 2579 ไดกำหนดสาระสำคัญสำหรับบรรลุ
เปาหมายของการพัฒนาการศึกษาใน 5 ประการ ไดแก การเขาถึงโอกาส ทางการศึกษา (Access) ความเทาเทียม
ทางการศึ ก ษา (Equity) คุ ณ ภาพทางการศึ ก ษา (Quality) ประสิ ท ธิ ภ าพ (Efficiency) และตอบโจทย บ ริ บ ท
เปลี่ยนแปลง (Relevancy) ในระยะ 15 ปขางหนา ดังนี้
วิสัยทัศน : คนไทยทุกคนไดรับการศึกษา และเรียนรูตลอดชีวิตอยางมีคุณภาพ ดำรงชีวิตอยางเปนสุข
สอดคลองกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และเปลี่ยนแปลงของโลกศตวรรษที่ 21
วัตถุประสงค
1. เพื่อพัฒนาระบบและกระบวนการจัดการศึกษาที่มีคุณภาพและประสิทธิภาพ
2. เพื่ อ พั ฒ นาคนไทยให เป น พลเมื อ งดี มี คุ ณ ลั ก ษณะ ทั ก ษะและสมรรถนะที่ ส อดคล อ งกั บ
บทบัญญัติของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ และยุทธศาสตรชาติ
3. เพื่อพัฒนาสังคมไทยใหเปนสังคมแหงการเรียนรู และคุณธรรมจริยธรรม รูจักสามัคคี
และรวมมือผนึกกำลังมุงสูการพัฒนาประเทศอยางยั่งยืน ตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
4. เพื่อนำประเทศไทยกาวขามกับดักประเทศที่มีรายไดปานกลาง และความเหลื่อมล้ำ
ภายในประเทศลดลง
ยุทธศาสตร
1. การจัดการศึกษาเพื่อความมั่นคงของสังคมและประเทศชาติ
2. การผลิตและพัฒนากำลังคน การวิจัย และนวัตกรรม เพื่อสรางขีดความสามารถในการแขงขัน
ของประเทศ
3. การพัฒนาศักยภาพคนทุกชวงวัย และการสรางสังคมแหงการเรียนรู
4.การสรางโอกาส ความเสมอภาค และความเทาเทียมทางการศึกษา
5. การจัดการศึกษาเพื่อสรางเสริมคุณภาพชีวิตที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม
6. การพัฒนาประสิทธิภาพของระบบบริหารจัดการศึกษา
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ปจจัยและเงื่อนไขความสำเร็จ
การดำเนิ น การตามวัตถุ ป ระสงค เปาหมายของแต ละยุทธศาสตรต ามที่ กำหนดไวในแผนการศึ กษา
แหงชาติจะประสบผลสำเร็จตามที่ระบุไวในแตละยุทธศาสตรและแนวทางการพัฒนาหนวยงานทั้งระดับนโยบาย
และระดับปฏิบัติการ ทั้งในสวนกลาง สวนภูมิภาค จังหวัด เขตพื้นที่การศึกษา และสถานศึกษาตองยึดถือเปน
แนวทางในการดำเนินงาน และมีการทบทวน ปรับปรุงมาตรการ เปาหมายความสำเร็จใหทันตอการเปลี่ยนแปลงที่
เกิดขึ้นในแตละพื้นที่เพื่อการพัฒนาศักยภาพผูเรียนในทุกชวงวัย ตองดำเนินการ ดังนี้
1. การสรางการรับรู ความเขาใจและการยอมรับจากผูมีสวนไดสวนเสียและประชาสังคมในการสนับสนุน
สงเสริมการพัฒนาการศึกษาในลักษณะตางๆ อยางกวางขวาง มุงเนนที่การจัดระบบการศึกษาที่มีประสิทธิภาพ
โปรงใส ตรวจสอบได และมุงเนนการพัฒนาคุณภาพของผูเรียนในทุกระดับ
2. การสรางความเขาใจในเปาหมายและยุทธศาสตรการดำเนินงานของแผนฯ ของผูปฏิบัติทุกหนวยงาน
ทุกระดับ เพื่อใหการขับเคลื่อนแผนฯ ไปสูการปฏิบัติ มีการบริหารจัดการและการเชื่อมโยงยุทธศาสตรและแนวทาง
การพัฒนาใหบรรลุเปาหมายและวิสัยทัศนของการจัดการศึกษามีคณะกรรมการกำกับดูแลแตละยุทธศาสตรใหเกิด
การนำไปปฏิบัติ โดยมีระบบงบประมาณเปนกลไกสนับสนุนใหบรรลุผลอยางเปนรูปธรรม
3. การปรั บ เปลี่ ย นกระบวนทั ศ น ข องการจั ด การศึ ก ษา จากการเป น ผู จั ด การศึ ก ษาโดยรั ฐ
มาเปนการจัดการศึกษาโดยทุกภาคสวนของสังคม ที่มุงการจัดการศึกษาเพื่อความเทาเทียมและทั่วถึง (Inclusive
Education) ตลอดจนการสงเสริมการเรียนรูตลอดชีวิตสำหรับคุณ ซึ่งสอดคลองกับเปาหมาย การพัฒนาที่ยั่งยืน
(Sustainable Development Goals)
4. การจัดใหแผนการศึกษาแหงชาติเปนเสมือนแผนงบประมาณดานการจัดการศึกษาของรัฐ ระบบการ
จัดสรรงบประมาณประจำปใหยึดแผนงาน โครงการและเปาหมายการพัฒนา ที่กำหนดไวในยุทธศาสตรและแนว
ทางการพัฒนาของแผนฯ เปนหลักในการพิจารณา เพื่อใหการดำเนินงานพัฒนาการศึกษาเปนไปในทิศทางและ
เปาหมายการพัฒนาผูเรียนแตละชวงวัย และการพัฒนากำลังคนตามความตองการของตลาดงานและประเทศ เพื่อ
การจัดการศึกษาบรรลุผลตามยุทธศาสตร ตัวชี้วัดในชวงเวลาที่กำหนด
5. การปรับระบบการบริหารจัดการภาครัฐใหเกิดประสิทธิภาพ โดยปรับโครงสรางการบริหารงานใหมี
ความชัดเจนในดานบทบาท หนาที่และการกระจายอำนาจและการตัดสินใจจากสวนกลางสูระดับภูมิภาคและ
สถานศึกษา ราวทั้งการปรับระบบการบริหารจัดการ และการบริหารงานบุคคลในแตละระดับใหสงเสริม สนับสนุน
การจัดการศึกษาในสถานศึกษาใหเปนไปอยางมีคุณภาพ ผูเรียนไดรับบริการการศึกษาที่มีมาตรฐานอยางเสมอ
ภาคและเทาเทียม
6. การสรางระบบขอมูลและสารสนเทศที่บูรณาการและเชื่อมโยงกับระบบการประกันคุณภาพภายใน
และการประเมินคุณภาพภายนอกผานระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ และการรายงาน ตอสาธารณชนจะเปนกลไก
ในการสร างการรั บ รู ของผู จั ด การศึ กษาและผู เรีย น เพื่ อการปรับ ประสิท ธิภ าพการบริห ารจัด การ และความ
รับผิดชอบตอผูเรียน ผานระบบการกำกับ ตรวจสอบ ติดตามและประเมินผล
7. การปฏิรูประบบทรัพยากรและการเงินเพื่อการศึกษา เพื่อใหรัฐสามารถใชเครื่องมือทางการเงินใน
การกำกับการดำเนินงานของสถานศึกษาใหเปนไปตามแผนการศึกษาแหงชาติและนโยบายรัฐบาล
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5. นโยบายและจุดเนนของกระทรวงศึกษาธิการ ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2563
จุดเนนเชิงนโยบายรัฐมนตรีวาการกระทรวงศึกษาธิการ (นายณัฏฐพล ทีปสุวรรณ)
1. ใหความสำคัญกับประเด็นคุณภาพและประสิทธิภาพในทุกมิติ ทั้งผูเรียน ครูและบุคลากรทางการศึกษา
ขาราชการพลเรือน และผูบริหารทุกระดับ ตลอดจนสถานศึกษาทุกระดับ ทุกประเภท และเปนการศึกษาตลอดชีวิต
2. บูรณาการการทำงานรวมกันระหวางสวนราชการหลัก องคกรมหาชนในกำกับของรัฐมนตรีวาการ
กระทรวงศึกษาธิการมีความคลองตัว รวมทัง้ หนวยงานสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ ในพื้นที่ภูมิภาคใหสามารถ
ปฏิบัติงานรวมกันได เพื่อดำเนินการปฏิรูปการศึกษารวมกับภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชน ตามนโยบาย
ประชารัฐ
ระดับกอนอนุบาล
เนนประสานงานกับสวนราชการ และชุมชน ในการเตรียมความพรอมผูเรียน ในดานสุขภาพและ
โภชนาการ และจัดประสบการณการเรียนรูที่เชื่อมโยงกับระบบโรงเรียนปกติ
ระดับอนุบาล
เนนสรางความรวมมือกับพอแม ผูปกครอง และชุมชน เพื่อออกแบบกิจกรรมการพัฒนา ทักษะที่
สำคัญดานตางๆ เชน ทักษะทางสมอง ทักษะความคิดความจำ ทักษะการควบคุมอารมณ ทักษะการรูจักและ
ประเมินตนเอง
ระดับประถมศึกษา
มุงคำนึงถึงพหุปญญาขอผูเรียนรายบุคคลที่หลากหลายตามศักยภาพ ดวยจุดเนน ดังนี้
1. ปลูกฝงความมีระเบียบวินัย ทัศนคติที่ถูกตอง โดยใชกระบวนการลูกเสือ และยุวกาชาด
2. เรียนภาษาไทย เนนเพื่อใชเปนเครื่องมือในการเรียนรูวิชาอื่น
3. เรียนภาษาอังกฤษและภาษาพื้นถิ่น (ภาษาแม) เนนเพื่อการสื่อสาร
4. เรียนรูดวยวิธีการ Active Learning เพื่อพัฒนากระบวนการคิด การเรียนรู จากประสบการณจริง
หรือจากสถานการณ จำลองผานการลงมือปฏิบั ติ และเปดโลกทัศน มุมมองรวมกัน ของผูเรียนและครูดวยการ
จัดการเรียนการสอนในเชิงแสดงความคิดใหมากขึ้น
5. สรางแพลตฟอรมดิจิทัลเพื่อการเรียนรู และใชดิจิทัลเปนเครื่องมือการเรียนรู
6. จัดการเรียนการสอนเพื่อฝกทักษะการคิดแบบมีเหตุผลและเปนขั้นตอน (Coding)
7. พัฒนาครูใหมีความชำนาญในกาสอนภาษาอังกฤษ และภาษาคอมพิวเตอร (Coding)
8. จัดใหมีโครงการ 1 ตำบล 1 โรงเรียคุณภาพ โดยเนนปรับสภาพแวดลอมทั้งภายใน และภายนอก
บริเวณโรงเรียนใหเอื้อตอการสรางคุณธรรม จริยธรรม และจิตสาธารณะ
ระดับมัธยมศึกษา
มุงตอยอดระดับประถมศึกษา ดวยจุดเนน ดังนี้
1. จัดการเรียนรูดวยวิธีการทางวิทยาศาสตร เทคโนโลยี วิศวกรรม คณิตศาสตร (STEM)
และภาษาตางประเทศ (ภาษาที่สาม)
2. จัด การเรีย นรูที่ห ลากหลาย เพื่ อสรางทักษะพื้น ฐานที่เชื่อมโยงสูการสรางอาชี พ และการมีงานทำ
เชน ทักษะดานกีฬาที่สามารถพัฒนาไปสูนักกีฬาอาชีพ ทักษะภาษาเพื่อเปนมัคคุเทศก
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ระดับอาชีวศึกษา
มุงจัด การศึ กษาเพื่ อการมี งานทำและสรางนวัตกรรมตามความต องการของพื้ น ที่ชุ มชน ภู มิภ าคหรือ
ประเทศ รวมทัง้ การเปนผูประกอการเอง ดวยจุดเนน ดังนี้
1. จัดการศึกษาในระบบทวิภาคี ใหผูเรียนมีทักษะและความเชี่ยวชาญเฉพาะดาน
2. เรียนภาษาอังกฤษ เพื่อเพิ่มทักษะสำหรับใชในการประกอบอาชีพ
3. เรียนรูการใชดิจิทัล เพื่อใชเปนเครื่องมือสำหรับในการสรางอาชีพ
4. จัดตั้งศูนยประสานงานการผลิตและพัฒนากำลังคนอาชีวศึกษาในภูมิภาค
การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย
มุงสรางโอกาสใหประชาชนผูเรียนที่สำเร็จหลักสูตร สามารถมีงานทำ ดวยจุดเนน ดังนี้
1. เรียนรูการใชดิจิทัล เพื่อใชเปนเครื่องมือสำหรับหาชองทางในการสรางอาชีพ
2. จัดทำหลักสูตรพัฒนาอาชีพที่เหมาะสมสำหรับผูที่เขาสูสังคมสูงวัย
การขับเคลื่อนสูการปฏิบัติ
1. ทุกหนวยงานในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ ตองปรับปรุงแผนปฏิบัติราชการ ใหสอดคลองกับนโยบาย
ของรัฐบาล และวางแผนการใชงบประมาณเปน รายไตรมาส รวมทั้งใชจายงบประมาณใหเปนไปตามกฎหมาย
ระเบียบ ขอบังคับที่เกี่ยวของ
2. จัดทำฐานขอมูล (Big Data) ของกระทรวงศึกษาธิการ ใหครบถวน ถูกตอง ทันสมัย
3. ใชเทคโนโลยีและดิจิทัลเปนเครื่องมือในการพัฒนางานทั้งระบบ เนนการเรียนรูและการบริหา รจัดการ
4. ปรับปรุงโครงสรางของกระทรวงศึกษาธิการใหเกิดความคลองตัว หากติดขัดในเรื่องขอกฎหมายให
ผูบริหารระดับสูงรวมหาแนวทางการแกไขรวมกัน
5. ให ห น ว ยงานระดั บ กรมกำหนดแผนงานสนั บ สนุ น ทรัพ ยากร งบประมาณ อั ต รากำลั ง ตามความ
ตองการจำเปน ใหแกหนวยงานในพื้นที่ภูมิภาค
6. ใช ก ลไกกองทุ น เพื่ อ ความเสมอภาคทางการศึ ก ษามาบู ร ณาการการดำเนิ น งานร ว มกั บ หน ว ยจั ด
การศึกษา
7. เรงทบทวน (ราง) พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ โดยปรับปรุงสาระสำคัญใหเอื้อตอการขับเคลื่อน
นโยบายของรัฐบาล
8. ในระดับพื้นที่หากเกิดปญหาขอติดขัดการปฏิบัติงานตองศึกษาตรวจสอบขอมูลขอเท็จจริงที่เกิดขึ้น
เชน จำนวนเด็กในพื้นที่นอยลง ซึ่งจำเปนตองมีการควบรวมโรงเรียน ใหพิจารณาสื่อสาร อธิบายทำความเขาใจที่
ชัดเจนกับชุมชน
9. วางแผนการใชอัตรากำลังครู โดยเฉพาะครูระดับอนุบาลและครูระดับอาชีวศึกษา ใหมีประสิทธิภาพ
และจัดทำแผนการประเมินครูอยางเปนระบบ รวมทั้งจัดทำหลักสูตรการพัฒนาครูใหมีองคความรูและทักษะใน
ดานพหุปญญาของผูเรียน
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10. ให ศึ ก ษาธิ ก ารจั งหวั ด จั ด ทำแผนการจั ด การศึ ก ษาของแต ล ะจั งหวั ด นำเสนอต อ คณะกรรมการ
ศึกษาธิการจังหวัด และขับเคลื่อนสูการปฏิบัติอยางเปนรูปธรรม
11. ใหผูตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ และศึกษาธิการภาคมีบทบาทหนาที่ตรวจราชการ ติดตาม
ประเมินผลในระดับนโยบาย และจัดทำรายงานเสนอตอรัฐมนตรีวาการกระทรวงศึกษาธิการ
6. นโยบายสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2563
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ไดตระหนักถึงความสำคัญของยุทธศาสตรชาติเปนอยางยิ่ง
เพราะเปนแนวทางในการพัฒนาประเทศที่ยั่งยืน โดยเฉพาะอยางยิ่ง ยุทธศาสตรชาติดานการพัฒนาและเสริมสราง
ศักยภาพทรัพยากรมนุษย ซึ่งเป น ยุทธศาสตรที่เน นการวางรากฐานการพัฒ นาทรัพยากรมนุษย ของประเทศ
อยางเปนระบบ โดยมุงเนนการพัฒนาและยกระดับคนในทุกมิติและในทุกชวงวัยใหเปนทรัพยากรมนุษยที่ดี เกง
และมีคุณภาพพรอมขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศไปขางหนาไดอยางเต็มศักยภาพ ซึ่ง “คนไทยในอนาคต จะตองมี
ความพร อ มทั้ งกาย ใจ สติ ป ญ ญา มี พั ฒ นาการที่ ดี ร อบด านและมี สุ ข ภาวะที่ ดี ในทุ ก ช ว งวัย มี จิ ต สาธารณะ
รับผิ ดชอบตอสังคมและผูอื่น มัธยัสถ อดออม โอบอ อมอารี มีวินัย รักษาศีลธรรม และเปนพลเมืองดีของชาติ
มีหลักคิดที่ถูกตอง มีทักษะที่จำเปนในศตวรรษที่ 21 มีทักษะสื่อสารภาษาอังกฤษและ ภาษาที่ 3 และอนุรักษ
ภาษาทองถิ่น มีนิสัยรักการเรียนรูและการพัฒนาตนเองอยางตอเนื่องตลอดชีวิต สูการเปนคนไทย ที่มีทักษะสูง
เปนนวัตกร นักคิด ผูประกอบการ เกษตรกรยุคใหมและอื่นๆ โดยมี สัมมาชีพตามความถนัดของตนเอง” ดังนั้น
เพื่ อให การพั ฒ นาประเทศไปสูเป าหมาย “ประเทศชาติมั่น คง ประชาชนมี ความสุ ข เศรษฐกิ จ พั ฒ นาอยา ง
ตอเนื่อง สังคมเปนธรรม ฐานทรัพยากรธรรมชาติยั่งยืน” สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน จึงได
กำหนดนโยบายสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปงบประมาณพ.ศ. 2563 สอดคลองกับยุทธศาสตร
ชาติ 20 ป (พ.ศ. 2561 – 2580) แผนการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2560 - 2579 แผนการปฏิรูปประเทศ นโยบาย
รั ฐ บาลที่ ได แ ถลงนโยบายต อ รั ฐ สภา เมื่ อ วั น ที่ 25 – 26 กรกฎาคม 2562 และนโยบายและจุ ด เน น ของ
กระทรวงศึกษาธิการ ปงบประมาณ พ.ศ. 2563 โดยไดกำหนด วิสัยทัศน พันธกิจ เปาประสงค และมาตรการและ
แนวทางในการดำเนินการ ดังนี้
วิสัยทัศน
“สรางคุณภาพทุนมนุษย สูสังคมอนาคตที่ยั่งยืน”
พันธกิจ
1. จั ด การศึ ก ษาเพื่ อ เสริ ม สร า งความมั่ น คงของสถาบั น หลั ก ของชาติ แ ละการปกครองในระบอบ
ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข
2. พัฒนาผูเรียนใหมีความสามารถความเปนเลิศทางวิชาการเพื่อสรางขีดความสามารถในการแขงขัน
3. พัฒนาศักยภาพและคุณภาพผูเรียนใหมีสมรรถนะตามหลักสูตรและคุณลักษณะในศตวรรษที่ 21
4. สรางโอกาส ความเสมอภาค ลดความเหลื่อมล้ำ ใหผูเรียนทุกคนไดรับบริการทางการศึกษาอยางทั่วถึง
และเทาเทียม
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5. พัฒนาผูบริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษาใหเปนมืออาชีพ
6. จัดการศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม ยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
และเปาหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน(Sustainable Development Goals: SDGs)
7. ปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการศึกษาทุกระดับ และจัดการศึกษาโดยใช เทคโนโลยี
ดิจิทัล (Digital Technology) เพื่อพัฒนามุงสู Thailand 4.0
เปาหมาย
1. ผู เ รี ย นมี ค วามรั ก ในสถาบั น หลั ก ของชาติ และยึ ด มั่ น การปกครองระบอบประชาธิ ป ไตยอั น มี
พระมหากษัตริยทรงเปนประมุข มีทัศนคติที่ถูกตองตอบานเมือง มีหลักคิดที่ถูกตอง และเปนพลเมืองดีของชาติ
มีคุณธรรม จริยธรรม มีคานิยมที่พึงประสงค มีจิตสาธารณะ รับผิดชอบตอสังคมและผูอื่น ซื่อสัตย สุจริต มัธยัสถ
อดออม โอบออมอารี มีวินัย รักษาศีลธรรม
2. ผูเรียนที่มีความสามารถพิเศษดานวิทยาศาสตร คณิตศาสตร ศิลปะ ดนตรี กีฬา ภาษา และอื่นๆ ไดรับ
การพัฒนาอยางเต็มตามศักยภาพ
3. ผูเรียน เปนบุคคลแหงการเรียนรู คิดริเริ่มและสรางสรรคนวัตกรรม มีความรู มีทักษะ มีสมรรถนะตาม
หลักสูตร และคุณลักษณะของผูเรียนในศตวรรษที่ 21 มีสุขภาวะที่เหมาะสมตามวัยมีความสามารถในการพึ่งพา
ตนเอง ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และการเปนพลเมืองพลโลกที่ดี (Global Citizen) พรอมกาวสูสากล
นำไปสูการสรางความสามารถในการแขงขันของประเทศ
4. ผูเรียนที่มีความตองการจำเปนพิเศษ (ผูพิการ) กลุมชาติพันธุ กลุมผูดอยโอกาสและกลุมที่อยูในพื้นที่
หางไกลทุรกันดาร ไดรับการศึกษาอยางทั่วถึง เทาเทียม และมีคุณภาพ
5. ผูบ ริห าร ครู และบุ คลากรทางการศึ กษาเป น บุคคลแหงการเรีย นรู มี ความรูและจรรยาบรรณตาม
มาตรฐานวิชาชีพ
6. สถานศึกษาจัดการศึกษาเพื่อการบรรลุเปาหมายการพัฒนาอยางยั่งยืน (Sustainable Development
Goals: SDGs) และสรางเสริมคุณภาพชีวิตที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
7. สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา สถานศึกษา มีสมดุลใน
การบริห ารจั ดการเชิ งบู รณาการ มี การกำกับ ติดตาม ประเมิน ผล มีระบบขอมูลสารสนเทศที่มีป ระสิทธิภ าพ
และการรายงานผลอยางเปนระบบ ใชงานวิจัย เทคโนโลยีและนวัตกรรมในการขับเคลื่อนคุณภาพการศึกษา
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ไดกำหนดนโยบายประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2563 โดยยึด
หลักของการพัฒนาที่ยั่งยืน และการสรางความสามารถในการแขงขันของประเทศในอนาคต เปนแนวทางในการ
จัดการศึกษาจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน และสอดคลองกับยุทธศาสตรชาติ พ.ศ. 2561 – 2580 แผนแมบทภายใต
ยุทธศาสตรชาติ (พ.ศ. 2561 - 2580) แผนปฏิรูปประเทศดานการศึกษา แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ
ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560 - 2564) แผนการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2560 – 2579 และมุงสู Thailand 4.0 ดังนี้
นโยบายที่ 1 ดานการจัดการศึกษาเพื่อความมั่นคงของมนุษยและของชาติ
นโยบายที่ 2 ดานการจัดการศึกษาเพื่อเพิ่มความสามารถในการแขงขันของประเทศ
นโยบายที่ 3 ดานการพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพทรัพยากรมนุษย
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นโยบายที่ 4
นโยบายที่ 5
นโยบายที่ 6

ดานการสรางโอกาสในการเขาถึงบริการการศึกษาที่มีคุณภาพ
มีมาตรฐานและลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษา
ดานการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม
ดานการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการศึกษา

7. ทิศทางการพัฒนาคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐาน ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 30
วิสัยทัศน (Vision)
“สรางคนดี มีปญญา พึ่งพาตนเอง”
พันธกิจ (Mission)
1. สงเสริมและสนับสนุนใหประชากรวัยเรียนทุกคนไดรับการศึกษาอยางทั่วถึงและมีคุณภาพ
2. สงเสริมและสนับสนุนการพัฒนาศักยภาพและคุณภาพของผูเรียนใหมีสมรรถนะตามหลักสูตร
คุณลักษณะในศตวรรษที่ 21 มีคุณธรรม จริยธรรม มีคุณลักษณะอันพึงประสงคตามหลักสูตรฐานสมรรถนะสู
หลักสูตรสถานศึกษาตามความตองการจำเปนของกลุมเปาหมายและแตกตางหลากหลายตามบริบทของพื้นที่
3. สงเสริมและสนับสนุนใหจัดการศึกษาเพื่อคุณวุฒิ โดยใชหลักสูตรฐานสมรรถนะ ผานแนวทางการ
จัดการเรียนรูเชิงรุก และการวัดประเมินผลเพื่อพัฒนาผูเรียนที่สอดคลองกับมาตรฐานการศึกษาแหงชาติ มีทักษะ
การคิดวิเคราะห สามารถแกไขสถานการณเฉพาะหนาไดอยางมีประสิทธิภาพและเปดโลกทัศนมุมมองรวมกันของ
ผูเรียนและครูใหมากขึ้น
4. สงเสริมและสนับสนุนพัฒนาครูใหมีทักษะ ความรู และความชำนาญการในการใชเทคโนโลยีดิจิทัล
ปญญาประดิษฐ และภาษาอังกฤษ รวมทั้งการจัดการเรียนการสอนเพื่อฝกทักษะการคิดวิเคราะหอยางเปนระบบ
และมีเหตุผลเปนขั้นตอน
5. พัฒนาระบบบริหารและการจัดการศึกษาที่เนนการมีสวนรวม เพื่อเสริมสรางความรับผิดชอบตอ
คุณภาพการศึกษา
คานิยมองคกร (Corporate Culture)
“มุงผลสัมฤทธิ์ แนวคิดใหม บริการดวยใจ โปรงใสสะอาด”
เปาหมายการขับเคลื่อนเพื่อยกระดับคุณภาพ
เป าหมายที่ 1 สถานศึกษามีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน 5 กลุมสาระการเรียนรูหลักเพิ่มขึ้น
ไมนอยกวารอยละ 3 ภายในป 2564
เปาหมายที่ 2 สถานศึกษาทุกแหงผานการรับรองมาตรฐานการประเมินคุณภาพภายนอกและมีผลการ
ประเมินระดับดี/ดีมาก ไมนอยกวารอยละ 100
เปาหมายที่ 3 สถานศึกษาทุกแหงจัดทำและใชหลักสูตรที่เอื้อตอการพัฒนาคุณภาพของผูเรียน มีการใช
แหลงเรียนรู สรางเครือขายความรวมมือจากชุมชน สถานบันการศึกษา แหลงวิทยากร สถานประกอบการ และ
ภูมิปญญาในทองถิ่น เพื่อการจัดกระบวนการเรียนรูที่เชื่อมโยงกับแผนพัฒนากลุมจังหวัด และจังหวัด
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เปาหมายที่ 4 สถานศึกษาทุกแหงมีการพัฒนาครู และมีผลการประเมินมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน
มาตรฐานที่ 10 ในระดับดี/ดีมาก
เป าหมายที่ 5 สถานศึกษาจัดระบบดู แลนักเรียนที่ เสริมสรางพั ฒ นาการของผูเรียนเต็มตามศั กยภาพ
สอดคลองกับคุณ ลักษณะที่พึงประสงค และสมรรถนะสำคัญของผูเรียนตามที่กำหนดไวในหลักสูตรการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 และหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551
เปาหมายที่ 6 สถานศึกษาไดรับการพัฒนาใหมีมาตรฐานคุณภาพเปนที่ยอมรับของสังคมมากยิ่งขึ้น
เปาหมายที่ 7 สถานศึกษามีความพรอมดานอาคารสถานที่ ครุภัณฑ อุปกรณ สื่อเทคโนโลยี สอดคลอง
กับแผนการจัดชั้นเรียน
เปาหมายที่ 8 สถานศึกษามีครูเพียงพอ อัตราสวนครู : นักเรียน เปนไปตามเกณฑ มีครูครบทุกกลุมสาระ
และเพียงพอตอแผนการจัดชั้นเรียน ซึ่งกำหนดใหนักเรียนมีไมเกิน 40 คน
เปาหมายที่ 9 สถานศึกษามีอัตราสวนนักเรียน : คอมพิวเตอร ต่ำกวา 20 : 1 และสามารถใชคอมพิวเตอร
สารสนเทศทางการศึกษาเปนเครื่องมือเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารและการจัดการเรียนรู
ยุทธศาสตรการยกระดับคุณภาพการศึกษา
1. ขยายโอกาสและเสริมสราง และเทาเทียมในการเรียนตอมัธยมศึกษา
2. พัฒนาคุณภาพนักเรียนสูมาตรฐาน ผูบริหารและครูมัธยมศึกษาใหเขาสูมาตรฐาน และยกระดับสู
มาตรฐานสากล
3. ยกระดับและพัฒนาคุณภาพของสถานศึกษา ผูบริหารและครูมัธยมศึกษาใหเขาสูมาตรฐาน และ
ยกระดับสูมาตรฐานสากล
4. สรางความเขมแข็งในการบริหารจัดการศึกษาใหสถานศึกษาเพื่อรองรับการกระจายอำนาจ
5. พัฒนาการจัดการศึกษาและยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ดวยรูปแบบ
การพัฒนาการจัดการศึกษาของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 30 ดวยรูปแบบ AIM Model
กลยุทธสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 30
จากวิสั ย ทั ศน พั น ธกิ จ เป าประสงค ยุทธศาสตร กลยุทธ และจุดเน น ของสำนั กงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน จึงกำหนดยุทธศาสตร เปาประสงค จุดเนนของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 30
ปงบประมาณ พ.ศ. 2563 จำนวน 4 กลยุทธ 5 เปาประสงค 3 จุดเนน ดังตอไปนี้
กลยุทธที่ 1 การพัฒนาคุณภาพผูเรียนในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน
เปาประสงคที่ 1 นักเรียนระดับการศึกษาขั้นพื้น ฐานทุ กคน มีพัฒ นาการเหมาะสมตามวัย
และมีคุณภาพ
จุดเนนสวนที่ 1 ดานผูเรียน
นักเรียนมีสมรรถนะสำคัญสูมาตรฐานสากล
1. นักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนตนและตอนปลายมีพัฒนาการดานรางกาย อารมณ จิตใจ
และสติปญญาที่สมดุล เหมาะสมกับวัย และเรียนรูอยางมีความสุข
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2. นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 และชั้นมัธยมศึกษา ปที่ 6 มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนจากการ
ทดสอบระดับชาติ (O-NET) กลุมสาระหลักเพิ่มขึ้น เฉลี่ยไมนอยกวารอยละ 3
3. นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 มีความสามารถดานภาษา อานคลอง เขียนคลอง ดาน
คำนวณ และดานการใชเหตุผลที่เหมาะสม
4. นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 ถึงชั้นมัธยมศึกษาปที่ 6 ไดรับ การสงเสริมใหมีแรงจูงใจสู
อาชีพ ดวยการแนะแนว ทั้งโดยครูและผูประกอบอาชีพตาง ๆ (ผูป กครอง ศิษยเกา สถานประกอบการใน/นอก
พื้นที่) และไดรับการพัฒนาความรู ทักษะ ที่เหมาะสมกับการประกอบอาชีพสุจริตในอนาคต
5. นักเรียนมีทักษะชีวิต ทักษะการคิดวิเคราะห คิดสรางสรรค และทักษะ การสื่อสารอยาง
สรางสรรคอยางนอย 2 ภาษา ทักษะดานเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อเปน เครื่องมือในการเรียนรู เหมาะสมตาม
ชวงวัย
กลยุทธที่ 2 การเพิ่มโอกาสการเขาถึงบริการการศึกษาขั้นพื้นฐานใหทั่วถึง ครอบคลุมผูเรียน
ใหไดรับโอกาสในการพัฒนาเต็มตามศักยภาพ และมีคุณภาพ
เป า ประสงค ที่ 2 ประชากรวั ย เรี ย นทุ ก คนได รั บ โอกาสในการศึ ก ษาขั้ น พื้ น ฐานอย างทั่ ว ถึ ง
มีคุณภาพ และเสมอภาค
จุดเนนสวนที่ 1 ดานผูเรียน
1. นักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนตนและตอนปลายมีพัฒนาการดานรางกาย อารมณ จิตใจ
และสติปญญาที่สมดุล เหมาะสมกับวัย และเรียนรูอยางมีความสุข
2. นักเรียนมีคุณธรรม จริยธรรม รักความเปนไทย หางไกลยาเสพติด มีคุณลักษณะ และทักษะ
ทางสังคมที่เหมาะสม
3. นั กเรี ย นที่ มีความต องการพิเศษไดรับ การสงเสริม สนับ สนุ น และพั ฒ นาเต็มศักยภาพเป น
รายบุคคล ดวยรูปแบบที่หลากหลาย
กลยุทธที่ 3 การพัฒนาคุณภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา
เป า ประสงค ที่ 3 ครู แ ละบุ ค ลากรทางการศึ ก ษามี ทั ก ษะที่ เ หมาะสมและมี วั ฒ นธรรม
การทำงานที่มุงเนนผลสัมฤทธิ์
จุดเนนสวนที่ 2 ดานครูและบุคลากรทางการศึกษา
1. ครู ได รับ การพั ฒ นาองค ความรู และทั กษะในการสื่อสารมี สมรรถนะในการสอนอย างมี
ประสิทธิภาพ
2. ผูบริหารสถานศึกษา มีความสามารถในการบริหารงานทุกดานใหมี ประสิทธิภาพ และเกิด
ประสิทธิผล
3. ครู และบุคลากรทางการศึกษา มีขวัญกำลังใจในการทำงาน
4. องคกร คณะบุคคลและผูมีสวนไดสวนเสียที่เกี่ยวของ วางแผนและสรรหาครู และบุคลากร
ทางการศึกษา ใหสอดคลองกับความตองการของโรงเรียนและสังคม
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กลยุทธที่ 4 การพัฒนาระบบการบริหารจัดการ
เปาประสงคที่ 4 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 30 และสถานศึกษามีประสิทธิภาพ
และเปนกลไกขับเคลื่อนการศึกษาขั้นพื้นฐานสูคุณภาพระดับมาตรฐานสากล
เปาประสงคที่ 5 สำนั กงานเขตพื้ น ที่ การศึ กษามั ธยมศึ กษา เขต 30 บู รณาการการทำงาน
เนนการบริหารตามหลักธรรมาภิบาลเพื่อเสริมสรางการมีสวนรวม กระจายอำนาจ และความรับผิดชอบสูศูนย
พัฒนาคุณภาพการศึกษา และสถานศึกษา
จุดเนนสวนที่ 3 ดานการบริหารจัดการ
1. สถานศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา และสำนักบริหารงานการศึกษา พิเศษ บริหาร
จัดการโดยมุงเนนการกระจายอำนาจ การมีสวนรวม และมีความรับผิดชอบตอผล การดำเนินงาน
2. สถานศึกษาและสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาจัดการศึกษาอยางมีคุณภาพมาตรฐาน

สวนที่ 4
กลยุทธการพัฒนาการศึกษา ตัวชี้วัดและคาเปาหมาย
กลยุทธที่ 1 การพัฒนาคุณภาพผูเรียนในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน
เปาประสงคที่ 1 นักเรียนระดับการศึกษาขั้นพืน้ ฐานทุกคน มีพัฒนาการเหมาะสมตามวัย และมีคุณภาพ
แนวทาง
1. ปลูกฝงผูเรียนดานคุณธรรม จริยธรรม และคานิยมหลักของ คนไทย 12 ประการ
2. สงเสริม สนับสนุนการจัดกิจกรรมแนะแนวและการบริการ แนะแนวเพื่อการศึกษาตอ และการประกอบ
อาชีพ ใหแกนักเรียนตั้งแตระดับมัธยมศึกษาตอนตน อยางเขมแข็ง ตอเนื่อง และเปนรูปธรรม เพื่อใหผูเรียนรูจักและเขาใจ
ตนเอง สามารถวางแผนชีวิตดานการเรียน การประกอบอาชีพในอนาคต รวมทั้งสามารถปรับตัวไดอยางเหมาะสมและ อยู
รวมกับผูอื่นไดอยางมีความสุข
3. สงเสริมสนับสนุนใหนักเรียนสามารถอานออกเขียนไดตามวัย
4. สงเสริมการเรียนการสอนภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร และภาษาอาเซียนอยางนอย 1 ภาษา เพื่อให
นักเรียนสามารถสื่อสารกับชาวตางชาติได รองรับการกาวสูป ระชาคมอาเซียน และเทียบเคียงสูมาตรฐานสากล
5. สงเสริมการจัดการระบบขอมูลสารสนเทศที่เกี่ยวของกับคุณภาพของผูเรียนทุกระดับทุกประเภท ใหมี
ประสิทธิภาพ
6. สงเสริมการนำหลักสูตรไปสูก ารปฏิบัติใหเกิดประสิทธิภาพ รวมถึงการพัฒนาหลักสูตร ใหสอดคลองกับ
ความจำเปนและความตองการของผูเรียน ชุมชน ทองถิ่น และสังคม
7. สงเสริม สนับสนุนการใชสื่อการเรียนการสอน เทคโนโลยี และนวัตกรรม และสิง่ อำนวยความสะดวก ที่
หลากหลาย การมีศูนยรวมสื่อใหครูสามารถยืมสื่อไปใชในการจัดการเรียนรูได เพื่อสงเสริมการเรียนรูทั้งในหองเรียนและ
นอกหองเรียน
8. สงเสริมสนับสนุนการทดสอบ O-NET
9. สงเสริมการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา ใหมีความเขมแข็ง และใชผลการประกันคุณภาพภายใน
ของสถานศึกษาเปนสวนหนึ่งของกระบวนการบริหารงานบุคคล
10. สงเสริมการจัดหลักสูตรทักษะอาชีพ ควบคูไปกับวิชาสามัญ ในระดับมัธยมศึกษาทุกระดับ
11. จัดระบบนิเทศ ติดตาม ประเมินผล และรายงานผล หลากหลายมิติใหมีความเขมแข็งและตอเนื่อง เปน
รูปธรรม ใหมีขอมูลปอนกลับ และสามารถสะทอนคุณภาพของผูเรียน
12. สรางความเขาใจและความตระหนักในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน ใหแกผูปกครองชุมชน สังคม และ
สาธารณชน
13. ประสาน สงเสริม สนับสนุนใหผูปกครอง ชุมชน และหนวยงานที่เกี่ยวของทุกภาคสวนเขามามีสวนรวมใน
การพัฒนาคุณภาพผูเรียน
14. สงเสริมและพัฒนากระบวนการจัดการเรียนรู และการวัดผล ประเมินผล และการวิจัยอยางเปนระบบเพื่อ
พัฒนาคุณภาพการศึกษา
15. สงเสริมใหมีการวัดความเปนเลิศทางวิชาการของผูเรียน ในระดับชัน้ ม.1-ม.6 ตั้งแตปการศึกษา 2558
16. สงเสริมสนับสนุนการลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู
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กลยุทธที่ 2 การเพิ่มโอกาสการเขาถึงบริการการศึกษาขั้นพื้นฐานใหทั่วถึง ครอบคลุมผูเรียน ใหไดรับโอกาส
ในการพัฒนาเต็มตามศักยภาพ และมีคุณภาพ
เปาประสงคที่ 2 ประชากรวัยเรียนทุกคนไดรับโอกาสในการศึกษาขั้นพื้นฐาน อยางทั่วถึง มีคุณภาพ
และเสมอภาค
แนวทาง
1. สงเสริมและสนับสนุนใหโรงเรียนจัดการศึกษาวิชาชีพ ทั้งทีจ่ ดั เองและสรางความรวมมือกับหนวยงานอื่น
เพื่อเปนการสงเสริมการมีงานทำของผูเรียน โดยเฉพาะผูเรียนในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ใหสรางความรวมมือกับ
สถานประกอบการ เพื่อเปนชองทางในการเลือกประกอบอาชีพของผูเรียน
2. สงเสริมการจัดการศึกษาในรูปแบบที่หลากหลาย ทั้งในรูปแบบปกติ รูปแบบเพื่อความเปนเลิศ รูปแบบเพื่อ
เด็กพิการ เด็กดอยโอกาส และรูปแบบการศึกษาทางเลือก ใหเหมาะสมกับความตองการจำเปนของผูเรียน แตละบุคคล
และมีคุณภาพ ตามมาตรฐาน โดยมีความเชื่อมโยงระหวางรูปแบบตาง ๆ
3. พั ฒ นาระบบขอมู ลสารสนเทศนักเรียนเปน รายบุ คคล ทั้ งในเชิงปริมาณและคุณ ภาพให มี ประสิท ธิภ าพ
และตอเนื่อง เชื่อมโยงกัน โดยเฉพาะเมื่อเกิดการสงตอนักเรียน
4. สรางความเขมแข็งของระบบดูแลชวยเหลือนักเรียน ระบบสงเสริม ความประพฤตินักเรียน และระบบ
คุมครองนักเรียน รวมทั้งใหเชื่อมโยงทุกระดับกับงานที่สัมพันธ
5. สงเสริมเครือขายการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน
6. รณรงคและสงเสริมการเรียนตอในระดับที่สงู ขึ้น
7. สงเสริมการจัดการศึกษาสำหรับเด็กที่มีความตองการพิเศษ เด็กดอยโอกาส เด็กที่มีความสามารถพิเศษ และ
เด็กที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนต่ำ

กลยุทธที่ 3 การพัฒนาคุณภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา
เปาประสงคที่ 3 ครูและบุคลากรทางการศึกษามีทักษะที่เหมาะสมและมีวัฒนธรรมการทำงาน ที่
มุงเนนผลสัมฤทธิ์
แนวทาง
1. ขอความรวมมือหนวยงานตางๆ หลีกเลี่ยงการจัดกิจกรรมโครงการในชวงเปดภาคเรียน
2. ประสานและสงเสริมการทำงานของจิตอาสา หรือความสนับสนุนจากองคกรตางๆ เพื่อจัดหาผูมาชวยเหลือ
การทำงานตางๆ ภายในโรงเรียน
3. เผยแพรองคความรู และแหลงเรียนรูเกี่ยวกับนวัตกรรม วิธีการจัดการเรียน การสอน การสอนคิดแบบตางๆ
การวัดประเมินผล และการวิจัย ใหสามารถพัฒนาและประเมินผลนักเรียนใหมีคุณภาพตามศักยภาพเปนรายบุคคล
4. พัฒนาครูใหสามารถยกระดับคุณภาพการศึกษาตามศักยภาพของแตละบุคคล ดวยรูปแบบที่หลากหลาย
โดยการประยุกตใชสื่อ และระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารอยางเหมาะสม
5. สงเสริมระบบการนิเทศแบบกัลยาณมิตร โดยสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ผูบริหารสถานศึกษา และครู
ทั้งในโรงเรียน ระหวางโรงเรียน หรือภาคสวนอื่น ๆ ตามความพรอม ของโรงเรียน
6. สงเสริมการสรางเครือขายการเรียนรู การมีสวนรวมจากผูมีสวนเกี่ยวของ และทุกภาคสวนใหเกิดชุมชนแหง
การเรียนรู
7. สงเสริมใหครูจัดการเรียนการสอน ใหสอดรับกับการเปนประชาคมอาเซียน
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8. สงเสริม สนับสนุนการพัฒนาผูบริหารสถานศึกษา ใหมีความสามารถทุกดานอยางมีประสิทธิภาพ และเกิด
ประสิทธิผล โดยมุงเนนผลสัมฤทธิ์ของนักเรียน
9. เสริมสรางระบบแรงจูงใจ เพือ่ ใหครู และบุคลากรทางการศึกษา มีขวัญกาลังใจในการทำงาน
10. ยกยองเชิดชูเกียรติครูและบุคลากรทางการศึกษาที่เปนมืออาชีพมีผลงานเชิงประจักษ
11. สงเสริมความกาวหนาของครู ใหมีวิทยฐานะทีส่ อดคลองกับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน
12. สงเสริมและสนับสนุนใหองคกร คณะบุคคลและผูมีสวนไดสวนเสียที่เกี่ยวของ วางแผน สรรหาครูและ
บุคลากรทางการศึกษา ใหสอดคลองกับความตองการและจาเปนของโรงเรียน และสังคม

กลยุทธที่ 4 การพัฒนาระบบการบริหารจัดการ
เปาประสงคที่ 4 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 30และสถานศึกษามีประสิทธิภาพ และเปน
กลไกขับเคลื่อนการศึกษาขั้นพื้นฐานสูคุณภาพระดับมาตรฐานสากล
เปาประสงคที่ 5 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 30 บูรณาการการทำงาน เนนการบริหาร
ตามหลักธรรมาภิบาลเพื่อเสริมสรางการมีสวนรวม กระจายอำนาจ และความรับผิดชอบสูศูนยพัฒนาคุณภาพการศึกษา
และสถานศึกษา
แนวทาง
1. สงเสริมสนับสนุนใหสถานศึกษา มีความสามารถและความเขมแข็งในการบริหารจัดการดวยตนเองไดอยาง
มีประสิทธิภาพ
2. พัฒนาระบบชวยเหลือ กำกับ ติดตาม และตรวจสอบการบริหารจัดการงบประมาณที่มปี ระสิทธิภาพ
3. ประชาสัมพันธใหสาธารณชนทราบถึงความตองการไดรับ การชวยเหลือของโรงเรียน โดยเฉพาะโรงเรียนที่
ขาดแคลน อยูในพื้นที่หางไกล
4. ประสานหนวยงานทุกภาคสวนใหเขามาชวยเหลือโรงเรียนที่มีความมุงมั่นพัฒนาคุณภาพการศึกษา แตมี
ความขาดแคลน
5. สงเสริมการมีสวนรวมของผูมสี วนไดสวนเสีย ในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา
6. สงเสริมการใชการวิจัยเปนฐานในการพัฒนาการจัดการศึกษาของเขตพื้นที่การศึกษา และสถานศึกษา
7. สงเสริมใหสถานศึกษา และองคคณะบุคคล มีความรับผิดชอบตอผลการดำเนินงาน
8. ส ง เสริม ให มี ก ารยกย องเชิ ด ชู เกี ย รติ ส ถานศึ ก ษา และองค ค ณะบุ ค คลที่ เกี่ ย วข อง ที่ นั กเรี ย นในพื้ น ที่ มี
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้น อัตราการออกกลางคันลดลง มีพฤติกรรมเสี่ยงลดลง
9. สรางช องทางรับ ฟ งความคิ ดเห็ น ขอเสนอแนะ เรื่องรองเรีย นที่ เกี่ ยวของ กั บองคกร องค คณะบุ ค คลที่
เกี่ยวของ และติดตามตรวจสอบอยางตอเนื่อง
10. สรางและพัฒนาคานิยมรวมในการปฏิบัติงาน
11. สงเสริมใหทุกโรงเรียนเปนโรงเรียนศีล 5 (โรงเรียนรักษาศีล) โรงเรียนสุจริต โรงเรียนใสสะอาดปราศจาก
คอรัปชั่น
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ตัวชี้วัด และคาเปาหมาย
กลยุทธที่ 1 การพัฒนาคุณภาพผูเรียนในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน
เปาประสงคที่ 1 นักเรียนระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานทุกคน มีพัฒนาการเหมาะสมตามวัย และมีคุณภาพ
ตัวชี้วัด
ป 2563 ป 2564
1. รอยละนักเรียนมีพัฒนาการดานรางกาย อารมณ จิตใจ และสติปญญาที่สมดุล 100
100
เหมาะสมกับวัย และเรียนรูอยางมีความสุข
2 คาเฉลี่ยรอยละของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 และ 6 ของผลการทดสอบ
3
3
ระดับชาติ O-NET โดยรวมเพิ่มขึ้นไมนอยกวา รอยละ 3
3. รอยละของนักเรียนระดับมัธยมศึกษา มีความสามารถดานภาษาอังกฤษ
15
20
4. รอยละของโรงเรียนที่สงเสริมการจัดการเรียนรูสูประชาคมอาเซียน
100
100
5. รอยละของนักเรียนที่สามารถสื่อสารอยางสรางสรรคอยางนอย 2 ภาษา
15
20
6. รอยละของโรงเรียนที่จัดกิจกรรมที่แสดงออกถึงการเปนประชาคมอาเซียน
100
100
7. รอยละของนักเรียนมีทักษะการคิดวิเคราะหเพิ่มขึ้น
60
70
8. รอยละของผูเรียนที่ไดรับการปลูกฝงจิตสำนึกความเปนไทยในสถาบันชาติ
100
100
ศาสนา พระมหากษัตริยและการปกครองตามระบอบประชาธิปไตย
อันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข
9. รอยละของโรงเรียนที่จัดกิจกรรม สงเสริมคุณธรรม
100
100
10. รอยละของผูเรียนที่มีทักษะชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
90
95
11. รอยละของโรงเรียนที่มีการดำเนินกิจกรรม ใหผูเรียนมีคา นิยมหลักคนไทย
100
100
12 ประการ ครบทุกตัว สอดคลองตามชวงวัย
12. รอยละของโรงเรียนที่จัดการเรียนการสอนโดยใช DLTV, DLIT
100
100

ป 2565
100
3
25
100
25
100
80
100

100
100
100
100
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ตัวชี้วัด และคาเปาหมาย
กลยุทธที่ 2 การเพิ่มโอกาสการเขาถึงบริการการศึกษาขั้นพื้นฐานใหทั่วถึง ครอบคลุมผูเรียน ใหไดรับโอกาสในการ
พัฒนาเต็มตามศักยภาพ และมีคุณภาพ
เปาประสงคที่ 2 ประชากรวัยเรียนทุกคนไดรับโอกาสในการศึกษาขั้นพื้นฐาน อยางทั่วถึง มีคุณภาพ
และเสมอภาค
ตัวชี้วัด
ป 2563 ป 2564 ป 2565
1. รอยละของผูจบชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 ที่ไดรับการศึกษาตอในระดับมัธยมศึกษา 100
100
100
ตอนปลายหรือเทียบเทา
2. รอยละของนักเรียนที่จบการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาตอนตนตามกำหนดเวลา
100
100
100
ของหลักสูตร
3. รอยละของนักเรียนที่จบการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายตามกำหนดเวลา 100
100
100
ของหลักสูตร
4. อัตราการออกกลางคันของนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนตนลดลง
1
1
1
5. อัตราการออกกลางคันของนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลายลดลง
0.5
0.5
0.5
6. รอยละของเด็กที่มีความสามารถพิเศษไดรับการสงเสริม และพัฒนา
75
80
85
7. รอยละของเด็กดอยโอกาสไดรับการสงเสริม และพัฒนา
100
100
100
8. รอยละนักเรียนที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนต่ำไดรับการสงเสริมและพัฒนา
100
100
100
9. รอยละของนักเรียน ไดรับการพัฒนาความรู ทักษะที่เหมาะสมกับ
100
100
100
การประกอบอาชีพสุจริตในอนาคต
10. นักเรียนพิการไดรับโอกาสใหสามารถพัฒนาไดเต็มตามศักยภาพ
100
100
100
คิดเปนรอยละ
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ตัวชี้วัด และคาเปาหมาย
กลยุทธที่ 3 การพัฒนาคุณภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา
เปาประสงคที่ 3 ครูและบุคลากรทางการศึกษามีทักษะที่เหมาะสมและมีวัฒนธรรมการทำงาน ที่มุงเนนผลสัมฤทธิ์
ตัวชี้วัด
ป 2563 ป 2564 ป 2565
1. รอยละของครูและบุคลากรทางการศึกษา ไดรับการพัฒนาและสามารถจัดการ
90
95
100
เรียนรูไดอยางมีคุณภาพ
2 รอยละของครูที่มีความรูและทักษะการใชเทคโนโลยีในการจัดการ
90
95
100
เรียนการสอน
3. รอยละของครูและบุคลากรทางการศึกษาที่มีจรรยาบรรณในวิชาชีพ
100
100
100
4. รอยละของครูและบุคลากรทางการศึกษาที่ไดรับการเตรียมความพรอม
100
100
100
ดานภาษาที่สองเพื่อเขาสูประชาคมอาเซียน
5. รอยละของจำนวนศึกษานิเทศกที่ไดรับการพัฒนาใหมีคุณภาพ
100
100
100
และสามารถปฏิบัติงานไดตามเกณฑที่กำหนด
6. ผูบริหารสถานศึกษาทุกโรง มีความรู ความสามารถในการบริหารวิชาการ
100
100
100
ในศตวรรษที่ 21 ในระดับดีขึ้นไปคิดเปนรอยละ
7. ครูและบุคลากรทางการศึกษาที่มีผลการปฏิบัตงิ านเชิงประจักษตามเกณฑ
100
100
100
ไดรับการยกยองเชิดชูเกียรติทุกคนคิดเปนรอยละ
8. ครูไดรับการพัฒนาใหสามารถยกระดับคุณภาพการศึกษา ตามศักยภาพของ
100
100
100
แตละบุคคลดวยรูปแบบที่หลากหลาย
9. ครูไดรับการสงเสริมใหจดั การเรียนการสอนใหสอดรับการเปนประชาคม
100
100
100
อาเซียน
10. ผูบริหารสถานศึกษา ไดรับการสงเสริม สนับสนุน ใหมีความสามารถทุกดาน
100
100
100
อยางมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล โดยมุง เนนผลสัมฤทธิท์ างการเรียนของ
นักเรียน
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ตัวชี้วัด และคาเปาหมาย
กลยุทธที่ 4 การพัฒนาระบบการบริหารจัดการ
เป าประสงค ที่ 4 สำนั ก งานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษามั ธยมศึ กษา เขต 30และสถานศึ กษามีป ระสิท ธิภ าพ และเป น กลไก
ขับเคลื่อนการศึกษาขั้นพื้นฐานสูคุณภาพระดับมาตรฐานสากล
เปาประสงคที่ 5 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 30 บูรณาการการทำงาน เนนการบริหารตามหลักธรรมาภิบาล
เพื่อเสริมสรางการมีสวนรวม กระจายอำนาจ และความรับผิดชอบสูศูนยพัฒนาคุณภาพการศึกษา และสถานศึกษา
ตัวชี้วัด
ป 2563 ป 2564 ป 2565
1. รอยละของสถานศึกษามีระบบประกันคุณภาพภายในทีเ่ ขมแข็ง
100
100
100
ครบองคประกอบตามกฎกระทรวง
2. รอยละของสถานศึกษาที่เขารับการประเมินคุณภาพภายนอก
100
100
100
ไดรับการรับรองคุณภาพ
3. รอยละของจำนวนสถานศึกษาที่ไมผานการรับรองคุณภาพภายนอก
100
100
100
ไดรับการแกไขแทรกแซงเพื่อพัฒนาคุณภาพ
4. จำนวนสถานศึกษาที่ไดรับการนิเทศ กำกับ ติดตามชวยเหลือการดำเนินงาน
37
37
37
ใหมีคุณภาพสูมาตรฐานสากล
5. รอยละของสถานศึกษาที่มีการใชระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
100
100
100
เพื่อการเรียนการสอนและการสื่อสาร
6. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาเปนสำนักงานทีใ่ ช ICT ในการบริหารจัดการ
100
100
100
รอยละ 100
7. รอยละความพึงพอใจของ ผูรับบริการ
- ระดับสถานศึกษา
80
80
90
- ระดับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
80
80
90
8. การรายงานผลการตรวจสอบภายในใหผูบังคับบัญชา และ สพฐ.
100
100
100
ทันตามกำหนดเวลา
9. จำนวนสถานศึกษาที่มีความพรอมและเขมแข็งในการบริหารจัดการศึกษา
37
37
37
สามารถยกระดับคุณภาพการศึกษาใหสูงขึ้น
10. จำนวนมาตรฐานเขตพื้นที่การศึกษาที่สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
5
5
5
ผานการประเมินในระดับดีขึ้นไป
11. รอยละของสถานศึกษาที่เขารวมโครงการ โรงเรียนสุจริต โรงเรียนใสสะอาด 100
100
100
ปราศจากคอรัปชั่น
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โครงการและงบประมาณ
โครงการ
กลยุทธที่ 1 การพัฒนาคุณภาพผูเรียนในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน
เปาประสงคที่ 1 นักเรียนระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานทุกคนมีพฒ
ั นาการ
เหมาะสมตามวัยและมีคุณภาพ
จุดเนนสวนที่ 1 ดานผูเรียน
1. นิเทศติดตาม การจัดการเรียนรูที่นอมนำพระบรมราโชบายรัชกาลที่ 10
และหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ในโรงเรียนสังกัด สพม.30
2. ลูกเสืออาสาพัฒนา ทำความดีและบำเพ็ญประโยชน
3. การพัฒนาทักษะภาษาเพือ่ การสื่อสาร
4. การพัฒนาการจัดการเรียนรูที่สอดคลองกับทักษะที่จำเปนใน
ศตวรรษที่ 21 ในโรงเรียนขนาดเล็กสูความเปนเลิศ
5. การพัฒนาการเรียนการสอนภาษาไทย ปการศึกษา 2563
6. การยกระดับคุณภาพการศึกษาดวยนวัตกรรมของการวิจัยและพัฒนา
เพื่อพัฒนาคุณภาพผูเรียนสูความเปนเลิศ ปการศึกษา 2563
7. การสนับสนุนการพัฒนาการจัดกระบวนการเรียนรู และเครื่องมือการ
วัดและประเมินผลระดับชั้นเรียนที่สอดคลองตามแนวทางการ
ประเมินผลนักเรียนรวมกับนานาชาติ (PISA : The Programme for
International Student Assessment)
8. การพัฒนาการจัดการเรียนรูกลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตร
9. แขงขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน

ประมาณการงบประมาณ
2563
2564
2565

50,000

50,000

50,000

20,000
100,000
70,000

20,000
100,000
70,000

20,000
100,000
70,000

100,000
200,000

100,000
200,000

100,000
200,000

100,000

100,000

100,000

100,000
260,000

100,000
260,000

100,000
260,000
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โครงการ
กลยุทธที่ 2 การเพิ่มโอกาสการเขาถึงบริการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ให
ทั่วถึงครอบคลุมผูเรียน ใหไดรับโอกาสในการพัฒนาเต็มตามศักยภาพ
และมีคุณภาพ
เปาประสงคที่ 1 ประชากรวัยเรียนทุกคนไดรบั โอกาสในการศึกษาขั้น
พื้นฐานอยางทัว่ ถึง มีคุณภาพ และเสมอภาค
จุดเนนสวนที่ 1 ดานผูเรียน
1. โรงเรียนคุณภาพประจำตำบล ระดับมัธยมศึกษา
2. พัฒนาระบบประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา
3. การพัฒนาครูผูสอน ผลิตสื่อนวัตกรรมในการจัดการเรียนรู
4. การพัฒนาสื่อนวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา
5. พัฒนาบุคลากรสารสนเทศทางการศึกษาฐานขอมูล Big Data
6. อบรมพัฒนาบุคลากรดานการบริหารจัดการโดยใชระบบสนับสนุน
การบริหารจัดการสำนักงาน AMSS++(Smart Area) และการบริหาร
จัดการศึกษา SMAA (Smart School)
7. เตรียมความพรอมการจัดการควบคุมภายใน การประเมิน ติดตาม
มาตรฐานสำนักงานเขตพื้นที่ และพัฒนามาตรการปรับปรุง
ประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 30
8. การชี้แจงผูบริหารโรงเรียนและครูแนะแนวตามโครงการ
เพิ่มทักษะดานอาชีพแกนักเรียนครอบครัวยากจนทีไ่ มไดเรียนตอ
หลังจบการศึกษาภาคบังคับ
9. สรางโอกาสทางการศึกษา
10. อบรมเชิงปฏิบัติการนักเรียนแกนนำดานการกำจัดขยะ
และอนุรักษสิ่งแวดลอม

ประมาณการงบประมาณ
2563
2564
2565

100,000
50,000
40,000
50,000
200,000
50,000

100,000
50,000
40,000
50,000
200,000
50,000

100,000
50,000
40,000
50,000
200,000
50,000

20,000

20,000

20,000

10,000

10,000

10,000

10,000
50,000

10,000
50,000

10,000
50,000
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โครงการ
กลยุทธที่ 3 การพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา
เปาประสงคที่ 3 ครูและบุคลากรทางการศึกษามีทักษะที่เหมาะสม และ
มีวัฒนธรรมการทำงานที่มุงเนนผลสัมฤทธิ์
จุดเนนสวนที่ 2 ดานครูและบุคลากรทางการศึกษา
1. พัฒนาระบบงานนิเทศการศึกษา
2. การพัฒนาสมรรถนะสำคัญตามหลักสูตร สูทักษะการเรียนรูใน
ศตวรรษที่ 21 (3R8C)
3. การพัฒนาการจัดการเรียนรูที่มุงเนนทักษะชีวิต
4. การพัฒนาครูผูสอนการจัดการเรียนรูสุขภาวะในโรงเรียน
5. ยกระดับผลสัมฤทธิท์ างการเรียนระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET)
6. พัฒนาสมรรถนะสำคัญของผูเ รียนเชื่อมโยงอาชีพและมีงานทำ
ตามคุณลักษณะของผูเรียนในศตวรรษที่ 21
7. ลดเวลาเรียน – เพิ่มเวลารู ผานกิจกรรมการปฏิบัติจริง (Active Learning)
8. แขงขันกีฬานักเรียนมัธยมศึกษาจังหวัดชัยภูมิ
(กีฬานักเรียนโซนหุบเขา) ครั้งที่ 44
9. พัฒนาระบบเครือขายสารสนเทศเพื่อการจัดการศึกษา
Digital Technology
10. ฝกอบรมทบทวนผูบังคับบัญชาลูกเสือในสถานศึกษา
11. พัฒนาผูบ ริหาร ขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
ใหมีสมรรถนะตามมาตรฐานวิชาชีพ

ประมาณการงบประมาณ
2563
2564
2565

200,000
30,000

200,000
30,000

200,000
30,000

50,000
50,000
100,000
40,000

50,000
50,000
100,000
40,000

50,000
50,000
100,000
40,000

60,000
200,000

60,000
200,000

60,000
200,000

30,000

30,000

30,000

40,000
200,000

40,000
200,000

40,000
200,000
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โครงการ
กลยุทธที่ 4 การพัฒนาระบบการบริหารจัดการ
เปาประสงคที่ 4 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 30
และสถานศึกษามีประสิทธิภาพ และเปนกลไกขับเคลื่อนการศึกษา
ขั้นพื้นฐานสูคุณภาพระดับมาตรฐานสากล
เปาประสงคที่ 5 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 30
บูรณาการการทำงาน เนนการบริหารตามหลักธรรมาภิบาล
เพื่อเสริมสรางการมีสวนรวมกระจายอำนาจและความรับผิดชอบ
สูสถานศึกษา
จุดเนนสวนที่ 3 ดานการบริหารจัดการ
1. การเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินงานคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ
ประเมินผลและนิเทศการศึกษา (ก.ต.ป.น.)
2. เสริมสรางคุณธรรม จริยธรรมและธรรมภิบาลในสถานศึกษา
ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2563
3. บริหารงานบุคคลและอัตรากำลังในสถานศึกษาอยางมีประสิทธิภาพ
4. สงเสริมใหขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษามีวนิ ัย
มีคุณคุณธรรมจริยธรรม และจรรยาบรรณตามมาตรฐานวิชาชีพ รอบรู
ระเบียบกฎหมาย โปรงใสไมทุจริต
5. พัฒนาการบริหารจัดการ และการเพิม่ ประสิทธิภาพ
ในการตรวจสอบภายใน
6. เตรียมการดำเนินงานและสนับสนุนการปฏิบัตงิ านตามภารกิจนโยบาย
และแผนการศึกษา
รวมกลยุทธ 1 – 4 งบประมาณทั้งสิ้น

ประมาณการงบประมาณ
2563
2564
2565

100,000

100,000

100,000

200,000

200,000

200,000

100,000
100,000

100,000
100,000

100,000
100,000

50,000

50,000

50,000

50,000

50,000

50,000

3,000,000 3,000,000 3,000,000

สวนที่ 5
การบริหารแผนสูความสำเร็จ
แผนพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2563 - 2565 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 30
ถือเปนเครื่องมือสำคัญในการบริหารจัดการศึกษาของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาที่สงมอบผลผลิตการใหบริการ
การศึ กษาที่ เชื่ อมโยงสอดคล องกั บ นโยบายรั ฐบาล กระทรวงศึ กษาธิการ สำนั กงานคณะกรรมการการศึ กษา
ขั้นพื้นฐาน และหนวยงานที่เกี่ยวของ โดยมีปจจัยความสำเร็จของการดำเนินการตามแผน ดังนี้
1. ภาวะผูนำ ผูบริหารการศึกษาและผูบริหารสถานศึกษาตองเปนผูนำ พาสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
และโรงเรี ย นให ส ามารถขั บ เคลื่ อ นการบริ ห ารจัดการศึกษาตามตามกลยุท ธและแนวทางการพั ฒ นาใหบ รรลุ
วิสัยทัศนที่กำหนด โดยมุงเนนผูเรียนเปนสำคัญ
2. สงเสริมการบริหารจัดการเชิงกลยุทธ ที่มีกระบวนการวางแผน การนำกลยุทธไปสูการปฏิบัติ
และควบคุม/ประเมิน อยางเปนระบบ
3. สื่อสารทิศทางการพัฒนาการศึกษากลยุทธและแนวทางพัฒนา ใหบุคลากรในสังกัดทุกระดับได
รับรู เขาใจตรงกัน ตระหนักถึงการปฏิบัติอยางเปนรูปธรรม
4. ยึดการปฏิบัติงาน ใหเปนไปตามคานิยมของหนวยงาน
5. เชื่อมโยงความสำเร็จของการปฏิบัติงานกับการบริหารงานบุคคล กำหนดบทบาทความรับผิดชอบ
อยางชัดเจน
6. บริหารจัดการ โดยเปดโอกาสใหทุกภาคสวนเขามามีสวนรวมและยึดหลักธรรมาภิบาล
การติดตามและประเมินผลโครงการ
หลักการเบื้องตน
การประเมินผลโครงการ ถือเปนขั้นตอนที่สำคัญประการหนึ่งในกระบวนการประกันคุณภาพการศึกษา
โครงการซึ่งหลังจากไดผานกระบวนการวางแผนและการปฏิ บัติตามแผน การติดตามและประเมินผล ถือเป น
เครื่องมือที่สำคัญในการวัดความสำเร็จของผลการดำเนินงาน ซึ่งประกอบดวย 2 สวน คือ
1. การติดตามผล
เป น การติ ด ตามตรวจสอบความก า วหน าในการดำเนิ น งานการจัด สรรทรัพ ยากร เป น การพิ จ ารณา
ความสัมพันธระหวางการใชทรัพยากรในโครงการกับผลผลิต ของโครงการรวมกับปจจัยภายนอกที่มีผลกระทบ
ตอการดำเนินงาน
การติดตามผลเปนเครื่องมือในชวงการปฏิบัติงานของโครงการเพื่อใหเกิดความมั่นใจวาการสงมอบปจจัย
การผลิต กำหนดการทำงาน การผลิตผลผลิตและการดำเนินงานตางๆ ไดดำเนินงานไปตามแผนที่กำหนดไว
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2. การประเมินผล
เป นการศึกษาและวิเคราะห ขอมูลที่ได จากการติดตามการปฏิบัติงาน เพื่ อประเมิ นความกาวหน าของ
โครงการหรือแผนงานวามีการใชทรัพยากร/ปจจัยตาง ๆ อยางไร มีการดำเนินงานเปนไปตามแผน ตามขั้นตอน
ตามกฎเกณฑ และตามเวลาที่กำหนดหรือไมตลอดจนมีผลงานเปนไปตามแผน วัตถุประสงค และเปาหมายหรือไม
อาจเป น การประเมิ น ผลระหว า งการดำเนิ น งาน เป น การประเมิ น ถึ งผลผลิ ต และผลลั พ ธ หรือ การ
ประเมินผลภายหลังการดำเนินงาน
วัตถุประสงค
1. เพื่อทราบผลความกาวหนาในการปฏิบัติงานของหนวยงาน
2. เพื่อทราบปญหาอุปสรรคที่เกิดขึ้นและหาแนวทางการแกไขปญหาอุปสรรคใหงานบรรลุเปาหมาย
3. เพื่อสนับสนุนโครงการที่มีประสิทธิผลใหมีการขยายผลเพื่อการพัฒนาในอนาคตตอไป
4. เพื่อยกเลิกโครงการที่มีความผิดพลาดหรือลมเหลวและมีผลกระทบในเชิงลบมากกวาเชิงบวก
5. เพื่อนำผลการประเมินของโครงการที่ปฏิบัติแลวมาปรับปรุงแกไขปญหางานในดานตางๆ
ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
คุณประโยชนของการประเมินโครงการ
1. ชวยทำใหการกำหนดวัตถุประสงคและมาตรฐานของการดำเนินงานมีความชัดเจนขึ้น และสามารถ
ที่จะนำไปปฏิบัติไดอยางไดผล
2. ชวยใหการใชทรัพยากรเปนไปอยางคุมคาหรือเกิดประโยชนเต็มที่
3. ชวยใหแผนงานบรรลุวัตถุประสงค
4. มีสวนชวยในการแกปญหาอันเกิดจากผลกระทบ (Impact) ของโครงการและทำใหโครงการมีขอที่
ทำใหเกิดความเสียหายลดนอยลง
5. มีสวนในการสรางขวัญและกำลังใจใหผูปฏิบัติตามโครงการ
6. ชวยในการตัดสินใจในการบริหารโครงการ
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สาระสำคัญ
การประเมินโครงการที่ดี
1. โครงการบรรลุวัตถุประสงคที่กำหนดไวมากนอยเพียงใด
2. ผลที่เกิดคุมคาหรือไม (Cost - Effective)
3. โครงการมีผลกระทบตอกลุมเปาหมายผูรวมโครงการอะไรบาง (ผลกระทบระยะยาวหรือหลังสิ้นสุด
โครงการ (Impact) ผลกระทบระหวางดำเนินโครงการ (Effect)
4. ควรตัดสินใจอยางไรเกี่ยวกับโครงการ
การกำหนดขอบขายของการประเมิน
1. การประเมินกอนเริ่มดำเนินโครงการ (Pre-implementation evaluation)
เปนการประเมินเพื่อวางแผนโครงการ นับตั้งแตการกำหนดหลักการและเหตุผล วัตถุประสงค เปาหมาย
และวิธีดำเนินโครงการ ประกอบดวย
1.1 การประเมินบริบท หรือสภาวะแวดลอม (Contest evaluation)
เปนการประเมินความตองการจำเปนเพื่อกำหนดโครงการและเปนการประเมินวาโครงการที่จะดำเนินการ
สอดคลองกับนโยบายรัฐบาล ยุทธศาสตรของกระทรวง และยุทธศาสตรของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
* ผลของการประเมินจะสะทอนใหเห็นถึงความจำเปน ความเหมาะสมของวัตถุประสงคและเปาหมาย
ของโครงการ ซึ่งจะนำไปสูการตัดสินใจเลือก หรือกำหนดวัตถุประสงคและเปาหมายของโครงการ
1.2 การประเมินปจจัยปอน (Input evaluation)
เปนการตรวจสอบความพรอมทั้งดานปริมาณ (ความเพียงพอ) และคุณภาพ (ความเหมาะสม)
ของทรัพยากรที่จะใชในการดำเนินโครงการ
* ผลของการประเมิ น จะนำไปสู การตัดสิ น ใจเลือกวิธีการจัดกิจกรรมที่เหมาะสมหรือไม นอกจากนั้ น
ยังชวยใหตัดสินใจไดวา โครงการมีความเหมาะสมหรือไม และเมื่อนำไปปฏิบัติจะทำใหวัตถุประสงค/เปาหมาย
ของโครงการบรรลุผลหรือไม
2. การประเมินระหวางดำเนินโครงการ (Formative/on going evaluation) เปนการประเมิน
กระบวนการ (Process evaluation) ซึ่งเปนการประเมินเกี่ยวกับประเด็นตอไปนี้
วิธีการจัดกิจกรรมของโครงการตามแผนที่ไดวางไว
- ความกาวหนาของโครงการ
- กิจกรรมที่จัดทำไดบรรลุวัตถุประสงคของโครงการที่กำหนดไวหรือไม หรือเกิดประสิทธิผลมาก
นอยเพียงใด มีปญหาอุปสรรคใดเกิดขึ้น
* ผลของการประเมินนำไปสูการตัดสินใจ ปรับปรุงกิจกรรม วิธีการ หรือกระบวนการดำเนินงาน
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3. การประเมินหลังสิ้นสุดโครงการ (Summative evaluation) แบงออกเปน 2 ขั้นตอน คือ
3.1 การประเมินทันทีที่สิ้นสุดโครงการ
เป น การประเมิ น ผลผลิ ต (Product evaluation) หรือ ผลลั พ ธข องโครงการ โดยมุ งตอบคำถามว า
โครงการประสบความสำเร็จตามแผนที่วางไวห รือไม ผลผลิตของโครงการเปนไปตามวัตถุป ระสงค/เปาหมาย
หรือไม คุมคาเพียงใด
3.2 การประเมินภายหลังสิ้นสุดโครงการแลวชวงระยะเวลาหนึ่ง
เป น การประเมิ น ผลกระทบ(Impact evaluation) ของโครงการอั น เป น ผลที่ เกิ ด ขึ้ น ต อ เนื่ อ งจาก
ผลผลิตของโครงการหรือผลผลิตของโครงการกอใหเกิดผลอื่นๆ ตามมา ซึ่งเปนผลที่มิไดระบุไวในวัตถุประสงค
หรือเปาหมายของโครงการ
วิธีการประเมินผลโครงการ
ดำเนินการใน 3 ลักษณะ คือ 1) การศึกษาขอมูล เอกสาร หลักฐานตางๆ 2) การสัมภาษณบุคคล
ที่เกี่ยวของตางๆ 3) แตงตั้งคณะกรรมการ/คณะทำงาน
1. การศึกษาขอมูล เอกสาร หลักฐานตาง ๆ ไดแก
- บันทึกขอความขออนุมัติโครงการ
- โครงการ
- ภาพถายกิจกรรม
- แบบสอบถาม
- ผลการประเมินโครงการ
- การนำผลการจัดโครงการไปพัฒนาเปนองคความรู
- รายงานการประชุม
2. การสัมภาษณบุคคลที่เกี่ยวของตางๆ
- ผูกำกับดูแลตัวชี้วัด / ตัวบงชี้
- ผูจัดเก็บขอมูลตัวชี้วัด / ตัวบงชี้
3. แตงตั้งคณะกรรมการ/คณะทำงาน
- เพื่อติดตามประเมินผลโครงการตางๆ โดยใหรายงานผลการประเมินตอคณะกรรมการ ทุกๆ
6 เดือนเปนอยางนอย
การติดตามและประเมินผลโครงการ
ไตรมาสที่ 1 เดือนตุลาคม - ธันวาคม
ไตรมาสที่ 2 เดือนมกราคม - มีนาคม
ไตรมาสที่ 3 เดือนเมษายน - มิถุนายน
ไตรมาสที่ 4 เดือนกรกฎาคม - กันยายน

ภาคผนวก

คำสั่งสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 30
ที่ 350 / 2562
เรื่อง แตงตั้งคณะกรรมการจัดทำแผนพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐาน
-------------------------------------------------------------ดวย สำนั กงานเขตพื้ น ที่ การศึ กษามัธยมศึ กษา เขต ๓๐ จะดำเนิ นการจัดทำแผนพัฒ นาการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน พ.ศ.๒๕63 – ๒๕๖5 แทนแผนพัฒนาฯ ฉบับเดิมที่หมดลง โดยใหมีความสอดคลองซึ่งมีความสอดคลอง
เชื่อมโยงกับกับรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย ยุทธศาสตรชาติ ระยะ 20 ป (พ.ศ. 2561 - 2580) แผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560 - 2564) แผนการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2560 – 2579
นโยบายและจุดเนนของกระทรวงศึกษาธิการ นโยบายสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และนโยบาย
ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๐
เพื่อใหการดำเนินการจัดทำแผนพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำเร็จลุลวง ตามวัตถุประสงค สำนักงานเขต
พื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๐ จึงแตงตั้งคณะกรรมการดำเนินงาน ดังนี้
๑. คณะกรรมการอำนวยการ ประกอบดวย
๑.๑ ผูอำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๐
๑.2 นายสิงหศักดิ์
แกงคำ
รอง ผอ.สพม.๓๐
๑.3 นายสวาท
ชา
รอง ผอ.สพม.๓๐
๑.4 นายเอกชัย
ออทอง
ผอ.กลุมนโยบายและแผน

ประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการและเลขานุการ

มีหนาที่ ใหคำปรึกษา ขอแนะนำ เสนอความคิดเห็น แกปญหา กำหนดนโยบาย ชวยเหลือและอำนวย
ความสะดวกในการปฏิบัติงานของคณะกรรรมการดำเนินการจัดทำแผนพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. ๒๕63 – ๒๕๖5
๒. คณะกรรมการพิจารณากรอบ ทิศทาง และตัวชี้วัดของแผนพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประกอบดวย
๒.๑ ผูอำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๐
ประธานกรรมการ
๒.2 นายสิงหศักดิ์
แกงคำ
รอง ผอ.สพม.๓๐
กรรมการ
๒.3 นายสวาท
ชา
รอง ผอ.สพม.๓๐
กรรมการ
2.4 นางกาญจนสุดา จีรภัทรอติชัย ผอ.กลุมนิเทศ ติดตามฯ
กรรมการ
2.5 นางสาวธนวรรณ เชื้อจำรูญ
ผอ.กลุมบริหารงานการเงินและสินทรัพย
กรรมการ
2.6 นางกัญญาณัฐ
สมบัติธีระ
ผอ.กลุมสงเสริมการจัดการศึกษา
กรรมการ
2.7 นายชาตรี
ทวีนาท
ผอ.กลุมอำนวยการ
กรรมการ
และปฏิบัติหนาที่ ผอ.กลุมสงเสริมการศึกษาทางไกลฯ
2.8 นางสาวสมจิตร
ตั้งเพียร
นักวิเคราะหนโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ
กรรมการ
ปฏิบัตหิ นาที่ ผอ.หนวยตรวจสอบภายใน

/2.9 นางวิไลลักษณ...

-2-

2.9 นางวิไลลักษณ

ชา

2.10 ส.ต.อ. สมพร

ฟุงสกุล

2.11 นายเอกชัย
2.12 นางบังอร

ออทอง
ชมเกษร

นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการพิเศษ
กรรมการ
ปฏิบัติหนาที่ ผอ.กลุมบริหารงานบุคคล และกลุมพัฒนาครูฯ
นิติกรชำนาญการพิเศษ
กรรมการ
ปฏิบตั ิหนาที่ ผอ.กลุมกฎหมายและคดี
ผอ.กลุมนโยบายและแผน
กรรมการและเลขานุการ
นักวิเคราะหนโยบายและแผนชำนาญการ กรรมการและ
ผูชวยเลขานุการ

มีหนาที่ พิจารณา ใหขอเสนอแนะ กรอบ ทิศทาง และตัวชี้วัด ของแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐาน
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๐
๓. คณะกรรมการดำเนินงาน ประกอบดวย
๓.๑ ผูอำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๐
ประธานกรรมการ
๓.2 นายสิงหศักดิ์
แกงคำ
รอง ผอ.สพม.๓๐
รองประธานกรรมการ
๓.3 นายสวาท
ชา
รอง ผอ.สพม.๓๐
รองประธานกรรมการ
3.4 นางกาญจนสุดา จีรภัทรอติชัย ผอ.กลุมนิเทศ ติดตามฯ
กรรมการ
๓.5 นางสุภาพรรณ
ปรุงชัยภูมิ
ศึกษานิเทศกชำนาญการพิเศษ
กรรมการ
3.6 นายบุญยฤทธิ์
ปยะศรี
ศึกษานิเทศกชำนาญการพิเศษ
กรรมการ
3.7 นายกรเกง
กลิ่นไธสงค
ศึกษานิเทศกชำนาญการพิเศษ
กรรมการ
3.8 นายไกรฤกษ
ตันเบ็ต
นักวิเคราะหนโยบายและแผนปฏิบัติการ
กรรมการ
3.9 นายชูศักดิ์
ปชัยภูมิ
เจาพนักงานธุรการชำนาญงาน
กรรมการ
3.10 นายนิธภิ ัทร
สมานชัย
พนักงานจางเหมาบริการ
กรรมการ
3.11 นายเอกชัย
ออทอง
ผอ.กลุมนโยบายและแผน
กรรมการและเลขานุการ
3.12 นางบังอร
ชมเกษร
นักวิเคราะหนโยบายและแผนชำนาญการ กรรมการและ
ผูชวยเลขานุการ
มีหนาที่ จัดทำ (ราง) แผนพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐาน ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๐
ทั้งนี้ ใหคณะกรรมการทุกคนปฏิบัติหนาที่ตามที่ไดรับมอบหมายตั้งแตบัดนี้เปนตนไป
สั่ง ณ วันที่ 11 ธันวาคม พ.ศ. ๒๕62

(นายชัยวัฒน ตั้งพงษ)
ผูอำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๐

