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ค ำน ำ 

 
  ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ  เขต  23   เป็นหน่วยงำนหนึ่งในสังกัดส ำนักงำน
คณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน  กระทรวงศึกษำธิกำร  มีภำรกิจหลักในกำรส่งเสริมสนับสนุนกำรจัดกำรศึกษำ
ขั้นพ้ืนฐำน ให้สอดคล้องเชื่อมโยงกับยุทธศำสตร์ชำติ  20  ปี  นโยบำยส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำ 
ขั้นพ้ืนฐำน ยุทธศำสตร์ 6 ยุทธศำสตร์ เพ่ือเป็นกำรขับเคลื่อนกำรจัดกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน โดยมีเป้ำหมำย
ประชำกรวัยเรียนได้รับกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำนอย่ำงมีคุณภำพทั่วถึงและเสมอภำค  จึงไดจ้ัดท ำแผนพัฒนำคุณภำพ
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สูงสุดต่อกำรจัดกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำนแก่เยำวชนของชำติได้ตำมท่ีมุ่งหวัง 
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         ส่วนที่ 1 
สภาพปัจจุบัน 

สภาพการจัดการศึกษาของเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 23 
 

1. ข้อมูลทั่วไป 
 

ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต 23 เป็นหน่วยงำนทำงกำรศึกษำท่ีมีหน้ำที่  
ส่งเสริมสนับสนุนกำรบริหำรจัดกำรศึกษำของสถำนศึกษำ ในระดับมัธยมศึกษำในเขตพ้ืนที่จังหวัดสกลนคร
ครอบคลุม 18 อ ำเภอมีสถำนศึกษำในสังกัด  45  แห่งจังหวัดสกลนคร ประกอบด้วย  อ ำเภอจ ำนวน 18  อ ำเภอ 
คืออ ำเภอเมืองสกลนคร  อ ำเภอกุสุมำลย์   อ ำเภอโคกศรีสุพรรณ   อ ำเภอโพนนำแก้ว   อ ำเภอเต่ำงอย   
อ ำเภอภูพำน  อ ำเภอกุดบำก  อ ำเภอพรรณำนิคม  อ ำเภอพังโคน   อ ำเภอวำริชภูมิ   อ ำเภอนิคมน้ ำอูน    

อ ำเภอวำนรนิวำส   อ ำเภออำกำศอ ำนวย  อ ำเภอค ำตำกล้ำ  อ ำเภอเจริญศิลป์ อ ำเภอสว่ำงแดนดิน   
อ ำเภอส่องดำว  และอ ำเภอบ้ำนม่วง โดยมีอ ำเภอเมืองสกลนคร  เป็นที่ตั้งศูนย์รำชกำร  ศูนย์กลำงทำงกำรศึกษำ 
ศูนย์กลำงคมนำคม ศูนย์กลำงด้ำนเศรษฐกิจและกำรค้ำ เป็นชุมชนเมืองที่มีควำมหนำแน่นรำยล้อมด้วยชุมชน
ชนบททำงกำรเกษตรประชำกรรวมทั้งสิ้น  1,129,174  คน ขนำดพ้ืนที่  9,605.785  ตร.กม. มีชนเผ่ำพ้ืนเมืองเดิม
ประกอบด้วย  เผ่ำภูไท  เผ่ำย้อ  เผ่ำไทกระเลิง  เผ่ำไทโส้   เผ่ำไทลำว  และเผ่ำไทโย้ย 
 

  ภูมิประเทศ  และภูมิอำกำศ พ้ืนที่โดยทั่วไปเป็นที่รำบสูง สูงกว่ำะดับน้ ำทะเล ประมำณ 172  เมตร  
ตอนกลำงเป็นที่รำบลุ่มต่ ำเหมำะแก่กำรท ำนำ มีหนองหำรเป็นแอ่งน้ ำขนำดใหญ่  มีเนื้อที่ประมำณ  77,016  ไร่  
อุณหภูมิโดยเฉลี่ย  27  องศำเซลเซียส  ปริมำณน้ ำฝนโดยเฉลี่ย  1,841  มิลลิเมตรต่อปี  เขตพ้ืนที่กำรศึกษำ
มัธยมศึกษำเขต  23  ตั้งที่อ ำเภอเมืองสกลนคร ซึ่งเป็นศูนย์กลำงกำรคมนำคมของจังหวัด  และอ ำเภอในเขต
ปริมณฑล  กำรคมนำคมติดต่อทำงรถยนต์  อ ำเภอที่อยู่ไกลที่สุด 120  กิโลเมตร  อ ำเภอบ้ำนม่วง  และ 
อ ำเภอใกล้ที่สุด 18  กิโลเมตร  คือ อ ำเภอเต่ำงอย อำชีพและสถำนภำพทำงเศรษฐกิจ  ในเขตชุมชนเมืองอำชีพ
ค้ำขำย  อุตสำหกรรมขนำดย่อม  เช่น  ตัดเย็บเสื้อผ้ำ  ผลิตภัณฑ์จำกกำรเกษตรกรรม  ส ำหรับชุมชน  อ ำเภอรอบ
นอกมีอำชีพท ำนำ  ท ำไร่ มีระบบชลประทำนขนำดย่อม  สนับสนุน ส่งเสริมรำยได้และสภำพเศรษฐกิจเฉลี่ยอยู่ใน
เกณฑ์ปำนกลำง 
 

1.1 ข้อมูลทั่วไปของจังหวัดสกลนคร 

 1)  พ้ืนที่  9,605.785  ตำรำงกิโลเมตร (6,003,603 ไร่) 
 2) เขตกำรปกครอง  18  อ ำเภอ  124  ต ำบล  1,515 หมู่บ้ำน 
 - กำรปกครองท้องถิ่น  องค์กำรบริหำรส่วนจังหวัด 1 แห่ง  เทศบำลนคร  1 แห่ง 
 - เทศบำลต ำบล  49 แห่ง  องค์กำรบริหำรส่วนต ำบล  90 แห่ง   

 3) สมำชิกสภำ สมำชิกวุฒิสภำ 1  คน  สมำชิกสภำผู้แทนรำษฎร  7  คน แบ่งเป็น  7  เขต 
 4) สมำชิกสภำองค์กำรบริหำรส่วนจังหวัด  36  คน 

 
 

http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AD%E0%B8%B3%E0%B9%80%E0%B8%A0%E0%B8%AD%E0%B8%81%E0%B8%B8%E0%B8%94%E0%B8%9A%E0%B8%B2%E0%B8%81
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AD%E0%B8%B3%E0%B9%80%E0%B8%A0%E0%B8%AD%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%93%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%B4%E0%B8%84%E0%B8%A1
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AD%E0%B8%B3%E0%B9%80%E0%B8%A0%E0%B8%AD%E0%B8%9E%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B9%82%E0%B8%84%E0%B8%99
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AD%E0%B8%B3%E0%B9%80%E0%B8%A0%E0%B8%AD%E0%B8%A7%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%B4%E0%B8%8A%E0%B8%A0%E0%B8%B9%E0%B8%A1%E0%B8%B4
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AD%E0%B8%B3%E0%B9%80%E0%B8%A0%E0%B8%AD%E0%B8%99%E0%B8%B4%E0%B8%84%E0%B8%A1%E0%B8%99%E0%B9%89%E0%B8%B3%E0%B8%AD%E0%B8%B9%E0%B8%99
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AD%E0%B8%B3%E0%B9%80%E0%B8%A0%E0%B8%AD%E0%B8%A7%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%A3%E0%B8%99%E0%B8%B4%E0%B8%A7%E0%B8%B2%E0%B8%AA
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AD%E0%B8%B3%E0%B9%80%E0%B8%A0%E0%B8%AD%E0%B8%84%E0%B8%B3%E0%B8%95%E0%B8%B2%E0%B8%81%E0%B8%A5%E0%B9%89%E0%B8%B2
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1.2 จ านวนประชากรจังหวัดสกลนคร (ข้อมูล จำกส ำนักทะเบียนกลำง  กรมกำรปกครองในปี พ.ศ. 2560) 
 

 1)  เพศ ชำย   573,346      คน 
    หญิง   576,126      คน 

    รวม    1,149,472 คน  
                
      2.  สภาพการจัดการศึกษาของเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 23 (ข้อมูล 10  มิ.ย.) 
 

ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต 23 มีโรงเรียนในสังกัดจ ำนวน  45 โรงเรียน 
ให้บริกำรกำรจัดกำรศึกษำระดับมัธยมศึกษำปีที่  1 – 6       
 

ข้อมูลการจัดการศึกษาของส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 23 
 

1. ระดับมัธยมศึกษำตอนต้น 
 

ระดับมัธยมศึกษำปีที่ 1  จ ำนวน 8,068 คน 
ระดับมัธยมศึกษำปีที่ 2  จ ำนวน 7,588 คน 

         ระดับมัธยมศึกษำปีที่ 3  จ ำนวน 7,780 คน 
รวม     23,436 คน 
 

2. ระดับมัธยมศึกษำตอนปลำย 
 

ระดับมัธยมศึกษำปีที่ 4  จ ำนวน 6,250  คน 
ระดับมัธยมศึกษำปีที่ 5  จ ำนวน 6,385  คน 
ระดับมัธยมศึกษำปีที่ 6  จ ำนวน 6,252  คน 
รวม     18,887  คน 

รวมทั้งสิ้น    42,323  คน 
 

3. จ ำนวนครู  2,258 คน 
 

ผู้บริหำรโรงเรียน   40   คน 
รองผู้อ ำนวยกำรโรงเรียน  50  คน 
ครูสำยผู้สอน   2,168  คน 
รวม    2,258  คน 
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  ตารางจ านวนนักเรียน ณ วันท่ี 10 มิถุนายน  2560  สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา  

เขต  23   

ท่ี ชื่อโรงเรียน 
เพศ มัธยมศึกษาตอนต้น มัธยมศึกษาตอนปลาย รวม 

ห้อง ม.1 ม.2 ม.3 รวม ม.4 ม.5 ม.6 รวม ท้ังสิ้น 

1 สกลราชวิทยานุกูล 

ชาย 263 298 288 849 275 290 275 840 1689 

หญิง 337 357 364 1058 445 398 446 1289 2347 

รวม 600 655 652 1907 720 688 721 2129 4036 

ห้อง 14 14 14 42 16 16 16 48 90 

2 ดงมะไฟวิทยา 

ชาย 50 61 62 173 63 31 26 120 293 

หญิง 65 55 61 181 74 57 60 191 372 

รวม 115 116 123 354 137 88 86 311 665 

ห้อง 4 4 3 11 3 2 2 7 18 

3 สกลนครพัฒนศึกษา 

ชาย 167 156 144 467 85 91 105 281 748 

หญิง 165 137 151 453 148 153 164 465 918 

รวม 332 293 295 920 233 244 269 746 1666 

ห้อง 10 9 9 28 9 9 9 27 55 

4 ธาตุนารายณ์วิทยา 

ชาย 244 233 199 676 117 138 137 392 1068 

หญิง 316 284 277 877 283 316 337 936 1813 

รวม 560 517 476 1553 400 454 474 1328 2881 

ห้อง 12 11 11 34 12 12 12 36 70 

5 ท่าแร่ศึกษา 

ชาย 63 54 55 172 24 22 29 75 247 

หญิง 55 55 49 159 42 52 47 141 300 

รวม 118 109 104 331 66 74 76 216 547 

ห้อง 3 3 3 9 2 2 2 6 15 

6 เฉลิมพระเกียรติฯ 

ชาย 33 34 48 115 14 12 11 37 152 

หญิง 42 31 39 112 16 24 19 59 171 

รวม 75 65 87 227 30 36 30 96 323 

ห้อง 3 3 3 9 2 2 2 6 15 
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ที ่ ชื่อโรงเรียน 
เพศ มัธยมศึกษาตอนต้น มัธยมศึกษาตอนปลาย รวม 

ห้อง ม.1 ม.2 ม.3 รวม ม.4 ม.5 ม.6 รวม ทั้งส้ิน 

7 กุสุมาลย์วิทยาคม ชาย 
หญิง 
รวม 
ห้อง 

134 
138 
272 
9 

124 
135 
259 
8 

146 
175 
321 
8 

404 
448 
852 
25 

53 
106 
159 
5 

57 
109 
166 
5 

41 
111 
152 
5 

151 
326 
477 
15 

555 
774 
1329 
40 

8 โพธิแสนวิทยา 

ชาย 55 58 60 173 75 33 56 164 337 

หญิง 48 58 58 164 79 51 75 205 369 

รวม 103 116 118 337 154 84 131 369 706 

ห้อง 4 4 4 12 3 3 3 9 21 

9 เต่างอยพัฒนศึกษา 

ชาย 87 81 70 238 53 51 56 160 398 

หญิง 97 99 81 277 99 68 56 223 500 

รวม 184 180 151 515 152 119 112 383 898 

ห้อง 5 5 4 14 4 4 4 12 26 

10 ร่มเกล้า 

ชาย 121 113 117 351 69 73 72 214 565 

หญิง 137 157 153 447 113 137 100 350 797 

รวม 258 270 270 798 182 210 172 564 1362 

ห้อง 7 7 7 21 5 6 5 16 37 

11 ด่านม่วงค าพิทยาคม 

ชาย 39 35 39 113 17 26 32 75 188 

หญิง 24 34 31 89 36 24 28 88 177 

รวม 63 69 70 202 53 50 60 163 365 

ห้อง 2 2 2 6 2 2 2 6 12 

12 
โพนพิทยาคม 

 

ชาย 36 41 28 105 9 18 21 48 153 

หญิง 45 40 45 130 26 28 37 91 221 

รวม 81 81 73 235 35 46 58 139 374 

ห้อง 2 2 2 6 1 1 2 4 10 

13 ค าเพิ่มพิทยา 

ชาย 59 41 53 153 25 35 25 85 238 

หญิง 54 59 51 164 53 48 69 170 334 

รวม 113 100 104 317 78 83 94 255 572 

ห้อง 3 3 3 9 3 3 3 9 18 
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ท่ี ชื่อโรงเรียน 
เพศ มัธยมศึกษาตอนต้น มัธยมศึกษาตอนปลาย รวม 

ห้อง ม.1 ม.2 ม.3 รวม ม.4 ม.5 ม.6 รวม ท้ังสิ้น 

14 
ท่านผู้หญิงจันทิมาพึ่ง
บารมี 

ชาย 
หญิง 
รวม 
ห้อง 

51 
48 
99 
3 

49 
62 
111 
3 

60 
57 
117 
3 

160 
167 
327 

9 

23 
48 
71 
3 

32 
37 
69 
2 

47 
35 
82 
2 

102 
120 
222 

7 

262 
287 
549 
16 

15 พังโคนวิทยาคม 

ชาย 166 179 153 498 96 87 93 276 774 

หญิง 245 188 189 622 154 127 163 444 1066 

รวม 411 367 342 1120 250 214 256 720 1840 

ห้อง 12 12 11 35 7 8 8 23 58 

16 กุดบากพัฒนาศึกษา 

ชาย 119 82 70 271 94 77 70 241 512 

หญิง 109 111 106 326 135 107 128 370 696 

รวม 228 193 176 597 229 184 198 611 1208 

ห้อง 6 5 5 16 6 6 6 18 34 

17 พรรณาวุฒาจารย์ 

ชาย 117 100 120 337 58 60 59 177 514 

หญิง 122 114 124 360 93 109 92 294 654 

รวม 239 214 244 697 151 169 151 471 1168 

ห้อง 7 7 7 21 4 4 4 12 33 

18 บ้านบัวราษฎร์บ ารุง 

ชาย 49 46 37 132 7 10 10 27 159 

หญิง 47 44 41 132 24 21 29 74 206 

รวม 96 90 78 264 31 31 39 101 365 

ห้อง 3 3 3 9 1 1 1 3 12 

19 ล าปลาหางวิทยา 

ชาย 12 7 15 34 19 9 5 33 67 

หญิง 12 8 10 30 7 3 7 17 47 

รวม 24 15 25 64 26 12 12 50 114 

ห้อง 1 1 1 3 1 1 1 3 6 

20 เทพสวัสดิ์วิทยา 

ชาย 14 10 18 42 5 7 4 16 58 

หญิง 10 10 15 35 14 14 5 33 68 

รวม 24 20 33 77 19 21 9 49 126 

ห้อง 1 1 1 3 1 1 1 3 6 
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ท่ี ชื่อโรงเรียน 
เพศ มัธยมศึกษาตอนต้น มัธยมศึกษาตอนปลาย รวม 

ห้อง ม.1 ม.2 ม.3 รวม ม.4 ม.5 ม.6 รวม ท้ังสิ้น 

21 ภูริทัตต์วิทยา 
ชาย 
หญิง 
รวม 
ห้อง 

11 
19 
30 
1 

21 
24 
45 
1 

22 
22 
44 
1 

54 
65 
119 
3 

19 
18 
37 
1 

12 
21 
33 
1 

12 
15 
27 
1 

43 
54 
97 
3 

97 
119 
216 

6 

22 บะฮีวิทยาคม 

ชาย 37 24 23 84 6 14 10 30 114 

หญิง 27 26 36 89 22 12 5 39 128 

รวม 64 50 59 173 28 26 15 69 242 

ห้อง 2 2 2 6 1 1 1 3 9 

23 ช้างมิ่งพิทยานุกูล 

ชาย 23 15 22 60 15 10 8 33 93 

หญิง 13 18 13 44 10 20 11 41 85 

รวม 36 33 35 104 25 30 19 74 178 

ห้อง 1 1 1 3 1 1 1 3 6 

24 มัธยมวาริชภูมิ 

ชาย 139 114 100 353 72 63 63 198 551 

หญิง 161 132 131 424 91 106 97 294 718 

รวม 300 246 231 777 163 169 160 492 1269 

ห้อง 7 7 7 21 5 5 5 15 36 

25 ธรรมบวรวิทยา 

ชาย 61 31 48 140 29 28 23 80 220 

หญิง 73 37 59 169 49 40 46 135 304 

รวม 134 68 107 309 78 68 69 215 524 

ห้อง 4 3 4 11 2 2 2 6 17 

26 วาริชวิทยา 

ชาย 21 22 44 87 12 2 9 23 110 

หญิง 16 17 26 59 12 11 13 36 95 

รวม 37 39 70 146 24 13 22 59 205 

ห้อง 1 1 2 4 1 1 1 3 7 

27 นิคมน้ าอูนเจริญวิทยา 

ชาย 44 49 47 140 27 29 23 79 219 

หญิง 32 42 39 113 32 34 42 108 221 

รวม 76 91 86 253 59 63 65 187 440 

ห้อง 3 3 3 9 2 2 2 6 15 
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ท่ี ชื่อโรงเรียน 
เพศ มัธยมศึกษาตอนต้น มัธยมศึกษาตอนปลาย รวม 

ห้อง ม.1 ม.2 ม.3 รวม ม.4 ม.5 ม.6 รวม ท้ังสิ้น 

28 เตรียมอุดมศึกษาฯ 
ชาย 
หญิง 
รวม 
ห้อง 

0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 

181 
375 
556 
15 

186 
422 
608 
16 

202 
401 
603 
16 

569 
1198 
1767 

47 

569 
1198 
1767 

47 
            

29 แวงพิทยาคม 

ชาย 66 67 58 191 19 18 24 61 252 

หญิง 58 56 65 179 35 41 41 117 296 

รวม 124 123 123 370 54 59 65 178 548 

ห้อง 4 4 3 11 2 2 2 6 17 

30 หนองหลวงศึกษา 

ชาย 104 91 81 276 37 42 29 108 384 

หญิง 75 97 93 265 32 46 29 107 372 

รวม 179 188 174 541 69 88 58 215 756 

ห้อง 5 5 5 15 3 2 2 7 22 

31 โคกสีวิทยาสรรค์ 

ชาย 57 43 52 152 23 28 32 83 235 

หญิง 73 59 59 191 44 48 36 128 319 

รวม 130 102 111 343 67 76 68 211 554 

ห้อง 3 3 3 9 3 3 2 8 17 

32 บงเหนือวิทยาคม 

ชาย 31 31 16 78 17 12 16 45 123 

หญิง 28 32 30 90 6 20 11 37 127 

รวม 59 63 46 168 23 32 27 82 250 

ห้อง 2 2 2 6 1 1 1 3 9 

33 สว่างแดนดิน 

ชาย 258 271 268 797 92 91 116 299 1096 

หญิง 367 319 364 1050 177 150 204 531 1581 

รวม 625 590 632 1847 269 241 320 830 2677 

ห้อง 15 13 13 41 8 7 8 23 64 

34 ส่องดาววิทยาคม 

ชาย 78 62 70 210 29 41 29 99 309 

หญิง 96 76 81 253 42 55 62 159 412 

รวม 174 138 151 463 71 96 91 258 721 

ห้อง 5 4 4 13 2 2 2 6 19 
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ท่ี ชื่อโรงเรียน 
เพศ มัธยมศึกษาตอนต้น มัธยมศึกษาตอนปลาย รวม 

ห้อง ม.1 ม.2 ม.3 รวม ม.4 ม.5 ม.6 รวม ท้ังสิ้น 

35 มัธยมวานรนิวาส 

ชาย 206 216 173 595 134 172 138 444 1039 

หญิง 263 275 258 796 245 276 263 784 1580 

รวม 469 491 431 1391 379 
44
8 401 1228 2619 

ห้อง 16 13 12 41 16 14 12 42 83 

36 ค าตากล้าราชประชาสงเคราะห ์

ชาย 108 96 109 313 72 79 63 214 527 

หญิง 120 106 133 359 121 118 99 338 697 

รวม 228 202 242 672 193 197 162 552 1224 

ห้อง 6 6 6 18 5 5 5 15 33 

37 กุดเรือค าพิทยาคาร 

ชาย 70 69 84 223 28 26 25 79 302 

หญิง 77 50 78 205 38 50 45 133 338 

รวม 147 119 162 428 66 76 70 212 640 

ห้อง 4 4 4 12 2 2 2 6 18 

38 ศึกษาประชาสามัคคี 

ชาย 41 36 64 141 24 25 13 62 203 

หญิง 46 42 47 135 28 40 23 91 226 

รวม 87 78 111 276 52 65 36 153 429 

ห้อง 3 3 3 9 2 2 1 5 14 

39 หนองแวงวิทยา 

ชาย 23 28 26 77 9 15 12 36 113 

หญิง 30 26 20 76 23 21 16 60 136 

รวม 53 54 46 153 32 36 28 96 249 

ห้อง 2 2 2 6 1 2 1 4 10 

40 บ้านม่วงพิทยาคม 

ชาย 130 111 102 343 83 116 94 293 636 

หญิง 142 126 155 423 141 166 162 469 892 

รวม 272 237 257 766 224 282 256 762 1528 

ห้อง 7 7 7 21 7 6 6 19 40 

41 โพธิ์ชัยทองพิทยาคม 

ชาย 24 27 29 80 15 12 9 36 116 

หญิง 22 26 22 70 20 16 12 48 118 

รวม 46 53 51 150 35 28 21 84 234 

ห้อง 2 2 2 6 1 1 1 3 9 
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ท่ี ชื่อโรงเรียน 
เพศ มัธยมศึกษาตอนต้น มัธยมศึกษาตอนปลาย รวม 

ห้อง ม.1 ม.2 ม.3 รวม ม.4 ม.5 ม.6 รวม ท้ังสิ้น 

42 อากาศอ านวยศึกษา 
ชาย 
หญิง 
รวม 
ห้อง 

172 
208 
380 

11 

164 
199 
363 

9 

168 
191 
359 

9 

504 
598 
1102 
29 

91 
183 
274 

8 

147 
208 
355 

9 

119 
187 
306 

9 

357 
578 
935 
26 

861 
1176 
2037 

55 

43 โพนงามศึกษา 

ชาย 95 84 78 257 73 64 31 168 425 

หญิง 100 73 86 259 86 62 60 208 467 

รวม 195 157 164 516 159 126 91 376 892 

ห้อง 5 5 5 15 4 4 3 11 26 

44 ท่าสงครามวิทยา 

ชาย 33 29 48 110 21 18 14 53 163 

หญิง 26 15 26 67 29 23 17 69 136 

รวม 59 44 74 177 50 41 31 122 299 

ห้อง 2 2 2 6 2 1 1 4 10 

45 
เจริญศิลป์ศึกษา 
“โพธิ์ค าอนุสรณ”์ 

ชาย 80 92 72 244 29 44 19 92 336 

หญิง 89 82 83 254 58 43 40 141 395 

รวม 169 174 155 498 87 87 59 233 731 

ห้อง 5 5 5 15 3 3 2 8 23 

รวมทั้งสิ้น 

ชาย 3,791 3,595 3,586 10,972 2,338 2,453 2,307 7,098 18,070 

หญิง 4,277 3,993 4,194 12,464 3,912 3,932 3,945 11,789 24,253 

รวม 8,068 7,588 7,780 23,436 6,250 6,385 6,252 18,887 42,323 

ห้อง 227 214 211 652 188 185 179 552 1,204 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ตารางท่ี  2  จ านวนนักเรียน ห้องเรียน  จ าแนกตามระดับชั้น  ปีการศึกษา  2560 
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รายการ 
ปีการศึกษา 

หมายเหตุ 
ชาย หญิง รวม ห้องเรียน 

ชั้นมัธยมศึกษำปีที่  1 3,791 4,277 8,068 227  
ชั้นมัธยมศึกษำปีที่  2 3,595 3,993 7,588 214  
ชั้นมัธยมศึกษำปีที่  3 3,586 4,194 7,780 211  

รวมมัธยมศึกษาตอนต้น 10,972 12,464 23,436 652  
ชั้นมัธยมศึกษำปีที่  4 2,338 3,912 6,250 188  
ชั้นมัธยมศึกษำปีที่  5 2,453 3,932 6,385 185  
ชั้นมัธยมศึกษำปีที่  6 2,307 3,945 6,252 179  

รวมมัธยมศึกษาตอนปลาย 7,098 11,789 18,887 552  
รวมทั้งสิ้น 18,070 24,253 42,323 1,204  

   

 ตารางท่ี  3  โรงเรียนในฝัน  

 

ที ่ ชื่อโรงเรียน อ าเภอ จ านวนนักเรียน 
 รุ่นที่  1   
1 สกลนครพัฒนศึกษำ เมืองสกลนคร 1,666 
2 กุสุมำลย์วิทยำคม กุสุมำลย์ 1,329 
3 ร่มเกล้ำ โคกศรีสุพรรณ 1,362 
4 ค ำเพ่ิมพิทยำ ภูพำน 572 
5 เต่ำงอยพัฒนศึกษำ เต่ำงอย 898 
6 กุดบำกพัฒนำศึกษำ กุดบำก 1,208 
7 พรรณำวุฒำจำรย์ พรรณำนิคม 1,168 
8 พังโคนวิทยำคม พังโคน 1,840 
9 นิคมน้ ำอูนเจริญวิทยำ นิคมน้ ำอูน 440 
10 ค ำตำกล้ำรำชประชำสงเครำะห์ ค ำตำกล้ำ 1,224 
11 บ้ำนม่วงพิทยำคม บ้ำนม่วง 1,528 
12 อำกำศอ ำนวยศึกษำ อำกำศอ ำนวย 2,037 
13 เจริญศิลป์ศึกษำ “โพธิ์ค ำอนุสรณ์” เจริญศิลป์ 731 
 รุ่นที่  2   โรงเรียนดีใกล้บ้าน อ าเภอ จ านวนนักเรียน 

14 โพนพิทยำคม โพนนำแก้ว 374 
15 ส่องดำววิทยำคม ส่องดำว 721 

 
 รุ่นที่  3  โรงเรียนดีประจ าอ าเภอ อ าเภอ จ านวนนักเรียน 
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16 โพธิแสนวิทยำ กุสุมำลย์ 706 
17 ด่ำนม่วงค ำพิทยำคม โคกศรีสุพรรณ 365 
18 บ้ำนบัวรำษฎร์บ ำรุง พรรณำนิคม 365 
19 ล ำปลำหำงวิทยำ พังโคน 114 
20 ธรรมบวรวิทยำ วำริชภูม ิ 524 
21 กุดเรือค ำพิทยำคำร วำนรนิวำส 640 
22 หนองแวงวิทยำ วำนรนิวำส 249 
23 ศึกษำประชำสำมัคคี ค ำตำกล้ำ 429 
24 โพธิ์ชัยทองพิทยำคม บ้ำนม่วง 234 
25 โพนงำมศึกษำ อำกำศอ ำนวย 892 
26 เฉลิมพระเกียรติพระบำทสมเด็จพระเจ้ำอยู่หัวฯ เมืองสกลนคร 323 

ที ่ โรงเรียนดีประจ าต าบล อ ำเภอ จ ำนวนนักเรียน 
27 ดงมะไฟวิทยำ   ปี 2553 เมืองสกลนคร 665 
28 ท่ำแร่ศึกษำ        ปี 2556 เมืองสกลนคร 547 
29 วำริชวิทยำ         ปี 2557 วำริชภูม ิ 205 

 
 ตารางท่ี  4  โรงเรียนที่จัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการเป็นภาษาอังกฤษ   
 (Mini English Program) 

 

ที ่ ชื่อโรงเรียน อ าเภอ จ านวนนักเรียน 
1 ธำตุนำรำยณ์วิทยำ เมืองสกลนคร 2,881 
2 มัธยมวำนรนิวำส วำนรนิวำส 2,619 
3 บ้ำนม่วงพิทยำคม บ้ำนม่วง 1,528 

 
 ตารางท่ี  5  โรงเรียนที่จัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการเป็นภาษาอังกฤษ   
 ( English Program) 
 
 

ที ่ ชื่อโรงเรียน อ าเภอ จ านวนนักเรียน 
1 ธำตุนำรำยณ์วิทยำ เมืองสกลนคร 2,881 
2 สกลรำชวิทยำนุกูล เมืองสกลนคร 4,036 
3 พังโคนวิทยำคม พังโคน 1,840 

 
  
ตารางท่ี  6  โรงเรียนที่จัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการเป็นภาษาอังกฤษ   
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 ( English for Integrated Studies) 

 

ที ่ ชื่อโรงเรียน อ าเภอ จ านวนนักเรียน 
1 มัธยมวำนรนิวำส วำนรนิวำส 2,619 
2 มัธยมวำริชภูมิ วำริชภูม ิ 1,269 

 

 ตารางท่ี 7  โรงเรียนมาตรฐานสากล (World – Class Standard School) 
 

ที ่ ชื่อโรงเรียน อ าเภอ จ านวนนักเรียน 
1 ธำตุนำรำยณ์วิทยำ เมืองสกลนคร 2,881 
2 สกลรำชวิทยำนุกูล เมืองสกลนคร 4,036 
3 เตรียมอุดมภำคตะวันออกเฉียงเหนือ สว่ำงแดนดิน 1,767 
4 สว่ำงแดนดิน สว่ำงแดนดิน 2,677 
5 มัธยมวำนรนิวำส วำนรนิวำส 2,619 
6 มัธยมวำริชภูมิ วำริชภูม ิ 1,269 

 

 ตารางท่ี  8  โรงเรียนเปิดห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ ม. ปลาย 
 

ที ่ ชื่อโรงเรียน อ าเภอ จ านวนนักเรียน 
1 สกลรำชวิทยำนุกูล เมืองสกลนคร 4,036 
2 ธำตุนำรำยณ์วิทยำ เมืองสกลนคร 2,881 
3 เตรียมอุดมภำคตะวันออกเฉียงเหนือ สว่ำงแดนดิน 1,767 
4 มัธยมวำริชภูมิ วำริชภูม ิ 1,269 
5 ค ำตำกล้ำรำชประชำสงเครำะห์ ค ำตำกล้ำ 1,224 
6 บ้ำนม่วงพิทยำคม บ้ำนม่วง 1,528 
7 มัธยมวำนรนิวำส วำนรนิวำส 2,619 
8 อำกำศอ ำนวยศึกษำ อำกำศอ ำนวย 2,037 

 

 ตารางท่ี  9  โรงเรียนที่มีอัตราการแข่งขันสูง 
 

ที ่ ชื่อโรงเรียน อ าเภอ จ านวนนักเรียน 
1 สกลรำชวิทยำนุกูล เมืองสกลนคร 4,036 
2 ธำตุนำรำยณ์วิทยำ เมืองสกลนคร 2,881 
3 สว่ำงแดนดิน สว่ำงแดนดิน 2,677 

 
 

 ตารางท่ี  10  โรงเรียนคู่พัฒนา 
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ที ่ ชื่อโรงเรียน จ านวนนักเรียน ชื่อโรงเรียนคู่พัฒนา จ านวนนักเรียน 
1 สกลรำชวิทยำนุกูล 

 
4,036 สกลนครพัฒนศึกษำ 1,666 

2 ธำตุนำรำยณ์วิทยำ 
 

2,881 ดงมะไฟวิทยำ    665 

3 สว่ำงแดนดิน 
 

2,677 หนองหลวงศึกษำ 756 

  

 ตารางท่ี  11 โรงเรียนที่เป็นศูนย์พัฒนาการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ(ERIC) 
 

ที ่ ชื่อโรงเรียน อ าเภอ จ านวนนักเรียน 
1 สกลรำชวิทยำนุกูล เมืองสกลนคร 4,036 
2 มัธยมวำนรนิวำส วำนรนิวำส 2,619 
3 เตรียมอุดมภำคตะวันออกเฉียงเหนือ สว่ำงแดนดิน 1,767 

 
 

 ตารางท่ี  12 โรงเรียนศูนย์เครือข่ายพัฒนาการเรียนการสอนภาษาเวียดนาม/ศูนย์อาเซียน 
                           (ประจ าปี  2558) 

 

ที ่ ชื่อโรงเรียน อ าเภอ จ านวนนักเรียน 
1 ธำตุนำรำยณ์วิทยำ 

 
เมืองสกลนคร 2,881 

 
 

 ตารางท่ี  13  โรงเรียนในโครงการพัฒนาคุณภาพมาตรฐานการศึกษา วิทย์– คณิต (ปี  2559) 

       

ที ่ ชื่อโรงเรียน จ านวนนักเรียน ขาดแครนครู 
1 โพธิแสนวิทยำ 706 คณิตศำสตร์ 
2 ท่ำนผู้หญิงจันทิมำพ่ึงบำรมี 549 วิทยำศำสตร์/คณิตศำสตร์ 
3 ดงมะไฟวิทยำ 665 คณิตศำสตร์ 
4 ท่ำแร่ศึกษำ 547 วิทยำศำสตร์ 
5 กุดบำกพัฒนำศึกษำ 1,208 วิทยำศำสตร์/คณิตศำสตร์ 
6 นิคมน้ ำอูนเจริญวิทยำ 440 คณิตศำสตร์ 
7 พรรณำวุฒำจำรย์ 1,168 คณิตศำสตร์ 
8 สว่ำงแดนดิน 2,677 วิทยำศำสตร์ 
    
ที ่ ชื่อโรงเรียน จ านวนนักเรียน ขาดแครนครู 
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9 พังโคนวิทยำคม 1,840 คณิตศำสตร์ 
10 มัธยมวำริชภูมิ 1,269 วิทยำศำสตร์ 
11 หนองหลวงศึกษำ 756 วิทยำศำสตร์ 
12 ส่องดำววิทยำคม 721 คณิตศำสตร์ 
13 สกลรำชวิทยำนุกูล 4,036 วิทยำศำสตร์ 
14 ธำตุนำรำยณ์วิทยำ 2,881 วิทยำศำสตร์ 
15 เตรียมอุดมศึกษำฯ 1,767 วิทยำศำสตร์ 
16 ศึกษำประชำสำมัคคี 429 วิทยำศำสตร์ 
17 โพธิ์ชัยทองพิทยำคม 234 วิทยำศำสตร์ 
18 เทพสวัสดิ์วิทยำ 126 คณิตศำสตร์ 
19 หนองแวงวิทยำ 249 วิทยำศำสตร์ 
 รวมทั้งสิ้น 22,268  

ตารางท่ี  14  สถำนศึกษำพอเพียงด ำเนินกำรตำมหลักปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียงที่เป็นแบบอย่ำง   
ร้อยละ 100* ของโรงเรียนทั้งหมด  ผ่ำนกำรประเมินเป็นสถำนศึกษำพอเพียง 

ที ่          ชื่อโรงเรียน กิจกรรมส าคัญท่ีโรงเรียนด าเนินการประสบความส าเร็จเป็นแบบอย่าง 
1. หนองหลวงศึกษำ โครงกำรคนไทยหัวใจเกษตร 
2. โพนงำมศึกษำ กำรออมทรัพย์,กำรหำรำยได้ระหว่ำงเรียน,ผ้ำย้อมครำม 
3. เต่ำงอยพัฒนศึกษำ กำรเลี้ยงปลำดุก,แปลงเกษตร,กำรท ำนำ,กำรท ำEMBall,กำรท ำน้ ำหมัก

ชีวภำพ  
4. กุสุมำลย์วิทยำคม กำรออมทรัพย์ , แหล่งเรียนรู้ชุมชน 
5. ค ำตำกล้ำรำชประชำสงเครำะห์ อนุรักษ์ประเพณีวัฒนธรรมท้องถิ่น,สวนพฤกษศำสตร์โรงเรียน 
6. วำริชวิทยำ เกษตรอย่ำงยั่งยืน,พืชในท้องถิ่น(สวนยำงพำรำ),ศูนย์กำรเรียนรู้ด้ำนเกษตร

, กำรออมทรัพย์,กำรหำรำยได้ระหว่ำงเรียน 
7. ธรรมบวรวิทยำ พืชในท้องถิ่น(สวนยำงพำรำ),กำรเพำะกล้วยไม้ 
8. ศึกษำประชำสำมัคคี กำรปั้น,งำนช่ำงปูน,กำรท ำสวนหย่อม 
9. มัธยมวำนรนิวำส กำรท ำดอกไม้จันทน์,กำรหำรำยได้ระหว่ำงเรียน 
10. เตรียมอุดมศึกษำฯ กำรอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม,กิจกรรมคณุธรรมต่ำงๆ,กิจกรรมเพื่อสำธำรณประโยชน์ 

11. ท่ำนผู้หญิงจันทิมำพ่ึงบำรมี เกษตรอย่ำงยั่งยืน,พืชในท้องถิ่น,ศูนย์กำรเรียนรู้ด้ำนเกษตร 
12. สว่ำงแดนดิน กิจกรรมกำรสร้ำงจิตสำธำรณะ, คนรักษ์วัด 
13. พังโคนวิทยำคม กำรสืบสำนวัฒนธรรมท้องถิ่น 
14. มัธยมวำริชภูมิ ขยะรีไซเคิล,กำรประดิษฐ์วัสดุจำกของเหลือใช้,ธนำคำรขยะ 
   
ที ่          ชื่อโรงเรียน กิจกรรมส ำคัญที่โรงเรียนด ำเนินกำรประสบควำมส ำเร็จเป็นแบบอย่ำง 
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15. ร่มเกล้ำ มินิกัมปำนี,ธนำคำรโรงเรียน,กำรออมทรัพย์ 
16. ท่ำสงครำมวิทยำ กำรอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม,สวนพฤกษศำสตร์โรงเรียน 
17. ท่ำแร่ศึกษำ ธนำคำรขยะ,คนดีศรีโรงเรียน 
18. โคกสีวิทยำสรรค์ กำรอนุรักษ์พืชท้องถิ่น,กำรออมทรัพย์ 
19. บ้ำนบัวรำษฎร์บ ำรุง คนดีของสังคม,อนุรักษ์แหล่งเรียนรู้ในโรงเรียน,กำรเพำะไม้ท้องถิ่น 
20. กุดเรือค ำพิทยำคำร สวนคุณธรรม,กำรปลูกป่ำในโรงเรียน 
21. ด่ำนม่วงค ำพิทยำคม กำรเพำะพันธ์ไม้ในท้องถิ่น, คนดีศรโรงเรียน 
22. สกลรำชวิทยำนุกูล ปลูกฝังสละทรัพย์เพ่ือช่วยเหลือผู้อื่น 
23. สกลนครพัฒนศึกษำ อ่ิมบุญร่วมกัน,ท ำดีสร้ำงสรรค์สังคม 
24. ธำตุนำรำยณ์วิทยำ คนรักษ์วัด,กิจกรรมรักษ์สิ่งแวดล้อม 
25. กุดบำกพัฒนำศึกษำ คนดีศรีกุดบำก,ต้นบำกหำยไปไหน, 
26. โพธิแสนวิทยำ รวมพลังสร้ำงควำมสะอำด,เกษตรพอเพียง 
27. โพนพิทยำคม พุทธศำสน์เพ่ือสังคม, อนุรักษ์สิ่งแวดล้อม 
28. ค ำเพ่ิมพิทยำ กำรปลูกป่ำในโรงเรียน,กำรออมทรัพย์ 
29. แวงพิทยำคม กำรออมทรัพย์,ขยะรีไซเคิล 
30. บงเหนือวิทยำคม ธนำคำรควำมดี 
31. ช้ำงมิ่งพิทยำนุกูล  ค่ำยพุทธบุตร ,ภูมิปัญญำท้องถิ่น 
32. เฉลิมพระเกียรติ กำรออมทรัพย์,กำรท ำนำ,กิจกรรม 5 ส. 
33. หนองแวงวิทยำ กำรแปรรูปอำหำร,ข้ำวฮำงงอก, 
34. โพธิ์ชัยทองพิทยำคม กำรออมทรัพย์ , กำรอนุรักษ์พืชท้องถิ่น , 
35. เจริญศิลป์ศึกษำฯ อนุรักษ์ประเพณีวัฒนธรรมท้องถิ่น,กำรออมทรัพย์ 
36. ดงมะไฟวิทยำ เกษตรอย่ำงยั่งยืน,งำนอำชีพท้องถิ่น.แหล่งเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง 
37. อำกำศอ ำนวยศึกษำ แหล่งเรียนรู้ชุมชน, เกษตรพอเพียง 
38. นิคมน้ ำอูนเจริญวิทยำ กำรออมทรัพย์,เกษตรพอเพียง 
39. บ้ำนม่วงพิทยำคม กำรหำรำยได้ระหว่ำงเรียน,กำรออมทรัพย์ 
40. พรรณำวุฒำจำรย์ กำรอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม,กิจกรรมคณุธรรมต่ำงๆ,กิจกรรมเพื่อสำธำรณประโยชน์ 

41. ส่องดำววิทยำคม ธรรมะสร้ำงคนดี,อนุรักษ์สิ่งแวดล้อมในโรงเรียน 
42. ล ำปลำหำงวิทยำ กิจกรรมกำรสร้ำงจิตสำธำรณะ, เกษตรพอเพียง          
43. เทพสวัสดิ์วิทยำ กำรสืบสำนวัฒนธรรมท้องถิ่น,แหล่งเรียนรู้ชุมชน        
44. ภูริทัตต์วิทยำ กำรประดิษฐ์วัสดุจำกของเหลือใช้,ธนำคำรขยะ          
45. บะฮีวิทยำคม กำรรักษำสิ่งแวดล้อมชุมชน, ผ้ำป่ำ 

 
 ตารางท่ี  15 กลุ่มโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย และเฉลิมพระเกียรติ (ประจ าปี  2559) 
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ที ่ ชื่อโรงเรียน อ าเภอ จ านวนนักเรียน 
1 เฉลิมพระเกียรติ 

 
เมืองสกลนคร 323 

 ตารางท่ี  16  โรงเรียนแม่ข่ายคุณธรรมจริยธรรม 

 

ที ่ ชื่อโรงเรียน อ าเภอ จ านวนนักเรียน 
1 กุสุมำลย์วิทยำคม กุสุมำลย์ 1,329 
2 ค ำเพ่ิมพิทยำ ภูพำน 572 
3 โพนพิทยำคม โพนนำแก้ว 374 
4 ธำตุนำรำยณ์วิทยำ เมืองสกลนคร 2,881 
5 ร่มเกล้ำ โคกศรีสุพรรณ 1,362 
6 เตรียมอุดมภำคตะวันออกเฉียงเหนือ สว่ำงแดนดิน 1,767 
7 พังโคนวิทยำคม พังโคน 1,840 
8 มัธยมวำริชภูมิ วำริชภูม ิ 1,269 
9 สว่ำงแดนดิน สว่ำงแดนดิน 2,677 

 ตารางท่ี  17 โรงเรียนในโครงการพระราชด าริ 
ที ่ ชื่อโรงเรียน อ าเภอ จ านวนนักเรียน 
1 กุสุมำลย์วิทยำคม กุสุมำลย์ 1,329 
2 ท่ำนผู้หญิงจันทิมำพ่ึงบำรมี ภูพำน 549 
3 โพธิแสนวิทยำ กุสุมำลย์ 706 

 ตารางท่ี  18 โรงเรียนในโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชด าริในสมเด็จ
พระเทพพระรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 

ที ่ ชื่อโรงเรียน อ าเภอ จ านวนนักเรียน รับป้าย รับเกียติบัตร หมายเหตุ 
1 ดงมะไฟวิยำ เมือง 725    
2 กุดบำกพัฒนำศึกษำ กุดบำก 1,205    
3 โคกสีวิทยำสรรค์ สว่ำงแดนดิน 554    
4 บ้ำนม่วงพิทยำคม บ้ำนม่วง 1,473    
5 โพนงำมศึกษำ อำกำศอ ำนวย 888    
6 ธรรมบวรวิทยำ วำริชภูม 860    
7 ช้ำงมิ่งพิทยำนุกูล พรรณนิคม 177    
8 วำริชวิทยำ วำริชภูม 265    
9 ท่ำสงครำมวิทยำ อำกำศอ ำนวย 282    
10 ร่มเกล้ำ โคกศรีสุพรรณ 1,410    
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ตำรำงที่  19  โรงเรียนประชำรัฐ 
 

ที ่ ชื่อโรงเรียน อ าเภอ จ านวนนักเรียน 
1 ท่ำแร่ศึกษำ เมือง 574 
2 ดงมะไฟวิทยำ เมือง 665 
3 วำริชวิทยำ วำริชภูม ิ 205 

 

ตำรำงที่  20  โรงเรียนโครงกำรขับเคลื่อนโรงเรียนจัดกำรเรียนรู้สะเต็มศึกษำ ปีกำรศึกษำ 2561 
 

ที ่ ชื่อโรงเรียน อ าเภอ จ านวนนักเรียน 
1 ท่ำแร่ศึกษำ เมือง 574 
2 โพนพิทยำคม โพนนำแก้ว 374 
3 วำริชวิทยำ วำริชภูม ิ 205 
4 ร่มเกล้ำ โคกศรีสุพรรณ 1,410 
5 ดงมะไฟวิทยำ เมือง 665 
6 พรรณำวุฒำจำรย์ พรรณำนิคม 1,168 
7 โคกสีวิทยำสรรค์ สว่ำงแดนดิน 554 
8 บ้ำนม่วงพิทยำคม บ้ำนม่วง 1,528 
9 เจริญศิลป์ศึกษำ “โพธิ์ค ำอนุสรณ์” เจริญศิลป์ 731 
10 มัธยมวำริชภูมิ วำริชภูม ิ 1,269 

 

ตำรำงที่  21  โรงเรียนกลุ่มเป้ำหมำย“ลดเลำเรียน เพิ่มเวลำรู้”น ำร่อง ปีกำรศึกษำ 2559 
 

ที ่ ชื่อโรงเรียน อ าเภอ จ านวนนักเรียน 
1 มัธยมวำนรนิวำส วำนรนิวำส 2619 
2 สว่ำงแดนดิน สว่ำงแดนดิน 2677 
3 อำกำศอ ำนวยศึกษำ อำกำศอ ำนวยศึกษำ 2037 
4 มัธยมวำริชภูมิ วำริชภูม ิ 1,269 
5 พรรณำวุฒำจำรย์ พรรณำนิคม 1,168 
6 ร่มเกล้ำ โคกศรีสุพรรณ 1,410 
7 ด่ำนม่วงค ำพิทยำคม โคกศรีสุพรรณ 365 
8 เฉลิมพระเกียรติฯ เมือง 323 

 
 
 

ตำรำงที่  22  โรงเรียนกลุ่มเป้ำหมำย“ลดเลำเรียน เพิ่มเวลำรู้”น ำร่อง ปีกำรศึกษำ 2559 
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ที ่ ชื่อโรงเรียน อ าเภอ จ านวนนักเรียน 
1 หนองหลวงศึกษำ สว่ำงแดนดิน 756 
2 โพนงำมศึกษำ อำกำศอ ำนวย 892 
3 เต่ำงอยพัฒนำศึกษำ เต่ำงอย 898 
4 กุสุมำลย์วิทยำคม กุสุมำลย์ 1329 
5 ค ำตำกล้ำรำชประชงเครำะห์ ค ำตำกล้ำ 1224 
6 วำริชวิทยำ วำริชภูม ิ 205 
7 ธรรมบวรวิทยำ วำริชภูม ิ 524 
8 ศึกษำประชำสำมัคคี ค ำตำกล้ำ 429 
9 ท่ำนผู้หญิงจันทิมำพ่ึงบำรมี ภูพำน 549 
10 พังโคนวิทยำคม พังโคน 1840 
11 ท่ำสงครำมวิทยำ อำกำศอ ำนวย 299 
12 ท่ำแร่ศึกษำ เมือง 547 
13 โคกสีวิทยำสรรค์ สว่ำงแดนดิน 554 
14 บ้ำนบัวรำษฎร์บ ำรุง พรรณำนิคม 365 
15 กุดเรือค ำพิทยำคำร วำนรนิวำส 640 
16 สกลรำชวิทยำนุกูล เมือง 4036 
17 สกลนครพัฒนศึกษำ เมือง 1666 
18 ธำตุนำรำยณ์วิทยำ เมือง 2881 
19 กุดบำกพัฒนำศึกษำ กุดบำก 1208 
20 โพธิแสนวิทยำ กุสุมำลย์ 706 
21 โพนพิทยำคม โพนนำแก้ว 374 
22 ค ำเพ่ิมพิทยำ ภูพำน 572 
23 แวงพิทยำคม สว่ำงแดนดิน 548 
24 บงเหนือวิทยำคม สว่ำงแดนดิน 250 
25 ช้ำงมิ่งพิทยำนุกูล พรรณำนิคม 178 
26 หนองแวงวิทยำ วำนรนิวำส 249 
27 โพธิ์ชัยทองพิทยำคม บ้ำนม่วง 234 

 
 

 
 

ที ่ ชื่อโรงเรียน อ าเภอ จ านวนนักเรียน 



 
 

20 
 

28 เจริญศิลป์ศึกษำ เจริญศิลป์ 731 
29 ดงมะไฟวิทยำ เมือง 665 
30 นิคมน้ ำอูนเจริญวิทยำ นิคมน้ ำอูน 440 
31 บ้ำนม่วงพิทยำคม บ้ำนม่วง 1528 
32 ส่องดำววิทยำคม ส่องดำว 721 
33 ล ำปลำหำงวิทยำ พังโคน 114 
34 เทพสวัสดิ์วิทยำ พรรณำนิคม 126 
35 ภูริทัตต์วิทยำ พรรณำนิคม 216 
36 บะฮีวิทยำคม พรรณำนิคม 242 

 
 

ตำรำงที่  23โรงเรียนที่จัดกำรศึกษำเพ่ือกำรมีงำนท ำตำมแนวทำงกำรจัดทักษะกำรเรียนรู้ในศตวรรษท่ี21 
ที่เน้นสมรรถนะทำงสำขำวิชำชีพ 

 

ที ่ โรงเรียน จ ำนวนนักเรียน รวมทั้งสิ้น 
รูปแบบที่ 1 รูปแบบที่ 2 รูปแบบที่ 3 รูปแบบที่ 4 

1 ดงมะไฟวิทยำ - 97 - - 97 
2 สกลนครพัฒนศึกษำ 25 - - - 25 
3 โพธิแสนวิทยำ - 25 - - 25 
4 กุดบำกพัฒนำศึกษำ - 27 - - 27 
5 บะฮีวิทยำคม - 49 - - 49 
6 มัธยมวำริชภูม ิ 48 99 418 - 565 
7 ธรรมบวรวิทยำ - - 60 - 60 
8 วำริชวิทยำ - 10 - - 10 
9 นิคมน้ ำอูนเจริญวิทยำ - 33 188 - 221 
10 มัธยมวำนรนิวำส 52 120 30 - 202 
11 หนองแวงวิทยำ - 4 - - 4 
12 ศึกษำประชำสำมัคคี - 21 - 47 68 
13 ท่ำสงครำมวิทยำ - 43 - - 43 
14 หนองหลวงศึกษำ - 43 - - 43 
15 โคกสีวิทยำสรรค์ 213 49 318 28 608 
 
 
 

ที ่ โรงเรียน จ ำนวนนักเรียน รวมทั้งสิ้น 
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รูปแบบที่ 1 รูปแบบที่ 2 รูปแบบที่ 3 รูปแบบที่ 4 
16 บงเหนือวิทยำคม - 22 85 10 117 
17 เต่ำงอยพัฒนศึกษำ - 36 - - 36 
18 ร่มเกล้ำ 99 159 279 230 767 
19 ด่ำนม่วงค ำพิทยำคม - 24 - - 24 
20 ค ำเพ่ิมพิทยำ - - 3 10 13 
21 โพนพิทยำคม - - - - - 
22 บ้ำนม่วงพิทยำคม - - - 95 95 
23 โพธิ์ชัยทองพิทยำคม - - 147 - 147 
24 อำกำศอ ำนวยศึกษำ 134 - - - 134 
25 เจริญศิลป์ศึกษำ(“โพธิ์ค ำอนุสรณ์”) - - - 339 339 
26 พังโคนวิทยำคม 74 - - - 74 
27 บ้ำนบัวรำษฎร์บ ำรุง 62 10 38 - 110 
28 ล ำปลำหำงวิทยำ    2 2 
29 เทพสวัสดิ์วิทยำ - - 77 46 123 
30 ช้ำงมิ่งพิทยำนุกูล 3 - 80 0 83 
31 สว่ำงแดนดิน - 17 0 0 17 
32 ส่องดำววิทยำคม 87 - - - 87 

 

ตำรำงที่  24  กลุ่มโรงเรียนที่ต้องกำรควำมช่วยเหลือและพัฒนำเป็นพิเศษอย่ำงเร่งด่วน(โรงเรียน ICU) 
 
 

ที ่ โรงเรียน สภำพปัญหำ 
ด้ำนคุณภำพ ด้ำนกำยภำพ ด้ำนบุคลำกร ด้ำนบริหำร

จัดกำร 
ด้ำนสังคม
สิ่งแวดล้อม 

1 เทพสวัสดิ์วิทยำ √ √ √ √  
2 โพธิ์ชัยทองพิทยำคม √ √ √ √  
3 ช้ำงมิ่งประชำนุกูล  √ √   
4 ศึกษำประชำสำมัคคี √ √ √ √  
5 เต่ำงอยพัฒนศึกษำ  √    
6 บะฮีวิทยำคม √ √ √ √  
7 ท่ำสงครำมวิทยำ  √    
8 โพธิแสนวิทยำ √ √  √  

 

ตำรำงที่  25  โรงเรียนประชำรัฐ (โรงเรียนดีใกล้บ้ำน) 
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ที ่ ชื่อโรงเรียน ชื่อโรงเรียนสังกัดสพป.(ขยำย
โอกำส) 

ระยะทำงในกำรเดินทำง 

1 โคกสีวิทยำสรรค์ บ้ำนหนองแปน 6.02 นำที 
2 ท่ำนผู้หญิงจันทิมำพ่ึงบำรมี บ้ำนใหม่พัฒนำ 5.86 นำที 
3 บ้ำนบัวรำษฎร์บ ำรุง บ้ำนเชิงชุม 4.14 นำที 
4 เฉลิมมพระเกียรติ บ้ำนนำค ำ 4.56 นำที 
5 โพธิ์ชัยทองพิทยำคม หนองกวั่งหนองกุงศรี 5.85 นำที 
6 ท่ำแร่ศึกษำ นำแก้ววิทยำ 5 นำที 
7 ดงมะไฟวิทยำ ศรีบุญเรืองวิทยำ 5 นำที 
8 วำริชวิทยำ บ้ำนกุดตะกำบ 7 นำที 
 

โครงกำรเสริมสร้ำงคุณธรรม จริยธรรมและธรรมำภิบำลในสถำนศึกษำ “ป้องกันกำรทุจริต” 
(โครงกำรโรงเรียนสุจริต) 

1.ต้นแบบโรงเรียนสุจริต 
ที ่ โรงเรียน ผู้บริหำรโรงเรียน ผู้รับผิดชอบโครงกำร ประเมินITA 

ต้นแบบโรงเรียนสุจริต 
๑. สว่ำงแดนดิน นำยธวัช  ทุมมนตรี  ผ่ำน  สูงมำก 

          รุ่น ๑๐% 
๒. มัธยมวำริชภูม ิ นำยอำนนท์  อินทรพำนิชย์  ผ่ำน  สูงมำก 
๓ มัธยมวำนรนิวำส ว่ำที่รต.ชัยเดช บุญรักษำ  ผ่ำน  สูงมำก 
๔ ธำตุนำรำยณ์วิทยำ นำยยงยุทธ  เขื่อนขันธ์  ผ่ำน  สูงมำก 
๕ บ้ำนม่วงพิทยำคม นำยกิตติศักดิ์  สุวรรณชัยรบ  ผ่ำน  สูงมำก 
๖ โคกสีวิทยำสรรค์ นำงสำวสมใจ อุดมศรี  ผ่ำน  สูงมำก 

รุ่น ๒๐ % 
๗ พรรณำวุฒำจำรย์ นำยสำทิน  ไชยรำ  ผ่ำน  สูงมำก 
๘ ส่องดำววิทยำคม ว่ำง  ผ่ำน  สูงมำก 
๙ เจริญศิลป์ศึกษำ“โพธิ์ค ำอนุสรณ์” นำยตรีชนนท์  แสนอุบล  ผ่ำน  สูงมำก 

๑๐ สกลนครพัฒนศึกษำ นำยบดินทร์  นำรถโคษำ  ผ่ำน  สูงมำก 
๑๑ หนองหลวงศึกษำ ว่ำที่ รต.ปำรเมศ เถำยะบุตร  ผ่ำน  สูงมำก 

 
 
 
ที ่ โรงเรียน ผู้บริหำรโรงเรียน ผู้รับผิดชอบโครงกำร ประเมินITA 

ต้นแบบโรงเรียนสุจริต 
รุ่น ๒๐ % 
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๑๒ ช้ำงมิ่งพิทยำคม นำยอังกูร  บุญรักษำ  ผ่ำน  สูงมำก 
๑๓ เฉลิมพระเกียรติฯ นำยวิศิษฐ์ มุ่งพำกลำง  ผ่ำน  สูงมำก 
๑๔ วำริชวิทยำ นำยเมืองไทย  ผลำจันทร์  ผ่ำน  สูงมำก 
๑๕ อำกำศอ ำนวยศึกษำ นำยเกษำ  โคตรชมภู  ผ่ำน  สูงมำก 
๑๖ เต่ำงอยพัฒนศึกษำ นำยประเสริฐ ปัตโชติชัย  ผ่ำน  สูงมำก 
๑๗ กุดเรือค ำพิทยำคำร นำยธนปกรณ์  อวนป้อง  ผ่ำน  สูงมำก 
๑๘ เตรียมอุดมศึกษำภำคฯ ว่ำที่ ร.ต.สุกิจ  ศรีพรหม  ผ่ำน  สูงมำก 
๑๙ หนองแวงวิทยำ นำงวิรำวัลย์ ชัยทวีกุล  ผ่ำน  สูงมำก 

 
2.โรงเรียนคุณธรรม สพฐ. มีจ ำนวน  45 โรงเรียน 
 

ที ่ ชื่อโรงเรียน อ าเภอ หมายเหตุ 
1 สกลรำชวิทยำนุกูล  เมือง  
2 สกลนครพัฒนศึกษำ เมือง  
3 ธำตุนำรำยณ์วิทยำ เมือง  
4 ดงมะไฟวิทยำ เมือง  
5 ท่ำแร่ศึกษำ เมือง  
6 เฉลิมพระเกียรติฯ เมือง  
7 กุสุมำลย์วิทยำคม กุสุมำลย์  
8 โพธิแสนวิทยำ กุสุมำลย์  
9 เต่ำงอยพัฒนศึกษำ เต่ำงอย  
10 ร่มเกล้ำ โคกศรีสุพรรณ  
11 ด่ำนม่วงค ำพิทยำคม โคกศรีสุพรรณ  
12 โพนพิทยำคม โพนนำแก้ว  
13 ค ำเพ่ิมพิทยำ ภูพำน  
14 ท่ำนผู้หญิงจันทิมำพ่ึงบำรมี ภูพำน  
15 มัธยมวำนรนิวำส วำนรนิวำส  
16 กุดเรือค ำพิทยำคำร วำนรนิวำส  
17 หนองแวงวิทยำ วำนรนิวำส  
18 อำกำศอ ำนวยศึกษำ อำกำศอ ำนวย  

ที ่ ชื่อโรงเรียน อ าเภอ หมายเหตุ 
19 โพนงำมศึกษำ อำกำศอ ำนวย  
20 ท่ำสงครำมวิทยำ อำกำศอ ำนวย  



 
 

24 
 

21 บ้ำนม่วงพิทยำคม บ้ำนม่วง  
22 โพธิ์ชัยทองพิทยำคม บ้ำนม่วง  
23 ค ำตำกล้ำรำชประชำสงเครำะห์ ค ำตำกล้ำ  
24 ศึกษำประชำสำมัคคี ค ำตำกล้ำ  
25 เจริญศิลป์ศึกษำ”โพธิ์ค ำอนุสรณ์” เจริญศิลป์  
26 เตรียมอุดมศึกษำ ภำคตะวันออกเฉียงเหนือ สว่ำงแดนดิน  
27 สว่ำงแดนดิน สว่ำงแดนดิน  
28 แวงพิทยำคม สว่ำงแดนดิน  
29 หนองหลวงศึกษำ สว่ำงแดนดิน  
30 โคกสีวิทยำสรรค์ สว่ำงแดนดิน  
31 บงเหนือวิทยำคม สว่ำงแดนดิน  
32 พรรณำวุฒำจำรย์ พรรณำนิคม  
33 บ้ำนบัวรำษฎร์บ ำรุง พรรณำนิคม  
34 เทพสวัสดิ์วิทยำ พรรณำนิคม  
35 ภูริทัตต์วิทยำ พรรณำนิคม  
36 ช้ำงมิ่งพิทยำนุกูล พรรณำนิคม  
37 บะฮีวิทยำคม พรรณำนิคม  
38 พังโคนวิทยำคม พังโคน  
39 ล ำปลำหำงวิทยำ พังโคน  
40 มัธยมวำริชภูม ิ วำริชภูม ิ  
41 ธรรมบวรวิทยำ วำริชภูม ิ  
42 วำริชวิทยำ วำริชภูม ิ  
43 นิคมน้ ำอูนเจริญวิทยำ นิคมน้ ำอูน  
44 ส่องดำววิทยำคม ส่องดำว  
45 กุดบำกพัฒนำศึกษำ กุดบำก  

 
 
 
 
 
สหวิทยาเขตมี  8 สหวิทยาเขต  ดังนี้ 
 

1. สหวิทยาเขตสกลราช มีจ ำนวน 5 โรงเรียน ประกอบด้วย  โรงเรียนสกลรำชวิทยำนุกูล   
โรงเรียนค ำเพ่ิมพิทยำ  โรงเรียนท่ำนผู้หญิงจันทิมำพ่ึงบำรมี  โรงเรียนท่ำแร่ศึกษำ  และโรงเรียนรำชประชำ 
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นุเครำะห์ 53 
2. สหวิทยาเขตปัญจวิทย์ มีจ ำนวน  5  โรงเรียน ประกอบด้วย  โรงเรียนธำตุนำรำยณ์   

โรงเรียนกุสุมำลย์วิทยำคม  โรงเรียนดงมะไฟวิทยำ  โรงเรียนโพธิแสนวิทยำ  และโรงเรียนโพนพิทยำคม 
3. สหวิทยาเขตเบญจพัฒน์ มีจ ำนวน 5 โรงเรียน ประกอบด้วย  โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษำ   

โรงเรียนร่มเกล้ำ  โรงเรียนเต่ำงอยพัฒนศึกษำ  โรงเรียนด่ำนม่วงค ำพิทยำคมและโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ
พระบำทสมเด็จพระเจ้ำอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช 
 4. สหวิทยาเขตด ารงธรรม มีจ ำนวน 8 โรงเรียน ประกอบด้วย โรงเรียนพังโคนวิทยำคม   
โรงเรียนล ำปลำหำงวิทยำ   โรงเรียนช้ำงมิ่งพิทยำนุกลู   โรงเรียนภูริทัตต์วิทยำ  โรงเรียนบะฮีวิทยำคม  
โรงเรียนบ้ำนบัวรำษฎร์บ ำรุง  โรงเรียนพรรณำวุฒำจำรย์  และโรงเรียนเทพสวัสดิ์วิทยำ 
 5.สหวิทยาเขตลุ่มน้ าอูน มีจ ำนวน 6 โรงเรียน ประกอบด้วย  โรงเรียนมัธยมวำริชภูมิ   
โรงเรียนธรรมบวรวิทยำ โรงเรียนวำริชวิทยำ  โรงเรียนนิคมน้ ำอูนเจริญวิทยำ  โรงเรียนส่องดำววิทยำคมและ 
โรงเรียนกุดบำกพัฒนำศึกษำ 
 6.สหวิทยาเขตสว่างศึกษา มีจ ำนวน 6 โรงเรียน ประกอบด้วย  โรงเรียนเตรียมอุดม- 
ภำคตะวันออกเฉียงเหนือ  โรงเรียนหนองหลวงศึกษำ  โรงเรียนโคกสีวิทยำสรรค์  โรงเรียนสว่ำงแดนดิน   
โรงเรียนแวงพิทยำคม  และโรงเรียนบงเหนือวิทยำคม 
 7.สหวิทยาเขตลุ่มน้ ายาม มีจ ำนวน 5 โรงเรียน ประกอบด้วย โรงเรียนมัธยมวำนรนิวำส 
โรงเรียนหนองแวงวิทยำ  โรงเรียนอำกำศอ ำนวยศึกษำ  โรงเรียนโพนงำมศึกษำ  และโรงเรียนท่ำสงครำมวิทยำ 
     8. สหวิทยาเขตลุ่มน้ าสงคราม   มีจ ำนวน 6 โรงเรียน ประกอบด้วย  โรงเรียนบ้ำนม่วงพิทยำคม   
โรงเรียนโพธิ์ชัยทองพิทยำคม  โรงเรียนค ำตำกล้ำรำชประชำสงเครำะห์  โรงเรียนศึกษำประชำสำมัคคี 
โรงเรียนเจริญศิลป์ศึกษำ”โพธิ์ค ำอนุสรณ์”  และโรงเรียนกุดเรือค ำพิทยำคำร 

 

โครงสร้างการบริหารส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 23 (โครงสร้างภายในส านักงาน) 
 

1. ผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต  23  
1) นำยศิริศักดิ์  หำดทวำยกำญจน์    

 2.  รองผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต  23 มี  2   คน 
  1) นำยอนุรักษ์  อุปพงษ์ 
  2) นำงจริยำ  ปำรีพันธ์ 
 3.  ผู้อ ำนวยกำรกลุ่มอ ำนวยกำร       
  นำงวำสนำ  พิพัฒน์ผดุงสิน 
 
 
 4.  ผู้อ ำนวยกำรกลุ่มบริหำรงำนกำรเงินและสินทรัพย์      
      (ว่ำง) 
 5.  ผู้อ ำนวยกำรกลุ่มบริหำรงำนบุคคล 
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  นำงวยุภำ  ศิรินทร์วงศ ์
 6.   ผู้อ ำนวยกำรกลุ่มนโยบำยและแผน  

  นำงสุกัญญำ  สุทธิอำจ  
 7.  ผู้อ ำนวยกำรกลุ่มส่งเสริมกำรจัดกำรศึกษำ  
  นำงมณีรัตน์  พั่วโพธิ์    
 8.  ผู้อ ำนวยกำรกลุ่มนิเทศ  ติดตำม  และประเมินผลกำรจัดกำรศึกษำ 
  นำยทองปำน  ศรีอักเศษ 
 9.   ผู้อ ำนวยกำรหน่วยตรวจสอบภำยใน  
  นำงทิพย์อักษร   สิงหกรรม 
 10. ผู้อ ำนวยกำรศูนย์เทคโนโลยีสำรสนเทศเพ่ือกำรศึกษำ (ITEC) 
       (ว่ำง) 
 4.  จ านวนบุคลากรในส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา  เขต  23   
 มีบุคลำกรทั้งสิ้น  จ ำแนกตำมกลุ่มดังนี้ 
 

  -   ผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ   1 คน 
  -   รองผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ  2 คน 
  -   กลุ่มอ ำนวยกำร         4 คน 
  -   กลุ่มบริหำรงำนกำรเงินและสินทรัพย์    3 คน 
  -   กลุ่มบริหำรงำนบุคคล       10 คน 
  -   กลุ่มนโยบำยและแผน       5 คน 
  -   กลุ่มส่งเสริมกำรจัดกำรศึกษำ      4 คน 
  -   กลุ่มนิเทศ  ติดตำม  และประเมินผลกำรจัดกำรศึกษำ 10 คน 
  - ศูนย์เทคโนโลยีสำรสนเทศเพ่ือกำรศึกษำ(ITEC)  1 คน 
  -   หน่วยตรวจสอบภำยใน       2 คน 
  -   ลูกจ้ำงประจ ำ/ชั่วครำว       14 คน 
   
            รวมทั้งสิ้น   56 คน 
 
 
 
 
 
 
 ตารางท่ี  16  จ านวนบุคลากร จ าแนกตามระดับ / ต าแหน่ง 
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กลุ่ม/ต าแหน่ง/ 
ข้าราชการประจ า 

ระดับ/อันดับ 

รวม
(คน) 

ทั่วไป วิชาการ ต าแหน่ง 

ปฏ
ิบัต

ิงา
น 

ช า
นา

ญ
งา

น 

อา
วุโ

ส 

ปฏ
ิบัต

ิกา
ร 

ช า
นา

ญ
กา

ร 

ช า
นา

ญ
กา

รพ
ิเศ

ษ 

เช
ี่ยว

ชา
ญ

 

ทร
งค

ุณ
วุฒ

ิ 

คศ
.2

 

คศ
.3

 

  

กลุ่ม / ต ำแหน่ง             

1. ผอ.และรอง ผอ.สพม. - - - - - - - - - 3 - 3 

2. ศึกษำนิเทศก ์ - 1 - - - - - - 1 8 - 10 

3. อ ำนวยกำร - 1 - 1 - 2 - - - - - 4 

4. บริหำรกำรเงินและสินทรัพย ์ - - - - 3 - - - - - - 3 

5. บริหำรงำนบุคคล - 1 - 2 4 3 - - - - - 10 

6. นโยบำยและแผน 1 1 - - 1 2 - - - - - 5 

7. ส่งเสริมกำรจัดกำรศึกษำ - - - 1 1 2 - - - - - 4 

8. ตรวจสอบภำยใน - - - 1 - 1 - - - - - 2 

9.ศูนย์เทคโนโลยีฯ(ITEC)  - - - 1 - - - - - - - 1 

รวม 
 

1 4 - 6 9 10 - - 1 11 - 42 

 
           

 
 
 
 
 

ตารางท่ี  17 วุฒิการศึกษาของบุคลากร 
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วุฒิการศึกษา 
รวม (คน) 

ต่ ากว่าปริญญา
ตรี 

ปริญญา
ตรี 

ปริญญาโท ปริญญาเอก รวม 

1. ผอ.สพม.   1  1 
2. รอง ผอ.สพม. - - 1 1 2 
3. ศึกษำนิเทศก์ 1 - 8 1 10 
4. กลุ่มอ ำนวยกำร - 3 1 - 4 
5. กลุ่มบริหำรงำนกำรเงินและสินทรัพย์ - 3 - - 3 
6. กลุ่มบริหำรงำนบุคคล 1 8 1 - 10 
7. กลุ่มนโยบำยและแผน 1 4 - - 5 
8. กลุ่มส่งเสริมกำรจัดกำรศึกษำ - 2 2 - 4 
9. กลุ่มตรวจสอบภำยใน - 2 - - 2 
11.ศูนยเ์ทคโนโลยี TCT   1 - - 1 

รวม 3 23 14 2 42 
  

 ตารางท่ี  18  แสดงจ านวนลูกจ้างประจ า/ชั่วคราว 
 

ลูกจ้างประจ า/ชั่วคราว จ านวน รวม 
ลูกจ้ำงชั่วครำว 5 5 
พนักงำนพิมพ์ดีด 2 2 
พนักงำนขับรถยนต์ 2 2 
แม่บ้ำน 2 2 
ยำม 1 1 
นักกำรภำรโรง 1 1 
เจ้ำหน้ำที่ลูกเสือ 1 1 

รวม 14 14 
วุฒิการศึกษาลูกจ้างประจ า/ชั่วคราว จ านวน รวม 
1. ต่ ำกว่ำปริญญำตรี 7 7 
2. ปริญญำตรี 7 7 

รวม 14 14 
        

 

5.  แผนผังโครงสร้างส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา  เขต 23 
 



 
 

29 
 

 
          
 
 
 
 

                
ระดับภาค 11 

 
 
 

        
 
          
                     
 
 
 
 

 
 
  
  
 
 
 
             
 
 
 
 
 
 
6.  ข้อมูลพื้นฐานทางการศึกษา 
 

คณะกรรมการ
ปฏิรูป 

การศึกษา 
ระดับภาค 11 

ก.ต.ป.น.เขตพื้นที่
การศึกษา

มัธยมศึกษา เขต 23 
9 คน 

ผู้อ านวยการส านักงานเขต
พื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา  

เขต  23 

รองผู้อ านวยการส านักงาน
เขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษาเขต  23 

4  คน 

กลุ่มอ านวยการ  
4  คน 

กลุ่มบริหารงาน
การเงินและ

สินทรัพย์ 3  คน 

กลุ่มบริหารงาน
บุคคล  10  คน 

กลุ่มนิเทศติดตามและ
ประเมินผลฯ 

10  คน 

กลุ่มนโยบายและ
แผน 

5  คน 

กลุ่มส่งเสรมิ 
การจัดการศึกษา   

4  คน 

หน่วยตรวจสอบภายใน   
2  คน 

ศูนย์เทคโนโลยีฯ(ITEC) 
1  คน 

 

คณะกรรมการ
ศึกษาธิการจังหวัด

สกลนคร 
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 ข้อมูลพ้ืนฐำนทำงกำรศึกษำเปรียบเทียบกำรศึกษำในรอบปีที่ผ่ำนมำ (2559– 2560)  พบว่ำมีผลกำร
ด ำเนินงำนในด้ำนต่ำง ๆ ที่จะน ำเสนอในรูปแบบของตำรำงต่อไปนี้ 

 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 ตำรำงที่  1จ ำนวนโรงเรียนหอ้งเรียนและนักเรียนปีกำรศึกษำ  2559– 2560 

    (ข้อมูล  10  มิ.ย. 2560) 
 

รายการ 
ปีการศึกษา 

2559 2560 
โรงเรียนทั้งสิ้น   
-  โรงเรียนมัธยมศึกษำ 45 45 
ห้องเรียนทั้งสิ้น 1,178 1,204 
-  มัธยมศึกษำตอนต้น 634 652 
-  มัธยมศึกษำตอนปลำย 544 552 
นักเรียนทั้งสิ้น 42,782 42,323 
-  มัธยมศึกษำตอนต้น 23,244 23,436 
-  มัธยมศึกษำตอนปลำย 19,538 18,887 
 

 
 
 
 
 
 ตำรำงที ่ 2  จ ำนวนโรงเรียนจ ำแนกตำมขนำดโรงเรียนปีกำรศึกษำ  2559 – 2560 

 

ข้อมูลพื้นฐานทางการศึกษา  
เปรียบเทียบ 

ปีการศึกษา  2559– 2560 
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ขนาดโรงเรียน 
ปีการศึกษา 

2559 2560 
ขนำดเล็ก  (นักเรียน 1 – 499 คน) 17 17 
ขนำดกลำง  (นักเรียน 500 – 1,499 คน) 19 19 
ขนำดใหญ่  (นักเรียน 1,500 -2,499 คน) 5 5 
ขนำดใหญ่พิเศษ  (นักเรียน 2,500 ขึ้นไป) 4 4 

รวม 45 45 
 
 

 ตำรำงที ่ 3  จ ำนวนนักเรียนจ ำแนกตำมระดับชั้นปีกำรศึกษำ  2559 – 2560 
   (ข้อมูล  10  มิ.ย.2560 ) 
 
 

ระดับชั้น 
ปีการศึกษา 

2559 2560 

มัธยมศึกษำปีที่  1 7,759 8,068 

มัธยมศึกษำปีที่  2 7,798 7,588 

มัธยมศึกษำปีที่  3 7,687 7,780 

รวมมัธยมศึกษาตอนต้น 23,244 23,436 
    

มัธยมศึกษำปีที่  4 6,743 6,250 

มัธยมศึกษำปีที่  5 6,439 6,385 

มัธยมศึกษำปีที่  6 6,356 6,252 

รวมมัธยมศึกษาตอนปลาย 19,538 18,887 

รวมทั้งสิ้น 42,728 42,323 

 
 
 
 แผนภูมิที่  3 เปรียบเทียบจ ำนวนนักเรียนจ ำแนกตำมระดับชั้นปีกำรศึกษำ  2559– 2560 
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 ตำรำงที ่ 4 เปรียบเทียบจ ำนวนนักเรียนต่อประชำกรจ ำแนกตำมระดับกำรศึกษำ  
    ปีกำรศึกษำ  2559 – 2560 
 

ปี 
การศึกษา 

ประชากร 
 
      นักเรียน 

ระดับมัธยมศึกษา
ตอนต้น 

ระดับมัธยมศึกษาตอน
ปลาย รวมทั้งสิ้น 

(12 - 14  ปี) (15 - 17  ปี) 

2559 

ประชำกร 47,313 51,889 99,202 

นักเรียน 23,748 20,282 44,030 

ร้อยละ 50.19 39.09 44.38 

2560 

ประชำกร 30,372 31,051 61423 

นักเรียน 2,3436 18,887 42323 

ร้อยละ 77.11 60.83 68.90 
 
 

แผนภูมิที่  4 เปรียบเทียบจ ำนวนนักเรียนต่อประชำกร  จ ำแนกตำมปีกำรศึกษำ  2559– 2560 
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ตำรำงที่  5  เปรียบเทียบ  อัตรำส่วน  ครู : นักเรียน  และอัตรำส่วน  นักเรียน : ห้องเรียน  
 ปีกำรศึกษำ  2559 – 2560 

 

ปีการศึกษา 
จ านวน อัตราส่วน 

ครู นักเรียน ห้องเรียน ครู : นักเรียน 
นักเรียน : ห้องเรียน 

 
2559 

 
2,084 42,782 1,178 1 :  20.52 

36.32 : 1 
 

2560 2,168 42,323 1,204 1 :  19.52 
35.15 : 1 

 
 
 
 

 ตำรำงที่  6  จ ำนวนข้ำรำชกำรครูจ ำแนกตำมสำยงำนและวุฒิกำรศึกษำปีกำรศึกษำ  2559– 2560 
   

 

สายงาน วุฒิทางการศึกษา  
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ต่ ากว่าปริญญาตรี ปริญญาตรี ปริญญาโท ปริญญาเอก รวม 

บริหาร 
จ ำนวน - 2 78 3 83 

ร้อยละ - 2.41 93.97 3.61 100 

สายการสอน 
จ ำนวน - 1,229 836 10 2,075 

ร้อยละ - 59.23 40.29 0.48 100 

รวม 
จ ำนวน - 1,231 914 13 2,158 

ร้อยละ - 57.04 42.35 0.60 100 
   
  

 แผนภูมิที่  6  ร้อยละจ ำนวนข้ำรำชครูจ ำแนกตำมสำยงำนและวุฒิกำรศึกษำปีกำรศึกษำ  
                   2559– 2560 

 
 

 
  

ปริญญำตรี
2.41%

ปริญญำโท
93.97%

ปริญญำเอก
3.61%

สายบริหาร
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ผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษา 
 

 ตำรำงที ่ 7 แสดงผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียน ระดับชั้นมัธยมศึกษำปีที่  3 (O - NET ) ปีกำรศึกษำ 2559 
  

ที ่ วิชำ เฉลี่ย ค่ำพัฒนำ หมำยเหตุ 
1 ภำษำไทย 45.91 3.88 สูงขึ้น 
2 สังคมศึกษำ  ศำสนำ และวัฒนธรรม 49.10 3.40 สูงขึ้น 
3 ภำษำอังกฤษ 30.13 1.36 สูงขึ้น 
4 คณิตศำสตร์ 28.37 -2.37 ลดลง 
5 วิทยำศำสตร์ 34.06 -2.16 ลดลง 

 
 
 
 
 

ต่ ำกว่ำปริญญำตรี
0%

ปริญญำตรี
59.22%

ปริญญำโท
40.29%

ปริญญำเอก
0.48%

สายการสอน



 
 

36 
 

 
 แผนภูมิที่  7 เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 3  (O - NET ) 
    ปีกำรศึกษำ 2559 
 

 

 
 
 

 จากแผนภูมิที่  7 เปรียบเทียบผลกำรทดสอบทำงกำรศึกษำระดับชำติขั้นพ้ืนฐำน  (O-Net)   ของ
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษำปีที่  3  ปีกำรศึกษำ  2559 พบว่ำ  รำยวิชำที่มีค่ำคะแนนเฉลี่ยสูงขึ้น  มีทั้งสิ้น  3 รำยวิชำ  
คือ วิชำสังคมศึกษำ  ภำษำไทย  และวิทยำศำสตร์  ตำมล ำดับ 
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ภำษำไทย สังคมศึกษำ ภำษำอังกฤษ         คณิตศำสตร์ วิทยำศำสตร์
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 ตำรำงที่  8  แสดงผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียน  ระดับชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 6  (O - NET )  
                     ปีกำรศึกษำ 2559 
 

ที ่ วิชำ เฉลี่ย ค่ำพัฒนำ หมำยเหตุ 
1 ภำษำไทย 50.76 3.74 สูงขึ้น 
2 สังคมศึกษำ  ศำสนำ และวัฒนธรรม 35.11 -3.92 สูงขึ้น 
3 ภำษำอังกฤษ 24.55 3.08 สูงขึ้น 
4 คณิตศำสตร์ 22.15 -1.71 ลดลง 
5 วิทยำศำสตร์ 30.68                 -1.04 ลดลง 

 
 

 แผนภูมิที่  8  แสดงผลทดสอบทำงกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน  (O-Net)นักเรียนชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 6   
                 ปีกำรศึกษำ  2559  

 
 

 
 

 

 จำกแผนภูมิที่  8  เปรียบเทียบผลกำรทดสอบทำงกำรศึกษำระดับชำติขั้นพ้ืนฐำน  (O-Net)  ของ
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษำปีที่  6  ปีกำรศึกษำ  2559  พบว่ำรำยวิชำที่มีค่ำคะแนนเฉลี่ยสูงขึ้น จ ำนวน  3 รำยวิชำ   
คือ   วิชำภำษำไทย  สังคมศึกษำ  และวิทยำศำสตร์ ตำมล ำดับ 
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ภำษำไทย สังคมศึกษำ ภำษำอังกฤษ         คณิตศำสตร์ วิทยำศำสตร์
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ส่วนที่ 2 
ทิศทางการจัดการศึกษา 

 

ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต 23  ได้น ำกรอบยุทธศำสตร์ชำติระยะ 20 ปี 
(พ.ศ.2560-2579) แผนพัฒนำเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ ฉบับที่12 (พ.ศ.2560-2564) แผนกำรศึกษำแห่งชำติ 
พ.ศ.2560-2564 นโยบำยรัฐบำล จุดเน้นนโยบำยของรัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวงศึกษำธิกำร แผนพัฒนำกำรศึกษำ
ของกระทรวงศึกษำธิกำร ฉบับที่ 12 (พ.ศ.2560-2564) แผนปฏิบัติรำชกำรประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.2561 ของ
กระทรวงศึกษำธิกำร และบริบทต่ำงๆ ที่เกี่ยวข้อง และก ำหนดเป็นกรอบแนวทำงในกำรจัดท ำแผนปฏิบัติกำร
ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.2561 ของส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต 23  โดยมีรำยละเอียด ดังนี้ 
 

  รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย ราชกิจจานุเบกษา เลม่ 134  
ตอนที ่40 ก 6 เมษายน 2560 

  มำตรำ 54 รัฐต้องด ำเนินกำรให้เด็กทุกคนได้รับกำรศึกษำเป็นเวลำสิบสองปี ตั้งแต่ก่อนวัยเรียนจนจบ
กำรศึกษำภำคบังคับอย่ำงมีคุณภำพโดยไม่เก็บค่ำใช้จ่ำย 
  รัฐต้องด ำเนินกำรให้เด็กเล็กได้รับกำรดูแลและพัฒนำก่อนเข้ำรับกำรศึกษำตำมวรรคหนึ่ง   เพ่ือ
พัฒนำร่ำงกำย จิตใจ วินัย อำรมณ์ สังคม และสติปัญญำให้สมกับวัย โดยส่งเสริมและสนับสนุนให้องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นและภำคเอกชนเข้ำมีส่วนร่วมในกำรด ำเนินกำรด้วย 
  รัฐต้องด ำเนินกำรให้ประชำชนได้รับกำรศึกษำตำมควำมต้องกำรในระบบต่ำงๆ และส่งเสริมให้มีกำร
เรียนรู้ตลอดชีวิต และจัดให้มีกำรร่วมมือกันระหว่ำงรัฐ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และภำคเอกชนในกำรจัด
กำรศึกษำทุกระดับ โดยรัฐมีหน้ำที่ด ำเนินกำร ก ำกับ ส่งเสริม และสนับสนุนให้กำรจัดกำรศึกษำดังกล่ำวมีคุณภำพ
และได้มำตรฐำนสำกล ทั้งนี้ ตำมกฎหมำยว่ำด้วยกำรศึกษำแห่งชำติซึ่งอย่ำงน้อย ต้องมีบทบัญญัติเกี่ยวกับกำร
จัดท ำแผนกำรศึกษำแห่งชำติ และกำรด ำเนินกำรและตรวจสอบกำรด ำเนินกำรให้เป็นไปตำมแผนกำรศึกษำ
แห่งชำติด้วย 
  กำรศึกษำทั้งปวงต้องมุ่งพัฒนำผู้เรียนให้เป็นคนดี มีวินัย ภูมิใจในชำติ สำมำรถเชี่ยวชำญได้ตำมควำม
ถนัดของตน และมีควำมรับผิดชอบต่อครอบครัว ชุมชน สังคม และประเทศชำติ 
  ในกำรด ำเนินกำรให้เด็กเล็กได้รับกำรดูแลและพัฒนำตำมวรรคสอง หรือให้ประชำชนได้รับกำรศึกษำ
ตำมวรรคสำม และรัฐต้องด ำเนินกำรให้ผู้ขำดแคลนทุนทรัพย์ได้รับกำรสนับสนุนค่ำใช้จ่ำยในกำรศึกษำตำมควำม
ถนัดของตน 
  ให้จัดตั้งกองทุนเพ่ือใช้ในกำรช่วยเหลือผู้ขำดแคลนทุนทรัพย์ เพ่ือลดควำมเหลื่อมล้ ำในกำรศึกษำ
และเพ่ือเสริมสร้ำงและพัฒนำคุณภำพและประสิทธิภำพครู  โดยให้รัฐจัดสรรงบประมำณให้แก่กองทุน หรือใช้
มำตรกำรหรือกลไกทำงภำษีรวมทั้งกำรให้ผู้บริจำคทรัพย์สินเข้ำกองทุนได้รับประโยชน์ในกำรลดหย่อนภำษีด้วย 
ทั้งนี้ ตำมที่กฎหมำยบัญญัติ ซึ่งกฎหมำยดังกล่ำวอย่ำงน้อยต้องก ำหนดให้กำรบริหำรจัดกำรกองทุน เป็นอิสระและ
ก ำหนดให้มีกำรใช้จ่ำยเงินกองทุนเพื่อบรรลุวัตถุประสงค์ดังกล่ำว 
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    ยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2560-2579) 

 คณะกรรมกำรจัดท ำยุทธศำสตร์ชำติได้ด ำเนินกำรจัดท ำกรอบยุทธศำสตร์ชำติ ระยะ 20 ป ี
(พ.ศ.2560-2579) เพ่ือใช้เป็นกรอบแนวทำงกำรพัฒนำประเทศในระยะ 20 ปี โดยก ำหนดวิสัยทัศน์ เป้ำหมำยและ
ยุทธศำสตร์ ดังนี้ 
 

วิสัยทัศน์ 
   “ประเทศไทยมีควำมม่ันคง มั่งค่ัง ยั่งยืน เป็นประเทศพัฒนำแล้ว ด้วยกำรพัฒนำ 
ตำมหลักปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียง”   
 

เป้าหมาย 
 1. ความม่ันคง 
 1.1 กำรมีควำมมั่นคงปลอดภัยจำกภัยและกำรเปลี่ยนแปลงทั้งภำยในประเทศและภำยนอก
ประเทศในทุกระดับ ทั้งระดับประเทศ สังคม ชุมชน ครัวเรือน และปัจเจกบุคคล และมีควำมม่ันคงในทุกมิติทั้งมิติ
เศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อม และกำรเมือง 
 1.2 ประเทศมีควำมมั่นคงในเอกรำชและอธิปไตย มีสถำบันชำติ ศำสนำ พระมหำกษัตริย์ 
ที่เข้มแข็ง เป็นศูนย์กลำงและที่ยึดเหนี่ยวจิตใจของประชำชน ระบบกำรเมืองมีควำมม่ันคง เป็นกลไกที่น ำไปสู่กำร
บริหำรประเทศที่ต่อเนื่องและโปร่งใสตำมหลักธรรมำภิบำล 
 1.3 สังคมมีควำมปรองดอง สำมำรถผนึกก ำลังเพ่ือพัฒนำประเทศชุมชน มีควำมเข้มแข็ง 
ครอบครัวมีควำมอบอุ่น 
 1.4 ประชำชนมีควำมมั่นคงในชีวิต มีงำนท ำ และรำยได้ที่มั่นคงพอเพียงกับกำรด ำรงชีวิตมีที่อยู่
อำศัย และควำมปลอดภัยในชีวิตทรัพย์สิน 
 1.5 ฐำนทรัพยำกรและสิ่งแวดล้อม มีควำมม่ันคงของอำหำร พลังงำน และน้ ำ 
 2. ความม่ังคั่ง 
 2.1 ประเทศไทยมีกำรขยำยตัวของเศรษฐกิจอย่ำงต่อเนื่อง ยกระดับเป็นประเทศในกลุ่มรำยได้สูง 
ควำมเหลื่อมล้ ำของกำรพัฒนำลดลง ประชำกรได้รับผลประโยชน์จำกกำรพัฒนำอย่ำงเท่ำเทียมกันมำกข้ึน 
 2.2 เศรษฐกิจมีควำมสำมำรถในกำรแข่งขันสูง  สำมำรถสร้ำงรำยได้ทั้งภำยในและภำยนอก 
ประเทศ สร้ำงฐำนเศรษฐกิจและสังคมแห่งอนำคต และเป็นจุดส ำคัญของกำรเชื่อมโยงในภูมิภำค ทั้งกำรคมนำคม
ขนส่ง กำรผลิต กำรค้ำกำรลงทุน กำรท ำธุรกิจมีบทบำทส ำคัญในระดับภูมิภำค และระดับโลก เกิดสำยสัมพันธ์ทำง
เศรษฐกิจและกำรค้ำอย่ำงมีพลัง 
 2.3 ควำมสมบูรณ์ในทุนที่จะสำมำรถสร้ำงกำรพัฒนำคนอย่ำงต่อเนื่อง ได้แก่ ทุนมนุษย์ ทุนทำง
ปัญญำ ทุนทำงกำรเงิน ทุนที่เป็นเครื่องมือเครื่องจักร ทุนทำงสังคม และทุนทรัพยำกรธรรมชำติและ สิ่งแวดล้อม 
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 3. ความยั่งยืน 
 3.1 กำรพัฒนำที่สำมำรถสร้ำงควำมเจริญ รำยได ้และคุณภำพชีวิตประชำชนให้เพิ่มขึ้นอย่ำง
ต่อเนื่อง ซึ่งเป็นกำรเจริญเติบโตของเศรษฐกิจที่ไม่ใช้ทรัพยำกรธรรมชำติเกินพอดี ไม่สร้ำงมลภำวะต่อสิ่งแวดล้อม
จนเกินควำมสำมำรถในกำรรองรับและเยียวยำของระบบนิเวศน์ 
 3.2 กำรผลิตและกำรบริโภคเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม และสอดคล้องกับกฎระเบียบของประชำคม
โลก ซึ่งเป็นที่ยอมรับร่วมกัน ควำมอุดมสมบูรณ์ของทรัพยำกรธรรมชำติ และสิ่งแวดล้อม มีคุณภำพดีขึ้น คนมี
ควำมรับผิดชอบต่อสังคม มีควำมเอ้ืออำทร เสียสละเพ่ือผลประโยชน์ส่วนรวม 
 3.3 มุ่งประโยชน์ส่วนรวมอย่ำงยั่งยืน ให้ควำมส ำคัญกับกำรมีส่วนร่วมของประชำชนทุกภำคส่วน 
เพ่ือกำรพัฒนำในทุกระดับอย่ำงสมดุล มีเสถียรภำพ และยั่งยืน 
 3.4 ประชำชนทุกภำคส่วนในสังคมยึดถือและปฏิบัติตำมปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียง 
 

 ยุทธศาสตร์ 
   ยุทธศำสตร์ที่ส ำคัญ  6 ด้ำน ประกอบด้วย 

1. ยุทธศำสตร์ด้ำนควำมม่ันคง 
2. ยุทธศำสตร์ด้ำนกำรสร้ำงควำมสำมำรถในกำรแข่งขัน 
3. ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำและเสริมสร้ำงศักยภำพคน 
4. ยุทธศำสตร์ด้ำนกำรสร้ำงโอกำสควำมเสมอภำคและเท่ำเทียมกันทำงสังคม 
5. ยุทธศำสตร์ด้ำนกำรสร้ำงกำรเติบโตคุณภำพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
6. ยุทธศำสตร์ด้ำนกำรปรับสมดุลและพัฒนำระบบกำรบริหำรจัดกำรภำครัฐ 

 

ยุทธศาสตร์ ทีเ่กี่ยวข้องกับการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน  ดังนี้ 
 ยุทธศาสตร์ที ่1 การสร้างความม่ันคง 
  ยุทธศำสตร์ที่ 1.3 กำรรักษำควำมมั่นคงภำยใน และควำมสงบเรียบร้อยภำยในตลอดจนกำร
บริหำรจัดกำรควำมมั่นคงชำยแดนและชำยฝั่งทะเล 
 ยุทธศาสตร์ที ่2 การสร้างความสามารถในการแข่งขัน 
  ยุทธศำสตร์ที่ 2.5 กำรลงทุนพัฒนำโครงสร้ำงพ้ืนฐำน ในด้ำนกำรขนส่ง ด้ำนพลังงำนระบบ
เทคโนโลยีสำรสนเทศและกำรสื่อสำรและกำรวิจัยและพัฒนำ 
 ยุทธศาสตร์ที ่3 การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพศักยภาพคน 
  ยุทธศำสตร์ที่ 3.1 กำรพัฒนำศักยภำพคนตลอดช่วงชีวิตให้สนับสนุนกำรเจริญเติบโตของประเทศ 
  ยุทธศำสตร์ที่ 3.2 กำรยกระดับคุณภำพกำรศึกษำและกำรเรียนรู้ให้มีคุณภำพเท่ำเทียมและท่ัวถึง 
  ยุทธศำสตร์ที่ 3.3 กำรปลูกฝังระเบียบวินัย คุณธรรม จริยธรรม ค่ำนิยมท่ีพึงประสงค ์
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ยุทธศาสตร์ที ่4  ด้านการสร้างโอกาสบนความเสมอภาคและความเท่าเทียมกันทางสังคม 
  ยุทธศำสตร์ที่ 4.1 กำรสร้ำงควำมมั่นคงและกำรลดควำมเหลื่อมล้ ำทำงด้ำนเศรษฐกิจ และสังคม 
 ยุทธศาสตร์ที่ 5 ด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตท่ีเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม 
  ยุทธศำสตร์ที่ 5.1 กำรจัดระบบอนุรักษ ์ฟ้ืนฟูและป้องกันกำรท ำลำยทรัพยำกรธรรมชำติ 
 ยุทธศาสตร์ที่ 6 ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ 
  ยุทธศำสตร์ที่ 6.1 กำรปรับปรุงโครงสร้ำง บทบำท ภำรกิจของหน่วยงำนภำครัฐให้มีขนำด 
ที่เหมำะสม 
  ยุทธศำสตร์ที่ 6.4 กำรต่อต้ำนกำรทุจริตและประพฤติมิชอบ 
  ยุทธศำสตร์ที่ 6.5 กำรปรับปรุงกฎหมำยและระเบียบต่ำงๆ ให้ทันสมัย เป็นธรรมและเป็นสำกล 
 

แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที ่12 (พ.ศ. 2560-2564) 
 

  ส ำนักงำนคณะกรรมกำรพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติได้จัดท ำแผนพัฒนำเศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชำติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ.2560-2564) ส ำหรับใช้เป็นแผนพัฒนำประเทศไทยในระยะ 5 ปี ซึ่งเป็นกำรแปลง
ยุทธศำสตร์ชำติ ระยะ 20 ปี สู่กำรปฏิบัติอย่ำงเป็นรูปธรรม เพ่ือเตรียมควำมพร้อมและวำงรำกฐำนในกำรยกระดับ
ประเทศไทยให้เป็นประเทศที่พัฒนำแล้ว มีควำมมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน ด้วยกำรพัฒนำตำมปรัชญำของเศรษฐกิจ
พอเพียง ซึ่งกำรพัฒนำประเทศในระยะของแผนพัฒนำเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560-2564) 
มีหลักกำรที่ส ำคัญ คือ 
 1) ยึด “หลักปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียง”เพ่ือให้ เกิดบูรณำกำรกำรพัฒนำในทุกมิติอย่ำง
สมเหตุสมผล มีควำมพอประมำณ และมีระบบภูมิคุ้มกันและกำรบริหำรจัดกำรควำมเสี่ยงที่ดี ซึ่งเป็นเงื่อนไขที่
จ ำเป็นส ำหรับกำรพัฒนำที่ยั่งยืนซึ่งมุ่งเน้นกำรพัฒนำคน มีควำมเป็นคนที่สมบูรณ์ สังคมไทยเป็นสังคมคุณภำพ มีที่
ยืนและเปิดโอกำสให้กับทุกคนในสังคมได้ด ำเนินชีวิตที่ดีมีควำมสุข และอยู่ร่วมกันอย่ำงสมำนฉันท์ 
 2) ยึด “คนเป็นศูนย์กลำงกำรพัฒนำ”มุ่งสร้ำงคุณภำพชีวิต และสุขภำวะที่ดี ส ำหรับคนไทยพัฒนำ
คนให้มีควำมเป็นคนที่สมบูรณ์ มีวินัย ใฝ่รู้ มีควำมรู้ มีทักษะ มีควำมคิดสร้ำงสรรค์ มีทัศนคติที่ดีรับผิดชอบต่อ
สังคม มีจริยธรรมและคุณธรรม พัฒนำคนทุกช่วงวัยและเตรียมควำมพร้อมเข้ำสู่สังคมผู้สูงอำยุอย่ำงมีคุณภำพ 
รวมถึงกำรสร้ำงคนให้ใช้ประโยชน์และอยู่กับสิ่งแวดล้อมอย่ำงเก้ือกูล อนุรักษ์  ฟ้ืนฟูใช้ประโยชน์
ทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อมอย่ำงเหมำะสม 
 3) ยึด “วิสัยทัศน์ภำยใต้ยุทธศำสตร์ชำติ ระยะ 20 ปี” มำเป็นกรอบของวิสัยทัศน์ประเทศไทยใน
แผนพัฒนำเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ ฉบับที ่12 วิสัยทัศน์ “ประเทศไทยมีควำมม่ันคง มั่งค่ัง ยั่งยืน  
 เป็นประเทศพัฒนำแล้วด้วยกำรพัฒนำตำมหลักปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียง” หรือเป็นคติพจน์

ประจ ำชำติว่ำ“มั่นคง มั่งค่ัง ยั่งยืน” 
 4) ยึด“เป้ำหมำยอนำคตประเทศไทย ปี 2579” ที่เป็นเป้ำหมำยในยุทธศำสตร์ชำติ ระยะ 20 ปี มำ
เป็นกรอบในกำรก ำหนดเป้ำหมำยที่จะบรรลุใน 5 ปีแรกและเป้ำหมำยในระดับย่อยลงมำ ควบคู่กับกรอบเป้ำหมำย
ที่ยั่งยืน (SDGs) 
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 5) ยึด “หลักกำรเจริญเติบโตทำงเศรษฐกิจที่ลดควำมเหลื่อมล้ ำและขับเคลื่อนกำรเจริญ เติบโตจำก
กำรเพ่ิมผลิตภำพกำรผลิตบนฐำนของกำรใช้ภูมิปัญญำและนวัตกรรม” 
 6) ยึด “หลักกำรน ำไปสู่กำรปฏิบัติให้เกิดผลสัมฤทธิ์อย่ำงจริงจังใน 5 ปีที่ต่อยอดไปสู่ผลสัมฤทธิ์ 
ที่เป็นเป้ำหมำยระยะยำว” 

วัตถุประสงค์ 
 1. เพ่ือวำงรำกฐำนให้คนไทยเป็นคนที่สมบูรณ์ มีคุณธรรมจริยธรรม มีระเบียบวินัยค่ำนิยมที่ดีมีจิต
สำธำรณะ และมีควำมสุข โดยมีสุขภำวะและสุขภำพท่ีดี ครอบครัวอบอุ่น ตลอดจนเป็นคนเก่งที่มีทักษะควำมรู้
ควำมสำมำรถและพัฒนำตนเองได้ต่อเนื่องตลอดชีวิต 
 2. เพ่ือให้คนไทยมีควำมมั่นคงทำงเศรษฐกิจและสังคม ได้รับควำมเป็นธรรมในกำรเข้ำถึงทรัพยำกร
และบริกำรทำงสังคมที่มีคุณภำพผู้ด้อยโอกำสได้รับกำรพัฒนำศักยภำพรวมทั้งชุมชนมีควำมเข้มแข็งพ่ึงพำตนเองได้ 
 3. เพ่ือให้เศรษฐกิจเข้มแข็ง แข่งขันได้ มีเสถียรภำพ และมีควำมยั่งยืน สร้ำงควำมเข้มแข็งของฐำน
กำรผลิตและบริกำรเดิมและขยำยฐำนใหม่โดยกำรใชน้วัตกรรมที่เข้มข้นมำกข้ึน สร้ำงควำมเข้มแข็ง ของเศรษฐกิจ 
ฐำนรำก และสร้ำงควำมม่ันคงทำงพลังงำน อำหำร และน้ ำ 
 4. เพ่ือรักษำและฟ้ืนฟูทรัพยำกรธรรมชำติและคุณภำพสิ่งแวดล้อมให้สำมำรถสนับสนุน กำรเติบโต 
ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมและกำรมีคุณภำพชีวิตที่ดีของประชำชน 
 5. เพ่ือให้กำรบริหำรรำชกำรแผ่นดินมีประสิทธิภำพ โปร่งใส ทันสมัย และมีกำรท ำงำนเชิงบูรณำกำร
ของภำคีกำรพัฒนำ 
 6. เพ่ือให้มีกำรกระจำยควำมเจริญไปสู่ภูมิภำคโดยกำรพัฒนำภำคและเมืองเพ่ือรองรับกำรพัฒนำ
ยกระดับฐำนกำรผลิตและบริกำรเดิมและขยำยฐำนกำรผลิตและบริกำรใหม่ 
 7. เพ่ือผลักดันให้ประเทศไทยมีควำมเชื่อมโยง (Connectivity) กับประเทศต่ำงๆ ทั้งในระดับ  
อนุภูมิภำค ภูมิภำค และนำนำชำติได้อย่ำงสมบูรณ์และมีประสิทธิภำพ รวมทั้งให้ประเทศไทยมีบทบำทน ำและ
สร้ำงสรรค์ในด้ำนกำรค้ำ กำรบริกำร กำรลงทุนภำยใต้กรอบควำมร่วมมือต่ำงๆ ทั้งในระดับอนุภูมิภำค ระดับ
ภูมิภำค และระดับโลก 

เป้าหมายรวม เพ่ือให้เป็นไปตำมวัตถุประสงค์ดังกล่ำว ได้ก ำหนดเป้ำหมำยรวมกำรพัฒนำของแผนพัฒนำ
ฯ ฉบับที ่12 ประกอบด้วย 
 1. คนไทยมีคุณลักษณะเป็นคนไทยที่สมบูรณ์ มีวินัย มีทัศนคติและพฤติกรรมตำมบรรทัดฐำน ที่ดีของ
สังคม มีควำมเป็นพลเมืองตื่นรู้ มีควำมสำมำรถในกำรปรับตัวได้อย่ำงรู้เท่ำทันสถำนกำรณ์ มีควำมรับผิดชอบและ
ท ำประโยชน์ต่อส่วนรวม มีสุขภำพกำยและใจที่ดี มีควำมเจริญงอกงำมทำงจิตวิญญำณมีวิถีชีวิตที่พอเพียง และมี
ควำมเป็นไทย 
 2. ควำมเหลื่อมล้ ำทำงด้ำนรำยได้และควำมยำกจนลดลง เศรษฐกิจฐำนรำกมีควำมเข้มแข็งประชำชน
ทุกคนมีโอกำสในกำรเข้ำถึงทรัพยำกรกำรประกอบอำชีพและบริกำรทำงสังคมที่มีคุณภำพอย่ำงทั่วถึงและเป็นธรรม 
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 3. ระบบเศรษฐกิจมีควำมเข้มแข็ง แข่งขันได้ โครงสร้ำงเศรษฐกิจปรับสู่เศรษฐกิจฐำนบริกำร และ
ดิจิทัล ผู้ประกอบกำรขนำดกลำงและขนำดเล็กที่เข้มแข็งสำมำรถใช้นวัตกรรมและเทคโนโลยีดิจิทัลในกำร
สร้ำงสรรค์คุณค่ำสินค้ำและบริกำร มีระบบกำรผลิต และให้บริกำรจำกฐำนรำยได้เดิมที่มีมูลค่ำเพ่ิมสูงขึ้น และมี
กำรลงทุนในกำรผลิตและบริกำรฐำนควำมรู้ชั้นสูงใหม่ ๆ ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมและชุมชน รวมทั้งกระจำยฐำน
กำรผลิตและกำรให้บริกำรสู่ภูมิภำค 
 4. ทุนทำงธรรมชำติ คุณภำพสิ่งแวดล้อม สำมำรถสนับสนุนกำรเติบโตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมมีควำม
มั่นคงทำงอำหำร พลังงำน และน้ ำ 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศ ที่เก่ียวข้องกับกำรจัดกำรศึกษำข้ันพ้ืนฐำน ดังนี้ 
 1. ยุทธศาสตร์ที่ 1 การเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์ ให้ควำมส ำคัญกับกำรวำง รำกฐำน 
กำรพัฒนำคนให้มีควำม สมบูรณ์ เริ่มตั้งแต่กลุ่มเด็กปฐมวัยที่ต้องพัฒนำให้มีสุขภำพกำยและใจที่ดี มีทักษะทำง
สมอง ทักษะกำรเรียนรู้ และทักษะชีวิต เพ่ือให้เติบโตอย่ำงมีคุณภำพ ควบคู่กับกำรพัฒนำคนไทยในทุกช่วงวัยให้
เป็นคนดี มีสุขภำวะที่ดี มีคุณธรรมจริยธรรม มีระเบียบวินัย มีจิตส ำนึกที่ดีต่อสังคมส่วนรวม มีทักษะควำมรู้ และ
ควำมสำมำรถปรับตัวเท่ำทันกับกำรเปลี่ยนแปลงรอบตัวที่รวดเร็วบนพ้ืนฐำนของกำรมีสถำบันทำงสังคมที่เข้มแข็ง 
ทั้งสถำบันครอบครัว สถำบันกำรศึกษำ สถำบันศำสนำ สถำบันชุมชน และภำคเอกชนที่ร่วมกันพัฒนำทุนมนุษย์ให้มี
คุณภำพสูง อีกท้ังยังเป็นทุนทำงสังคมส ำคัญในกำรขับเคลื่อน กำรพัฒนำประเทศ 
 1. วัตถุประสงค์ 

1.1 เพ่ือปรับเปลี่ยนให้คนในสังคมไทยมีค่ำนิยมตำมบรรทัดฐำนที่ดีทำงสังคม 
1.2 เพ่ือเตรียมคนในสังคมไทยให้มีทักษะในกำรด ำรงชีวิตส ำหรับโลกศตวรรษท่ี 21 

 2. เป้าหมายและตัวชี้วัด 
 2.1 เป้าหมายการพัฒนา 

2.1.1 คนไทยส่วนใหญ่มีทัศนคติและพฤติกรรมตำมบรรทัดฐำนที่ดีของสังคมเพ่ิมข้ึน 
2.1.2 คนในสังคมไทยทุกช่วงวัยมีทักษะ ควำมรู้ และควำมสำมำรถเพ่ิมข้ึน 
2.1.3 คนไทยได้รับกำรศึกษำที่มีคุณภำพสูงตำมมำตรฐำนสำกล เรียนรูอ้ย่ำงต่อเนื่อง 

2.2 ตัวช้ีวัด 
 เป้าหมาย 1 คนไทยส่วนใหญ่มีทัศนคติและพฤติกรรมตามบรรทัดฐานที่ดีของสังคม 
  ตัวชี้วัด 1.1 ประชำกรอำยุ 13 ปีขึ้นไป มีกิจกรรมกำรปฏิบัติตนที่สะท้อน กำรเป็นคนดี
มีคุณธรรม จริยธรรมเพิ่มขึ้น 
 เป้าหมาย 2 คนในสังคมไทยทุกช่วงวัยมีทักษะ ความรู้ และความสามารถเพ่ิมขึ้น 

 2.1 เด็กปฐมวัยมีพัฒนำกำรเต็มตำมศักยภำพ 
 ตัวชี้วัด 1 เด็กมีพัฒนำกำรสมวัยไม่น้อยกว่ำร้อยละ 90 

2.2 เด็กวัยเรียนและวัยรุ่นมีสติปัญญำและควำมฉลำดทำงอำรมณ์เพ่ิมข้ึน 
 ตัวชี้วัด 2 คะแนน IQ เฉลี่ยไม่ต่ ำกว่ำเกณฑ์มำตรฐำน 
 ตัวชี้วัด 3 เด็กร้อยละ 70 มีคะแนน EQ ไม่ต่ ำกว่ำเกณฑ์มำตรฐำน 
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 เป้าหมาย 3 คนไทยมีการศึกษาที่มีคุณภาพตามมาตรฐานสากลและมีความสามารถ เรียนรู้
ด้วยตนเองอย่างต่อเนื่อง 

ตัวชี้วัด 3.1 ผลคะแนนสอบ PISA ในแต่ละวิชำไม่ต่ ำกว่ำ 500 
ตัวชี้วัด 3.2 กำรใช้อินเทอร์เน็ตเพ่ือกำรอ่ำนหำควำมรู้เพ่ิมขึ้น 
ตัวชี้วัด 3.3 กำรอ่ำนของคนไทยเพ่ิมขึ้นเป็นร้อยละ 85 

 3. แนวทางการพัฒนา 
 3.1 ปรับเปลี่ยนค่านิยมคนไทยให้มีคุณธรรม จริยธรรม มีวินัย จิตสาธารณะและพฤติกรรมที่
พึงประสงค์ 
 3.1.2 ส่งเสริมให้จัดกิจกรรมกำรสอนทั้งในและนอกห้องเรียนที่สอดแทรกคุณธรรม  จริยธรรม 
ควำมมีวินัย จิตสำธำรณะ รวมทั้งเร่งสร้ำงสภำพแวดล้อมภำยในและโดยรอบสถำนศึกษำให้ปลอดจำกอบำยมุข
อย่ำงจริงจัง 
 3.2 พัฒนาศักยภาพคนให้มีทักษะความรู้และความสามารถในการด ารงชีวิตอย่างมีคุณค่า 

 3.2.1 ส่งเสริมให้เด็กปฐมวัยมีกำรพัฒนำทักษะทำงสมองและทักษะทำงสังคมที่เหมำะสม 

 3.2.2 พัฒนำเด็กวัยเรียนและวัยรุ่นให้มีทักษะกำรคิดวิเครำะห์อย่ำงเป็นระบบ มีควำมคิด 
สร้ำงสรรค ์มีทักษะกำรท ำงำนและกำรใช้ชีวิตที่พร้อมเข้ำสู่ตลำดงำน 
 1) ปรับกระบวนกำรเรียนรู้ที่ส่งเสริมให้เด็กมีกำรเรียนรู้จำกกำรปฏิบัติจริงสอดคล้องกับ
พัฒนำกำรของสมองแต่ละช่วงวัย  
 2) สนับสนุนให้เด็กเข้ำร่วมกิจกรรมทั้งในและนอกห้องเรียนที่เอ้ือต่อกำรพัฒนำทักษะชีวิตและ
ทักษะกำรเรียนรู้อย่ำงต่อเนื่อง 
 3) สร้ำงแรงจูงใจให้เด็กเข้ำสู่กำรศึกษำในระบบทวิภำคี และสหกิจศึกษำที่มุ่งกำรฝึก ทักษะ

อำชีพให้พร้อมเข้ำสู่ตลำดงำน 
 

 3.3 ยกระดับคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิต 
 3.3.2 ปรับหลักสูตรกำรผลิตครทูี่เน้นสมรรถนะ มีจิตวิญญำณควำมเป็นครู เป็นผู้แนะน ำ และ
สำมำรถกระตุ้นกำรเรียนรู้ของผู้เรียน สร้ำงมำตรกำรจูงใจให้ผู้มีศักยภำพสูงเข้ำมำเป็นครูปรับระบบประเมิน 
วิทยฐำนะทำงวิชำชีพให้เชื่อมโยงกับพัฒนำกำรของผู้เรียน และสร้ำงเครือข่ำยแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในกำรจัดกำรเรียน
กำรสอนที่เป็นกำรพัฒนำสมรรถนะของครูอย่ำงต่อเนื่อง 
 3.3.3 ส่งเสริมมำตรกำรสร้ำงแรงจูงใจให้สถำนประกอบกำรขนำดกลำงที่มีศักยภำพ เข้ำร่วม
ระบบทวิภำคีหรือสหกิจศึกษำ สร้ำงควำมรู้ควำมเข้ำใจให้กับผู้ประกอบกำร ครูฝึกหรือครูพี่เลี้ยงให้ร่วมวำง
แผนกำรจัดกำรเรียนกำรสอน กำรฝึกปฏิบัติ และกำรติดตำมประเมินผลผู้เรียน 
 3.3.6 จัดท ำสื่อกำรเรียนรู้ที่เป็นสื่ออิเล็กทรอนิกส์และสำมำรถใช้งำนผ่ำนระบบอุปกรณ์ สื่อสำร
เคลื่อนที่ให้คนทุกกลุ่มสำมำรถเข้ำถึงได้ง่ำย สะดวก ทั่วถึง ไม่จ ำกัดเวลำและสถำนที่ และใชม้ำตรกำร ทำงภำษีจูงใจให้
ภำคเอกชนผลิตหนังสือ สื่อกำรอ่ำนและกำรเรียนรู้ที่มีคุณภำพและรำคำถูก 
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 3.3.7 ปรับปรุงแหล่งเรียนรู้ในชุมชนให้เป็นแหล่งเรียนรู้เชิงสรำ้งสรรค์ และมชีีวิต  เช่น พิธภณัฑ์ 
ห้องสมุด โบรำณสถำน อุทยำนประวัติศำสตร์ โรงเรียนผูสู้งอำย ุรวมทั้งส่งเสริมให้มีระบบกำรจัดกำรควำมรู้ที่เป็นภูมิ
ปัญญำท้องถิ่น 
 3.4 ผลักดันให้สถาบันทางสังคมมีส่วนร่วมพัฒนาประเทศอย่างเข้มแข็ง 
 3.4.3 ส่งเสริมสถำบันกำรศึกษำให้เป็นแหล่งบริกำรควำมรูท้ำงวชิำกำรทีทุ่กคนสำมำรถ เข้ำถึง
ได้ รวมทั้งสนับสนุนให้มีกำรท ำวิจัยร่วมกับชุมชนในกำรแก้ปัญหำและตอบโจทย์กำรพัฒนำในพื้นท่ี 
 

  2. ยุทธศาสตร์ที่ 2 การสร้างความเป็นธรรมลดความเหลื่อมล้ าในสังคม ให้ควำมส ำคัญกับกำร
ด ำเนินกำรยกระดับคุณภำพบริกำรทำงสังคมให้ทั่วถึง โดยเฉพำะอย่ำงยิ่งด้ำนกำรศึกษำและสำธำรณสุข รวมทั้ง
กำรปิดช่องว่ำงกำรคุ้มครองทำงสังคมในประเทศไทยซึ่งเป็นกำรด ำเนินงำนต่อเนื่องจำกท่ีได้ขับเคลื่อนและผลักดัน
ในช่วงแผนพัฒนำฯ ฉบับที่ 11 และมุ่งเน้นมำกขึ้นในเรื่องกำรเพ่ิมทักษะแรงงำนและกำรใช้นโยบำยแรงงำนที่
สนับสนุนกำรเพ่ิมผลิตภำพแรงงำนและเสริมสร้ำงรำยได้สูงขึ้น  และกำรสร้ำงโอกำสทำงเศรษฐกิจและสังคม
โดยเฉพำะอย่ำงยิ่งกำรสนับสนุนในเร่ืองกำรสร้ำงอำชีพ รำยได้ และให้ควำมช่วยเหลือที่เชื่อมโยง กำรเพ่ิมผลิตภำพ
ส ำหรับประชำกรกลุ่มร้อยละ 40 รำยได้ต่ ำสุด ผู้ด้อยโอกำส สตรี และผู้สูงอำยุ อำทิ กำรสนับสนุนธุรกิจขนำดเล็ก 
ขนำดกลำง ขนำดย่อม วิสำหกิจชุมชน วิสำหกิจเพื่อสังคม กำรเข้ำถึงเงินทุนเพื่อสร้ำงอำชีพ และกำรสนับสนุนกำร
เข้ำถึงปัจจัยกำรผลิตคุณภำพดีรำคำเป็นธรรม และเพ่ิมประสิทธิภำพกำรใช้งบประมำณเชิงพ้ืนที่และบูรณำกำรเพ่ือ
กำรลดควำมเหลื่อมล้ ำ 
  1. วัตถุประสงค์ 
 1.2 เพ่ือให้คนไทยทุกคนเข้ำถึงบริกำรทำงสังคมที่มีคุณภำพได้อย่ำงทั่วถึง 
 2. เป้าหมายและตัวชี้วัด 
 เป้าหมายที ่2 เพิ่มโอกาสการเข้าถึงบริการพื้นฐานทางสังคมของภาครัฐ 
 ตัวชี้วัด 2.1 อัตรำกำรเข้ำเรียนสุทธิ (ที่ปรับปรุง) ในระดับกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน เท่ำกับ ร้อยละ 
90 โดยไม่มีควำมแตกต่ำงระหว่ำงกลุ่มนักเรียน/นักศึกษำที่ครอบครัวมีฐำนะทำงเศรษฐกิจ สังคมและระหว่ำงพื้นที ่
 ตัวชี้วัด 2.2 สัดส่วนนักเรียนที่มีผลสัมฤทธิ์ทำงกำรศึกษำทุกระดับชั้นผ่ำนเกณฑ์คะแนน ร้อยละ 
50 มีจ ำนวนเพิ่มขึ้น และควำมแตกต่ำงของคะแนนผลสัมฤทธิ์ระหว่ำงพ้ืนที่ และภูมิภำคลดลง 
 3. แนวทางการพัฒนา 
 3.1 การเพิ่มโอกาสให้กลุ่มเป้าหมายประชากรร้อยละ 40 ที่มีรายได้ต่ าสุดให้สามารถ เข้าถึง
บริการที่มีคุณภาพของรัฐ และมีอาชีพ ทั้งในด้ำนกำรศึกษำในระดับที่สูงขึ้น กำรได้รับขยำยกำรคุ้มครองทำง
สังคม (Social Protection) และสวัสดิกำร (Welfare) ที่เหมำะสมอย่ำงทั่วถึงและเป็นธรรม และกำรพัฒนำทักษะ
ฝีมือเพ่ือประกอบอำชีพและยกระดับรำยได้ โดย 
 3.1.1 ขยำยโอกำสกำรเข้ำถึงกำรศึกษำที่มีคุณภำพให้แก่เด็กและเยำวชนที่ด้อยโอกำส ทำง
กำรศึกษำอย่ำงต่อเนื่อง โดยไม่ถูกจ ำกัดและดูแลนักเรียนยำกจนที่อำศัยในพ้ืนที่ห่ำงไกลที่ครอบคลุม  สนับสนุนค่ำ
เดินทำงไปยังสถำนศึกษำ กำรปรับปรุงระบบคัดกรองและกำรให้เงินอุดหนุนปัจจัยพื้นฐำนนักเรียนยำกจนของ  สพฐ. 
ให้มีประสิทธิภำพมำกขึ้น และกำรให้ทุนกำรศึกษำต่อระดับสูง เพ่ือป้องกันไม่ให้เด็กนักเรียนออกจำกโรงเรียน
กลำงคัน 
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 3.2 การกระจายการให้บริการภาครัฐท้ังด้านการศึกษา สาธารณสุข และสวัสดิการที่มี
คุณภาพให้ครอบคลุมและท่ัวถึง 
 3.2.1 ส่งเสริมให้มีกำรกระจำยกำรบริกำรด้ำนกำรศึกษำที่มีคณุภำพ ให้มีควำมเท่ำเทียมกันมำก
ขึ้นระหว่ำงพ้ืนที่ โดย 1) ก ำหนดมำตรกำรสร้ำงแรงจูงใจให้ครูมีกำรกระจำยตัวอย่ำงมีประสิทธิภำพมำกขึ้น ทั้ง
มำตรกำรที่เป็นตัวเงินและไม่ใช่ตัวเงิน อำทิ สวัสดิกำรบ้ำนพกัครู เส้นทำงควำมกำ้วหน้ำทำงอำชีพ ที่ชัดเจน เพ่ิม
โอกำสในกำรพัฒนำครู 2) สรำ้งระบบควำมรับผิดชอบ (Accountability) ของกำรจัดกำรศึกษำ โดยน ำผลสัมฤทธิ์
ทำงกำรศึกษำมำประกอบกำรประเมินผลครูและโรงเรียน 3) ขยำยกำรจัดกำรศึกษำทำงไกลโดยใช้โครงข่ำย
เทคโนโลยีสำรสนเทศและกำรสื่อสำรเพื่อช่วยเหลือโรงเรียนที่อยู่ห่ำงไกล และขำดแคลนครูผู้สอน 
 3.2.4 ส่งเสริมให้ประชำกรกลุ่มต่ำงๆ โดยเฉพำะกลุ่มเด็ก เยำวชน สตร ีผู้พิกำร ผู้สูงอำย ุและ
ผู้ด้อยโอกำสทำงสังคม สำมำรถเข้ำถึงบริกำรของรัฐ และโอกำสทำงสังคมได้อย่ำงเท่ำเทียม พร้อมทั้ง ส่งเสริม
บทบำทของกลุ่มข้ำงต้นในระดับกำรบริหำรและกำรตัดสินใจทั้งในระดับชำติและระดับท้องถิ่น เพ่ือสนับสนุนกำร
พัฒนำประเทศ 
  3. ยุทธศาสตร์ที่ 4 การเติบโตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน  
ประเด็นที่ต้องเร่งด ำเนินกำรในช่วงแผนพัฒนำฯ ฉบับที่ 12 ได้แก่ กำรสร้ำงควำมมั่นคงของฐำนทรัพยำกร 
ธรรมชำติและยกระดับคุณภำพสิ่งแวดล้อม เพ่ือสนับสนุนกำรเติบโตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมและคุณภำพชีวิตของ
ประชำชน เร่งแก้ไขปัญหำวิกฤติสิ่งแวดล้อมเพ่ือลดมลพิษท่ีเกิดจำกกำรผลิต และกำรบริโภค พัฒนำ ระบบบริหำร
จัดกำรที่โปร่งใสเป็นธรรม ส่งเสริมกำรผลิตและกำรบริโภคท่ีเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมเป็นวงกว้ำง มำกขึ้น ต้องเร่ง
เตรียมควำมพร้อมในลดกำรปล่อยก๊ำซเรือนกระจกและเพ่ิมขีดควำมสำมำรถในกำรปรับตัวต่อกำรเปลี่ยนแปลง
สภำพภูมิอำกำศ รวมทั้งบริหำรจัดกำรเพื่อลดควำมเสี่ยงด้ำนภัยพิบัติทำงธรรมชำติ 
 1. วัตถุประสงค์ 
  1.3 บริหำรจัดกำรสิ่งแวดล้อม และลดมลพิษให้มีคุณภำพดีขึ้น 
 2. เป้าหมายและตัวชี้วัด 
 เป้าหมายที่ 3 สร้างคุณภาพสิ่งแวดล้อมที่ดี ลดมลพิษ และลดผลกระทบต่อสุขภาพของ
ประชาชนและระบบนิเวศ โดยให้ควำมส ำคัญเป็นล ำดับแรกกับกำรจัดกำรขยะมูลฝอยและของเสียอันตรำยฟื้นฟู
คุณภำพแหล่งน้ ำส ำคัญของประเทศ และแก้ไขปัญหำวิกฤตหมอกควัน 
 ตัวชี้วัด 3.1 สัดส่วนของขยะมูลฝอยชุมชนได้รับกำรจัดกำรอย่ำงถูกต้องและน ำไปใช้ประโยชน์ ไม่
น้อยกว่ำร้อยละ 75 สัดส่วนของเสียอันตรำยชุมชนที่ได้รับกำรก ำจัดอย่ำงถูกต้องไม่น้อยกว่ำ ร้อยละ 30 และกำก
อุตสำหกรรมอันตรำยทั้งหมดเข้ำสู่ระบบกำรจัดกำรที่ถูกต้อง 
 3. แนวทางการพัฒนา 
 3.3 แก้ไขปัญหำวิกฤตสิ่งแวดล้อม โดยเร่งรัดกำรควบคุมมลพิษทั้งทำงอำกำศ ขยะ น้ ำเสียและของ
เสียอันตรำยที่เกิดจำกกำรผลิตและบริโภค สร้ำงเมืองที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมหรือเมืองสีเขียว เพ่ือสร้ำงคุณภำพ
สิ่งแวดล้อมท่ีดีให้กับประชำชน โดยมีแนวทำงด ำเนินงำน ดังนี้ 
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 3.3.1 เร่งรัดแก้ไขปัญหำกำรจัดกำรขยะตกค้ำงสะสมในพื้นทีว่ิกฤต ผลักดัน กฎหมำย และ 
กลไก เพ่ือกำรคัดแยกขยะ สนับสนุนกำรแปรรูปเป็นพลังงำน ใช้มำตรกำรทำงเศรษฐศำสตร์ เพื่อให้เกิด กำรลด 
ปริมำณขยะ รวมทั้งสร้ำงวินัยคนในชำติเพ่ือกำรจัดกำรขยะอย่ำงยั่งยืน 

 4. ยุทธศาสตร์ที่ 5 การเสริมสร้างความม่ันคงแห่งชาติ เพื่อการพัฒนาประเทศสู่ความมั่งคั่ง และ

ยั่งยืน  ให้ควำมส ำคัญต่อกำรฟื้นฟูพื้นฐำนด้ำนควำมมัน่คงที่เป็นปัจจัยส ำคัญต่อกำรพัฒนำทำงเศรษฐกิจ และสังคม
ของประเทศ โดยเฉพำะกำรอยู่ร่วมกันในสังคมอย่ำงสันติของผู้มีควำมเห็นต่ำงทำงควำมคิดและอุดมกำรณ์บน
พ้ืนฐำนของกำรปกครองระบอบประชำธปิไตยอันมพีระมหำกษัตริย์เป็นประมุขและกำรเตรียม กำรรับมือกับภัย
คุกคำมข้ำมชำติซึ่งจะส่งผลกระทบอย่ำงมีนัยยะส ำคัญต่อกำรพัฒนำเศรษฐกิจและสังคมของประเทศในระยะ  
20 ปีข้ำงหน้ำ 
 1. วัตถุประสงค์ 
 1.1 เพ่ือปกป้องสถำบันพระมหำกษัตริย์และเสริมสร้ำงควำมมั่นคงภำยใน รวมทั้งป้องกันปัญหำ  
ภัยคุกคำมที่เป็นอุปสรรคต่อกำรพัฒนำเศรษฐกิจ สังคม และกำรเมืองของชำติ 
 1.2 เพ่ือสร้ำงควำมพร้อมและผนึกก ำลังของทุกภำคส่วน ให้มีขีดควำมสำมำรถในกำรบริหำรจัดกำร
ด้ำนควำมมั่นคง และมีศักยภำพ สำมำรถป้องกันทั้งภัยทำงทหำรและภัยคุกคำมอ่ืนๆ 
 1.3 เพ่ือเสริมสร้ำงควำมร่วมมือด้ำนควำมมั่นคงกับมิตรประเทศ ในกำรสนับสนุน กำรรักษำควำม
สงบสุขและผลประโยชน์ของชำติ 
 2. เป้าหมายและตัวชี้วัด 

เป้าหมายภาพรวมคือผลประโยชน์ของชาติว่าด้วยความม่ันคง ม่ังคั่ง ยั่งยืน 
 เป้าหมายที่ 1 ปกป้องและเชิดชูสถาบันพระมหากษัตริย์ให้เป็นสถาบันหลักของประเทศ 

 ตัวชี้วัด 1.1 จ ำนวนกิจกรรมเทิดพระเกียรติและเชิดชูสถำบันพระมหำกษัตริย์เพิ่มข้ึน 
 ตัวชี้วัด 1.2 จ ำนวนกิจกรรมที่มีควำมเก่ียวข้องกับโครงกำรพระรำชด ำริเพ่ิมขึ้น 

 เป้าหมายที่ 3 ประชาชนในจังหวัดชายแดนภาคใต้มีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินมีโอกาสใน
การศึกษาและการประกอบอาชีพที่สร้างรายได้เพิ่มขึ้น 
 ตัวชี้วัด 3.2 รำยได้ครัวเรือนเฉลี่ยต่อคนและจ ำนวนปีกำรศึกษำเฉลี่ยในพื้นที ่3 จังหวัดชำยแดน
ภำคใต้เพ่ิมข้ึน 
  เป้าหมายที่ 4 ประเทศไทยมีความสัมพันธ์และความร่วมมือด้านความม่ันคงในกลุ่มประเทศสมาชิก
อาเซียน มิตรประเทศ และนานาประเทศในการป้องกันภัยคุกคามในรูปแบบต่างๆ ควบคู่ไปกับการรักษา
ผลประโยชน์ของชาติ 
 ตัวชี้วัด 4.4 จ ำนวนคดีที่เก่ียวข้องกับยำเสพติดลดลง 
 3. แนวทางการพัฒนา 
 3.1 การรักษาความม่ันคงภายใน เพื่อให้เกิดความสงบในสังคมและธ ารงไว้ซึ่งสถาบัน         
หลักของชาติ 
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 3.1.1 สร้ำงจิตส ำนึกของคนในชำติให้มีควำมหวงแหน และธ ำรงรักษำสถำบันชำติ ศำสนำ 
พระมหำกษัตริย์ โดยปลูกฝัง สร้ำงควำมตระหนักถึงควำมส ำคัญ พร้อมทั้งก ำหนดมำตรกำร เพ่ือป้องกันกำรกระท ำ
ที่มีแนวโน้มที่จะส่งผลกระทบต่อสถำบันหลักของชำติ 
 3.1.2 เสริมสร้ำงควำมปรองดองของคนในชำติและมีกลไกในกำรตรวจสอบและพัฒนำภำค
กำรเมือง โดยปลูกฝังค่ำนิยมและเสริมสร้ำงควำมรู้ควำมเข้ำใจของกำรอยู่ ร่วมกันบนพ้ืนฐำนควำมแตกต่ำงทำง
ควำมคิด และอุดมกำรณ์ทำงกำรเมืองภำยใต้สิทธิและหน้ำที่ตำมระบอบประชำธิปไตย และค ำนึงถึงควำมมั่นคง
และผลประโยชน์ของชำติอย่ำงแท้จริง 
 3.1.3 ป้องกันและแก้ไขปัญหำควำมไม่สงบในจังหวัดชำยแดนภำคใต้ โดยกระบวนกำรสันติสุข
แนวทำงสันติวิธี และกระบวนกำรมีส่วนร่วมของประชำชนในพื้นที่ บนพื้นฐำนควำมแตกต่ำงทำง  อัตลักษณ์และ
ชำติพันธุ์ เพ่ือขจัดควำมขัดแย้ง ลดควำมรุนแรงตำมแนวทำง “เข้ำใจ เข้ำถึง พัฒนำ” พร้อมทั้งสร้ำงโอกำสในกำร
พัฒนำเศรษฐกิจและควำมเป็นธรรมทำงสังคมในพ้ืนที่ 
 3.2 การพัฒนาเสริมสร้างศักยภาพการป้องกันประเทศ เพื่อเตรียมความพร้อมในการรับมือภัย
คุกคามทั้งการทหารและภัยคุกคามอ่ืนๆ 
 3.2.7 ด ำเนินบทบำทเชิงรุก และใช้กรอบควำมร่วมมือระหว่ำงประเทศท้ังระดับภูมิภำคและพหุ
ภำคี เพ่ือปกป้องและรักษำผลประโยชน์ของไทย ตลอดจนเสริมสร้ำงขีดควำมสำมำรถแลกเปลี่ยนและเรียนรู้แนว
ปฏิบัติที่เป็นเลิศและร่วมมือในกำรรับมือกับภัยคุกคำมด้ำนควำมมั่นคงระหว่ำงประเทศ อำท ิปัญหำยำเสพติด กำร
ก่อกำรร้ำย กำรโยกย้ำยถิ่นฐำน กำรลักลอบเข้ำเมือง กำรค้ำมนุษย์ควำมมั่นคงด้ำนไซเบอร์ ภัยพิบัติ โรคระบำด
โรคติดต่อร้ำยแรง โรคอุบัติใหม่ โรคอุบัติซ้ ำ และสถำนกำรณ์ฉุกเฉินทำงสำธำรณสุขอ่ืนๆ 

 5. ยุทธศาสตร์ที่ 6 การบริหารจัดการในภาครัฐ การป้องกันการทุจริตประพฤติมิชอบและ 
ธรรมาภิบาลในสังคมไทย เป็นช่วงเวลำส ำคัญที่ต้องเร่งปฏิรูป กำรบริหำรจัดกำรภำครัฐให้เกิดผลสัมฤทธิ์อย่ำง
จริงจัง เพ่ือให้เป็นปัจจัยสนับสนุนส ำคัญที่จะช่วยส่งเสริมกำรพัฒนำประเทศในทุกดำ้นให้ประสบผลส ำเร็จบรรลุ
เป้ำหมำย ทั้งกำรบริหำรจัดกำรภำครัฐให้โปร่งใส มีประสิทธิภำพ รับผิดชอบ ตรวจสอบได้อย่ำงเป็นธรรม และ
ประชำชนมีส่วนร่วม มีกำรกระจำยอ ำนำจ และแบ่งภำรกิจรับผิดชอบที่เหมำะสม ระหว่ำงส่วนกลำง ภูมิภำค และ
ท้องถิ่น และวำงพ้ืนฐำนเพื่อให้บรรลุตำมกรอบเป้ำหมำยอนำคตในปี 2579 
 

 1. วัตถุประสงค์ 
 1.1 เพ่ือให้ภำครัฐมีขนำดเล็ก มีกำรบริหำรจัดกำรที่ดี และได้มำตรฐำนสำกล 
 1.3 เพ่ือลดปัญหำกำรทุจริตและประพฤติมิชอบของประเทศ 
 1.4 เพ่ือพัฒนำระบบและกระบวนกำรทำงกฎหมำยให้สำมำรถอ ำนวยควำมสะดวก ด้วยควำม
รวดเร็วและเป็นธรรมแก่ประชำชน 
 2. เป้าหมายและตัวชี้วัด 

เป้าหมายที่ 3 เพิ่มคะแนนดัชนีการรับรู้การทุจริตให้สูงขึ้น 
 ตัวชี้วัด3.1 ระดับคะแนนของดัชนีกำรรับรู้กำรทุจริตสูงกว่ำรอ้ยละ50 เมื่อสิ้นสุดแผนพัฒนำฉบับที่ 12 
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 3. แนวทางการพัฒนา 
 3.1 ปรับปรุงโครงสร้ำงหน่วยงำน บทบำท ภำรกิจ และคุณภำพบุคลำกรภำครัฐ ให้มีควำมโปร่งใส 
ทันสมัย คล่องตัว มีขนำดที่เหมำะสม เกิดควำมคุ้มค่ำ 
  3.1.1 ก ำหนดภำรกิจ ขอบเขตอ ำนำจหน้ำที่ของรำชกำรบริหำรส่วนกลำงส่วนภูมิภำคและ
ท้องถิ่นให้ชัดเจนและไม่ซ้ ำซ้อน 
  3.5 ป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริตและประพฤติมิชอบ 
  3.5.1 ปลูกฝังให้คนไทยไม่โกง 
 1) ส่งเสริม สนับสนุนให้ทุกภำคส่วนมุ่งสร้ำงจิตส ำนึกในกำรรักษำประโยชน์สำธำรณะ 
ทัศนคติเชิงบวก รวมทั้งคุณธรรม จริยธรรม และหลักปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียงให้กับทุกกลุ่มในสังคม  ผ่ำน
กลไกครอบครัว สถำบันกำรศึกษำ สถำบันศำสนำ สื่อมวลชน และเครือข่ำยทำงสังคม ควบคู่กับกำรปลูกฝังจิตสำ
นึกควำมซื่อสัตย์สุจริต ค่ำนิยมที่ถูกต้อง สร้ำงควำมตระหนักถึงภัยร้ำยแรงของกำรทุจริตและกำรรู้เท่ำทันกำรทุจริต
ของสังคมไทย  
 2) พัฒนำกลไกและระบบด ำเนินงำนที่ท ำให้เจ้ำหน้ำที่ของรัฐและผู้ด ำรงต ำแหน่ง ทำง
กำรเมืองปฏิบัติตำมประมวลจริยธรรมและมำตรฐำนจริยธรรมอย่ำงเคร่งครัด  โดยกำรรณรงค์ประชำสัมพันธ์ ให้
ประชำชน ภำคเอกชน และสื่อมวลชนมีส่วนร่วมในกำรเฝ้ำระวังพฤติกรรมของข้ำรำชกำรและผู้ด ำรงต ำแหน่งทำง
กำรเมืองในกำรใช้ต ำแหน่งหน้ำที่ในทำงมิชอบ และก ำหนดขั้นตอนกำรลงโทษผู้ไม่ปฏิบัติตำมหรือฝ่ำฝืนประมวล
จริยธรรมตำมควำมร้ำยแรงแห่งกำรกระท ำอย่ำงจริงจัง 
 3) พัฒนำสร้ำงเครือข่ำยและคุ้มครองกำรแจ้งเบำะแสกำรทุจริตและประพฤติมิชอบใน
กลุ่มประชำชน 
 3.5.2 ป้องกันกำรทุจริต 
 4) เร่งรัดหน่วยงำนภำครัฐให้มีกำรด ำเนินงำนในกำรก ำหนดมำตรกำรป้องกัน และแก้ไข
ปัญหำกำรทุจริตและประพฤตมิชอบอย่ำงเคร่งครัด โดยติดตำมผลกำรด ำเนินงำนตำมมำตรกำรป้องกันและแก้ไข
ปัญหำกำรทุจริตและประพฤติมิชอบของทุกหน่วยงำนของรัฐอย่ำงต่อเนื่อง 
 5) เสริมสร้ำงศักยภำพและควำมเข้มแข็งให้แก่ศูนย์ปฏิบัติกำรต่อต้ำนกำรทุจริตให้
สำมำรถเป็นหน่วยงำนหลักของภำครัฐในกำรเฝ้ำระวัง ป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริตและประพฤติ มิชอบที่
บูรณำกำรกำรท ำงำนร่วมกันอย่ำงมีกลยุทธ์ 
              7. ยุทธศาสตร์ที่ 8 การพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรม ให้ควำมส ำคัญกับกำรใช้
องค์ควำมรู้ทำงวิทยำศำสตร์ ผลงำนวิจัยและพัฒนำ ควำมก้ำวหน้ำทำงเทคโนโลยีนวัตกรรมและควำมคิด
สร้ำงสรรค์อย่ำงเข้มข้นทั้งในภำคธุรกิจ ภำครัฐ และภำคประชำสังคม รวมทั้งให้ควำมส ำคัญกับกำรพัฒนำสภำวะ
แวดล้อมหรือปัจจัยพ้ืนฐำนที่เอ้ืออ ำนวยทั้งกำรลงทุนด้ำนกำรวิจัยและพัฒนำ กำรพัฒนำบุคลำกรวิจัย โครงสร้ำง
พ้ืนฐำนทำงวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี และกำรบริหำรจัดกำรเพ่ือช่วยขับเคลื่อนกำรพัฒนำประเทศให้ก้ำวสู่
เป้ำหมำยดังกล่ำว 
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 1. วัตถุประสงค์ 
 1.1 เพ่ือสร้ำงควำมเข้มแข็งและยกระดับควำมสำมำรถด้ำนวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี          
ขั้นก้ำวหน้ำ ให้สนับสนุนกำรสร้ำงมูลค่ำของสำขำกำรผลิตและบริกำรเป้ำหมำย 

 

 2. เป้าหมายและตัวชี้วัด 
 เป้าหมายที่ 1 เพิ่มความเข้มแข็งด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของประเทศ 

 ตัวชี้วัด 1.3 สัดส่วนกำรลงทุนวิจัยและพัฒนำในอุตสำหกรรมยุทธศำสตร์และเป้ำหมำยของ
ประเทศ : งำนวิจัยพื้นฐำนเพ่ือสร้ำง/สะสมองค์ควำมรู้: ระบบโครงสร้ำงพ้ืนฐำน บุคลำกรและระบบมำตรฐำน 
 ตัวชี้วัด 1.4 จ ำนวนบุคลำกรด้ำนกำรวิจัยและพัฒนำเพิ่มเป็น 25 คนต่อประชำกร 10,000 คน 

 3. แนวทางการพัฒนา 
 3.1 เร่งส่งเสริมกำรลงทุนวิจัยและพัฒนำและผลักดันสู่กำรใช้ประโยชน์ในเชิงพำณิชย์ และ 
เชิงสังคม 
  3.1.3 ลงทุนวิจัยและพัฒนำเทคโนโลยีและนวัตกรรมทำงสังคมเพ่ือลดควำมเหลื่อมล้ ำและ
ยกระดับคุณภำพชีวิตของประชำชน อำทิ เทคโนโลยีกำรศึกษำ เทคโนโลยีสำรสนเทศและกำรสื่อสำรเทคโนโลยี
เพ่ือผู้พิกำร เทคโนโลยีเพ่ือผู้สูงอำยุ เทคโนโลยีทำงกำรแพทย์ (ยำและวัคซีน) โดยอำศัยกลไก กำรด ำเนินงำนอย่ำง
เป็นเครือข่ำยระหว่ำงสถำบันกำรศึกษำ สถำบันกำรวิจัย ภำครัฐ ภำคเอกชน และ ภำคประชำชนหรือชุมชน 
 3.3 พัฒนำสภำวะแวดล้อมของกำรพัฒนำวิทยำศำสตร์ เทคโนโลย ีวิจัย และนวัตกรรม 
  3.3.1 ด้ำนบุคลำกรวิจัย 
 1) เร่งกำรผลิตบุคลำกรสำยวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยีที่มีคุณภำพและสอดคล้อง        
กับควำมต้องกำรโดยเฉพำะในสำขำ  STEM (วิทยำศำสตร์  (Science : S) เทคโนโลยี  (Technology :T) 
วิศวกรรมศำสตร์ (Engineer : E) และคณิตศำสตร์ (Mathematics : M)  
 2) เร่งสร้ำงนักวิจัยมืออำชีพ 
 3) พัฒนำศักยภำพนักวิจัยให้มีทั้งควำมรู้และควำมเข้ำใจในเทคโนโลยี 
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แผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2560-2579 
 

 ส ำนักงำนเลขำธิกำรสภำกำรศึกษำได้จัดท ำ แผนกำรศึกษำแห่งชำติ พ.ศ. 2560-2579  เพ่ือใช้เป็น
แผนยุทธศำสตร์ระยะยำวส ำหรับหน่วยงำนที่เกี่ยวข้องกับกำรศึกษำของประเทศ ได้น ำไปใช้เป็นกรอบและแนว
ทำงกำรพัฒนำกำรศึกษำและเรียนรู้ส ำหรับพลเมืองทุกช่วงวัยตั้งแต่แรกเกิดจนตลอดชีวิต โดยจุดมุ่งหมำยที่ส ำคัญ
ของแผน คือ กำรมุง่เน้นกำรประกันโอกำสและควำมเสมอภำคทำงกำรศึกษำและกำรศึกษำเพ่ือกำรมีงำนท ำและ
สร้ำงงำนได้ ภำยใต้บริบทเศรษฐกิจและสังคมของประเทศและของโลก    ที่ขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรม และควำมคิด
สร้ำงสรรค ์รวมทั้งควำมเป็นพลวัตร เพ่ือให้ประเทศไทยสำมำรถ ก้ำวข้ำมกับดักประเทศที่มีรำยได้ปำนกลำงไปสู่
ประเทศที่พัฒนำแล้ว ซึ่งภำยใต้กรอบแผนกำรศึกษำแห่งชำติ พ.ศ.2560-2579 ได้ก ำหนดสำระส ำคัญส ำหรับบรรลุ
เป้ำหมำยของกำรพัฒนำกำรศึกษำใน 5 ประกำร  ได้แก่ 1) กำรเข้ำถึงโอกำสทำงกำรศึกษำ (Access) 2) ควำมเท่ำ
เทียมทำงกำรศึกษำ (Equity) 3) คุณภำพกำรศึกษำ (Quality) 4) ประสิทธิภำพ(Efficiency) และ 5) ตอบโจทย์
บริบทที่เปลี่ยนแปลง (Relevancy) ในระยะ 15 ปีข้ำงหน้ำ ดังนี้ 
 

วิสัยทัศน์ : คนไทยทุกคนได้รับกำรศึกษำ และเรียนรู้ตลอดชีวิตอย่ำงมีคุณภำพ ด ำรงชีวิตอย่ำงเป็นสุข 
สอดคล้องกับหลักปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียง และเปลี่ยนแปลงของโลกศตวรรษท่ี 21  

วัตถุประสงค์ 
  1. เพ่ือพัฒนำระบบและกระบวนกำรจัดกำรศึกษำที่มีคุณภำพและมีประสิทธิภำพ 
  2. เพ่ือพัฒนำคนไทยให้เป็นพลเมืองดี มีคุณลักษณะ ทักษะ และสมรรถนะที่สอดคล้องกับบท บัญญตัิ

ของรัฐธรรมนูญแห่งรำชอำณำจักรไทย พระรำชบัญญัติกำรศึกษำแห่งชำติ และยุทธศำสตร์ชำติ 
  3. เพ่ือพัฒนำสังคมไทยให้เป็นสังคมแห่งกำรเรียนรู้ คุณธรรมจริยธรรม รู้จักสำมัคค ีและร่วมมือ ผนึก
ก ำลังมุ่งสู่กำรพัฒนำประเทศอย่ำงยั่งยืน ตำมหลักปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียง 
  4. เพ่ือน ำประเทศไทยก้ำวข้ำมกับดักประเทศที่มีรำยได้ปำนกลำง และควำมเหลื่อมล้ ำภำยใน ประเทศ
ลดลง 
 ยุทธศาสตร์ 
 1. กำรจัดกำรศึกษำเพ่ือควำมมั่นคงของสังคมและประเทศชำติ 
 2. กำรผลิตและพัฒนำก ำลังคน กำรวิจัย และนวัตกรรม เพ่ือสร้ำงขีดควำมสำมำรถในกำรแข่งขัน
ของประเทศ 
 3. กำรพัฒนำศักยภำพคนทุกช่วงวัย และกำรสร้ำงสังคมแห่งกำรเรียนรู้ 
 4. กำรสร้ำงโอกำส ควำมเสมอภำค และควำมเท่ำเทียมทำงกำรศึกษำ 
 5. กำรจัดกำรศึกษำเพ่ือสร้ำงเสริมคุณภำพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
 6. กำรพัฒนำประสิทธิภำพของระบบบริหำรจัดกำรศึกษำ 
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ปัจจัยและเงื่อนไขความส าเร็จ 
 กำรด ำเนินกำรตำมวัตถุประสงค์ เป้ำหมำยของแต่ละยุทธศำสตร์ตำมที่ก ำหนดไว้ในแผนกำรศึกษำ
แห่งชำติจะประสบผลส ำเร็จตำมที่ระบุไว้ในแต่ละยุทธศำสตร์และแนวทำงกำรพัฒนำหน่วยงำนทั้งระดับนโยบำย
และระดับปฏิบัติกำร ทั้งในส่วนกลำง ส่วนภูมิภำค จังหวัด เขตพื้นที่กำรศึกษำและสถำนศึกษำ ต้องยึดถือเป็นแนวทำง
ในกำรด ำเนินงำน และมีกำรทบทวน ปรับปรุงมำตรกำร เป้ำหมำยควำมส ำเร็จให้ทันต่อกำรเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น
ในแต่ละพ้ืนที่เพ่ือกำรพัฒนำศักยภำพผู้เรียนในทุกช่วงวัยต้องด ำเนินกำร ดังนี้ 
 1. กำรสร้ำงกำรรับรู้ ควำมเข้ำใจและกำรยอมรับจำกผู้มีส่วนได้ส่วนเสียและประชำสังคมในกำร
สนับสนุนส่งเสริมกำรพัฒนำกำรศึกษำในลักษณะต่ำงๆ อย่ำงกว้ำงขวำง มุ่งเน้นที่กำรจัดระบบกำรศึกษำ ที่มี
ประสิทธิภำพ โปร่งใส ตรวจสอบได้ และมุ่งเน้นกำรพัฒนำคุณภำพของผู้เรียนในทุกระดับ 
 2. กำรสร้ำงควำมเข้ำใจในเป้ำหมำยและยุทธศำสตร์กำรด ำเนินงำนของแผนฯ ของผู้ปฏิบัติ ทุก
หน่วยงำนทุกระดับ เพ่ือให้กำรขับเคลื่อนแผนฯ ไปสู่กำรปฏิบัติ มีกำรบริหำรจัดกำรและกำรเชื่อมโยงยุทธศำสตร์
และแนวทำงกำรพัฒนำให้บรรลุเป้ำหมำยและวิสัยทัศน์ของกำรจัดกำรศึกษำ มีคณะกรรมกำรก ำกับดูแลแต่ละ
ยุทธศำสตร์ให้เกิดกำรน ำไปปฏิบัติ โดยมีระบบงบประมำณเป็นกลไกสนับสนุนให้บรรลุผลอย่ำงเป็นรูปธรรม 
 3. กำรปรับเปลี่ยนกระบวนทัศน์ของกำรจัดกำรศึกษำ จำกกำรเป็นผู้จัดกำรศึกษำโดยรัฐมำเป็น กำร
จัดกำรศึกษำโดยทุกภำคส่วน ที่มุ่งกำรจัดกำรศึกษำเพื่อควำมเท่ำเทียม และทั่วถึง (Inclusive Education) ตลอดจน
กำรส่งเสริมกำรเรียนรู้ตลอดชีวิตส ำหรับทุกคน  ซึ่งสอดคล้องกับเป้ำหมำยกำรพัฒนำที่ยั่งยืน  (Sustainable 
Development Goals) 
 4. กำรจัดให้แผนกำรศึกษำแห่งชำติเป็นเสมือนแผนงบประมำณด้ำนกำรจัดกำรศึกษำของรัฐ  ระบบ
กำรจัดสรรงบประมำณประจ ำปีให้ยึดแผนงำน/โครงกำรและเป้ำหมำยกำรพัฒนำที่ก ำหนดไว้ในยุทธศำสตร์และ

แนวทำงกำรพัฒนำของแผนฯ เป็นหลักในกำรพิจำรณำ เพื่อให้กำรด ำเนินงำนพัฒนำกำรศึกษำเป็นไปในทิศทำงและ
เป้ำหมำยกำรพัฒนำผู้เรียนแต่ละช่วงวัย และกำรพัฒนำก ำลังคนตำมควำมต้องกำรของตลำดงำนและประเทศ เพื่อ
กำรจัดกำรศึกษำบรรลุผลตำมยุทธศำสตร์ ตัวชี้วัดในช่วงเวลำที่ก ำหนด 
 5. กำรปรับระบบกำรบริหำรจัดกำรภำครัฐให้เกิดประสิทธิภำพ โดยปรับโครงสร้ำงกำรบริหำร งำนให้
มีควำมชัดเจนในด้ำนบทบำท หน้ำที่และกำรกระจำยอ ำนำจและกำรตัดสินใจจำกส่วนกลำงสู่ระดับภูมิภำค และ
สถำนศึกษำ รวมทั้งกำรปรับระบบกำรบริหำรจัดกำร และกำรบริหำรงำนบุคคลในแต่ละระดับให้ส่งเสริม สนับสนุน
กำรจัดกำรศึกษำในสถำนศึกษำให้เป็นไปอย่ำงมีคุณภำพ ผู้เรียนได้รับบริกำรกำรศึกษำที่มีมำตรฐำน อย่ำงเสมอภำค
และเท่ำเทียม 
 6. กำรสร้ำงระบบข้อมูลและสำรสนเทศที่บูรณำกำร และเชื่อมโยงกับระบบกำรประกันคุณภำพ ภำยใน 
และกำรประเมินคุณภำพภำยนอกผ่ำนระบบเทคโนโลยีสำรสนเทศ และรำยงำนต่อสำธำรณชน จะเป็นกลไกในกำร
สร้ำงกำรรับรู้ของผู้จัดกำรศึกษำและผู้เรียน เพื่อกำรปรับประสิทธิภำพกำรบริหำรจัดกำร และควำมรับผิดชอบต่อ
ผู้เรียน ผ่ำนระบบกำรก ำกับ ตรวจสอบ ติดตำมและประเมินผล 
 7. กำรปฏิรูประบบทรัพยำกรและกำรเงินเพ่ือกำรศึกษำ เพ่ือให้รัฐสำมำรถใช้เครื่องมือทำงกำรเงิน 
ในกำรก ำกับกำรด ำเนินงำนของสถำนศึกษำให้เป็นไปตำมแผนกำรศึกษำแห่งชำติและนโยบำยรัฐบำล 
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  นโยบายรัฐบาล (พลเอก ประยุทธ ์จันทร์โอชา นายกรัฐมนตร)ี 
 

 นำยกรัฐมนตรีได้แถลงนโยบำยรัฐบำลต่อสภำนิติบัญญัติแห่งชำติ เมื่อวันที่ 12 กันยำยน 2557 โดยได้
ก ำหนดนโยบำยไว้ 11 ด้ำน เพ่ือให้สอดคล้องกับรัฐธรรมนูญแห่งรำชอำณำจักรไทย (ฉบับชั่วครำว)พุทธศักรำช 
2557 มำตรำ 19 ที่ระบุให้รัฐบำลมีหน้ำที่ในกำรบริหำรรำชกำรแผ่นดิน ด ำเนินกำรให้มีกำรปฏิรูปต่ำง ๆ ส่งเสริม
ควำมสำมัคคี และสมำนฉันท์ของประชำชนในชำติ โดยมีนโยบำยที่เก่ียวข้องกับภำรกิจส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ
มัธยมศึกษำ เขต 24 ดังนี้ 
 นโยบายที่ 1 การปกป้องและเชิดชูสถาบันพระมหากษัตริย์  สถำบันพระมหำกษัตริย์ เป็น
องค์ประกอบส ำคัญของกำรปกครองในระบอบประชำธิปไตยรัฐบำล จึงถือเป็นหน้ำที่ส ำคัญยิ่งยวดในอันที่จะเชิดชู
สถำบันนี้ไว้ด้วยควำมจงรักภักดี และปกป้องรักษำพระบรมเดชำนุภำพ เผยแพร่ควำมรู้ควำมเข้ำใจที่ถูกต้องและ
เป็นจริงเกี่ยวกับสถำบันพระมหำกษัตริย์และพระรำชกรณียกิจเพ่ือประชำชน ทั้งจะสนับสนุน และขยำยผล
โครงกำรอันเนื่องมำจำกพระรำชด ำริ แบบอย่ำงที่ทรงวำงรำกฐำนไว้ให้แพร่หลำย 
 นโยบายที่ 2 การรักษาความม่ันคงของรัฐและการต่างประเทศ โดยเร่งแก้ไขปัญหำกำรใช้ควำม
รุนแรงในจังหวัดชำยแดนภำคใต้ โดยน ำยุทธศำสตร์เข้ำใจ เข้ำถึง และพัฒนำมำใช้ตำมแนวทำงกัลยำณมิตรแบบ
สันติวิธี ส่งเสริมกำรพูดคุย สันติสุขกับผู้มีควำมคิดเห็นต่ำงจำกรัฐ สร้ำงควำมเชื่อมั่นในกระบวนกำรยุติธรรมตำม
หลักนิติธรรมและหลักสิทธิมนุษยชนโดยไม่เลือกปฏิบัติ ควบคู่กับกำรพัฒนำเศรษฐกิจและสังคมที่สอดคล้องกับ
ควำมต้องกำรของประชำชนในพ้ืนที่ซึ่งเป็นพหุสังคม ขจัดกำรฉวยโอกำส ก่อควำมรุนแรงแทรกซ้อนเพื่อซ้ ำเติม

ปัญหำไม่ว่ำจำกผู้มีอิทธิพลในท้องถิ่นหรือเจ้ำหน้ำที่ฝ่ำยบ้ำนเมือง ทั้งจะเพ่ิมระดับปฏิสัมพันธ์กับต่ำงประเทศ และ
องค์กำรระหว่ำงประเทศที่อำจช่วยคลี่คลำยปัญหำได้รวมทั้ง เสริมสร้ำงควำมสัมพันธ์อันดีกับนำนำประเทศ เช่น 
กำรคุ้มครองดูแลคนไทยและผลประโยชน์ของคนไทยในต่ำงแดน กำรแลกเปลี่ยนทำงกำรศึกษำ วัฒนธรรม กำรค้ำ 
กำรพัฒนำทรัพยำกรมนุษย์ และกำรเปิดโลกทัศน์ให้มีลักษณะสำกล เป็นต้น 
 2.1 ในระยะเร่งด่วน รัฐบาลให้ความส าคัญต่อการเตรียมความพร้อมสู่ประชาคม การเมือง และ

ความมั่นคงอาเซียน ในกิจกำร 5 ด้ำน ได้แก่ กำรบริหำรจัดกำรชำยแดน กำรสร้ำงควำมมั่นคงทำงทะเล กำรแก้ไข

ปัญหำอำชญำกรรมข้ำมชำติ สร้ำงควำมไว้วำงใจกับประเทศเพ่ือนบ้ำน และกำรเสริมสร้ำงศักยภำพในกำรปฏิบัติกำร
ทำงทหำรร่วมกันของอำเซียน โดยเน้นควำมร่วมมือเพ่ือป้องกัน แก้ไขข้อพิพำทต่ำง ๆ และกำรแก้ไขปัญหำเส้นเขต
แดนโดยใช้กลไก ทั้งระดับทวิภำคีและพหุภำคี ทั้งจะจัดระเบียบกำรพัฒนำตำมกรอบประชำคมเศรษฐกิจอำเซียน และ
กำรบริหำรจัดกำรพ้ืนที่ชำยแดนทั้งทำงบกและทำงทะเล รองรับกำรพัฒนำเขตเศรษฐกิจพิเศษแนวชำยแดน โดยใช้
ระบบเฝ้ำตรวจที่มีเทคโนโลยีทันสมัย ก ำหนดให้ปัญหำยำเสพติด กำรค้ำอำวุธ กำรค้ำมนุษย์ กำรกระท ำอันเป็น 
โจรสลัด กำรก่อกำรร้ำยสำกลและอำชญำกรรมข้ำมชำติเป็นปัญหำเฉพำะหน้ำที่ต้องได้รับกำรป้องกันและแก้ไขโดย
กำรบังคับใช้กฎหมำยที่เข้มงวด และจัดกำรปัญหำอ่ืนๆ ที่เชื่อมโยงต่อเนื่องให้เบ็ดเสร็จ เช่น ปัญหำสถำนะและ
สิทธิของบุคคลกำรปรับปรุงระบบกำรเข้ำเมือง กำรจัดระเบียบแรงงำนต่ำงด้ำว เป็นต้น 
 2.2 เร่งแก้ไขปัญหาการใช้ความรุนแรงในจังหวัดชายแดนภาคใต้  โดยน ำยุทธศำสตร์เข้ำใจ 
เข้ำถึง และพัฒนำมำใช้ตำมแนวทำงกัลยำณมิตรแบบสันติวิธี พร้อมส่งเสริมกำรพูดคุย สันติสุขกับผู้มีควำมคิดเห็น
ต่ำงจำกรัฐ สร้ำงควำมเชื่อม่ันในกระบวนกำรยุติธรรมโดยไม่เลือกปฏิบัติ ควบคู่กับกำรพัฒนำ 
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เศรษฐกิจและสังคมที่สอดคล้องกับควำมต้องกำรของประชำชนในพ้ืนที่ซึ่งเป็นพหุสังคม ขจัดกำรฉวยโอกำสก่อควำม
รุนแรงแทรกซ้อน เพื่อซ้ ำเติมปัญหำไม่ว่ำจำกผู้มีอิทธิพลในท้องถิ่น ทั้งจะเพิ่มระดับปฏิสัมพันธ์กับต่ำงประเทศ และ
องค์กำรระหว่ำงประเทศท่ีอำจช่วยคลี่คลำยปัญหำได้ 
 นโยบายที่ 4 การศึกษาและเรียนรู้ การทะนุบ ารุงศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม 
 นโยบายที่ 4.1 การปฏิรูปการศึกษาและการเรียนรู้ โดยให้ควำมส ำคัญทั้งกำรศึกษำในระบบ
และกำรศึกษำทำงเลือกไปพร้อมกัน เพ่ือสร้ำงคุณภำพของคนไทยให้สำมำรถเรียนรู้ พัฒนำตนได้เต็มตำมศักยภำพ 
ประกอบอำชีพและด ำรงชีวิตได้โดยมีควำมใฝ่รู้และทักษะที่เหมำะสม  เป็นคนดีมีคุณธรรมสร้ำงเสริมคุณภำพกำร
เรียนรู้ โดยเน้นกำรเรียนรู้เพ่ือสร้ำงสัมมำชีพในพ้ืนที่ ลดควำมเหลื่อมล้ ำ และพัฒนำก ำลังคนให้เป็นที่ต้องกำร
เหมำะสมกับพ้ืนที ่ทั้งในด้ำนกำรเกษตร อุตสำหกรรม และธุรกิจบริกำร 
 นโยบายที่ 4.2 ในระยะเฉพาะหน้าปรับเปลี่ยนการจัดสรรงบประมาณสนับสนุนการศึกษา ให้
สอดคล้องกับควำมจ ำเป็นของผู้เรียน ลักษณะพื้นที่ของสถำนศึกษำปรับปรุงและบูรณำกำรระบบกู้ยืมเงิน เพ่ือ
กำรศึกษำให้มีประสิทธิภำพ เพ่ือเพ่ิมโอกำสแก่ผู้ยำกจนหรือด้อยโอกำส จัดระบบกำรสนับสนุนให้เยำวชนและ
ประชำชนทั่วไปมีสิทธิเลือกรับบริกำรกำรศึกษำ ทั้งในระบบโรงเรียนและนอกโรงเรียนโดยจะพิจำรณำจัดให้มี
คูปองกำรศึกษำเป็นแนวทำงหนึ่ง 
 นโยบายที่ 4.3 ให้องค์กรภาคประชาสังคม ภาคเอกชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและ
ประชาชนทั่วไปมีโอกาสร่วมจัดการศึกษาที่มีคุณภำพทั่วถึงและร่วมในกำรปฏิรูปกำรศึกษำ กำรเรียนรู้ กระจำย
อ ำนำจกำรบริหำรจัดกำรศึกษำสู่สถำนศึกษำ เขตพ้ืนที่กำรศึกษำ และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตำมศักยภำพ 
โดยให้สถำนศึกษำสำมำรถเป็นนิติบุคคล และบริหำรจัดกำรได้อย่ำงอิสระและคล่องตัวขึ้น 
 นโยบายที่ 4.4 พัฒนาคนทุกช่วงวัยโดยส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต เพ่ือให้มีควำมรู้และ
ทักษะใหม่ที่สำมำรถประกอบอำชีพได้หลำกหลำย ตำมแนวโน้มกำรจ้ำงงำนในอนำคต ปรับกระบวน กำรเรียนรู้
และหลักสูตรให้เชื่อมโยงกับภูมิสังคม โดยบูรณำกำรควำมรู้และคุณธรรมเข้ำด้วยกันเพ่ือให้เอื้อต่อกำรพัฒนำ
ผู้เรียน โดยเน้นควำมร่วมมือระหว่ำงผู้เกี่ยวข้องทั้งในและนอกโรงเรียน 
 นโยบายที่ 4.6 พัฒนาระบบการผลิตและพัฒนาครูที่มีคุณภำพและมีจิตวิญญำณของควำมเป็น
คร ูเน้นครูผู้สอนให้มีวุฒิตรงตำมวิชำที่สอน น ำเทคโนโลยีสำรสนเทศและเครื่องมือที่เหมำะสมมำใช้ในกำรเรียน
กำรสอน เพ่ือเป็นเครื่องมือช่วยครูหรือเพ่ือกำรเรียนรู้ด้วยตนเอง รวมทั้งปรับระบบกำรประเมินสมรรถนะที่
สะท้อนประสิทธิภำพกำรจัดกำรเรียนกำรสอนและกำรพัฒนำคุณภำพผู้เรียนเปน็ส ำคัญ 

   นโยบายที่ 8 การพัฒนาและส่งเสริมการใชป้ระโยชน์จากวิทยาศาสตร์ เทคโนโลย ีการวิจัยและ
พัฒนา และนวัตกรรม 
 นโยบายที่ 8.2 เร่งเสริมสร้างสังคมนวัตกรรม โดยส่งเสริมระบบกำรเรียนกำรสอนที่เชื่อมโยง
ระหว่ำงวิทยำศำสตร์ เทคโนโลยี วิศวกรรมศำสตร์ และคณิตศำสตร์ กำรผลิตก ำลังคนในสำขำ   ที่ขำดแคลน กำร
เชื่อมโยงระหว่ำงกำรเรียนรู้กับกำรท ำงำน กำรให้บุคลำกรด้ำนกำรวิจัยของภำครัฐสำมำรถไปท ำงำนในภำคเอกชน 
และกำรให้อุตสำหกรรมขนำดกลำงและขนำดย่อมมีช่องทำงได้เทคโนโลยีโดยควำมร่วมมือจำกหน่วยงำนและ
สถำนศึกษำภำครัฐ 
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  นโยบายที่ 9 การรักษาความมั่นคงของฐานทรัพยากร และการสร้างสมดุลระหว่างการอนรุักษ์กับ
การใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืน 
 นโยบายที่ 9.5 เร่งรัดการควบคุมมลพิษทั้งทางอากาศ ขยะ และน้ าเสีย ที่เกิดจำกกำรผลิตและ
บริโภค เพ่ือสร้ำงคุณภำพสิ่งแวดล้อมท่ีดีให้แก่ประชำชน โดยให้ควำมส ำคัญในกำรเร่งรัดแก้ไขปัญหำกำรจัดกำร
ขยะเป็นล ำดับแรก ส่งเสริมให้เกิดกลไกกำรคัดแยกขยะเพ่ือน ำกลับมำใช้ใหม่ให้มำกท่ีสุด เร่งก ำจัดขยะมูลฝอย
ตกค้ำง สะสมในสถำนที่ก ำจัดขยะในพ้ืนที่วิกฤติซึ่งจะใช้ที่ดินของรัฐเป็นหลักในพ้ืนที่ใดที่สำมำรถจัดกำรขยะมูล
ฝอยโดยกำรแปรรูปเป็นพลังงำน ส ำหรับขยะของเสียอันตรำยขยะอิเล็กทรอนิกส์ และขยะติดเชื้อจะพัฒนำระบบ
ก ำกับติดตำมตรวจสอบและเฝ้ำระวังไม่ให้มีกำรลักลอบทิ้ง รวมทั้งจัดกำรสำรเคมีโดยลดควำมเสี่ยงและอันตรำยที่

เกิดจำกกำรรั่วไหล และกำรเกิดอุบัติเหตุให้ควำมส ำคัญในกำรจัดกำร อย่ำงครบวงจรและใช้มำตรกำรทำงกฎหมำยและ
กำรบังคับใช้กฎหมำยอย่ำงเด็ดขำด 
 นโยบายที่ 10 การส่งเสริมการบริหารราชการแผ่นดินที่มีธรรมาภิบาล และการป้องกัน
ปราบปรามการทุจริต และประพฤติมิชอบในภาครัฐ 
 นโยบายที่ 10.5 ใช้มาตรการทางกฎหมาย การปลูกฝังค่านิยม คุณธรรม จริยธรรม และ
จิตส ำนึกในกำรรักษำศักดิ์ศรีของควำมเป็นข้ำรำชกำรและควำมซื่อสัตย์สุจริต ควบคู่กับกำรบริหำรจัดกำรภำครัฐที่มี
ประสิทธิภำพ เพ่ือป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้ำหน้ำที่ของรัฐ ทุกระดับอย่ำง
เคร่งครัด ยกเลิก หรือแก้ไขกฎหมำย ข้อบังคับต่ำงๆ ที่ไม่จ ำเป็น เช่น ระเบียบกำรจัดซื้อ จัดจ้ำงกำรอนุมัติ  
กำรขอรับบริกำรจำกรัฐ ซึ่งมีขั้นตอนยืดยำว เสียค่ำใช้จ่ำยทั้งของภำครัฐและประชำชน 
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           จุดเน้นนโยบายของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (นายธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป)์ 
 

 ด้วยรำชกิจจำนุเบกษำ เมื่อวันศกุร์ที่ 16 ธันวำคม 2559 สมเด็จพระเจ้ำอยู่หัวมหำวชิรำลงกรณ บดินทร
เทพยวรำงกูร ทรงพระกรุณำโปรดเกล้ำแต่งตั้งให้นำยธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์ เป็นรัฐมนตรวี่ำกำร
กระทรวงศึกษำธิกำร และหม่อมหลวงปนัดดำ ดิศกุล เป็นรัฐมนตรีช่วยว่ำกำรกระทรวงศึกษำธิกำร ซ่ึง 
รัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวงศึกษำธิกำรและรัฐมนตรีช่วยว่ำกำรกระทรวงศึกษำธิกำร ได้มอบนโยบำยและจุดเน้นเชิง
นโยบำยกระทรวงศึกษำธิกำร โดยมีสำระส ำคัญ 
 

 น้อมน าแนวพระราชด าริ สืบสานพระราชปณิธานและพระบรมราโชบาย  ด้านการศึกษา ของ
พระบำทสมเด็จพระปรมินทรมหำภูมิพลอดุลยเดช และสมเด็จพระเจ้ำอยู่หัวมหำวชิรำลงกรณบดินทรเทพยวรำง
กูร มำขับเคลื่อนงำนด้ำนกำรศกึษำให้เกิดเป็นรูปธรรม เพรำะพระรำชปณิธำนของพระองค์ทำ่นถือเป็นพรอันสงูสุด และ
มอบเป็นนโยบำย เพื่อเป็นแนวทำงในกำรปฏิบัติแก่หน่วยงำนในสังกัด ดังนี ้
 1) พระบรมรำโชบำยดำ้นกำรศึกษำของสมเด็จพระเจ้ำอยู่หัวมหำวชิรำลงกรณบดินทรเทพ
ยวรำงกูร มีใจควำมส ำคัญว่ำ (1) “กำรศึกษำต้องมุ่งสร้ำงพ้ืนฐำนให้แก่ผู้เรียนใน 2 ด้ำน คือ ส่งเสริมให้นักเรียนมี
ทัศนคติที่ถูกต้อง (2) กำรศึกษำต้องมุ่งสร้ำงพ้ืนฐำนชีวิตหรืออุปนิสัยที่มั่นคงเข้มแข็ง อำทิ กำรสร้ำงบุคลิกและ
อุปนิสัยที่ดีงำม (Character Education)” 
 2) สืบสำนพระรำชปณธิำนด้ำนกำรศึกษำของพระบำทสมเด็จพระปรมินทรมหำภูมิพล อดุลย
เดชที่ทรงมีแนวพระรำชกระแสฯ ทรงพระรำชทำนในวโรกำสต่ำง ๆ เก่ียวกับนักเรียน ครู และกำรศึกษำ 

 (1) นักเรียน 
 “ครูต้องสอนให้เด็กนักเรียนมีน้ ำใจ เช่น คนเรียนเก่งช่วยติวเพื่อนที่เรียนล้ำหลัง มิใช่
สอนให้เด็กคิดแต่จะแข่งขันกับเพื่อน เพ่ือให้คนเก่งได้ล ำดับดี ๆ เช่น สอบได้ที่หนึ่งของชั้น แต่ต้องให้เด็กแข่งขันกับ
ตนเอง” (11 มิ.ย.2555) 
 “ครูไม่จ ำเป็นต้องมีควำมรู้ทำงเทคโนโลยีมำก แต่ต้องมุ่งปลูกฝังควำมดีให้นักเรียน ชั้นต้น 
ต้องอบรมบ่มนิสัยให้เป็นพลเมืองดี เด็กโตก็ต้องท ำเช่นกัน” (6 มิ.ย.2555) 
 “เรำต้องฝึกหัดให้นักเรียนรู้จักท ำงำนร่วมกันเปน็กลุ่มเป็นหมู่คณะมำกข้ึนจะได้มีควำม
สำมัคค ีรู้จักดูแลช่วยเหลือซึ่งกันและกัน เอ้ือเฟื้อเผื่อแผ่ควำมรู้และประสบกำรณ์แก่กัน” (5 ก.ค.2555) 
 “ท ำเป็นตัวอยำ่งให้นักเรียนเป็นคนดี นักเรียนรักครู ครูรักนักเรียน” (9 ก.ค.2555) 
 (2) ครู 
 “เรื่องครูมีควำมส ำคัญไม่น้อยกว่ำนักเรียน ปัญหำหนึ่ง คือ กำรขำดครูเพรำะจ ำนวนไม่
พอ และครูย้ำยบ่อย ดังนั้น ก่อนคัดเลือกเด็กท่ีจะพัฒนำต้องพัฒนำครูก่อน ให้พร้อมที่จะสอนเด็กให้ได้ผลตำมที่
ต้องกำร จึงจะต้องคัดเลือกครูและพัฒนำครู ต้องตั้งฐำนะในสังคมของครูให้เหมำะสม และปลูกจิตส ำนึกโดยใช้
ปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียง คือ กำรให้ทุนและอบรม กล่ำวคือ ต้องมีควำมรู้ทำงวิชำกำรในสำขำท่ีเหมำะสมที่จะ
สอน ต้องอบรมวิธีกำรสอนให้มีประสิทธิภำพ มีควำมเป็นครูที่แท้จริง คือ มีควำมรักควำมเมตตำต่อเด็ก ควรเป็นครู
ท้องที่เพ่ือจะได้มีควำมผูกพันและคิดที่จะพัฒนำท้องถิ่นที่เกิดของตนไม่คิดย้ำยไปย้ำยมำ” (11 มิ.ย.2555) 
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 “ต้องปรับปรุงครู ครูจะอำยุ 40-50 ป ีก็ต้องเรียนใหม่ ต้องปฏิวัติครูอย่ำงจริงจัง”  
(6 มิ.ย.2555) 
 “ปัญหำปัจจุบันคือ ครูมุ่งเขียนงำนวิทยำนิพนธ์ เขียนต ำรำส่งผู้บริหำรเพ่ือให้ได้
ต ำแหน่งและเงินเดือนสูงขึ้น แล้วบำงทีก็ย้ำยไปที่ใหม่ ส่วนครูที่มุ่งกำรสอนหนังสือกลับไม่ได้อะไรตอบแทนระบบ
ไม่ยุติธรรม เรำต้องเปลี่ยนระเบียบตรงจุดนี้ กำรสอนหนังสือต้องถือว่ำเป็นควำมดีควำมชอบหำกคนใดสอนดี ซึ่ง
ส่วนมำกคือมีคุณภำพและปริมำณ ต้องม ีreward” (5 ก.ค.2555) 
  “ครูบำงส่วนเวลำสอนนักเรียนจะสอนไม่หมดแต่เก็บไว้บำงส่วน หำกนักเรียนต้องกำรรู้
ทั้งหมดวิชำ ก็ต้องเสียเงินไปสมัครเรียนพิเศษกับครูท่ำนนั้น จะเป็นกำรสอนในโรงเรียนหรือส่วนตัวก็ตำม”  
(5 ก.ค.2555) 
 6.2 การด าเนินการตามแผนยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ 20 ปี 
 กระทรวงศึกษำธิกำรจะด ำเนินกำรตำมแผนยุทธศำสตร์ชำติ ระยะ 20 ปี (พ.ศ.2560-2579)ภำยใต้
วิสัยทัศน์ “ประเทศมีควำมมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน เป็นประเทศพัฒนำแล้ว ด้วยกำรพัฒนำตำมปรัชญำของเศรษฐกิจ
พอเพียง” ซึ่งได้ก ำหนดไว้ในรัฐธรรมนูญฯ โดยยึดยุทธศาสตร์ชาติเป็นจุดเน้นด้านการศึกษาที่จะด าเนินการ  
6 ด้าน คือ 
 (1) ควำมมั่นคง 
 (2) กำรสร้ำงควำมสำมำรถในกำรแข่งขัน 
 (3) กำรพัฒนำและเสริมสร้ำงศักยภำพคน 
 (4) กำรสร้ำงโอกำสควำมเสมอภำคและเท่ำเทียมกันทำงสังคม 
 (5) กำรสร้ำงกำรเติบโตบนคุณภำพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
 (6) กำรปรับสมดุลและพัฒนำระบบกำรบริหำรจัดกำรภำครัฐ 
 6.3 จุดเน้นการด าเนินงานของกระทรวงศึกษาธิการ 
 1) ด ำเนินกำรอยู่ภำยใต้กรอบยุทธศำสตร์ชำติ ระยะ 20 ปี (พ.ศ.2560-2579) 
 2) ทุกโครงกำรของกระทรวงศึกษำธิกำรต้องเน้นควำมโปร่งใส  และต่อต้ำนกำรทุจริต
คอร์รัปชั่น 
 3) กระทรวงศึกษำธิกำร ต้องมีคุณลักษณะ MM = Modernized MOE มีกำรด ำเนินกำร
สอดคล้องกับรัฐธรรมนูญแห่งรำชอำณำจักร พุทธศักรำช 2560 
 4) ด ำเนินกำรเร่งด่วนตำมข้อสั่งกำรของนำยกรัฐมนตรีให้เห็นผลกำรด ำเนินกำรเป็นรูปธรรม 
  6.4 จุดเน้นส าคัญ  นโยบาย แนวทางหลักการด าเนินงานและโครงการส าคัญของกระทรวง 

ศึกษาธิการ โดยยึดกรอบยุทธศำสตร์ชำติ 6 ด้ำนเป็นหลักในกำรด ำเนินกำรให้เป็นรูปธรรม ดังนี้ 
 1) ด้านความม่ันคง 

 แนวทางหลัก : พัฒนาหลักสูตร กระบวนการเรียนการสอน 
  เน้นกำรเรียนกำรสอน เพ่ือเกิดควำมปรองดอง ควำมสำมัคคี เพ่ือนช่วยเพ่ือนโดยใช้
รูปแบบ Active Learning 
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 2) ด้านการผลิต พัฒนาก าลังคนและสร้างความสามารถในการแข่งขัน 
 แนวทางทางหลัก : ผลิต พัฒนาก าลังคนและงานวิจัยที่สอดคล้องกับการพัฒนา

ประเทศ 

 2.1) กำรยกระดับมำตรฐำน พัฒนำหลักสูตร สื่อ และครูด้ำนภำษำ 
 2.1.1) พัฒนำวิชำภำษำอังกฤษในสถำนศึกษำสังกัดส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำ
ขั้นพ้ืนฐำนอย่ำงต่อเนื่อง 
 2.1.2) ขยำยกำรพัฒนำวิชำภำษำอังกฤษในสถำนศึกษำสังกัด ด้วยกำรอบรมโดย Boot 
Camp ตลอดจนพัฒนำทักษะภำษำอังกฤษ ของประชำชนในรูปแบบต่ำงๆ อำทิ หลักสูตรภำษำ อังกฤษระยะสั้น 
Application และสื่อต่ำงๆ ที่หลำกหลำย 
 2.1.3) พัฒนำวิชำภำษำจีน  หลักกำรเดียวกับวิชำภำษำอังกฤษ  ซึ่งในปี  2560 จะ
ด ำเนินกำรเป็นกลุ่มเล็ก โดยกำรสนับสนุนของสถำนทูตประเทศสำธำรณรัฐประชำชนจีน 
 3) ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน 
 แนวทางหลัก 
 3.1) การพัฒนาหลักสูตร กระบวนการเรียนการสอน การวัดและประเมินผล 
 3.1.1) กำรจัดกำรศึกษำเด็กปฐมวัย 
 1) ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำข้ันพื้นฐำน รับผิดชอบดูเด็กระดับ ชั้นอนุบำล 
1 ถึงระดับชั้นอนุบำล 2 (เด็กอำยุ 4 - 5 ปี) 
 2) หน่วยงำนอื่น เช่น กระทรวงมหำดไทย รับผิดชอบดูเด็กของศูนย์เด็กเล็ก 

(เด็กอำยุ 3 ปี) 
 3.1.2) กำรส่งเสริม ปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม 
 1) เรื่องคุณธรรม เน้นกำรพัฒนำคุณลักษณะที่พึงประสงค์ในเด็ก เยำวชน 
และต่อยอดกำรสร้ำงควำมดี ซึ่งโมเดลกำรสร้ำงควำมดีมีหลำยทำง ทั้งในโรงเรียนคุณธรรม โรงเรียนวิถีพุทธและ
โครงกำรยุวทูตควำมดี 
 2) รณรงค์ให้เด็ก “เกลียดกำรโกง ควำมไม่ซื่อสัตย์” 
 3.1.3) กำรพัฒนำ ปรับปรุงหลักสูตร กำรเรียนกำรสอน 
 1) หลักสูตรมีควำมยืดหยุ่น ชุมชนท้องถิ่นสำมำรถออกแบบหลักสูตรเองได้ 
 2) ปรับปรุงหลักสูตร โดยเพิ่ม 3 วิชำซึ่งอยู่ในกรอบเดิม คือ วิชำภูมิศำสตร์ ICT และ 
Design and Technology โดยวิชำ ICT และ Design and Technology เป็นกำรสนับสนุนช่วยเหลือจำกประเทศ
อังกฤษและประเทศสหรัฐอเมริกำ 
 3) เน้นกิจกรรมกำรอ่ำนและกำรปรับปรุงห้องสมุด 
 4) เน้นกำรจัดกำรเรียนกำรสอนตำมรูปแบบ Active Learning ในห้องเรียนปกติและ
กิจกรรมเสริม โดยกิจกรรมลดเวลำเรียน เพ่ิมเวลำรู้ เป็นกิจกรรม/วิธีกำรย่อย โดยเฉพำะรองรับผลกำรทดสอบ 
PISA และ STEM Education 
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 3.1.4) กำรวัดและประเมินผล 
 1) กำรวำงแผนกำรประเมินผลนักเรียนนำนำชำติ (PISA) เพื่อให้ผลคะแนนสูงขึ้น 

 2) กำรประเมินผล  O–Net ในวิชำสังคมศึกษำให้ส ำนักงำนคณะกรรมกำร
กำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน เป็นผู้ประเมิน ส ำหรับวิชำคณิตศำสตร์ และวิทยำศำสตร์ ให้สถำบันส่งเสริมกำรสอน
วิทยำศำสตร์และเทคโนโลยีเป็นผู้ออกข้อสอบ 
 3) กำรออกข้อสอบวิชำคณิตศำสตร์ และวิทยำศำสตร์ ด ำเนินกำรในรูปคณะ ท ำงำน
ออกข้อสอบ 
 3.2) การผลิต พัฒนาครู คณาจารย์และบุคลากรทางการศึกษา 
 3.2.1) กำรสรรหำครู 
 1) โครงกำรพัฒนำครูเพ่ือพัฒนำท้องถิ่น  มอบให้  ส ำนักงำนคณะกรรมกำร
กำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำนและส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรอำชีวศึกษำ  เป็นหน่วยงำนหลักด ำเนินกำรสรรหำครู(กำร
ผลิต รูปแบบกำรสรรหำ กำรบรรจุแต่งตั้ง กำรติดตำม พร้อมกำรพัฒนำ) 
 2) เปิดโอกำสให้คนเก่งมำเป็นครู 
 3.2.2) กำรประเมินวิทยฐำนะครูให้เป็นกำรเชื่อมโยงกับกำรเรียนกำรสอน 
 3.2.3) กำรพัฒนำครู กำรอบรมครู 
 1) หลักสูตรในกำรอบรมครูให้มีควำมเชื่อมโยงกับกำรได้รับวิทยฐำนะและกำรได้รับ
ใบอนุญำตวิชำชีพครู โดยต้องเป็นหลักสูตรที่ได้รับกำรอนุมัติ/เห็นชอบ 
 2) หน่วยด ำเนินกำร ให้หน่วยงำนกลำงกำรพัฒนำครู คณำจำรย์และบุคลำกรทำงกำร
ศึกษำ ได้แก่ สถำบันอุดมศึกษำ มหำวิทยำลัย และสถำบันพัฒนำครู คณำจำรย์และบุคลำกรทำงกำรศึกษำ 

 4) ด้านการสร้างโอกาสความเสมอภาคและการลดความเหลื่อมล้ าทางการศึกษา 
 แนวทางหลัก : โอกาสและความเสมอภาคทางการศึกษา 
 4.1 สร้ำงโอกำสและควำมเสมอภำคทำงกำรศึกษำโดยยกระดับคุณภำพสถำนศึกษำ  ที่
ต้องกำรควำมช่วยเหลือและพัฒนำเป็นพิเศษอย่ำงเร่งด่วน (ICU) โดยแต่งตั้งคณะกรรมกำรฯ บริหำรจัดกำร 

 4.2 เพ่ิมโอกำสทำงกำรศึกษำผ่ำนเทคโนโลยีดิจิทัล โดยบูรณำกำรเทคโนโลยีดิจทิัล  
เพ่ือกำรศึกษำให้สำมำรถใช้ประโยชน์ร่วมกัน ทั้งด้ำนโครงสร้ำงพ้ืนฐำนและระบบเครือข่ำย ด้ำนระบบข้อมูล 
สำรสนเทศเพ่ือกำรศึกษำ องค์ควำมรู้ รวมถึงกำรพัฒนำบุคลำกรให้ใช้เทคโนโลยีดิจิทัล อย่ำงสร้ำงสรรค์ และรู้ 
เท่ำทันกำรเปลี่ยนแปลง 
 4.3 จัดระบบกำรคัดเลือกเข้ำเรียนมหำวิทยำลัย (Admission) เพ่ือสร้ำงควำม เท่ำเทียม 
ในกำรใช้สิทธิ์เข้ำศึกษำต่อระดับอุดมศึกษำผ่ำนระบบ Clearing-House 
 5) ด้านการเสริมสร้างคุณภาพชีวิตประชาชนที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
แนวทางหลัก : พัฒนาหลักสูตร กระบวนการเรียนการสอน การสร้างจิตส านึก/ความตระหนัก 
ในการพัฒนาอย่างยั่งยืน และหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
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 6) ด้านการพัฒนาระบบและการบริหารจัดการแนวทางหลัก : พัฒนาระบบบริหารจัดการ 
    6.1) เรื่องกฎหมำย 
 ปรับปรุงกฎหมำยที่เกี่ยวข้องกับด้ำนกำรศึกษำ เพ่ือรองรับรัฐธรรมนูญแห่ง
รำชอำณำจักรไทย พุทธศักรำช 2550 และสอดคล้องกับยุคปัจจุบัน 
 6.2) ปรับโครงสร้ำงกำรบริหำรรำชกำรภำยในส่วนกลำง และส่วนภูมิภำค 
ปรับปรุงภำรกิจงำนของหน่วยงำนภำยในส่วนกลำงเพ่ือลดควำมซ้ ำซ้อนในกำรท ำงำน และกำรบริหำรงำน เพ่ือรองรับ
ส ำนักงำนศึกษำธิกำรภำคและส ำนักงำนศึกษำธิกำรจังหวัด 
 6.5 การขับเคลื่อน ก ากับและการติดตามการน าจุดเน้นเชิงนโยบายรัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงศึกษาธิการสู่การปฏิบัติ 
 1) จัดท ำแผนปฏิบัติกำรตำมจุดเน้นเชิงนโยบำยรัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวง 
ศึกษำธิกำรที่สอดคล้องกับยุทธศำสตร์ชำติ 6 ด้ำน 
 2) ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน  ก ำหนดกรอบกำรติดตำม
ประเมินผลและรำยงำนรัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวงศึกษำธิกำร รำยไตรมำส รอบ 6 เดือน และ 12 เดือน 
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นโยบายส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 

ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน มีภำรกิจหลักในกำรจัดและส่งเสริมกำรศึกษำ ขั้นพ้ืนฐำน 
ได้ก ำหนดนโยบำยเพ่ือพัฒนำกำรจัดกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน ไปในทิศทำงที่สอดคล้อง กับยุทธศำสตร์ชำติ ระยะ 20ปี 
(พ.ศ. 2560-2579) แผนกำรศึกษำแห่งชำติ พ.ศ.2560-2579 กำรเปลี่ยนแปลงของประเทศ และของโลก โดย
ควำมเห็นชอบของคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน ประกอบด้วย วิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้ำหมำย ยุทธศำสตร์ 
และนโยบำย ดังนี้ 

 

วิสัยทัศน์ 
กำรศึกษำข้ันพ้ืนฐำนของประเทศไทย มีคุณภำพและมำตรฐำนระดับสำกล1 บนพืน้ฐำนของควำมเป็นไทย 
 

พันธกิจ 
1. ส่งเสริมและสนับสนุนให้ประชำกรวัยเรียนทุกคนได้รับกำรศึกษำอย่ำงทั่วถึง และมีคุณภำพ 
2. ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรม มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์2 ตำมหลักสูตร และค่ำนิยมหลัก

ของคนไทย 12 ประกำร 
3. พัฒนำระบบบริหำรจัดกำรที่เน้นกำรมีส่วนร่วม เพื่อเสริมสร้ำงควำมรับผิดชอบต่อคุณภำพ 

กำรศึกษำ และบูรณำกำรกำรจัดกำรศึกษำ 
 

เป้าหมาย 
เพ่ือให้กำรจัดกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำนของประเทศไทย มีคุณภำพและมำตรฐำนระดับสำกลบนพื้นฐำน ของ

ควำมเป็นไทย ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน จึงก ำหนดเป้ำหมำย ดังนี้ 
1. ผู้เรียนระดับก่อนประถมศึกษำ และระดับกำรศึกษำขั้นพื้นฐำนทุกคน มีพัฒนำกำรเหมำะสม ตำมวัย 

มีคุณภำพและทักษะกำรเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 
2. ประชำกรวัยเรียนทุกคนได้รับโอกำสในกำรศึกษำข้ันพ้ืนฐำนอย่ำงทั่วถึง มีคุณภำพ และเสมอภำค 
3. ครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ มีสมรรถนะตรงตำมสำยงำน และมีวัฒนธรรมกำรท ำงำนท่ีมุ่งเน้น 

ผลสัมฤทธิ์ 
4. ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ ส ำนักบริหำรงำนกำรศึกษำพิเศษ และสถำนศึกษำ มีประสิทธิภำพ 

และเป็นกลไกขับเคลื่อนกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำนตำมหลักปรัชญำของเศรษฐกิจ พอเพียง สู่คุณภำพระดับ 
มำตรฐำนสำกล 

5. ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน เน้นกำรท ำงำนแบบบูรณำกำร มีเครือข่ำย กำรบริหำร
จัดกำร บริหำรแบบมีส่วนร่วมจำกทุกภำคส่วนในกำรจัดกำรศึกษำ กระจำยอ ำนำจและ ควำมรับผิดชอบสู่
ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ และสถำนศึกษำ 

6. พ้ืนที่พิเศษ ได้รับกำรพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำและพัฒนำรูปแบบกำรจัดกำรศึกษำ ที่เหมำะสมตำม
บริบทของพ้ืนที ่

7. หน่วยงำนทุกระดับพัฒนำสื่อ เทคโนโลยี และระบบข้อมูลสำรสนเทศเพ่ือกำรบริหำรจัดกำรศึกษำ 
อย่ำงมีประสิทธิภำพ 

8. หน่วยงำนทุกระดับ มีงำนวิจัยที่สำมำรถน ำผลไปใข้ในกำรพัฒนำคุณภำพกำรจัดกำรศึกษำ 

ยุทธศาสตร์ 
                                                           
1 มาตรฐานระดับสากล รวมถึง ผู้เรียนมีดักยภาพเป็นพลโลก การจัดการเรียบการสอบเทียบเคียงมาตรฐานลากล และการบรีหารจัดการด้วยระบบ คุณภาพ  
2 ตามหลกัสตูรแกนกลางการศกึษาขัน้พืน้ฐาน พุทธศกัราข 2521 คุณลักษณะอนัพงึประสงค ์เป็นลกัษณะที่ตอ้งการใหเ้กดิกบ้ผูเ้รียน เพื่อสามารถ อยู่ร่วมกับ
ผู้อื่นได้อย่างมีความสุขในฐานะเป็นพลเมีองไทยและพลโลกประกอบด้วยคุณลักษณะ 8ประการได้แก่ 1)รักซาติ ศาสน์ 
 กษ้ตริย์  2) ซื่อสัตย์สุจริต 3) มีวินัย 4) ใฝ่เรียนรู้ 5) อยู่อย่างพอเพียง 6) มุ่งมั่นในการท างาน 7) รักความเป็นไทย 8) มีจิตสาธารณะ  
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1. จัดกำรศึกษำเพ่ือควำมมั่นคง 
2. พัฒนำคุณภำพผู้เรียนและส่งเสริมกำรจัดกำรศึกษำเพื่อสร้ำงขีดควำมสำมำรถในกำรแข่งขัน 
3. ส่งเสริมสนับสนุนกำรพัฒนำครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ 
4. ขยำยโอกำสกำรเข้ำถึงบริกำรทำงกำรศึกษำและกำรเรียนรู้อย่ำงมีคุณภำพ 
5. จัดกำรศึกษำเพ่ือเสริมสร้ำงคุณภำพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
6. พัฒนำระบบบริหำรจัดกำรและส่งเสริมกำรมีส่วนร่วม 

นโยบาย 
ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน มีนโยบำยในกำรด ำเนินงำน 6 ด้ำน ดังนี้ 
นโยบำยที่ 1 ด้ำนกำรจัดกำรศึกษำเพ่ือควำมมั่นคง 

1. เสริมสร้ำงควำมมั่นคงของสถำบันหลัก และกำรปกครองในระบอบประชำธิปไตย อันมี
พระมหำกษัตริย์ทรงเป็นประมุข 

1.1 น้อมน ำแนวพระรำชด ำริ สืบสำนพระรำชปณิธำนและพระบรมรำโซบำยด้ำนกำรศึกษำ หรือ 
“ศำสตร์พระรำชำ” มำใข้ในกำรจัดกระบวนกำรเรียนรู้อย่ำงยั่งยืน 

1.2 ปลูกฝังและเสริมสร้ำงวิถีประชำธิปไตย ควำมสำมัคคี สมำนฉันท์ สันติวิธี ต่อต้ำน กำรทุจริต
คอรัปชั่น และยึดมั่นในกำรปกครองระบอบประชำธิปไตยอันมีพระมหำกษัตริย์ทรงเป็นประมุข 

1.3 เสริมสร้ำงควำมรู้ควำมเข้ำใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับสถำบันชำติ ศำสนำ พระมหำกษัตริย์ ผ่ำน
หลักสูตรและกระบวนกำรเรียนรู้ประวัติศำสตร์และควำมเป็นพลเมือง 

2. ปลูกฝังผู้เรียนด้ำนคุณธรรม จริยธรรม และค่ำนิยมที่พึงประสงค์ 
2.1 ส่งเสริมสนับสนุนกำรจัดกิจกรรมทั้งในและนอกห้องเรียน ที่เอ้ือต่อกำรพัฒนำคุณธรรม 

จริยธรรม คุณลักษณะอันพึงประสงค์ตำมหลักสูตรและค่ำนิยมหลักของคนไทย 12 ประกำร 
2.2 เสริมสร้ำงควำมรู้ควำมเข้ำใจ เกี่ยวกับภัยคุกคำมในรูปแบบใหม่ เข่น อำชญำกรรม และ 

ควำมรุนแรงในรูปแบบต่ำงๆ สิ่งเสพติด ภัยพิบัติจำกธรรมชำติ ภัยจำกโรคอุบัติใหม่ ภัยจำกไซเบอร์ ฯลฯ 
3. พัฒนำกำรจัดกำรศึกษำโรงเรียนในเขตพ้ืนที่พิเศษให้เหมำะสมตำมบริบทของพ้ืนที่ 

3.1 เขตพัฒนำพิเศษเฉพำะกิจจังหวัดชำยแดนภำคใต้ 
3.2 เขตระเบียงเศรษฐกิจ 
3.3 เขตสำมเหลี่ยมมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน 
3.4 เขตพ้ืนที่ชำยแดน 
3.5 เขตเศรษฐกิจพิเศษ 

นโยบำยที่ 2 ด้ำนกำรพัฒนำคุณภำพผู้เรียน และส่งเสริมกำรจัดกำรศึกษำเพ่ือสร้ำงขีด ควำมสำมำรถใน
กำรแข่งขัน 

1. เสริมสร้ำงควำมเข้มแข็งในกำรพัฒนำผู้เรียบอย่ำงมีคุณภำพด้วยกำรปรับหลักสูตร กำรวัดและ
ประเมินผลที่เหมำะสม 

1.1 ปรับปรุงหลักสูตรในระดับปฐมวัยและหลักสูตรแกนกลำงกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน และ น ำ
หลักสูตรไปสู่กำรปฏิบัติให้เกิดประสิทธิภำพ และจัดกำรเรียนรู้ให้สอดคล้องกับหลักสูตร ตำมควำมจ ำเป็น และ
ควำมต้องกำรของผู้เรียน ชุมชน ท้องถิ่น และสังคม 

1.2 ส่งเสริมกำรเรียนกำรสอนให้ผู้ เรียนมีควำมมั่นใจในกำรสื่อสำรภำษำอังกฤษ ภำษำ 
ประเทศคู่ค้ำ และภำษำอำเซียนอย่ำงน้อย 1 ภำษำ 

1.3 พัฒนำระบบกำรวัดและประเมินผลทุกระดับ ให้มีคุณภำพและมำตรฐำนน ำไปสู่ กำร
พัฒนำคุณภำพผู้เรียนเต็มตำมศักยภำพ 
 

2.พัฒนำคุณภำพกระบวนกำรเรียนรู้ 
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1.4 พัฒนำผู้เรียนระดับก่อนประถมศึกษำ ให้มีพัฒนำกำรทำงด้ำนร่ำงกำย อำรมณ์  จิตใจ 
สังคม และสติปัญญำ ให้มีควำมพร้อมเข้ำสู่กำรเรียนในระดับที่สูงขึ้น 

1.5 ส่งเสริมสนับสนุนให้ผู้เรียนสำมำรถอ่ำนออกเขียนได้ตำมช่วงวัย 
1.6 ส่งเสริมสนับสนนุให้ผู้เรียนมีนิสัยรักกำรอ่ำน 
1.7 ส่งเสริมกำรจัดกำรเรียนรู้ที่ ให้ผู้ เรียนได้เรียนรู้ผ่ำนกิจกรรมกำรปฏิบัติจริง (Active 

Learning) เน้นทักษะกระบวบกำร ให้เกิดทักษะกำรคิดวิเครำะห์ คิดแก้ปัญหำ และคิดสร้ำงสรรค์ ในทุกกลุ่มสำระ
กำรเรียนรู้ ทั้งในและนอกห้องเรียบ 

1.8 ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีทักษะกำรเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21 
1.9 ปลูกฝังทักษะกระบวนกำรวิทยำศำสตร์และจิตวิทยำศำสตร์ให้กับนักเรียนระดับ ก่อน

ประถมศึกษำตำมโครงกำรบ้ำนนักวิทยำศำสตร์น้อย ประเทศไทย 
1.10 สนับสนุนกำรผลิต จัดหำและใช้สื่อกำรเรียนกำรสอน เทคโนโลยี นวัตกรรม และ สิ่ง

อ ำนวยควำมสะดวกที่หลำกหลำยรวมทั้งกำรพัฒนำห้องสมุดและแหล่งเรียนรู้ภำยในสถำนศึกษำใบกำร จัดกำร
เรียนรู้ได้ท้ังในห้องเรียน และนอกห้องเรียน เพ่ือให้ผู้เรียนได้เรียนรู้อย่ำงเต็มศักยภำพ 

1.11 ส่งเสริมกำรจัดหลักสูตรทักษะอำชีพ ควบคู่ไปกับวิชำสำมัญ เช่น ทวิศึกษำ (Dual 
Education) 1 หลักสูตรระยะสั้น 

1.12 ส่งเสริม สนับสนุนกำรพัฒนำผู้เรียนที่มีควำมต้องกำรจ ำเป็นพิเศษ (ผู้พิกำร ผู้ด้อยโอกำส 
และผู้มีควำมสำมำรถพิเศษ) ให้เต็มตำมศักยภำพด้วยรูปแบบที่เหมำะสม 

1.13 ส่งเสริมสนับสนุนกำรจัดกิจกรรมแนะแนวเพ่ือกำรศึกษำต่อและกำรประกอบอำชีพ 
อย่ำงเข้มแข็งต่อเนื่องและเป็นรูปธรรม 

3. สร้ำงขีดควำมสำมำรถในกำรแช่งขัน 
3.1 ยกระดับผลกำรประเมินระดับนำนำชำติตำมโครงกำร PISA (Programme for  

International Student Assessment) 
3.1 ส่งเสริมกำรพัฒนำศักยภำพผู้เรียนสู่ควำมเป็นเลิศในด้ำนต่ำงๆ 
3.2 ส่งเสริมกำรเรียนรู้เชิงบรูณำกำรแบบสหวิทยำกำร เช่น สะเต็มศึกษำ (Science  

Technology Engineering and Mathematics Education : STEM Education) เพ่ือพัฒนำกระบวนกำรคิด 
และกำรสร้ำงสรรค์นวัตกรรมเพ่ือสร้ำงมูลค่ำเพ่ิม สอดคล้องกับประเทศไทย 4.0 

4. ส่งเสริมสนับสนุนกำรท ำวิจัย และน่ำผลกำรวิจัยไปใช้พัฒนำคุณภำพกำรจัดกำรศึกษำ 
4.1 ส่งเสริมกำรท ำวิจัยเพื่อพัฒนำกำรบริหำรจัดกำรศึกษำ 
4.2 ส่งเสริมกำรท ำวิจัยเพื่อพัฒนำหลักสูตร กระบวนกำรเรียนรู้ กำรวัดและประเมินผล  

โดยเน้นให้มีกำรวิจัยในชั้นเรียน 
นโยบำยที่ 3 ด้ำนกำรส่งเสริม พัฒนำครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ 

1. พัฒนำครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ ให้สำมำรถจัดกำรเรียนอย่ำงมีคุณภำพ ในรูปแบบที่
หลำกหลำย เช่น 

1.1 TEPE Online (Teachers and Educational Personnels Enhancement Based on 
Mission and Functional Areas as Majors) 

1.2 ชุมชนแห่งกำรเรียนรู้ทำงวิชำชีพ (Professional Learning Community : PLC) 
1.3 กำรเรียนรู้ผ่ำนกิจกรรมกำรปฏิบัติจริง (Active Learning) 
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2. พัฒนำระบบกำรบริหำรงำนบุคคลให้มีประสิทธิภำพ โดยเชื่อมโยงกับหน่วยงำน 
ที่เก่ียวข้อง ดังนี้ 

2.1 กำรก ำหนดแผนอัตรำก ำลัง กำรสรรหำ กำรบรรจุแต่งตั้ง กำรประเมินและกำรพัฒนำ 
2.2 กำรสร้ำงแรงจูงใจให้ครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำมิขวัญและก ำลังใจในกำรท ำงำน 

นโยบำยที่ 4 ด้ำนโอกำส ควำมเสมอภำค และควำมเท่ำเทียม กำรเช้ำถึงบริกำรทำงกำรศึกษำ 
1.เพ่ิมโอกำสกำรเช้ำถึงกำรศึกษำที่มีคุณภำพ 

1.1 ส่งเสริมประชำกรวัยเรียนทุกคนให้ได้รับโอกำสในกำรเข้ำรับบริกำรทำงกำรศึกษำ อย่ำง
ทั่วถึง มีคุณภำพและเสมอภำค 

1.2 สร้ำงควำมเข้มแข็งของระบบกำรดูแลช่วยเหลือนักเรียน ระบบส่งเสริมควำมประพฤติ 
นักเรียน ระบบคุ้มครองนักเรียน และกำรสร้ำงภูมิคุ้มกันทำงสังคม 

2.ลดควำมเหลื่อมล ้ำทำงกำรศึกษำ 
2.1ประสำนหน่วยงำนที่เกี่ยวข้อง ในกำรจัดกำรศึกษำท่ีเหมำะสม ส ำหรับเด็กด้อยโอกำส ที่ไม่ 

อยู่ในทะเบียนรำษฎร เช่น เด็กไร้สัญชำติ เด็กพลัดถิ่น เด็กต่ำงด้ำว เด็กไทยที่ไม่มีเลขประจ ำตัวประชำซน  
เปน็ต้น 

2.3 ส่งเสริมสนับสนุนกำรใช้เทคโนโลยีในกำรจัดกำรศึกษำให้ครอบคลุมทุกพ้ืนที่ อย่ำงทั่วถึง 
เซ่น กำรพัฒนำคุณภำพศึกษำทำงไกลผ่ำนเทคโนโลยีสำรสนเทศ (Distance learning information technology 
: DL1T) , กำรพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำด้วยเทคโนโลยีกำรศึกษำทำงไกลผ่ำน ดำวเทียม (Distance Learning 
Television : DLTV) ๆลๆ 

นโยบำยที่ 5 ด้ำนกำรจัดกำรศึกษำเพ่ีอสร้ำงเสรีมคุณภำพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิงแวดล้อม 
1. จัดกำรศึกษำเพ่ือสร้ำงเสริมคุณภำพชีวิต 

1.1 ส่งเสริม สนับสนุนกำรสร้ำงจิตส ำนึกรักษ์สิ่งแวดล้อม มีคุณธรรม จริยธรรม และน้อม น ำ
แนวคิดตำมหลักปรัชญำเศรษฐกิจพอเพียงสู่กำรปฏิบัติในกำรด ำเนินชีวิต 

1.2 ส่งเสริม สนับสนุนให้สถำนศึกษำพัฒนำหลักสูตร กระบวนกำรเรียนรู้ แหล่งเรียนรู้ และ
สื่อกำรเรียนรู้ต่ำงๆ ที่เก่ียวข้องกับกำรสร้ำงเสริมคุณภำพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 

1.3 สร้ำงเครือข่ำยควำมร่วมมือกับภำคส่วนต่ำงๆ ในกำรอนุรักษ์ทรัพยำกรธรรมซำติและ
สิ่งแวดล้อม 

นโยบำยที่ 6 ด้ำนกำรพัฒนำระบบบริหำรจัดกำรและล่งเสริมให้ทุกภำคส่วนมีส่วนร่วมในกำรจัด 
กำรศึกษำ 

1. พัฒนำระบบบริหำรจัดกำรให้มีประสิทธิภำพ 
1.1 พัฒนำระบบกำรวำงแผน กำรน ำแผนไปสู่กำรปฏิบัติ กำรก ำกับ ติดตำม ตรวจสอบ 

และประเมินผล เพ่ือกำรบริหำรจัดกำรที่มิประสิทธิภำพ โดยยึดหลักธรรมำภิบำล 
1.2 พัฒนำระบบงบประมำณและกำรสนับสนุนค่ำใช้จ่ำยเพื่อกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน 
1.3 พัฒนำระบบเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อกำรจัดกำรศึกษำ ที่มีมำตรฐำนเชื่อมโยงและเช้ำถึงได้ 
1.4 สร้ำงควำมเข้มแข็ง และยกระดับคุณภำพสถำนศึกษำตำมบริบทของพ้ืนที่ เซ่น 

โรงเรียนที่ประสบปัญหำวิกฤตทำงกำรศึกษำ (ICU), โรงเรียนประชำรัฐ (ดีใกล้บ้ำน) 1 โรงเรียนคุณธรรม, 
โรงเรียนห้องเรียนกีฬำ, โรงเรียบมำตรฐำนสำกล ฯลฯ 

1.5 ส่งเสริมระบบประกันคุณภำพภำยในของสถำนศึกษำให้เข้มแข็ง 
1.6 ยกย่องเชิดชูเกียรติส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ ส ำนักบริหำรงำนกำรศึกษำพิเศษ 

สถำนศึกษำ และองค์คณะบุคคล ที่มีผลงำนเชิงประจักษ ์
 
 2.สร้ำงควำมเข้มแข็งในกำรบริหำรจัดกำรแบบมีส่วนร่วม 
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2.1ส่งเสริมกำรบริหำรจัดกำรเขตพ้ืนที่กำรศึกษำโดยใช้พื้นที่เป็นฐำน (Area-base  
Management),รูปแบบกำรบริหำรแบบกระจำยอ ำนำจ “CLUSTERS” เป็นต้น 

2.2 เขตพ้ืนที่กำรศึกษำจัดท ำแผนบูรฌำกำรจัดกำรศึกษำร่วมกับส ำนักงำนศึกษำธิกำร จังหวัด 
 และส ำนักงำนศึกษำธิกำรภำค 

2.3 สร้ำงควำมเข้มแข็งในกำรยกระดับคุณภำพกำรศึกษำรูปแบบเครือข่ำย เช่น เครือข่ำย  
ส่งเสริมประสิทธิภำพกำรจัดกำรศึกษำ ศูนย์พัฒนำกลุ่มสำระกำรเรียนรู้ สหวิทยำเขต กลุ่มโรงเรียนฯลฯ 
                       2.4 ส่งเสริมและพัฒนำโรงเรียนด้วยพลังประซำรัฐอย่ำงต่อเนื่อง และยั่งยืน 

 3.ส่งเสริมกำรมีส่วนร่วมพัฒนำคุณภำพผู้เรียน 
3.1 ส่งเสริม สนับสนุนผู้ปกครอง ชุมซน สังคม และสำธำรณชน ให้มิควำมรู้ ควำมเข้ำใจ สร้ำง 

ควำมตระหนักในกำรจัดกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน กำรก ำกับดูแล ตลอดจนกำรส่วนร่วมรับผิดชอบในกำร พัฒนำ
คุณภำพผู้เรียน ประสำนสถำบันหรือหน่วยงำนทำงกำรศึกษำให้คัดเลือกผู้เรียนเข้ำศึกษำต่อ ด้วยวิธีกำรที่
หลำกหลำย 
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ส่วนที่  3 
ทิศทางการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา 

ของส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 23 

 จากการประเมินสภาพปัจจุบันขององค์กรที่ได้ศึกษาจากผลการด าเนินงานตามภารกิจต่าง ๆ  
แล้วจึงน ามาใช้ประกอบการก าหนดทิศทางขององค์กรดังนี้ 
 

 1.  วิสัยทัศน์ (Vision) ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 23 ได้ก าหนดวิสัยทัศน์ ดังนี้ 
  “ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 23 เป็นองค์กรจัดการศึกษาที่มีคุณภาพ 
ตามมาตรฐานสากล ปฏิบัติงานอย่างมืออาชีพ พัฒนาระบบการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ 
บนพื้นฐานของความเป็นไทย” 

 

 2.  พันธกิจ (Mission)ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา 23 ได้ก าหนดพันธกิจ ดังนี้ 
  1. ส่งเสริม พัฒนาศักยภาพผู้เรียนสู่มาตรฐานสากล บนพื้นฐานของความเป็นไทย 
  2. ส่งเสริม พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา ให้มีความรู้ ความสามารถด้านการวิจัย 
และพัฒนาการเรียนรู้ตามมาตรฐานวิชาชีพอย่างมีประสิทธิภาพ และเกิดประสิทธิผล 
  3. ส่งเสริม สนับสนุน พัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศ สื่อ นวัตกรรม  บรรยากาศและสิ่งแวดล้อม 
ที่เอ้ือต่อการเรียนรู้มาใช้ในการบริหาร และการจัดการศึกษา 
  4. ประสานงานส่งเสริม สนับสนุน และเสริมสร้างความร่วมมือทุกภาคส่วน 
  

 3.  เป้าประสงค์ (Goal) 
  เพ่ือให้การจัดการศึกษาขึ้นพ้ืนฐานของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 23 
มีคุณภาพและมาตรฐานระดับสากล บนพื้นฐานของความเป็นไทย จึงก าหนดเป้าประสงค์ ดังนี้ 
  1.ประชากรวัยเรียนทุกคนได้รับโอกาสในกรจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐานอย่างทั่วถึง มีคุณภาพ 
และเสมอภาค 
  2. ผู้เรียนมีศักยภาพตามมาตรฐานสากล บนพ้ืนฐานของความเป็นไทย 
  3. ครูและบุคลากรทางการศึกษามีความรู้ ความสามารถด้านการวิจัยและพัฒนาการเรียนรู้ 
ตามมาตรฐานวิชาชีพอย่างมีประสิทธิภาพ และเกิดประสิทธิผล 
  4. เขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 23 ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ สื่อ นวัตกรรม  บรรยากาศ
และสิ่งแวดล้อมที่เอ้ือต่อการเรียนรู้มาใช้ในการบริหาร และการจัดการศึกษา 
  5. เขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 23 มีระบบบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ 
ตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

  6. เขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 23 ได้รับความร่วมมือจากทุกภาคส่วนในการสนับสนุน
ส่งเสริมการจัดการศึกษาอย่างมีประสิทธิภาพ 
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4.  เอกลักษณ์/ค่านิยมองค์กร  
 เอกลักษณ์ของส านักงานคือ “เป็นสง่า  เป็นระบบ  เป็นธรรม  เป็นเลิศ”  
  5. ยุทธศาสตร์ 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 ด้านการจัดการศึกษาเพื่อความม่ันคง 
กลยุทธ์ 

1. เสริมสร้างความม่ันคงของสถาบันหลักและการปกครองในระบอบประชาธิปไตย    
อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 
 แนวทาง 
 1.1 น้อมน าแนวพระราชด าริสืบสานพระราชปณิธานและพระบรมราโชบายด้านการศึกษา 
หรือ “ศาสตร์พระราชา” มาใช้ในการจัดกระบวนการเรียนรู้อย่างยั่งยืน 
 1.2 ปลูกฝังและเสริมสร้างวิถีประชาธิปไตยความสามัคคีสมานฉันท์สันติวิธีต่อต้านการทุจริตคอรัปชั่น
และยึดมั่นในการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 
 1.3 เสริมสร้างความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับสถาบันชาติศาสนาพระมหากษัตริย์ 
ผ่านหลักสูตรและกระบวนการเรียนรู้ประวัติศาสตร์และความเป็นพลเมือง 

กลยุทธ์ 
 2. ปลูกฝังผู้เรียนด้านคุณธรรมจริยธรรมและค่านิยมที่พึงประสงค์ 
 2.1 ส่งเสริมสนับสนุนการจัดกิจกรรมทั้งในและนอกห้องเรียนที่เอื้อต่อการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรม
คุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามหลักสูตรและค่านิยมหลักของคนไทย 12 ประการ 
 2.2 เสริมสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับภัยคุกคามในรูปแบบใหม่เช่นอาชญากรรม 
และความรุนแรงในรูปแบบต่างๆสิ่งเสพติดภัยพิบัติจากธรรมชาติภัยจากโรคอุบัติใหม่ภัยจากไซเบอร์ฯลฯ 
 

 ยุทธศาสตร์ที่ 2 ด้านการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนและส่งเสรมิการจัดการศึกษาเพื่อสร้างขีด
ความสามารถในการแข่งขัน 

กลยุทธ์ 
 1. เสริมสร้างความเข้มแข็งในการพัฒนาผู้เรียนอย่างมีคุณภาพด้วยการปรับหลักสูตรการวัด 
และประเมินผลที่เหมาะสม 

แนวทาง 
 1.1ส่งเสริมการเรียนการสอนให้ผู้เรียนมีความม่ันใจในการสื่อสารภาษาอังกฤษภาษาประเทศ 
คู่ค้าและภาษาอาเซียนอย่างน้อย1ภาษา 
 1.2พัฒนาระบบการวัดและประเมินผลให้มีคุณภาพและมาตรฐานน าไปสู่การพัฒนาคุณภาพ ผู้เรียน
เต็มตามศักยภาพ 

กลยุทธ์ 
 2. พัฒนาคุณภาพกระบวนการเรียนรู้ 

แนวทาง 
 2.1พัฒนาผู้เรียนระดับมัธยมศึกษาให้มีพัฒนาการทางด้านร่างกายอารมณ์จิตใจสังคม 
และสติปัญญาให้มีความพร้อมเข้าสู่การเรียนในระดับที่สูงขึ้น 
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 2.2 ส่งเสริมสนับสนุนให้ผู้เรียนสามารถอ่านออกเขียนได้ตามช่วงวัย 
 2.3 ส่งเสริมสนับสนุนให้ผู้เรียนมีนิสัยรักการอ่าน 
 2.4 ส่งเสริมการจัดการเรียนรู้ที่ให้ผู้เรียนได้เรียนรู้ผ่านกิจกรรมการปฏิบัติจริงเน้นทักษะกระบวนการ
ให้เกิดทักษะการคิดวิเคราะห์คิดแก้ปัญหาและคิดสร้างสรรค์ในทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ทั้งในและนอกห้องเรียน 
 2.5 ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 
 2.6 ปลูกฝังทักษะกระบวนการวิทยาศาสตร์และจิตวิทยาศาสตร์ 
 2.7 สนับสนุนการผลิตจัดหาและใช้สื่อการเรียนการสอนเทคโนโลยีนวัตกรรมและสิ่งอ านวย 
ความสะดวกที่หลากหลาย รวมทั้งการพัฒนาห้องสมุดและแหล่งเรียนรู้ภายในสถานศึกษาในการจัดการเรียนรู้ 
ได้ทั้งในห้องเรียนและนอกห้องเรียนเพ่ือให้ผู้เรียนได้เรียนรู้อย่างเต็มศักยภาพ 
 2.8 ส่งเสริมการจัดหลักสูตรทักษะอาชีพควบคู่ไปกับวิชาสามัญ เช่น ทวิศึกษาและหลักสูตร 
ระยะสั้น 
 2.9 ส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนาผู้เรียนที่มีความต้องการจ าเป็นพิเศษ (ผู้พิการผู้ด้อยโอกาส 
และผู้มีความสามารถพิเศษ) ให้เต็มตามศักยภาพด้วยรูปแบบที่เหมาะสม 
 2.10 ส่งเสริมสนับสนุนการจัดกิจกรรมแนะแนวเพ่ือการศึกษาต่อและการประกอบอาชีพ 
อย่างเข้มแข็งต่อเนื่องและเป็นรูปธรรม 

กลยุทธ์ 
 3. สร้างขีดความสามารถในการแข่งขัน 

แนวทาง 
 3.1 ยกระดับผลการประเมินระดับนานาชาติตามโครงการ PISA 
 3.2 ส่งเสริมการพัฒนาศักยภาพผู้เรียนสู่ความเป็นเลิศในด้านต่างๆ 
 3.3 ส่งเสริมการเรียนรู้เชิงบูรณาการแบบสหวิทยาการเช่นสะเต็มศึกษา (Science Technology 
Engineering and Mathematics Education: STEM Education) เพ่ือพัฒนากระบวนการคิดและ 
การสร้างสรรค์นวัตกรรมเพ่ือสร้างมูลค่าเพ่ิมสอดคล้องกับประเทศไทย 4.0 

กลยุทธ์ 
 4. ส่งเสริมสนับสนุนการท าวิจัยและน าผลการวิจัยไปใช้พัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา 

แนวทาง 
 4.1 ส่งเสริมการท าวิจัยเพื่อพัฒนาการบริหารจัดการศึกษา 
 4.2 ส่งเสริมการท าวิจัยเพื่อพัฒนาหลักสูตรกระบวนการเรียนรู้การวัดและประเมินผล 
โดยเน้นให้มีการวิจัยในชั้นเรียน 
 

 ยุทธศาสตร์ที่ 3 ด้านการส่งเสริม พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา 
กลยุทธ์ 

 1. พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาให้สามารถจัดการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพในรูปแบบ 
ที่หลากหลายเช่น 

แนวทาง 
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 1.1 TEPE Online (Teachers and Educational Personals Enhancement Based on 
Mission and Functional Areas as Majors) 
 1.2 ชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (Professional Learning Community: PLC) 
 1.3 การเรียนรู้ผ่านกิจกรรมการปฏิบัติจริง (Active Learning) 

กลยุทธ์ 
 2. พัฒนาระบบการบริหารงานบุคคลให้มีประสิทธิภาพโดยเชื่อมโยงกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

แนวทาง 
 2.1 การก าหนดแผนอัตราก าลังการสรรหาการบรรจุแต่งตั้งการประเมินและการพัฒนา 
 2.2 การสร้างแรงจูงใจให้ครูและบุคลากรทางการศึกษามีขวัญและก าลังใจในการท างาน 
 

 ยุทธศาสตร์ที่ 4 ด้านโอกาสความเสมอภาคและความเท่าเทียมการเข้าถึงบริการทางการศึกษา 
กลยุทธ์ 

 1. เพิ่มโอกาสการเข้าถึงการศึกษาที่มีคุณภาพ 
แนวทาง 

 1.1ส่งเสริมผู้เรียนระดับมัธยมศึกษาทุกคนให้ได้รับโอกาสในการเข้ารับบริการทางการศึกษา 
อย่างทั่วถึงมีคุณภาพและเสมอภาค 
 1.2 สร้างความเข้มแข็งของระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนระบบส่งเสริมความประพฤตินักเรียน
ระบบคุ้มครองนักเรียนและการสร้างภูมิคุ้มกันทางสังคม 

กลยุทธ์ 
 2. ลดความเหลื่อมล้ าทางการศึกษา 

แนวทาง 
 2.1 ประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการจัดการศึกษาที่เหมาะสมส าหรับเด็กด้อยโอกาส 
ทีไ่ม่อยู่ในทะเบียนราษฎรเช่นเด็กไร้สัญชาติเด็กพลัดถิ่นเด็กต่างด้าวเด็กไทยที่ไม่มีเลขประจ าตัวประชาชน 
 2.2 ส่งเสริมสนับสนุนการใช้เทคโนโลยีในการจัดการศึกษาให้ครอบคลุมทุกพ้ืนที่อย่างทั่วถึง 
เช่นการพัฒนาคุณภาพศึกษาทางไกลผ่านเทคโนโลยีสารสนเทศ (DLIT) , การพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
ด้วยเทคโนโลยีการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม (Distance Learning Television : DLTV) ฯลฯ 
 

 ยุทธศาสตร์ที่ 5 ด้านการจัดการศึกษาเพื่อสร้างเสริมคุณภาพชีวิตท่ีเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
กลยุทธ์ 

 1. จัดการศึกษาเพื่อสร้างเสริมคุณภาพชีวิต 
แนวทาง 

 1.1 ส่งเสริมสนับสนุนการสร้างจิตส านึกรักษ์สิ่งแวดล้อมมีคุณธรรมจริยธรรมและน้อมน า 
แนวคิดตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงสู่การปฏิบัติในการด าเนินชีวิต 
 1.2 ส่งเสริมสนับสนุนให้สถานศึกษาพัฒนาหลักสูตรกระบวนการเรียนรู้แหล่งเรียนรู้ 
และสื่อการเรียนรู้ต่างๆที่เก่ียวข้องกับการสร้างเสริมคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
 1.3 สร้างเครือข่ายความร่วมมือกับภาคส่วนต่างๆในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ 
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และสิ่งแวดล้อม 
 
 
 

 ยุทธศาสตร์ที่ 6 ด้านการพัฒนาระบบบริหารจัดการและส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วม 
ในการจัดการศึกษา 

กลยุทธ์ 
 1. พัฒนาระบบบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพ 

แนวทาง 
 1.1 พัฒนาระบบการวางแผนการน าแผนไปสู่การปฏิบัติการก ากับติดตามตรวจสอบ 
และประเมินผลเพ่ือการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพโดยยึดหลักธรรมาภิบาล 
 1.2 พัฒนาระบบงบประมาณและการสนับสนุนค่าใช้จ่ายเพื่อการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
 1.3 พัฒนาระบบเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการจัดการศึกษาท่ีมีมาตรฐานเชื่อมโยงและเข้าถึงได้ 
 1.4 สร้างความเข้มแข็งและยกระดับคุณภาพสถานศึกษาตามบริบทของพ้ืนที่เช่นโรงเรียน 
ที่ประสบปัญหาวิกฤตทางการศึกษา (ICU) โรงเรียนประชารัฐ (ดีใกล้บ้าน) โรงเรียนคุณธรรมโรงเรียนห้องเรียนกีฬา 
โรงเรียนมาตรฐานสากลฯลฯ 
 1.5 ส่งเสริมระบบประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษาให้เข้มแข็ง 
 1.6 ยกย่องเชิดชูเกียรติสถานศึกษาและองค์คณะบุคคลที่มีผลงานเชิงประจักษ์ 

กลยุทธ์ 
 2. สร้างความเข้มแข็งในการบริหารจัดการแบบมีส่วนร่วม 

แนวทาง 
 2.1 ส่งเสริมการบริหารจัดการสถานศึกษาในสังกัดโดยใช้พื้นที่เป็นฐาน (Area-base Management) 
รูปแบบการบริหารแบบกระจายอ านาจ “สหวิทยาเขต”  
 2.2 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 23 จัดท าแผนบูรณาการจัดการศึกษาร่วมกับ 
ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดและส านักงานศึกษาธิการภาค 
 2.3 สร้างความเข้มแข็งในการยกระดับคุณภาพการศึกษารูปแบบเครือข่ายเช่นเครือข่ายส่งเสริม
ประสิทธิภาพการจัดการศึกษาศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้ สหวิทยาเขต กลุ่มโรงเรียน 
 2.4 ส่งเสริมและพัฒนาโรงเรียนด้วยพลังประชารัฐอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน 

กลยุทธ์ 
 3. ส่งเสริมการมีส่วนร่วมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน 

แนวทาง 
 3.1 ส่งเสริมสนับสนุนผู้ปกครองชุมชนสังคมและสาธารณชนให้มีความรู้ความเข้าใจ 
สร้างความตระหนักในการจัดการศึกษาข้ันพ้ืนฐานการก ากับดูแลตลอดจนการส่วนร่วมรับผิดชอบ 
ในการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน 
 3.2 ประสานสถาบันหรือหน่วยงานทางการศึกษาให้คัดเลือกผู้เรียนเข้าศึกษาต่อด้วยวิธีการ 
ที่หลากหลาย 
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การวิเคราะห์สถานภาพขององค์กร 
การวิเคราะห์ SWOT Analysis 

 

จุดแข็ง (S) จุดอ่อน (W) 
1. มีการบริหารเชิงยุทธศาสตร์อย่างเป็นระบบ   
การบริหารจัดการในรูปแบบเครือข่าย  ส่งผลให้ 
การบริหารจัดการศึกษาแบบมีส่วนร่วมมี
ประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล 
2. มีโครงสร้างการบริหารงานเป็นเอกภาพ  
การบริหารงานโดยองค์คณะบุคคล  มีการท างาน 
ในลักษณะเป็นทีมและมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 
กรอบแนวคิดและกระจายความรับผิดชอบ  จึงท า
ให้เกิดความคล่องตัวในการบริหารจัดการส่งผล 
ให้การก ากับ  ประสาน  ส่งเสริม  นิเทศติดตาม
เป็นไปอย่างมีระบบ 
3.ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาและสถานศึกษา
ได้รับการกระจายอ านาจด้านงบประมาณใน
ลักษณะจัดสรรเป็นวงเงินรวม ส่งผลให้สามารถ
บริหาร 
จัดการศึกษาได้คล่องตัว  ตรงตามความต้องการ
สถานศึกษามีความสามารถในการระดมทรัพยากร
จากภาครัฐและเอกชน  มีการจัดระดมทรัพยากร 
จากทุกภาคส่วนในการจัดการศึกษาให้มี
ประสิทธิภาพ  การบริหารงานโดยใช้หลักธรรมาภิ
บาล 
4. มีการก าหนดโครงสร้างและบทบาทหน้าท่ี
ชัดเจน 
5. มีการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ท่ีหลากหลายท าให้
ผู้เรียนมีความสุข 
6. มีการบริการทางการศึกษาสามารถให้บริการ 
กับผู้เรียนทุกกลุ่ม ทุกประเภท 
7. ครูและบุคลากรทางการศึกษาได้รับการส่งเสริม
พัฒนาความรู้ความสามารถอย่างต่อเนื่อง 

1. นักเรียนขาดทักษะ ความรู้ ความสามารถ  
ด้านการคิดวิเคราะห์ การใช้เหตุผลและการเรียนรู้ 
ในศตวรรษท่ี 21  
2. การจัดสรรงบประมาณไม่เพียงพอต่อการ
บริหารจัดการ 
3. ระบบก ากับติดตามและประเมินผล ยังขาด
ประสิทธิภาพและไม่มีการน าผลมาใช้ในการพัฒนา
อย่างต่อเนื่อง 
4. การพัฒนาครูโดยต้นสังกัดไม่ตรง 
ตามความต้องการของสถานศึกษา 
5. ครูมีภาระงานนอกจากการสอนมากเกินไป 
6. ผู้เรียนส่ือสารภาษาอังกฤษไม่ดีเท่าท่ีควร 
เนื่องจากกระบวนการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ 
ไม่เน้นเร่ืองการสื่อสาร 
7. ผู้เรียนมีผลการทดสอบการศึกษาระดับชาติ 
กลุ่มสาระหลักอยู่ในระดับต่ า เนื่องจากการจัด
กิจกรรมการเรียนรู้ เน้นการสอนตามหนังสือเรียน
มากกว่าตามตัวชี้วัดของหลักสูตร 
8. ผู้เรียนบางส่วนยังมีปัญหาเรื่องอ่านไม่ออก 
เขียนไม่ได้ อ่านไม่คล่องเขียนไม่คล่อง 
9. มีความขาดแคลนในด้านวัสดุ  อุปกรณ์การน า
เทคโนโลยีที่ทันสมัยมาใช้ในการจัดการศึกษา   
10. ประชากรส่วนใหญ่เป็นสังคมเกษตรกรรม  
มีระดับการศึกษาและรายได้ค่อนข้างต่ า   
11. มีอัตราการเคลื่อนย้ายประชากรวัยแรงงานสูง 
เข้าสู่เมืองใหญ่และต่างประเทศ 
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จุดแข็ง (S) จุดอ่อน (W) 
ด้วยวิธีการท่ีหลากหลาย 
8. มีเครือข่ายการบริหารจัดการในทุกระดับท่ีเอื้อ
ต่อการพัฒนาการศึกษา 
9. ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะ 
อันพึงประสงค์ เพราะได้รับการดูแลเอาใจใส่ 
อย่างใกล้ชิดจากคณะครู 
10. มีสื่อและเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ท่ีทันสมัย  
11. มีบุคลากรท่ีมีความรู้ความสามารถท่ี
หลากหลายมีความก้าวหน้าทางเทคโนโลยี 
สามารถน ามาประยุกต์ใช้ในการจัดกระบวนการ
เรียนการสอน   
12. สถานศึกษาสามารจัดท าหลักสูตรสถานศึกษา 
ให้สอดคล้องกับสภาพความเป็นจริงและ 
ตามความต้องการของท้องถิ่น สามารถให้บริหาร 
จัดการศึกษาขั้นพื้นฐานแก่ประชากรวัยเรียนระดับ
การศึกษาภาคบังคับทุกกลุ่มเป้าหมายได้อย่าง
ท่ัวถึง 
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โอกาส (O) อุปสรรค (T) 
1. สภาพสังคมโดยประชาชนนับถือศาสนาพุทธ 
และศาสนาอื่น มีศาสนสถานท่ีหลากหลาย มี
วัฒนธรรมท่ีโดดเด่นและเป็นเอกลักษณ์ และ 
แหล่งท่องเท่ียวทางธรรมชาติ 
2. รัฐมีนโยบายสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัด
การศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษา 
ขั้นพ้ืนฐาน  ส่งผลให้ลดภาระค่าใช้จ่ายผู้ปกครอง 
ส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา ประสาน ส่งเสริม 
สนับสนุนการจัดการศึกษาให้ประชากรวัยเรียน 
ในพื้นท่ีท่ีรับผิดชอบได้รับการศึกษาอย่างทั่วถึง  
จึงท าให้อัตราการเรียนต่อของนักเรียนอยู่ใน
ระดับสูงขึ้น และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
ยังมีส่วนร่วมในการสนับสนุนการศึกษาขั้นพื้นฐาน  
3. ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาสนับสนุนและ
ส่งเสริมให้สถานศึกษาใช้เทคโนโลยี 
อย่างเป็นรูปธรรม  ท าให้สามารถเรียนรู้ด้วย
ตนเองและจัดกิจกรรมการเรียนการสอนโดยใช้สื่อ
ทาง ICT   
4. มีการจัดอบรมและส่งเสริมให้ความรู้แก่ครู  
เพื่อพัฒนากระบวนการเรียนการสอน แก้ปัญหา 
โดยกระบวนการวิจัย  ส่งผลให้ครูผลิต
สื่อการศึกษาและนวัตกรรม  
5. การขยายตัวด้านเศรษฐกิจอาเซียนส่งผลต่อ
โอกาสทางการศึกษาด้านอาชีพของผู้เรียนมากขึ้น 
6.รัฐมีนโยบายลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ เปิด
โอกาส 
ให้ผู้เรียนได้เรียนรู้ตามความถนัดและความสนใจ
ส่งผลให้ผู้เรียนมีความสุขในการเรียน 
7. รัฐตระหนักถึงประโยชน์ของการศึกษา ได้
จัดสรรงบประมาณด้านการศึกษา จึงมีแผนงาน/
โครงการ 
ในการพัฒนาด้านการศึกษา 

1. จังหวัดสกลนครเป็นจังหวัดมีสภาพเศรษฐกิจ 
อยู่ในระดับกลาง รายได้ของประชากรจังหวัด
สกลนครไม่ต่อเนื่อง ไม่ยั่งยืนมีรายได้ค่อนข้างต่ า  
รายได้ส่วนใหญ่มาจากการปลูกพืช ผลผลิต 
ทางการเกษตร   การจ าหน่ายผลิตภัณฑ์พื้นบ้าน  
และการรับจ้างโดยใช้แรงงานเป็นหลัก 
2. ผู้ปกครองมีฐานะยากจน ส่งบุตรหลานไป
ท างานต่างจังหวัดส่งผลต่อความพร้อมของผู้เรียน  
3. ระบบการเมืองและประชาธิปไตยขาด
เสถียรภาพ 
4.นโยบายการศึกษาขาดความต่อเนื่อง 
5. โครงสร้างประชากรลดลงอย่างต่อเนื่องใน 10-
15 ปีข้างหน้า 
6. ปัญหาสังคม อบายมุข ยาเสพติด สื่อไม่
สร้างสรรค์ 
7. ค่านิยมของผู้ปกครองในการส่งบุตรหลาน 
เข้าเรียนในโรงเรียนแข่งขันสูง ส่งผลให้จ านวน
โรงเรียนขนาดเล็กเพิ่มขึ้น 
8. หน่วยงานท่ีจัดการศึกษามีหลายสังกัด  
ขาดการวางแผนการจัดการศึกษาร่วมกัน 
9. การสื่อสารทางเทคโนโลยีท่ีหลากหลายแต่ขาด
การควบคุม ส่งผลต่อพฤติกรรมของผู้เรียน 
10. การจัดการศึกษาเพื่อเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจ
อาเซียนยังไม่มีความพร้อม 
11.ระบบการบริหารงานบุคคลของหน่วยงาน 
ขาดความคล่องตัวในการด าเนินงาน 
12.ปัจจัยภายนอกเข้ามาแทรกแซงในการ
บริหารงานบุคคลของหน่วยงาน 
13.สถาบันครอบครัว เป็นครอบครัวแตกแยก 
มากขึ้น ท าให้บทบาทในการอบรมเลี้ยงดูปลูกฝัง
คุณธรรม จริยธรรม ลดน้อยลง น าไปสู่พฤติกรรม 
ท่ีไม่พึ่งประสงค์ของเด็กและเยาวชน 
14.สังคมไทยขาดภูมิคุ้มกันจากการบริโภคข้อมูล
ข่าวสารผ่านเทคโนโลยีการรับวัฒนธรรมต่างๆ 
หลากหลายและไม่สร้างสรรค์ ผ่านการน าเสนอ
ของสื่อต่างๆ ส่งผลให้เด็กและเยาวชนเลียนแบบ
พฤติกรรมท่ีไม่เหมาะสม 
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ผังมโนทัศน์แผนพัฒนาการศึกษาส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 23 

 
 

                
 
 
 
 
 
 
 
 

 
1.  วิสัยทัศน์ (Vision)ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต 23 ได้ก ำหนดวิสัยทัศน์ ดังนี้ 

  “ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต 23เป็นองค์กรจัดกำรศึกษำที่มีคุณภำพ 

ตำมมำตรฐำนสำกล ปฏิบัติงำนอย่ำงมืออำชีพ พัฒนำระบบกำรบริหำรจัดกำรที่มีประสิทธิภำพ 

บนพื้นฐำนของควำมเป็นไทย” 

 

2.  พันธกิจ (Mission)ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ 23ได้ก ำหนดพันธกิจ ดังนี้ 

  1. ส่งเสริม พัฒนำศักยภำพผู้เรียนสู่มำตรฐำนสำกล บนพ้ืนฐำนของควำมเป็นไทย 

  2. ส่งเสริม พัฒนำครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ ให้มีควำมรู้ ควำมสำมำรถด้ำนกำรวิจัย 

และพัฒนำกำรเรียนรู้ตำมมำตรฐำนวิชำชีพอย่ำงมีประสิทธิภำพ และเกิดประสิทธิผล 

  3. ส่งเสริม สนับสนุน พัฒนำเทคโนโลยีสำรสนเทศ สื่อ นวัตกรรม บรรยำกำศและสิ่งแวดล้อม 

ที่เอ้ือต่อกำรเรียนรู้มำใช้ในกำรบริหำร และกำรจัดกำรศึกษำ 

  4. ประสำนงำนส่งเสริม สนับสนุน และเสริมสร้ำงควำมร่วมมือทุกภำคส่วน 
  

3.  เป้าประสงค์ (Goal) 

  เพ่ือให้กำรจัดกำรศึกษำขึ้นพ้ืนฐำนของส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต 23 

มีคุณภำพและมำตรฐำนระดับสำกล บนพื้นฐำนของควำมเป็นไทย จึงก ำหนดเป้ำประสงค์ ดังนี้ 

  1.ประชำกรวัยเรียนทุกคนได้รับโอกำสในกรจัดกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำนอย่ำงทั่วถึง มีคุณภำพ 

และเสมอภำค 

ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 23 

 2. การพัฒนาคุณภาพผู้ภาพผู้เรียน 
 และส่งเสริมการจัดการศึกษาเพื่อ 
 สร้างขีดความสามารถในการ
แข่งขัน 

 4. ด้านโอกาส ความเสมอภาค
และความเท่าเทียม การเข้าถึง 
บริการทางการศึกษา 

6. การพัฒนาระบบบริหารจัดการ 
และส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนมี 
ส่วนรว่มในการจดัการศึกษา 

5. การจัดการศึกษาเพื่อสร้าง
เสริม 
คุณภาพชวีิตที่เป็นมิตรกับ
ส่ิงแวดล้อม 

 3. การส่งเสริม พัฒนาครูและ 
 และบุคลากรทางการศึกษา 

1.การจดัการศึกษาเพื่อความม่ันคง 
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  2. ผู้เรียนมีศักยภำพตำมมำตรฐำนสำกล บนพ้ืนฐำนของควำมเป็นไทย 

  3. ครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำมีควำมรู้ ควำมสำมำรถด้ำนกำรวิจัยและพัฒนำกำรเรียนรู้ 

ตำมมำตรฐำนวิชำชีพอย่ำงมีประสิทธิภำพ และเกิดประสิทธิผล 

  4. เขตพ้ืนที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต 23 ใช้เทคโนโลยีสำรสนเทศ สื่อ นวัตกรรม บรรยำกำศและ

สิ่งแวดล้อมท่ีเอ้ือต่อกำรเรียนรู้มำใช้ในกำรบริหำร และกำรจัดกำรศึกษำ 

  5. เขตพ้ืนที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต 23 มีระบบบริหำรจัดกำรที่มีประสิทธิภำพ 

ตำมปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียง 

  6. เขตพ้ืนที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต 23 ได้รับควำมร่วมมือจำกทุกภำคส่วนในกำรสนับสนุนส่งเสริมกำร

จัดกำรศึกษำอย่ำงมีประสิทธิภำพ 

 

4.  เอกลักษณ์/ค่านิยมองค์กร  
 เอกลักษณ์ของส ำนักงำนคือ “เป็นสง่า  เป็นระบบ  เป็นธรรม  เป็นเลิศ”   
 

5. ยุทธศาสตร์ 
   1.จัดกำรศึกษำเพ่ือควำมมั่นคง 
   2.พัฒนำคุณภำพผู้เรียนและส่งเสริมกำรจัดกำรศึกษำ เพ่ือสร้ำงขีดควำมสำมำรถในกำรแข่งขัน 
   3.ส่งเสริมสนับสนุนกำรพัฒนำครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ 
   4.ขยำยโอกำสกำรเข้ำถึงบริกำรทำงกำรศึกษำและกำรเรียนรู้อย่ำงมีคุณภำพ 
   5.จัดกำรศึกษำ เพื่อส่งเสริมคุณภำพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
   6.พัฒนำระบบบริหำรจัดกำรและส่งเสริมกำรมีส่วนร่วมในกำรจัดกำรศึกษำ 
 

 

 



 
 

บทสรุปส ำหรับผู้บริหำร 
 

การจัดท าแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 23 ระยะ 5 ปี 
(2561-2565) ของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 23 เป็นแผนยุทธศาสตร์ที่จัดท าขึ้น
ภายใต้การมีส่วนร่วม การระดมความคิดเห็นและส ารวจสภาพปัญหาจากผู้มีส่วนได้เสีย และเก็บข้อมูลใน
ส่วนที่เกี่ยวข้อง เช่น พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 และแก้ไขเพ่ิมเติม พ.ศ. 2545 นโยบาย
ของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ จุดเน้น 6 ยุทธศาสตร์ ของกระทรวงศึกษาธิการแนวทางการปฏิรูป
การศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ  โดยน าสภาพปัญหา ความต้องการ นโยบายที่เกี่ยวข้อง ตลอดจน
ปัจจัยที่มีผลกระทบต่อการจัดการศึกษาของเขตพ้ืนที่การศึกษาในเชิงบวกและเชิงลบ  ซึ่งสามารถ
วิเคราะห์สภาพแวดล้อม  2  ประเภท  คือ 
 

 1.  การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายนอก ประกอบด้วย ด้านสังคมและวัฒนธรรม  (Social & 
Culture = S)  ด้านเทคโนโลยี  (Technological = T) ด้านเศรษฐกิจ  (Economic = E) และด้าน
การเมืองและกฎหมาย (Political and Legate = P) จากการวิเคราะห์ปัจจัยภายนอกท้ัง  4  ด้านข้างต้น  
สรุปได้ว่าเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา  เขต 23 มีปัจจัยที่เป็นโอกาสมากกว่าอุปสรรค กล่าวคือ มี
โอกาสในการศึกษาและการให้บริการทางการศึกษาได้ทั่วถึงมากขึ้น สามารถพัฒนาคุณภาพการจัด
การศึกษาให้สูงขึ้น  แต่อย่างไรก็ตามยังคงมีอุปสรรคอยู่บ้าง  คือ เรื่องของรายได้ประชากรค่อนข้างต่ า 
และมีค่านิยมส่งบุตรหลานไปท างานต่างจังหวัด เพ่ือหารายได้เพ่ิมข้ึน ท าให้ผู้ปกครองไม่สนับสนุนส่งบุตร
หลานให้เรียนต่อในระดับที่สูงขึ้น 
 

 2.  การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายใน ประกอบด้วย ด้านโครงสร้างและนโยบาย  (Structure : 
S1 )  ด้านผลผลิตและบริการ  (Product and service : S2 )  ด้านบุคลากร (Man : M1) ด้าน
ประสิทธิภาพการบริหารการเงิน  (Money  : M2 ) ด้านวัสดุ อุปกรณ์  (Material : M3 ) และด้านบริหาร
จัดการ (Management : M4)ผลการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายใน พบว่า  เขตพ้ืนที่การศึกษา มี
จุดอ่อน  คือ ขาดแคลนอัตราก าลัง ขาดแคลนงบประมาณในการพัฒนาบุคลากร ตลอดจนในด้านวัสดุ  
อุปกรณ์  การน าเทคโนโลยีที่ทันสมัยมาใช้ในการจัดการศึกษา การบริหารจัดการและการประสานงาน
ระหว่างองค์กร 
 
 
 
 



 
 

 จากการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายนอกและภายในที่มีผลกระทบต่อการบริหารจัดการ 
ของเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 23 พบว่า ในสภาพแวดล้อมภายนอกองค์การเป็นโอกาส   
ที่จะพัฒนาศักยภาพขององค์กรนั้น  มีโอกาสมากว่าอุปสรรค และจากการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายใน  
พบว่า  เป็นจุดอ่อนและมีโอกาสพัฒนาศักยภาพขององค์กรให้อยู่ในระดับสูงขึ้นได้ โดยสรุปแล้วสภาพของ
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา อยู่ในลักษณะที่มีโอกาสดี  มีจุดอ่อนเล็กน้อย 
 จากการประเมินสภาพปัจจุบันขององค์กรที่ได้ศึกษาจากผลการด าเนินงานตามภารกิจต่าง ๆ  
แล้วจึงน ามาใช้ประกอบการก าหนดทิศทางขององค์กรดังนี้ 
 

1.  วิสัยทัศน์ (Vision)ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 23 ได้ก าหนดวิสัยทัศน์ ดังนี้ 

  “ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 23เป็นองค์กรจัดการศึกษาที่มีคุณภาพ 

ตามมาตรฐานสากล ปฏิบัติงานอย่างมืออาชีพ พัฒนาระบบการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ 

บนพื้นฐานของความเป็นไทย” 

 

2.  พันธกิจ (Mission)ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา 23ได้ก าหนดพันธกิจ ดังนี้ 

  1. ส่งเสริม พัฒนาศักยภาพผู้เรียนสู่มาตรฐานสากล บนพื้นฐานของความเป็นไทย 

  2. ส่งเสริม พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา ให้มีความรู้ ความสามารถด้านการวิจัย 

และพัฒนาการเรียนรู้ตามมาตรฐานวิชาชีพอย่างมีประสิทธิภาพ และเกิดประสิทธิผล 

  3. ส่งเสริม สนับสนุน พัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศ สื่อ นวัตกรรม  บรรยากาศและ

สิ่งแวดล้อมท่ีเอ้ือต่อการเรียนรู้มาใช้ในการบริหาร และการจัดการศึกษา 

  4. ประสานงานส่งเสริม สนับสนุน และเสริมสร้างความร่วมมือทุกภาคส่วน 
  

3.  เป้าประสงค์ (Goal) 

  เพ่ือให้การจัดการศึกษาขึ้นพ้ืนฐานของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 23 

มีคุณภาพและมาตรฐานระดับสากล บนพื้นฐานของความเป็นไทย จึงก าหนดเป้าประสงค์ ดังนี้ 

  1.ประชากรวัยเรียนทุกคนได้รับโอกาสในกรจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐานอย่างทั่วถึง มี

คุณภาพและเสมอภาค 

  2. ผู้เรียนมีศักยภาพตามมาตรฐานสากล บนพ้ืนฐานของความเป็นไทย 



 
 

  3. ครูและบุคลากรทางการศึกษามีความรู้ ความสามารถด้านการวิจัยและพัฒนาการ

เรียนรู้ตามมาตรฐานวิชาชีพอย่างมีประสิทธิภาพ และเกิดประสิทธิผล 

  4. เขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 23 ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ สื่อ นวัตกรรม  

บรรยากาศและสิ่งแวดล้อมที่เอ้ือต่อการเรียนรู้มาใช้ในการบริหาร และการจัดการศึกษา 

  5. เขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 23 มีระบบบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ 

ตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

  6. เขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 23 ได้รับความร่วมมือจากทุกภาคส่วนในการ

สนับสนุนส่งเสริมการจัดการศึกษาอย่างมีประสิทธิภาพ 

 

4.  เอกลักษณ์/ค่านิยมองค์กร  
 เอกลักษณ์ของส านักงานคือ “เป็นสง่า  เป็นระบบ  เป็นธรรม  เป็นเลิศ”   
 

5. ยุทธศาสตร์ 
   1.จัดการศึกษาเพ่ือความมั่นคง 
   2.พัฒนาคุณภาพผู้เรียนและส่งเสริมการจัดการศึกษา เพ่ือสร้างขีดความสามารถในการ
แข่งขัน 
   3.ส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา 
   4.ขยายโอกาสการเข้าถึงบริการทางการศึกษาและการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ 
   5.จัดการศึกษา เพื่อส่งเสริมคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
   6.พัฒนาระบบบริหารจัดการและส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา 
 
 แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 23 ระยะ 5 ปี (2561-2565) 
ของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 23 จัดท าขึ้นเพ่ือได้ใช้เป็นแนวทางในการบริหารงาน
ของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 23 โดยจะได้น ายุทธศาสตร์ที่ก าหนดไปจัดท าเป็น
โครงการ/กิจกรรม  ที่ต้องด าเนินการ  เพ่ือให้บรรลุตามวัตถุประสงค์ และเป้าหมายตามที่ก าหนดไว้ 
 

 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 23 ได้พัฒนาการศึกษาทั้งด้านผู้เรียน และผู้สอน
ไปพร้อม ๆ กับยึดหลักการร่วมมือจากทุก ๆฝ่ายที่เกี่ยวข้อง  โดยการน าทรัพยากรสิ่งแวดล้อมท่ีมีใน
ท้องถิ่นมาจัดการศึกษา  เพ่ือให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อไป 


