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  พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ  พ.ศ.2542 แก้ ไขเพ่ิมเติมฉบับที่  2 พ.ศ.2545  
มีจุดมุ่งหมายในการจัดการศึกษาเพ่ือพัฒนาคนไทยให้เป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์    เป็นคนดี   มีความรู้   และอยู่
ร่วมกันในสังคม ได้อย่างเป็นสุข การด าเนินการเพ่ือให้บรรลุเป้าหมายได้อย่างมีประสิทธิภาพนั้นการวางแผนมี
ความส าคัญอย่างยิ่ง โดยเฉพาะการวางแผนกลยุทธ์เพ่ือพัฒนาคุณภาพการศึกษา เพราะแผนเป็นกรอบทิศทาง 
และเครื่องมือในการบริหารจัดการศึกษา  ตลอดจนเป็นเครื่องมือในการพัฒนาคุณภาพการสร้างโอกาสและ
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  ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 33   จึงได้จัดท าแผนพัฒนาการศึกษา  
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 ขอขอบพระคุณคณะกรรมการ บุคลากร และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกท่านที่ให้ความร่วมมือใน
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ปฏิบัติ  ในการน านโยบายของรัฐบาล  ยุทธศาสตร์ชาติ  ยุทธศาสตร์ของกระทรวงศึกษาธิการ   และนโยบาย
ของส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ตลอดจนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องไปสู่การปฏิบัติจนเกิดผล
ส าเร็จอย่างเป็นรูปธรรม และเป็นเครื่องมือในการบริหาร  และจัดการศึกษาของสถานศึกษาในสังกัดอย่างมี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผลต่อไป 
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ส่วนที่  1 
บทน ำ 

ส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำเขต 33 
 

1.  ควำมเป็นมำ 
 

จากการปฏิรูปการศึกษาครั้งยิ่งใหญ่ของประเทศไทย ได้เกิดขึ้นตามเจตนารมณ์ของทุกฝ่าย ใน
สังคมไทย โดยปรากฏในรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2540 ซึ่งเป็นที่มาของพระราชบัญญัติ
การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 แก้ไขเพ่ิมเติม(ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 ที่มุ่งหวังยกระดับการศึกษาของชาติให้มี
มาตรฐานและจัดได้อย่างทั่วถึงและมีคุณภาพ โดยก าหนดให้มีการปฏิรูปการศึกษาทั้งระบบ  และจาก
พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ.2546 ได้หลอมรวมหน่วยงานทางการศึกษา 
คือ ทบวงมหาวิทยาลัย ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ และกระทรวงศึกษาธิการ เป็นหน่วยงาน
เดียวกันคือ กระทรวงศึกษาธิการ โดยก าหนดโครงสร้างใหญ่   เป็นระดับกระทรวงและระดับเขตพ้ืนที่
การศึกษาขึ้น 

 

ระดับพ้ืนที่ได้หลอมรวม      ส านักงานศึกษาธิการจังหวัด      ส านักงานสามัญศึกษาจังหวัด       และ
ส านักงานการประถมศึกษาจังหวัด ส านักงานศึกษาธิการอ าเภอ ส านักงานการประถมศึกษาอ าเภอ เข้าเป็น
หน่วยงานเดียวกัน และจัดตั้งเป็นส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา    และเมื่อวันที่  13 กันยายน 2553 ตาม
ประกาศราชกิจจานุเบกษา เล่มที่ 127 ตอนพิเศษ 109 ลงวันที่ 14 กันยายน 2553 ได้มีการแบ่งส่วนราชการ
ภายในส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาขึ้นใหม่และเปลี่ยนชื่อเป็น “ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 
33” มีหน้าที่รับผิดชอบบริหารจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐานแก่ประชากรวัยเรียนอายุ 12-17 ปี  ในเขตพ้ืนที่
การศึกษามัธยมศึกษาเขต 33   ครอบคลุมพ้ืนที่  17  อ าเภอ คือ อ าเภอเมืองสุรินทร์   อ าเภอจอมพระ   
อ าเภอศีขรภูมิ   อ าเภอล าดวน   อ าเภอส าโรงทาบ   อ าเภอเขวาสินรินทร์    อ าเภอชุมพลบุรี    อ าเภอท่าตูม    
อ าเภอรัตนบุรี   อ าเภอสนม   อ าเภอโนนนารายณ์   อ าเภอปราสาท     อ าเภอกาบเชิง   อ าเภอสังขะ  อ าเภอ
บัวเชด   อ าเภอพนมดงรัก   และอ าเภอศรีณรงค์    มีโรงเรียนในสังกัด  จ านวน  85  โรงเรียน   ปัจจุบันตั้งอยู่
ที่   197  หมู่ 20   ต าบลนอกเมือง  อ าเภอเมืองสุรินทร์   จังหวัดสุรินทร์    

ในการจัดการศึกษา ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 33   มีความมุ่งมั่นที่จะเป็นองค์กรที่
เป็นผู้น าการเปลี่ยนแปลง   มีความพร้อม  และสามารถเป็นผู้น าในการปฏิรูปการศึกษา   เพ่ือให้การจัด
การศึกษามีคุณภาพและประสิทธิภาพ  จากการด าเนินการจัดการศึกษาในช่วงเวลา  3 ปี  ที่ผ่านมาพบว่า ผล
การปฏิบัติงานของสถานศึกษาแต่ละแห่งมีผลสัมฤทธิ์ที่แตกต่างกัน ส่งผลต่อคุณภาพและมาตรฐานโดยรวมของ
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เขตพ้ืนที่ประกอบกับส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  ได้ก าหนดมาตรฐานส านักงาน เขตพ้ืนที่
การศึกษา และตัวบ่งชี้  ประกอบด้วย 3 มาตรฐาน 14 ตัวบ่งชี้  
 มาตรฐานที่ 1 การบริหารจัดการองค์การสู่ความเป็นเลิศ 
 มาตรฐานที่ 2 การบริหารและการจัดการศึกษาที่มีประสิทธิภาพ 

 มาตรฐานที่ 3 สัมฤทธิผลการบริหารและการจัดการศึกษา 

  ในการนี้  ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 33 จึงได้จัดท าแผนพัฒนาการศึกษา
ขึ้น โดยให้ความส าคัญกับการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน ความรู้ความสามารถของครู ผู้บริหาร  บุคลากรทางการ
ศึกษา  และสร้างความเข้มแข็งเขตพ้ืนที่และสถานศึกษาอย่างเร่งด่วน  และจริงจังภายใต้การมีส่วนร่วมของทุก
ภาคส่วน   จึงได้ก าหนดกลยุทธ์การพัฒนาคุณภาพการศึกษา โดยมีกรอบกฎหมายที่ส าคัญทางการศึกษา ได้แก่    
นโยบายของรัฐบาล    ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ. 2561-2580)แผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2560-2579 
นโยบายและจุดเน้นของกระทรวงศึกษาธิการ นโยบายส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน   
ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดสุรินทร์   และยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษาจังหวัดสุรินทร์   เป็นแนวทางใน
การพัฒนาบนพ้ืนฐานของข้อมูลสารสนเทศ  บริบทของเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 33  ใช้หลักการมี
ส่วนร่วมของบุคลากร   ทุกฝ่าย องค์กรภาครัฐและเอกชน     โดยมีกระบวนการวางแผนอย่างเป็นระบบครบ
วงจร    บุคลากร และผู้มีส่วนร่วมในการวิเคราะห์ยุทธศาสตร์ชาติ แผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2560-2579 
ท าให้ได้วิสัยทัศน์ที่เกิดจากการระดมความคิดเห็นจากบุคลากรที่หลากหลายและกว้างขวาง     มีพันธกิจที่
สนับสนุนเพื่อให้วิสัยทัศน์เป็นความจริงได้   และเกิดประโยชน์ตามเป้าประสงค์ รวมทั้งการน าแผนกลยุทธ์ไปสู่
การปฏิบัติ   โดยใช้กรอบของ Balanced  Scorecard : BSC     และเพ่ือให้การด าเนินงานเกิดประสิทธิภาพ
และประสิทธิผลสูงสุด   จึงได้น าแผนงาน/โครงการตามแผนกลยุทธ์     มาจัดท าเป็นแผนปฏิบัติการในแต่ละป ี
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   ภำรกิจ 
 

       ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 33 เป็นหน่วยงานที่อยู่ภายใต้การก ากับดูแลของ

ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน กระทรวงศึกษาธิการ  มีหน้าที่ด าเนินการให้เป็นไปตามอ านาจ

หน้าที่ของคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน ตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ  

พ.ศ. 2546     ซึ่งแก้ไขเพ่ิมเติม และประกาศกระทรวงศึกษาธิการ    เรื่อง การแบ่งส่วนราชการภายใน

ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา  พ.ศ. 2553   มีอ านาจหน้าที ่ ดังนี้ 

  1. จัดท านโยบาย  แผนพัฒนา และมาตรฐานการศึกษาของเขตพ้ืนที่การศึกษาให้สอดคล้องกับ

นโยบาย มาตรฐานการศึกษา แผนการศึกษา แผนพัฒนาการศึกษาข้ันพื้นฐานและความต้องการของท้องถิ่น   

  2. วิเคราะห์การจัดตั้งงบประมาณ  เงินอุดหนุนทั่วไปของสถานศึกษา และหน่วยงานในเขตพ้ืนที่

การศึกษาและแจ้งการจัดสรรงบประมาณที่ได้รับให้หน่วยงานข้างต้นรับทราบ  รวมทั้งก ากับ  ตรวจสอบ  

ติดตามการใช้จ่ายงบประมาณของหน่วยงานดังกล่าว  

  3. ประสานส่งเสริม สนับสนุน  และพัฒนาหลักสูตรร่วมกับสถานศึกษาในเขตพ้ืนที่การศึกษา 

  4. ก ากับ  ดูแล  ติดตาม  และประเมินผลสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน และในเขตพ้ืนที่การศึกษา 

  5. ศึกษา  วิเคราะห์  วิจัย  และรวบรวมข้อมูลสารสนเทศด้านการศึกษาในเขตพ้ืนที่การศึกษา 

  6. ประสานการระดมทรัพยากรด้านต่างๆ  รวมทั้งทรัพยากรบุคคล  เพ่ือส่งเสริม  สนับสนุนการ

จัดและการพัฒนาการศึกษาในเขตพ้ืนที่การศึกษา 

  7. จัดระบบการประกันคุณภาพการศึกษา  และประเมินผลสถานศึกษาในเขตพ้ืนที่การศึกษา 

  8. ประสาน ส่งเสริม สนับสนุน การจัดการศึกษาของสถานศึกษาเอกชน องค์กรปกครองส่วน

ท้องถิ่น รวมทั้งบุคคล องค์กรชุมชน  องค์กรวิชาชีพ  สถาบันศาสนา  สถานประกอบการ  และสถาบันอ่ืนที่จัด

การศึกษารูปแบบที่หลากหลายในเขตพ้ืนที่การศึกษา   

  9. ด าเนินการและประสาน  ส่งเสริม  สนับสนุนการวิจัยและพัฒนาการศึกษาในเขตพ้ืนที่

การศึกษา 

  10. ประสาน ส่งเสริม การด าเนินงานของคณะกรรมการ  คณะอนุกรรมการ และคณะท างาน 

ด้านการศึกษา 

  11. ประสานการปฏิบัติราชการทั่วไปกับองค์กรหรือหน่วยงานต่าง ๆ ทั้งภาครัฐ  เอกชนและ

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  

  12. ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอ่ืนที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับ

มอบหมาย 
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 2. สภำพทั่วไปของเขตพื้นที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำเขต 33 

ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 33 มีหน้าที่รับผิดชอบบริหาร จัดการศึกษาแก่
ประชากรวัยเรียน ครอบคลุมใน 17 อ าเภอ คือ อ าเภอเมืองสุรินทร์ อ าเภอจอมพระ อ าเภอศีขรภูมิ 
อ าเภอล าดวน อ าเภอส าโรงทาบ อ าเภอเขวาสินรินทร์ อ าเภอชุมพลบุรี อ าเภอท่าตูม  อ าเภอรัตนบุรี 
อ าเภอสนม อ าเภอโนนนารายณ์ อ าเภอปราสาท  อ าเภอกาบเชิง    อ าเภอสังขะ     อ าเภอบัวเชด 
อ าเภอพนมดงรัก และอ าเภอศรีณรงค์  มีอาณาเขตติดต่อกับอ าเภอต่าง ๆ ดังนี้ 

ทิศเหนือ            ติดต่อกับ            จังหวัดร้อยเอ็ดและมหาสารคาม 
ทิศใต้                ติดต่อกับ            ราชอาณาจักรกัมพูชา 
ทิศตะวันออก      ติดต่อกับ             จังหวัดศรีสะเกษ 
ทิศตะวันตก        ติดต่อกับ             จังหวัดบุรีรัมย ์
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แผนที่แสดงขอบเขตของเขตพื้นที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำเขต  33 
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ข้อมูลทั่วไปของเขตพื้นที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต 33 

ตำรำงท่ี 1 ข้อมูลด้ำนกำรจัดกำรปกครอง  จ ำแนกรำยอ ำเภอ 
 

ที ่ อ ำเภอ 
พ้ืนที่/ 
(ตร.ก.ม.) 

ระยะทำง 
(ก.ม.) 

ประชำกร เทศบำ
ล 

อบต ต ำบล หมู่บ้ำน 
ชำย หญิง รวม 

1 เมืองสุรินทร ์ 1,066 - 129,893 133,529 263,422 2 20 20 290 

2 จอมพระ 429 26 30,121 30,082 60,203 3 7 9 105 
3 ศีขรภูม ิ 562 34 67,476 68,488 135,964 2 14 15 228 
4 ล าดวน 343 26 15,625 15,763 31,388 1 5 5 51 
5 ส าโรงทาบ 421 54 26,641 26,485 53,126 2 9 10 100 
6 เขวาสินรินทร ์ 191 18 17,331 17,639 34,970 1 4 5 55 
7 ชุมพลบุร ี 526 91 36,051 35,665 71,716 5 5 9 122 
8 ท่าตูม 714 52 48,591 48,265 96,856 2 9 10 165 
9 รัตนบุร ี 384 70 46,735 47,152 93,887 1 12 12 162 
10 สนม 203 51 22,281 22,075 44,356 2 6 7 78 
11 โนนนารายณ ์ 161 72 17,658 17,714 35,372 - 5 5 68 
12 ปราสาท 908 28 77,853 79,679 157,532 3 17 18 241 
13 กาบเชิง 576 58 30,911 30,476 61,387 2 4 6 86 
14 สังขะ 1009 47 66,017 65,350 131,367 1 12 12 186 
15 บัวเชด 479 70 20,975 20,335 41,310 1 6 6 68 
16 พนมดงรัก 318 78 19,252 18,766 38,018 - 4 4 55 
17 ศรีณรงค ์ 410 64 23,636 23,258 46,894 - 5 5 62 
 รวม 8,701 - 697,047 700,721 1,397,768 28 144 158 2,122 

 
ที่มำ: จังหวัดสุรินทร์  กระทรวงมหำดไทย  ณ  เดือนธันวำคม  2561 
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ตำรำงที่  2  แสดงข้อมูลพื้นฐำน จ ำนวนหน่วยงำนที่จัดกำรศึกษำแยกตำมสังกัด จังหวัดสุรินทร์  
                ปีกำรศึกษำ 2562 

 สังกัด จ ำนวนโรงเรียน  
กระทรวงศึกษำธิกำร  

1 ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  
 ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำสุรินทร์ เขต 1 292 
 ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำสุรินทร์ เขต 2 218 
 ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำสุรินทร์ เขต 3 233 
 ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต 33 85 
 ส ำนักบริหำรกำรศึกษำพิเศษ 2 
2 ส ำนักงำนคณะกรรมกำรส่งเสริมกำรศึกษำเอกชน 11 
3 ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรอำชีวศึกษำ 8 
4 ส ำนักงำนส่งเสริมกำรศึกษำนอกระบบและตำมอัธยำศัยจังหวัดสุรินทร์ 18 

กระทรวงมหาดไทย  
1 โรงเรียนในระบบสังกัด อปท. (รร.เทศบำล) 11 
2 ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 548 

ส านักงานต ารวจแห่งชาติ  
1 กองบัญชำกำรต ำรวจตระเวนชำยแดนที่ 21 7 

ส านักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ  
1 ส ำนักงำนพระพุทธศำสนำจังหวัดสุรินทร์ 8 

กระทรวงสาธารณสุข  
1 วิทยำลัยพยำบำลบรมรำชชนนี สุรินทร์ 1 
1 มหำวิทยำลัยรำชภัฎสุรินทร์ 1 
2 โรงเรียนสำธิตมหำวิทยำลัยรำชภัฏสุรินทร์ 1 
3 มหำวิทยำลัยเทคโนโลยีรำชมงคลอีสำน วิทยำเขตสุรินทร์ 1 
4 มหำวิทยำลัยจุฬำลงกรณ์รำชวิทยำลัย วิทยำเขตสุรินทร์ 1 
 รวม 1,446 

 
        หมำยเหตุ :  สถานประกอบการรับเลีย้งเด็กในการดูแลของ พมจ.  จ านวน  10  แห่ง     
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3. สภำพปัจจุบันของส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำเขต 33 
 

 โครงสร้างของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 33 แบ่งเป็น 9 กลุ่ม 1 หน่วย ดังนี้ 
1. กลุ่มอ านวยการ 
2. กลุ่มบริหารงานบุคคล 
3. กลุ่มนโยบายและแผน 
4. กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 
5. กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา 
6. กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ 
7. หน่วยตรวจสอบภายใน 
8. กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกลเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
9. กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา 
10. กลุ่มกฏหมายและคดี 

ในแต่ละกลุ่มงาน  มีขอบข่ายภารกิจ   ดังนี้  

1.  กลุ่มอ ำนวยกำร ของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา เป็นงานที่เกี่ยวข้องกับการจัดระบบบริหาร
องค์การ การประสานงานและให้บริการ สนับสนุน ส่งเสริม ให้กลุ่มภารกิจและงานต่าง ๆ ในส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษา  สามารถบริหารจัดการและด าเนินงานตามบทบาท ภารกิจ อ านาจหน้าที่ได้อย่างเรียบร้อย  มี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผลบนพ้ืนฐานของความถูกต้องและโปร่งใส ตลอดจนสนับสนุนและให้บริการข้อมูล
ข่าวสาร สื่ออุปกรณ์ทางการศึกษาและทรัพยากรที่ใช้ในการจัดการศึกษาแก่สถานศึกษา เพ่ือให้สถานศึกษา
บริหารจัดการ ได้อย่างสะดวก คล่องตัวมีคุณภาพ  ประสิทธิภาพและประสิทธิผล  มีอ านาจหน้าที่ดังต่อไปนี้
  

 1.1  ปฏิบัติงานสารบรรณของส านักงานเขต 
 1.2  ด าเนินการเก่ียวกับงานช่วยอ านวยการ 
 1.3  ด าเนินการเก่ียวกับอาคารสถานที่  สิ่งแวดล้อม  และยานพาหนะ 
 1.4  จัดระบบบริหารงาน การควบคุมภายใน และพัฒนาองค์กรส านักงาน 
 1.5  ประชาสัมพันธ์  เผยแพร่กิจการและผลงานของส านักงานเขตและส่วนราชการในสังกัด 
 1.6  เผยแพร่และให้บริการข้อมูลข่าวสาร 
 1.7  ประสานการด าเนินงานระหว่างหน่วยงานภายในและภายนอกเขตพ้ืนที่การศึกษา 
 1.8  ประสานงานที่เก่ียวกับการสรรหากรรมการและอนุกรรมการในระดับต่าง ๆ 
 1.9  ปฏิบัติหน้าที่อ่ืนที่เกี่ยวข้องกับกิจการภายในของส านักงานเขตท่ีมิใช่งานของส่วนราชการ

ใดโดยเฉพาะ 
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 1.10 ส่งเสริมการจัดสวัสดิการและสวัสดิภาพในส านักงานเขต สถานศึกษา และหน่วยงาน
ทางการศึกษา 

 1.11 ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง หรือที่ได้รับ
มอบหมาย 

2. กลุ่มบริหำรงำนบุคคล  เป็นการบริหารงานบุคคลในเขตพ้ืนที่การศึกษา  เน้นมาตรการจูงใจให้
ข้าราชการและบุคลากรทางการศึกษาปฏิบัติงานเพ่ือตอบสนองภารกิจของหน่วยงานโดยยึดหลักการกระจาย
อ านาจ ระบบคุณธรรมและหลักธรรมาภิบาล เพ่ือให้การบริหารจัดการมีความคล่องตัวเกิดความอิสระในการ
ปฏิบัติงานภายใต้กฎหมาย ระเบียบปฏิบัติ ผู้ปฏิบัติได้รับการพัฒนา    มีความรู้ ความสามารถ มีขวัญก าลังใจ 
น าไปสู่การบริการ  ครูและบุคลากรทางการศึกษา ตามหลักการบริหารแบบมุ่งผลสัมฤทธิ์ ซึ่งจะส่งผลต่อคุณภาพ
ของผู้เรียน มีอ านาจหน้าที่ดังต่อไปนี้ 

 2.1 วางแผนอัตราก าลัง  ก าหนดต าแหน่งและวิทยฐานะ 
 2.2 สรรหา บรรจุ แต่งตั้ง ย้าย โอน และการออกจากราชการของข้าราชกรครูและบุคลากร

ทางการศึกษา 
 2.3 ด าเนินงานบ าเหน็จความชอบและทะเบียนประวัติ 
 2.4 พัฒนาบุคลากร ส่งเสริม ยกย่อง เชิดชูเกียรติ และพัฒนามาตรฐานวิชาชีพและ

จรรยาบรรณ 
 2.5 ด าเนินงานวินัย อุทธรณ์ ร้องทุกข์ และการด าเนินคดีของรัฐ 
 2.6 ปฏิบัติงานเลขานุการคณะอนุกรรมการบริหารงานบุคคลของเขตพ้ืนที่การศึกษา 
 2.7 จัดท ามาตรฐาน คุณภาพงาน ก าหนดภาระงานขั้นต่ าและเกณฑ์การประเมินผลงาน

ส าหรับข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาของส านักงานเขต 
 2.8 ประเมินคุณภาพการบริหารงานบุคคลและจัดท ารายงานประจ าปีที่เกี่ยวกับการ

บริหารงานบุคคลของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ในหน่วยงานทางการศึกษา  เพ่ือเสนอ
คณะอนุกรรมการบริหารงานบุคคลเขตพ้ืนที่การศึกษา และคณะกรรมการบริหารงานบุคคลของข้าราชการครู
และบุคลากรทางการศึกษา 

 2.9 ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอ่ืนที่เกี่ยวข้อง  หรือที่ได้รับ
มอบหมาย 

3. กลุ่มนโยบำยและแผน เป็นหน่วยงานที่ส่งเสริมสนับสนุนและประสานงานในเชิงนโยบายให้
สถานศึกษา จัดการศึกษาเป็นไปตามนโยบายและมาตรฐานการศึกษาชาติมุ่งเน้นผลสัมฤทธิ์ของงานตาม
ยุทธศาสตร์เป็นส าคัญ (Strategic Result Based Management : SRBM) ใช้ระบบงบประมาณแบบมุ่งเน้น
ผลงานตามยุทธศาสตร์(SPBB)  โดยเน้นความโปร่งใสทันสมัยความรับผิดชอบที่ตรวจสอบได้เกิดประสิทธิภาพ
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และประสิทธิผล  ยึดหลักการมีส่วนร่วม (Participation) การบริหารที่สนับสนุนที่ใช้ในโรงเรียนเป็นฐาน 
(School - Based Management) โดยมีกระบวนการวางแผนการด าเนินการตามแผนการก ากับติดตามผล
อย่างเป็นระบบ  มีอ านาจหน้าที่ดังต่อไปนี้ 

 3.1 ศึกษา วิเคราะห์ วิจัย และพัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศเพ่ือการบริหารและการจัด
การศึกษา 

 3.2 จัดท านโยบายและแผนพัฒนาการศึกษาให้สอดคล้องกับนโยบายมาตรฐานการศึกษา
แผนการศึกษา แผนพัฒนาการศึกษาข้ันพื้นฐาน และความต้องการของท้องถิ่น 

 3.3 วิเคราะห์การจัดตั้งงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไปของสถานศึกษา และแจ้งการจัดสรร
งบประมาณ 

 3.4 ตรวจสอบ ติดตาม ประเมิน และรายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ และผลการปฏิบัติ
ตามนโยบายและแผน 

 3.5 ด าเนินการเกี่ยวกับการจัดตั้ง ยุบ รวม เลิก และโอนสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
 3.6 ปฏิบัติงานเลขานุการคณะกรรมการเขตพ้ืนที่การศึกษา 
 3.7 ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอ่ืนที่เกี่ยวข้อง  หรือที่ได้รับ

มอบหมาย 

4. กลุ่มส่งเสริมกำรจัดกำรศึกษำ เป็นงานที่ส่งเสริมและสนับสนุนให้สถานศึกษาในสังกัดเขตพ้ืนที่
การศึกษาสามารถจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐานได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยเน้นการบูรณาการการจัดการศึกษาทั้ง
การศึกษาในระบบ  นอกระบบ  และตามอัธยาศัย  ไปสู่การศึกษาตลอดชีพ น าแหล่งเรียนรู้ และภูมิปัญญา
ท้องถิ่นไปใช้ประกอบการเรียนการสอน  ส่งเสริมสุขภาพกาย  สุขภาพจิตให้สมบูรณ์ จัดสวัสดิการ สวัสดิภาพ
และกองทุน เพ่ือการศึกษาที่จะเป็นการช่วยเหลือผู้เรียนปกติ  ด้อยโอกาส  พิการ และมีความสามารถพิเศษ 
อีกท้ังส่งเสริมให้บุคคล ครอบครัว ชุมชน สถาบันทางศาสนา  สถานประกอบการ  องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
และเอกชน  ร่วมจัดการศึกษาที่ส่งผลต่อคุณภาพชีวิตของผู้เรียน  มีอ านาจหน้าที่ดังต่อไปนี้ 

 4.1 ส่งเสริมการจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐานในรูปแบบการศึกษาในระบบการศึกษานอกระบบ
และการศึกษาตามอัธยาศัย  

 4.2 ส่งเสริมและสนับสนุนการจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐานของบุคคล ครอบครัว องค์กรชุมชน
องค์กรวิชาชีพ สถาบันศาสนา สถานประกอบการและสถาบันสังคมอ่ืน 

 4.3 ประสานและส่งเสริมองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้สามารถจัดการศึกษาสอดคล้องกับ
นโยบายและมาตรฐานการศึกษา 

4.4 ส่งเสริมการจัดการศึกษาส าหรับผู้พิการ  ผู้ด้อยโอกาสและผู้มีความสามารถพิเศษ 
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4.5 ส่งเสริมงานการแนะแนว สุขภาพอนามัย กีฬาและนันทนาการ  ลูกเสือ   ยุวกาชาด  
เนตรนารี  ผู้บ าเพ็ญประโยชน์ นักศึกษาวิชาทหาร ประชาธิปไตย วินัยนักเรียน การพิทักษ์สิทธิเด็กและเยาวชน 
และงานกิจการนักเรียนอ่ืน 

4.6 ส่งเสริมสนับสนุนการระดมทรัพยากรเพ่ือการศึกษา 
4.7 ส่งเสริมงานกิจกรรมพิเศษและงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชด าริ 
4.8 ประสานการป้องกนัและแก้ไขปัญหาการใช้สารเสพติด และส่งเสริมป้องกัน  แก้ไข  และ  

คุ้มครองความประพฤตินักเรียนและนักศึกษา รวมทั้งระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน 
4.9 ด าเนินงานวิเทศสัมพันธ์ 
4.10 ประสาน ส่งเสริมการศึกษากับการศาสนาและการวัฒนธรรม 
4.11 ส่งเสริมแหล่งการเรียนรู้ สิ่งแวดล้อมทางการศึกษาและภูมิปัญญาท้องถิ่น 
4.12 ประสานและส่งเสริมสถานศึกษาให้มีบทบาทในการสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 
4.13 ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอ่ืนที่เกี่ยวข้อง  หรือที่

ได้รับมอบหมาย 

5. กลุ่มนิเทศ ติดตำมและประเมินผลกำรจัดกำรศึกษำ เป็นกลุ่มงานด าเนินการเกี่ยวกับการนิเทศ
การศึกษา วิเคราะห์ วิจัย ติดตามตรวจสอบและประเมินผลการพัฒนาระบบการบริหารและการจัดการศึกษา   
เพ่ือให้สถานศึกษามีความเข้มแข็งในการบริหารและการจัดการเรียนการสอนได้อย่างมีคุณภาพได้มาตรฐานเท่า
เทียมกัน โดยยึดโรงเรียนเป็นฐานส่งผลให้ผู้เรียนทั้งในระบบ  นอกระบบและตามอัธยาศัยเกิดการเรียนรู้ตาม
วัตถุประสงค์และเป้าหมายของการศึกษา  มีอ านาจหน้าที่ดังต่อไปนี้ 

 5.1 ประสาน ส่งเสริม สนับสนุนและพัฒนาหลักสูตรการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
 5.2 ศึกษา วิเคราะห์ วิจัย เพ่ือพัฒนาหลักสูตรการสอนและกระบวนการเรียนรู้ของผู้เรียน 
 5.3 วิจัย พัฒนา ส่งเสริม ติดตาม ตรวจสอบ และประเมินเกี่ยวกับการวัดและการประเมินผล

การศึกษา 
 5.4 วิจัย พัฒนา ส่งเสริม มาตรฐานการศึกษาและการประกันคุณภาพการศึกษา  รวมทั้ง

ประเมิน ติดตาม และตรวจสอบคุณภาพการศึกษา 
 5.5 นิเทศ  ติดตาม  และประเมินผลการจัดการศึกษา 
 5.6 ศึกษา วิเคราะห์ วิจัย พัฒนา ส่งเสริมและพัฒนาสื่อนวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการ

ศึกษา 
 5.7 ปฏิบัติงานเลขานุการคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และนิเทศการศึกษา

ของเขตพ้ืนที่การศึกษา 
 5.8 ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอ่ืนที่เกี่ยวข้อง  หรือที่ได้รับ

มอบหมาย 



 

แผนพัฒนาการศึกษา  พ.ศ. 2563-2565 สพม.33 หน้า 12 
 

6. กลุ่มบริหำรงำนกำรเงินและสินทรัพย ์มีอ านาจหน้าที่ดังต่อไปนี้ 
 6.1 ด าเนินงานเกี่ยวกับงานบริหารการเงิน 
 6.2 ด าเนินงานเกี่ยวกับงานบริหารงานบัญชี 
 6.3 ด าเนินงานเกี่ยวกับงานบริหารงานพัสดุ 
 6.4 ด าเนินงานเกี่ยวกับงานบริหารงาน  บริหารสินทรัพย์ 
 6.5 ให้ค าปรึกษาสถานศึกษาเกี่ยวกับการด าเนินงานบริหารการเงิน  งานบัญชี  งานพัสดุ  

และงานบริหารสินทรัพย์ 
 6.6 ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอ่ืนที่เกี่ยวข้อง  หรือที่ได้รับ

มอบหมาย 
7. หน่วยตรวจสอบภำยใน มีอ านาจหน้าที่ดังต่อไปนี้ 
 7.1 ด าเนินงานเกี่ยวกับงานตรวจสอบการเงิน การบัญชี และตรวจสอบระบบการดูแลทรัพย์สิน 
 7.2 ด าเนินงานเกี่ยวกับงานตรวจสอบการด าเนินงานหรือกระบวนการเปรียบเทียบกับผลผลิต

หรือเป้าหมายที่ก าหนด 
 7.3 ด าเนินงานเกี่ยวกับการประเมินการบริหารความเสี่ยง 
 7.4 ด าเนินการอ่ืนเกี่ยวกับการตรวจสอบภายในตามที่กฎหมายก าหนด 
 7.5 ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เก่ียวข้องหรือ 

ที่ได้รับมอบหมาย 
 8. กลุ่มส่งเสริมกำรศึกษำทำงไกลเทคโนโลยีสำรสนเทศและกำรสื่อสำร มีอ านาจหน้าที่ต่อไปนี้ 
  8.1 ศึกษา วิเคราะห์ ด าเนินการ และส่งเสริมการจัดการศึกษาทางไกล 
  8.2 ศึกษา วิเคราะห์ วิจัย และพัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศเพ่ือการบริหารและการจัด
การศึกษา 

8.3 ด าเนินงานสารสนเทศเพ่ือการบริหารและการจัดการศึกษา 
8.4 ด าเนินการวิเคราะห์ และปฏิบัติงานระบบคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศและ 

การสื่อสาร 
  8.5 ส่งเสริม สนับสนุน และด าเนินงานบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ 
  8.6 ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง หรือที่ได้รับ
มอบหมาย 
  9.  กลุ่มพัฒนำครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ  

9.1 ด าเนินงานฝึกอบรมการพัฒนาก่อนแต่งตั้ง 
9.2 ด าเนินงานฝึกอบรมพัฒนาเพื่อเพ่ิมศักยภาพการปฏิบัติงาน 
9.3 ด าเนินงานพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาให้เป็นไป ตามมาตรฐาน

วิชาชีพและจรรยาบรรณ 
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9.4 ปฏิบัติงานส่งเสริม สนับสนุน และยกย่องเชิดชูเกียรติข้าราชการครู 
และบุคลากรทางการศึกษา 

9.5 ด าเนินการเกี่ยวกับการลาศึกษาต่อ ฝึกอบรม หรือปฏิบัติการวิจัยภายในประเทศ 
หรือต่างประเทศ 

9.6 ศึกษา วิเคราะห์ วิจัย และเสริมสร้างระบบเครือข่ายการพัฒนาครูและบุคลากร 
ทางการศึกษา 

9.7 ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง  
หรือที่ได้รับมอบหมาย 

10. กลุ่มกฏหมำยและคดี มีอ านาจหน้าที่ต่อไปนี้ 
10.1 การด าเนินการทางวินัยข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 

   10.2 การอุทธรณ์ การร้องทุกข์ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
   10.3  ด าเนินการเกี่ยวข้องกับการร้องเรียน งานกฎหมายและการด าเนินคดีของรัฐ 
   10.4 ด าเนินการเกี่ยวข้องกับงานกฎหมายและการด าเนินคดีของรัฐ 
   10.5 การจัดท านิติกรรมและตรวจสอบเอกสารที่มีผลผูกพันทางด้านนิติสัมพันธ์ที่
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 33 ท ากับบุคคลอ่ืนอื่นหรือหน่วยงานอื่น 
   10.6 งานหารือให้ค าปรึกษาเก่ียวกับระเบียบ ข้อกฎหมายต่าง ๆ 
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ตำรำงท่ี 3 แสดงจ ำนวนครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ   
             3.1 ข้อมูลจ ำนวนบุคลำกรที่ปฏิบัติงำนในส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต 33  
(10 มิถุนำยน 2562) 
 

สายงาน จ านวน 
ผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 33 1 
รองผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 33 1 
ศึกษานิเทศก ์ 11 
บุคลากรทางการศึกษา 38 ค (2) 22 
พนักงานราชการ 6 
ลูกจ้างชั่วคราว 10 
รวมทั้งสิ้น 51 
 3.2 จ ำนวนข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรในสถำนศึกษำสังกัด ส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ
มัธยมศึกษำเขต 33 (10 มิถุนำยน 2562) 
 

ต าแหน่ง จ านวน 
ผู้อ านวยการโรงเรียน 85 
รองผู้อ านวยการโรงเรียน 35 
ข้าราชการคร ู 2,838 
บุคลากรทางการศึกษา 38 ค(2) 2 
พนักงานราชการ 243 
ลูกจ้างประจ า 89 
ลูกจ้างชั่วคราว 469 
รวมทั้งสิ้น 3,761 
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ตำรำงท่ี 4 แสดงจ ำนวนสถำนศึกษำ จ ำนวนห้องเรียน และนักเรียน 

ข้อมูล   ณ  วันที่  10  มิถุนำยน 2562 
 

 

 

 

 

 
         อ าเภอ 

 
จ านวน 
โรงเรียน 

 
จ านวน 

ห้องเรียน 

จ านวนนักเรียน (คน)  
รวม มัธยม 

ต้น 
มัธยม 
ปลาย 

อนุ 
ปริญญา 

เมืองสุรินทร์ 19 441 7,520 5,815 - 13,335 
จอมพระ 4 97 1.714 1,072 - 2,786 
ศีขรภูมิ 10 166 2,860 2,054 - 4,914 
ล าดวน 2 63 1,254 759 - 2,013 

ส าโรงทาบ 2 60 794 742 95 1,631 
เขวาสินรินทร์ 3 36 433 398 - 831 

ชุมพลบุรี 3 68 950 785 - 1,735 
ท่าตูม 8 122 1,844 1,299 - 3,143 
รัตนบุรี 6 122 2,081 1,425 - 3,506 
สนม 3 48 705 525 124 1,354 

โนนนารายณ์ 3 37 529 433 - 962 
ปราสาท 7 162 2,966 1,961 - 4,927 
กาบเชิง 4 75 1,349 841 - 2,190 
สังขะ 7 172 2,439 2,195 - 4,634 
บัวเชด 2 66 1,166 807 - 1,973 

พนมดงรัก 1 33 507 278 227 1,012 
ศรีณรงค์ 1 16 240 177 - 417 

รวม 85 1,784 29,351 21,566 446 51,363 
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ตำรำงที่ 5 แสดงข้อมูลพื้นฐำน กำรจัดกำรศึกษำ  จ ำนวนโรงเรียน  จ ำแนกตำมระดับชั้นที่จัดกำรศึกษำ 

ข้อมูลสารสนเทศท่ีส าคัญดังนี้   (ข้อมูล 10 มิถุนายน 2562) 
รำยกำร จ ำนวน  

(1)  สถานศึกษาของ สพม.33 แบ่งตามขนาด  ดังนี้ 
        -   ขนาดเล็กมาก   นักเรียนน้อยกว่า  120  คน 
        -   ขนาดเล็ก    นักเรียน  121 -   499    คน 
        -   ขนาดกลาง   นักเรียน  500 – 1,499   คน 
        -    ขนาดใหญ่   นักเรียน  1,500  -  2,499   คน   
        -   ขนาดใหญ่พิเศษ   นักเรียน  2,500   คนขึ้นไป 

 
9  โรงเรียน 

                       46  โรงเรยีน 
19  โรงเรียน 

8 โรงเรียน 
3 โรงเรียน 

(2)  จ านวนนักเรียน  สังกัด  สพม.33 รวมทั้งสิ้น    
จ าแนกตามระดับ 
         -  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 – 3 
         -  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 – 6 
         -  ชั้นประกาศนียบัตรวิชาชีพปีที่ 1 – 3  

51,363 คน 
 

29,351 คน 
21,561 คน  

 451 คน 
(3)  นักเรียนออกกลางคัน ปีการศึกษา 2561 
         -  ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
         -  ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 
         -  ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ 

59 คน 
210 คน 

3 คน 
272 คน 

(4)  คร ู และบุคลากร   ในสังกัด  สพม.33 รวมทั้งสิ้น 
จ าแนก ดังนี้ 
         -  ผู้บริหารการศึกษา 
         -  บุคลากรในเขตพ้ืนที่การศึกษา  และลูกจ้าง 
         -  ข้าราชการครู 
         -  ผู้บริหารสถานศึกษา 
         -  บุคลากรทางการศึกษา ในโรงเรียน 
         -  พนักงานราชการ 
         -  ลูกจ้างประจ า 
         -  ลูกจ้างชั่วคราว  

                             3,806 คน 
 

                                   2 คน 
                                 43 คน 
                              2,838 คน 

120 คน 
                                   2 คน 
                                243 คน 
                                  89 คน 
                                469 คน 
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ตำรำงที่ 6  เครือข่ำยกำรบริหำรสถำนศึกษำ     

 

ชื่อเครือข่ายสถานศึกษา อ าเภอ  จ านวนโรงเรียน 
สหวิทยาเขตสุรวิทยาคาร เมืองสุรินทร์ 9 
สหวิทยาเขตสิรินธร เมืองสุรินทร์ 10 
สหวิทยาเขตจอมสุรินทร์ จอมพระ,เขวาสินรินทร์,ล าดวน 9 
สหวิทยาเขตศรีส าโรง ศีขรภูมิ,ส าโรงทาบ 12 
สหวิทยาเขตท่าตูม – ชุมพลบุรี ชุมพลบุรี,ท่าตูม 11 
สหวิทยาเขตศรีนครเตา รัตนบุรี,สนม,โนนนารายณ์ 12 
สหวิทยาเขตปราสาทเชิงพนม ปราสาท,กาบเชิง,พนมดงรัก 12 
สหวิทยาเขตศรีนครอัจจะ สังขะ,บัวเชด,ศรีณรงค์ 10 

รวม 85 
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ผลกำรด ำเนินงำนที่ผ่ำนมำ 

1. ผลกำรประเมินคุณภำพภำยนอกจำก สมศ. รอบสำม 
ตำรำงท่ี 7  ผลกำรประเมินคุณภำพภำยนอกจำก สมศ. รอบสำม  (ปี2554-2558) จ ำนวน 85 โรงเรียน  

ได้รับการประเมิน/
โรงเรียน 

ผลการประเมิน/โรงเรียน 

รับรองมาตรฐาน ร้อยละ 
ไม่รับรอง 
มาตรฐาน 

ร้อยละ 

85 56 65.88 29 34.12 
 
 

ตำรำงท่ี 8  สรุปผลกำรประเมินคุณภำพภำยนอกรอบสำม จ ำแนกตำมผลกำรประเมิน 
              จ ำนวน  85   โรงเรียน  

สถาน 
ศึกษา 

ผลการประเมิน 
ดีมาก ดี พอใช้ 

รับ 
รอง 

ร้อย 
ละ 

ไม่รับ 
รอง 

ร้อย 
ละ 

รับ 
รอง 

ร้อย 
ละ 

ไม่
รับ 
รอง 

ร้อย 
ละ 

รับ 
รอง 

ร้อย 
ละ 

ไม่รับ 
รอง 

ร้อย 
ละ 

85  1 1.18 - - 55 64.70 17 20.00 - - 12 14.12 
               
ตำรำงท่ี 9 สรุปผลกำรประเมินคุณภำพตำมมำตรฐำน สมศ. รอบ 3  ระดับกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน 
จ ำแนกระดับคุณภำพ/รำยตวับ่งชี้ จ ำนวน 85  โรงเรียน  
 

คุณภาพ 
จ านวนโรงเรียนที่มีผลการประเมินคุณภาพตามมาตรฐานรายตัวบ่งชี้ 

ตบช.
1 

ตบช. 
2 

ตบช. 
  3 

ตบช. 
  4 

ตบช. 
5 

ตบช. 
6 

ตบช. 
7 

ตบช. 
8 

ตบช. 
9 

ตบช. 
10 

ตบช. 
11 

ตบช. 
12 

ดีมาก 69 74 38 25 - 19 64 72 66 73 75 36 
ดี 16 10 47 54 2 50 17 11 18 11 9 45 

พอใช้ - 1 - 6 53 14 2 2 1 1 1 4 
ปรับปรุง - - - - 30 - 1 - - - - - 

      2 1      
รวม 85 85 85 85 85 85 85 85 85 85 85 85 
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2.   ผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียน 
ตำรำงท่ี 10  แสดงผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียนของนักเรียน ปีกำรศึกษำ 2560-2561 (O-NET) 
 

วิชา 

ม.3 ม.6 
คะแนนเฉลี่ยร้อยละ คะแนนเฉลี่ยร้อยละ 

ปี กศ
2560 

ปี กศ. 
2561 

ค่าเฉลี่ย 
2 ปี 

เปรียบเทียบ 
+ หรือ - 

ปี กศ.
2560 

ปี กศ.
2561 

ค่าเฉลี่ย 
2 ปี 

เปรียบเทียบ 
+ หรือ - 

ภาษาไทย 49.20 55.43 52.315 +6.23 48.86 47.36 48.11 -1.50 
คณิตศาสตร ์ 25.93 30.02 27.975 +4.09 21.56 27.32 48.88 +5.76 
วิทยาศาสตร ์ 32.29 36.81 34.55 +4.52 28.04 29.74 57.78 +1.70 
ภาษาตา่งประเทศ 29.53 28.27 28.9 -1.26 24.53 27.63 26.08 +3.10 
สังคมศึกษา - - - - 34.36 34.93 34.645 +0.57 
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3. ผลกำรติดตำมและประเมินผลกำรบริหำรและกำร จัดกำรของส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำตำม 
เกณฑ์มำตรฐำนส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2561   
      ตำรำงท่ี 11   ตำรำงผลกำรติดตำมและประเมินมำตรฐำนส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ 
ส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต 33 ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2561 
 

มำตรฐำน/ตัวบ่งช้ี/ประเด็นกำรพิจำรณำ ระดับคุณภำพ 
มำตรฐำนที่ 1 กำรบริหำรจัดกำรองค์กำรสู่ควำมเป็นเลิศ  
ตังบ่งชี้ที่ 1 กำรบริหำรจัดกำรที่ดี  
   ประเด็นการพิจารณาท่ี 1 ภาวะผู้น าของผู้บริหารในการน าองค์การไปสู่เป้าหมาย 4 
   ประเด็นการพิจารณาท่ี 2 การใช้ข้อมูลสารสนเทศในการบริหารและการจัดการศึกษา 
เพ่ือพัฒนาคุณภาพของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 

4 

   ประเด็นการพิจารณาท่ี 3 การใช้แผนเป็นเครื่องมือในการบริหารและการจัดการศึกษา 4 
   ประเด็นการพิจารณาท่ี 4 การสร้างหรือประยุกต์ใช้นวัตกรรม เทคโนโลยี รูปแบบในการบริหาร 
และจัดการศึกษา 

3 

   ประเด็นการพิจารณาท่ี 5 การสื่อสาร การประชาสัมพันธ์ภายในและภายนอกส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษา 

4 

   ประเด็นการพิจารณาท่ี 6 การน าผลการด าเนินงานมาพัฒนาการบริหารและการจัดการศึกษา 2 
สรุปตัวบ่งช้ีที่ 1  ดีเยี่ยม 

ตัวบ่งชี้ท่ี 2 กำรพัฒนำสู่องค์กำรแห่งกำรเรียนรู้  
   ประเด็นการพิจารณาท่ี 1 การส่งเสริมให้บุคลากรทุกคนมีความกระตือรือร้น ค้นหาความรู้  
มีความคิดเชิงระบบ สามารถเรียนรู้ก้าวทันการเปลี่ยนแปลง 

4 

   ประเด็นการพิจารณาท่ี 2 การส่งเสริมให้เกิดการจัดการความรู้ (Knowledge Management : KM) 
และการสร้างชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (Professional Learning Community : PLC) 

3 

   ประเด็นการพิจารณาท่ี 3 การส่งเสริม สนับสนุน ให้มีแหล่งเรียนรู้ด้วยรูปแบบ และวิธีการที่
หลากหลาย เพ่ือให้บุคลากรมีโอกาสได้เรียนรู้ตามบริบทของเขตพ้ืนที่การศึกษา 

3 

   ประเด็นการพิจารณาท่ี 4 การน าองค์ความรู้มาพัฒนาตนเอง พัฒนางาน และพัฒนาองค์การ  
โดยใช้กระบวนการวิจัย 

2 

สรุปตัวบ่งช้ีที่ 2 ดีมำก 
ตัวบ่งชี้ท่ี 3 กำรกระจำยอ ำนำจและกำรส่งเสริมกำรมีส่วนร่วมในกำรบริหำรและกำรจัดกำรศึกษำ  
   ประเด็นการพิจารณาท่ี 1 การกระจายอ านาจในการบริหารและการจัดการศึกษาภายในเขตพ้ืนที่
การศึกษา 

4 
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   ประเด็นการพิจารณาท่ี 2 การส่งเสริม ประสานเชื่อมโยงการท างานขององค์คณะบุคคลที่เก่ียวข้อง
กับส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา ตามที่กฎหมายก าหนด 

1 
 

   ประเด็นการพิจารณาที่ 3 การส่งเสริม สนับสนุน การมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
ของบุคคล ครอบครัว เอกชน องค์กรชุมชน องค์กรเอกชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น องค์กรวิชาชีพ 
สถาบันศาสนา สถานประกอบการ และสถาบันสังคมอ่ืน 

n/a 

   ประเด็นการพิจารณาท่ี 4 การสร้าง พัฒนา และประสานเชื่อมโยงเครือข่ายความร่วมมือในการ 
จัดการศึกษา 

4 

สรุปตัวบ่งช้ีที่ 3 ดี 
สรุปภำพรวมมำตรฐำนที่ 1 ดีมำก 

มำตรฐำนที่ 2 กำรบริหำรและกำรจัดกำรศึกษำที่มีประสิทธิภำพ  
ตังบ่งชี้ที่ 1 กำรบริหำรงำนด้ำนวิชำกำร  
   ประเด็นการพิจารณาท่ี 1 พัฒนากรอบหลักสูตรระดับท้องถิ่นที่สอดคล้องกับเป้าหมาย จุดเน้น สาระ
ท้องถิ่นและสอดคล้องแผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2560 - 2579 

3 

   ประเด็นการพิจารณาท่ี 2 ส่งเสริมการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาให้สอดคล้องกับหลักสูตร
การศึกษาปฐมวัย หลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน กรอบหลักสูตรระดับท้องถิ่นและความ
ต้องการของสถานศึกษา 

2 

   ประเด็นการพิจารณาท่ี 3 ส่งเสริม สนับสนุนสถานศึกษาให้จัดกระบวนการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็น
ส าคัญ 

1 

   ประเด็นการพิจารณาท่ี 4 ส่งเสริม สนับสนุน ให้สถานศึกษามีการผลิต จัดหา และพัฒนาสื่อ 
เครื่องมือ อุปกรณ์ ในการเรียนรู้ที่หลากหลายของผู้เรียนให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลง 

3 

   ประเด็นการพิจารณาท่ี 5 ส่งเสริม สนับสนุนการวัดผล ประเมินผล และน าผลไปใช้ในการปรับปรุง 
พัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาของเขตพ้ืนที่การศึกษา  

3 

   ประเด็นการพิจารณาท่ี 6 พัฒนา ส่งเสริม สนับสนุน ก ากับ ดูแล ติดตาม และตรวจสอบคุณภาพ
การศึกษา ตามระบบการประกันคุณภาพการศึกษา 

2 

   ประเด็นการพิจารณาท่ี 7 จัดท าวิจัย ส่งเสริมการวิจัย และน าผลการวิจัยไปใช้พัฒนางานวิชาการ 2 
   ประเด็นการพิจารณาท่ี 8 ส่งเสริม สนับสนุนให้สถานศึกษาพัฒนาการจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนและ
ระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน 

3 

   ประเด็นการพิจารณาท่ี 9 ประสาน ส่งเสริมให้บุคคล ครอบครัว เอกชน องค์กรชุมชน องค์กรเอกชน 
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น องค์กรวิชาชีพ สถาบันศาสนา สถานประกอบการ และสถาบันสังคมอ่ืนมี
ส่วนร่วมในการจัดการศึกษา รวมทั้งเป็นเครือข่ายและแหล่งเรียนรู้เพ่ือพัฒนาคุณภาพการศึกษา 

4 

สรุปตัวบ่งช้ีที่ 1  ดี 
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ตัวบ่งชี้ท่ี 2 กำรบริหำรงำนด้ำนงบประมำณ  
   ประเด็นการพิจารณาท่ี 1 การวางแผนการใช้งบประมาณอย่างเป็นระบบ สอดคล้องกับนโยบาย 
ปัญหาและความต้องการ 

4 

   ประเด็นการพิจารณาท่ี 2 การจัดระบบการบริหารการเงิน บัญชี และพัสดุ 3 
   ประเด็นการพิจารณาท่ี 3 การควบคุมการใช้งบประมาณอย่างเป็นระบบ 3 
   ประเด็นการพจิารณาท่ี 4 การตรวจสอบภายในอย่างเป็นระบบ 3 

สรุปตัวบ่งช้ีที่ 2 ดีมำก 
ตัวบ่งชี้ท่ี 3 กำรบริหำรงำนด้ำนกำรบริหำรงำนบุคคล  
   ประเด็นการพิจารณาท่ี 1 วางแผนอัตราก าลังครูและบุคลากรทางการศึกษา สอดคล้องกับนโยบาย 
ปัญหา และความต้องการ 

3 

   ประเด็นการพิจารณาท่ี 2 การสรรหาและการบรรจุแต่งตั้งครูและบุคลากรทางการศึกษาอย่าง
ถูกต้องเป็นธรรม โปร่งใส และตรวจสอบได้ 

2 
 

   ประเด็นการพิจารณาท่ี 3 การพัฒนา ส่งเสริม ยกย่องเชิดชูเกียรติครู และบุคลากรทางการศึกษา 
สู่ความเป็นมืออาชีพ  สอดคล้องกับปัญหาความต้องการจ าเป็นและส่งเสริมความก้าวหน้าในวิชาชีพ
ของครูและบุคลากรทางการศึกษา 

3 

   ประเด็นการพิจารณาท่ี 4 การเสริมสร้างวินัย คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพ 3 
สรุปตัวบ่งช้ีที่ 3 ดีมำก 

ตังบ่งชี้ที่ 4 กำรบริหำรงำนด้ำนกำรบริหำรทั่วไป  
   ประเด็นการพิจารณาท่ี 1 การพัฒนาระบบและเครือข่ายข้อมูลสารสนเทศ 3 
   ประเด็นการพิจารณาท่ี 2 การจัดท าส ามะโนนักเรียนและการรับนักเรียน 4 
   ประเด็นการพิจารณาท่ี 3 การดูแลอาคารสถานที่ ระบบสาธารณูปโภคและสภาพแวดล้อม 4 
   ประเด็นการพิจารณาท่ี 4 การพัฒนามาตรฐานการปฏิบัติงาน 2 
   ประเด็นการพิจารณาท่ี 5 การจัดวางระบบควบคุมภายในหน่วยงาน  4 
   ประเด็นการพิจารณาท่ี 6 การจัดสวัสดิการ สวัสดิภาพครู และบุคลากรทางการศึกษา 1 
   ประเด็นการพิจารณาท่ี 7 การระดมทรัพยากรเพ่ือการศึกษา 3 

สรุปตัวบ่งช้ีที่ 4 ดีมำก 
ตัวบ่งชี้ท่ี 5 กำรติดตำม ตรวจสอบ ประเมินผล และนิเทศกำรจัดกำรศึกษำที่มีประสิทธิภำพ  
   ประเด็นการพิจารณา การจัดระบบติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และนิเทศ การจัดการศึกษา 
ภารกิจหลัก 4 ด้าน และการน านโยบายสู่การปฏิบัติ 

2 

สรุปตัวบ่งช้ีที่ 5 ดี 
สรุปภำพรวมมำตรฐำนที่ 2 ดีมำก 
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มำตรฐำนที่ 3 สัมฤทธิ์ผลของกำรบริหำรและกำรจัดกำรศึกษำ  
ตัวบ่งชี้ท่ี 1 ส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำมีผลงำนที่แสดงควำมส ำเร็จและเป็นแบบอย่ำงได้  
   ประเด็นการพิจารณา ผลงานหรือผลการด าเนินงานของกลุ่ม/หน่วย ในส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ที่บรรลุเป้าหมาย ประสบความส าเร็จ ตามภารกิจของแต่ละกลุ่ม ทั้งนี้เป็นผลงานที่เกิดจากการ
ด าเนินงานภายในส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา ที่เกิดประโยชน์ต่อการศึกษาและสถานศึกษาเพิ่ม 
ประสิทธิภาพในการบริหารจัดการ ทั้งภายในส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาและสถานศึกษา จนเกิด
ประสิทธิภาพเป็นที่ยอมรับและสามารถยึดเป็นแบบอย่างได้ 

3 

สรุปตัวบ่งช้ีที่ 1 ดีมำก 
ตัวบ่งชี้ท่ี 2 สถำนศึกษำมีคุณภำพตำมมำตรฐำนกำรศึกษำปฐมวัยและกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน เพื่อ
กำรประกันคุณภำพกำรศึกษำ 

 

   -ประเด็นย่อยที่ 1 (ระดับการศึกษาปฐมวัย) - 
   -ประเด็นย่อยที่ 2 (ระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน) n/a 

สรุปตัวบ่งช้ีที่ 2 ปรับปรุง 
ตัวบ่งชี้ท่ี 3 ผู้เรียนระดับประฐมวัยและระดับกำรศึกษำขั้นพื้นฐำนมีคุณภำพตำมหลักสูตร  
   ประเด็นการพิจารณาท่ี 1 ผลการประเมินพัฒนาการของเด็กปฐมวัยเป็นไปตามมาตรฐาน
คุณลักษณะที่พึงประสงค์ตามหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช 2560 

- 
 

   ประเด็นการพิจารณาท่ี 2 ผลการทดสอบความสามารถพ้ืนฐานของผู้เรียนระดับชาติ 
(National Test : NT) 

- 

   ประเด็นการพจิารณาท่ี 3 ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน  
(Ordinary National Educational Test : O-NET) 

 

      ประเด็นย่อยที่ 3.1 – ป.6 - 
      ประเด็นย่อยที่ 3.2 – ม.3 1 
      ประเด็นย่อยที่ 3.3 – ม.6 3 
   ประเด็นการพิจารณาท่ี 4 ผลการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ตามหลักสูตรแกนกลาง
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 

 

      ประเด็นย่อยที่ 4.1 – ป.6 - 
      ประเด็นย่อยที่ 4.2 – ม.3  4 
      ประเด็นย่อยที่ 4.3 – ม.6 4 
   ประเด็นการพิจารณาท่ี 5 ผลการประเมินความสามารถในการอ่าน การคิดวิเคราะห์ และการเขียน 
ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 

 

      ประเด็นย่อยที่ 5.1 – ป.6 - 
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      ประเด็นย่อยที่ 5.2 – ม.3  4 
      ประเด็นย่อยที่ 5.3 – ม.6 4 
   ประเด็นการพิจารณาท่ี 6 ผลการประเมินสมรรถนะส าคัญในการเรียนรู้ตามหลักสูตรแกนกลาง
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 

 

      ประเด็นย่อยที่ 6.1 – ป.6 - 
      ประเด็นย่อยที่ 6.2 – ม.3  4 
      ประเด็นย่อยที่ 6.3 – ม.6 
 

4 

   ประเด็นการพิจารณาท่ี 7 ผลการประเมินสุขภาพกายและสุขภาพจิตของผู้เรียนระดับการศึกษา 
ขั้นพ้ืนฐาน 

1 

สรุปตัวบ่งช้ีที่ 3 ดีมำก 
ตัวบ่งชี้ท่ี 4 ประชำกรวัยเรียนได้รับสิทธิและโอกำสทำงกำรศึกษำขั้นพื้นฐำนเท่ำเทียมกัน 
               ศึกษำต่อในระดับท่ีสูงขึ้น หรือมีควำมรู้ทักษะพื้นฐำนในกำรประกอบอำชีพ 

 

   ประเด็นการพิจารณาท่ี 1 จ านวนประชากรวัยเรียนที่มีอายุถึงเกณฑ์การศึกษาภาคบังคับได้เข้าเรียน
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 

- 

   ประเด็นการพิจารณาท่ี 2 อัตราการออกกลางคันลดลง 4 
   ประเด็นการพิจารณาท่ี 3 อัตราการศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้นของผู้เรียนที่จบชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 
มัธยมศึกษาปีที่ 3 และมัธยมศึกษาปีที่ 6 

 

      ประเด็นย่อยที่ 3.1 – ป.6 - 
      ประเด็นย่อยที่ 3.2 – ม.3  4 
      ประเด็นย่อยที่ 3.3 – ม.6 4 
ประเด็นการพิจารณาที่ 4 ผู้เรียนระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐานที่มีความต้องการพิเศษได้รับการดูแล
ช่วยเหลือและส่งเสริมให้ได้รับการศึกษาเต็มตามศักยภาพ 

 

      ประเด็นย่อยที่ 4.1 – (เด็กพิการเรียนรวม) 3 
      ประเด็นย่อยที่ 4.2 – (เด็กด้อยโอกาส)  3 
      ประเด็นย่อยที่ 4.3 – (เด็กท่ีมีความสามารถพิเศษ) 3 
   ประเด็นการพิจารณาท่ี 5 ผู้เรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 มีความรู้และทักษะพ้ืนฐาน 
ในการประกอบอาชีพ 

1 

   ประเด็นการพิจารณาท่ี 6 ผู้เรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ที่จบหลักสูตรได้ศึกษาต่อในสายอาชีพ 1 
สรุปตัวบ่งช้ีที่ 4 ดีมำก 

ตัวบ่งชี้ท่ี 5 ข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ พนักงำนรำชกำร ลูกจ้ำงในส ำนักงำนเขต  
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มำตรฐำน/ตัวบ่งช้ี/ประเด็นกำรพิจำรณำ ระดับคุณภำพ 

พื้นที่กำรศึกษำ และสถำนศึกษำมีผลงำนเชิงประจักษ์ตำมเกณฑ์ได้รับกำรยกย่องเชิดชูเกียรติ 
   ประเด็นการพิจารณา ผลงานดีเด่นที่ประสบความส าเร็จเป็นที่ประจักษ์ของข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษา พนักงานราชการ ลูกจ้าง ในส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา และสถานศึกษา  
เป็นผลงานที่ได้รับรางวัลในระดับชาติขึ้นไป โดยต้องเป็นรางวัลชนะเลิศท่ี ก.ค.ศ. ให้การรับรองตาม
หลักเกณฑ์และวิธีการที่ ก.ค.ศ. ก าหนดหรือรางวัลเทียบเคียง และเป็นรางวัลในปีการศึกษาปัจจุบัน 

3 

สรุปตัวบ่งช้ีที่ 5 ดีมำก 
ตัวบ่งชี้ท่ี 6 ผู้รับบริกำรและผู้มีส่วนได้เสีย มีควำมพึงพอใจในกำรบริหำรและกำรจัดกำรศึกษำ 
             รวมทั้งกำรให้บริกำร 
 

 

   ประเดน็การพิจารณา ผลการประเมินความพึงพอใจด้านการบริหารและการจัดการศึกษารวมทั้งการ
ให้บริการของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา ตามกระบวนการบริหารงานของกลุ่มในส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษา โดยใช้แบบสอบถาม เพื่อประเมินความคิดเห็นที่มีต่อการให้บริการครอบคลุมทุกภารกิจของ
กลุ่ม/หน่วย 

4 

สรุปตัวบ่งช้ีที่ 6 ดีเยี่ยม 
คะแนนรวมมำตรฐำนที่ 3 (เฉลี่ย 6 ตัวบ่งช้ี) ดีมำก 

คะแนนรวมของภำพรวม (3 มำตรฐำน) ดีมำก 
หมายเหตุ 1. n/a (not available) หมายถึง รายงานไม่สมบูรณ์ ไม่สามารถประเมินผล ไม่รายงานข้อมูล 
             2. – หมายถึง ไม่ติดตามและประเมินผล ในมาตรฐานที่ 3 

 
4.   ผลกำรประเมินส่วนรำชกำรตำมมำตรกำรปรับปรุงประสิทธิภำพในกำรปฏิบัติรำชกำร  

ตำรำงท่ี 12  ผลกำรประเมินส่วนรำชกำร(KRS : KPI Report System) (รอบท่ี 2 ปี 2561) 
 

องค์ประกอบที่ 1 ประสิทธิภำพในกำรด ำเนินงำนตำมภำรกิจ
หลักพ้ืนฐำนฯ(Functional base)  

3.20497 0.73961 ผ่ำน ไม่ผ่ำน 

1.13 ร้อยละผู้เรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (12-14 ปี) 2.99020 0.23002  / 
1.14 ร้อยละผู้เรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (15-17 ปี) 4.62470 0.35575  / 
1.3 ระดับคะแนนเฉลีย่ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) 2.00000 0.15385  / 
1.4 ระดับความส าเร็จของการด าเนินโครงการพัฒนาครูครบวงจร - - - - 
1.5 ระดับความส าเร็จในการพัฒนาครู 5.00000 0.46873 /  
ผลกำรประเมินองค์ประกอบที่ 1  ต้องปรับปรุง     
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องค์ประกอบที่ 2 ประสิทธิภำพในกำรด ำเนินงำนตำมหลัก
ภำรกิจยุทธศำสตร์ (Agenda base) 

5.00000 1.17202 ผ่ำน ไม่ผ่ำน 

2.1 การสร้างความรับรู้ความเข้าใจแก่ประชาชน 5.00000 0.38462 /  
2.2 ร้อยละของครูที่เข้ารับการพัฒนาครูภาษาอังกฤษ(Boot Camp) - - - - 
ผลกำรประเมินองค์ประกอบที่ 2  สูงกว่ำเป้ำหมำย     
องค์ประกอบที่ 3 ประสิทธิภำพในกำรด ำเนินงำนตำมหลัก
ภำรกิจพื้นที่/ท้องถิ่นฯ(Area base) 

 0.00000 ผ่ำน ไม่ผ่ำน 

องค์ประกอบที่ 4 ประสิทธิภำพในกำรบริหำรจัดกำรและพัฒนำ
นวัตกรรมฯ (Innovation base)  

4.44444 3.07692 ผ่ำน ไม่ผ่ำน 

4.1 การพัฒนานวัตกรรม ระดับส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 5.00000 0.38462 /  
4.2 การพัฒนาประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน - - - - 
4.2.1 การประหยัดไฟฟ้าและน้ ามัน - - - - 
4.2.2 การลดกระดาษ 5.00000 0.38462 /  
4.2.7 การรบันักเรยีนโดย Smart Card และการจดัท าข้อมลูผลสมัฤทธิ์ทางการศกึษา (GPA) 5.00000 0.38462 /  
4.2.9 ร้อยละของโรงเรียนวิถีพุทธที่ผ่านการประเมิน 5.00000 0.38462 /  
4.2.11 โครงการพัฒนาระบบการรายงานข้อมูลการเงินด้านการศึกษา
ของสถานศึกษา(ระบบบัญชีการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน) 

5.00000 0.38462 /  

4.2.12.1 ระดับความส าเร็จของการจัดท าบัญชีต้นทุนต่อหน่วยผลผลิต 5.00000 0.38462 /  
4.2.12.1 การจัดท าบัญชีต้นทุนต่อหน่วยผลผลิต 3.00000 0.46154  / 
4.2.12.3 การตรวจสอบทางการเงินและบัญชีของ สพท. 4.00000 0.30769 /  
ผลกำรประเมินองค์ประกอบที่  4 สูงกว่ำเป้ำหมำย     

รวม (น้ ำหนัก 38.2343)   (ระดับคุณภำพ 2)(ระดับต้องปรับปรุง 1) 4.20115 ระดับต้องปรับปรุง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

แผนพัฒนาการศึกษา  พ.ศ. 2563-2565 สพม.33 หน้า 28 
 

               
 ตำรำงท่ี  13  ผลกำรติดตำมและประเมินผล กำรบริหำรจัดกำรศึกษำขั้นพื้นฐำนของส ำนักงำนเขต
พื้นที่กำรศึกษำตำมยุทธศำสตร์ของ สพฐ.  ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2561 

ยุทธศำสตร์/ตัวชี้วัด ระดับ 
คะแนน 

ระดับ
คุณภำพ 

ยุทธศำสตร์ที่ 1 จัดกำรศึกษำเพื่อควำมม่ันคง 3 ดีมำก 

1.ร้อยละของสถานศึกษาในเขตพ้ืนที่พิเศษมีการพัฒนาการจัดการศึกษาตามบริบทของพ้ืนที่ -  
2.ร้อยละของนักเรียนได้รับการสร้างภูมิคุ้มกัน ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา -  
3.ร้อยละของนักเรียนมีคุณธรรม จริยธรรม คุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามหลักสูตรและค่านิยมของคนไทย 12 ประการ 2 ดี 
4. ร้อยละของสถานศึกษาน า “ศาสตร์พระราชา” มาใช้ในการจัดกระบวนการเรียนรู้ 4 ดีเยี่ยม 
ยุทธศำสตร์ที่ 2 พัฒนำคุณภำพผู้เรียนและส่งเสริมกำรจัดกำรศกึษำเพ่ือสร้ำงขีดควำมสำมำรถในกำรแข่งขัน 2.5 ดี 
5. ร้อยละของเด็กปฐมวัยมีพัฒนาการสมวัย - - 
6. ร้อยละของสถานศึกษาปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษาสอดคล้องกับมาตรฐานการเรียนรู้ 
ตัวชี้วัด เกณฑ์การจบการศึกษาและการบริหารจัดการหลักสูตร ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560 

4 ดีเยี่ยม 

7. ร้อยละของผู้เรียนผ่านเกณฑ์การประเมินความสามารถด้านการใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร - - 
8.ร้อยละของสถานศึกษามีกระบวนการวัดและประเมินผลด้วยวิธีที่หลากหลาย - - 
9.ร้อยละของนักเรียนแต่ละระดับชั้นอ่านออกเขียนได้ตามเกณฑ์ที่ สพฐ.ก าหนด - - 
10.ร้อยละของนักเรียนอ่านหนังสือตามเกณฑ์ท่ี สพฐ.ก าหนด 1 พอใช้ 
11.ร้อยละของผู้เรียนมีทักษะแห่งศตวรรษที่ 21 จากการเรียนรู้ในการปฏิบัติจริงตามสภาพ
ความต้องการ และบริบทของแต่ละพ้ืนที่ 

- - 

12.ร้อยละของนักเรียนที่มีคะแนนการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ(O-NET) มากกว่าร้อยละ 
50 เปรียบเทียบกับปีการศึกษาที่ผ่านมา 

  

   12.2.1 ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 1 พอใช้ 
   12.2.2 ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 3 ดีมาก 
13. ร้อยละของสถานศึกษาที่สอนนักเรียนในระดับชั้น ม.ต้นได้รับการเตรียมความพร้อมใน
การประเมินระดับนานาชาติตามโครงการ PISA 

4 ดีเยี่ยม 

ยุทธศำสตร์ที่ 3 ส่งเสริม สนับสนุนกำรพัฒนำครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ 3.33 ดีเยี่ยม 
14. จ านวนครูและบุคลากรทางการศึกษาได้รับการพัฒนาตามมาตรฐานวิชาชีพ   
     14.1 ร้อยละของครูที่ได้รับการพัฒนาครูตามความต้องการของเขตพ้ืนที่การศึกษา 4 ดีเยี่ยม 
     14.2 ระดับความส าเร็จของครูที่เข้ารับการพัฒนาครูภาษาอังกฤษในระดับภูมิภาค(Boot Camp) 3 ดีมาก 
15. ร้อยละของส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามีระบบการบริหารงานบุคคลที่มีประสิทธิภาพ   
    15.1 ระดับความส าเร็จของส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามีการใช้ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารงานบุคคล (HRMS) 3 ดีมาก 
    15.2 ร้อยละของสถานศึกษาที่ได้รับการแก้ปัญหาขาดแคลนครู(ครูผู้ทรงคุณค่าแห่งแผ่นดิน) - - 



 

แผนพัฒนาการศึกษา  พ.ศ. 2563-2565 สพม.33 หน้า 29 
 

               
ยุทธศำสตร์ที่ 4  ขยำยโอกำสกำรเข้ำถึงบริกำรทำงกำรศึกษำและกำรเรียนรู้อย่ำงมีคุณภำพ 1 พอใช้ 
16.ร้อยละของประชากรวัยเรียนได้รับโอกาสในการเข้ารับการศึกษาภาคบังคับเพ่ิมขึ้น   
    16.1 ระดับประถมศึกษา(ติดตามและประเมินผลเฉพาะส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษา) - - 
     16.2 ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น(ติดตามและประเมินผลเฉพาะส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา) - - 
17. ร้อยละของนักเรียนที่จบการศึกษาภาคบังคับได้รับโอกาสในการศึกษาต่อข้ันพื้นฐานเพิ่มข้ึน 1 พอใช้ 
ยุทธศำสตร์ที่ 5 กำรจัดกำรศึกษำเพื่อเสริมสร้ำงคุณภำพชีวิตท่ีเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 3 ดีมำก 
18. ร้อยละของผู้เรียนระดับการศึกษามีพฤติกรรมที่แสดงออกถึงความตระหนักในความส าคัญของการด าเนินชีวิตที่เป็น
มิตรกับสิ่งแวดล้อม คุณธรรม จริยธรรมและการประยุกต์ใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงนการด าเนินชีวิตเพิ่มขึ้น 

3 ดีมำก 

ยุทธศำสตร์ที่ 6 กำรพัฒนำระบบบริหำรจัดกำรและส่งเสริมให้ทุกภำคส่วนมีส่วนร่วมในกำรจัดกำรศึกษำ 4 ดีเยี่ยม 
19. อัตราการออกกลางคันของผู้เรียนระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานลดลง 4 ดีเยี่ยม 
20. ร้อยละของสถานศึกษาและหนว่ยงานทุกระดบัร่วมกันส่งเสรมิสนบัสนุนใหผู้้ปกครอง ชุมชน สังคม มีสว่นรว่มในการ
พัฒนาคณุภาพผูเ้รยีน 

  

ค่าเฉลี่ยรวม 2.81 ดีมำก 
 
 ตำรำงท่ี 14 ผลกำรประเมินคุณธรรมและควำมโปร่งใสในกำรด ำเนินงำน สพม.33  
ปีงบประมำณ 2561 

1 ควำมโปร่งใส 26 74.01 19.24 
 1.1 การเปิดเผยข้อมูล  73.56  
 1.2 การมีส่วนร่วม  58.46  
 1.3 การจัดซื้อจัดจ้าง  90.00  
2 ควำมพร้อมรับผิด 18 79.61 14.33 
 2.1 การด าเนินงานตามภารกิจ  83.37  
 2.2 การปฏิบัติงานตามหน้าที่  69.89  
 2.3 เจตจ านงสุจริตของผู้บริหาร  89.90  
 2.4 การจัดการเรื่องร้องเรียน  72.78  
3 ควำมปลอดจำกกำรทุจริตในกำรปฏิบัติ 22 95.32 20.97 
 การรับสินบน  95.32  
4 วัฒนธรรมคุณธรรมในองค์กร 16 78.25 12.52 
 4.1 การเสริมสร้างวัฒนธรรมสุจริต  90.38  
 4.2 การป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน  85.38  
 4.3 แผนป้องกันและปราบปรามการทุจริต  55.57  
 4.4 การตรวจสอบถ่วงดุลภายใน  83.37  
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5 คุณธรรมกำรท ำงำนในหน่วยงำน 18 83.54 15.04 
 5.1 มาตรฐานและความเป็นธรรมในการปฏิบัติงาน  88.86  

 5.2 คุณธรรมในการบริหารงาน  77.17  
คะแนนคุณธรรมและควำมโปร่งใสในกำรด ำเนินงำนของหน่วยงำน  82.10 
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ส่วนที่  2 
การศึกษาสถานภาพของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 33 

 
การบริหารจัดการศึกษา เพื่อน าไปสู่การพัฒนาคุณภาพการศึกษาของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา

และสถานศึกษาให้มีคุณภาพตามมาตรฐานนั้น   จ าเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องวิเคราะห์ภารกิจ  วิเคราะห์
สภาพแวดล้อมทั่วไป     สภาพแวดล้อมภายนอกและสภาพแวดล้อมภายในของเขตพ้ืนที่     เพ่ือน าไปก าหนด  
ทิศทางการพัฒนาให้สอดคล้องมาตรฐานการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน มาตรฐานส านักงานเขตพ้ืนที่  เหมาะสมกับ
สภาพปัจจุบัน และสนองความต้องการของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียประโยชน์ในการจัดการศึกษา และค านึงถึงบริบท
ทีส่ าคัญ ที่ส่งผลกระทบต่อการจัดการศึกษา ประกอบด้วย  

1.  พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542  แก้ไขเพ่ิมเติม  
(ฉบับที่ 2) พ.ศ.2545 และแก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่3) พ.ศ.2553 

2. นโยบายรัฐบาล  (พลเอกประยุทธ์  จันทร์โอชา) 
3. ยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ. 2561-2580) 
3. แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 
4. แผนการศึกษาแห่งชาติ  พ.ศ. 2560-2579 
5. แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดสุรินทร์ 
6. แผนพัฒนาการศึกษาจังหวัดสุรินทร์ 
7. มาตรฐานการศึกษาข้ันพื้นฐาน 
8. มาตรฐานส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
9. สภาพแวดล้อมของเขตพ้ืนที่การศึกษา  ทั้งสภาพแวดล้อมภายในและสภาพแวดล้อม

ภายนอก 
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         พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 แก้ไขเพิ่มเติม  

                             (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2545 และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับท่ี 3) พ.ศ.2553 

พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 แก้ไขเพ่ิมเติม ( ฉบับที่ 2 )  พ.ศ. 2545 และแก้ไขเพ่ิมเติม 
(ฉบับที่ 3)  พ.ศ.2553 ได้ก าหนดกรอบและแนวทางในการด าเนินการจัดการศึกษาทุกด้านดังต่อไปนี้ 
  1. ด้านสิทธิและหน้าที่ทางการศึกษา  ก าหนดให้บุคคลมีสิทธิและโอกาสเสมอกันในการรับ
การศึกษาขั้นพ้ืนฐานไม่น้อยกว่าสิบสองปี  ที่รัฐจะต้องจัดให้อย่างทั่วถึงและมีคุณภาพ โดยไม่เก็บค่าใช้จ่ายและ
ให้ความส าคัญกับการศึกษาส าหรับผู้พิการ  ผู้ด้อยโอกาส 
  2. ด้านระบบการศึกษา ก าหนดให้จัดการศึกษา 3 รูปแบบ คือ การศึกษาในระบบการศึกษา
นอกระบบ  และการศึกษาตามอัธยาศัย โดยบูรณาการให้เป็นการศึกษาตลอดชีวิต 
  3. ด้านแนวทางการจัดการศึกษา ปฏิรูปการเรียนรู้โดยให้ความส าคัญกับหลักสูตรผู้เรียน 
เนื้อหาสาระวิธีการเรียนการสอน แหล่งเรียนรู้  และกระบวนการเรียนรู้ในชุมชน  สื่อการเรียนการสอน 
  4. ด้านการบริหารและจัดการศึกษา การบริหารและการจัดการศึกษาทั้งภาครัฐ  เอกชน  
และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  เน้นการกระจายอ านาจ  การจัดโครงสร้างของกระทรวงทั้งส่วนกลาง  เขต
พ้ืนที่การศึกษา  และสถานศึกษา 
  5. ด้านมาตรฐานและการประกันคุณภาพการศึกษา ก าหนดให้มีระบบการประกันคุณภาพ
การศึกษา  เพ่ือพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาทุกระดับ ประกอบด้วยระบบการประกันคุณภาพ
ภายในและระบบการประกันคุณภาพภายนอก 
  6. ด้านครูและบุคลากรทางการศึกษา ส่งเสริมให้มีระบบ และกระบวนการผลิตการพัฒนาครู
และบุคลากรให้มีคุณภาพและมาตรฐานที่เหมาะสม  จัดให้มีองค์กรวิชาชีพครู  ผู้บริหารสถานศึกษาและ
ผู้บริหารการศึกษา ก าหนดให้มีกฎหมายว่าด้วยเงินเดือน  ค่าตอบแทน สวัสดิการและสิทธิประโยชน์เกื้อกูล 
เพ่ือให้มีรายได้เพียงพอและเหมาะสมกับฐานะทางสังคมและวิชาชีพ  รวมถึงการน าทรัพยากรบุคคล ผู้มี
ประสบการณ์ ความรู้ ความช านาญและภูมิปัญญาท้องถิ่น มาถ่ายทอดเพ่ือประโยชน์ในการจัดการศึกษา 
  7. ด้านทรัพยากรและการลงทุนเพ่ือการศึกษา ให้มีการระดมทรัพยากรจากแหล่งต่าง ๆ เพ่ือ
ใช้ในการจัดการศึกษา  และจัดสรรให้ผู้เรียนอย่างเสมอภาค  มีระบบการบริหารทรัพยากรที่คล่องตัว มี
ประสิทธิภาพ   

8.  ด้านเทคโนโลยีเพ่ือการศึกษา ส่งเสริมสนับสนุนการน าเทคโนโลยีมาใช้ในการจัด
การศึกษา  รวมทั้งพัฒนาบุคลากรทั้งผู้ผลิตและผู้ใช้เทคโนโลยีเพ่ือการศึกษา เพ่ือให้มีความรู้ทักษะ  มีคุณภาพ
และประสิทธิภาพ 
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                               นโยบายรัฐบาล (พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา)   
 

นโยบายของคณะรัฐมนตรีพลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีแถลงต่อรัฐสภา 

วันพฤหัสบดีที่ 25 กรกฎาคม 2562 

 

 ประเทศไทยมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่องผ่านวิสัยทัศน์และการขับเคลื่อนการพัฒนาของผู้น าประเทศใน

อดีต และในวันนี้วิสัยทัศน์ในการขับเคลื่อนประเทศของรัฐบาลชุดนี้ คือ “มุ่งมั่นให้ประเทศไทยเป็นประเทศที่

พัฒนาแล้วในศตวรรษท่ี 21” โดยรัฐบาลได้ก าหนด นโยบายในการบริหารราชการแผ่นดิน ดังนี้ 

นโยบายหลัก 12 ด้าน 

 1. การป้องกันและเชิดชูสถาบันพระมหากษัตริย์ 

  สถาบันพระมหากษัตริย์มีความส าคัญยิ่งต่อประเทศและประชาชาชาวไทย รัฐบาลถือเป็น

หน้าที่ส าคัญที่จะเชิดชูสถาบันพระมหากษัตริย์และปกป้องรักษาพระบรมเดชานุภาพ ด้วยความจงรักภักดี ซึ่ง

รัฐบาลมีนโยบายด าเนินการดังนี้ 

   1 .1 สืบสาน รักษา ต่อยอดศาสตร์พระราชาและโครงการ อันเนื่องมาจาก

พระราชด าริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มาเป็นหลักส าคัญในการบ าบัดทุกข์ และบ ารุงสุขให้ประชาชน 

และพัฒนาประเทศตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิ

พลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร รวมทั้งส่งเสริมการเรียนรู้หลักการทรงงาน การน ามาประยุกต์ใช้ในการ

ปฏิบัติราชการและการพัฒนา ประเทศเพ่ือประโยชน์ในวงกว้าง รวมทั้งเผยแพร่ศาสตร์พระราชาและหลัก

ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปสู่เวทีโลกเพ่ือขับเคลื่อนการพัฒนาอย่างยั่งยืน    

   1.2 ต่อยอดการด าเนินการของหน่วยพระราชทานและประชาชน จิตอาสา

พระราชทานตามแนวพระราชด าริ ให้เป็นแบบอย่างการบ าเพ็ญสาธารณประโยชน์ในพ้ืนที่ต่างๆ เพ่ือบรรเทา

ความเดือดร้อน แก้ไขปัญหาให้แก่ประชาชน และพัฒนาความเป็นอยู่ของประชาชน โดยระดมพลังความรัก  

ความสามัคคี ทั้งของหน่วยงานในพระองค์ หน่วยงานราชการ ภาคเอกชน และชุมชน 

   1.3 สร้างความตระหนักรู้ เผยแพร่และปลูกฝังให้ประชาชนมีความรู้ ความเข้าใจที่

ถูกต้องและเป็นจริงเกี่ยวกับสถาบันพระมหากษัตริย์และพระราชกรณียกิจเพ่ือประชาชน ตลอดจนพระมหา

กรุณาธิคุณของพระมหากษัตริย์ทุกพระองค์ เพ่ือก่อให้เกิดการมีส่วนร่วมอย่างถูกต้องกับการปกครองระบอบ

ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขในบริบทของไทย 
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2. การสร้างความม่ันคงและความปลอดภัยของประเทศ และความสงบสุขของประเทศ 

   2.1 รักษาและป้องกันอธิปไตยและความมั่นคงภายในของประเทศ ทั้งทางบก ทาง

ทะเล ทางอากาศ รวมทั้งป้องกันและปราบปรามภัยคุกคามต่างๆ และภัยคุกคามรูปแบบใหม่ โดยมุ่งเน้นการ

สร้างอ านาจก าลังรบที่มีตัวตนและไม่มีตัวตนให้เข้มแข็ง การพัฒนาระบบเตรียมความพร้อมแห่งชาติ ระบบงาน

ข่าวกรอง การจัดการข้อมูลที่เป็นเท็จทางสื่อออนไลน์ และการมีส่วนร่วมของประชาชนด้านความมั่นคง รวมทั้ง

พัฒนาระบบการบริหารจัดการความมั่นคงแบบองค์รวมให้มีความพร้อมในการรักษาอธิปไตย ผลประโยชน์ของ

ชาติ และร่วมพัฒนาประเทศในด้านต่างๆ 

   2.2 ปลูกจิตส านึก เกียรติภูมิ และศักดิ์ศรีความเป็นชาติไทย การมีจิตสาธารณะและ

การมีส่วนร่วมท าประโยชน์ให้ประเทศ รักษาผลประโยชน์ของชาติ ความสามัคคีปรองดองและความ

เอ้ือเฟ้ือเผื่อแผ่ระหว่างกันของประชาชน โดยสถาบันการศึกษาสอดแทรกการปลูกฝังวินัยของคนในชาติ หลัก

คิดที่ถูกต้อง สร้างค่านิยม “ประเทศไทยส าคัญที่สุด” การเคารพกฎหมายและกติกาของสังคม ปรับ

สภาพแวดล้อมทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษาให้เอ้ือต่อการมีคุณธรรม จริยธรรม และจิตสาธารณะ 

   2.3 พัฒนาการเสริมสร้างการเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมี

พระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขที่มีธรรมาภิบาล ความรักชาติ และความเป็นน้ าหนึ่งใจเดียวกัน พร้อมทั้ง

ส่งเสริมให้นักการเมืองมีคุณภาพเป็นคนดีมีคุณธรรม มีความรู้ความสามารถ เห็นแก่ประโยชน์ของประเทศชาติ

มากกว่าส่วนตน เพ่ือให้การบริหารราชการแผ่นดินเอ้ืออ านวยต่อการพัฒนาประเทศให้มีความเจริญก้าวหน้า

อย่างมั่นคง 

   2.4 สร้างความสงบและความปลอดภัยตั้งแต่ระดับชุมชน โดยก าหนดให้หน่วยงานที่

เกี่ยวข้องเฝ้าระวัง ดูแล และรักษาความสงบเรียบร้อย ความปลอดภัย ในชีวิตและทรัพย์สิน ความสงบสุขของ

ประชาชน และปัญหายาเสพติดในระดับชุมชนและหมู่บ้านอย่างต่อเนื่อง และสนับสนุนให้ประชาชนมีส่วน

ร่วมกับภาครัฐในการสร้างความปลอดภัยในพื้นที่ 

   2.5 แก้ไขปัญหายาเสพติดอย่างจริงจังทั้งระบบด้วยการบังคับใช้กฎหมายอย่าง

เคร่งครัด ปราบปรามแหล่งผลิตและเครือข่ายผู้ค้ายาเสพติด โดยเฉพาะผู้มีอิทธิพลและเจ้าหน้าที่ของรัฐที่

เกี่ยวข้องอย่างเด็ดขาดป้องกันเส้นทางการน าเข้าส่งออกโดยร่วมมือกับประเทศเพ่ือนบ้าน การลดจ านวนผู้ค้า

และผู้เสพรายใหม่ และให้ความรู้เยาวชนถึงภัยยาเสพติดอย่างต่อเนื่อง รวมทั้งฟ้ืนฟู ดูแล รักษาผู้เสพผ่าน

กระบวนการทางสาธารณสุข 
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3. การท านุบ ารุงศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม 

   รัฐบาลให้ความส าคัญกับการส่งเสริมให้สถาบันทางสังคมร่วมปลูกฝังค่านิยม และ

วัฒนธรรมที่ดี รวมทั้งการท านุบ ารุงศาสนา การอนุรักษ์ ฟ้ืนฟู ศิลปวัฒนธรรมไทย และการยอมรับ ประเพณี 

วัฒนธรรมที่ดีที่มีความหลากหลาย เพ่ือสร้างสังคมให้มีคุณภาพ คุณธรรม และอยู่ร่วมกันได้อย่างมี ความสุข 

ดังนี้ 

   3.1 ส่งเสริมวัฒนธรรมและเอกลักษณ์ของชาติ โดยอนุรักษ์ ฟ้ืนฟู และเผยแพร่

ประวัติศาสตร์ วัฒนธรรม ขนบธรรมเนียม ศิลปะ ประเพณี ภูมิปัญญา ภาษาไทย และภาษาถิ่นที่มีอัตลักษณ์

และความหลากหลายผ่านช่องทางต่างๆ เพ่ือให้เกิดความภูมิใจในเอกลักษณ์ของชาติ พร้อมทั้งสนับสนุนการ

สร้างสรรค์ศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาไทย เพ่ือกระตุ้นกระแสนิยมวัฒนธรรมไทยพัฒนาต่อยอดและสร้าง

มูลค่าเพ่ิมในภาคธุรกิจและอุตสาหกรรมอย่างเหมาะสม 

   3.2 ปลูกฝังค่านิยมและวัฒนธรรมที่ดีมีทั้งด้านคุณธรรม จริยธรรม กตัญญู ความ

ซื่อสัตย์ การมีวินัย เคารพกฎหมาย มีจิตสาธารณะและการมีส่วนร่วมท าประโยชน์ให้ประเทศ และเป็นพลเมือง

ที่ดี โดยส่งเสริมให้สถาบันการศึกษา ภาคประชาสังคม และชุมชนเป็นฐานในการบ่มเพาะ ส่งเสริมให้

ภาคเอกชนด าเนินธุรกิจอย่างมีธรรมาภิบาล ให้สื่อมีบทบาทกระตุ้นและสร้างความตระหนักในค่านิยมที่ดี 

รวมถึงผลิตสื่อที่มีคุณภาพและมีความรับผิดชอบและเปิดพ้ืนที่สาธารณะให้ประชาชนได้แสดงออกอย่าง

สร้างสรรค ์

   3.3 ท านุบ ารุงศาสนาให้มีความเข้มแข็ง ส่งเสริมสถาบันศาสนาทุกศาสนาให้มี

บทบาทในการเผยแพร่หลักค าสอนที่ดีงาม ปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม และเสริมสร้างความร่วมมือในการ

พัฒนาคุณภาพชีวิต จิตใจ และพัฒนาสังคมให้มีความสามัคคี ปรองดอง และยั่งยืน ให้พุทธศาสนิกชนเข้าถึง

แก่นแท้ค าสอนของพระพุทธเจ้าและสามารถน ามาปฏิบัติในชีวิตประจ าวันได้ 

   3.4 สร้างความรู้ ความเข้าใจในขนบธรรมเนียม ประเพณี วัฒนธรรม ของประเทศ

เพ่ือนบ้านยอมรับและเคารพในประเพณี วัฒนธรรมของกลุ่มชาติพันธุ์ และชาวต่างชาติที่มีความหลากหลาย 

ในลักษณะพหุสังคมที่อยู่ร่วมกัน โดยสนับสนุนการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศควบคู่กับการส่งเสริม สร้างสรรค์

งานศิลปวัฒนธรรมที่เป็นสากลเพ่ือเป็นส่วนหนึ่งของประชาคมโลก  

 4. การสร้างบทบาทของไทยในเวทีโลก 

   4.1 สร้างบทบาทท่ีสร้างสรรค์ของไทยในภูมิภาคและเวทีโลก 

   4.2 เสริมสร้างความเป็นปึกแผ่นของอาเซียน 

   4.3 ส่งเสริมความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจและวัฒนธรรม 
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   4.4 ส่งเสริมความร่วมมือระหว่างประเทศด้านความมั่นคง 

   4.5 ขับเคลื่อนงานการทูตเชิงรุกเพ่ือประชาชน 

 5. การพัฒนาเศรษฐกิจและความสามารถในการแข่งขันของไทย 

  5.1 เศรษฐกิจมหภาค การเงินและการคลัง  

  5.2 พัฒนาภาคอุตสาหกรรม 

  5.3 พัฒนาภาคเกษตร 

  5.4 พัฒนาภาคการท่องเที่ยว 

  5.5 พัฒนาการค้าการลงทุนเพ่ือมุ่งสู่การเป็นชาติการค้า การบริการ และการลงทุนในภูมิภาค 

  5.6 พัฒนาสาธารณูปโภคพ้ืนฐาน 

  5.7 พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านดิจิทัลและการมุ่งสู่การเป็นประเทศอัจฉริยะ 

  5.8 พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี การวิจัยและพัฒนา และนวัตกรรม 

  5.9 ขับเคลื่อนเศรษฐกิจยุคใหม่   

 6. การพัฒนาพื้นที่เศรษฐกิจและการกระจายความเจริญสู่ภูมิภาค 

 7. การพัฒนาสร้างความเข้มแข็งจากฐานราก 

  7.1 ส่งเสริมวิสาหกิจชุมชนและผลิตภัณฑ์ชุมชน 

  7.2 สร้างความเข้มแข็งของชุมชน 

  7.3 ส่งเสริมบทบาทภาคเอกชนในการช่วยพัฒนาสังคมและเศรษฐกิจฐานราก 

 8. การปฏิรูปกระบวนการเรียนรู้และการพัฒนาศักยภาพของคนไทยทุกช่วงวัย 

  8.1 ส่งเสริมการพัฒนาเด็กปฐมวัย 

   8.1.1 จัดให้มีระบบพัฒนาเด็กแรกเกิดอย่างต่อเนื่อง จนถึงเด็กวัยเรียนให้มีโอกาส

พัฒนาตามหลักศักยภาพ เพื่อสร้างคนไทยที่มีพัฒนาการเต็มตามศักยภาพผ่านครอบครัวที่อบอุ่นในทุกรูปแบบ

ครอบครัว เพ่ือส่งต่อการพัฒนาเด็กไทยให้มีคุณภาพสู่การพัฒนาในระยะถัดไปบนรากฐานการให้ความ

ช่วยเหลือที่ค านึงถึงศักยภาพของครอบครัวและพ้ืนที่ เตรียมความพร้อมการเป็นพ่อแม่ ความรู้เรื่องโภชนาการ

และสุขภาพ การอบรมเลี้ยงดู การส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัยผ่านการให้บริการสาธารณะที่เกี่ยวข้อง 

โดยเฉพาะการยกระดับคุณภาพสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยทั่วประเทศให้ได้มาตรฐาน และพัฒนาศักยภาพของ

บุคคลากรทางการศึกษาและผู้ดูแลเด็กปฐมวัยให้สามารถจัดการศึกษาได้อย่างมีคุณภาพ 
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   8.1.2 ส่งเสริมการพัฒนาเด็กปฐมวัย โดยค านึงถึงพหุปัญญาที่หลากหลายของเด็กแต่

ละคนให้ได้รับการส่งเสริมและพัฒนาอย่างเต็มตามศักยภาพ ผ่านการออกแบบ การจัดการเรียนรู้ที่เชื่อมโยงกับ

ระบบโรงเรียนปกติท่ีเป็นระบบและมีทิศทางท่ีชัดเจน 

  8.2 พัฒนาบัณฑิตพันธุ์ใหม่ 

   8.2.1 ปรับรูปแบบการเรียนรู้และการสอนเพ่ือพัฒนาทักษะ และอาชีพของคนทุก

ช่วงวัยส าหรับศตวรรษที่ 21 โดยปรับโครงสร้างหลักสูตรการศึกษาให้ทันสมัย มีการน าเทคโนโลยีและการ

เรียนรู้ผ่านประสบการณ์จริงเข้ามามีส่วนในการจัดการเรียนการสอน และปรับระบบดึงดูด การคัดเลือก การ

ผลิตและพัฒนาครู ที่น าไปสู่การมีครูสมรรถนะสูง เป็นครูยุคใหม่ที่สามารถออกแบบและจัดระบบการสร้าง

ความรู้ สร้างวินัย กระตุ้น และสร้างแรงบันดาลใจ เปิดโลกทัศน์มุมมองของเด็กและครูด้วยการสอนในเชิง

แสดงความคิดเห็นให้มากขึ้น ควบคู่กับหลักการทางวิชาการ 

   8.2.2 จัดการศึกษาเชิงบูรณาการกับการท างานเพ่ือพัฒนาสมรรถนะของผู้เรียนทั้ง

ในส่วนฐานความรู้และระบบความคิดในลักษณะสหวิทยาการ และตรงกับความต้องการของประเทศในอนาคต 

และเป็นผู้เรียนที่สามารถปฏิบัติได้จริงและสามารถก ากับการเรียนรู้ของตนเองได้ รวมถึงมีทักษะด้าน

ภาษาอังกฤษและภาษาที่สามที่สามารถสื่อสารและแสวงหาความรู้ได้ มีความพร้อมทั้งทักษะความรู้ ทักษะ

อาชีพ และทักษะชีวิตก่อนเข้าสู่ตลาดแรงงาน 

  8.3 พัฒนาอาชีวะ พัฒนาคุณภาพวิชาชีพ และพัฒนาแรงงานรองรับอุตสาหกรรม 4.0 โดย

การจัดระบบและกลไกการร่วมมือระหว่างหน่วยงานภาครัฐและเอกชนที่ชัดเจน เป็นระบบในการพัฒนา

ก าลังคนที่มีทักษะขั้นสูงให้สามารถน าความรู้และทักษะมาใช้ในการแก้ไขปัญหา รวมถึงการสร้างและพัฒนา

นวัตกรรม ซึ่งต้องครอบคลุมการพัฒนาก าลังคนท่ีอยู่ในอุตสาหกรรมแล้ว ก าลังคนที่ก าลังจะเข้าสู่อุตสาหกรรม 

และเตรียมการส าหรับผลิตก าลังคนในสาขาที่ขาดแคลน เพ่ือรองรับอุตสาหกรรมและเทคโนโลยีในอนาคต 

รวมทั้งเร่งรัด และขยายผลระบบคุณวุฒิวิชาชีพ การยกระดับฝีมือแรงงานในกลุ่มอุตสาหกรรมที่มีศักยภาพ 

และอุตสาหกรรมที่ใช้แรงงานเข้มข้น 

  8.4 ดึงดูดคนเก่งจากทั่วโลกเข้ามาร่วมท างานกับคนไทย และส่งเสริมผู้มีความสามารถสูง

สนับสนุนให้ธุรกิจชั้นน าในประเทศดึงดูดบุคคลที่มีความสามารถระดับสูงจากทั่วโลกโดยเฉพาะคนไทย เพ่ือ

กลับมาเป็นผู้น าการเปลี่ยนแปลงและถ่ายทอดประสบการณ์ ความรู้ ความเชี่ยวชาญให้แก่บุคลากรในองค์กร 

ซึ่งจะช่วยกระตุ้นให้เกิดการสร้างธุรกิจ ผลิตภัณฑ์ และนวัตกรรมใหม่ๆ ให้กับประเทศ โดยในระยะแรกให้

ความส าคัญกับการดึงดูดนักวิจัย ผู้เชี่ยวชาญจากต่างประเทศมาร่วมวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีชั้นแนวหน้าใน
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สาขาอุตสาหกรรมเป้าหมาย รวมทั้งมีพ้ืนที่ให้กลุ่มผู้มีความสามารถพิเศษที่มีศักยภาพสูงได้ท างานร่วมกัน หรือ

ร่วมกับเครือข่ายอ่ืนๆ เพ่ือสร้างองค์ความรู้และนวัตกรรมใหม่ๆ ให้กับประเทศ 

  8.5 วิจัยและพัฒนานวัตกรรมที่ตอบโจทย์การพัฒนาประเทศ 

   8.5.1 ส่งเสริมการวิจัยและพัฒนานวัตกรรมเพ่ือขจัด ความเหลื่อมล้ าและความ

ยากจนยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน โดยมุ่งเน้นการพัฒนานวัตกรรมเชิงสังคมและนวัตกรรมในเชิงพ้ืนที่

ที่สามารถช่วยแก้ปัญหาความเหลื่อมล้ า สร้างโอกาสส าหรับผู้ด้อยโอกาส และยกระดับคุณภาพชีวิตผู้สูงวัย

ควบคู่ไปกับการพัฒนาทุนมนุษย์ให้พร้อมส าหรับโลกยุดดิจิทัลและอุตสาหกรรม 4.0 ตามความเหมาะสมได้

อย่างเป็นรูปธรรม โดยระยะแรกจะให้ความส าคัญกับการส่งเสริมการวิจัยและพัฒนาด้านสุขภาพของประชาชน

อย่างครบวงจร ทั้งระบบยา วัคซีน เวชภัณฑ์ และเทคโนโลยีที่ทันสมัย 

   8.5.2 ส่งเสริมการวิจัยและพัฒนานวัตกรรมทางด้านวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีขั้น

สูงเพื่อสร้างความได้เปรียบในการแข่งขัน สามารถตอบสนองต่อความเปลี่ยนแปลง และสร้างความเป็นเลิศของ

ประเทศในอนาคต โดยมุ่งเน้นการวิจัยและพัฒนานวัตกรรมเพ่ือน ามาใช้ให้เกิดประโยชน์ในเชิงธุรกิจ ก าหนด

วาระการวิจัยแห่งชาติส่งเสริมความร่วมมือและการเป็นหุ้นส่วนของทุกฝ่ายทั้งภาครัฐ ภาคการศึกษา ชุมชน 

และภาคเอกชน ในทุกสาขาการผลิตและบริการ สร้างสภาพแวดล้อมและองค์ประกอบของระบบวิจัย และการ

พัฒนานวัตกรรมให้เข้มแข็ง รวมทั้งบูรณาการการวิจัยและพัฒนานวัตกรรมกับการน าไปใช้ประโยชน์ในเชิง

พาณิชย์ 

   8.5.3 สร้างเครือข่ายการท าวิจัยระหว่างภาคส่วนต่างๆ ปฏิรูปและบูรณาการระบบ

การเรียนการสอนกับระบบงานวิจัยและพัฒนา ให้เอ้ือต่อการเพ่ิมศักยภาพด้านนวัตกรรมของประเทศ เพ่ือ

สนับสนุนการสร้างความเข้มแข็งของธุรกิจไทยทุกระดับในเวทีการค้าโลก ส่งเสริมกระบวนการการท างานของ

ภาครัฐและภาคเอกชนในการวิจัยและพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี นวัตกรรมให้เป็นระบบเปิด และมีการ 

บูรณาการการท างานกันอย่างมีประสิทธิภาพ รวมทั้งเชื่อมโยงระบบการศึกษากับภาคปฏิบัติจริงในภาคธุรกิจ 

โดยเฉพาะอย่างยิ่ง การสร้างนักวิจัยมืออาชีพและนวัตกรที่สามารถสร้างมูลค่าเพ่ิมและยกระดับงานวิจัย สู่การ

เพ่ิมศักยภาพด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรมของประเทศ 

  8.6 ส่งเสริมการเรียนรู้และพัฒนาทักษะทุกช่วงวัย 

   8.6.1 มุ่งเน้นการพัฒนาโรงเรียนควบคู่กับการพัฒนาครู เพ่ิมประสิทธิภาพระบบ

บริหารจัดการศึกษาในทุกระดับบนพ้ืนฐานการสนับสนุนที่ค านึงถึงความจ าเป็นและศักยภาพของ

สถาบันการศึกษาแต่งละแห่ง พร้อมทั้งจัดให้มีมาตรฐานขั้นต่ าของโรงเรียนในทุกระดับ และสร้างระบบวัดผล

โรงเรียนและครูที่สะท้อนความรับผิดชอบต่อผลลัพธ์ที่เกิดกับผู้เรียน คืนครูให้นักเรียนโดยลดภาระงานที่ไม่
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จ าเป็น รวมถึงจัดให้มีระบบฐานข้อมูล เพ่ือการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ โดยการเชื่อมโยงหรือส่งต่อข้อมูล

ครอบครัวและผู้เรียนระหว่างหน่วยงานต่างๆ ตั้งแต่แรกเกิดจนถึงการพัฒนาตลอดช่วงชี วิต ตลอดจนพัฒนา

ช่องทางให้ภาคเอกชนมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิต 

   8.6.2 พัฒนาแพลตฟอร์มการเรียนรู้ผ่านระบบดิจิทัล พร้อมทั้งส่งเสริมให้มีการน า

เทคโนโลยีสารสนเทศและการสร้างสรรค์ที่เหมะสมมาใช้ในการเรียนการสอนออนไลน์แบบเปิดที่หลากหลาย 

เพ่ือส่งเสริมการเรียนรู้ด้วยตนเองตามความสนใจและเหมาะสมกับช่วงวัย ตลอดจนพัฒนาแหล่งเรียนรู้และ

อุทยานการเรียนรู้ส าหรับเยาวชนที่เชื่อมโยงเทคโนโลยีกับวิถีชีวิต และส่งเสริมการเรียนการสอนที่เหมาะสม

ส าหรับผู้ที่เข้าสู่สังคมสูงวัย 

   8.6.3 ลดความเหลื่อมล้ าทางการศึกษา โดยบูรณาการการด าเนินงานระหว่างหน่วย

จัดการศึกษากับกองทุนเพ่ือความเสมอภาคทางการศึกษา มุ่งเน้นกลุ่มเด็กด้อยโอกาสและกลุ่มเด็กนอกระบบ

การศึกษาปรับเปลี่ยนจัดสรรงบประมาณให้สอดคล้องกับความจ าเป็นของผู้เรียนและลักษณะพ้ืนที่ของ

สถานศึกษา จัดระบบโรงเรียนพ่ีเลี้ยง จับคู่ระหว่างโรงเรียนขนาดใหญ่ที่มีคุณภาพการศึกษาดีกับโรงเรียนขนาด

เล็กเพ่ือยกระดับคุณภาพการศึกษา และการส่งเสริมให้ภาคเอกชน ชุมชนในพ้ืนที่เข้ามามีส่วนร่วมในการ

ออกแบบการศึกษาในพ้ืนที่ สนับสนุนเด็กที่มีความสามารถแต่ไม่มีทุนทรัพย์เป็นกรณีพิเศษ ตลอดจนแก้ไข

ปัญหาหนี้สินทางการศึกษา โดยการปรับโครงสร้างหนี้กองทุนเงินให้กู้เพ่ือการศึกษาและทบทวนรูปแบบการให้

กู้ยืมเพ่ือการศึกษาที่เหมาะสม 

   8.6.4 พัฒนาทักษะอาชีพทุกช่วงวัย โดยก าหนดระบบที่เอ้ือต่อการพัฒนาทักษะและ

เพ่ิมประสิทธิภาพของทุกช่วงวัย อาทิ การพัฒนาคุณภาพมาตรฐานการศึกษาให้เชื่อมโยงกับระบบคุณวุฒิ

วิชาชีพ โดยมีกลไกการวัดและประเมินผลเพ่ือเทียบโอนความรู้และประสบการณ์หน่วยการเรียนที่ชัดเจน 

ส่งเสริมเยาวชนที่มีศักยภาพด้านกีฬาให้สามารถพัฒนาไปสู่นักกีฬาอาชีพ การก าหนดมาตรฐานฝีมือแรงงาน 

การจัดให้มีระบบที่สามารถรองรับความต้องการพัฒนาปรับปรุงทักษะอาชีพของทุกช่วงวัย เพ่ือรองรับการ

เปลี่ยนสายอาชีพให้ตรงกับความต้องการของตลาดแรงงานที่อาจเปลี่ยนไปตามแนวโน้มความก้าวหน้าทาง

เทคโนโลยีในอนาคต 

   8.6.5 ส่งเสริมหลักคิดที่ถูกต้อง โดยสอดแทรกการปลูกฝังวินัยและอุดมการณ์ที่

ถูกต้องของคนในชาติ หลักคิดที่ถูกต้องด้านคุณธรรม จริยธรรม การมีจิตสาธารณะ การเคารพกฎหมาย และ

กติกาของสังคมเข้าไปในทุกสาระวิชาและในทุกกิจกรรม ควบคู่ไปกับการส่งเสริมกลไกสร้างความเข้มแข็งของ

สถาบันครอบครัวในทุกมิติอย่างเป็นระบบและมีประสิทธิภาพ ปรับสภาพแวดล้อมทั้งภายในและภายนอก
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สถานศึกษาให้เอ้ือต่อการมีคุณธรรม จริยธรรม และจิตสาธารณะ รวมทั้งลงโทษผู้ละเมิดบรรทัดฐานที่ดีทาง

สังคม ตลอดจนส่งเสริมให้เกิดการมีส่วนร่วมของประชาชนในการขับเคลื่อนประเทศ 

  8.7 จัดท าระบบปริญญาชุมชนและการจัดอบรมหลักสูตรระยะสั้น เน้นออกแบบหลักสูตร

ระยะสั้นตามความสนใจ พัฒนาทักษะต่างๆ ที่ใช้ในการด ารงชีวิตประจ าวันและทักษะอาชีพของคนทุกช่วงวัย

ในพ้ืนที่และชุมชนเป็นหลัก พร้อมทั้งศึกษาแนวทางการพัฒนาเป็นรูปแบบธนาคารหน่วยกิต ซึ่งเป็นการเรียน

เก็บหน่วยกิตของวิชาเรียนเพ่ือให้ผู้เรียนสามารถเรียนข้ามสาขาวิชาและข้ามสถาบันการศึกษาหรือท างานไป

พร้อมกัน หรือเลือกเรียนเฉพาะหลักสูตรที่สนใจ เพ่ือสร้างโอกาสของคนไทยทุกช่วงวัยและทุกระดับสามารถ

พัฒนาตนเองทั้งในด้านการศึกษาและการด ารงชีวิต 

 9. การพัฒนาระบบสาธารณสุขและหลักประกันทางสังคม 

10. การฟ้ืนฟูทรัพยากรธรรมชาติและการรักษาสิ่งแวดล้อมเพ่ือสร้างการเติบโตอย่างยั่งยืน 

 11. การปฏิรูปการบริหารจัดการภาครัฐ 

 12. การป้องกันและปราบปรามการทุจริตและพฤติกรรมมิชอบ และกระบวนการยุติธรรม 

   

นโยบายเร่งด่วน 12 เรื่อง 

 1. การแก้ไขปัญหาในการด ารงชีวิตของประชาชน 

 2. การปรับปรุงระบบสวัสดิการและพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน 

 3. มาตรการเศรษฐกิจเพื่อรองรับความผันผวนของเศรษฐกิจโลก 

 4. การให้ความช่วยเหลือเกษตรกรและพัฒนานวัตกรรม 

 5. การยกระดับศักยภาพของแรงงาน 

 6. การวางรากฐานระบบเศรษฐกิจของประเทศสู่อนาคต 

 7. การเตรียมคนไทยสู่ศตวรรษที่ 21 โดยสร้างแพลตฟอร์มการเรียนรู้ใหม่ในระบบดิจิทัล ปรับปรุง

รูปแบบการเรียนรู้มุ่งสู่ระบบการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี ด้านวิศวกรรม คณิตศาสตร์ 

โปรแกรมเมอร์ และภาษาต่างประเทศ ส่งเสริมการเรียนภาษาคอมพิวเตอร์ (Coding) ตั้งแต่ระดับ

ประถมศึกษา การพัฒนาโรงเรียนคุณภาพในทุกต าบล ส่ง เสริมการพัฒนาหลักสูตรออนไลน์ของ

สถาบันการศึกษาต่างๆ เพ่ือแบ่งปันองค์ความรู้ของสถาบันการศึกษาสู่สาธารณะ เชื่อมโยงระบบการศึกษากับ

ภาคปฏิบัติจริงในภาคธุรกิจ สร้างนักวิจัยใหม่และนวัตกรเพ่ือเพ่ิมศักยภาพด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรมของ

ประเทศ สร้างความรู้ความเข้าใจการใช้เทคโนโลยีดิจิทัล สื่อออนไลน์ และโครงข่ายสังคมออนไลน์ของคนไทย 

เพ่ือป้องกันและลดผลกระทบในเชิงสังคม ความปลอดภัย อาชญากรรมทางไซเบอร์และสามารถใช้เทคโนโลยี
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เป็นเครื่องมือในการกระจายข้อมูลข่าวสารที่ถูกต้อง การสร้างความสมานฉันท์ และความสามัคคีในสังคม 

รวมทั้งปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรมที่จ าเป็นในการด าเนินชีวิต 

 8. การแก้ไขปัญหาทุจริตและประพฤติมิชอบในวงราชการทั้งฝ่ายการเมือง และฝ่ายราชการประจ า 

 9. การแก้ไขปัญหายาเสพติดและสร้างความสงบสุขในพื้นที่ชายแดนภาคใต้ 

 10. การพัฒนาระบบการให้บริการประชาชน 

 11. การจัดเตรียมมาตรการรองรับภัยแล้งและอุทกภัย 

 12. การสนับสนุนให้มีการศึกษา การรับฟังความเห็นของประชาชน และการด าเนินการเพ่ือแก้ไข

เพ่ิมเติมรัฐธรรมนูญ 
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                                     ยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ. 2561-2580) 

 

วิสัยทัศน์   

    “ประเทศไทศไทยมีความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน เป็นประเทศที่พัฒนาแล้ว ด้วยการพัฒนาหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” 
 

ยุทธศาสตร์ชาติ ประกอบด้วย 6 ยุทธศาสตร์ ได้แก่ 

1. ยุทธศาสตร์ชาติด้านความม่ันคง 

 1.1 ประชาชนอยู่ดี กินดี และมีความสุข 

 1.2 บ้านเมืองมีความม่ันคงในทุกมิติและทุกระดับ 

 1.3 กองทัพ หน่วยงานด้านความม่ันคง ภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชนมีความพร้อมในการ 

      ป้องกันและแก้ไขปัญหาความมั่นคง 

1.4 ประเทศไทยมีบทบาทด้านความมั่นคงเป็นที่ชื่นชมและได้รับการยอมรับโดยประชาคมระหว่าง    

      ประเทศ 

1.5 การบริหารจัดการความมั่นคงมีผลส าเร็จที่เป็นรูปธรรมอย่างมีประสิทธิภาพ 

2. ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน 

 2.1 ประเทศไทยเป็นประเทศที่พัฒนาแล้ว เศรษฐกิจเติบโตอย่างมีเสถียรภาพ 

 2.2 ประเทศไทยมีขีดความสามารถในการแข่งขันสูง 

3. ยุทธศาสตร์ชาติด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 

 3.1 คนไทยเป็นคนดี คนเก่ง มีคุณภาพ พร้อมส าหรับวิถีชีวิตในศตวรรษท่ี 21 

 3.2 สังคมไทยมีสภาพแวดล้อมที่เอ้ือและสนับสนุนต่อการพัฒนาคนตลอดช่วงชีวิต 

4. ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม 

 4.1 สร้างความเป็นธรรม และลดความเหลื่อมล้ าในทุกมิติ 

4.2 กระจายศูนย์กลางความเจริญทางเศรษฐกิจและสังคม เพ่ิมโอกาสหน้าทุกภาคส่วนเข้ามาเป็น 

      ก าลังของการพัฒนาประเทศในทุกระดับ 

4.3 เพ่ิมขีดความสามารถของชุมชนท้องถิ่นในการพัฒนา การพ่ึงตนเองและการจัดการตนเองเพ่ือ 
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      สร้างสังคมคุณภาพ 

5. ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตท่ีเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 

 5.1 อนุรักษ์และรักษาทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม และวัฒนธรรม ให้คนรุ่นต่อไปได้ใช้อย่างยั่งยืน 

มีสมดุล  

5.2 ฟ้ืนฟูและสร้างใหม่ฐานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เพ่ือลดผลกระทบทางลบจากการ 

      พัฒนาสังคมเศรษฐกิจของประเทศ 

5.3 ใช้ประโยชน์และสร้างการเติบโตบนฐานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้สมดุลภายในขีด 

      ความสามารถของระบบนิเวศ 

5.4 ยกระดับกระบวนทัศน์ เพ่ือก าหนดอนาคตประเทศด้านทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อมและ 

      วัฒนธรรม บนหลักของการมีส่วนร่วม และธรรมาภิบาล 

6. ยุทธศาสตร์ชาติด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ 

 6.1 ภาครัฐมีวัฒนธรรมการท างานที่มุ่งผลสัมฤทธิ์และผลประโยชน์ส่วนรวมตอบสนองความต้องการ 

                 ของประชาชนได้อย่างสะดวก รวดเร็ว โปร่งใส 

6.2 ภาครัฐมีขนาดที่เล็กลง พร้อมปรับตัวให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลง 

6.3 ภาครัฐมีความโปร่งใส ปลอดการทุจริตและประพฤติมิชอบ 

6.4 กระบวนการยุติธรรม เป็นไปเพ่ือประโยชน์ต่อส่วนรวมของประเทศ 
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                               แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 

 
ทิศทางและกรอบยุทธศาสตร์ของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ  ฉบับที่  12  

(พ.ศ. 2560-2564) 
1.1 แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12 ยึดโยงกับกรอบยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2560 - 2579) ขณะนี้

รัฐบาลได้แต่งตั้งคณะกรรมการจัดท ายุทธศาสตร์ชาติขึ้นมาเพ่ือยกร่าง ยุทธศาสตร์ชาติเบื้องต้น โดยมี
เลขาธิการคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติและรองเลขาธิการ คณะกรรมการพัฒนาการ
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติเป็นกรรมการในคณะกรรมการฯดังกล่าวด้วยโดยในเบื้องต้นได้ก าหนดวิสัยทัศน์ใน
กรอบยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2560 - 2579) ไว้ว่า “ประเทศไทยมีความมั่นคง  มั่งคั่ง  ยั่งยืน เป็น
ประเทศพัฒนาแล้ว  ด้วยการพัฒนาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง”หรือเป็นคติพจน์ประจ าชาติว่า 
“มั่นคง มั่งค่ัง ยั่งยืน”     
       ทั้งนี้ ได้มีการก าหนดยุทธศาสตร์ชาติที่จะใช้เป็นกรอบแนวทางการพัฒนาประกอบด้วย 6  ยุทธศาสตร์ 
ได้แก่ (1) ยุทธศาสตร์ด้านความม่ันคง (2) ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน(3) ยุทธศาสตร์
การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน (4) ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างโอกาสความเสมอภาคและเท่าเทียมกันทาง
สังคม (5) ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม และ (6) ยุทธศาสตร์
ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ   เพ่ือให้ทุกภาคส่วนในสังคม มีความตระหนัก
ถึงเป้าหมายอนาคตของประเทศไทยร่วมกัน และเกิดการรวมพลังในการขับเคลื่อนการพัฒนาเพ่ือการสร้างและ
รักษาไว้ซึ่งผลประโยชน์แห่งชาติและบรรลุวิสัยทัศน์ของยุทธศาสตร์ชาติที่กล่าวข้างต้น จึงจ าเป็นจะต้องมี การ
ถ่ายทอดแนวทางการพัฒนาของยุทธศาสตร์ชาติสู่การปฏิบัติ ในแต่ละช่วงเวลาอย่างบูรณาการ หน่วยงาน
ภาครัฐที่ท าหน้าที่ก าหนดแผนและยุทธศาสตร์ในระดับต่างๆ ควรจะยึดกรอบการพัฒนาที่ก าหนดไว้ใน
ยุทธศาสตร์ชาติเป็นแนวทางในการพัฒนา ดังนั้น แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12 จึงน าวิสัยทัศน์ของยุทธศาสตร์ชาติ
มาเป็นวิสัยทัศน์ของแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12 และน ายุทธศาสตร์การพัฒนาทั้ง 6 ด้านที่ก าหนดไว้ใน
ยุทธศาสตร์ชาติมาเป็นแนวทางในการก าหนดยุทธศาสตร์การพัฒนา ของแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12 โดยจะ
ก าหนดยุทธศาสตร์ให้ตอบสนองกับบริบทการพัฒนาที่จะเกิดขึ้นในช่วง 5 ปีแรกของยุทธศาสตร์ชาติ       
(พ.ศ. 2560 - 2564)  เป็นส าคัญ 
   1.2 การก าหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ  ฉบับที่ 12  
           สศช.ได้น าความคิดเห็นจากการประชุมประจ าปี 2558 ของ   สศช.  มาประมวลและยกร่างแนวคิด
ยุทธศาสตร์ และน าเสนอต่อคณะกรรมการจัดท าแผนพัฒนาฯ  ฉบับที่ 12  ครั้งที่  4/2558  เมื่อวันที่  
19 ตุลาคม 2558  และคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ   ครั้งที่ 11/2557   เมื่อวันที่ 4 
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พฤศจิกายน 2558 ซึ่งที่ประชุมได้เห็นชอบยุทธศาสตร์ของแผนพัฒนาฯ ฉบับที่   12   ซึ่งประกอบด้วย  
10  ยุทธศาสตร์หลัก ดังนี้        

ยุทธศาสตร์ที่ 1 : การเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์   
พัฒนาคนทุกช่วงวัยเพ่ือให้คนไทยเป็น คนดี  คนเก่ง มีระเบียบวินัย และมีคุณภาพชีวิตที่ดี โดยเฉพาะ

การพัฒนาและดูแลผู้สูงอายุที่จะมีสัดส่วนสูงขึ้นในสังคมสูงวัยทั้ง การสร้างงานที่เหมาะสม   การฟ้ืนฟูและดูแล
สุขภาพเพ่ือชะลอความทุพพลภาพและโรคเรื้อรัง   การสร้างสภาพแวดล้อมและนวัตกรรมที่เอ้ือต่อสังคมสูงวัย    
มุ่งเน้นการพัฒนาศักยภาพคนเพื่อเป็นฐานการเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขัน ของประเทศและรองรับการ
ลดลงของขนาดก าลังแรงงาน โดยการยกระดับคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้ที่สอดคล้องกับการเรียนรู้ใน 
ศตวรรษที่ 21 การป้องกันและควบคุมปัจจัยทางสังคมที่ก าหนดสุขภาพเพ่ือสร้างสุขภาวะที่ดี การสร้างความ
อยู่ดีมีสุขให้ครอบครัวไทย รวมทั้งการเสริมสร้างบทบาทของสถาบันทางสังคมและทุนทางวัฒนธรรมในการ
ส่งเสริม คุณธรรมจริยธรรมในสังคม 

ยุทธศาสตร์ที่ 2 : การสร้างความเป็นธรรมลดความเหลื่อมล้ าในสังคม    
มุ่งเน้นการลดความเหลื่อมล้ าในทุกมิติเพ่ือสร้างความปรองดองในสังคมการสร้างโอกาสให้ทุกคนใน

สังคมไทยสามารถเข้าถึงทรัพยากรแหล่งทุนในการประกอบอาชีพเพ่ือยกระดับรายได้   และขับเคลื่อน
เศรษฐกิจฐานรากการเข้าถึงบริการทางสังคมของรัฐอย่างมีคุณภาพ  ทั่วถึง และเป็นธรรม อาทิ การสร้าง
โอกาสการเข้าถึงการศึกษาและการเรียนรู้ เพ่ือพัฒนาคนได้เต็มตาม ศักยภาพสามารถประกอบอาชีพและ
ด ารงชีวิตได้โดยมีความใฝ่รู้และทักษะที่เหมาะสม เน้นการเรียนรู้เพ่ือสร้างสัมมาชีพในพ้ืนที่  การจัดรูปแบบ
บริการสุขภาพและสวัสดิการทางสังคมขั้นพ้ืนฐานที่จ าเป็นและเหมาะ สมตามกลุ่มเป้าหมาย  การพัฒนาระบบ
บริการสาธารณะให้มีคุณภาพและมีช่องทางการเข้าถึงที่หลากหลาย  รวมทั้งการพัฒนาระบบยุติธรรมชุมชน
การเพ่ิมศักยภาพกองทุนยุติธรรมเพ่ือสร้าง โอกาสการเข้าถึงกระบวนการยุติธรรมอย่างเสมอภาค  ซึ่งจะ
น าไปสู่การลดความยากจนและความเหลื่อมล้ าอันจะน าไปสู่การลดความขัดแย้งในสังคมไทย 

ยุทธศาสตร์ที่ 3 : การสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจและแข่งขันได้อย่างยั่งยืน  
ให้ความส าคัญกับการบริหารจัดการนโยบายการเงินและนโยบายการคลัง โดยรวมถึงการปฏิรูปภาษี

ทั้งระบบเพื่อรักษาเสถียรภาพและเพ่ิมประสิทธิภาพของ ระบบเศรษฐกิจการปรับโครงสร้างทั้งห่วงโซ่คุณค่าใน
ภาคเกษตร อุตสาหกรรม บริการ การลงทุน เพ่ือต่อยอดการสร้างมูลค่าเพ่ิมของสาขาการผลิตและบริการที่
เป็นฐานการเติบโต ทางเศรษฐกิจในปัจจุบัน พร้อมทั้งวางรากฐานการพัฒนาทุนมนุษย์ องค์ความรู้ เทคโนโลยี
และนวัตกรรมรวมทั้งกฎระเบียบเพ่ือสร้างความเข้มแข็งของสาขาการผลิต  และบริการใหม่  และเศรษฐกิจ
ดิจิทัลภายใต้เงื่อนไขการรักษาสิ่งแวดล้อมและการใช้ประโยชน์จาก ศักยภาพของพ้ืนที่โดยเฉพาะภาคการผลิต
และบริการที่มีศักยภาพที่จะเป็นฐาน ส าคัญส าหรับการพัฒนาประเทศในอนาคต เช่น อุตสาหกรรมแปรรูป
เกษตรและอาหาร อุตสาหกรรมและบริการสร้างสรรค์ อุตสาหกรรมบนฐานชีวภาพ อุตสาหกรรมอากาศยาน 
อุตสาหกรรมระบบราง อุตสาหกรรมหุ่นยนต์ ธุรกิจบริการสุขภาพ ธุรกิจบริการทางการเงิน ธุรกิจการจัด
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ประชุมและนิทรรศการนานาชาติ  ธุรกิจภาพยนตร์  การศึกษานานาชาติ ธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยว 
ศูนย์ปฏิบัติการประจ าภูมิภาค เป็นต้น 
ทั้งนี้ โดยจะให้ความส าคัญกับรูปแบบการพัฒนาในรูปคลัสเตอร์ การสร้างความเชื่อมโยงการผลิตและบริการ  
การพัฒนา SMEs  และการสร้างผู้ประกอบการและเกษตรกรรุ่นใหม่ รวมถึงการสร้างศักยภาพของลูกหลาน
เกษตรกร  โดยจะต้องพัฒนาปัจจัยพ้ืนฐานเชิงยุทธศาสตร์ทั้งทุนมนุษย์ โครงสร้างพ้ืนฐาน การพัฒนา
วิทยาศาสตร์  เทคโนโลยีและนวัตกรรม การบริหารจัดการและการปรับปรุงกฎระเบียบเพ่ืออ านวยความ
สะดวกต่อการค้า  การลงทุน  เพ่ือรองรับการพัฒนาประเทศสู่ความเป็นชาติการค้า อันจะเป็นการสนับสนุนให้
เศรษฐกิจในภาพรวมขยายตัวได้ไม่ต่ ากว่าร้อยละ 5  ซึ่งเป็นปฐมบทของการขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทยเข้าสู่การ
เป็นประเทศรายได้สูง    ที่มีการพัฒนาที่ยั่งยืนภายใต้กรอบยุทธศาสตร์ชาติในระยะยาว 

ยุทธศาสตร์ที่ 4 : การเติบโตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน  มุ่งอนุรักษ์ฟ้ืนฟู
สร้างความมั่นคงของฐานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม    สร้างสมดุลระหว่างการอนุรักษ์และการใช้
ประโยชน์อย่างยั่งยืนและเป็นธรรม บริหารจัดการน้ าให้มีประสิทธิภาพ   ภายใต้ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการ
ทรัพยากรน้ า  แก้ไขปัญหาวิกฤตสิ่งแวดล้อมโดยเร่งรัดแก้ไขปัญหาการจัดการขยะ ลดการปล่อยก๊าซเรือน
กระจกลงร้อยละ 20  ตามเป้าหมายระยะยาว  พัฒนาการผลิตให้มีประสิทธิภาพ ลดการใช้พลังงาน เพ่ือ
ปรับตัวไปสู่รูปแบบของการผลิตและการบริโภคคาร์บอนต่ าและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมมากขึ้น รวมทั้ง
ยกระดับความสามารถในการป้องกันผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิ  อากาศและภัยพิบัติธรรมชาติ  
ต่อเนื่องจากแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 11    ทั้งนี้เพ่ือวางรากฐานและสนับสนุนให้ประเทศมีการเติบโตทาง
เศรษฐกิจและสังคมอย่างยั่งยืน 

ยุทธศาสตร์ที่ 5: การเสริมสร้างความม่ันคงแห่งชาติเพื่อการพัฒนาประเทศสู่ความม่ังคั่งและย่ังยืน    
ให้ความส าคัญกับความมั่นคงที่ส่งผลกระทบต่อการพัฒนาในทุกมิติ ทั้งมิติเศรษฐกิจ สังคม และ

สิ่งแวดล้อม ตลอดจนการพัฒนาศักยภาพให้ประเทศสามารถรับมือกับภัยคุกคามทุกรูปแบบที่จะเกิด ขึ้นใน
อนาคต โดยมีสาระครอบคลุม ดังนี้ (1) สถาบันหลักของชาติให้ด ารงอยู่อย่างมั่นคงเป็นจุดยึดเหนี่ยวของสังคม 
(2) ความสามัคคีของคนในชาติ ลดความเหลื่อมล้ าในทุกมิติ และสร้างความเชื่อมั่นในกระบวนการยุติธรรม (3) 
ความสงบสุขและการอยู่ร่วมกันอย่างสันติสุขในทุกพ้ืนที่ (4) การบริหารจัดการความมั่นคงชายแดนชายฝั่ง
ทะเล เสริมสร้างและพัฒนาความร่วมมือกับประเทศเพ่ือนบ้าน ในการแก้ไขปัญหาด้านความมั่นคง (5) สร้าง
ความเชื่อมั่นและพัฒนาความร่วมมือในกลุ่มประเทศอาเซียนและประชาคมโลก เพ่ือรักษาผลประโยชน์ของ
ชาติ ให้สามารถป้องกันแก้ไขปัญหาภัยคุกคามข้ามชาติ ภัยก่อการร้าย (6) เสริมสร้างความมั่นคงทาง
เทคโนโลยีสารสนเทศและไซเบอร์ (7) รักษาความมั่นคงของฐานทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม และปกป้อง 
รักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเล (8) เสริมสร้างความมั่นคงทางอาหาร พลังงานและน้ า โดยการก าหนด
แนวทางบริหารจัดการ (9) เสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพการป้องกันประเทศ การรักษาความสงบภายใน และ
ความมั่นคงระหว่างประเทศ รวมทั้งพัฒนาระบบข่าวกรองให้มีประสิทธิภาพ (10) พัฒนาระบบการ
เตรียมพร้อมแห่งชาติและระบบบริหารจัดการภัยพิบัติ(11) การบริหารจัดการยุทธศาสตร์ด้านความมั่นคง ให้
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เกิดผลในทางปฏิบัติในระดับพ้ืนที่ได้อย่างเป็นรูปธรรม พัฒนาระบบการติดตามประเมินผลอย่างเป็นระบบและ
ต่อเนื่อง รวมทั้งสนับสนุนงานศึกษา วิจัย พัฒนาด้านความมั่นคง 

ยุทธศาสตร์ที่ 6 : การบริหารจัดการในภาครัฐ การป้องกันการทุจริตประพฤติมิชอบและธรรมา 
ภิบาลในสังคมไทย    

เพ่ือให้การบริหารจัดการภาครัฐมีความโปร่งใส มีประสิทธิภาพ มีความรับผิดชอบและตรวจสอบได้
อย่างเป็นธรรมรวมทั้งประชาชนมีส่วนร่วม มีการกระจายอ านาจ และแบ่งภารกิจรับผิดชอบที่เหมาะสม
ระหว่างส่วนกลาง ภูมิภาค และท้องถิ่น โดยมีประเด็นการพัฒนาส าคัญ ประกอบด้วยการเพ่ิมประสิทธิภาพ
การบริหารจัดการภาครัฐ การปรับปรุงการให้บริการภาครัฐผ่านเครือข่ายอิเล็กทรอนิกส์ (E-Government) 
การปรับปรุงกระบวนการงบประมาณ  และการมีส่วนร่วมของประชาชนในการติดตามตรวจสอบการเงินการ
คลังภาครัฐ การกระจายอ านาจสู่ท้องถิ่นโดยการปรับโครงสร้างการบริหารงานท้องถิ่นให้เอ้ือ ต่อการกระจาย
อ านาจที่มีประสิทธิภาพมากขึ้น และการป้องกันและปราบปรามการทุจริตคอร์รัปชั่น เพ่ือให้ประเทศไทย
ปราศจากการคอร์รัปชั่น ซึ่งจะเป็นปัจจัยสนับสนุนส าคัญที่จะช่วยส่งเสริมการพัฒนาประเทศในด้านต่างๆ ให้
ประสบผลส าเร็จและบรรลุเป้าหมายที่วางไว้ตามกรอบในอนาคตประเทศไทยปี 2577 

ยุทธศาสตร์ที่ 7 : การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและระบบโลจิสติกส์  
การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบลอจิสติกส์ในช่วงแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12 จะมุ่งเน้นการพัฒนา

กายภาพโครงสร้างพ้ืนฐานด้านการคมนาคมขนส่ง การเชื่อมโยงเครือข่ายโทรคมนาคมและการบริหารจัดการ
โครงสร้างพ้ืนฐานเพ่ือสนับสนุนการพัฒนาพ้ืนที่เขตเศรษฐกิจพิเศษ พ้ืนที่เมืองการเชื่อมโยงการเดินทางและ
ขนส่งสินค้าระหว่างประเทศที่ได้ มาตรฐาน การพัฒนาความมั่นคงด้านพลังงานและการผลิตพลังงานทดแทน 
การสนับสนุนการพัฒนาเศรษฐกิจดิจิตอลการลดความเหลื่อมล้ าในการเข้าถึงโครง สร้างพ้ืนฐานเพ่ือเพ่ิม
คุณภาพชีวิตของประชาชนในพ้ืนที่ห่างไกล และการใช้ประโยชน์จากการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานเพ่ือสร้าง
อุตสาหกรรมใหม่ของ ประเทศ ได้แก่ อุตสาหกรรมระบบราง อุตสาหกรรมซ่อมบ ารุงและการผลิตชิ้นส่วน
อากาศยาน อุตสาหกรรมผลิตอุปกรณ์เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการใช้พลังงาน รวมทั้งการพัฒนาระบบโลจิสติกส์
ทั้งในด้านการส่งเสริมผู้ประกอบการไทยในการสร้างเครือข่ายการขนส่งระหว่างประเทศ การพัฒนาบุคลากร
ด้านโลจิสติกส์และการปรับปรุงระบบบริหารจัดการ กฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนการพัฒนาสิ่ง
อ านวยความสะดวกเพ่ือรองรับการเปลี่ยนแปลงรูปแบบการขนส่ง จากถนนสู่รางเป็นหลัก 

ยุทธศาสตร์ที่ 8 : การพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี  วิจัย และนวัตกรรม  
ให้ความส าคัญกับการขับเคลื่อนการพัฒนาวิทยาศาสตร์  เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรม ต่อเนื่องจาก

แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 11 ทั้งการเพ่ิมการลงทุนวิจัยและพัฒนา และการปรับปรุงสภาพแวดล้อมของการพัฒนา
วิทยาศาสตร์ฯ  ทั้งด้านบุคลากรวิจัย โครงสร้างพ้ืนฐาน และการบริหารจัดการ  เพ่ือมุ่งให้วิทยาศาสตร์ 
เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรมเป็นเครื่องมือส าคัญที่จะช่วยขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศในมิติ ต่างๆ  ทั้งการ
สร้างคุณค่าและมูลค่าเพ่ิมให้กับสินค้าและบริการให้สามารถตอบสนองความต้องการของผู้บริโภคที่
เปลี่ยนแปลงไปน าไปสู่ศักยภาพการแข่งขันที่สูงขึ้น เสริมสร้างสังคมที่มีตรรกะทางความคิด มีทุนทางปัญญา 
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เพ่ือเป็นรากฐานการด ารงชีวิตที่มีความสุขของคนไทย บริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมสู่
ความสมดุล อันจะน ามาซึ่งคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นของประชาชน รวมทั้งเพ่ือแก้ไขปัญหาและยกระดับความเจริญ
ให้กับภาคส่วนต่างๆทั้งเศรษฐกิจ และสังคม ตลอดจนสนับสนุนให้เกิดกลไกบูรณาการระหว่างหน่วยงานและ
องค์กรต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง อันจะสนับสนุนให้ประเทศไทยก้าวสู่การแข่งขันในศตวรรษหน้าโดยหลุดพ้นจากกับ
ดักประเทศรายได้ปานกลาง และก้าวไปสู่ประเทศท่ีมีรายได้สูงในอนาคต 

ยุทธศาสตร์ที่ 9 การพัฒนาภาค  เมือง  และพื้นที่เศรษฐกิจ  
ก าหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาภาค  เมือง และพ้ืนที่เศรษฐกิจส าคัญให้สอดคล้องกับทิศทางการพัฒนา

ประเทศ ศักยภาพ โอกาสและข้อจ ากัดของพ้ืนที่ รวมทั้งความต้องการของภาคีการพัฒนาที่เกี่ยวข้องเพ่ือรักษา
ฐานเศรษฐกิจเดิมให้เข้มแข็งโดยมีคุณภาพสิ่งแวดล้อมตามมาตรฐานสากล สร้างฐานเศรษฐกิจใหม่รองรับการ
เข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน เพ่ือกระจายกิจกรรมทางเศรษฐกิจและความเจริญสู่ภูมิภาค พัฒนาเมือง
ศูนย์กลางความเจริญในภูมิภาคให้เป็นเมืองน่าอยู่และปลอดภัย สนับสนุนการเชื่อมโยงในภูมิภาคเพ่ือเพ่ิมขีด
ความสามารถในการแข่งขันของ พ้ืนที่และสร้างความอยู่ดีมีสุขให้แก่ประชาชนอย่างทั่วถึง โดยมีสาระ
ครอบคลุม ดังนี้ (1) การพัฒนาภาค (2) การพัฒนาเมืองศูนย์กลางความเจริญในภูมิภาค (3) การพัฒนาพ้ืนที่
ฐานเศรษฐกิจหลักบริเวณชายฝั่งทะเลตะวันออก และ (4) การพัฒนาพ้ืนที่เศรษฐกิจพิเศษชายแดน รวมทั้ง
ความเชื่อมโยงกับการพัฒนาคลัสเตอร์อุตสาหกรรมและบริการที่มีศักยภาพ และโครงการพัฒนาท่าเรือน้ าลึก
ทวาย 

ยุทธศาสตร์ที่ 10 :  ความร่วมมือระหว่างประเทศเพื่อการพัฒนา  
ก าหนดยุทธศาสตร์การต่างประเทศ ประเทศเพ่ือนบ้าน ภูมิภาค ให้เกิดการประสานและพัฒนาความ

ร่วมมือกันระหว่างประเทศ ทั้งในเชิงรุกและรับอย่างสร้างสรรค์ โดยมุ่งเน้นการดูแลการด าเนินงานตามข้อ
ผูกพันและพันธกรณีตลอดจนมาตรฐานต่างๆ  ที่ไทยมีความเก่ียวข้องในฐานะประเทศสมาชิก   ทั้งในเวทีระดับ
โลก  ระดับภูมิภาค และระดับอนุภูมิภาค อาทิ การด าเนินงานเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDGs) การประมง 
การค้ามนุษย์ และอ่ืนๆ ให้เข้าสู่มาตรฐานสากลและเป็นที่ยอมรับของประชาคมโลก เป็นต้น การเตรียมความ
พร้อมในการรองรับและด าเนินงานของประเทศไทยภายหลังการเข้าสู่ ประชาคมอาเซียนในปี 2558 (Post-
ASEAN 2015) การปรับตัวและพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศเพ่ือรองรับและสอด คล้อง
กับการด าเนินงานตามพันธกรณีของความร่วมมือระดับภูมิภาค อาทิ Regional Comprehensive Economic 
Partnerships (RCEP) เป็นต้น การเสริมสร้างความเชื่อมโยงกันระหว่างประเทศในอนุภูมิภาคประเทศเพ่ือน
บ้าน และภูมิภาค และการส่งเสริมให้ประเทศไทยเป็นฐานของการประกอบธุรกิจ การให้บริการทางการศึกษา 
การให้บริการด้านการเงิน การให้บริการด้านสุขภาพ การให้บริการด้านโลจิสติกส์และการลงทุนเพ่ือการวิจัย
และพัฒนา รวมทัง้เป็นฐานความร่วมมือในเอเชีย 
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แผนการศึกษาแห่งชาติ  พ.ศ. 2560-2579  

 
วิสัยทัศน์ 

คนไทยทุกคนได้รับการศึกษาและเรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างมีคุณภาพ ด ารงชีวิตอย่างเป็นสุขสอดคล้อง

กับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และการเปลี่ยนแปลงของโลกศตวรรษที่ 21  

แนวทางการพัฒนาตามยุทธศาสตร์ของแผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2560 – 2579 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 : การจัดการศึกษาเพื่อความม่ันคงของสังคมและประเทศชาติ  มีเป้าหมายดังนี้ 

1.1 คนทุกช่วงวัยมีความรักในสถาบันหลักของชาติ และยึดมั่นการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมี

พระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 

1.2 คนทุกช่วงวัยในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้ และพ้ืนที่พิเศษได้รับการศึกษา

และเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ 

1.3 คนทุกช่วงวัยได้รับการศึกษา การดูแลป้องกันจากภัยคุกคามในชีวิตรูปแบบใหม่ 

ยุทธศาสตร์ที่ 2 : การผลิตและพัฒนาก าลังคน การวิจัย และนวัตกรรม เพื่อสร้างขีดความสามารถในการ 

แข่งขันของประเทศ มีเป้าหมาย ดังนี้ 

2.1 ก าลังคนมีทักษะที่ส าคัญจ าเป็นและมีสมรรถนะตรงตามความต้องการของตลาดแรงงานและ

พัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ 

2.2 สถาบันการศึกษาและหน่วยงานที่จัดการศึกษาผลิตบัณฑิตที่มีความเชี่ยวชาญ และเป็นเลิศเฉพาะ

ด้าน 

2.3 การวิจัยและพัฒนาเพื่อสร้างองค์ความรู้ และนวัตกรรมที่สร้างผลผลิตและมูลค่าเพ่ิมทางเศรษฐกิจ 

ยุทธศาสตร์ที่ 3 : การพัฒนาศักยภาพคนทุกช่วงวัย และการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ มีเป้าหมาย ดังนี้ 

 3.1 ผู้เรียนมีทักษะและคุณลักษณะพ้ืนฐานของพลเมืองไทย และทักษะคุณลักษณะที่จ าเป็นใน

ศตวรรษท่ี 21 

 3.2 คนทุกช่วงวัยมีทักษะ ความรู้ความสามารถ และสมรรถนะตามมาตรฐานการศึกษาและมาตรฐาน

วิชาชีพ และพัฒนาคุณภาพชีวิตได้ตามศักยภาพ 

 3.3 สถานศึกษาทุกระดับการศึกษาสามารถจัดกิจกรรม/กระบวนการเรียนรู้ตามหลักสูตรอย่างมี

คุณภาพและมาตรฐาน 
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3.4 แหล่งเรียนรู้ สื่อต าราเรียน นวัตกรรม และสื่อการเรียนรู้มีคุณภาพและมาตรฐาน และประชาชน

สามารถเข้าถึงได้โดยไม่จ ากัดเวลาและสถานที่ 

3.5 ระบบและกลไกการวัด การติดตาม และประเมินผลมีประสิทธิภาพ 

3.6 ระบบการผลิตครู อาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา ได้มาตรฐานระดับสากล 

3.7 ครู อาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา ได้รับการพัฒนาสมรรถนะตามมาตรฐาน 

ยุทธศาสตร์ที่ 4 : การสร้างโอกาส ความเสมอภาค และความเท่าเทียมทางการศึกษา มีเป้าหมาย ดังนี้ 

 4.1 ผู้เรียนทุกคนได้รับโอกาสและความเสมอภาคในการเข้าถึงการศึกษาที่มีคุณภาพ 

 4.2 การเพ่ิมโอกาสทางการศึกษาผ่านเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการศึกษาส าหรับคนทุกช่วงวัย 

 4.3 ระบบข้อมูลรายบุคคลและสารสนเทศทางการศึกษาท่ีครอบคลุม ถูกต้องเป็นปัจจุบัน เพ่ือการวาง

แผนการบริหารจัดการศึกษา การติดตามประเมิน และรายงานผล 

ยุทธศาสตร์ที่ 5 : การจัดการศึกษาเพื่อสร้างเสริมคุณภาพชีวิตท่ีเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม มีเป้าหมาย ดังนี้ 

 5.1 คนทุกช่วงวัย มีจิตส านึกรักษ์สิ่งแวดล้อม มีคุณธรรม จริยธรรม และน าแนวคิดตามหลักปรัชญา

ของเศรษฐกิจพอเพียงสู่การปฏิบัติ 

 5.2 หลักสูตร แหล่งเรียนรู้  และสื่อการเรียนรู้ที่ส่งเสริมคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 

คุณธรรม จริยธรรม และการน าแนวคิดตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่การปฏิบัติ 

 5.3 การวิจัยเพ่ือพัฒนาองค์ความรู้และนวัตกรรมด้านการสร้างเสริมคุณภาพชีวิตที่เป็นมิต รกับ

สิ่งแวดล้อม 

ยุทธศาสตร์ที่ 6 : การพัฒนาประสิทธิภาพของระบบบริหารจัดการศึกษา มีเป้าหมาย ดังนี้ 

 6.1 โครงสร้าง บทบาท และระบบการบริหารจัดการการศึกษามีความคล่องตัวชัดเจน และสามารถ

ตรวจสอบได ้

 6.2 ระบบการบริหารจัดการศึกษามีประสิทธิภาพและประสิทธิผลส่งผลต่อคุณภาพและมาตรฐาน

การศึกษา 

 6.3 ทุกภาคส่วนของสังคมมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาที่ตอบสนองความต้องการของประชาชนและ

พ้ืนที ่

 6.4 กฎหมายและรูปแบบการบริหารจัดการทรัพยากรทางการศึกษารองรับลักษณะที่แตกต่างกันของ

ผู้เรียน สถานศึกษา และความต้องการก าลังแรงงานของประเทศ 

 6.5 ระบบบริหารงานบุคคลของครู อาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษามีความเป็นธรรม สร้างขวัญ

ก าลังใจ และส่งเสริมให้ปฏิบัติงานได้อย่างเต็มตามศักยภาพ 
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แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดสุรินทร์ 4 ปี (พ.ศ. 2561-2564)  

 
 
วิสัยทัศน์ (vision)   

“เมืองเกษตรอินทรีย์  ท่องเที่ยววิถีชุมชน  ประชาชนมีคุณภาพชีวิตดี” 
 
พันธกิจ (mission)   
 1. ส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรอินทรีย์ 
 2. ส่งเสริมและพัฒนาการค้า การลงทุน และการท่องเที่ยว 
 3. ส่งเสริมการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
 4. ส่งเสริมและพัฒนาการรักษาความสงบเรียบร้อยและความม่ันคง 
 5. ส่งเสริมคุณภาพชีวิตประชาชนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

เป้าประสงค์รวม (objective)   
 ประชาชนมีคุณภาพชีวิตดี   มีความมั่นคง  มั่งคั่ง  และยั่งยืน 
ประเด็นยุทธศาสตร์ของจังหวัด (strategic issues)   
 1. ยุทธศาสตร์เพ่ิมศักยภาพภาคการเกษตร 
 2. ยุทธศาสตร์ยกระดับความสามารถในการแข่งขันทางด้านเศรษฐกิจและบริการ 
 3. ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน 
 4. ยุทธศาสตร์ยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน 
 5. ยุทธศาสตร์เสริมสร้างความมั่นคง 

เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ (Goals) 
 1. ยุทธศาสตร์เพิ่มศักยภาพภาคการเกษตร 
     - เพ่ือลดต้นทุนการผลิตและเพ่ิมมูลค่าสินค้าเกษตร 
 2. ยุทธศาสตร์ยกระดับความสามารถในการแข่งขันทางด้านเศรษฐกิจและบริการ 
     - เพ่ือเพ่ิมรายได้ให้กับประชาชน 
 3. ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน 
     - เพ่ือเพ่ิมพ้ืนที่สีเขียวและรักษาสิ่งแวดล้อมให้สมดุล 
 4. ยุทธศาสตร์ยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน    
     - เพ่ือให้ประชาชนมีความสุขและสังคมร่มเย็น 
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5. ยุทธศาสตร์เสริมสร้างความม่ันคง 
     - เพ่ือเสริมสร้างความมั่นคงในพ้ืนที่ 

กลยุทธ์ (strategies) 
 1. ยุทธศาสตร์เพิ่มศักยภาพภาคการเกษตร 
     1.1 ส่งเสริมการท าเกษตรกรรมยั่งยืนและขับเคลื่อนการผลิตเกษตรอินทรีย์ 
     1.2 การส่งเสริมและพัฒนาสินค้าเกษตรให้มีคุณภาพและได้มาตรฐานตามความต้องการของตลาด 
     1.3 สร้างความเข้มแข็งให้แก่เกษตรกรและสถาบันเกษตรกร 
     1.4 พัฒนาและบริหารจัดการระบบโครงสร้างพ้ืนฐานเพ่ือการเกษตร 
 2. ยุทธศาสตร์ยกระดับความสามารถในการแข่งขันทางด้านเศรษฐกิจและบริการ 
     2.1 ยกระดับขีดความสามารถการแข่งขัน การลงทุนสินค้าและบริการทั้งในและต่างประเทศ 
     2.2 เพ่ิมศักยภาพและมูลค่าผลิตภัณฑ์ชุมชนด้วยภูมิปัญญาท้องถิ่น 
     2.3 พัฒนาก าลังคนเพ่ือรองรับการแข่งขันทางการค้า  การลงทุน  การบริการและการท่องเที่ยว 

3. ยุทธศาสตร์ด้านการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างย่ังยืน 
     3.1 ส่งเสริมการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติให้ยั่งยืน 
     3.2 ส่งเสริมให้ภาคประชาชนและกลุ่มองค์กรมีความเข้มแข็ง 
     3.3 ส่งเสริมอาชีพ  ทักษะชีวิต  และสุขภาวะแก่ประชาชน 
 4. ยุทธศาสตร์ยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน    
      4.1 เสริมสร้างศักยภาพการพึ่งพาตนเองของประชาชน 
      4.2 ส่งเสริมให้ภาคประชาชนและกลุ่มองค์กรมีความเข้มแข็ง 
      4.3 ส่งเสริมอาชีพ  ทักษะชีวิต  และสุขภาวะแก่ประชาชน 
 5. ยุทธศาสตร์เสริมสร้างความม่ันคง 
     5.1 พัฒนาคน  องค์กร  หมู่บ้าน  เพ่ือความมั่นคง  และความสงบเรียบร้อย 
     5.2 ส่งเสริมการรักษาความสงบเรียบร้อย  และความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 
     5.3 ส่งเสริมและพัฒนาความร่วมมือกับประเทศเพ่ือนบ้าน 
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                                           แผนพัฒนาการศึกษาจังหวัดสุรินทร์ 
                                                   พ.ศ. 2560 -2564 
                                          ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดสุรินทร์ 
 
วิสัยทัศน์  

 คุณภาพมาตรฐานสากล บนพ้ืนฐานความเป็นไทย ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  

พันธกิจ  
 1. ยกระดับคุณภาพการศึกษาทุกระดับ ทั่วถึง เท่าเทียม และต่อเนื่องตลอดชีวิต  
 2. ส่งเสริมหลักสูตรโดยยึดพื้นที่เป็นฐาน สนองความต้องการของท้องถิ่น 
 3. พัฒนาการบริหารจัดการศึกษาตามหลักธรรมาภิบาล 

ประเด็นยุทธศาสตร์ 
1. พัฒนาคุณภาพผู้เรียนสู่มาตรฐานสากล 
2. สร้างโอกาสทางการศึกษา 
3. พัฒนาคุณภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา 
4. เพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการระดับสถานศึกษา 
5. จัดการระบบฐานข้อมูลและเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการศึกษา 
6. ส่งเสริมการมีส่วนร่วมทุกภาคส่วนในการจัดการศึกษาท่ีเชื่อมโยงทุกระดับการศึกษา 

เป้าประสงค์ 
1. ผู้เรียนทุกระดับได้รับการศึกษาที่มีคุณภาพและได้มาตรฐาน เป็นคนดี เก่ง มีความสุขพลานามัยดี  

มีทักษะชีวิตและมีงานท า  ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

2. ประชากรทุกช่วงวัย สามารถเข้าถึงบริการการศึกษาตามสิทธิที่ก าหนดไว้ ทั้งในระบบและนอระบบ

อย่างทั่วถึง มีคุณภาพ เสมอภาคและมีการเรียนรู้ตลอดชีวิต 

3. ครูและบุคลากรทางการศึกษาได้รับการพัฒนาทางวิชาชีพทั้งระบบเพื่อให้สามารถพัฒนาตนเองให้

เข้าสู่มาตรฐานวิชาชีพชั้นสูง มีสมรรถนะตรงตามสายงานและมีวัฒนธรรม การท างานที่มุ่งเน้นผลสัมฤทธิ์ 

4. สถานศึกษา มีระบบการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพตามหลักธรรมาภิบาลโดยการมีส่วนร่วม

จากทุกภาคส่วน 

5. สถานศึกษา มีระบบข้อมูลสารสนเทศ ที่ใช้ในการบริหารจัดการและจัดการเรียนรู้ มีความถูกต้อง 

ทันเวลาและเข้าถึงข้อมูลได้ตลอดเวลา รวดเร็ว 

6. สถานศึกษา มีการประสานความร่วมมือด้านการจัดการศึกษาจากทุกภาคส่วน 
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กลยุทธ์พัฒนาการศึกษา 

ประเด็นยุทธศาสตร์ 1  พัฒนาคุณภาพผู้เรียนสู่มาตรฐานสากล 

กลยุทธ์ที่ 1 ปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรมให้ผู้เรียนทุกระดับการศึกษา มีค่านิยมหลักของคนไทย 

กลยุทธ์ที่ 2 พัฒนาผู้เรียนให้มีสุขภาพอนามัยที่ดี มีทักษะชีวิต  ทักษะอาชีพ สามารถ 

                                   ด ารงชีวิตในสังคมได้อย่างเป็นปกติสุข 

กลยุทธ์ที่ 3 พัฒนาขีดความสามารถของผู้เรียนในการใช้เทคโนโลยีเพ่ือแสวงหาความรู้ด้วย 

                                    ตนเองอย่างต่อเนื่อง 

กลยุทธ์ที่ 4 พัฒนาผู้เรียนให้มีทักษะและความสามารถในการสื่อสารภาษาในอาเซียนและ 

                                    ภาษาสากล 

ประเด็นยุทธศาสตร์ 2  สร้างโอกาสทางการศึกษา 

กลยุทธ์ที่ 1  เพิ่มโอกาสการเข้าถึงการศึกษา การอาชีพ ทั้งในระบบ นอกระบบ ระบบ 

                          ทวภิาคี และการศึกษาตามอัธยาศัย อย่างมีคุณภาพและทั่วถึง 

กลยุทธ์ที่ 2 ส่งเสริมและสนับสนุนเด็กที่มีความสามารถพิเศษ ให้ได้รับการพัฒนาถึงขีด 

               ความสามารถสูงสุด 

กลยุทธ์ที่ 3 สนับสนุนเด็กที่มีความต้องการพิเศษ เด็กด้อยโอกาสให้ได้รับการศึกษา ได้รับการ 

               ดูแลอย่างท่ัวถึงและเสมอภาค 

กลยุทธ์ที่ 4 เน้นให้สถานศึกษาใช้ระบบการดูแลช่วยเหลือผู้เรียนเชื่อมโยงกับการสร้างเสริม 

               ความเข้มแข็งของสถาบันครอบครัว 

ประเด็นยทุธศาสตร์  3 พัฒนาคุณภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา 

กลยุทธ์ที่ 1 พัฒนาครูด้านการออกแบบการเรียนรู้แบบให้นักเรียนลงมือท า เน้นทักษะการ 

     ด ารงชีวิตในศตวรรษท่ี 21 

กลยุทธ์ที่ 2 เพิ่มขีดความสามารถของครูโดยเปลี่ยนบทบาทจากผู้สอน เป็นผู้อ านวยความ 

    สะดวกในการเรียนรู้ของผู้เรียน 

กลยุทธ์ที่ 3 สนับสนุนและส่งเสริมให้ครูและบุคลากรทางการศึกษาค้นคว้าวิจัยเกี่ยวกับหัวข้อ 

    ในศตวรรษท่ี 21 

กลยุทธ์ที่ 4 สร้างขวัญก าลังใจครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มีความก้าวหน้าและได้รับ 

    ความเป็นธรรม 

กลยุทธ์ที่ 5 พัฒนาศักยภาพของครู ผู้บริหารและบุคลากรทางการศึกษาให้มีทักษะในการใช้ 
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    สื่ออีเล็กทรอนิกส์เพ่ือการเรียนการสอน 

ประเด็นยุทธศาสตร์ 4 เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการระดับสถานศึกษา  

กลยุทธ์ที่ 1 พัฒนากระบวนการเรียนการสอนและด าเนินการวิจัยที่เกี่ยวกับการเรียนรู้อย่าง 

     เหมาะสมทุกระดับการศึกษา 

กลยุทธ์ที่ 2 สนับสนุนให้สถานศึกษาจัดท าสาระของหลักสูตรที่ปลูกฝังให้ผู้เรียนเป็นสมาชิกท่ี 

     ดีของชุมชน สังคมและประเทศชาติ 

กลยุทธ์ที่ 3 สนับสนุนให้สถานศึกษามีแผนการเรียนรู้ในสาระวิชาหลักกับกิจกรรมเสริมทักษะ 

     อย่างสร้างสรรค์และสมดุลกัน 

กลยุทธ์ที่ 4 เพิ่มประสิทธิภาพและเสริมสร้างความพร้อมของหน่วยงานและสถานศึกษาใน 

     การเข้าสู่มาตรฐานสากลในศตวรรษที่ 21  

กลยุทธ์ที่ 5 เร่งรัดการก ากับติดตามและประเมินผลตามเกณฑ์การพัฒนาคุณภาพการบริหาร 

     จัดการภาครัฐ 

ประเด็นยุทธศาสตร์ 5 จัดระบบฐานข้อมูลและเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา 

กลยุทธ์ที่ 1  จัดท าระบบฐานข้อมูลและเทคโนโลยีสารสนเทศทางการศึกษาทุกระดับ 

กลยุทธ์ที่ 2 สนับสนุนให้หน่วยงานและสถานศึกษาน าเทคโนโลยี มาใช้ในการบริหารจัดการ 

               และการให้บริการ 

กลยุทธ์ที่ 3 ประสานความร่วมมือด้าน ICT กับหน่วยงานภายนอกทั้งด้าน Content  

               Network และ MIS 

ประเด็นยุทธศาสตร์  6 ส่งเสริมการมีส่วนร่วมทุกภาคส่วนในการจัดการศึกษาที่เชื่อมโยงทุกระดับ 

                                      การศึกษา 

กลยุทธ์ที่ 1 ปรับเปลี่ยนบทบาทของหน่วยงานและสถานศึกษาไปสู่ระบบเปิด 

กลยุทธ์ที่ 2 ส่งเสริมบทบาทของประชาชนในการมีส่วนร่วมจัดการศึกษา จัดศูนย์การเรียนรู้ 

                                    และฝึกทักษะอาชีพ 

กลยุทธ์ที่ 3 สนับสนุนภูมิปัญญาท้องถิ่น สถานประกอบการเป็นแหล่งเรียนรู้และฝึกอาชีพ 

                                    ตามความถนัด 

กลยุทธ์ที่ 4 สนับสนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นผู้ร่วมวางแผน ร่วมปฏิบัติและร่วม 

     ติดตามผลในการยกระดับคุณภาพการศึกษาทุกระดับ 
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                                            มาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
 

มาตรฐานการศึกษาขึ้นพ้ืนฐานเพื่อการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา  พ.ศ. 2559 มีจ านวน 
4   มาตรฐาน  ดังนี้ 

มาตรฐานที ่ 1  คุณภาพของผู้เรียน 
          1.1 ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน  

    1) ความสามารถในการอ่าน  เขียน   การสื่อสาร  และการคิดค านวณตามเกณฑ์ของแต่ 
                  ละระดับชั้น 

    2) ความสามารถในการคิดวิเคราะห์  คิดวิจารณญาณ   อภิปราย  แลกเปลี่ยนความ 
        คิดเห็น  และแก้ปัญหา 
    3) ความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
    4) ความก้าวหน้าทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา 
    5) ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและพัฒนาการจากผลการสอบวัดระดับชาติ 
    6) ความพร้อมในการศึกษาต่อ  การฝึกงาน  หรือการท างาน 

           1.2 คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน 
    1) การมีคุณลักษณะและค่านิยมที่ดีตามที่สถานศึกษาก าหนด  โดยไม่ขัดกับกฎหมายและ 
       วัฒนธรรมอันดีของสังคม 
    2) ความภูมิใจในท้องถิ่นและความเป็นไทย 
    3) การยอมรับที่จะอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างและหลากหลาย 
    4) สุขภาวะทางร่างกาย  และลักษณะจิตสังคม 

มาตรฐานที่  2   กระบวนการบริหารและการจัดการของผู้บริหารสถานศึกษา 
 1. การมีเป้าหมาย  วิสัยทัศน์  และพันธกิจที่สถานศึกษาก าหนดชัดเจน 
 2. การวางแผนพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาของสถานศึกษา  
    2.1 การวางแผนและด าเนินงานพัฒนาวิชาการท่ีเน้นคุณภาพของผู้เรียนรอบด้านทุก 

                    กลุ่มเป้าหมาย  และด าเนินการอย่างเป็นรูปธรรม 
    2.2 การวางแผนและด าเนินงานพัฒนาครูและบุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ 
    2.3 การวางแผนการบริหารและการจัดการข้อมูลสารสนเทศอย่างเป็นระบบ 
    2.4 การวางแผนและจัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมที่เอ้ือต่อการจัดการเรียนรู้ 

                    อย่างมีคุณภาพ 
3. การมีส่วนร่วมของผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่าย  และการร่วมรับผิดชอบต่อผลการจัดการศึกษาให้มี 

              คุณภาพและได้มาตรฐาน 
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4. การก ากับ  ติดตาม  ประเมินผลการบริหารและการจัดการศึกษา 
มาตรฐานที่  3  กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 

1. การมีกระบวนการเรียนการสอนที่สร้างโอกาสให้ผู้เรียนทุกคนมีส่วนร่วม 
2. การจัดการเรียนการสอนที่ยึดโยงกับบริบทของชุมชนและท้องถิ่น 
3. การตรวจสอบและประเมินความรู้ความเข้าใจของผู้เรียนอย่างเป็นระบบ  และมี

ประสิทธิภาพ 
มาตรฐานที่  4  ระบบการประกันคุณภาพภายในที่มีประสิทธิผล 

       การใช้ระบบการประกันคุณภาพภายในเพื่อยกระดับคุณภาพการจัดการศึกษาให้ดียิ่งขึ้น 
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มาตรฐานส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา 
 

มาตรฐานส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา  มี  3  มาตรฐาน 
มาตรฐานที่ 1  การบริหารจัดการองค์การสู่ความเป็นเลิศ    มี  4   ตัวบ่งช้ี 
 ตัวบ่งชี้ที่ 1   การบริหารจัดการที่ดี 
 ตัวบ่งชี้ที่ 2  การพัฒนาสู่องค์การแห่งการเรียนรู้ 
 ตัวบ่งชี้ที่ 3 การกระจายอ านาจและการส่งเสริมการบริหารจัดการอย่างมีส่วนร่วม 
 ตัวบ่งชี้ที่ 4  การติดตาม  ตรวจสอบ  ประเมินผล  และนิเทศการศึกษาที่มีประสิทธิภาพ 
มาตรฐานที่ 2  การบริหารและการจัดการศึกษาที่มีประสิทธิภาพ  มี  5  ตัวบ่งชี้ 
 ตัวบ่งชี้ที่ 1 การบริหารงานด้านวิชาการ 
 ตัวบ่งชี้ที่ 2 การบริหารงานด้านงบประมาณ 
 ตัวบ่งชี้ที่ 3 การบริหารงานด้านบริหารงานบุคคล 
 ตัวบ่งชี้ที่ 4 การบริหารงานด้านการบริหารทั่วไป 
 ตัวบ่งชี้ที่ 5 การขับเคลื่อนนโยบายสู่การปฏิบัติ 
มาตรฐานที่ 3  ผลการบริหารและการจัดการศึกษาของส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา  มี 8 ตัวบ่งช้ี 
 ตัวบ่งชี้ที่ 1  ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามีผลงานที่แสดงความส าเร็จและเป็นแบบอย่างได้ 
 ตัวบ่งชี้ที่ 2 สถานศึกษามีคุณภาพตามมาตรฐานการประกันคุณภาพการศึกษา 
 ตัวบ่งชี้ที่ 3 ผู้เรียนทุกระดับการศึกษามีคุณภาพตามหลักสูตร 
 ตัวบ่งชี้ที่ 4 ผู้เรียนมีคุณภาพตามจุดเน้นและสมรรถนะส าคัญตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้น
พ้ืนฐาน  พุทธศักราช 2551 
 ตัวบ่งชี้ที่ 5 ผู้เรียนมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  
พุทธศักราช 2551 
 ตัวบ่งชี้ที่ 6 ผู้เรียนมีสุขภาพกาย  สุขภาพจิตที่ดี 
 ตัวบ่งชี้ที่ 7 ประชากรวัยเรียนได้รับสิทธิและโอกาสทางการศึกษาขั้นพ้ืนฐานเท่าเทียมกัน และศึกษา
ต่อในระดับที่สูงขึ้น 
 ตัวบ่งชี้ที่ 8  ความพึงพอใจของผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
มาตรฐานที่ 1  การบริหารจัดการองค์การสู่ความเป็นเลิศ    มี  4   ตัวบ่งช้ี 
 ตัวบ่งชี้ท่ี 1   การบริหารจัดการที่ดี 
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ประเด็นการพิจารณา  
1. ภาวะผู้น าของผู้บริหาร การแสดงวิสัยทัศน์ เป้าหมาย พันธกิจ ที่ชัดเจน และก าหนดยุทธศาสตร์

การพัฒนาได้ตรงประเด็น ประสานและสร้างความสัมพันธ์อันดีกับผู้เกี่ยวข้อง  
2. ข้อมูลสารสนเทศที่เป็นระบบ ในการบริหารจัดการและพัฒนาคุณภาพของสานักงาน เขตพ้ืนที่

การศึกษา  
3. การใช้แผนเป็นเครื่องมือในการบริหารจัดการ  
4. การประยุกต์ใช้นวัตกรรม เทคโนโลยี และรูปแบบการบริหารจัดการที่หลากหลาย  
5. การติดต่อสื่อสารภายในและภายนอกสานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา หลากหลายช่องทางและมี

ประสิทธิภาพ  
6. การน าผลการด าเนินงานพัฒนาการบริหารจัดการอย่างต่อเนื่อง 

 ตัวบ่งชี้ท่ี 2  การพัฒนาสู่องค์การแห่งการเรียนรู้ 
ประเด็นการพิจารณา  

1. การส่งเสริมให้บุคลากรทุกคนใฝ่รู้  มีความคิดเชิงระบบ  สามารถเรียนรู้ก้าวทัน การเปลี่ยนแปลง  
2. การส่งเสริมให้เกิดการจัดการความรู้ (Knowledge Management) การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระดับ

กลุ่ม  และระดับองค์การ  สร้างบรรยากาศและจิตส านึกร่วมในการท างาน  
3. การสื่อสารและการส่งเสริมให้มีรูปแบบการเรียนรู้ที่หลากหลายตามบริบทของส านักงาน เขตพ้ืนที่

การศึกษา  
4. การน าองค์ความรู้มาพัฒนาตนเอง พัฒนางาน และพัฒนาองค์การโดยใช้กระบวนการ การวิจัยเพื่อ

พัฒนา 
ตัวบ่งชี้ท่ี 3 การกระจายอ านายและการส่งเสริมการบริหารจัดการอย่างมีส่วนร่วม 

ประเด็นการพิจารณา  
1. การกระจายอ านาจในการบริหารจัดการภายในเขตพ้ืนที่การศึกษา  
2. การส่งเสริม ประสานเชื่อมโยงการท างานของ 3 องค์คณะบุคคลในส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 

ได้แก่ คณะกรรมการเขตพ้ืนที่การศึกษา (กพท.) คณะอนุกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
เขตพ้ืนที่การศึกษา (อ.ก.ค.ศ. เขตพ้ืนที่การศึกษา) คณะกรรมการ ติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และนิเทศ
การศึกษาของเขตพ้ืนที่การศึกษา (ก.ต.ป.น.)  

3. การส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาของบุคคล ชุมชน องค์การ หน่วยงาน และสถาบัน
อ่ืนที่จัดการศึกษา  

4. การสร้าง พัฒนา และประสานเชื่อมโยงเครือข่ายความร่วมมือในการจัดการศึกษา ทั้งภายในและ
ภายนอกในรูปแบบที่เป็นทางการและไม่เป็นทางการ 

ตัวบ่งชี้ท่ี 4  การติดตาม  ตรวจสอบ  ประเมินผล  และนิเทศการศึกษาที่มีประสิทธิภาพ 
ประเด็นการพิจารณา  
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1. ระบบติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และนิเทศการจัดการศึกษา ทั้ง 4 ด้าน ภายในเขตพ้ืนที่
การศึกษา  

2. การติดตาม  ตรวจสอบ  ประเมินผล และนิเทศการจัดการศึกษา ทั้ง 4 ด้าน และช่วยเหลือ 
ส่งเสริม สนับสนุน ให้สถานศึกษาบริหารและจัดการศึกษาอย่างมีคุณภาพ  

3. การเก็บรวบรวมข้อมูล   ประมวลผล  สรุปและรายงานผลการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และ
นิเทศการจัดการศึกษา ทั้ง 4 ด้าน  

4. การน าผลของการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และนิเทศการจัดการศึกษา ทั้ง  4  ด้าน ไปใช้
พัฒนาคุณภาพตามเป้าหมายของการจัดการศึกษา 
มาตรฐานที่ 2  การบริหารและการจัดการศึกษาที่มีประสิทธิภาพ  มี  5  ตัวบ่งชี้ 
 ตัวบ่งชี้ท่ี 1 การบริหารงานด้านวิชาการ 
ประเด็นการพิจารณา  

1. ประสาน ส่งเสริมการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาและจัดทากรอบหลักสูตรระดับท้องถิ่น ให้
สอดคล้องกับหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551  

2. ส่งเสริมสถานศึกษาให้จัดกระบวนการเรียนรู้ที่ยึดผู้เรียนเป็นส าคัญ  
3. ส่งเสริม สนับสนุน ให้สถานศึกษามีการผลิต จัดหา และพัฒนาสื่อ เครื่องมือ อุปกรณ์ ในการเรียนรู้

ที่หลากหลายของผู้เรียนให้ทันต่อความเปลี่ยนแปลง  
4. ส่งเสริมการวัดผล  ประเมินผลและน าผลไปใช้ในการปรับปรุงพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาของ

เขตพ้ืนที่การศึกษา  
5. ส่งเสริมและพัฒนาระบบการประกันคุณภาพการศึกษา  
6. การวิจัยและน าผลการวิจัยไปใช้เพ่ือพัฒนางานวิชาการ  
7. ส่งเสริมกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนและระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนในสถานศึกษา  
8. ประสาน ส่งเสริม ให้ชุมชน ท้องถิ่น และสังคมมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา รวมทั้งเป็นเครือข่าย

และแหล่งเรียนรู้เพ่ือพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
ตัวบ่งช้ีที่ 2 การบริหารงานด้านงบประมาณ 

ประเด็นการพิจารณา  
1. การวางแผนการใช้งบประมาณอย่างเป็นระบบ  สอดคล้องกับนโยบาย ปัญหาและ ความต้องการ  
2. การจัดระบบการบริหารการเงิน บัญชี และพัสดุ  
3. การควบคุมการใช้งบประมาณอย่างเป็นระบบ  
4. การสรุปรายงานผลในการบริหารงบประมาณ  
5. การตรวจสอบภายในอย่างเป็นระบบ 
ตัวบ่งช้ีที่ 3 การบริหารงานด้านบริหารงานบุคคล 
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ประเด็นการพิจารณา  
1. การวางแผนในการบริหารอัตรากาลังครูและบุคลากรทางการศึกษาสอดคล้องกับนโยบาย ปัญหา

และความต้องการ  
2. การสรรหาและการบรรจุแต่งตั้งครูและบุคลากรทางการศึกษาอย่างถูกต้อง เป็นธรรม โปร่งใส และ

ตรวจสอบได ้ 
3. การพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาสู่ความเป็นมืออาชีพโดยวิธีการที่หลากหลาย  สอดคล้อง

กับปัญหาและความต้องการจาเป็นของครูและบุคลากรทางการศึกษา และส่งเสริมความก้าวหน้าในวิชาชีพ  
4. การส่งเสริมวินัย คุณธรรม จริยธรรมและจรรยาบรรณวิชาชีพแก่ข้าราชการครูและบุคลากร

ทางการศึกษา  
5. การส่งเสริม สร้างขวัญและก าลังใจแก่ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
ตัวบ่งช้ีที่ 4 การบริหารงานด้านการบริหารทั่วไป 

ประเด็นการพิจารณา  
1. การพัฒนาระบบและเครือข่ายข้อมูลสารสนเทศ  
2. การจัดท าส ามะโนนักเรียนและการรับนักเรียน  
3. การดูแลอาคารสถานที่และสภาพแวดล้อม  
4. การพัฒนามาตรฐานการปฏิบัติงาน  
5. การจัดระบบการควบคุมภายในหน่วยงาน  
6. การสื่อสารและประชาสัมพันธ์  
7. การจัดสวัสดิการ สวัสดิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา  
8. การระดมทรัพยากรเพ่ือการศึกษา  
9. การประสาน ส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนาเครือข่ายการจัดการศึกษาทุกรูปแบบ ของบุคคล 

ชุมชน องค์กร หน่วยงานและสถาบันทางสังคมอ่ืนที่จัดการศึกษา 
ตัวบ่งชี้ท่ี 5 การขับเคลื่อนนโยบายสู่การปฏิบัติ 

ประเด็นการพิจารณา  
1. แผนงาน โครงการ/กิจกรรมที่สอดคล้องกับนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ ส านักงาน

คณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน จังหวัด และตอบสนองความต้องการจาเป็นของเขตพ้ืนที่การศึกษา  
2. รูปแบบหรือวิธีการในการขับเคลื่อนนโยบาย การแก้ปัญหา และการพัฒนาตามความต้องการของ

หน่วยงานต้นสังกัด และเขตพ้ืนที่การศึกษา 3. การก ากับ ติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และนิเทศการ
ด าเนินการตามนโยบาย อย่างครอบคลุมและต่อเนื่อง  

4. ผลการด าเนินงานและรายงานผลการด าเนินงานตามนโยบาย 
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มาตรฐานที่ 3  ผลการบริหารและการจัดการศึกษาของส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา  มี 8 ตัวบ่งช้ี 
 ตัวบ่งช้ีที่ 1  สพท. มีผลงานที่แสดงความส าเร็จและเป็นแบบอย่างได้ 
ประเด็นการพิจารณา  

1. ผลงานหรือผลการด าเนินงานที่บรรลุเป้าหมาย เป็นผลงานที่เกิดจากการดาเนินงานภายในกลุ่ม
และหน่วยในส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา  

2. ผลงานแต่ละชิ้นงานมีกระบวนการขั้นตอนในการพัฒนางาน มีคุณภาพและเป็นแบบอย่าง เกิด
ประโยชน์ต่อการศึกษา และเพ่ิมประสิทธิภาพของการบริหารจัดการ  

3. ผลงานหรือผลการด าเนินงานต้องเป็นผลงานภายในช่วงระยะเวลา 3 ปี กรณีเป็นผลงานที่เกิน
ระยะเวลาที่ก าหนดต้องเป็นผลงานที่มีการพัฒนาผลงานนั้นอย่างต่อเนื่อง 

ตัวบ่งช้ีที่ 2 สถานศึกษามีคุณภาพตามมาตรฐานการประกันคุณภาพการศึกษา 
ประเด็นการพิจารณา  

1. จ านวนสถานศึกษาในสังกัดสานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาที่ผ่านเกณฑ์การติดตาม  ตรวจสอบและ
ประเมินคุณภาพภายในโดยสานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา  

2. จ านวนสถานศึกษาได้รับการรับรองคุณภาพตามมาตรฐานการประเมินคุณภาพภายนอก  ระดับ
ปฐมวัย จากส านักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน)  

3. จ านวนสถานศึกษาได้รับการรับรองคุณภาพตามมาตรฐานการประเมินคุณภาพภายนอกระดับ
การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน จากส านักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน)  

ตัวบ่งช้ีที่ 3  ผู้เรียนทุกระดับการศึกษามีคุณภาพตามหลักสูตร 
ประเด็นการพิจารณา  

1. ผลประเมินพัฒนาการของเด็กปฐมวัย ใน  4  ด้าน   ได้แก่ ด้านร่างกาย ด้านอารมณ์และจิตใจ 
ด้านสังคม และด้านสติปัญญา  

2. ผลการทดสอบระดับชาติ (NT : National Test) จ านวน 3 ด้าน  ได้แก่  ด้านภาษา (Literacy) 
ด้านค านวณ (Numeracy) และด้านการใช้เหตุผล (Reasoning ability)  

3. ผลการทดสอบระดับชาติขั้นพื้นฐาน   (O-NET : Ordinary National Education Test)   จ านวน  
8  สาระการเรียนรู้  ได้แก่ 1) ภาษาไทย 2) คณิตศาสตร์ 3) วิทยาศาสตร์ 4) สังคมศึกษา ศาสนาและ
วัฒนธรรม 5) ภาษาอังกฤษ 6) สุขศึกษาและพลศึกษา 7) ศิลปะ และ 8) การงานอาชีพและเทคโนโลยี 

ตัวบ่งช้ีที่ 4 ผู้เรียนมีคุณภาพตามจุดเน้นและสมรรถนะส าคัญตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้น
พื้นฐาน  พุทธศักราช 2551 
ประเด็นการพิจารณา  

1. ผลการประเมินความสามารถในการอ่าน การเขียน และการคิดค านวณตามจุดเน้นของหลักสูตร
แกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551  
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2. ผลการประเมินสมรรถนะส าคัญที่จ าเป็นในการเรียนรู้ตามที่ก าหนดไว้ในหลักสูตรแกนกลาง
การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 ได้แก่ ความสามารถในการสื่อสาร ความสามารถในการคิด 
ความสามารถในการแก้ปัญหา ความสามารถในการใช้ทักษะชีวิต และความสามารถในการใช้เทคโนโลยี 

ตัวบ่งชี้ที่ 5 ผู้เรียนมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน  
พุทธศักราช 2551 
ประเด็นการพิจารณา  

ผลการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  พุทธศักราช 
2551 ของนักเรียนระดับการศึกษาข้ันพื้นฐาน 

 
ตัวบ่งช้ีที่ 6 ผู้เรียนมีสุขภาพกาย  สุขภาพจิตที่ดี 

ประเด็นการพิจารณา  
1. ผลการประเมินการเจริญเติบโตของผู้เรียนระดับการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ตามเกณฑ์มาตรฐาน  
2. ผลการประเมินการทดสอบสมรรถภาพทางกายของผู้เรียนระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  ตามเกณฑ์

มาตรฐาน 
ตัวบ่งชี้ที่ 7 ประชากรวัยเรียนได้รับสิทธิและโอกาสทางการศึกษาขั้นพื้นฐานเท่าเทียมกัน และ

ศึกษาต่อในระดับท่ีสูงข้ึน 
ประเด็นการพิจารณา  

1. จ านวนนักเรียนที่เข้าเรียน ค านวณจากนักเรียน ณ วันที่ 10 มิถุนายน หรือระยะเวลา ที่ส านักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานก าหนด ของแต่ละปี เปรียบเทียบกับจานวนประชากรวัยเรียนในเขต
บริการที่จะต้องเข้าเรียน ได้แก่ 1.1 จ านวนนักเรียนที่เข้าเรียนระดับการศึกษาปฐมวัย  
                                     1.2 จ านวนนักเรียนที่เข้าเรียนระดับชั้น ป. 1 และ ม.1   
                                     1.3 จ านวนนักเรียนที่เข้าเรียนระดับชั้น  ม. 4 

2. จ านวนเด็กพิการ  เด็กด้อยโอกาส  และเด็กท่ีมีความสามารถพิเศษ  ได้รับการดูแลช่วยเหลือและ
ส่งเสริมให้ได้รับการศึกษาตามศักยภาพ  

3. จ านวนนักเรียนของสถานศึกษาในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาที่จบหลักสูตร ตาม
ก าหนดเวลา  โดยพิจารณาจากจ านวนนักเรียนที่เรียนจบหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 
2551  ในระดับชั้นที่สถานศึกษาเปิดทาการสอน 

ตัวบ่งชี้ท่ี 8  ความพึงพอใจของผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
ประเด็นการพิจารณา  

1. ผลการประเมินความพึงพอใจการบริหารและการจัดการศึกษาของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ตามกระบวนการบริหารงาน 4 ด้าน ได้แก่ ด้านวิชาการ ด้านงบประมาณ ด้านบริหารงานบุคคล และด้าน
บริหารงานทั่วไป  
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2. ผลการประเมินความพึงพอใจการบริการของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา เกี่ยวกับ การอ านวย
ความสะดวก ด้านอาคารสถานที่ ด้านสวัสดิการและ ด้านข้อมูลข่าวสาร 
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               การศึกษาสถานภาพของส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 33 
  

ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 33  ประกอบด้วยสถานศึกษาที่จัดการศึกษา    ขั้นพ้ืนฐาน 
แบ่งระดับการจัดการศึกษาออกเป็น 2 ระดับ  ได้แก่ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น  มัธยมศึกษาตอนปลาย  ดูแล
รับผิดชอบโรงเรียนมัธยมศึกษาในเขตจังหวัดสุรินทร์  จ านวน 85 โรงเรียน ซึ่งแต่ละโรงเรียนมีความแตกต่าง
ด้านบริบทอย่างหลากหลาย  จากการศึกษาถึงปัจจัยที่ส่งผลกระทบต่อการพัฒนาคุณภาพการศึกษา ด้วยการ
วิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายนอกและสภาพแวดล้อมภายในโดยใช้เทคนิคการวิเคราะห์องค์กร   
(SWOT  Analysis)   ผลการวิเคราะห์   สรุปดังนี้ 

           ผลการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายนอก 

 ผลการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายนอก  ปรากฏว่ามี “โอกาส”  มากกว่า “อุปสรรค” โดยสรุป  คือ 
โอกาส (Opportunities : O) อุปสรรค (Threats : T) 

ด้านสังคมและวัฒนธรม (Social-cultural:S) 
1. มีความหลากหลายทางด้านสังคม วัฒนธรรม
ประเพณีและภาษาและสามารถอนุรักษ์วัฒนธรรม
ประเพณีได้เป็นอย่างดี 
2. มีขนบธรรมเนียม สังคม วัฒนธรรมที่ดีมีการพ่ึงพา
อาศัยกัน และมีความหลากหลายทางวัฒนธรรม เช่น  
ชุมชนชาวกูย – เขมร เหมาะแก่การน ามาใช้บริหาร
จัดการเพ่ือการเรียนรู้ 
3. การสื่อสารและการคมนาคมมีความสะดวก 
4. มีทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมท่ีหลากหลาย 
5. เป็นเส้นทางคมนาคมส าคัญที่เชื่อมต่อทาง
ยุทธศาสตร์หลายประเทศในอาเซียน จากดานัง 
(เวียดนาม)  สุวรรณเขต(ลาว)  เสียมเรียบ (เขมร)  
เพ่ือเชื่อมต่อเมือง 
6. มีการสนับสนุนทางด้านการศึกษาจากท้องถิ่นและ
ชุมชน รวมทั้งองค์กรภายนอกเป็นอย่างดี 
7. มีส่วนราชการ องค์กร ชุมชน ภาคีเครือข่าย 
ให้การสนับสนุนการจัดการศึกษาดีและเอ้ือต่อการ

ด้านสังคมและวัฒนธรม (Social-cultural:S) 
 1. สถาบันครอบครัวบางส่วนไม่เข้มแข็ง ขาดความ
อบอุ่น ดูแลเอาใจใส่บุตรหลานที่ไม่เพียงพอ  ท าให้
เกิดปัญหาสังคม ทั้งด้านยาเสพติด ปัญหาวัยรุ่น 
2. เยาวชนมีการรับอิทธิพลจากวัฒนธรรมต่างชาติ
มากเกินไป ขาดการวิเคราะห์กลั่นกรองจึงท าให้เกิด
พฤติกรรมไม่พึงประสงค์ และส่งผลให้ขาดการอนุรักษ์
ส่งเสริมประเพณีไทย 
3. มีค่านิยมทางด้านความฟุ้งเฟ้อ และฟุ่มเฟือย 
ท างานไม่เป็น ไม่เคารพกฎ ระเบียบ 
4. ผู้ปกครองมีการย้ายถิ่นฐานในการท างานบ่อยครั้ง 
ท าให้บุตรหลานต้องโยกย้ายสถานศึกษาบ่อยครั้ง 
และส่งผลต่อการออกกลางคัน 
5. ผู้ปกครองมีค่านิยมในการส่งบุตรหลานเข้าศึกษา
ในสถานศึกษาประจ าอ าเภอ/จังหวัด 
6. มีความแตกต่างทางภาษาวัฒนธรรมทางพ้ืนฐาน
แนวคิดหลากหลาย  เป็นอุปสรรคในการพัฒนา
การศึกษา 
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โอกาส (Opportunities : O) อุปสรรค (Threats : T) 
บริหารจัดการได้อย่างมีประสิทธิภาพ   
ด้านเทคโนโลยี  (Technological : T) 
1. นักเรียนมีความต้องการใช้เทคโนโลยี  ส่งผลท าให้
นักเรียนเกิดความรอบรู้ และสามารถแสวงหาความรู้
ได้ด้วยตนเอง 
2. เทคโนโลยีมีความพร้อมด้านค่อนข้างสูง  มีความ
ทันสมัย  หลากหลายแพลตฟอร์ม  เพ่ือเพ่ิม
ประสิทธิภาพการจัดการเรียนการสอนและการบริหาร
จัดการศึกษา 
3. ความเจริญด้านเทคโนโลยีช่วยให้ปฏิบัติงานได้
สะดวกรวดเร็ว การรับรู้ข่าวสารทันเหตุการณ์ส าคัญ
ในการน ามาใช้ในปัจจุบัน 
4. ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สื่อสาร ส่งผลให้ สพม.33 และสถานศึกษาสามารถ
น ามาใช้ในการเพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัด
การศึกษา 
5. ระบบโครงสร้างพ้ืนฐานที่ทั่วถึง และความก้าวหน้า
ทางด้านเทคโนโลยี ส่งผลให้นกัเรียนสามารถเข้าถึง
แหล่งเรียนรู้และสืบค้นข้อมูล ความรู้ ได้ด้วยตนเอง
อย่างหลากหลาย 
6. มีบุคลากรที่มีความเชี่ยวชาญทางเทคโนโลยี และ
ใช้เทคโนโลยีให้เกิดประโยชน์สูงสุด 
7. โรงเรียนมีระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ตความเร็วสูง
ไว้บริการครู บุคลากรทางการศึกษาและนักเรียนและ
ชุมชน 
8. การสนับสนุนงบประมาณด้านเทคโนโลยีจากรัฐ, 
นโยบายด้านดิจิทัลของรัฐบาล 
 
 
 
 

ด้านเทคโนโลยี  (Technological : T) 
1. การใช้เทคโนโลยีบางอย่างมีค่าใช้จ่ายสูง ท าให้ไม่
สามารถพัฒนาได้อย่างเต็มที่ 
2. ขาดการควบคุมการใช้เทคโนโลยีและสื่อเทคโนโลยี
ไม่สร้างสรรค์  ส่งผลให้เกิดพฤติกรรมที่ไม่พึงประสงค์  
และค่านิยมที่เปลี่ยนแปลงไป 
3. เทคโนโลยีพัฒนาก้าวกระโดด  อุปกรณ์ที่ใช้ในการ
จัดการเรียนการสอนไม่ทันสมัย และงบประมาณ       
ไม่พอเพียงต่อการซ่อมบ ารุง 
4. การใช้เทคโนโลยีเพ่ือการศึกษาและการสื่อสาร 
บางพ้ืนที่ยังไม่ทั่วถึง 
5. ประชากรในพ้ืนที่ยังไม่ใช้เทคโนโลยีในการ 
สืบเสาะหาความรู้ 
6. ยุคสังคม Social  Media  ท าให้คนก้าวตามไม่ทัน
เทคโนโลยีที่ทันสมัย 
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โอกาส (Opportunities : O) อุปสรรค (Threats : T) 
ด้านเศรษฐกิจ (Economic : E) 
1. วัด ชุมชน ให้การสนับสนุนทุนการศึกษาแก่
นักเรียน ส่งผลให้นักเรียนมีทุนใช้จ่ายด้านการศึกษา
ผู้ปกครอง กรรมการสถานศึกษา องค์กรเอกชนต่างๆ
ร่วมกับทางโรงเรียนได้บริจาคทุนทรัพย์ในด้านต่างๆ
และวัสดุอุปกรณ์ สนับสนุนการศึกษา ส่งผลให้
การศึกษาของโรงเรียนพัฒนา มีประสิทธิภาพเพ่ิม 
มากขึน้ 
2. มีแหล่งผลิตสินค้าพ้ืนเมือง และการเกษตร เพ่ือ
เป็นสินค้าส่งออกระดับโลก  มีตลาดช่องจอม  เป็น
ตลาดชายแดนถาวร ที่ส่งผลดีต่อการติดต่อค้าขาย
ระหว่างประเทศ 
3. มีการส่งเสริมประกอบการในชุมชนที่หลากหลาย 
เพ่ือรองรับการค้าเสรีในอาเซียน 
4. รัฐบาลมีนโยบายกระตุ้นเศรษฐกิจ ท าให้ประชาชน
มีทางเลือกในการประกอบอาชีพได้อย่างหลากหลาย 
ท าให้เกิดสภาพคล่องในด้านงบประมาณ มีเงินทุน
หมุนเวียนในชุมชน ส่งผลให้ผูป้กครองมีรายได้มากข้ึน 
5. มีการพัฒนาเศรษฐกิจอย่างต่อเนื่องทั้งในด้าน
การเกษตร อุตสาหกรรมและเชิงพาณิชย์ ท าให้รายได้
และเศรษฐกิจอยู่ในระดับที่ดี สนับสนุนการศึกษาได้ 
6. ระบบการค้าเสรีของอาเซียน (AEC) ส่งผลดีต่อ
การค้าจังหวัดชายแดน 
7. ชุมชนมีฐานะทางเศรษฐกิจที่ดี  พึ่งตัวเองได้ 
จ านวนมาก  มีโอกาสในการพัฒนาด้านเศรษฐกิจสูง 
 
 

 
 
 

ด้านเศรษฐกิจ (Economic : E) 
1. สินค้าเกษตรกรรม ราคาไม่คงท่ี ผันผวนตามราคา
น้ ามัน และเศรษฐกิจโลก 
2. งบประมาณไม่เพียงพอในการจ้างนักการภารโรง 
และครูเอกขาดแคลน 
3. ค่าแรงงานค่อนข้างต่ า ท าให้คนไปท างานในเขต
อุตสาหกรรมมากขึ้น 
4. ค่าครองชีพสูงส่งผลต่อการสนับสนุนงบของ
ผู้ปกครอง 
5. การย้ายถิ่นฐานบ่อยนักเรียนต้องย้ายตาม
ผู้ปกครอง ส่งผลกระทบต่อการเรียนของนักเรียน 
6. สถานประกอบการ ที่รองรับผลผลิตของชาว
สุรินทร์และการแปรรูปผลผลิตยังมีน้อย ขาดสภาพ
คล่องทางด้านการตลาด การสร้างรายได้ตลอดปีให้
มากข้ึน ควรส่งเสริมการจัดการเรียนรู้ในด้านเหล่านี้ 
7. สภาพเศรษฐกิจรายได้ต่อครัวเรือน  ชุมชนมีรายได้
น้อย มีอาชีพท านา  เกษตรกรรมเป็นหลัก   
ส่งผลกระทบต่อค่าใช้จ่ายในการศึกษาของนักเรียน 
8. อัตราการขยายตัวทางเศรษฐกิจ มีอัตราการเติบโต
ค่อนข้างน้อย อัตราว่างงานเพ่ิมขึ้น ภาวะเศรษฐกิจใน
ปัจจุบันค่อนข้างตกต่ า ท าให้การสนับสนุนจากภาค
ส่วนต่าง ๆ น้อยลง 
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โอกาส (Opportunities : O) อุปสรรค (Threats : T) 
ด้านการเมืองและกฎหมาย  
(Political and Legal :P) 
1. ยึดถือการปกครอง ตามระบอบประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษัตริย์เป็นประมุข มีรูปการปกครองดั้งเดิม 
วัฒนธรรมประเพณีที่ดีของชาวสุรินทร์และยึดถือ
ปฏิบัติตามกฎหมายบ้านเมือง 
2. นโยบายสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษา
ตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ส่งผล
ให้นักเรียนได้รับโอกาสทางการศึกษา 
3. รัฐธรรมนูญ และกฎหมายทางการศึกษา เปิด
โอกาสให้ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกภาคส่วนเข้ามามีส่วน
ร่วมในการจัดการศึกษาท าให้ประชาชนมีโอกาสได้รับ
การศึกษาอย่างทั่วถึงตลอดชีวิต 
4. ชุมชน หน่วยงานภาครัฐ ให้ความสนใจและ
สนับสนุนด้านการศึกษา และงบประมาณอย่าง
ต่อเนื่อง ส่งผลให้โรงเรียนพัฒนาไปในทางที่ดี 
5. ประพฤตปิฏิบัติตนตามกฏระเบียบ กฏหมาย 
ซื่อสัตย์ สุจริต และมีความเป็นกลางทางการเมือง 
ไม่ชิงดีชิงเด่นโดยใช้โรงเรียนเป็นเครื่องมือ 
6. นโยบายรัฐบาล  จุดเน้น  ท าให้เกิดผลดีต่อการมี
ส่วนร่วม  เกิดการปฏิรูปการเรียนรู้และการส่งเสริม
อาชีพแก่ผู้เรียน 
7. การเมืองท้องถิ่นมีความม่ันคงเข้มแข็งให้การ
สนับสนุนด้านการศึกษา 
 

ด้านการเมืองและกฎหมาย  
(Political and Legal :P) 
1. ขาดเสถียรภาพและความมั่นคงของรัฐบาลส่งผล
ต่อความต่อเนื่องทางการศึกษา มีการเปลี่ยนแปลง
นโยบายบ่อย ท าให้ขาดการต่อเนื่องในการปฏิรูป 
2. การเมืองเข้ามามีส่วนกับการบริหารจัดการท าให้
ขาดอิสระและประสิทธิภาพในการบริหาร หรือบริหาร
จัดการได้ไม่เต็มศักยภาพ และกฎหมายบางฉบับอาจ
ท าให้ขาดความคล่องตัวในการบริหารจัดการ 
3. กฎระเบียบของงบประมาณท้องถิ่น  ไม่เอ้ือต่อการ
ส่งเสริมและสนับสนุนการจัดการศึกษา 
4. มีการปรับเปลี่ยนผู้บริหารระดับสูงบ่อยท าให้
นโยบายเปลี่ยนบ่อย 
5. ผู้ปกครองบางส่วนไม่เข้าใจนโยบายปฏิรูป
การศึกษา ขาดความรู้เรื่องกฎหมายและพ.ร.บ. 
การศึกษาส่งผลให้ขาดความร่วมมือในการจัด
การศึกษา 
6. มีการร้องเรียนและเข้ามาตรวจสอบจากหลาย
หน่วยงาน 
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                                       ผลการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายใน 

  ผลการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายใน   ปรากฏว่ามี   “จุดแข็ง”   มากกว่า “จุดอ่อน” 
   โดยสรุป  ดังนี ้
 

จุดแข็ง (Strengths : S) จุดอ่อน (Weaknesses : W) 
ด้านโครงสร้างและนโยบาย (Structure :S1)  
1. มีโครงสร้างและนโยบายที่ชัดเจน เป็นรูปธรรม  
ผู้รับผิดชอบที่ชัดเจน  ครอบคลุมภารกิจองค์กร  
ตามนโยบายรัฐ 
2. การก าหนดบทบาทของสถานศึกษาในเขตพ้ืนที่
มีความชัดเจน 
3. มีค่านิยม เอกลักษณ์ และวัฒนธรรมองค์กรที่
เป็นเอกลักษณ์ 
4. จัดการศึกษาให้ความรู้ความสามารถตาม
หลักสูตร สนองนโยบายของหน่วยงานต้นสังกัด  
ให้ความร่วมมือกับหน่วยงานอ่ืน และให้ชุมชนเข้า
มามีส่วนร่วมในการพัฒนาโรงเรียนตามความ
เหมาะสม 
5. มีแผนสอดคล้องบริบทการก าหนดทิศทาง
พัฒนาโดยยึดการมีส่วนร่วม  นโยบายมีความ
สอดคล้องกับแผนการศึกษาชาติ  ยึดหลัก PDCA 
ตรวจสอบได้  ครอบคลุมทุกกลุ่มงานตามนโยบาย
ของรัฐบาล 
6. มีการระดมสมองให้ทุกฝ่ายมีส่วนร่วม  ในการ
ก าหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ และเป้าหมาย 
ด าเนินงานชัดเจนส่งผลให้สามารถน าเป็นทิศทาง
ในการจัดการศึกษาได้อย่างถูกต้อง  มีการ
ประชาสัมพันธ์ให้ทราบอย่างทั่วถึง 
 
 
 

ด้านโครงสร้างและนโยบาย (Structure :S1)   
1. นโยบายเปลี่ยนบ่อย  น าสู่การปฏิบัติได้ยาก  ภาระ
งานมากเกินไปท าไม่ทันเวลา  ท าให้ประสิทธิภาพการ
จัดการเรียนการสอนของครูลดลง 
2. การบริหารแบบบนลงล่าง บางเรื่องไม่ตรงกับความ
ต้องการ 
3. ข้อจ ากัดจ านวนบุคลากรตามโครงสร้างไม่เพียงพอ 
4. การด าเนินงานบางเรื่องไม่เป็นไปตามที่คาดหวัง
หรือตามนโยบาย 
5. ขาดความยืดหยุ่นในด้านการสนับสนุนการ
ด าเนินงานให้คิดนอกกรอบ 
6. แผนงานและเครื่องมือในการก ากับติดตาม  
ไม่ชัดเจน 
7. การชี้แจงนโยบายไม่ท่ัวถึงทั้งโรงเรียนและ
หน่วยงานภาครัฐ 
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จุดแข็ง (Strengths : S) จุดอ่อน (Weaknesses : W) 
ด้านผลผลิตและการบริการ (Service :S2)  
1. มีผลผลิตที่เป็นภาพความส าเร็จที่เกิดกับ
สถานศึกษา ผู้บริหาร ครู นักเรียน และเขตพ้ืนที่
อย่างหลากหลายรางวัล  เกิดประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผลดี  เป็นที่ยอมรับในชุมชน 
2. นักเรียนได้รับการส่งเสริม สนับสนุนด้าน
วิชาการ 
3. มีผลผลิตอย่างเป็นรูปธรรมและการบริการมีการ
อ านวยความสะดวก ค านึงถึงประโยชน์ทางราชการ 
4. มีการพัฒนาหลักสูตรอย่างต่อเนื่อง มีหลักสูตร
ท้องถิ่นและการจัดการเรียนการสอนที่หลากหลาย 
สนองความต้องการของท้องถิ่น และสร้างแรง
บันดาลใจให้กับผู้เรียน 
5. บุคลากรมีความรู้และทักษะที่จ าเป็นตามหน้าที่
รับผิดชอบ 
6. มีการจัดและพัฒนาระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน
อย่างมีประสิทธิภาพ 
7. นักเรียนมีคุณธรรม จริยธรรมและจิตอาสา
พร้อมรับการพัฒนาและท าประโยชน์เพื่อสังคม 
8. มีบริบทและสภาพแวดล้อม  แหล่งเรียนรู้ภายใน
โรงเรียนให้ใช้ประโยชน์ได้อย่างเต็มท่ี  
มีอาคารสถานที่พร้อม ท าให้ผู้เรียนได้รับการศึกษา
อย่างทั่วถึง 
9. มีการจัดการบริหารการศึกษาอย่างทั่วถึง ท าให้
ผู้เรียนได้รับโอกาสทางการศึกษาอย่างเสมอภาค 
และท่ัวถึง 
10. ผู้เรียนมีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา 
11. มีการบริการที่รวดเร็วโดยใช้การจัดการที่
ทันสมัย 
12. มีการให้บริการด้านสุขภาพอนามัยที่
หลากหลาย 

ด้านผลผลิตและการบริการ (Service :S2)  
1. นักเรียนบางส่วนขาดทักษะการคิดวิเคราะห์  
คิดสังเคราะห์ คิดไตร่ตรอง และคิดอย่างมี
วิจารณญาณนักเรียนบางส่วนไม่ตระหนักถึง
ความส าคัญของการศึกษา ขาดความกระตือรือร้น 
การแสวงหาความรู้ ส่งผลให้ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
อยู่ในระดับต่ า 
2. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในภาพรวมยังไม่เป็นไป
ตามเป้าหมาย 
3. นักเรียนขาดความมั่นใจและการกล้าแสดงออกเชิง
สร้างสรรค์ 
4. นักเรียนยังมีปัญหาการอ่านคล่อง เขียนคล่อง   
คิดค านวณท่ีเหมาะสมกับวัย 
5. นักเรียนยังขาดทักษะอาชีพและการมีงานท าอย่าง
ยั่งยืน 
6. การบริการด้านสารสนเทศยังล่าช้าในบางกรณี 
7. ค่านิยมเลียนแบบวัฒนธรรมต่างชาติ มีพฤติกรรม
ไม่เหมาะสม 
8. จ านวนผลผลิตที่ประสบผลส าเร็จยังมีปริมาณ 
ร้อยละน้อยเมื่อเทียบกับท้ังหมด 
9. นักเรียนยังมีพฤติกรรมเสี่ยง การออกกลางคัน 
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จุดแข็ง (Strengths : S) จุดอ่อน (Weaknesses : W) 
ด้านครูและบุคลากร  (Man : M1) 
1. มีการนิเทศครูและบุคลากรทางการศึกษาอย่าง
ต่อเนื่อง 
2. ผู้บริหาร ครูมีความมุ่งม่ันในการพัฒนาตน 
พัฒนาวิชาชีพและมีการพัฒนาตนเองเสมอ 
3. มีความพร้อมของครูและบุคลากรที่จะ 
ยกผลสัมฤทธิ์และผลส าเร็จ 
4. มีบุคลากรที่มีความรู้ ความสามารถ ทักษะและ
ประสบการณ์ในการท างานและการจัดการศึกษา 
5. มีความตระหนักในภาระหน้าที่ของตน  มีใจ
บริการสาธารณะ  มีความสามัคคี  ซื่อสัตย์สุจริต   
รักศรัทธาองค์การ ร่วมแรงร่วมใจปฏิบัติงานอย่างมี
คุณภาพ 
6. บุคลากรให้ความร่วมมือแนะน า บริการดี 
7. บุคลากรมีคุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณ
วิชาชีพ 
8. ครูและบุคลากรมีความสามารถในการใช้
เทคโนโลยีในการปฏิบัติงานทั้งด้านการจัดการเรียน
การสอนและงานพิเศษ ท าให้สามารถปฏิบัติหน้าที่
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
9. บุคลากรมีการพัฒนาสมรรถนะเพ่ือให้มี 
วิทยฐานะที่สูงขึ้น 
10. บุคลากรมีความรู้ในศิลปวัฒนธรรมประเพณี
ท้องถิ่น 
11. มีบุคลากรที่เข้าใจบทบาทหน้าที่ของสายงาน 
12. มีการวางแผนบริหารจัดการบุคคลด้วยองค์
คณะ อย่างโปร่งใส ตรวจสอบได้ 
 
 

ด้านครูและบุคลากร (Man : M1) 
1. ครูมีภาระงานมาก ส่งผลให้มีการเตรียมการสอน
น้อยลง 
2. ครูและบุคลากรยังไม่ปรับเปลี่ยนวัฒนธรรมการ
ท างานเพ่ือมุ่งผลสัมฤทธิ์ การท างานเป็นทีมยังไม่มี
ประสิทธิภาพเท่าที่ควร 
3. ครูและบุคลากรขาดน าองค์ความรู้จากการอบรม
พัฒนาสู่การปฏิบัติอย่างแท้จริง 
4. กิจกรรมการสร้างแรงบันดาลใจมีน้อย 
5. ครูยังไม่ปรับเปลี่ยนวิธีการสอน  ขาดความคิด
สร้างสรรค์ ในการสร้างนวัตกรรม ขาดทักษะการสอน
ที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ การท าวิจัยในชั้นเรียน ส่งผล
ให้การจัดการเรียนการ 
6. บุคลากรขาดความเป็นเอกภาพในการท างานเป็น
หมู่คณะจึงท าให้ขาดการประสานงานที่ดี 
7. บุคลาการขาดแคลน  ไม่เพียงพอ 
8. ครูและบุคลากรบางส่วน ขาดความตระหนักในการ
ท างาน 
9. ครูสอนไม่ตรงวิชาเอกใน รร.ขนาดเล็ก 
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จุดแข็ง (Strengths : S) จุดอ่อน (Weaknesses : W) 
ด้านประสิทธิภาพทางการเงิน (Money : M2) 
1. มีการจัดสรรงบประมาณที่เป็นไปตามระเบียบ 
ตรวจสอบได้ 
2. การเบิกจ่ายงบประมาณเป็นไปตามระเบียบ
กฎหมายและระเบียบของทางราชการ 
3. โรงเรียนมีการระดมทุนจากผู้ปกครองและ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการด าเนินการ
โครงการต่าง ๆ 
4. มีบริหารการเงินอย่างมีประสิทธิภาพ ทั่วถึง  
คุ้มค่า  โปร่งใส ตรวจสอบได้ มีประสิทธิภาพ 
5. จัดระบบงานสารบรรณและงานทะเบียนให้มี
ระเบียบ สะดวกในการใช้ การหา มีการจัดซื้อ  
จัดจ้าง การเบิกจ่ายพัสดุ ครุภัณฑ์และด าเนินงาน
ทางด้านการเงินให้เป็นไปตามเกณฑ์ ตามระเบียบ
ส านักนายกรัฐมนตรี และหน่วยงานต้นสังกัด 
6. มีการจัดท าแผนการใช้จ่ายงบประมาณโดยทุก
ฝ่ายมีส่วนร่วม ท าให้มีความโปร่งใสการใช้จ่ายตรง
กับความต้องการ ส่งผลให้การด าเนินงาน/
กิจกรรม/โครงการของแต่กลุ่มงาน บรรลุ
วัตถุประสงค์ 
7. มีระบบ smss ที่ตรวจสอบได้รวดเร็ว ถูกต้อง 
 
ด้านวัสดุครุภัณฑ์ อาคาร สถานที่(Material:M3) 
1. การจัดซื้อจัดจ้างมีความโปร่งใส และมีการ
จัดการพัสดุ ครุภัณฑ์อย่างเป็นระบบ 
2. มีแหล่งเรียนรู้และภูมิปัญญาท้องถิ่นที่
หลากหลายและมีความแตกต่างทางวัฒนธรรมจาก
สถานที่อ่ืนๆ 
3. มีการพัฒนา ปรับปรุงอาคารสถานที่ให้มีความ
มั่นคง แข็งแรง มีบรรยากาศร่มรื่นและส่งเสริมให้มี
การใช้อาคารสถานที่ ให้เหมาะสมและเกิด

ด้านประสิทธิภาพทางการเงิน (Money : M2) 
1. ข้อจ ากัดงบประมาณ ส่งผลต่อการด าเนินงานตาม
โครงการ กิจกรรม 
2. การด าเนินการด้านงบประมาณล่าช้าไม่ทันต่อ
ความต้องการ ไม่คล่องตัว บางกิจกรรมจึงต้องใช้เงิน
ส่วนตัวส ารองจ่ายในการด าเนินการ 
3. การเบิกจ่ายเงินงบประมาณค่อนข้างซับซ้อน  
( เอกสารเยอะ) ขาดความคล่องตัว ล่ าช้า  ควร
ให้บริการแบบ one stop service 
4. ขาดความรู้ความเข้าใจ  ขาดประสบการณ์ในการ
ท างานด้านงบประมาณ 
5. ระเบียบ กฎหมาย ข้อบังคับ การใช้เงินงบประมาณ 
ไม่มีความยืดหยุ่น ไม่เอ้ือต่อการบริหารจัดการ 
6. งบประมาณการขับเคลื่อนคุณภาพน้อย   
ไม่ครอบคลุมในภารกิจที่จ าเป็น 
7. ความชัดเจนในการปฏิบัติเรื่องระเบียบการเงิน 
ความล่าช้าในการบริหารจัดการการเงิน 
8. การบริหารจัดการงบประมาณไม่เป็นไปตาม
วัตถุประสงค์ 
 
 
 
ด้านวัสดุครุภัณฑ์ อาคาร สถานที่ (Material:M3) 
1. สื่อ วัสดุอุปกรณ์ ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ช ารุด ไม่
เพียงพอ ส่งผลต่อการบริการและบริหารการศึกษา 
2. ห้องปฏิบัติการไม่เพียงพอ ต้องเดินเรียนท าให้
นักเรียนเข้าห้องเรียนช้า/มีเวลาเรียนน้อย ส่งผลให้
ประสิทธิภาพการเรียนการสอนลดลง 
3. มีวัสดุอุปกรณ์ อาคาร สถานที่พร้อมแต่ขาด
งบประมาณในการซ่อมแซม  การซ่อมแซมล่าช้าไม่ทัน
ต่อการใช้งาน 



 

แผนพัฒนาการศึกษา พ.ศ.2563-2565  สพม.33 หน้า 73 
 

จุดแข็ง (Strengths : S) จุดอ่อน (Weaknesses : W) 
ประโยชน์สูงสุด ปรับปรุงโรงอาหาร 
4. มีวัสดุ ครุภัณฑ์ที่มีคุณภาพ  อาคารสถานที่
เพียงพอ  ประสิทธิภาพดี  มั่นคงแข็งแรง  สะดวก
ต่อการให้บริการใช้อย่างคุ้มค่า 
5. จัดหาสื่อนวัตกรรมที่ทันสมัยให้นักเรียน  ช่วยให้
นักเรียนเกิดความสนใจและเกิดการเรียนรู้มากข้ึน 
6. มีอุปกรณ์ เครื่องมือ ห้องเรียน ICT  เทคโนโลยี
ทีท่ันสมัย  และระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ต
ครอบคลุมทั่วพื้นที่บริเวณโรงเรียน  ส่งผลต่อ
คุณภาพนักเรียน 
7. มีงบประมาณท่ีเอ้ือต่อการพัฒนาครุภัณฑ์ 
อาคารสถานที่ กระจายไปแต่ละสถานศึกษาอย่าง
ทั่วถึง 

4. โรงเรียนขนาดเล็กขาดสื่อ ครุภัณฑ์ วัสดุอุปกรณ์ใน
การจัดการเรียนรู้ 
5. บ้านพักครู  ห้องน้ า ห้องส้วมไม่เพียงพอกับความ
ต้องการ 
6. วัสดุอุปกรณ์ อาคารสถานที่และแหล่งเรียนรู้  
ขาดการดูแลบ ารุงรักษาให้มีสภาพพร้อมใช้งาน 
7. การใช้วัสดุครุภัณฑ์ยังขาดประสิทธิภาพในการ 
ใช้งาน  ไม่คุ้มค่า 

 
 
 

 
 

ด้านการบริหารจัดการของ สพท. และ
สถานศึกษา  (Management : M4) 
1. ผู้บริหารมีคุณธรรม จริยธรรม และเป็นผู้ที่
ประพฤติ และปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างท่ีดี 
2. มีการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล 
3. มีระบบสารสนเทศเพ่ือการจัดการอย่าง
หลากหลายครบถ้วนสมบูรณ์ 
4. มีการนิเทศ ก ากับ ติดตาม ตรวจสอบ และ
ประเมินอย่างเป็นระบบ 
5. มีการบริหารจัดการตามมาตรฐานการ
ปฏิบัติงาน โรงเรียนมัธยมศึกษา 
6. มีการสร้างเครือข่ายการมีส่วนร่วมของผู้มีส่วน
ได้ส่วนเสีย 
7. การจัดโครงสร้าง ก าลังคน ก าหนดนโยบาย 
กระจายอ านาจ ร่วมประสานปฏิบัติงานกับ
ผู้เกี่ยวข้อง โดยยึด สพท. และสถานศึกษาเป็นฐาน  
ทุกภาคส่วนแบบมีส่วนร่วม   
และบูรณาการร่วมกันอย่างเหมาะสม 

ด้านการบริหารจัดการของ สพท. และสถานศึกษา 
(Management : M4) 
1. การบริหารจัดการควรใช้ข้อมูลในการบริหารให้
มากขึ้น ควรมีระบบ BIG DATA ที่มีประสิทธิภาพและ
เกิดประสิทธิผล 
2. ครูออกนอกห้องเรียนไปอบรมบ่อยท าให้การเรียน
การสอนขาดความต่อเนื่อง 
3. มีนโยบายเร่งด่วนบ่อยท าให้มีผลกระทบต่อการ
เรียนการสอน 
4. ขาดการน าผลการวิจัยมาพัฒนาองค์กรอย่าง
ต่อเนื่อง 
5. ระบบสารสนเทศมีหลายระบบ การจัดระบบข้อมูล
สารสนเทศไม่สมบูรณ์ และไม่เชื่อมโยงท าให้เกิดภาระ
งานในการจัดท าที่ซ้ าซ้อน 
6. บางเรื่องสถานศึกษาต้องด าเนินงานตามค าสั่งสพท. 
ขาดความคล่องตัว 
7. ขาดนวัตกรรมการบริหารใหม่ ๆ 
8. แกนน าเครือข่ายต่าง ๆ ขาดการขยายผลสู่องค์กร 
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จุดแข็ง (Strengths : S) จุดอ่อน (Weaknesses : W) 
8. มีความสัมพันธ์ทางการประสานงานบริหาร
จัดการ  มิติสัมพันธ์ที่ดีเยี่ยม  มีความเป็นเอกภาพ  
ครอบคลุม ครบถ้วน 
9. มีแผนและโครงการ เพ่ือใช้ในการพัฒนา
โรงเรียนอย่างต่อเนื่อง ส่งผลให้การจัดการศึกษา           
มีประสิทธิภาพ 
 

 

9. ขาดการสื่อสารและการประชาสัมพันธ์ที่ทั่วถึง 
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สรุปผลการวิเคราะหส์ภาพแวดล้อม /  
ประเมินสถานภาพ 

ของส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 33 
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ตาราง  สรุปผลการประเมินสถานภาพสภาพแวดล้อมภายนอกและสภาพแวดล้อมภายใน (SWOT) 
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 33 

ตาราง  1  การประเมินสถานภาพปัจจัยสภาพแวดล้อมภายนอก (STEP)  

ประเด็นตัวชี้วัด 
น้้าหนัก
คะแนน 

ค่าคะแนน คะแนนจริง 
สรุป 

ผลการ
วิเคราะห์ 

โอกาส(+) 
อุปสรรค(-

) 
โอกาส  

(+) 

อุปสรร
ค 
(-) คะแนนเต็ม 1  1-5  1-5 

1. ด้านสังคม-วัฒนธรรม (Social = S) 0.34 4.13 3.97 1.41 1.35 0.06 
2. ด้านเทคโนโลยี  
(Technology = T ) 

0.22 3.82 3.88 0.84 0.85 -0.01 

3. ด้านเศรษฐกิจ  ( Economic = E ) 0.24 3.86 4.00 0.93 0.96 -0.03 
4. ด้านการเมืองและกฎหมาย  
(Politic = P) 

0.20 4.00 3.94 0.80 0.79 0.01 

ค่าเฉลี่ยคะแนนจริงประเมินสถานภาพปัจจัยสภาพแวดล้อมภายนอก (STEP)  3.97 3.95 0.02 

 
ตาราง 2  การประเมินสถานภาพปัจจัยสภาพแวดล้อมภายใน (2S4M)  

ประเด็นตัวชี้วัด 

น้้าหนัก
คะแนน 

ค่าคะแนน คะแนนจริง 
สรุป 

ผลการ
วิเคราะห์ 

จุดแข็ง(+) จุดอ่อน(-) 
จุดแข็ง 

(+) 
จุดอ่อน 

(-) 
คะแนน
เต็ม 1 

 1-5  1-5 

1. ด้านโครงสร้างและนโยบาย  
   (Structure =S1 ) 

0.20 4.14 3.87 0.83 0.77 0.06 

2. ด้านผลผลิตและการบริการ  
   (Service and Products  = S2) 

0.18 4.04 3.88 0.73 0.70 0.03 

3. ด้านบุคลากร  (Man = M1) 0.16 4.22 3.76 0.68 0.60 0.07 
4. ด้านประสิทธิทางการเงิน   
   (Money = M2) 

0.12 4.15 3.73 0.50 0.45 0.05 

5. ด้านวัสดุ และอุปกรณ์  
   (Materials = M3 ) 

0.10 3.95 3.93 0.395 0.393 0.002 

6. ด้านการบริหารจัดการ  
   (Mannagement  = M4) 

0.24 4.11 3.87 0.99 0.93 0.06 

ค่าเฉลี่ยคะแนนจริงประเมินสถานภาพปัจจัยสภาพแวดล้อมภายใน (2S4M)  4.11 3.84 0.27 
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กราฟแสดงผลการประเมินสถานภาพของส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา  เขต  33 
บนแกนความสัมพันธ์ของ  SWOT 

 

   
ผลการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายนอกของ สพม.33  ปรากฏว่ามีสภาพแวดล้อมภายนอก  มี                 

“โอกาส” มากกว่า“อุปสรรค” 

ส่วนสภาพแวดล้อมภายในมี “จุดแข็ง”   มากกว่า  “จุดอ่อน”  คือมีสถานภาพโน้มเอียงไปใน

ต าแหน่ง   เอื้อและแข็ง 
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ส่วนที่  3 

ทิศทางการพัฒนาการศึกษาของเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 33 

 
  จากผลการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมทั้งภายนอก/ภายใน (SWOT)  ของเขตพ้ืนที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 33 นั้น  เพ่ือส่งเสริมพัฒนาจุดแข็งและโอกาส  แก้ไขปรับปรุงจุดอ่อนและอุปสรรค  ซึ่งจะ
ส่งผลให้การบริหารจัดการตามภารกิจของเขตพ้ืนที่การศึกษาให้มีคุณภาพสูงขึ้น   มีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผลสูงสุด  ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 33   จึงได้ร่วมกันก าหนดทิศทางการพัฒนา  
ดังนี้ 
 

 วิสัยทัศน์ (VISION) 
    
   “ส านักงานเขตพื้นที่การศกึษามัธยมศึกษา เขต 33 เป็นองค์กรคุณภาพมาตรฐานระดับสากล  
     สร้างทุนมนุษย์ด้วยนวัตกรรม  น้อมน าศาสตร์พระราชาสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน” 
              
 

 พันธกิจ  (MISSION) 
  
พันธกิจ 

1. จัดการศึกษาเพื่อเสริมสร้างความมั่นคงของสถาบันหลักของชาติและการปกครองในระบอบ
ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 

2. ส่งเสริมศักยภาพผู้เรียนเพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขัน โดยพัฒนาคุณภาพผู้เรียนให้มี
ความรู้ ทักษะวิชาการ ทักษะชีวิต ทักษะอาชีพ คุณลักษณะในศตวรรษที่ 21 

3. ส่งเสริม พัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  มีสมรรถนะตรงตามสายงาน และ       มี
วัฒนธรรมการท างานท่ีมุ่งเน้นผลสัมฤทธิ์อย่างมืออาชีพ 

4. สร้างโอกาส ความเสมอภาค ลดความเหลื่อมล้ า ให้ผู้เรียนทุกคนได้รับบริการทางการศึกษาอย่าง
ทั่วถึงและเท่าเทียม 

5. ส่งเสริมการจัดการศึกษาเพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ยึดหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง และเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goals : SDGs) 

6. ส่งเสริมระบบบริหารจัดการแบบบูรณาการ และส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการจัด
การศึกษา  โดยใช้เทคโนโลยีดิจิทัล (Digital  Technology) เพ่ือมุ่งสู่ Thailand 4.0 
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         เป้าประสงค์หลัก (GOALS) 
 

1. ผู้เรียนมีความรักในสถาบันหลักของชาติและยึดมั่นการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข มีทัศนคติท่ีถูกต้องต่อบ้านเมือง มีหลักคิดท่ีถูกต้องและเป็นพลเมืองดีของชาติ 
มีคุณธรรมจริยธรรมมีค่านิยมที่พึงประสงค์ มีจิตสาธารณะ รับผิดชอบต่อสังคมและผู้อ่ืน ซื่อสัตย์ สุจริต มัธยัสถ์ 
อดออม โอบอ้อมอารี มีวินัย รักษาศีลธรรม โดยน้อมน าพระบรมราโชบาย รัชกาลที่ 10 สู่การปฏิบัติ 

2. ผู้เรียนที่มีความสามารถพิเศษด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ ศิลปะ ดนตรี กีฬา ภาษาและอ่ืน ๆได้รับ
การพัฒนาอย่างเต็มตามศักยภาพ 

3. ผู้เรียนเป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้คิดริเริ่มและสร้างสรรค์นวัตกรรม มีความรู้ มีทักษะ มีสมรรถนะตาม
หลักสูตร และคุณลักษณะของผู้เรียนในศตวรรษที่ 21 มีสุขภาวะที่เหมาะสมตามวัย มีความสามารถในการ
พ่ึงพาตนเองตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และการเป็นพลเมืองพลโลกที่ดี (Global Citizen) พร้อม
ก้าวสู่สากล น าไปสู่การสร้างความสามารถในการแข่งขันระดับประเทศ และนานาชาติ 

4. ผู้เรียนที่มีความต้องการจ าเป็นพิเศษ (ผู้พิการ) กลุ่มชาติพันธุ์ กลุ่มผู้ด้อยโอกาสและกลุ่มที่อยู่ในพ้ืนที่
ห่างไกลทุรกันดาร ได้รับการศึกษาอย่างทั่วถึง เท่าเทียม และมีคุณภาพ 

5. ครูและบุคลากรทางการศึกษา เป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้ มีความรู้และจรรยาบรรณตามมาตรฐาน
วิชาชีพ  เป็นผู้สร้างสรรค์นวัตกรรม ใช้เทคโนโลยี และน้อมน าศาสตร์พระราชามาใช้ในการจัดการเรียนรู้ 

6. ผู้บริหารสถานศึกษามีภาวะผู้น าทางวิชาการ น าเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้บริหารงาน ยึดหลัก            
ธรรมาภิบาลและน้อมน าศาสตร์พระราชาสู่การปฏิบัติ 

7. สถานศึกษาจัดการศึกษา เพื่อการบรรลุเป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืน (Sustainable 
Development Goals: SDGs) และสร้างเสริมคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ตามหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง 

8. ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา  สถานศึกษา  มีการบริหารจัดการเชิงบูรณาการ  มีระบบข้อมูล
สารสนเทศที่มีประสิทธิภาพ มีการก ากับ ติดตาม ประเมินผลและรายงานผลอย่างเป็นระบบ ใช้งานวิจัย  
เทคโนโลยีดิจิทัลนวัตกรรม ในการขับเคลื่อนคุณภาพการศึกษา 
 
วัฒนธรรมองค์กร 
 ร่วมคิด  ร่วมท า   ร่วมรับผิดชอบ 
ค่านิยมองค์กร 
 รับผิดชอบ   มีน้ าใจ  ให้บริการ  ประสานงานอย่างกัลยาณมิตร 
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        กลยุทธ์ ( STRATEGY  ISSUES ) 
 
กลยุทธ์ที่ 1 จัดการศึกษาเพ่ือความมั่นคง 
กลยุทธ์ที่ 2 พัฒนาคุณภาพผู้เรียนและส่งเสริมการจัดการศึกษาเพ่ือสร้างขีดความสามารถในการแข่งขัน 
กลยุทธ์ที่ 3 ส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา 
กลยุทธ์ที่ 4 ขยายโอกาสการเข้าถึงบริการทางการศึกษาและการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ 
กลยุทธ์ที่ 5 จัดการศึกษาเพ่ือเสริมสร้างคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
กลยุทธ์ที่ 6 พัฒนาระบบบริหารจัดการและส่งเสริมการมีส่วนร่วม     
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ส่วนที่ 4 

ยุทธศาสตร์/กลยุทธ์การพัฒนาการศึกษา  และโครงการ/กิจกรรม 

 
จากวิสัยทัศน์ของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 33 ที่ว่า “ส านักงานเขตพ้ืนที่

การศึกษามัธยมศึกษา เขต 33 เป็นองค์กรคุณภาพมาตรฐานระดับสากล  สร้างทุนมนุษย์ด้วยนวัตกรรม   
น้อมน าศาสตร์พระราชาสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน” โดยมีเป้าประสงค์หลักคือ  นักเรียนในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษามัธยมศึกษา  เขต 33    เป็นคนดี   เก่ง   มีความสุข   และผู้รับบริการมีความพึงพอใจนั้น   ในการนี้   
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 33 จึงได้ก าหนดกลยุทธ์เพ่ือพัฒนาคุณภาพการศึกษาของเขต
พ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 33   โดยน านโยบายรัฐบาล  ยุทธศาสตร์ชาติ  นโยบายส านักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  มาตรฐานการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  และมาตรฐานส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษามาเป็นโจทย์ในการพัฒนา  เพ่ือให้การพัฒนาคุณภาพสอดคล้องกับนโยบายต้นสังกัด  และเป็นการ
ส่งเสริมสนับสนุนให้ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาและสถานศึกษา  ได้รับการรับรองคุณภาพและมาตรฐาน     
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 33   จึงได้ก าหนดยุทธศาสตร์การพัฒนา แบ่งเป็น ยุทธศาสตร์
ระดับองค์กร   ประเด็นยุทธศาสตร์      และแปลงยุทธศาสตร์ระดับองค์กรไปสู่การปฏิบัติโดยใช้    Balanced  
Scorecard : BSC  ได้กลยุทธ์ระดับโครงการ  ดังนี้ 
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กลยุทธ์ที่ 1 จัดการศึกษาเพื่อความม่ันคง 
เป้าประสงค์ 1. ผู้เรียนมีความรักในสถาบันหลักของชาติและยึดมั่นการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็น 
ประมุข มีทัศนคติท่ีถูกต้องต่อบ้านเมือง มีหลักคิดที่ถูกต้องและเป็นพลเมืองดีของชาติ  มีคุณธรรมจริยธรรมมีค่านิยมที่พึงประสงค์ มีจิตสาธารณะ  รับผิดชอบต่อสังคมและ
ผู้อื่น ซื่อสัตย์ สุจริต มัธยัสถ์ อดออม โอบอ้อมอารี มีวินัย รักษาศีลธรรม โดยน้อมน าพระบรมราโชบายรัชกาลที่ 10 

ตัวชี้วัดหลัก 
เป้าหมาย  

3 ปี 
เป้าหมาย 

 โครงการ/กิจกรรม  ผู้ที่รับผิดชอบ 
2563 2564 2565 

1. ร้อยละของผู้เรียนมีคุณลักษณะอัน
พึงประสงค์ตรงตามหลักสูตรฯ 

100 100 100 100 1. โครงการพัฒนาคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของ
ผู้เรียน 
   - กิจกรรมอบรมพัฒนาครู 
   - นิเทศ ติดตามการด าเนินงานของสถานศึกษา 

นายดนัย ค าผุย 
 

2. ร้อยละของผู้เรียนมีความรักชาติ 
ศาสนา พระมหากษัตริย์ 
 

100 100 100 100 1. โครงการเสริมสร้างความม่ันคงสถาบันหลัก 
  - นิเทศ ติดตามการด าเนินงานของสถานศึกษา 
 

นายดนัย ค าผุย 

3. ร้อยละของผู้เรียนมีทัศนคติที่ดีต่อ
บ้านเมืองและเป็นพลเมืองที่ดีของชาติ 
 

100 90 95 100 1.โครงการส่งเสริมและพัฒนาทัศนคติที่ดีต่อบ้านเมือง
และเป็นพลเมืองที่ดีของชาติ 
- นิเทศ ติดตามการด าเนินงานของสถานศึกษา 

นายดนัย ค าผุย 
นายชัยสิทธิ์ คุณสวัสดิ์ 

    2. โครงการจิตอาสา 904 
 

นางสาวชูจิตร  
ชูทรงเดช และคณะ    

    3. กิจกรรมส่งเสริมลูกเสือ เนตรนารี กีฬา ดนตรี 
 

นางชมพูทิพย์  
ธรรมโสภณ และคณะ 
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ตัวชี้วัดหลัก 
เป้าหมาย  

3 ปี 
เป้าหมาย 

 โครงการ/กิจกรรม  ผู้ที่รับผิดชอบ 
2563 2564 2565 

4. ร้อยละของผู้เรียนน้อมน าพระบรม 
ราโชบายรชักาลที่ 10 สู่การปฏิบัติ 

100 90 95 100 1. โครงการส่งเสริมกิจกรรมตามพระราชด ารัส รัชกาล
ที่ 9 และพระบรมราโชบาย รัชกาลที่ 10  
 - อบรมพัฒนาครู 
- กิจกรรมค่ายนักเรียนต้นแบบ 

นายชัยสิทธิ์ คุณสวัสดิ์ 
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กลยุทธ์ที่ 2 พัฒนาคุณภาพผู้เรียนและส่งเสริมการจัดการศึกษาเพื่อสร้างขีดความสามารถในการแข่งขัน 

เป้าประสงค์ 2  ผู้เรียนมีความสามารถพิเศษ ด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ ศิลปะ ดนตรี กีฬา ภาษา และอ่ืนๆ ได้รับการพัฒนาอย่างเต็มตามศักยภาพ 

ตัวชี้วัดหลัก 
เป้าหมาย  

3 ปี 
เป้าหมาย 

 โครงการ/กิจกรรม  ผู้ที่รับผิดชอบ 
2563 2564 2565 

1. ผู้เรียนที่มีความสามารถพิเศษ 
มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิทยาศาสตร์ 
คณิตศาสตร์ ตามมาตรฐานที่ก าหนด 
 

90 80 85 90 1. โครงการดาวรุ่งมุ่งสู่โอลิมปิกวิชาการด้าน
วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ 
2. โครงการโอลิมปิก สอวน. 
 

นางชมพูทิพย์   
ธรรมโสภณและคณะ 
 

    3. โครงการ KKU Smart Learning  
  - กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 
  - นิเทศ ติดตามการด าเนินงานของสถานศึกษา 

นายสดใส กาพย์กลอน 

    4. โครงการขับเคลื่อนการจัดการเรียนรู้ 
สะเต็มศึกษา (STEM Education) 
    -อบรมพัฒนาครู 
   - แลกเปลี่ยนเรียนรู้ 

นายรวิชญุฒม์ ทองแม้น 

2. ผู้เรียนมีความสามารถพิเศษ  
มีทักษะด้านศิลปะ ดนตรี กีฬา และ
สามารถเข้าร่วมแข่งขันในระดับต่างๆได้ 

100 80 90 100 1. โครงการแข่งขันศิลปหัตกรรมนักเรียน 
2. ห้องเรียนพิเศษด้านกีฬา 

นางชมพูทิพย์   
ธรรมโสภณและคณะ 
 
 



 

แผนพัฒนาการศึกษา พ.ศ. 2563-2565  สพม.33  หน้า 86 
 

ตัวชี้วัดหลัก 
เป้าหมาย  

3 ปี 
เป้าหมาย 

 โครงการ/กิจกรรม  ผู้ที่รับผิดชอบ 
2563 2564 2565 

3. ผู้เรียนสามารถสื่อสารโดยใช้
ภาษาอังกฤษและภาษาต่างประเทศที่ 2 

100 80 90 100 1. โครงการพัฒนาครูด้านจัดการเรียนการสอน
ภาษาอังกฤษ ค่าย Boot CAMP 
    - อบรมพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา 
    - นิเทศ ติดตามการด าเนินงานของสถานศึกษา 

นายสดใส กาพย์กลอน 

     2. โครงการอัจฉริยภาพด้านภาษา 
  - อบรมพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา 

นายสดใส กาพย์กลอน 

    3. โครงการยกระดับคุณภาพการเรียนการสอน 
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ) 
  - นิเทศ ติดตามการด าเนินงานของสถานศึกษา 

นายสดใส กาพย์กลอน 

4. ผู้เรียนที่มีความสามารถพิเศษ 
สามารถเข้าร่วมการแข่งขันในเวที 
ระดับชาติและนานาชาติได้ 
 

100 80 90 100 1. โครงการ PISA 
- อบรมพัฒนาครู 

นายพิจิตร  อุตตะโปน 

    2. โครงการพัฒนาศักยภาพโรงเรียนมาตรฐานสากล 
- อบรมพัฒนาผู้บริหารและครู 
- แลกเปลี่ยนเรียนรู้ ผลงาน IS  

นายรวิชญุฒม์  ทองแม้น 
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กลยุทธ์ที่ 2 พัฒนาคุณภาพผู้เรียนและสง่เสริมการจัดการศึกษาเพื่อสร้างขีดความสามารถในการแข่งขัน 
เป้าประสงค์ที่ 3. ผู้เรียนเป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้ คิดริเริ่มและสร้างสรรค์นวัตกรรม มีความรู้ มีทักษะ มีสมรรถนะตามหลักสูตร และคุณลักษณะของผู้เ รียนในศตวรรษ 

ที่ 21 มีสุขภาวะที่ เหมาะสมตามวัย มีความ สามารถในการพ่ึงพาตนเองตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และการเป็นพลเมืองพลโลกที่ดี (Global Citizen) พร้อม

ก้าวสู่สากล น าไปสู่การสร้างความสามารถในการแบ่งปันระดับประเทศและนานาชาติ 

ตัวชี้วัดหลัก 
เป้าหมาย  

3 ปี 
เป้าหมาย 

 โครงการ/กิจกรรม  ผู้ที่รับผิดชอบ 
2563 2564 2565 

1. ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
ตามหลักสูตรสถานศึกษา 
 

95 80 90 95 1. โครงการนิเทศบูรณาการโดยใช้พื้นที่เป็นฐานเพ่ือ
การพัฒนาคุณภาพการศึกษาผ่านกระบวนการชุมชน
การเรียนรู้ทางวิชาชีพ  
- นิเทศ การจัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการเปิดชั้น
เรียน 
- นิเทศ ระบบการประกันคุณภาพการศึกษา 

นางพชรพรรณ ด่านวิไล 
นายชัยสิทธิ์ คุณสวัสดิ์ 
นางนาถสุดา จินดาศรี 
นางตวงรัตน์ เกียรติคุณรัตน์ 
นายพิจิตร อุตตะโปน 
 

2. ผู้เรียนมีทักษะ มีสมรรถนะ  
มีคุณลักษณะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 
 
  

100 80 90 100 1. โครงการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาท่ีเอ้ือต่อการ 
พัฒนาสมรรถนะผู้เรียนเป็นรายบุคคลมีทักษะที่จ าเป็น 
ในศตวรรษท่ี 21 น าไปสู่การจัดการศึกษาเพ่ือการมี
งานท า 
- อบรมพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา 
- นิเทศ ติดตาม การด าเนินงานของสถานศึกษา 

นายดนัย  ค าผุย 
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ตัวชี้วัดหลัก 
เป้าหมาย  

3 ปี 
เป้าหมาย 

 โครงการ/กิจกรรม  ผู้ที่รับผิดชอบ 
2563 2564 2565 

    2. โครงการอบรมคุณธรรม จริยธรรม 
- จัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 
- นิเทศ ติดตามการด าเนินงานของสถานศึกษา 

นายดนัย ค าผุย  
นายชัยสิทธิ์ คุณสวัสดิ์ 

3. ผู้เรียนมีสุขภาวะเหมาะสมตามวัย 
 

100 90 95 100 1. โครงการส่งเสริมสุขภาวะที่ดีและมีสุนทรียภาพ 
   - กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 
   - นิเทศ ติดตาม การด าเนินงานของสถานศึกษา 

นายดนัย ค าผุย 
 

4. ผู้เรียนมีความสามารถในการพึ่งพา
ตนเอง ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง 
 

100 80 90 100 1. โครงการสืบสานศาสตร์พระราชาพ่ึงพาตนเอง 
     -กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 
     - นิเทศ ติดตาม การด าเนินงานของสถานศึกษา 
 

นายชัยสิทธิ์ คุณสวัสดิ์ 

5. ผู้เรียนมีการปรับตัวต่อการเป็นพลเมือง
พลโลกที่ดี 

95 80 90 95 1. โครงการพัฒนาการศึกษาเพ่ือการมีงานท า 
 

นางชมพูทิพย์ ธรรมโสภณ 
 

    2. โครงการจิตอาสา 904 นางสาวชูจิตร ชูทรงเดช 
และคณะ 

6. ผู้เรียนมีความสามารถในการแข่งขัน
ระดับประเทศและนานาชาติ 

95 80 90 95 1. โครงการพัฒนาครูด้านจัดการเรียนการสอน
ภาษาอังกฤษ ค่าย Boot CAMP 
    - อบรมพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา 
    - นิเทศ ติดตามการด าเนินงานของสถานศึกษา 
 

นายสดใส กาพย์กลอน 
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ตัวชี้วัดหลัก 
เป้าหมาย  

3 ปี 
เป้าหมาย 

 โครงการ/กิจกรรม  ผู้ที่รับผิดชอบ 
2563 2564 2565 

    2. โครงการพัฒนาครูในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ตาม
แนว STEM ศึกษา 
     - อบรมพัฒนาครู 
     - แลกเปลี่ยนเรียนรู้ 
     - อบรมพัฒนาศึกษานิเทศก์ ผู้บริหารและครูผู้สอน 
     - นิเทศ ติดตามการด าเนินงานของสถานศึกษา 

นายรวิชญุฒม์  ทองแม้น 

    3. โครงการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน 
 

นางชมพูทิพย์ ธรรมโสภณ 
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กลยุทธ์ที่ 3 ส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา 

เป้าประสงค์ที่ 4. ครูและบุคลากรทางการศึกษา เป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้ มีความรู้ และจรรยาบรรณตามมาตรฐาน วิชาชีพ เป็นผู้สร้างสรรค์นวัตกรรม ใช้เทคโนโลยี  

และน้อมน าศาสตร์พระราชามาใช้ในการจัดการเรียนรู้ 

ตัวชี้วัดหลัก 
เป้าหมาย  

3 ปี 
เป้าหมาย 

 โครงการ/กิจกรรม  ผู้ที่รับผิดชอบ 
2563 2564 2565 

1. ร้อยละของครูและบุคลากรทางการ
ศึกษาที่ร่วมกิจกรรมชุมชนแห่งการเรียนรู้
ทางวิชาชีพ (PLC) 
 

100 100 100 100 1. โครงการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาท่ีร่วม
กิจกรรมชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (PLC) 
 

นายเสนอ ประพันธ์ 
 
 

    2. นิเทศ การจัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการเปิดชั้น
เรียน 

นายชัยสิทธิ์ คุณสวัสดิ์ 
 

2. ร้อยละของครูและบุคลากรทางการ
ศึกษาที่ ได้ รับการส่ ง เสริมและพัฒนา
ยกระดับความรู้ด้านภาษาต่างประเทศ 
 

85 70 80 85 1. โครงการพัฒนาครูด้านจัดการเรียนการสอน
ภาษาอังกฤษ ค่าย Boot CAMP 
    - อบรมพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา 
    - นิเทศ ติดตามการด าเนินงานของสถานศึกษา 

นายสดใส กาพย์กลอน 

3. ร้อยละของครูและบุคลากรทางการ
ศึกษาที่ได้รับการส่งเสริมและพัฒนาครูให้
มีทักษะการคิดขั้นสูงผ่านกิจกรรม Active 
Learning 

90 80 85 90 1. โครงการนิเทศบูรณาการโดยใช้พื้นที่เป็นฐานเพ่ือ
การพัฒนาคุณภาพการศึกษาผ่านกระบวนการชุมชน
การเรียนรู้ทางวิชาชีพ  
 

นางพชรพรรณ ด่านวิไล 
นายชัยสิทธิ์ คุณสวัสดิ์ 
นางนาถสุดา จินดาศรี 
นางตวงรัตน์ เกียรติคุณรัตน์ 
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ตัวชี้วัดหลัก 
เป้าหมาย  

3 ปี 
เป้าหมาย 

 โครงการ/กิจกรรม  ผู้ที่รับผิดชอบ 
2563 2564 2565 

 - นิเทศ การจัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการเปิดชั้น
เรียน 
- นิเทศ ระบบการประกันคุณภาพการศึกษา 

นายพิจิตร อุตตะโปน 

    2. โครงการอบรมและพัฒนา แลกเปลี่ยนเรียนรู้ 
Active Learning 

นางณัฐกานต์ ปีแหล่ 

    3.โครงการมหกรรมวิชาการมัธยมศึกษา 
   - ประกวดและคัดเลือก Best Practice 
   -  กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 

นายวัชรา สามาลย์ 

4.ร้อยละของครูและบุคลากรทางการ
ศึกษาที่ได้รับการส่งเสริมและพัฒนาทักษะ
ในการสร้างเครื่องมือการวัดประเมินผล
การเรียนรู้และทักษะขั้นสูง 
 

90 80 85 90 1. โครงการทดสอบ PISA 
    - อบรมพัฒนาครู 

นายพิจิตร อุตตะโปน 
 

    2. โครงการทดสอบทางการศึกษา 
  - กิจกรรมเตรียมความพร้อมทดสอบ O-NET 
  - กิจกรรมทดสอบ O-NET 
  - กิจกรรมทดสอบ ด้วยข้อสอบกลาง 

นายพิจิตร อุตตะโปน 
 

5. ร้อยละของครูและบุคลากรทางการ
ศึกษาที่ได้รับการส่งเสริมและพัฒนาให้มี
ความรู้ในการจัดการเรียนรู้ ส าหรับผู้เรียน
ที่มีความจ าเป็นพิเศษ (พิการเรียนร่วม) 
 

90 80 85 90 1. โครงการพัฒนาคุณภาพ การจัดการศึกษาเรียนรวม 
- อบรมพัฒนาครู 
- จัดนิทรรศการแลกเปลี่ยนรู้ 
- กิจกรรมคัดเลือก Best Practice 
 

นางณัฐกานต์ ปีแหล่ 
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ตัวชี้วัดหลัก 
เป้าหมาย  

3 ปี 
เป้าหมาย 

 โครงการ/กิจกรรม  ผู้ที่รับผิดชอบ 
2563 2564 2565 

    2. โครงการมหกรรมวิชาการมัธยมศึกษา 
   - ประกวดและคัดเลือก Best Practice 
   -  กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 
 

นายวัชรา สามาลย์ 

6. ร้อยละของครูและบุคลากรทางการ
ศึกษาที่ได้รับการส่งเสริมและพัฒนาในการ
พัฒนาตนเองผ่านระบบดิจิทัล 
 

90 80 85 90 1. โครงการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาผ่าน 
TEPE  Online (การพัฒนาครูรูปแบบครบวงจร) 

นายเสนอ ประพันธ์ 

    2. โครงการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาผ่าน
ระบบดิจิทัลและระบบนิเทศออนไลน์ 
 - อบรมพัฒนาผู้บริหารและครู 
 - ค่ายกิจกรรมพัฒนาบุคลากรทางการศึกษา 

นายวัชรา สามาลย์และ 
DLICT 
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กลยุทธ์ที่ 3  ส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา 

เป้าประสงค์ที่ 5. ผู้บริหารสถานศึกษามีภาวะผู้น าทางวิชาการ น าเทคโนโลยีมา บริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล และน้อมน าศาสตร์พระราชาสู่การปฏิบัติ 

ตัวชี้วัดหลัก 
เป้าหมาย  

3 ปี 
เป้าหมาย 

 โครงการ/กิจกรรม  ผู้ที่รับผิดชอบ 
2563 2564 2565 

1. ผู้บริหารสถานศึกษามีภาวะผู้น า 
ทางวิชาการ 
 

100 100 100 100 1. โครงการพัฒนาศักยภาพภาวะผู้น าทางวิชาการของ
ผู้บริหารสถานศึกษา สังกัด สพม.33 
- กิจกรรมวิชาการในการประชุมประจ าเดือนผู้บริหาร 
- ศึกษาดูงานโรงเรียนที่มีการจัดการศึกษาพิเศษ  
 

นายเสนอ ประพันธ์ 
 
นายชัยสิทธิ์ คุณสวัสดิ์ 
 

    2. โครงการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร
ของผู้บริหารสถานศึกษา 
    - อบรมพัฒนาผู้บริหารด้านภาษาอังกฤษ 
 

นายสดใส กาพย์กลอน 

    3. โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาศักยภาพ
และความก้าวหน้าทางวิชาชีพของข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษา ต าแหน่งผู้อ านวยการ
สถานศึกษาตามหลักเกณฑ์ ว.17/2552 
4. โครงการพัฒนางานและระบบการบริหารจัดการ
ด้านการบริหารงานบุคคล 
 

นางประดิษฐา ธนรุ่งเรืองทวี 
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ตัวชี้วัดหลัก 
เป้าหมาย  

3 ปี 
เป้าหมาย 

 โครงการ/กิจกรรม  ผู้ที่รับผิดชอบ 
2563 2564 2565 

5. โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อส่งเสริม
ความก้าวหน้าของข้าราชการตามหลักเกณฑ์  
ว.12/2560 

2.ผู้บริหารสถานศึกษามีความ สามารถใน
การใช้เทคโนโลยี เพื่อการบริหารจัด
การศึกษา 
 

100 100 100 100 1. โครงการพัฒนาระบบสนับสนุนการบริหาร
สถานศึกษา SMSS  
- อบรมพัฒนาผู้บริหารสถานศึกษา 
- อบรมครูและเจ้าหน้าที่ 
- นิเทศ ติดตามการด าเนินงานของสถานศึกษา 

นายวัชรา สามาลย์และกลุ่ม 
DLICT 

3. ผู้บริหารใช้หลักธรรมาภิบาลในการ
บริหารสถานศึกษา 

100 100 100 100 1. โครงการส่งเสริมสถานศึกษายึดหลักธรรมาภิบาลใน
การบริหารจัดการ 

นายเสนอ ประพันธ์ 

4. ผู้บริหารน้อมน าศาสตร์พระราชาสู่การ
ปฏิบัติในสถานศึกษา 

 

100 100 100 100 1. โครงการส่งเสริมและน้อมน าศาสตร์พระราชาสู่การ
ปฏิบัติที่ยั่งยืนในสถานศึกษา 
-กิจกรรมถอดบทเรียนศาสตร์พระราชาของผู้บริหาร 
- ศึกษาดูงานโครงการหลวงในพระราชด าริ 

นายชัยสิทธิ์ คุณสวัสดิ์ 
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กลยุทธ์ที่ 4 ขยายโอกาสการเข้าถึงบริการทางการศึกษาและการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ 

เป้าประสงค์ที่ 6. ผู้เรียนที่มีความต้องการจ าเป็น พิเศษ (ผู้พิการ) กลุ่มชาติพันธุ์ กลุ่มผู้ด้อยโอกาส และกลุ่มที่อยู่ในพ้ืนที่ห่างไกลทุรกันดาร ได้รับ 

การศึกษาอย่างทั่วถึง เท่าเทียม และมีคุณภาพ 

ตัวชี้วัดหลัก 
เป้าหมาย  

3 ปี 
เป้าหมาย 

 โครงการ/กิจกรรม  ผู้ที่รับผิดชอบ 
2563 2564 2565 

1. จ านวนโรงเรียนที่มีข้อมูลสารสนเทศ
ตามกระบวนการคัดกรองเด็กตามกลุ่ม
ชัดเจน 
 

100 90 95 100 1. โครงการพัฒนาคุณภาพ การจัดการศึกษาเรียนรวม 
- อบรมพัฒนาครู 
- จัดนิทรรศการแลกเปลี่ยนรู้ 
- กิจกรรมคัดเลือก Best Practice 

นางณัฐกานต ์ปีแหล่ 
 

2. จ านวนครู – บุคลากรทางการศึกษา 
ได้รับการพัฒนาทักษะการจัดการเรียน
ร่วม 

100 80 90 100 1. โครงการพัฒนาคุณภาพ การจัดการศึกษาเรียนรวม 
- อบรมพัฒนาครู 
- จัดนิทรรศการแลกเปลี่ยนรู้ 
- กิจกรรมคัดเลือก Best Practice 

นางณัฐกานต์ ปีแหล่ 
 

3. จ านวนผู้เรียนที่ได้รับการพัฒนาผ่าน
แผน IEP 
 

100 90 95 100 1. โครงการพัฒนาคุณภาพ การจัดการศึกษาเรียนรวม 
- อบรมพัฒนาครู 
- จัดนิทรรศการแลกเปลี่ยนรู้ 
- กิจกรรมคัดเลือก Best Practice 
 
 

นางณัฐกานต์ ปีแหล่ 
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ตัวชี้วัดหลัก 
เป้าหมาย  

3 ปี 
เป้าหมาย 

 โครงการ/กิจกรรม  ผู้ที่รับผิดชอบ 
2563 2564 2565 

4. จ านวนนักเรียนที่ได้รับการพัฒนาอย่าง
เต็มศักยภาพตาม ความแตกต่างระหว่าง
บุคคล 

100 90 95 100 1. โครงการส่งเสริมระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน 
 

นางชมพูทิพย์ ธรรมโสภณ 

    2.โครงการโรงเรียนสีขาว 
    -ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด 
    -ส่งเสริมกิจกรรม To Be Number One 
 

นางชมพูทิพย์ ธรรมโสภณ
และคณะ 

 100 100 100 100 1. โครงการพัฒนาคุณภาพ การจัดการศึกษาเรียนรวม 
- อบรมพัฒนาครู 
- จัดนิทรรศการแลกเปลี่ยนรู้ 
- กิจกรรมคัดเลือก Best Practice 

นางณัฐกานต์ ปีแหล่ 
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กลยุทธ์ที่ 4 ขยายโอกาสการเข้าถึงบริการทางการศึกษาและการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ 

เป้าประสงค์ที่ 7   ประชากรวัยเรียนทุกคนเข้าถึงการบริการการเรียนรู้ที่มีคุณภาพ มีมาตรฐานเสมอกัน และเข้าถึงบริการการเรียนรู้ที่มีประสิทธิภาพ 

ตัวชี้วัดหลัก 
เป้าหมาย  

3 ปี 
เป้าหมาย 

 โครงการ/กิจกรรม  ผู้ที่รับผิดชอบ 
2563 2564 2565 

1.  ผู้ เรี ยนทุกคนสามารถเข้า เรียนใน
สถานศึกษาท่ีมีคุณภาพเป็นมาตรฐานเสมอ
กัน 

100 100 100 100 1. โครงการส่งเสริมระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน 
2. โครงการประชุมคณะกรรมการสถานศึกษา 
ขั้นพ้ืนฐาน 

นางชมพูทิพย์ ธรรมโสภณ 
และคณะ 

2. ผู้เรียนทุกคนได้รับจัดสรรงบประมาณ
อุดหนุนอย่างเพียงพอ และเหมาะสม 
สอดคล้องกับสภาพข้อ เท็จจริ ง  โดย
ค านึ งถึ งความจ า เป็นตามสภาพพ้ืนที่
ภูมิศาสตร์ สภาพทางเศรษฐกิจ และที่ตั้ง
ของสถานศึกษา และความต้องการจ าเป็น
พิเศษส าหรับผู้พิการ 

100 100 100 100 1.โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารงบประมาณ นางนวลรัตน์ จันทร์เพ็ชร 
 

    2. โครงการพัฒนาทักษะอาชีพเพ่ือการมีงานท า
ส าหรับนักเรียนเรียนรวม 
   - กิจกรรมศึกษาดูงาน 

นางณัฐกานต์ ปีแหล่ 
 

3. ผู้เรียนได้รับการสนับสนุน วัสดุ อุปกรณ์ 
และอุปกรณ์ดิจิทัล (Digital Device) เพ่ือ
ใช้ เป็ น เครื่ องมื อ ในการ เ รี ยนรู้ อย่ า ง
เหมาะสม เพียงพอ 
 

100 90 95 100 1. โครงการส่งเสริมประสิทธิภาพการด าเนินงาน
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารภายใน  
สพม.33   
  - พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและระบบดิจิทัล 
  - นิเทศ ติดตามช่วยเหลือการด าเนินงานด้าน

นายวัชรา สามาลย์ และ
กลุ่ม DLICT 
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ตัวชี้วัดหลัก 
เป้าหมาย  

3 ปี 
เป้าหมาย 

 โครงการ/กิจกรรม  ผู้ที่รับผิดชอบ 
2563 2564 2565 

เทคโนโลยีดิจิทัลของสถานศึกษาในสังกัด 
  - อบรมพัฒนาครูด้านการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลในการ
จัดการเรียนการสอน 
 

    2. โครงการ KKU Smart Learning  
  - กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 
  - นิเทศ ติดตามการด าเนินงานของสถานศึกษา 

นายสดใส กาพย์กลอน 

4. ครูได้รับการสนับสนุน วัสดุ อุปกรณ์ 
และอุปกรณ์ดิจิทัล (Digital Device) เพ่ือ
ใช้เป็นเครื่องมือในการจัดกิจกรรมการ
เรียนรู้ให้แก่ผู้เรียน 
 

100 90 95 100 1. โครงการส่งเสริมประสิทธิภาพการด าเนินงาน
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารภายใน  
สพม.33   
  - พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและระบบดิจิทัล 
  - นิเทศ ติดตามช่วยเหลือการด าเนินงานด้าน
เทคโนโลยีดิจิทัลของสถานศึกษาในสังกัด 
  - อบรมพัฒนาครูด้านการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลในการ
จัดการเรียนการสอน 

นายวัชรา สามาลย์ และ
กลุ่ม DLICT 
 

    2. โครงการ KKU Smart Learning  
  - กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 
  - นิเทศ ติดตามการด าเนินงานของสถานศึกษา 
 

นายสดใส กาพย์กลอน 
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ตัวชี้วัดหลัก 
เป้าหมาย  

3 ปี 
เป้าหมาย 

 โครงการ/กิจกรรม  ผู้ที่รับผิดชอบ 
2563 2564 2565 

5 .  สถานศึกษาได้ รั บการ พัฒนาให้มี
มาตรฐานอย่างเหมาะสมตามบริบท ด้าน
ประเภท ขนาด และพ้ืนที่ 

90 80 85 90 1. โครงการนิเทศบูรณาการโดยใช้พื้นที่เป็นฐานเพ่ือ
การพัฒนาคุณภาพการศึกษาผ่านกระบวนการชุมชน
การเรียนรู้ทางวิชาชีพ  
- นิเทศ การจัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการเปิดชั้น
เรียน 
- นิเทศ ระบบการประกันคุณภาพการศึกษา 
 

นางพชรพรรณ ด่านวิไล 
นายชัยสิทธิ์ คุณสวัสดิ์ 
นางนาถสุดา จินดาศรี 
นางตวงรัตน์ เกียรติคุณรัตน์ 
นายพิจิตร อุตตะโปน 

    2.โครงการพัฒนาโรงเรียนคุณภาพประจ าต าบล 
 

นายวรวิทย์ วุฒิยา 

    3.โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาโรงเรียนขนาดเล็ก นายสดใส กาพย์กลอน 
 

6 .  สถานศึ กษาน า เทคโน โลยี ดิ จิ ทั ล 
(Digital Technology) มาใช้เป็นเครื่องมือ
ในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ให้แก่ผู้เรียน
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
 

100 90 95 100 1. โครงการส่งเสริมประสิทธิภาพการด าเนินงาน
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารภายใน  
สพม.33   
  - พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและระบบดิจิทัล 
  - นิเทศ ติดตามช่วยเหลือการด าเนินงานด้าน
เทคโนโลยีดิจิทัลของสถานศึกษาในสังกัด 
  - อบรมพัฒนาครูด้านการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลในการ
จัดการเรียนการสอน 

นายวัชรา สามาลย์ และ
กลุ่ม DLICT 
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ตัวชี้วัดหลัก 
เป้าหมาย  

3 ปี 
เป้าหมาย 

 โครงการ/กิจกรรม  ผู้ที่รับผิดชอบ 
2563 2564 2565 

    2. โครงการนิเทศบูรณาการโดยใช้พื้นที่เป็นฐานเพ่ือ
การพัฒนาคุณภาพการศึกษาผ่านกระบวนการชุมชน
การเรียนรู้ทางวิชาชีพ  
- นิเทศ การจัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการเปิดชั้น
เรียน 
- นิเทศ ระบบการประกันคุณภาพการศึกษา 

นางพชรพรรณ ด่านวิไล 
นายชัยสิทธิ์ คุณสวัสดิ์ 
นางนาถสุดา จินดาศรี 
นางตวงรัตน์ เกียรติคุณรัตน์ 
นายพิจิตร อุตตะโปน 

7. สถานศึกษามีระบบการดูแลช่วยเหลือ
และคุ้มครองนักเรียนและการแนะแนว 
ที่มีประสิทธิภาพ 

100 90 95 100 1. โครงการส่งเสริมระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน 
2. โครงการ ฉก.ชน. 

นางชมพูทิพย์ ธรรมโสภณ 
และคณะ 

8 . ส ถ าน ศึ ก ษ า ที่ มี ร ะบ บฐ าน ข้ อ มู ล
ประชากรวัยเรียนและสามารถน ามาใช้ใน
การวางแผนจัดการเรียนรู้ให้แก่ผู้เรียนได้
อย่างมีประสิทธิภาพ 

100 90 95 100 1.โครงการจัดท าแผนการรับนักเรียน 
 

นางชมพูทิพย์ ธรรมโสภณ 
และคณะ 
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กลยุทธ์ที่ 5 จัดการศึกษาเพื่อเสริมสร้างคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 

เป้าประสงค์ที่ 8. สถานศึกษาจัดการศึกษา เพื่อการ บรรลุเป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืน  (Sustainable Development  Goals:SDGs)และสร้างเสริมคุณภาพ ชีวิตที่

เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม โดยน้อมน าศาสตร์พระราชาสู่การปฏิบัติที่ยั่งยืน 

ตัวชี้วัดหลัก 
เป้าหมาย  

3 ปี 
เป้าหมาย 

 โครงการ/กิจกรรม  ผู้ที่รับผิดชอบ 
2563 2564 2565 

1. ร้อยละของสถานศึกษาที่มีการจัดหา
วัสดุที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 

100 95 98 100 1. โครงการสร้างจิตส านึกท่ีเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม นางณัฐกานต์ ปีแหล่ 

    2. กิจกรรมการรณรงค์การเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม นายสิรวิชญ์  แสนด ี

2. ร้อยละของสถานศึกษาที่มีหลักสูตร
สิ่งแวดล้อมศึกษาและกระบวนการจัดการ
เรียนรู้ที่เสริมสร้างคุณภาพชีวิตเป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล้อม 100% 

100 100 100 100 1. โครงการสร้างจิตส านึกท่ีเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
  - กิจกรรมโรงเรียนปลอดขยะ 
  - อบรมพัฒนาครูและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 
  - คัดเลือก Best Practice 

นางณัฐกานต์ ปีแหล่ 

3. ร้อยละของครูและนักเรียนที่พัฒนาสื่อ 
นวัตกรรม วิจัย การผลิตและการบริโภคท่ี
เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมตามแนวทาง 
Thailand 4.0 
 

100 95 98 100 1. โครงการสร้างจิตส านึกท่ีเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
  - กิจกรรมโรงเรียนปลอดขยะ 
  - อบรมพัฒนาครูและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 
  - คัดเลือก Best Practice 
 

นางณัฐกานต์ ปีแหล่ 
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ตัวชี้วัดหลัก 
เป้าหมาย  

3 ปี 
เป้าหมาย 

 โครงการ/กิจกรรม  ผู้ที่รับผิดชอบ 
2563 2564 2565 

    2. โครงการสวนพฤกษศาสตร์ 
   - อบรมพัฒนาครูและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 
   - กิจกรรมศึกษาดูงาน 

นายวรวิทย์  วุฒิยา 
 

    3.โครงการสวนสวยโรงเรียนงาม 
 

นางชูจิตร ชูทรงเดช 
และคณะ 
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กลยุทธ์ที่ 6 พัฒนาระบบบริหารจัดการศึกษาและส่งเสริมการมีส่วนร่วม 

เป้าประสงค์ที่ 9. ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา  สถานศึกษา  มีการบริหารจัดการเชิงบูรณาการ  มีระบบข้อมูลสารสนเทศที่มีประสิทธิภาพ มีการก ากับ ติดตาม 

ประเมินผลและรายงานผลอย่างเป็นระบบ ใช้งานวิจัย  เทคโนโลยีดิจิทัลนวัตกรรม ในการขับเคลื่อนคุณภาพการศึกษา 

ตัวชี้วัดหลัก 
เป้าหมาย  

3 ปี 
เป้าหมาย 

 โครงการ/กิจกรรม  ผู้ที่รับผิดชอบ 
2563 2564 2565 

1. การบริหารเชิงบูรณาการด้วย 
TPS Model 

    1. โครงการก ากับ ติดตามประเมินผล การด าเนินงาน
ตาม TPS Model 
 

นางนวลรัตน์ จันทร์เพ็ชร์ 
 

2. ร้อยละของสถานศึกษามีระบบข้อมูล
สารสนเทศ Big Data 
 

100 100 100 100 1. โครงการส่งเสริมประสิทธิภาพการด าเนินงาน
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารภายใน  
สพม.33   
  - พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและระบบดิจิทัล 
  - นิเทศ ติดตามช่วยเหลือการด าเนินงานด้าน
เทคโนโลยีดิจิทัลของสถานศึกษาในสังกัด 
  - อบรมพัฒนาครูด้านการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลในการ
จัดการเรียนการสอน 
  - การอบรมพัฒนาเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบและการ
จัดท าฐานข้อมูล Big Data  

นายวัชรา สามาลย์ และ
กลุ่ม DLICT 



 

แผนพัฒนาการศึกษา พ.ศ. 2563-2565  สพม.33  หน้า 104 
 

ตัวชี้วัดหลัก 
เป้าหมาย  

3 ปี 
เป้าหมาย 

 โครงการ/กิจกรรม  ผู้ที่รับผิดชอบ 
2563 2564 2565 

3. ร้อยละของสถานศึกษาที่มีการวิจัยและ
พัฒนา (R&D) 

    1. โครงการพัฒนาบุคลากรในการวิจัยและพัฒนา 
    - อบรมพัฒนาบุคลากรและครู 
    - กิจกรรมการประกวดผลงานวิจัยและแลกเปลี่ยน
เรียนรู้ 

นายรวิชญุฒม์ ทองแม้น 
 

4. ร้อยละของสถานศึกษาที่มีระบบการ
การประกันคุณภาพและการประเมิน
คุณภาพการศึกษา และรายงานผลอย่าง
เป็นระบบ 

100 100 100 100 1.โครงการส่งเสริมและพัฒนาระบบการประกัน
คุณภาพการศึกษา ภายในสถานศึกษา 
   - ประชุมปฏิบัติการนิเทศตามสหวิทยาเขต 

นางตวงรัตน์ เกียรติคุณรัตน์ 
นางนาถสุดา จินดาศรี 
 

    2. โครงการติดตาม ประเมินผลและนิเทศการศึกษา 
  - ประชุมคณะกรรมการกตปน. 
  - ศึกษาดูงาน 

นายรวิชญฒ์ ทองแม้น 

5. ร้อยละของสถานศึกษาที่ใช้เทคโนโลยี
ในการบริหารจัดการ 
 

100 100 100 100 1.โครงการพัฒนาระบบสนับสนุนการบริหาร
สถานศึกษา SMSS  
- อบรมพัฒนาผู้บริหารสถานศึกษา 
- อบรมครูและเจ้าหน้าที่ 
- นิเทศ ติดตามการด าเนินงานของสถานศึกษาในการ
ใช้เทคโนโลยีในการบริหารจัดการ 

นายวัชรา สามาลย์และกลุ่ม 
DLICT 

6. ร้อยละของสถานศึกษาผ่านการ
ประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการ
ด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ITA 

    1.โครงการส่งเสริมคุณธรรมและธรรมมาภิบาลใน
สถานศึกษา โรงเรียนสุจริต 
    - กิจกรรมประกวดและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 

นายชัยสิทธิ์ คุณสวัสดิ์ 
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ตัวชี้วัดหลัก 
เป้าหมาย  

3 ปี 
เป้าหมาย 

 โครงการ/กิจกรรม  ผู้ที่รับผิดชอบ 
2563 2564 2565 

7. ร้อยละของสถานศึกษาที่มีแพลตฟอร์ม
ดิจิทัลเพื่อสนับสนุนด้านบริหารจัดการ
สถานศึกษา 
 

100 100 100 100 1.โครงการส่งเสริมประสิทธิภาพการด าเนินงาน
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารภายใน  
สพม.33   
  - พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและระบบดิจิทัล 
  - นิเทศ ติดตามช่วยเหลือการด าเนินงานด้าน
เทคโนโลยีดิจิทัลของสถานศึกษาในสังกัด 
  - อบรมพัฒนาครูด้านการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลในการ
จัดการเรียนการสอน 
  - การอบรมพัฒนาเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบและการ
จัดท าฐานข้อมูล Big Data  

นายวัชรา สามาลย์ และ
กลุ่ม DLICT 
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ส่วนที่ 5 

การขับเคลื่อนแผนพัฒนาการศึกษาสู่การปฏิบัติ 

 

แผนพัฒนาการศึกษา พ.ศ. 2563 – 2565   ของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 33  

เป็นเครื่องมือส าคัญในการปฏิบัติงานที่เชื่อมโยงสอดคล้องกับนโยบายรัฐบาล   ยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ. 2561-2580) 

นโยบายกระทรวงศึกษาธิการ   ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน   จังหวัดสุรินทร์   ส านักงาน

ศึกษาธิการจังหวัดสุรินทร์  และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง  ตลอดจนถึง การเชื่อมโยงกับการจัดท าแผนปฏิบัติการ

ประจ าปี   ของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 33  และเป็นกรอบทิศทางให้สถานศึกษาในสังกัด

ได้ด าเนินการจัดท าแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา  และแผนปฏิบัติการประจ าปี   ให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน

อย่างมีประสิทธิภาพ   เพ่ือให้นักเรียนในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา

ขั้นพ้ืนฐาน   และสถานศึกษามีคุณภาพเทียบเคียงมาตรฐานสากล   

การขับเคลื่อนแผนพัฒนาการศึกษาส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 33 สู่การปฏิบัติ 

1. สร้างเครือข่ายความร่วมมือ ของหน่วยงานทางการศึกษา  สถาบันทางการศึกษาและสถานศึกษา 
ในสังกัด  ในการด าเนินการแปลงเป้าหมาย ยุทธศาสตร์ กลยุทธ์และแนวทางการด าเนินงานตามแผนพัฒนา
การศึกษาส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 33   ไปสู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม โดยแผนงาน 
โครงการ กิจกรรมหลักท่ีจะน าไปสู่ผลส าเร็จตามเป้าหมายอย่างชัดเจน   รวมทั้งการก าหนดความรับผิดชอบต่อ
การบรรลุเป้าหมายหลัก 

2. สร้างความเชื่อมโยงระหว่างแผนพัฒนาการศึกษา พ.ศ.2563 - 2565  ของส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษามัธยมศึกษา เขต 33  กับนโยบายรัฐบาล  ยุทธศาสตร์ชาติ  ยุทธศาสตร์ของกระทรวงศึกษาธิการ  
นโยบายส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  แผนพัฒนาจังหวัด และแผนปฏิบัติราชการประจ าปี
ของจังหวัด  แผนพัฒนาการศึกษาของส านักงานศึกษาธิการจังหวัด  รวมทั้งแผนพัฒนาของหน่วยงานต่าง ๆ ที่
เกี่ยวข้องกับการจัดการศึกษา 

3. จัดท าแผนปฏิบัติการ  ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 33  จะต้องแปลงแผนกลยุทธ์

เป็นแผนปฏิบัติการประจ าปีของหน่วยงาน  (Action Plan)   โดยจัดท าโครงการ/กิจกรรม ที่จะด าเนินงาน 

ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ งบประมาณ  เป้าหมายตัวชี้วัดความส าเร็จ   

4. เป็นกรอบทิศทางการปฏิบัติงานให้สถานศึกษาในสังกัด  ในการจัดท าแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา 

และแผนปฏิบัติการประจ าปี 
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5. การด าเนินการชี้แจง ประชาสัมพันธ์สร้างความรู้ ความเข้าใจสาระส าคัญของแผนพัฒนาการศึกษา

ของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 33  ให้บุคลากรผู้ปฏิบัติได้รับทราบอย่างชัดเจนเพ่ือการมี
ส่วนร่วมและสนับสนุนให้การด าเนินงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ 

6. พัฒนาศักยภาพของบุคลากรให้มีความรู้ ความสามารถในการปฏิบัติงานด้วยเทคนิควิธีการใหม่ๆ 
อย่างต่อเนื่อง รวมทั้งสร้างขวัญและก าลังใจด้วยการยกย่องชมเชยให้รางวัลเมื่อสามารถด าเนินการได้ประสบ
ผลส าเร็จ 

7. ประสานงานให้หน่วยงานในส่วนกลาง และจังหวัดสนับสนุนทรัพยากรอย่างพอเพียงต่อการ
ปฏิบัติงานตามแผนพัฒนาการศึกษาและแผนปฏิบัติการประจ าปี 
 8. การบริหารจัดการคุณภาพการศึกษาส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๓  โดยใช้  
TPS Model 

การติดตามและประเมินผล  

 การติดตามและประเมินผล เป็นองค์ประกอบที่ส าคัญของความส าเร็จ เพ่ือให้การปฏิบัติงานตาม

แผนพัฒนาประสบผลส าเร็จ ผู้บริหารระดับสูงของหน่วยงานจะต้องส่งเสริม เร่งรัดสนับสนุน และผลักดันให้มี

การปฏิบัติตามแผนฯ โดยมีการติดตามประเมินผล อย่างต่อเนื่องเป็นระยะ ดังนี้  

1. การติดตามผลการปฏิบัติงานตามแผนงาน/โครงการ ทุกระยะ ไตรมาส ละ 1 ครั้ง  
2. การประเมินผลช่วงครึ่งแผน และการประเมินผลเมื่อสิ้นสุดการใช้แผน  

เงื่อนไขความส าเร็จ 

 1. ผู้บริหารหน่วยงานและผู้เกี่ยวข้อง ต้องให้ความส าคัญในการบริหารจัดการ โดยมุ่งเน้น

ผลสัมฤทธิ์ของงานและการท างานแบบมีส่วนร่วม   พัฒนาความคิดริเริ่มสร้างสรรค์   มีการวิจัยและพัฒนาให้

เกิดนวัตกรรม   มีความรับผิดชอบต่อผลการจัดการศึกษา   มีการปฏิบัติงานให้บรรลุตามวัตถุประสงค์และ

เป้าหมายที่ก าหนดไว้ 

 2. ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 33  และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง   ส่งเสริมการ

บริหารจัดการเชิงยุทธศาสตร์การปฏิบัติงานอย่างเป็นระบบ 

 3. การบริหารจัดการต้องให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา  ยึดหลักธรรมาภิบาล

และส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนของสังคมเกิดความตระหนักในความรับผิดชอบต่อการจัดการศึกษา 

 4. สร้างความเข้าใจเกี่ยวกับ ทิศทางการจัดการศึกษา ให้บุคลากรทุกระดับรับรู้และเข้าใจ
ตรงกันอย่างทั่วถึง 
 5. ติดตาม ตรวจสอบและประเมินผล เพ่ือให้การน ากลยุทธ์สู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรมโดย
ติดตามความก้าวหน้ารายไตรมาส การประเมินผลระยะครึ่งปี และการประเมินผลเมื่อสิ้นสุดปีงบประมาณ 
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 6. สร้างกลไกการขับเคลื่อนและตรวจสอบสาธารณะ   โดยรายงานผลการปฏิบัติงานประจ าปี 

สู่สาธารณชนและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

 ทั้งนี้การบริหารงบประมาณให้ค านึงถึงความคุ้มค่า คุ้มทุน ประหยัด และเกิดประโยชน์ 

ต่อผู้เรียนสูงสุด   สอดคล้องกับนโยบายกระทรวงศึกษาธิการ    กลยุทธ์  จุดเน้น  ของส านักงานคณะกรรมการ

การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  และสอดคล้องกับการบริหารเชิงพ้ืนที่   และด าเนินการด้วยความถูกต้องตาม

วัตถุประสงค์ของงบประมาณและระเบียบวิธีการบริหารงบประมาณ  การเงิน  การคลัง 
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