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พ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาหนองคาย ที่มีความเชื่อมโยงสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติระยะ ๒๐ ปี (พ.ศ.๒๕๖1-
๒๕80) แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๒ (พ.ศ.๒๕๖๐-๒๕๖๔) แผนการศึกษาแห่งชาติ 
พ.ศ.๒๕๖๐-๒๕๗๙  นโยบายส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ปีงบประมาณ พ.ศ . 2564 -
2565 และยุทธศาสตร์จังหวัดหนองคาย โดยมีปัจจัยความส าเร็จของการด าเนินการตามแผนเพ่ือเป็นแผน
แม่บทส าหรับหน่วยงาน และโรงเรียนในสังกัดน าไปใช้เป็นกรอบแนวทางในการพัฒนา คุณภาพการศึกษาตาม
ภารกิจของหน่วยงาน ในช่วงเวลา พ.ศ.๒๔๖4-๒๔๖8 

ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาหนองคาย ขอขอบคุณคณะท างาน แผนพัฒนาการศึกษาขั้น
พ้ืนฐาน ระยะ 5 ปี (พ.ศ.๒๔๖4-๒๔๖8) และผู้เกี่ยวข้องที่ให้ความร่วมมือเป็นอย่างดียิ่ง ซึ่งท าให้ “แผนพัฒนา
การศึกษาขั้นพื้นฐาน ระยะ 5 ปี (พ.ศ.๒๔๖4-๒๔๖8)” ฉบับนี้แล้วเสร็จสมบูรณ์และคาดหวังว่าทุกภาคส่วนที่
เกี่ยวข้องจะร่วมกันผลักดันให้แผนพัฒนา การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ระยะ 5 ปี (พ.ศ.๒๔๖4-๒๔๖8) ส าเร็จลุล่วง
ตามเป้าหมายต่อไป 
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ส่วนท่ี ๑ 

สภาพท่ัวไป 
 

1. หลักการความเป็นมา  
พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 และแก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2545 และ (ฉบับที่ 3) 

พ.ศ. 2553 หมวด 2 มาตรา 10 กล่าวถึงการศึกษาขั้นพ้ืนฐานไว้ว่า การศึกษาต้องจัดให้บุคคล มีสิทธิและ
โอกาสเสมอกันในการรับการศึกษาขั้นพ้ืนฐานไม่น้อยกว่าสิบสองปีที่รัฐต้องจัดให้อย่างทั่วถึงและมีคุณภาพโดยไม่
เก็บค่าใช้จ่าย การจัดการศึกษาส าหรับบุคคลซึ่งมีความบกพร่องทางร่างกาย จิตใจ สติปัญญา อารมณ์ สังคม การ
สื่อสารและการเรียนรู้ หรือมีร่างกายพิการ หรือทุพพลภาพ หรือบุคคลซึ่งไม่สามารถพ่ึงตนเองได้ หรือไม่มีผู้ดูแล 
หรือด้อยโอกาส ต้องจัดให้บุคคลดังกล่าวมีสิทธิและโอกาสได้รับการศึกษาขั้นพ้ืนฐานเป็นพิเศษ กอปรกับ
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560-2564) กรอบทิศทางแผนการศึกษาแห่งชาติ 
(พ.ศ. 2560-2574) แผนปฏิบัติราชการ 4 ปี และแผนยุทธศาสตร์การปฏิรูปการศึกษาขั ้นพื้นฐาน 
(พ.ศ. 2558-2563) ได้ให้ความส าคัญต่อการจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐานต่อประชากรวัยเรียนให้ได้รับโอกาสทาง
การศึกษาอย่างทั่วถึงและมีคุณภาพ 

ส านักงานเขตพ้ืนที่ การศึกษามัธยมศึกษาหนองคาย  เป็นหน่วยงานที่ จัดตั้ งขึ้นตามประกาศ
กระทรวงศึกษาธิการเมื่อวันที่ 28 มกราคม พ.ศ. ๒๕64 ท าหน้าที่ส่งเสริม สนับสนุน ก ากับ ติดตามการบริหาร
จัดการศึกษาของโรงเรียนมัธยมศึกษาในเขตพื้นที่การศึกษาจังหวัดหนองคาย รวม ๙ อ าเภอ จ านวนโรงเรียน 
๓๑ โรงเรียน ให้สามารถจัดการศึกษาในระดับมัธยมศึกษาเพ่ือบริการประชาชนให้เป็นคนดี มีคุณธรรม เป็นคนเก่ง 
มีความรู้ความสามารถ มีคุณภาพตรงตามจุดเน้นและเป้าหมายของส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
กระทรวงศึกษาธิการ  และความต้องการของชุมชนและของประชาชนจังหวัดหนองคาย บริหารจัดการในรูปแบบ
องค์คณะบุคคลบนพื้นฐานของหลักธรรมาภิบาล  
 
2. ภารกิจขององค์กร 
 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาหนองคาย มีภารกิจหลักในการส่งเสริมและสนับสนุนการจัด
การศึกษาในระดับมัธยมศึกษา เพ่ือให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ  
(ฉบับที่ ๒)  พ.ศ. ๒๕๕๓ และมีอ านาจหน้าที่ดังต่อไปนี้  

๑. จัดท านโยบาย แผนพัฒนาและมาตรฐานการศึกษาของเขตพ้ืนที่การศึกษาให้สอดคล้องกับนโยบาย 
มาตรฐานการศึกษา แผนการศึกษา แผนพัฒนาการศึกษาข้ันพื้นฐานและความต้องการของท้องถิ่น 

๒. วิเคราะห์การจัดตั้งงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไปของสถานศึกษาและหน่วยงานในเขตพ้ืนที่การศึกษา 
และแจ้งการจัดสรรงบประมาณที่ได้รับให้หน่วยงานข้างต้นทราบ รวมทั้งก ากับ ตรวจสอบ  ติดตามการใช้จ่าย
งบประมาณของหน่วยงานดังกล่าว  
 ๓. ประสาน ส่งเสริม สนับสนุนและพัฒนาหลักสูตรร่วมกับสถานศึกษาในเขตพ้ืนที่การศึกษา 
 ๔. ก ากับ ดูแล ติดตามและประเมินผลสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานในเขตพ้ืนที่การศึกษา 
 ๕. ศึกษา วิเคราะห์ วิจัย และรวบรวมข้อมูลสารสนเทศด้านการศึกษาในเขตพ้ืนที่การศึกษา 
 ๖. ประสานการระดมทรัพยากรด้านต่างๆ รวมทั้งทรัพยากรบุคคล เพื่อส่งเสริม สนับสนุนการจัด
การศึกษาและพัฒนาการศึกษาในเขตพ้ืนที่การศึกษา 
 ๗.  จัดระบบการประกันคุณภาพการศึกษา และประเมินผลสถานศึกษาในเขตพ้ืนที่การศึกษา 
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๘. ประสาน ส่งเสริม สนับสนนุการจัดการศึกษาของสถานศึกษาเอกชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
รวมทั้งบุคคล องค์กรชุมชน องค์กรวิชาชีพ สถาบันศาสนา สถานประกอบการและสถาบันอื่นที่จัดการศึกษา
รูปแบบที่หลากหลายในเขตพ้ืนที่การศึกษา  
 ๙. ด าเนินการและประสาน ส่งเสริม สนับสนุนการวิจัยและพัฒนาการศึกษาในเขตพ้ืนที่การศึกษา 
 ๑๐.ประสาน ส่งเสริมการด าเนินการของคณะอนุกรรมการและพัฒนาการศึกษาในเขตพ้ืนที่การศึกษา 
 ๑๑. ประสานการปฏิบัติราชการทั่วไปกับองค์กร หรือหน่วยงานต่าง ๆ ทั้งภาครัฐ เอกชน และองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นในฐานะส านักงานผู้แทนกระทรวงศึกษาธิการในเขตพ้ืนที่การศึกษา 
 ๑๒. ปฏิบัติหน้าที่อ่ืนเกี่ยวกับกิจกรรมภายในเขตพ้ืนที่การศึกษาที่มิได้ระบุให้เป็นหน้าที่ของหน่วยงานใด
โดยเฉพาะ หรือปฏิบัติงานอ่ืนที่ได้รับมอบหมาย  
 
3. สถานที่ตั้งส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา 
                 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาหนองคาย ตั้งอยู่เลขที่ 393 หมู่ที่ 6 บ้านโนนธาตุ  
ถนนมิตรภาพ ต าบลหนองกอมเกาะ อ าเภอเมือง จังหวัดหนองคาย รหัสไปรษณีย์ ๔๓๐๐๐ 

  โทรศัพท์    :      ๐-๔๒๔๒-๑๐๗๔ 
  โทรสาร      : ๐-๔๒๔๒-๑๐๙๔ 

Web  site     : www. Spm21.com 
e-mail       : Secondary๒๑.go.th@obec.go.th 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

mailto:Secondary๒๑.go.th@obec.go.th
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4. พื้นที่บริการ 
 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาหนองคาย จัดการศึกษาระดับมัธยมศึกษาของพ้ืนที่จังหวัด

หนองคาย ดังนี้  

ตารางที่ 1 พ้ืนที่ให้บริการ ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาหนองคาย 

จังหวัด อ าเภอ ต าบล หมู่บ้าน หลังคาเรือน เทศบาล อบต. ประชากร 
หนองคาย ๙ ๖2 678 180,281 19  48 517,219 

ข้อมูลส านักบริหารการทะเบียน กรมการปกครอง ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2564  
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แผนท่ีโรงเรียนในจังหวัดหนองคาย 

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

อ ำเภออเภมือง 

1. ปทุมเทพวิทยาคาร 

2. หนองคายวิทยาคาร 
3. ค่ายบกหวานวิทยา 

4. พระธาตุบังพวนวิทยา 
5. เวียงค าวิทยาคาร 

6. หินโงมพิทยาคม 

7. กวนวันวิทยา 
 

อ ำเภออท่ำบ่อ 

8. ท่าบ่อพิทยาคม 

9. ท่าบ่อ 

10. โคกคอนวิทยาคม 

11. เดื่อวิทยาคาร 

12. ถ่อนวิทยา 

13. หนองนางพิทยาคม 

อ ำเภออสระใคร 

14. น  าสวยวิทยา 

15. ฝางพิทยาคม 

อ ำเภออโพธิ์ตำก 

16. โพธิ์ตากพิทยาคม 
 

อ ำเภออศรีเภชียงใหม่ 

17. พระพุทธบาทวิทยาคม 
18. วรลาโภนุสรณ ์

19. พานพร้าว 
 

อ ำเภออสังคม 

20. สังคมวิทยา 

21. วังม่วงพิทยาคม 

อ ำเภออโพนพิสัย 

22. ร่มธรรมมานุสรณ์ 
23. ปากสวยพิทยาคม 

24. ชุมพลโพนพิสัย 

25. กุดบงพิทยาคาร 

26. นาหนังพัฒนศึกษา 

27. เซิมพิทยาคม 
 

อ ำเภออเภฝ้ำไร ่

28. วังหลวงพิทยาสรรพ์ 
29. นาดีพิทยาคม 

อ ำเภออรัตนวำปี 
30. พระบาทนาสิงห์พิทยาคม 

31. ประชาบดีพิทยาคม 
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5. ข้อมูลบุคลากรส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาหนองคาย 

    ตารางที่ 2 ข้อมูลบุคลการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาหนองคาย 

ต าแหน่ง 
กรอบ

อัตราก าลัง 
จ านวน 
ที่มีอยู่ 

ขาด/
เกิน 

1.ผู้อ านวยการ 1 1 - 
2.รองผู้อ านวยการ 3 3 - 
3.ศึกษานิเทศก์ 20 6 -14 
4.บุคลากรทางการศึกษาตามมาตรา 38 ค.(2) (56)   
      - กลุ่มอ านวยการ 6 3 -3 
      - กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ 9 4 -5 
      - กลุ่มบริหารงานบุคคล 13 10 -3 
      - กลุ่มนโยบายและแผน 6 6 - 
      - กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 8 2 -6 

 - หน่วยตรวจสอบภายใน 2 1 -1 
      - กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา 2 0 -2 

รวมทั้งสิ้น 70 36 -34 
5. ลูกจ้างประจ า 3 3 - 
6. พนักงานราชการ 6 6 - 
7. ลูกจ้างชั่วคราว - 9 - 
8. ครูธุรการ (ช่วยราชการ) - 4 - 

    ข้อมูล ณ วันที่ 15  มกราคม 2564 
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6. ข้อมูลข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสถานศึกษา ปีงบประมาณ 2564 

ตารางที่ 3 ข้อมูลข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาหนองคาย 
ที ่ โรงเรียน ผู้อ านวยการ รองผูอ้ านวยการ ครผูู้ช่วย ครู คศ.1 ครู คศ.2 ครู คศ.3 ครู คศ.4 รวม ครู 

1 ปทุมเทพวิทยาคาร 1 4 32 56 26 60 0 174 
2 หินโงมพิทยาคม 1 0 6 3 1 7 0 17 

3 กวนวันวิทยา 1 0 4 1 1 6 0 12 
4 เวียงค าวิทยาคาร 1 0 1 2 1 9 0 13 

5 หนองคายวิทยาคาร 1 3 15 10 6 35 0 66 

6 พระธาตุบังพวนวิทยา 1 0 4 6 1 9 0 20 
7 ค่ายบกหวานวิทยา 1 0 3 3 3 2 0 11 

8 ท่าบ่อ 1 4 18 32 18 54 0 122 

9 โคกคอนวิทยาคม 1 1 3 5 2 14 0 24 
10 ถ่อนวิทยา 1 0 1 0 0 15 0 16 

11 ท่าบ่อพิทยาคม 1 0 0 1 4 7 0 12 

12 หนองนางพิทยาคม 1 0 2 4 1 5 0 12 
13 เดื่อวิทยาคาร 1 0 4 3 0 11 0 18 

14 พานพร้าว 1 1 7 5 3 12 0 27 

15 พระพุทธบาทวิทยาคม 1 0 11 7 1 2 0 21 
16 วรลาโภนุสรณ์ 1 0 3 5 2 4 0 14 

17 สังคมวิทยา 1 2 14 11 3 18 0 46 

18 วังม่วงพิทยาคม 1 1 5 11 1 1 0 18 
19 น้ าสวยวิทยา 1 1 6 5 8 19 0 38 

20 ฝางพิทยาคม 1 1 3 5 0 10 0 18 
21 โพธ์ิตากพิทยาคม 1 1 14 8 3 2 0 27 

22 ชุมพลโพนพิสัย 1 4 37 36 19 61 0 153 

23 เซิมพิทยาคม 1 2 6 12 3 11 0 32 
24 ปากสวยพิทยาคม 1 2 0 9 8 17 0 34 

25 นาหนังพัฒนศึกษา 1 1 8 9 4 3 0 24 

26 ร่มธรรมานุสรณ์ 1 0 0 3 3 9 0 15 
27 กุดบงพิทยาคาร 1 2 10 21 3 10 0 44 

28 วังหลวงพิทยาสรรพ์ 1 2 13 17 8 10 0 48 

29 นาดีพิทยาคม 1 1 2 11 0 7 0 20 
30 ประชาบดีพิทยาคม 1 1 9 7 5 10 0 31 

31 พระบาทนาสิงห์พิทยาคม 1 0 8 3 4 1 0 16 

รวมทั้งสิ้น 31 34 249 311 142 441 0 1,143 

ข้อมูล ณ วันที่ 20 กรกฎาคม 2563 
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7. ข้อมูลสถานศึกษา  

ตารางที่ 4 ข้อมูลสถานศึกษา ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาหนองคาย 

ขนาดโรงเรียน จ านวนโรงเรียน ร้อยละ 

ขนาดเล็ก ๑ - ๔๙๙  คน 21 67.74 
ขนาดกลาง ๕๐๐ - ๑,๔๙๙ คน  7 22.58 

ขนาดใหญ ่๑,๕๐๐ - ๒,๔๙๙   คน 1 3.23 

ขนาดใหญ่พิเศษ ๒,๕๐๐  คน  ขึ้นไป   2 6.45 

รวม 31 ๑๐๐ 
ข้อมูลระบบ DMC  ณ วันที่ 10 ธันวาคม 2563 

 
 
 

8. ข้อมูลครู  นักเรียนและห้องเรียน 

ตารางที่ 5 จ านวนนักเรียนและห้องเรียน ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาหนองคาย 
ระดับชั้น จ านวน 
      ม.1 3,849 
      ม.2 3,982 
      ม.3 3,911 
    รวม (นร. ม.ต้น) 11,742 
      ม.4 3,011 
      ม.5 2,626 
      ม.6 2,464 
    รวม (นร. ม.ปลาย) 8,101 

รวม (นร. ม.ต้น+ นร. ม.ปลาย) 19,843 
ห้องเรียน ม.ต้น 381 
ห้องเรียน ม.ปลาย 293 

รวมห้องเรียน (ม.ต้น+ม.ปลาย) 674 
คร ู 1,154 

                                             ข้อมูลระบบ DMC  ณ วันที่ 10 ธันวาคม 2563 
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  9. อัตราส่วน ครู : นักเรียน และ ห้องเรียน : นักเรียน 
   

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

10. ผลสอบ O-NET ปีการศึกษา 2562 

       ตารางที่ 6 ผลการทดสอบระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-NET) ปีการศึกษา 2563 ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 
กลุ่มสาระ ระดับ 

ประเทศ 
คะแนนเฉลี่ย 

2561 2562 2563 ผลต่าง +/- 

1. ภาษาไทย 54.29 52.86 53.91 52.82 -1.09 

2. คณิตศาสตร์ 25.46 28.01 24.49 23.45 -1.04 
3. วิทยาศาสตร์ 29.89 35.19 29.44 29.21 -0.23 
4. สังคมศึกษา - - - - - 
5. ภาษาอังกฤษ 34.38 27.99 30.92 31.77 0.85 
 เฉลี่ย 5 กลุ่มสาระ 36.01 36.01 34.69 34.31 -1.51 

  

       ตารางที่ 7 ผลการทดสอบระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-NET) ปีการศึกษา 2563 ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 
กลุ่มสาระ ระดับ 

ประเทศ 
คะแนนเฉลี่ย 

2561 2562 2563 ผลต่าง +/- 

1. ภาษาไทย 44.36 43.79 39.83 41.18 1.35 
2. คณิตศาสตร์ 26.04 25.46 20.80 21.59 0.79 
3. วิทยาศาสตร์ 32.68 28.54 27.32 30.20 2.88 
4. สังคมศึกษา 35.93 33.34 33.68 34.67 0.99 
5. ภาษาอังกฤษ 29.94 27.27 24.98 25.69 0.71 
 เฉลี่ย 5 กลุ่มสาระ 33.79 31.68 29.32 30.67 1.35 
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11. ผลการประเมินคุณภาพภายใน (SAR)  
 ผลการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา ปีการศึกษา 2562 โรงเรียนมัธยมศึกษาในสังกัด   
จ านวน 56 โรงเรียน ได้รับการประเมินคุณภาพภายใน (SAR) โดยหน่วยงานต้นสังกัด (สพม.21)   
มีผลการประเมินดังนี้ 

ตารางท่ี 8 ผลการประเมินคุณภาพภายใน (SAR) สถานศึกษา ปีการศึกษา 2562 

ระดับคุณภาพ จ านวนสถานศึกษา ร้อยละ 

ดี 19 33.93 

ดีเลิศ 30 53.57 

ยอดเยี่ยม 7 12.5 

รวม 56 100 

ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2563 
 
 
12. ผลการประเมินคุณภาพภายนอกของ สมศ.  
 ผลการประเมินคุณภาพภายนอกของ สมศ. ปีการศึกษา 2562 โรงเรียนมัธยมศึกษาในสังกัด สพม.21 
เข้ารับการประเมิน จ านวน 15 โรงเรียน และมีผลการประเมินในภาพรวม ระดับดีเยี่ยม จ านวน 2 โรงเรียน  
คิดเป็นร้อยละ 3.57 ระดับดีมาก จ านวน 12 โรงเรียน คิดเป็นร้อยละ 21.43 และระดับดี จ านวน 1 โรงเรียน 
คิดเป็นร้อยละ 1.79 ตามล าดับ  

ตารางท่ี 9 ผลการประเมินคุณภาพภายนอกของ สมศ. ปีการศึกษา 2562 
ระดับคุณภาพ จ านวนสถานศึกษา ร้อยละ 

ดีเยี่ยม 2 3.57 
ดีมาก 12 21.43 

ดี 1 1.79 
ยังไม่รับการประเมิน 41 73.21 

รวม 56 100 
ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2563 
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13. การขยายโอกาสทางการศึกษา 
 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาหนองคาย ร่วมกับสถานศึกษาในสังกัด โดยความร่วมมือของ
ทุกภาคส่วน ด าเนินการรณรงค์เกณฑ์เด็กเข้าเรียนระดับมัธยมศึกษา ปีการศึกษา 2563 ผลการด าเนินการ
สามารถเกณฑ์เด็กเข้าเรียนต่อชั้น ม.1 และ ม.4 ดังนี้ 

ตารางท่ี 10 อัตราการเข้าเรียนระดับมัธยมศึกษา ปีการศึกษา 2563 
อัตราการเข้าเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 1 จ านวน ร้อยละ 
     ประชากรวัยเรียนอายุ 13 ปี 4,409  
     เข้าเรียนโรงเรียนในสังกัด 3,851 87.34 
อัตราการเข้าเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4   
     ประชากรวัยเรียนอายุ 16 ปี 5,518  
     เข้าเรียนโรงเรียนในสังกัด 3,041 55.11 

ข้อมูล ณ วันที่ 20 กรกฎาคม 2563 
 
 ข้อมูลการเข้าศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้นของนักเรียนที่จบการศึกษาชั้น ม.6  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 ตารางท่ี 11 การเข้าศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้นของนักเรียนที่จบการศึกษาชั้น ม.6 ปีการศึกษา 2562 

ประเภท จ านวน ร้อยละ 
ศึกษาต่อในมหาวิทยาลยั 1,737 71.5 
ศึกษาต่อในสถาบันอาชีวศึกษา 246 10.1 
ศึกษาต่อในสถาบันทหาร พยาบาล 15 0.6 
ศึกษาต่อในสถาบันอื่น ๆ 227 9.3 
ค้าขาย ธุรกิจ งานบริการ 30 1.2 
ภาคการเกษตร 20 0.8 
ภาคอุตสาหกรรม 60 2.5 
รับจ้างท่ัวไป 91 3.7 
ไม่ประกอบอาชีพ และไม่ศึกษาต่อ 4 0.2 

รวม 2,430  
ข้อมูล ณ วันที่ 10 ธันวาคม 2563 
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14. โรงเรียนในโครงการขับเคลื่อนภารกิจเร่งด่วนตามประเด็นปฏิรูปการศึกษา 
 โรงเรียนในโครงการขับเคลื่อนภารกิจเร่งด่วนเพ่ือรองรับนโยบายของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ
ตามประเด็นปฏิรูปการศึกษา (ในกรอบ 11 นโยบาย) ให้เกิดผลเป็นรูปธรรม มีโรงเรียนในโครงการ ดังนี้  

ตารางท่ี 12 จ านวนโรงเรียนในโครงการขับเคลื่อนภารกิจเร่งด่วนเพื่อรองรับนโยบายของรัฐมนตรีว่าการ 
                 กระทรวงศึกษาธิการ 

ที ่ โครงการ จ านวนโรงเรียน ร้อยละ 
1 ลดเวลาเรียน เพ่ิมเวลารู้  30 97 
2 การจัดการเรียนการสอนสะเต็มในสถานศึกษา  10 32 
3 การยกระดับความรู้ภาษาอังกฤษ  31 100 
4 ศตวรรษท่ี 21  7 23 
5 ทวิภาค-ีทวิศึกษา 1 3 
6 โรงเรียนประชารัฐ  4 13 
7 เศรษฐกิจพอเพียง 31 100 
8 วิถีพุทธ 31 100 
9 ห้องเรียนพิเศษ 3 5 

10 สุจริต 18 58 
หมายเหตุ ขอ้มูล ณ วันที่ 10 พฤศจิกายน 2563 
 
15. ผลการประเมินการบริหารจัดการศึกษา 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ผลการประเมินการบริหารจัดการศึกษา
ปีงบประมาณ  2563

ก.พ.ร. ARS/KRS
3.90511

มาตรฐานส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ระดับคะแนน 4 (ดีมาก)

กลยุทธ์จุดเน้น สพฐ.
3.60 (ดีมาก)



แผนพัฒนาการศึกษา พ.ศ. 2564 - 2568 

12 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



แผนพัฒนาการศึกษา พ.ศ. 2564 - 2568 

13 

 
ส่วนท่ี 2 

ทิศทางการพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
 

ยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ ๒๐ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๗๙) 
คณะกรรมการจัดท ายุทธศาสตร์ชาติได้ด าเนินการจัดท ากรอบยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ ๒๐ ปี 

(พ .ศ .๒๕๖๐-๒๕๗๙) เพ่ือใช้เป็นกรอบแนวทางการพัฒนาประเทศในระยะ ๒๐ ปี โดยก าหนดวิสัยทัศน์ 
เป้าหมาย และยุทธศาสตร์ ดังนี้ 

๑.วิสัยทัศน์ประเทศไทย 
“ประเทศไทยมีความมั่นคงมั่งคั่ง ยั่งยืน เป็นประเทศพัฒนาแล้วด้วยการพัฒนาตามหลักปรัชญาของ 

เศรษฐกิจพอเพียง” และเป็นคติพจน์ประจ าชาติว่า “มั่นคง มั่งค่ัง ยั่งยืน” 

เป้าหมาย 
๑. ความม่ันคง 
๑.๑ การมีความมั่นคงปลอดภัยจากภัยและการเปลี่ยนแปลงทั้งภายในประเทศและภายนอกประเทศใน

ทุกระดับ ทั้งระดับประเทศ สังคม ชุมชน ครัวเรือน และปัจเจกบุคคล และมีความม่ันคงในทุกมิติ ทั้งมิติเศรษฐกิจ 
สังคม สิ่งแวดล้อม และการเมือง 

๑.๒ ประเทศมีความมั่นคงในเอกราชและอธิปไตย มีสถาบันชาติ ศาสนาและพระมหากษัตริย์ที่เข้มแข็ง 
เป็นศูนย์กลางและที่ยืดเหนี่ยวจิตใจของประชาชน ระบบการเมืองมีความมั่นคง เป็นกลไกที่น าไปสู่การบริหาร
ประเทศท่ีตอ่เนื่องและโปร่งใสตามหลักธรรมาภิบาล 

๑.๓ สังคมมีความปรองดองและความสามัคคี สามารถผนึกก าลังเพ่ือพัฒนาประเทศชุมชนมีความ 
เข้มแข็ง ครอบครัวมีความอบอุ่น 

๑.๔ ประชาชนมีความมั่นคงในชีวิต มีงานและรายได้ที่มั่นคงพอเพียงกับการด ารงชีวิต  มีที่อยู่อาศัย  
และความปลอดภัยในชีวิตทรัพย์สิน 

๑.๕ ฐานทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม มีความม่ันคงของอาหาร พลังงาน และน้ า 
๒. ความม่ังคั่ง 
๒.๑ ประเทศไทยมีการขยายตัวของเศรษฐกิจอย่างต่อเนื่อง ยกระดับเป็นประเทศในกลุ่มรายได้สูง ความ

เหลื่อมล้ าของการพัฒนาลดลง ประชากรได้รับผลประโยชน์จากการพัฒนาอย่างเท่าเทียมกันมากข้ึน 
๒.๒ เศรษฐกิจ มี ค วามสามารถในการแช่งชันสูง สามารถสร้างรายได้ ทั้งภายในและภายนอกประเทศ 

สร้างฐานเศรษฐกิจ และสังคมแห่งอนาคต และเป็นจุดส าคัญ ของการเชื่อมโยง 
ในภูมิภาค ทั้งการคมนาคมขนส่ง การผลิต การค้าการลงทุนและการท าธุรกิจ มีบทบาทส าคัญใบระดับภูมิภาค
และระดับโลก เกิดสายสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจและการค้าอย่างมีพลัง 

๒.๓ ความสมบูรณ์ในทุนที่จะสามารถสร้างการพัฒนาคนอย่างต่อเนื่อง ได้แก่ ทุนมนุษย์ ทุนทางปัญญา 
ทุนทางการเงิน ทุนที่เป็นเครื่องมือเครื่องจักร ทุนทางสังคม และทุนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
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๓. ความย่ังยืน 
๓.๑ การพัฒนาที่สามารถสร้างความเจริญ รายได้ และคุณภาพชีวิตของประชาชนให้เพ่ิมขึ้นอย่าง 

ต่อเนื่อง ซึ่งเป็นการเจริญเติบโตของเศรษฐกิจที่ไม่ใช้ทรัพยากรธรรมชาติเกินพอดี ไม่สร้างมลภาวะต่อสิ่งแวดล้อม 
จนเกินความสามารถในการรองรับและเยียวยาของระบบนิเวศน์ 

๓.๒ การผลิตและการบริโภคเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม และสอดคล้องกับกฎระเบียบของประชาคมโลก ซึ่ง
เป็นที่ยอมรับร่วมกัน ความอุดมสมบูรณ์ของทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมมีคุณภาพดีขึ้น คนมีความ
รับผิดชอบต่อสังคม มีความเอ้ืออาทร เสียสละเพ่ือผลประโยชน์ส่วนรวม 

๓.๓ ประชาชนทุกภาคส่วนในสังคมยืดถือและปฏิบัติตามปรัชญาชองเศรษฐกิจพอเพียง 
วัตถุประสงค์ 

๑. เพ่ือสร้างความปรองดองสมานฉันท์ 
๒. เพ่ือเพ่ิมกระจายโอกาสและคุณภาพการให้บริการของรัฐอย่างทั่วถึง เท่าเทียม เป็นธรรม 
๓. เพ่ือลดต้นทุนให้ภาคการผลิตและบริการ 
๔. เพ่ือเพ่ิมมูลค่าสินค้าเกษตร อุตสาหกรรม และบริการด้วยนวัตกรรม 

๒. กรอบยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ ๒๐ ปี (พ.ศ. ๒5๖๐-๒๕๗๙) มี ๖ ยุทธศาสตร์ ซึ่งเกี่ยวข้องกับส านักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขัน้พื้นฐาน ๖ ยุทธศาสตร์ ดังนี้  

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การสร้างความม่ันคง 
ยุทธศาสตร์ ที่ ๑.๓ การรักษาความมั่น คงภายใน และความสงบเรียบร้อยภายในตลอดจนการบริหารจัดการ
ความมั่นคงชายแดนและชายกึ่งทะเล  
ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การสร้างความสามารถในการแข่งขัน 
ยุทธศาสตร์ที่ ๒.๔ การลงทุนพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน ในด้านการขนส่ง ด้านพลังงานระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสารและการวิจัยและพัฒนา  
ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพศักยภาพคน 
ยุทธศาสตร์ที่ ๓.๑ การพัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิตให้สนับสนุนการเจริญเติบโตของประเทศ  
ยุทธศาสตร์ที่ ๓.๒ การยกระดับคุณภาพการศึกษาและการเรียนรูให้มีคุณภาพเท่าเทียมและทั่วถึง  
ยุทธศาสตร์ที ๓.๓ การปลูกฝังระเบียบวินัย คุณธรรม จริยธรรม ค่านิยมท่ีพึงประสงค์ 
ยุทธศาสตร์ที่ ๔ ด้านการสร้างโอกาสบนความเสมอภาคและความเท่าเทียมกันทางสังคม 
ยุทธศาสตร์ที่ ๔.๑ การสร้างความม่ันคงและการลดความเหลื่อมล้ าทางด้านเศรษฐกิจและสังคม  
ยุทธศาสตร์ที่ ๕ ด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม 
ยุทธศาสตร์ที่ 5.๑ การจัดระบบอนุรักษ์ ฟ้ืนฟูและป้องกันการท าลายทรัพยากรธรรมชาติ  
ยุทธศาสตร์ที่ ๖ ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ 
ยุทธศาสตร์ที่ ๖.๑ การปรับปรุงโครงสร้าง บทบาท ภารกิจของหน่วยงานภาครัฐให้มีขนาดที่เหมาะสม 
ยุทธศาสตร์ที่ ๖.๔ การต่อด้านการทุจริตและประพฤติมิขอบ 
ยุทธศาสตร์ที่ ๖.๔ การปรับปรุงกฎหมายและระเบียบต่างๆ ให้ทันสมัย เป็นธรรมและเป็นสากล 

๓. แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๒ (พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๔) 
ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติได้จัดท าแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม

แห่งชาติ ฉบับที่ ๑๒ (พ.ศ. ๒๔๖๐ - ๒๔๖๔) ส าหรับใช้เป็นแผนพัฒนาประเทศไทยในระยะ ๔ ปี ซึ่งเป็นการ
แปลงยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ ๒๐ ปี สู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม เพ่ือเตรียมความพร้อมและวางรากฐานในการ
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ยกระดับ ประเทศไทยให้เป็นประเทศที่พัฒนาแล้ว มีความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน ด้วยการพัฒนาตามปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง ซึ่งการพัฒนาประเทศในระยะของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๒ 
(พ.ศ. ๒๔๖๐-๒๔๖๔) มี หลักการที่ส าคัญ คือ 

๑) ยึด “หลักปรัชญาชองเศรษฐกิจพอเพียง” 
เพ่ือให้เกิดบูรณาการการพัฒนาในทุกมิตอย่างสมเหตุสมผล มีความพอประมาณ และมีระบบ ภูมิคุ้มกัน

และการบริหารจัดการความเสี่ยงที่ดี ซึ่งเป็นเงื่อนไขที่จ าเป็นส าหรับการพัฒนาที่ยั่งยืนซึ่งมุ่งเน้นการพัฒนาคน มีความ
เป็นคนที่สมบูรณ์ สังคมไทยเป็นสังคมคุณภาพมีที่ยืนและเปิดโอกาสให้กับทุกคนในสังคมได้ด าเนินชีวิตที่ดีและมีความสุข 
และอยู่ร่วมกันอย่างสมานฉันท์ 

๒) ยึด “คนเป็นศูนย์กลางการพัฒนา” 
มุ่งสร้างคุณภาพชีวิต และสุขภาวะที่ดี ส าหรับคนไทยพัฒนาคนให้มีความเป็นคนที่สมบูรณ์ มีวินัย ใฝ่รู้ มี

ความรู้ มีทักษะมีความคิดสร้างสรรค์ มีทัศนคติที่ดี 'รับผิด'ชอบต่อสังคม มีจริยธรรมและคุณธรรม พัฒนาคนทุก 
ช่วงวัยและเตรียมความพร้อมเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุอย่างมีคุณภาพ รวมถึงการสร้างคนให้ ใช้ประโยชน์ และอยู่กับ 
สิ่งแวดล้อมอย่างเกื้อกูล อนุรักษ์ ฟ้ืนฟูใช้ประโยชน์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างเหมาะสม 

๓) ยึด “วิสัยทศัน์ภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ ๒๐ ปี” 
มาเป็นกรอบของวิสัยทัศน์ประเทศไทยในแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๒ วิสัยทัศน์ 

“ประเทศไทยมีความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืนเป็นประเทศพัฒนาแล้วด้วยการพัฒนาตามหลักปรัชญาของ เศรษฐกิจ
พอเพียง” หรือเป็นคติพจน์ประจ าชาติว่า “มั่นคง มั่งค่ัง ยั่งยืน” 

๔) ยึด “เป้าหมายอนาคตประเทศไทย ปี ๒๔๗๙” 
ที่เป็นเป้าหมายในยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ ๒๐ ปี มาเป็นกรอบในการก าหนดเป้าหมายที่จะบรรลุ ใน ๕ ปี

แรกและเป้าหมายในระดับย่อยลงมา ควบคูก่ับกรอบเป้าหมายที่ยั่งยืน (SDGs) 
5) ยึด “หลักการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจที่ลดความเหลื่อมล้ าและขับเคลื่อนการเจริญเติบโต จาก

การเพิ่มผลิตภาพการผลิตบนฐานของการใช้ภูมิปัญญาและนวัตกรรม” 
๖) ยึด “หลักการน าไปสู่การปฏิบัติให้เกิดผลสัมฤทธิ์อย่างจริงจังใน 5 ปีที่ต่อยอดไปสู่ผลสัมฤทธิ์ที่

เป็น เป้าหมายระยะยาว” 

วัตถุประสงค์ 
๑. เพ่ือวางรากฐานให้คนไทยเป็นคนที่สมบูรณ์ มีคุณธรรมจริยธรรม มีระเบียบวินัยค่านิยมที่ดีมีจิต

สาธารณะ และมีความสุข โดยมีสุขภาวะและสุขภาพที่ดี ครอบครัวอบอุ่น ตลอดจนเป็นคนเก่งที่มีทักษะความรู้ 
ความสามารถและพัฒนาตนเองได้ต่อเนื่องตลอดชีวิต 

๒. เพ่ือให้คนไทยมีความม่ันคงทางเศรษฐกิจและสังคม ได้รับความเป็นธรรมในการเข้าถึงทรัพยากรและ 
บริการทางสังคมที่มีคุณภาพ ผู้ด้อยโอกาสได้รับการพัฒนาศักยภาพ รวมทั้งชุมชนมีความเข้มแข็งพ่ึงพาตนเองได้ 

๓. เพ่ือให้เศรษฐกิจเข้มแข็ง แข่งขันได้ มีเสถียรภาพ และมีความยั่งยืน สร้างความเข้มแข็ง ของฐานการ
ผลิตและบริการเดิมและขยายฐานใหม่โดยการใช้นวัตกรรมที่เข้มข้นมากข้ึน สร้างความเข้มแข็งของเศรษฐกิจฐาน
ราก และสร้างความมั่นคงทางพลังงาน อาหาร และน้ า 

๔. เพ่ือรักษาและฟ้ืนฟูทรัพยากรธรรมชาติและคุณภาพสิ่งแวดล้อมให้สามารถสนับสนุนการเติบโตที่เป็น 
มิตรกับสิ่งแวดล้อมและการมีคุณภาพชีวิตที่ดีของประชาชน 

๕. เพ่ือให้การบริหารราชการแผ่นดินมีประสิทธิภาพ โปร่งใส ทันสมัย และมีการท างานเชิงบูรณาการ
ของภาคีการพัฒนา 

๖. เพ่ือให้มีการกระจายความเจริญไปสู่ภูมิภาคโดยการพัฒนาภาคและเมืองเพ่ือรองรับการพัฒนา
ยกระดับ ฐานการผลิตและบริการเดิมและขยายฐานการผลิตและบริการใหม่ 
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๗. เพ่ือผลักดันให้ประเทศไทยมีความเชื่อมโยง (Connectivity) กับประเทศต่างๆ ทั้งในระดับอนุภูมิภาค 
ภูมิภาค และนานาชาติได้อย่างสมบูรณ์ และมีประสิทธิภาพ รวมทั้งให้ประเทศไทยมีบทบาทน าและสร้างสรรค์ใน
ด้าน การค้า การบริการ และการลงทุนภายใต้กรอบความร่วมมือต่างๆ ทั้งในระดับอนุภูมิภาค ภูมิภาค และโลก 

 
เป้าหมายรวม เพ่ือให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ดังกล่าว ได้ก าหนดเป้าหมายรวมการพัฒนาของ 

แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๒ ประกอบด้วย 
๑. คนไทยมีคุณลักษณะเป็นคนไทยที่สมบูรณ์ มีวินัย มีทัศนคติและพฤติกรรมตามบรรทัดฐานที่ดีของ

สังคมมีความเป็น พลเมืองตื่นรู้มีความสามารถในการปรับตัว ได้อย่างรู้เท่าทันสถานการณ์ มีความรับผิดชอบและ
ท าประโยชน์ต่อส่วนรวม มีสุขภาพกายและใจที่ดี มีความเจริญงอกงามทางจิตวิญญาณมีวิถีชีวิตที่พอเพียง และมี
ความเป็นไทย 

๒. ความเหลื่อมล้ าทางด้านรายได้และความยากจนลดลง เศรษฐกิจฐานรากมีความเข้มแข็งประชาชน 
ทุกคนมีโอกาสในการเข้าถึงทรัพยากร การประกอบอาชีพ และบริการทางสังคมที่มีคุณภาพอย่างทั่วถึงและเป็น
ธรรม  

๓. ระบบเศรษฐกิจมีความเข้มแข็งและแข่งขันได้ โครงสร้างเศรษฐกิจปรับสู่เศรษฐกิจฐานบริการและ 
ดิจิทัล มีผู้ประกอบการรุ่นใหม่และเป็นสังคมผู้ประกอบการ ผู้ประกอบการขนาดกลางและขนาดเล็กที่เข้มแข็ง
สามารถ ใช้นวัตกรรมและเทคโนโลยีดีจิทัลในการสร้างสรรค์คุณค่าสินค้าและบริการมีระบบการผลิตและ
ให้บริการจากฐาน รายได้เติมที่มีมูลค่าเพ่ิม สูงขึ้น และมีการลงทุนในการผลิตและบริการฐานความรู้ขั้นสูงใหม่ๆ 
ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม และชุมชน รวมทั้งกระจายฐานการผลิตและการให้บริการ สู่ภูมิภาคเพ่ือลดความ
เหลื่อมล้ า โดยเศรษฐกิจไทยมี เสถียรภาพ 

๔. ทุนทางธรรมชาติและคุณภาพสิ่งแวดล้อมสามารถสนับสนุนการเติบโตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม  
มีความม่ันคงทางอาหาร พลังงาน และน้ า 

๔. ยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศ 
ประกอบด้วย ๑๐ ยุทธศาสตร์ ซึ่งเกี่ยวข้องกับส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ๖ ยุทธศาสตร์ 

ดังนี้ 
ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์ 
ให้ความส าคัญกับการวางรากฐาน การพัฒนาคนให้มีความสมบูรณ์ เริ่มตั้งแต่กลุ่มเด็กปฐมวัยที่ต้อง

พัฒนา ให้มีสุขภาพกายและใจที่ดีมีทักษะทางสมอง ทักษะการเรียนรู้ และทักษะชีวิต เพ่ือให้เติบโตอย่างมี
คุณภาพ ควบคู่กับการพัฒนาคนไทยในทุกช่วงวัยให้เป็นคนดี มีสุขภาวะที่ดี มีคุณธรรมจริยธรรม มีระเบียบวินัย 
มีจิตส านึกที่ดีต่อสังคม ส่วนรวม มีทักษะความรู้ และความสามารถปรับตัวเท่าทันกับการเปลี่ยนแปลงรอบตัวที่
รวดเร็ว บนพ้ืนฐานของการมีสถาบันทางสังคมที่เข้มแข็งทั้งสถาบันครอบครัว สถาบันการศึกษา สถาบันศาสนา 
สถาบันชุมชน และภาคเอกชนที่ร่วมกันพัฒนาทุนมนุษย์ให้มีคุณภาพสูง อีกทั้งยังเป็นทุนทางสังคมส าคัญในการ
ขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศ  

 
๑. วัตถุประสงค์ 

๑.๑ เพ่ือปรับเปลี่ยนให้คนในสังคมไทยมีค่านิยมตามบรรทัดฐานที่ดีทางสังคม  
๑.๒ เพ่ือเตรียมคนในสังคมไทยให้มีทักษะในการด ารงชีวิตสาหรับโลกศตวรรษท่ี ๒๑  
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๒. เป้าหมายและตัวชี้วัด  
๒.1 เป้าหมายการพัฒนา 

๒.๑.๑ คนไทยส่วนใหญ่มีทัศนคติและพฤติกรรมตามบรรทัดฐานที่ดีของสังคมเพ่ิมขึ้น  
๒.๑.๒ คนในสังคมไทยทุกช่วงวัยมีทักษะ ความรู้ และความสามารถเพ่ิมข้ึน  
๒.๑.๓ คนไทยได้รับการศึกษาท่ีมีคุณภาพสูงตามมาตรฐานสากล และสามารถเรียนรู้  
         ด้วยตนเองอย่างต่อเนื่อง 

๒.๒ ตัวช้ีวัด 
เป้าหมาย ๑ คนไทยส่วนใหญ่มีทัศนคติและพฤติกรรมตามบรรทัดฐานที่ดีของสังคม 

ตัวชี้วัด ๑.๑ ประชากรอายุ ๑๓ ปีขึ้นไป มีกิจกรรมการปฏิบัติตนที่สะท้อนการมีคุณธรรม   
                จริยธรรมเพ่ิมข้ึน 

เป้าหมาย ๒ คนในสังคมไทยทุกช่วงวัยมีทักษะ ความรู้ และความสามารถเพิ่มขึ้น 
๒.๑ เด็กปฐมวัยมีพัฒนาการเต็มตามศักยภาพ 
      ตัวชี้วัด ๑ เด็กมีพัฒนาการสมวัยไม่น้อยกว่าร้อยละ ๙๐ 
๒.๒ เด็กวัยเรียนและวัยรุ่นมีสติปัญญาและความฉลาดทางอารมณ์เพ่ิมข้ึน  
      ตัวขี้วัด ๒ คะแนน IQ เฉลี่ยไม่ต่ ากว่าเกณฑ์มาตรฐาน ตัวขี้วัด ๓ เด็กร้อยละ ๗๐  

                             มี คะแนน EQ ไม่ต่ ากว่าเกณฑ์มาตรฐาน  
เป้าหมาย ๓ คนไทยมีการศึกษาที่มีคุณภาพตามมาตรฐานสากล และมีความสามารถ เรียนรู้ ด้วย

ตนเองอย่างต่อเนื่อง 
ตัวชี้วัด ๓.๑ ผลคะแนนสอบ PISA ในแต่ละวิชาไม่ตากว่า ๕๐๐  
ตัวชี้วัด ๓.๒ การใช้อินเทอร์เน็ตเพื่อการอ่านหาความรู้เพ่ิมขึ้น  
ตัวชี้วัด ๓.๓ การอ่านของคนไทยเพ่ิมขึ้นเป็นร้อยละ ๘๕  

๓. แนวทางการพัฒนา 
๓.๑ ปรับเปลี่ยนค่านิยมคนไทยให้มีคุณธรรม จริยธรรม มีวินัย จิตสาธารณะ และพฤติกรรมที่

พึงประสงค์ 
3.1.2 ส่งเสริมให้มีกิจกรรมการเรียนการสอนทั้งในและนอกห้องเรียนที่สอดแทรก คุณธรรม

จริยธรรม ความมีวินัย จิตสาธารณะ รวมทั้งเร่งสร้างสภาพแวดล้อมภายในและโดยรอบสถานศึกษาให้ ปลอดจาก
อบายมุขอย่างจริงจัง 

๓.๒ พัฒนาศักยภาพคนให้มีทักษะความรู้และความสามารถในการด ารงชีวิตอย่างมีคุณค่า  
3.2.1 ส่งเสริมให้เด็กปฐมวัยมีการพัฒนาทักษะทางสมองและทักษะทางสังคมที่เหมาะสม  
๓.๒.๒ พัฒนาเด็กวัยเรียนและวัยรุ่นให้มีทักษะการคิดวิ เคราะห์อย่างเป็นระบบ มีความคิด

สร้างสรรค์ มีทักษะการท างานและการใช้ชีวิตที่พร้อมเข้าสู่ตลาดงาน 
๑) ปรับกระบวนการเรียนรู้ที่ส่งเสริมให้เด็กมีการเรียนรู้จากการปฏิบั ติจริงสอดคล้องกับ 

พัฒนาการของสมองแต่ละช่วงวัย และเน้นพัฒนาทักษะพ้ืนฐานด้านวิทยาศาสตร์  เทคโนโลยี  ด้าน
วิศวกรรมศาสตร์ ด้านคณิตศาสตร์ ด้านศิลปะ และด้านภาษาต่างประเทศ 

๒) สนับสนุนให้เด็กเข้าร่วมกิจกรรมทั้งในและนอกห้องเรียนที่เอ้ือต่อการพัฒนาทักษะชีวิตและ 
ทักษะการเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง อาทิ การอ่าน การบ าเพ็ญประโยชน์ทางสังคม การดูแลสุขภาพ การท างาน
ร่วมกันเป็นกลุ่ม การวางแผนชีวิต 
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๓) สร้างแรงจูงใจให้เด็กเข้าสู่การศึกษาในระบบทวิภาคีและสหกิจศึกษาที่มุ่งการฝึกทักษะอาชีพ 
ให้พร้อมเข้าสู่ตลาดงาน 

๓.๓ ยกระดับคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิต 
๓.๓.1 ปรับหลักสูตรการผลิตครูที่เน้นสมรรถนะ มีจิตวิญญาณความเป็นครู เป็นผู้แนะน า และ 

สามารถกระตุ้นการเรียนรู้ของผู้เรียน สร้างมาตรการจูงใจให้ผู้มีศักยภาพสูงเข้ามาเป็นครูปรับระบบประเมิน
วิทยฐานะ ทางวิชาชีพให้เชื่อมโยงกับพัฒนาการของผู้เรียน และสร้างเครือข่ายแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในการจัดการ
เรียนการสอนทีเ่ป็นการพัฒนาสมรรถนะของครูอย่างต่อเนื่อง 

๓.๓.2 ส่งเสริมมาตรการสร้างแรงจูง ใจให้ สถานประกอบการขนาดกลางที่มีศักยภาพ เข้าร่วม
ระบบทวิภาคีหรือสหกิจศึกษา สร้างความรู้ความเข้าใจให้กับผู้ประกอบการ ครูฝึกหรือครูพี่เลี้ยงให้ร่วม
วางแผนการจัดการเรียนการสอน การฝึกปฏิบัติ และการติดตามประเมินผลผู้เรียน 

๓.๓.3 จัดท าสื่อการเรียนรู้ที่เป็นสื่ออิเล็กทรอนิกส์และสามารถใช้งานผ่านระบบอุปกรณ์สื่อสาร 
เคลื่อนที่ให้คนทุกกลุ่มสามารถเข้าถึงได้ง่าย สะดวก ทั่วถึง ไม่จ ากัดเวลาและสถานที่ และใช้มาตรการทางภาษี
จูงใจให้ ภาคเอกชน ผลิตหนังสือ สื่อการอ่านและการเรียนรู้ที่มีคุณภาพและราคาถูก 

๓.๓.4 ปรับปรุงแหล่งเรียนรู้ในชุมชนให้เป็นแหล่งเรียนรู้เชิงสร้างสรรค์และมีชีวิต อาทิ 
พิพิธภัณฑ์ ห้องสมุด โบราณสถาน อุทยานประวัติศาสตร์ โรงเรียนผู้สูงอายุ รวมทั้งส่งเสริมให้มีระบบการจัดการ
ความรู้ที่เป็นภูมิปญัญาท้องถิ่น 

๓.๗ ผลักดันให้สถาบันทางสังคมมีส่วนร่วมพัฒนาประเทศอย่างเข้มแข็ง 
๓.๗.๓ ส่งเสริมสถาบันการศึกษาให้เป็นแหล่งบริการความรู้ทางวิชาการที่ทุกคนสามารถเข้าถึง

ได้ รวมทั้งสนับสนุนให้มีการท าวิจัยร่วมกับชุมชนในการแก้ปัญหาและตอบโจทย์การพัฒนาในพ้ืนที่   

ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การสร้างความเป็นธรรมลดความเหลื่อมล้ าในสังคม 
ให้ความส าคัญกับการด าเนินการยกระดับคุณภาพบริการทางสังคมให้ทั่วถึงโดยเฉพาะอย่างยิ่งด้าน 

การศึกษาและ สาธารณสุขรวมทั้งการปิดช่องว่างการคุ้มครองทางสังคมในประเทศไทย ซ่ึงเป็นการด าเนินงาน
ต่อเนื่อง จากที่ได้ขับเคลื่อนและผลักดันในช่วงแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๑ และมุ่งเน้น
มากขึ้นในเรื่องการเพ่ิมทักษะแรงงาน และการใช้นโยบายแรงงานที่สนับสนุนการเพ่ิมผลิตภาพแรงงานและ
เสริมสร้างรายได้สูงขึ้น และการสร้างโอกาสทางเศรษฐกิจ 

๑. วัตถุประสงค์ 
๑.๒ เพ่ือให้คนไทยทุกคนเข้าถึงบริการทางสังคมที่มีคุณภาพได้อย่างทั่วถึง  

๒. เป้าหมายและตัวชี้วัด 
เป้าหมายที่ ๒ เพ่ิมโอกาสการเข้าถึงบริการพ้ืนฐานทางสังคมของภาครัฐ 
ตัวชี้วัด ๒.๑ อัตราการเข้าเรียนสุทธิ (ที่ปรับปรุง) ในระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐานเท่ากับร้อยละ ๙๐ 

โดยไม่มีความแตกต่างระหว่างกลุ่มนักเรียน/นักศึกษาที่ครอบครัวมีฐานะทางเศรษฐกิจสังคมและระหว่างพ้ืนที ่ 
 

                    ตัวชี้วัด ๒.๒ สัดส่วนนักเรียนที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาทุกระดับขั้นผ่านเกณฑ์คะแนนร้อยละ 
๕๐ มีจ านวนเพิ่มขึ้น และความแตกต่างของคะแนนผลสัมฤทธิ์ระหว่างพ้ืนที่ และภูมิภาคลดลง  

๓. แนวทางการพัฒนา 
๓.1 การเพ่ิมโอกาสให้กับกลุ่มเป้าหมายประชากรร้อยละ ๔๐ ที่มีรายได้ต่ าสุดให้สามารถเข้าถึง บริการที่

มีคุณภาพของรัฐ และมีอาชีพ ทั้งในด้านการศึกษาในระดับที่สูงขึ้น การได้รับขยายการคุ้มครองทางสังคม 
(Social Protection) และสวัสดิการ (Welfare) ที่เหมาะสมอย่างทั่วถึงและเป็นธรรม และการพัฒนาทักษะฝีมือ
เพ่ือประกอบอาชีพและยกระดับรายได้ โดย 
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๓.๑.๑ ขยายโอกาสการเข้าถึงการศึกษาที่มีคุณภาพให้แก่เด็กและเยาวชน ที่ด้อยโอกาสทาง
การศึกษาอย่างต่อเนื่องโดยไม่ถูกจ ากัดศักยภาพจากสภาพครอบครัว พ้ืนที่ และสภาพร่างกายการดูแลนักเรียนยากจน
ที่อาศัยในพ้ืนที่ห่างไกลที่ครอบคลุมตั้งแต่การสร้างรายได้ของครัวเรือน การสนับสนุนค่าเดินทางไปยังสถานศึกษา การ
ปรับปรุงระบบคัดกรองและการให้เงินอุดหนุนปัจจัยพ้ืนฐาน นักเรียนยากจนของ สพฐ. ให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น และ
การให้ทุนการศึกษาต่อระดับสูง เพ่ือป้องกันไม่ให้เด็กนักเรียนออกจากโรงเรียนกลางคัน 

๓.๒ การกระจายการให้บริการภาครัฐทั้งด้านการศึกษาสาธารณสุขและสวัสดิการที่มีคุณภาพให้ 
ครอบคลุมและท่ัวถึง 

๓.๒.๑ ส่งเสริมให้มีการกระจายการบริการด้านการศึกษาที่มีคุณภาพให้มีความเท่าเทียมกันมากขึ้น
ระหว่างพ้ืนที่ โดย  

๑) ก าหนดมาตรการสร้างแรงจูงใจให้บุคลากรครูมีการกระจายตัวอย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น ทั้ง
มาตรการที่เป็นตัวเงินและไม่ใช่ตัวเงิน อาทิ สวัสดิการบ้านพักครู เส้นทางความก้าวหน้าทางอาชีพที่ชัดเจนเพ่ิมโอกาส
ในการพัฒนาครู  

๒) สร้างระบบความรับผิดชอบ (Accountability) ของการจัดการศึกษา โดยน าผลสัมฤทธิ์ ทาง
การศึกษามาประกอบการประเมินผลครูและโรงเรียน  

๓) ขยายการจัดการศึกษาทางไกลโดยใช้โครงข่ายเทคโนโลยี สารสนเทศและการสื่อสารเพ่ือช่วยเหลือ
โรงเรียนที่อยู่ห่างไกลและขาดแคลนครูผู้สอน 

๓.๒.๔ ส่งเสริมให้ประชากรกลุ่มต่างๆ โดยเฉพาะกลุ่มเด็ก เยาวชน สตรี ผู้พิการ ผู้สูงอายุ และ 
ผู้ด้อยโอกาสทางสังคม สามารถเข้าถึงบริการของรัฐ และโอกาสทางสังคมได้อย่างเท่าเทียมพร้อมทั้ง ส่งเสริม
บทบาท ของกลุ่มข้างต้นในระดับการบริหารและการตัดสินใจทั้งในระดับชาติและระดับท้องถิ่นเพ่ือสนับสนุนการ
พัฒนาประเทศ 

ยุทธศาสตร์ที่ ๔ การเติบโตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน 
ประเด็นท้าทายที่ต้องเร่งด าเนินการในช่วงแผนพัฒนาแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๒ ได้แก่ การสร้าง

ความม่ันคงของฐาน ทรัพยากรธรรมชาติและยกระดับคุณภาพสิ่งแวดล้อม เพื่อสนับสนุนการเติบโตที่เป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล้อมและคุณภาพชีวิตของประชาชน เร่งแก้ไขปัญหาวิกฤติสิ่งแวดล้อมเพ่ือลดมลพิษที่เกิดจากการผลิต 
และการบริโภคพัฒนาระบบบริหารจัดการที่โปร่งใสเป็นธรรม  

๑. วัตถุประสงค์ 
๑.๓ บริหารจัดการสิ่งแวดล้อม และลดมลพิษให้มีคุณภาพดีขึ้น 
๒. เป้าหมายและตัวชี้วัด 
เป้าหมายที่ ๓ สร้างคุณภาพสิ่งแวดล้อมที่ดี ลดมลพิษ และลดผลกระทบต่อสุขภาพของประชาชน 

และระบบนิเวศ  
โดยให้ความส าคัญเป็นล าดับแรกกับการจัดการขยะมูลฝอยและของเสียอันตรายฟ้ืนฟูคุณภาพแหล่งน้ า

ส าคัญของประเทศ และแก้ไขปัญหาวิกฤตหมอกควัน 
ตัวชี้วัด ๓.๑ สัดส่วนของขยะมูลฝอยชุมชนได้รับการจัดการอย่างถูกต้องและน าไปใช้ประโยชน์ ไม่น้อย

กว่าร้อยละ ๗๕ สัดส่วนของเสียอันตรายชุมชนที่ได้รับการก าจัดอย่างถูกต้องไม่น้อยกว่าร้อยละ 30 และกาก
อุตสาหกรรมอันตรายทั้งหมดเข้าสู่ระบบการจัดการที่ถูกต้อง  
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๓. แนวทางการพัฒนา 
๓.๓ แก้ไขปัญหาวิกฤตสิ่งแวดล้อม ด้วยการเร่งรัดการควบคุมมลพิษทั้งทางอากาศขยะน้ าเสียและของ

เสียอันตรายที่เกิดจากการผลิตและบริโภค สร้างเมืองที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมหรือเมืองสีเขียวเพ่ือสร้างคุณภาพ 
สิ่งแวดล้อมท่ีดีให้กับประชาชน โดยมีแนวทางด าเนินงาน ดังนี้ 

๓.๓.๑ เร่งรัดแก้ไขปัญหาการจัดการขยะตกค้างสะสมในพ้ืนที่วิกฤต ผลักดันกฎหมายและกลไก
เพ่ือการคัดแยกขยะ สนับสนุนการแปรรูปเป็นพลังงาน ใช้มาตรการทางเศรษฐศาสตร์เพ่ีอให้เกิดการลดปริมาณ
ขยะ รวมทั้งสร้างวินัยคนในชาติเพ่ือการจัดการขยะอย่างยั่งยืน 

 

ยุทธศาสตร์ที่ ๕ การเสริมสร้างความม่ันคงแห่งชาติเพี่อการพัฒนาประเทศสู่ความม่ังคั่งและยั่งยืน 
ให้ความส าคัญต่อการฟ้ืนฟูพ้ืนฐานด้านความมั่นคงที่เป็นปัจจัยส าคัญต่อการพัฒนาทางเศรษฐกิจและ

สังคมของประเทศ โดยเฉพาะการอยู่ร่วมกันในสังคมอย่างสันติของผู้มีความเห็นต่างทางความคิดและอุดมการณ์
บนพ้ืนฐาน ของการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุขและการเตรียมการรับมือกับ
ภัยคุกคามข้ามชาติซึ่งจะส่งผลกระทบอย่างมีนัยยะส าคัญต่อการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศในระยะ 
20 ปีข้างหน้า  

๑. วัตถุประสงค์ 
๑.๑ เพ่ือปกป้องสถาบันพระมหากษัตริย์และเสริมสร้างความมั่นคงภายใน รวมทั้ง ป้องกันปัญหาภัย

คุกคามที่เป็นอุปสรรคต่อการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม และการเมืองของชาติ 
๑.๒ เพ่ือสร้างความพร้อมและผนึกก าลังของทุกภาคส่วน ให้มีขีดความสามารถในการบริหารจัดการด้าน

ความมั่นคง และมีศักยภาพในการป้องกันและแก้ไขสถานการณ์ที่เกิดจากภัยคุกคาม ทั้งภัยทางทหารและภัย
คุกคามอ่ืนๆ 

๑.๓ เพ่ือเสริมสร้างความร่วมมือด้านความม่ันคงกับมิตรประเทศในการสนับสนุนการรักษาความสงบสุข
และผลประโยชน์ของชาติ 

๒. เป้าหมายและตัวชี้วัด 
เป้าหมายภาพรวมคือผลประโยชน์ของชาติว่าด้วยความมั่นคง มั่งค่ัง ยั่งยืน 

เป้าหมายที่ ๑ ปกป้องและเชิดชูสถาบันพระมหากษัตริย์ให้เป็นสถาบันหลักของประเทศ 
ตัวชี้วัด ๑.1 จ านวนกิจกรรมเทิดพระเกียรติและเชิดชูสถาบันพระมหากษัตริย์เพิ่มข้ึน  
ตัวชี้วัด ๑.๒ จ านวนกิจกรรมที่มีความเกี่ยวข้องกับโครงการพระราชด าริเพ่ิมข้ึน  

 เป้าหมายที่ ๓ ประชาชนในจังหวัดชายแดนภาคใต้มีความปลอดภัยในชวิีตและทรัพย์สินมีโอกาสใน
การศึกษาและการประกอบอาชีพที่สร้างรายได้เพิ่มขึ้น 

ตัวชี้วัด ๓.๒ รายได้ครัวเรือนเฉลี่ยต่อคนและจ านวนปีการศึกษาเฉลี่ยในพ้ืนที่ ๓ จังหวัดชายแดนภาคใต้
เพ่ิมข้ึน 

เป้าหมายที่ ๔ ประเทศไทยมีความสัมพันธ์และความร่วมมือด้านความม่ันคงในกลุ่มประเทศ สมาชิก
อาเซียน มิตรประเทศ และนานาประเทศในการป้องกันภัยคุกคามในรูปแบบต่างๆ ควบคู่ไปกับการรักษา
ผลประโยชน์ของชาติ 

ตัวชี้วัด ๔.๔ จ านวนคดีที่เก่ียวข้องกับยาเสพติดลดลง  
๓. แนวทางการพัฒนา 
๓.๑ การรักษาความมั่นคงภายใน เพ่ือให้เกิดความสงบในสังคมและธ ารงไว้ซึ่งสถาบันหลักของชาติ 

๓.๑.๑ สร้างจิตส านึกของคนในชาติให้มีความหวงแหน และธ ารงรักษาสถาบันชาติศาสนา 
พระมหากษัตริย์ โดยปลูกฝังและสร้างความตระหนักถึงความส าคัญ พร้อมทั้งก าหนดมาตรการเพ่ือป้องกันการ
กระท า ที่มีแนวโน้มที่จะส่งผลกระทบต่อสถาบันหลักของชาติ 
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๓.๑.๒ เสริมสร้างความปรองดองของคนในชาติและมีกลไกในการตรวจสอบและพัฒนาภาค 
การเมือง โดยปลูกฝังค่านิยมและเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจของการอยู่ร่วมกันบนพ้ืนฐานความแตกต่างทาง 
ความคิดและอุดมการณ์ทางการเมือง ภายใต้สิทธิและหน้าที่ตามระบอบประชาธิปไตยและค านึงถึงความมั่นคง
และ ผลประโยชน์ของชาติอย่างแท้จริง 

๓.๑.๓ ป้องกันและแก้ไขปัญหาความไม่สงบในจังหวัดชายแดนภาคใต้ โดยกระบวนการสันติสุข 
แนวทางสันติวิธี และกระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชนในพ้ืนที่บนพ้ืนฐานความแตกต่างทางอัตลักษณ์และ
ชาติพันธ์เพ่ือขจัดความขัดแย้ง ลดความรุนแรงตามแนวทาง “เข้าใจ เข้าถึง พัฒนา” พร้อมทั้งสร้างโอกาสในการ
พัฒนา เศรษฐกิจและความเป็นธรรมทางสังคมในพ้ืนที่ 

๓.๒ การพัฒนาเสริมสร้างศักยภาพการป้องกันประเทศ เพ่ือเตรียมความพร้อมในการรับมือภัยคุกคาม 
ทั้งการทหารและภัยคุกคามอ่ืนๆ 

๓.๒.๗ ด าเนินบทบาทเชิงรุก และใช้กรอบความร่วมมือระหว่างประเทศทั้งระดับภูมิภาคและ
พหุภาคี เพ่ือปกป้องและรักษาผลประโยชน์ของไทย ตลอดจนเสริมสร้างขีดความสามารถแลกเปลี่ยนและเรียนรู้
แนวปฏิบัติที่เป็นเลิศและร่วมมือในการรับมือกับภัยคุกคามด้านความมั่นคงระหว่างประเทศ อาทิ ปัญหายาเสพ
ติด การก่อการร้าย การโยกย้ายถิ่นฐาน การลักลอบเข้าเมือง การค้ามนุษย์ความมั่นคงด้าน ไซเบอร์ ภัยพิบัติ โรค
ระบาดโรคติดต่อร้ายแรง และสถานการณ์ฉุกเฉินทางสาธารณสุขอ่ืน ๆ 

ยุทธศาสตร์ที่ ๖ การบริหารจัดการในภาครฐัการป้องกันการทุจริตประพฤติมิชอบและธรรมาภิบาล 
ในสังคมไทย  

เป็นช่วงเวลาส าคัญที่ต้องเร่งปฏิรูป การบริหารจัดการภาครัฐให้เกิดผลสัมฤทธิ์ อย่างจริงจัง เพ่ือให้เป็น 
ปัจจัยสนับสนุนส าคัญที่จะช่วยส่งเสริมการพัฒนาประเทศในทุกด้านให้ประสบผลส าเร็จบรรลุเป้าหมาย ทั้งการ
บริหาร จัดการภาครัฐให้โปร่งใส มีประสิทธิภาพ รับผิดชอบ ตรวจสอบได้อย่างเป็นธรรม และประขาชนมีส่วน
ร่วม มีการกระจายอ านาจ และแบ่งภารกิจรับผิดขอบที่เหมาะสมระหว่างส่วนกลาง ภูมิภาค และท้องถิ่น และวาง
พ้ืนฐานเพื่อให้บรรลุตามกรอบเป้าหมายอนาคตในปี ๒๕๗๙ 

๑. วัตถุประสงค์ 
๑.๑ เพ่ือให้ภาครัฐมีขนาดเล็ก มีการบริหารจัดการที่ดี และได้มาตรฐานสากล  
๑.๒ เพ่ือลดปัญหาการทุจริตและประพฤติมิชอบของประเทศ 
๑.๓ เพ่ือพัฒนาระบบและกระบวนการทางกฎหมายให้สามารถอ านวยความสะดวกด้วยความรวดเร็ว และ

เป็นธรรมแก่ประชาชน   
๒. เป้าหมายและตัวชี้วัด 
เป้าหมายที ่๓ เพ่ิมคะแนนดัชนีการรับรู้การทุจริตให้สูงขึ้น 
ตัวชี้วัด ๓.๑ ระดับคะแนนของดัชนีการรับรู้การทุจริตสูงกว่าร้อยละ 40 เมื่อสิ้นสุดแผนพัฒนาและสังคม

แห่งชาติ ฉบับที่ ๑๒ 
๓. แนวทางการพัฒนา 
๓.๑ ปรับปรุงโครงสร้างหน่วยงาน บทบาท ภารกิจ และคุณภาพบุคลากรภาครัฐ ให้มีความโปร่งใส ทันสมัย 

คล่องตัว มีขนาดที่เหมาะสม เกิดความคุ้มค่า 
๓.๑.๑ ก าหนดภารกิจ ขอบเขตอ านาจหน้าที่ของราชการบริหารส่วนกลางส่วนภูมิภาค และ

ท้องถิ่น ให้ชัดเจนและไม่ซ้ าซ้อน 
๓.5 ป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ  

๓.5.๑ ปลูกฝังให้คนไทยไม่โกง 



แผนพัฒนาการศึกษา พ.ศ. 2564 - 2568 

22 

๑) ส่งเสริม สนับสนุนให้ทุกภาคส่วนมุ่งสร้างจิตส านึกในการรักษาประโยชน์สาธารณะ ทัศนคติ 
เชิงบวก รวมทั้งคุณธรรม จริยธรรม และหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงให้กับทุกกลุ่มในสังคม ผ่านกลไก
ครอบครัว สถาบันการศึกษา สถาบันศาสนา สื่อมวลชน และเครือข่ายทางสังคม ควบคู่กับการปลูกฝังจิตส านึกความ
ซื่อสัตย์สุจริต ค่านิยมที่ถูกต้อง สร้างความตระหนักถึงภัยร้ายแรงของการทุจริตและการรู้เท่าทันการทุจริตของ
สังคมไทย โดยอาศัย กลไกทางสังคมเป็นมาตรการในการลงโทษผู้กระท าผิดหรือผู้กระท าการทุจริตและประพฤติมิ
ชอบ 

๒) พัฒนากลไกและระบบการด าเนินงานที่ท าให้เจ้าหน้าที่ของรัฐและผู้ด ารงต าแหน่งทาง 
การเมืองปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมและมาตรฐานจริยธรรมอย่างเคร่งครัด โดยการรณรงค์ประชาสัมพันธ์ให้ 
ประชาชน ภาคเอกชน และสื่อมวลชนมีส่วนร่วมในการเฝ้าระวังพฤติกรรมของข้าราชการและผู้ด ารงต าแหน่งทาง 
การเมืองในการใช้ต าแหน่งหน้าที่ในทางมิชอบ และก าหนดขั้นตอนการลงโทษผู้ไม่ปฏิบัติตามหรือฝ่าฝืนประมวล 
จริยธรรมตามความร้ายแรงแห่งการกระท าอย่างจริงจัง 

3) พัฒนาสร้างเครือข่ายและคุ้มครองการแจ้งเบาะแสการทุจริตและประพฤติมิชอบในกลุ่ม
ประชาชน 

๓.5.๒ ป้องกันการทุจริต 
1) เร่งรัดหน่วยงานภาครัฐให้มีการด าเนินงานในการก าหนดมาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหา 

การทุจริตและประพฤตมิชอบอย่างเคร่งครัด โดยติดตามผลการด าเนินงานตามมาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหาการ 
ทุจริตและประพฤติมิชอบของทุกหน่วยงานของรัฐอย่างต่อเนื่อง 

2) เสริมสร้างศักยภาพและความเข้มแข็งให้แก่ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริตให้สามารถเป็น 
หน่วยงานหลักของภาครัฐในการเฝ้าระวัง ป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบที่บูรณาการการ 
ท างานร่วมกันอย่างมีกลยุทธ์ 

ยุทธศาสตร์ที่ ๘ การพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรม 
ให้ความส าคัญกับการใช้องค์ความรู้ทางวิทยาศาสตร์ ผลงานวิจัยและพัฒนา ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยี 

นวัตกรรมและความคิดสร้างสรรค์อย่างเข้มข้นทั้งในภาคธุรกิจ ภาครัฐ และภาคประชาสังคม รวมทั้งให้ความส าคัญ
กับการพัฒนาสภาวะแวดล้อมหรือปัจจัยพ้ืนฐานที่เอ้ืออ านวยทั้งการลงทุนด้านการวิจัยและพัฒนา การพัฒนา
บุคลากรวิจัย โครงสร้างพ้ืนฐานทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และการบริหารจัดการเพ่ือช่วยขับเคลื่อนการ
พัฒนาประเทศให้ก้าวสู่เป้าหมายดังกล่าว 

๑. วัตถุประสงค์ 
๑.๑ เพ่ือสร้างความเข้มแข็ง และยกระดับความสามารถด้านวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีขั้นก้าวหน้า ให้

สนับสนุนการสร้างมูลค่าของสาขาการผลิตและบริการเป้าหมาย 
๒. เป้าหมายและตัวชี้วัด 
เป้าหมายที่ ๑ เพ่ิมความเข้มแข็งด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของประเทศ 

ตัวชี้วัด ๑.๓ สัดส่วนการลงทุนวิจัยและพัฒนาในอุตสาหกรรมยุทธศาสตร์และเป้าหมายของประเทศ : งานวิจัย
พ้ืนฐานเพื่อสร้าง/สะสมองค์ความรู้: ระบบโครงสร้างพื้นฐาน บุคลากรและระบบมาตรฐาน 

ตัวชี้วัด ๑.๔ จ านวนบุคลากรด้านการวิจัยและพัฒนาเพิ่มเป็น ๒๕ คนต่อประชากร ๑๐,๐0๐ คน  
๓. แนวทางการพัฒนา 
๓.๑ เร่งส่งเสริมการลงทุนวิจัยและพัฒนาและผลักดันสู่การใช้ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์และเชิงสังคม 

๓.๑.๓ ลงทุนวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมทางสังคมเพ่ือลดความเหลื่อมล้ าและ 
ยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน อาทิ เทคโนโลยีการศึกษา เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเทคโนโลยี
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เพ่ือผู้พิการ เทคโนโลยีเพ่ือผู้สูงอายุ เทคโนโลยีทางการแพทย์ (ยาและวัคซีน) โดยอาศัยกลไกการด าเนินงานอย่าง
เป็นเครือข่ายระหว่างสถาบันการศึกษา สถาบันการวิจัย ภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชนหรือชุมชน  

๓.๓ พัฒนาสภาวะแวดล้อมของการพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรม 
๓.๓.๑ ด้านบุคลากรวิจัย 
๑) เร่งการผลิตบุคลากรสายวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่มีคุณภาพและสอดคล้องกับความ

ต้องการโดยเฉพาะในสาขา STEM (วิทยาศาสตร์ (Science : S) เทคโนโลยี (Technology :T) วิศวกรรมศาสตร์ 
(Engineer: E) และคณิตศาสตร์ (Mathematics : M)  

๒) เร่งสร้างนักวิจัยมืออาชีพ 
๓) พัฒนาศักยภาพนักวิจัยให้มีทั้งความรู้และความเข้าใจในเทคโนโลยี 

 

๕. แผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๗๙ 
ส านักงานเลขาธิการสภาการศึกษาได้จัดท า แผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๗๙ เพ่ือใช้เป็น

แผนยุทธศาสตร์ระยะยาวส าหรับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการศึกษาของประเทศ ได้น าไปใช้เป็นกรอบและแนว
ทางการพัฒนาการศึกษาและเรียนรู้ส าหรับพลเมืองทุกช่วงวัยตั้งแต่แรกเกิดจนตลอดชีวิต โดยจุดมุ่งหมายที่
ส าคัญของแผน คือ การมุ่งเน้นการประกันโอกาสและความเสมอภาคทางการศึกษาและการศึกษาเพ่ือการมี งาน
ท า และสร้างงานได้ ภายใต้บริบทเศรษฐกิจ และสังคมของประเทศและของโลกที่ขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรมและ
ความคิดสร้างสรรค์ รวมทั้งความเป็นพลวัตร เพ่ือให้ประเทศไทยสามารถ ก้าวข้ามกับดักประเทศที่มี รายได้ปาน
กลาง ไปสู่ประเทศที่พัฒนาแล้ว ซึ่งภายใต้กรอบแผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๗๙ ได้ก าหนด
สาระส าคัญส าหรับบรรลุเป้าหมายของ การพัฒนาการศึกษาใน ๕ ประการ ได้แก่ การเข้าถึงโอกาสทางการศึกษา 
(Access) ความเท่าเทียมทางการศึกษา (Equity) คุณภาพการศึกษา (Quality) ประสิทธิภาพ (Efficiency) และ
ตอบโจทย์บริบทที่เปลี่ยนแปลง (Relevancy) ใบระยะ ๑๕ ปีข้างหน้า ดังนี้ 
 

วิสัยทัศน์ : คนไทยทุกคนได้รับการศึกษาและเรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างมีคุณภาพ ด ารงชีวิตอย่างเป็นสุข 
สอดคล้องกับหลักปรชัญาของเศรษฐกิจพอเพียง และเปลี่ยนแปลงของโลกศตวรรษที่ ๒๑ 

วัตถุประสงค์ 
๑. เพ่ือพัฒนาระบบและกระบวนการจัดการศึกษาที่มีคุณภาพและมีประสิทธิภาพ 
๒. เพ่ือพัฒนาคนไทยให้เป็นพลเมืองดี มีคุณลักษณะ ทักษะและสมรรถนะที่สอดคล้องกับบทบัญญัติ 

ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ และยุทธศาสตร์ชาติ 
๓. เพ่ือพัฒนาสังคมไทยให้เป็นสังคมแห่งการเรียนรู้ และคุณธรรมจริยธรรม รู้จักสามัคคี และร่วมมือ

ผนึกก าลังมุ่งสู่การพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
๔. เพ่ือน าประเทศไทยก้าวข้ามกับดักประเทศที่มีรายได้ปานกลาง และความเหลื่อมล้ าภายในประเทศลดลง 
 
แผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๔๗๙ ยุทธศาสตร์ ดังนี้ 
๑. การจัดการศึกษาเพ่ือความมั่นคงของสังคมและประเทศชาติ 
๒. การผลิตและพัฒนาก าลังคน การวิจัย และนวัตกรรม เพื่อสร้างขีดความสามารถในการแข่งขัน 

ของประเทศ 
๓. การพัฒนาศักยภาพคนทุกช่วงวัย และการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้  
๔. การสร้างโอกาส ความเสมอภาค และความเท่าเทียมทางการศึกษา  
๕. การจัดการศึกษาเพ่ือสร้างเสริมคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม  
๖. การพัฒนาประสิทธิภาพของระบบบริหารจัดการศึกษา  
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ปัจจัยและเงื่อนไขความส าเร็จ 
การด าเนินการตามวัตถุประสงค์ เป้าหมายของแต่ละยุทธศาสตร์ตามที่ก าหนดไว้ในแผนการศึกษา

แห่งชาติจะประสบผลส าเร็จตามที่ระบุไว้ ในแต่ละยุทธศาสตร์ และแนวทางการพัฒนาหน่วยงานทั้งระดับ
นโยบายและระดับปฏิบัติการ ทั้งในส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค จังหวัด เขตพ้ืนที่การศึกษาและสถานศึกษาต้องยึดถือ
เป็นแนวทางในการด าเนินงาน และมีการทบทวน ปรับปรุงมาตรการ เป้ าหมายความส าเร็จให้ทันต่อการ
เปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นในแต่ละพ้ืนที่เพ่ือการพัฒนาศักยภาพผู้เรียนในทุกช่วงวัยต้องด าเนินการ ดังนี้ 

๑. การสร้างการรับรู้ ความเข้าใจและการยอมรับจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสียและประชาสังคมในการ 
สนับสนุนส่งเสริมการพัฒนาการศึกษาในลักษณะต่างๆ อย่างกว้างขวาง มุ่งเน้นที่การจัดระบบการศึกษาที่มี 
ประสิทธิภาพ โปร่งใส ตรวจสอบได้ และมุ่งเน้นการพัฒนาคุณภาพของผู้เรียนในทุกระดับ 

๒. การสร้างความเข้าใจในเป้าหมายและยุทธศาสตร์การด าเนินงานของแผนๆ ของผู้ปฏิบัติทุกหน่วยงาน 
ทุกระดับเพ่ือให้การขับเคลื่อนแผนฯ ไปสู่การปฏิบัติ มีการบริหารจัดการและการเชื่อมโยงยุทธศาสตร์และแนว 
ทางการพัฒนาให้บรรลุเป้าหมายและวิสัยทัศน์ของการจัดการศึกษามีคณะกรรมการก ากับดูแลแต่ละยุทธศาสตร์
ให้ เกิดการน าไปปฏิบัติ โดยมีระบบงบประมาณเป็นกลไกสนับสนุนให้บรรลุผลอย่างเป็นรูปธรรม 

๓. การปรับเปลี่ยนกระบวนทัศน์ของการจัดการศึกษา จากการเป็นผู้จัดการศึกษาโดยรัฐมาเป็นการจัด
การศึกษาโดยทุกภาคส่วนของสังคม ที่มุ่งการจัดการศึกษาเพ่ือความเท่าเทียมและทั่วถึง (Inclusive Education) 
ตลอดจนการส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิตส าหรับทุกคน ซึ่งสอดคล้องกับเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่ งยืน 
(Sustainable Development Goals) 

๔. การจัดให้แผนการศึกษาแห่งชาติ เป็นเสมือนแผนงบประมาณด้านการจัดการศึกษาของรัฐ ระบบ 
การจัดสรรงบประมาณประจ าปี ให้ยึดแผนงาน โครงการและเป้าหมายการพัฒนาที่ก าหนดไว้ในยุทธศาสตร์และ
แนวทางการพัฒนาของแผนฯ เป็นหลักในการพิจารณา เพ่ือให้การด าเนินงานพัฒนาการศึกษาเป็นไปในทิศทาง
และเป้าหมายการพัฒนาผู้เรียนแต่ละช่วงวัย และการพัฒนาก าลังคนตามความต้องการของตลาดงานและ
ประเทศ เพ่ือการจัดการศึกษาบรรลุผลตามยุทธศาสตร์ ตัวชี้วัดในช่วงเวลาที่ก าหนด 

๕. การปรับระบบการบริหารจัดการภาครัฐให้เกิดประสิทธิภาพ โดยปรับโครงสร้างการบริหารงานให้มี 
ความชัดเจนในด้านบทบาท หน้าที่และการกระจายอ านาจและการตัดสินใจจากส่วนกลางสู่ ระดับภูมิภาคและ 
สถานศึกษา รวมทั้งการปรับระบบการบริหารจัดการและการบริหารงานบุคคลในแต่ละระดับให้ส่งเสริม 
สนับสนุน การจัดการศึกษาในสถานศึกษาให้เป็นไปอย่างมีคุณภาพ ผู้เรียนได้รับบริการการศึกษาที่มีมาตรฐาน
อย่างเสมอภาค และเท่าเทียม 

๖. การสร้างระบบข้อมูลและสารสนเทศที่บูรณาการและเชื่อมโยงกับระบบการประกันคุณภาพภายใน 
และการประเมินคุณภาพภายนอกผ่านระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ และการรายงานต่อสาธารณชนจะเป็นกลไก
ในการสร้างการรับรู้ของผู้จัดการศึกษาและผู้เรียน เพ่ือการปรับประสิทธิภาพการบริหารจัดการ และความ
รับผิดชอบต่อผู้เรียน ผ่านระบบการก ากับ ตรวจสอบ ติดตามและประเมินผล 

๗. การปฏิรูป ระบบทรัพยากรและการเงิน เพ่ือการศึกษา เพ่ือให้รัฐสามารถใช้เครื่องมือทางการเงิน ใน
การก ากับการด าเนินงานของสถานศึกษาให้เป็นไปตามแผนการศึกษาแห่งชาติและนโยบายรัฐบาล 
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๖. นโยบายของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (นางสาวตรีนุช เทียนทอง) 
ตามที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (นางสาวตรีนุช เทียนทอง) ได้มอบนโยบาย และยุทธศาสตร์

ในการปฏิบัติงานให้กับผู้บริหารระดับสูง บุคลากรของกระทรวงศึกษาธิการ และหน่วยงานในก ากับ เพ่ือเป็น
แนวทางในการขับเคลื่อนการจัดการศึกษาให้ให้เกิดความเชื่อมั่น และสร้างความมั่นใจให้กับสังคม โดยมอบ
หลักการท างาน นโยบายหลัก และนโยบายเร่งด่วน ดังต่อไปนี้ 

๑. หลักการท างาน “สร้างความเชื่อม่ัน และความไว้วางใจให้กับสังคม” หรือ “TRUST” ภายใต้
หลักการ ดังนี้ 

T (Transparency) หมายถึง ความโปร่งใส ทั้งในเชิงกระบวนการท างานและกระบวนการ ตรวจสอบ
จากภาคส่วนต่าง ๆ 

R (Responsibility) หมายถึง ความรับผิดชอบ สนับสนุนให้ผู้ปฏิบัติงานทุกคนด าเนินการ ตามภารกิจ
ของตนด้วยความรับผิดชอบต่อตัวเอง องค์กร ประชาชน และประเทศชาติ 

U (Unity) หมายถึง ความเป็นอันหนึ่งอันเดียว ระหว่างครู บุคลากรทางการศึกษา ผู้ปกครอง ผู้เรียน 
และประชาชน 

S (Student-Centricity) หมายถึง ผู้เรียนเป็นเป้าหมายแห่งการพัฒนา โดยการท าให้ผู้เรียน มีวิธีคิด
และทักษะที่เป็นสากลสอดคล้องกับพลวัตในศตวรรษท่ี ๒๑ ควบคู่ไปกับส านึกและความเข้าใจ ในความเป็นไทย 

T (Technology) หมายถึง ความพร้อมด้านเทคโนโลยี ทั้งในเชิงโครงสร้าง (Infrastructure) ได้แก ่
สิ่งจ าเป็นและสิ่งอ านวยความสะดวกด้านการศึกษา เพ่ือลดความเหลื่อมล้ าของโอกาสในการศึกษา และในเชิง
การเรียนรู้ (Learning) ได้แก่ แหล่งข้อมูล แหล่งเรียนรู้รูปแบบต่าง ๆ ที่ทันสมัยช่วยให้ผู้เรียนทุกคน ถึงพร้อมซึ่ง
คุณลักษณะอันพึงประสงค์ทุกประการ 

๒. นโยบายการจัดการศึกษาทั้ง ๑๒ ข้อ ดังนี้ 
ข้อ ๑ การปรับปรุงหลักสูตรและกระบวนการเรียนรู้ให้ทันสมัย และทันการเปลี่ยนแปลง ของ

โลกในศตวรรษที่ ๒๑ โดยมุ่งพัฒนาผู้เรียนทุกระดับการศึกษาให้มีความรู้  ทักษะและคุณลักษณะที่เหมาะสมกับ
บริบทสังคมไทย 

ข้อ ๒ การพัฒนาคุณภาพและประสิทธิภาพครูและอาจารย์ในระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน และ
อาชีวศึกษาให้มีสมรรถนะทางภาษาและดิจิทัล เพ่ือให้ครูและอาจารย์ได้รับการพัฒนาให้มีสมรรถนะ ทั้งด้านการ
จัดการเรียนรู้ ด้วยภาษาและดิจิทัล สามารถปรับวิธีการเรียนการสอนและการใช้สื่อทันสมัย  และมีความ
รับผิดชอบต่อผลลัพธ์ทางการศึกษาท่ีเกิดกับผู้เรียน 

ข้อ ๓ การปฏิรูปการเรียนรู้ด้วยดิจิทัลผ่านแพลตฟอร์มการเรียนรู้ด้วยดิจิทัลแห่งชาติ  (NDLP) 
และการส่งเสริมการฝึกทักษะดิจิทัลในชีวิตประจ าวัน เพ่ือให้มีหน่วยงานรับผิดชอบพัฒนาแพลตฟอร์มการเรียนรู้
ด้วยดิจิทัลแห่งชาติ ที่สามารถน าไปใช้ในกระบวนการจัดการเรียนรู้ที่ทันสมัย และเข้าถึงแหล่งเรียนรู้ได้อย่าง
กว้างขวางผ่านระบบออนไลน์  และการน าฐานข้อมูลกลางทางการศึกษามาใช้ประโยชน์ในการพัฒนา
ประสิทธิภาพการบริหารและการจัดการศึกษา 

ข้อ ๔ การพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารและการจัดการศึกษา โดยการส่งเสริมสนับสนุน 
สถานศึกษาให้มีความเป็นอิสระและคล่องตัว การกระจายอ านาจการบริหารและการจัดการศึกษา โดยใช้จังหวัด
เป็นฐาน โดยอาศัยอ านาจตามกฎหมายการศึกษาแห่งชาติที่ได้รับการปรับปรุง เพ่ือก าหนดให้มีระบบบริหารและ
การจัดการ รวมถึงการจัดโครงสร้างหน่วยงานให้เอ้ือต่อการจัดการเรียนการสอนให้มีคุณภาพ สถานศึกษาให้มี
ความเป็นอิสระและคล่องตัว การบริหารและการจัดการศึกษาโดยใช้จังหวัดเป็นฐาน มีระบบการบริหารงาน
บุคคลโดยยึดหลักธรรมาภิบาล 
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ข้อ ๕ การปรับระบบการประเมินผลการศึกษาและการประกันคุณภาพ พร้อมจัดทดสอบ วัด
ความรู้ และทักษะที่จ าเป็นในการศึกษาต่อระดับอุดมศึกษาทั้งสายวิชาการและสายวิชาชีพ เพ่ือให้ระบบการ
ประเมินผลการศึกษาทุกระดับและระบบการประกันคุณภาพการศึกษา ได้รับการปรับปรุงให้ทันสมัย ตอบสนอง
ผลลัพธ์ทางการศึกษาได้อย่างเหมาะสม 

ข้อ ๖ การจัดสรรและการกระจายทรัพยากรให้ทั่วถึงทุกกลุ่มเป้าหมาย  รวมถึงการระดม
ทรัพยากรทางการศึกษาจากความร่วมมือทุกภาคส่วน เพ่ือให้การจัดสรรทรัพยากรทางการศึกษามีความเป็น
ธรรม และสร้างโอกาสให้กลุ่มเป้าหมายได้เข้าถึงการศึกษาที่มีคุณภาพทัดเทียมกลุ่มอ่ืน ๆ กระจายทรัพยากรทั้ง
บุคลากรทางการศึกษา งบประมาณ และสื่อเทคโนโลยีได้อย่างทั่วถึง 

ข้อ ๗ การน ากรอบคุณวุฒิแห่งชาติ (NQF) และกรอบคุณวุฒิอ้างอิงอาเซียน (AQRF) สู่การ
ปฏิบัติ เป็นการผลิตและการพัฒนาก าลังคนเพ่ือการพัฒนาประเทศโดยใช้กรอบคุณวุฒิแห่งชาติ เชื่อมโยงระบบ
การศึกษาและการอาชีพ โดยใช้กลไกการเทียบโอนประสบการณ์ด้วยธนาคารหน่วยกิต และการจัดท ามาตรฐาน
อาชีพในสาขาที่สามารถอ้างอิงอาเซียนได้ 

ข้อ ๘ การพัฒนาเด็กปฐมวัยให้ได้รับการดูแลและพัฒนาก่อนเข้ารับการศึกษาเพ่ือพัฒนา 
ร่างกาย จิตใจ วินัย อารมณ์ สังคม และสติปัญญาให้สมกับวัย เพ่ือเป็นการขับเคลื่อนแผนบูรณาการการพัฒนา 
เด็กปฐมวัยตามพระราชบัญญัติการพัฒนาเด็กปฐมวัย พ.ศ.๒๕๖๒ สู่การปฏิบัติเป็นรูปธรรม โดยหน่วยงานที่
เกี่ยวข้องน าไปเป็นกรอบในการจัดท าแผนปฏิบัติการเพ่ือพัฒนาเด็กปฐมวัย และมีการติดตามความก้าวหน้าเป็น
ระยะ  

ข้อ ๙ การศึกษาเพ่ืออาชีพและสร้างขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ เพ่ือให้ผู้จบ
การศึกษาระดับปริญญาและอาชีวศึกษามีอาชีพและรายได้ที่เหมาะสมกับการด ารงชีพและคุณภาพชีวิตที่ดี มีส่วน
ช่วยเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันในเวทีโลกได้  

ข้อ ๑๐ การพลิกโฉมระบบการศึกษาไทย ด้วยการน านวัตกรรมและเทคโนโลยีที่ทันสมัย มาใช้
ในการจัดการศึกษาทุกระดับการศึกษา เพ่ือให้สถาบันการศึกษาทุกแห่งน านวัตกรรมและเทคโนโลยีที่ทันสมัยมา
ใช้ในการจัดการศึกษาผ่านระบบดิจิทัล  

ข้อ ๑๑ การเพ่ิมโอกาสและการเข้าถึงการศึกษาที่มีคุณภาพของกลุ่มผู้ด้อยโอกาส  ทาง
การศึกษา และผู้เรียนที่มีความต้องการจ าเป็นพิเศษ เพ่ือเพ่ิมโอกาสและการเข้าถึงการศึกษาที่มีคุณภาพของกลุ่ม
ผู้ด้อยโอกาสทางการศึกษา และผู้เรียนที่มีความต้องการจ าเป็นพิเศษ  

ข้อ ๑๒ การจัดการศึกษาในระบบ นอกระบบ และตามอัธยาศัย โดยยึดหลักการเรียนรู้ตลอด
ชีวิตและการมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง เพ่ือเพ่ิมโอกาสและการเข้าถึงการศึกษาที่มีคุณภาพ ของกลุ่ม
ผู้ด้อยโอกาสทางการศึกษาและผู้เรียนที่มีความต้องการจ าเป็นพิเศษ 

เนื่องด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) ใน
ปัจจุบัน ได้ก่อให้เกิดความนิยมในรูปแบบการเรียนการสอนออนไลน์  (Online) มากยิ่งขึ้น ส่งผลกระทบอย่างมี
นัยส าคัญ ต่อการเตรียมผู้เรียนไทยให้มีทักษะที่จ าเป็นในศตวรรษที่ ๒๑ ซึ่งมุ่งเน้นความเป็นผู้ประกอบการ 
(Entrepreneurship) และความสามารถในการปรับตัวเข้ากับสถานการณ์ต่าง ๆ (Resilience) รวมถึงปัญหา
ความปลอดภัยของสถานศึกษา และปัญหาความเหลื่อมล้ าของโอกาสในการศึกษา ที่นับวันจะทวีความรุนแรง
มากยิ่งขึ้น 

๓. นโยบายระยะเร่งด่วน (Quick Win) ของกระทรวงศึกษาธิการ 
๑) ความปลอดภัยของผู้ เรียน โดยจัดให้มีรูปแบบ วิธีการ หรือกระบวนการในการดูแล 

ช่วยเหลือนักเรียน เพ่ือให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ มีความสุข และได้รับการปกป้องคุ้มครอง ความ
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ปลอดภัยทั้งด้านร่างกายและจิตใจ รวมถึงการสร้างทักษะให้ผู้เรียนมีความสามารถในการดูแลตนเอง จากภัย
อันตรายต่าง ๆ ท่ามกลางสภาพแวดล้อมทางสังคม 

๒) หลักสูตรฐานสมรรถนะ มุ่งเน้นการจัดการเรียนรู้ที่หลากหลายโดยยึดความสามารถของ
ผู้เรียนเป็นหลัก และพัฒนาผู้เรียนให้เกิดสมรรถนะที่ต้องการ 

๓) ฐานข้อมูล Big Data พัฒนาการจัดเก็บข้อมูลอย่างเป็นระบบและไม่ซ้ าซ้อน เพ่ือให้ได้ข้อมูล 
ภาพรวมการศึกษาของประเทศท่ีมีความครบถ้วน สมบูรณ์ ถูกต้องเป็นปัจจุบัน และสามารถน ามาใช้ประโยชน์ได้
อย่างแท้จริง 

๔) ขับเคลื่อนศูนย์ความเป็นเลิศทางการอาชีวศึกษา (Excellent Center) สนับสนุนการ
ด าเนินงานของศูนย์ความเป็นเลิศทางการอาชีวศึกษา (Excellent Center) ตามความเป็นเลิศของแต่ละ
สถานศึกษา และตามบริบทของพ้ืนที่ สอดคล้องกับความต้องการของประเทศทั้งในปัจจุบันและอนาคต ตลอดจน
มีการจัดการเรียนการสอนด้วยเครื่องมือที่ทันสมัย สอดคล้องกับเทคโนโลยีปัจจุบัน 

๕) พัฒนาทักษะทางอาชีพ ส่งเสริมการจัดการศึกษา ที่เน้นพัฒนาทักษะอาชีพของผู้เรียน เพ่ือ
พัฒนาคุณภาพชีวิต สร้างอาชีพและรายได้ที่เหมาะสม และเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ 

๖) การศึกษาตลอดชีวิต การจัดเรียนรู้ตลอดชีวิตส าหรับประชาชนทุกช่วงวัย ให้มีคุณภาพและ
มาตรฐาน ประชาชนในแต่ละช่วงวัยได้รับการศึกษาตามความต้องการอย่างมีมาตรฐาน เหมาะสม และเต็มตาม
ศักยภาพตั้งแต่วัยเด็กจนถึงวัยชรา และพัฒนาหลักสูตรที่เหมาะสมเพ่ือเตรียมความพร้อมในการเข้าสู่สังคมผู้สูงวัย 

๗) การจัดการศึกษาส าหรับผู้ที่มีความต้องการจ าเป็นพิเศษ ส่งเสริมการจัดการศึกษา ให้ผู้ที่มี
ความต้องการจ าเป็นพิเศษได้รับการพัฒนาอย่างเต็มศักยภาพ สามารถด ารงชีวิตในสังคมอย่างมีเกียรติ ศักดิ์ศรี 
เท่าเทียมกับผู้อ่ืนในสังคม สามารถช่วยเหลือตนเอง และมีส่วนร่วมในการพัฒนาประเทศ 
 
๗. แผนพัฒนาการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ ฉบับท่ี ๑๒ (พ.ศ. ๒๕๖๐-๒5๖๔) 

กระทรวงศึกษาธิการ ได้จัดท าแผนพัฒนาการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ ฉบับที่ ๑๒ (พ.ศ. ๒๔๖๐- 
๒๕๖๔) โดยได้น้อมน าหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกต์ ใช้เป็นกรอบในการด าเนินงาน และ
สอดคล้อง กับทิศทางการพัฒนาประเทศในช่วงแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ ๑๒ (พ.ศ.๒๔๖๐-
๒๕๖๔) โดยก าหนดสาระส าคัญ ดังนี้ 

วิสัยทัศน์ 
“มุ่งพัฒนาผู้เรียนให้มีความรู้คู่คุณธรรม มีคุณภาพชีวิตที่ดี มีความสุขในสังคม” 

พันธกิจ 
๑. ยกระดับคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาทุกระดับ/ประเภทสู่สากล  
๒. เสริมสร้างโอกาสการเข้าถึงบริการทางการศึกษาของประชาชนอย่างท่ัวถึง เท่าเทียม  
๓. พัฒนาระบบบริหารจัดการการศึกษาตามหลักธรรมาภิบาล  

เป้าหมายหลักของแผนพัฒนาการศึกษาฯ 
๑. คุณภาพการศึกษาของไทยดีขึ้น คนไทยมีคุณธรรมจริยธรรมมีภูมิคุ้มกันต่อการเปลี่ยนแปลงและการ

พัฒนาประเทศในอนาคต 
๒. ก าลังคนได้รับการผลิตและพัฒนา เพ่ือเสริมสร้างศักยภาพการแข่งขันของประเทศ  
๓. มีองค์ความรู้ เทคโนโลยี นวัตกรรม สนับสนุนการพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืน  
๔. คนไทยได้รับโอกาสในเรียนรู้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต 
๕. ระบบบริหารจัดการการศึกษามีประสิทธิภาพและทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมตามหลักธรรมาภิบาล  
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ตัวชีวั้ดตามเป้าหมายหลัก 
๑. ผลคะแนนสอบ PISA ในแต่ละวิชา 
๒. ร้อยละท่ีเพ่ิมข้ึนของคะแนนเฉลี่ยผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาหลักระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐานจาก 

การทดสอบระดับชาติ 
๓. ร้อยละคะแนนเฉลี่ยของผู้เรียนที่มีคุณธรรมจริยธรรม 
๔. ร้อยละคะแนนเฉลี่ยของผู้เรียนทุกระดับการศึกษามีความเป็นพลเมืองและพลโลก  
5. สัดส่วนผู้เรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลายประเภทอาชีวศึกษาต่อสายสามัญ  
๖. จ านวนปีการศึกษาเฉลี่ยของคนไทยอายุ ๑๔- ๔๙ ปี  
๗. ร้อยละของก าลังแรงงานที่ส าเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนต้นขึ้นไป  
๘. ร้อยละของนักเรียนต่อประชากรวัยเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย อายุ ๑๔-๑๗ ปี  
๙. สัดส่วนผู้เรียนในสถานศึกษาทุกระดับของรัฐต่อเอกชน  
๑๐. จ านวนภาคีเครือข่ายที่เข้ามามีส่วนร่วมในการจัด/พัฒนาและส่งเสริมการศึกษา  

ยุทธศาสตร์ 
๑. ยุทธศาสตร์พัฒนาหลักสูตร กระบวนการเรียนการสอน การวัดและประเมินผล  
๒. ยุทธศาสตร์ผลิต พัฒนาครู คณาจารย์และบุคลากรทางการศึกษา 
๓. ยุทธศาสตร์ผลิตและพัฒนาก าลังคน รวมทั้งงานวิจัยที่สอดคล้องกับความต้องการของการพัฒนา 

ประเทศ 
๔. ยุทธศาสตร์ขยายโอกาสการเข้าถึงบริการทางการศึกษา และการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต 
5. ยุทธศาสตร์ส่งเสริมและพัฒนาระบบเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการศึกษา 
๖. ยุทธศาสตร์ พัฒนาระบบบริหารจัดการและส่งเสริมให้ ทุกภาคส่วนมี ส่วนร่วมในการจัดการศึกษา 

 
๘. ยุทธศาสตร์ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

นโยบายและจุดเน้นของกระทรวงศึกษาธิการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
 รัฐมนตรีกระทรวงศึกษาธิการ ประกาศนโยบายและจุดเน้นของกระทรวงศึกษาธิการ เพื่อให้ส่วนราชการ
ในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ ยึดเป็นกรอบการด าเนินงานในการจัดท าแผนและงบประมาณรายจ่ายประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2564 พร้อมทั้งขับเคลื่อนการด าเนินงานด้านการศึกษาให้มีคุณภาพ ประสิทธิภาพในทุกมิติ 
โดยใช้จ่ายงบประมาณอย่างคุ้มค่า เพ่ือมุ่งเป้าหมาย คือ ผู้เรียนทุกช่วงวัย ดังนี้ 
 หลักการตามนโยบาย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
 1. ปรับรื้อและเปลี่ยนแปลงระบบการบริหารจัดการ 
 2. ปรับรื้อและเปลี่ยนแปลงระบบการบริหารทรัพยากร 
 3. ปรับรื้อและเปลี่ยนแปลงระบบการบริหารจัดการและพัฒนาก าลังคนของกระทรวงศึกษาธิการ 
 4. ปรับรื้อและเปลี่ยนแปลงระบบการจัดการศึกษาและการเรียนรู้  
 จุดเน้นประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
 1. การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 
  1.1 การจัดการศึกษาเพ่ือคุณวุฒิ 
  1.2 การเรียนรู้ตลอดชีวิต 
 2. การพัฒนาการศึกษาเพ่ือความม่ันคง 
 3. การสร้างความสามารถในการแข่งขัน 
 4. การสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางการศึกษา 
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 5. การจัดการศึกษาเพ่ือสร้างเสริมคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
 6. การปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการ 
 หลักการตามนโยบาย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (เพิ่มเติม) 
 เนื่องจาก ในห้วงสถานการณ์การแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) รัฐบาลจึงได้
ก าหนดมาตรการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ซึ่งท าให้
สังคมไทยต้องปรับเปลี่ยนชีวิตให้เข้ากับวิถีชีวิตใหม่ หรือ New Normal จึงมีความจ าเป็นต้องปรับเปลี่ยนรูปแบบ
การด าเนินการให้มีความปลอดภัยทั้งต่อตัวผู้เรียน ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาให้เป็นไปด้วยความ
เรียบร้อย ดังนั้น นโยบาย “การศึกษายกก าลังสอง (Thailand Education Eco – System : TE S) เป็น
การศึกษาที่เข้าใจ Supply และตอบโจทย์ Demand” ดังนี้ 
 ด าเนินการปลดล็อก ปรับเปลี่ยน เปิดกว้าง ที่เป็นเงื่อนไขต่าง ๆ เพื่อให้บรรลุผลตามนโยบาย โดย 
 - ปลดล็อก กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศต่าง ๆ เพ่ือให้เกิดความร่วมมือกันระหว่างภาครัฐ 
ภาคเอกชน และภาคประชาสังคมให้สามารถด าเนินการที่เกี่ยวข้องกับการศึกษาได้อย่างรวดเร็ว รวมถึงการ
บริหารการศึกษาของประเทศให้ครอบคลุมทุกพ้ืนที่ 
 - ปรับเปลี่ยน หลักสูตรการเรียนการสอนที่มุ่งเน้นการพัฒนาขีดความสามารถและศักยภาพให้ทันต่อการ
เปลี่ยนแปลงของโลก ปรับเปลี่ยนการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาผ่านศูนย์พัฒนาศักยภาพบุคคลเพ่ือ
ความเป็นเลิศ เพ่ือให้ครู Up Skill และ Re-Skill ของตนเองได้ตลอดเวลา ทั้งนี้ เพ่ือส่งต่อความรู้ไปยังผู้เรียนให้
เป็นคนดี คนเก่ง และคนที่มีคุณภาพ 
 - เปิดกว้าง เสรีทางการศึกษาให้ภาคเอกชนที่มีคุณภาพเข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนาการศึกษาร่วม
ประเมินผลการเรียนรู้ของผู้ เรียนผ่านศูนย์พัฒนาศักยภาพบุคคลเพ่ือความเป็นเลิศ (Human Capital 
Excellence Center : HCEC) จากแพลตฟอร์มดิจิทัล (Digital Education Excellence Platform : DEEP) ให้
ครอบคลุมผู้เรียนทั่วประเทศ 
 จุดเน้นประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (เพิ่มเติม) 
 - พัฒนาครูทุกระดับให้มีทักษะ ความรู้ที่จ าเป็น เพ่ือท าหน้าที่วิทยากรมืออาชีพ (Train The Trainer) 
และขยายผลการพัฒนาผ่านศูนย์พัฒนาศักยภาพบุคคลเพ่ือความเป็นเลิศ (Human Capital Excellence 
Center : HCEC) 
 - จัดการเรียนรู้ตลอดชีวิตผ่านเว็บไซต์ www.deep.go.th โดยปลดล็อกและเปิดกว้างให้ภาคเอกชน
สามารถเข้ามาพัฒนาเนื้อหา เพ่ือให้ผู้เรียน ครู และผู้บริหารทางการศึกษามีทางเลือกในการเรียนรู้ที่หลากหลาย 
และตลอดเวลาผ่านแพลตฟอร์มด้านการศึกษาเพ่ือความเป็นเลิศ (Digital Education Excellence Platform : 
DEEP) 
 - ให้ผู้เรียน ครู ผู้บริหารทางการศึกษามีแผนพัฒนารายบุคคลผ่านแผนพัฒนารายบุคคลสู่ความเป็นเลิศ 
(Excellence Individual Development Plan : EIDP) 
 - จัดท า “คู่มือมาตรฐานโรงเรียน” เพ่ือก าหนดให้ทุกโรงเรียนต้องมีพ้ืนฐานที่จ าเป็น 
   
9. นโยบายส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖4 - 2565 

  ตามแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ. 2561 – 25680) และแผนปฏิรูปประเทศด้านการศึกษา
ก าหนดให้มีการพัฒนาเด็กตั้งแต่ระดับปฐมวัยให้มีสมรรถนะและคุณลักษณะที่ดี สมวัยทุกด้าน โดยการปฏิรูป
กระบวนการเรียนรู้ที่ตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ 21 ตระหนักถึงพหุปัญญาของมนุษย์ที่
หลากหลาย มีเป้าหมายให้ผู้เรียนทุกกลุ่มวัยได้รับการศึกษาที่มีคุณภาพตามมาตรฐาน มีทักษะที่จ าเป็นของโลก
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อนาคต สามารถแก้ปัญหา ปรับตัว สื่อสาร และท างานร่วมกับผู้อ่ืนได้อย่างมีประสิทธิผล มีวินัย มีนิสัยใฝ่เรียนรู้
อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต รวมทั้งเป็นพลเมืองที่รู้สิทธิและหน้าที่ มีความรับผิดชอบและมีจิตสาธารณะ 

ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน มุ่งมั่นในการพัฒนาการศึกษาขั้นพ้ืนฐานให้เป็น 
“การศึกษาขั้นพ้ืนฐานวิถีใหม่ วิถีคุณภาพ” มุ่งเน้นความปลอดภัยในสถานศึกษา ส่งเสริมโอกาสทางการศึกษาที่มี
คุณภาพอย่างเท่าเทียม และบริหารจัดการศึกษาอย่างมีประสิทธิภาพ จึงก าหนดนโยบายส านักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 – 2565 ดังนี้ 

1. ด้านความปลอดภัย 
พัฒนาระบบและกลไกในการดูแลความปลอดภัยให้กับผู้เรียน ครู และบุคลากรทางการศึกษาและ

สถานศึกษา จากภัยพิบัติและภัยคุกคามทุกรูปแบบ รวมถึงการจัดสภาพแวดล้อมที่เอ้ือต่ อการมีสุขภาวะที่ดี
สามารถปรับตัวต่อโรคอุบัติใหม่และโรคอุบัติซ้ า 

2. ด้านโอกาส 
2.1 สนับสนุนให้เด็กปฐมวัยได้เข้าเรียนทุกคน มีพัฒนาการที่ดี ทั้งทางร่างกาย จิตใจ วินัย อารมณ์ 

สังคม และสติปัญญาให้สมกับวัย 
2.2 ด าเนินการให้เด็กและเยาวชนได้รับการศึกษาจนจบการศึกษาขั้ นพ้ืนฐานอย่างมีคุณภาพตาม

มาตรฐาน วางรากฐานการศึกษาเพ่ืออาชีพ สามารถวิเคราะห์ตนเองเพ่ือการศึกษาต่อ และประกอบอาชีพตรง
ตามศักยภาพและความถนัดของตนเอง รวมทั้งส่งเสริมและพัฒนาผู้เรียนที่มีความสามารถพิเศษสู่ความเป็นเลิศ      
เพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ 

2.3 พัฒนาระบบดูแลช่วยเหลือเด็กและเยาวชนที่อยู่ในการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน เพ่ือป้องกันไม่ให้ออกจาก
ระบบการศึกษา รวมทั้งช่วยเหลือเด็กตกหล่นและเด็กออกกลางคันให้ได้รับการศึกษาขั้นพ้ืนฐานอย่างเท่าเทียมกัน 

2.4 ส่งเสริมให้เด็กพิการและผู้ด้อยโอกาส ให้ได้รับโอกาสทางการศึกษาที่มีคุณภาพ มีทักษะในการด าเนิน
ชีวิต มีพ้ืนฐานในการประกอบอาชีพ พ่ึงตนเองได้อย่างมีศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง 

3. ด้านคุณภาพ 
3.1 ส่งเสริมการจัดการศึกษาให้ผู้เรียนมีความรู้ มีทักษะการเรียนรู้และทักษะที่จ าเป็นของโลกในศตวรรษที่ 

21 อย่างครบถ้วน เป็นคนดี มีวินัย มีความรักในสถาบันหลักของชาติ ยึดมั่นการปกครองในระบอบ
ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข มีทัศนคติที่ถูกต้องต่อบ้านเมือง 

3.2 พัฒนาผู้ เรียนให้มีสมรรถนะและทักษะด้านการอ่าน คณิตศาสตร์ การคิดขั้นสูง นวัตกรรม 
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีดิจิทัล และภาษาต่างประเทศ เพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขัน และการเลือก
ศึกษาต่อเพ่ือการมีงานท า 

3.3 ปรับหลักสูตรเป็นหลักสูตรฐานสมรรถนะ ที่เน้นการพัฒนาสมรรถนะหลักที่จ าเป็นในแต่ละระดับ   
จัดกระบวนการเรียนรู้แบบลงมือปฏิบัติจริง รวมทั้งส่งเสริมการจัดการเรียนรู้ที่สร้างสมดุลทุกด้านส่งเสริมการจัด
การศึกษาเพ่ือพัฒนาพหุปัญญา พัฒนาระบบการวัดและประเมินผลผู้เรียนทุกระดับ 

3.4 พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาให้เป็นครูยุคใหม่ มีศักยภาพในการจัดการเรียนการสอนตาม
หลักสูตรฐานสมรรถนะ มีทักษะในการปฏิบัติหน้าที่ได้ดี มีความรู้ความสามารถในการใช้เทคโนโลยีดิจิทัล มีการ
พัฒนาตนเองทางวิชาชีพอย่างต่อเนื่อง รวมทั้งมีจิตวิญญาณความเป็นครู 

4. ด้านประสิทธิภาพ 
4.1 พัฒนาระบบบริหารจัดการโดยใช้พ้ืนที่ เป็นฐาน มีนวัตกรรมเป็นกลไกหลักในการขับเคลื่อนบน

ฐานข้อมูลสารสนเทศท่ีถูกต้อง ทันสมัย และการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน 
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4.2 พัฒนาโรงเรียนมัธยมดีสี่มุมเมือง โรงเรียนคุณภาพของชุมชน โรงเรียนขนาดเล็กและโรงเรียนที่
สามารถด ารงอยู่ได้อย่างมีคุณภาพ (Stand Alone) ให้มีคุณภาพอย่างยั่งยืน สอดคล้องกับบริบทของพ้ืนที่ 

4.3 บริหารจัดการโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา ที่มีจ านวนนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 -3     
น้อยกว่า 20 คน ให้ได้รับการศึกษาอย่างมีคุณภาพ สอดคล้องกับนโยบายโรงเรียนคุณภาพชุมชน 

4.4 ส่งเสริมการจัดการศึกษาที่มีคุณภาพในสถานศึกษาที่มีวัตถุประสงค์เฉพาะ และสถานศึกษาที่ตั้งใน
พ้ืนที่ลักษณะพิเศษ 

4.5 สนับสนุนพื้นที่นวัตกรรมการศึกษาให้เป็นต้นแบบการพัฒนานวัตกรรมการศึกษาและการเพ่ิมความ
คล่องตัวในการบริหารและการจัดการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 

4.6 เพ่ิมประสิทธิภาพการนิเทศ ติดตามและประเมินผลการศึกษาข้ันพื้นฐาน 

๑0. ยุทธศาสตร์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 

ข. ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เป้าหมายระดับภาค 
 หลุดพ้นจากความยากจนสู่เป้าหมายการพ่ึงตนเอง 
เป้าหมาย 
 1. จ านวนคนจนลดลง และมีการกระจายรายได้ที่เหมาะสม 
 2. มูลค่าการลงทุนในพ้ืนที่เศรษฐกิจพิเศษชายแดนเพิ่มข้ึน 
 3. เมืองศูนย์กลางของจังหวัดเป็นเมืองน่าอยู่ส าหรับคนทุกกลุ่มในสังคมเพ่ิมขึ้น 
 4. พื้นที่ป่าต้นน้ าเพิ่มขึ้น 
 5. ปริมาณการกักเก็บน้ าและพัฒนาแหล่งน้ าใหม่เพิ่มขึ้น 
 6. คุณภาพสิ่งแวดล้อมดีข้ึน 

ตัวช้ีวัด 
1. สัดส่วนคนจนภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
2. สัมประสิทธิ์การกระจายรายได้ 
3. มูลค่าการลงทุนภาครัฐและภาคเอกชน ในพ้ืนที่เศรษฐกิจพิเศษชายแดน 
4. จ านวนเมืองศูนย์กลางของจังหวัดที่ได้รับการพัฒนาเป็นเมืองน่าอยู่ 
5. จ านวนพื้นที่ป่าต้นน้ า 
6. สัดส่วนพื้นที่ชลประทานและพ้ืนที่รับประโยชน์ของระบบชลประทาน 
7. ร้อยละของปริมาณขยะท่ีได้รับการก าจัดอย่างถูกต้องตามหลักวิชาการ 

จุดเน้นการพัฒนา 
ข. ๑. ด้านความม่ังคง  
มิติบูรณาการ (Agenda) 

ข. ๑.๑ สนับสนุนการจัดการปัญหาแรงงานต่างด้าวและการค้ามนุษย์ (๑.๓.๓) ส่งเสริมการบริหาร 
จัดการแรงงานต่างด้าวอย่างมีประสิทธิภาพ ตรวจสอบ ควบคุม จัดระบบการจ้างแรงงาน ต่างด้าวให้ท างาน
ถูกต้องตามกฎหมาย จัดระเบียบพ้ืนที่ รวมทั้งสวัสดิการต่าง ๆ ตามเกณฑ์พ้ืนฐานและแนวทางขั้นพ้ืนฐานในการ
ดูแลแรงงานข้ามชาติ  
 ข. ๑.๒ สนับสนุนการป้องกัน ปราบปราม และบ าบัดรักษาผู้ติดยาเสพติด เร่งรัดการบังคับใช้กฎหมาย
อย่างเคร่งครัดตามแนวชายแดนที่เป็นพ้ืนที่เสียงและในกลุ่มจังหวัดที่มีอัตราคดี ยาเสพติดสูง ได้แก่ กลุ่มจังหวัด
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง ๒ กลุ่มจังหวัดภาค ตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน ๒ และกลุ่มจังหวัดภาค
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ตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน ๑ รวมถึง เสริมสร้างภูมิคุ้มกันและให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการป้องกันแก้ไข
ปัญหายาเสพติดและการลักลอบน าเข้าส่งออกสินค้าผิดกฎหมาย  

มิติกระทรวง/หน่วยงาน (Function) 
ข. ๑.๓ สนับสนุนการพัฒนาระบบการเตรียมความพร้อมแห่งชาติและระบบบริหารจัดการภัยพิบัติ 

(๑.๖.๑) สนับสนุนการป้องกัน แก้ไข และเตรียมความพร้อมเพ่ือรองรับการเกิดภัยพิบัติ ทางธรรมชาติ อาทิ  
ภัยแล้ง อุทกภัย และภัยพิบัติอ่ืน  

ข. ๑.๔ สนับสนุนการด าเนินภารกิจพ้ืนฐานเพ่ือจัดการปัญหาการหลบหนีเข้าเมืองของประชากรจาก 
ประเทศเพ่ือนบ้านอย่างมีประสิทธิภาพและเป็นระบบ  

ข. ๑.๕ สนับสนุนการด าเนินภารกิจพ้ืนฐานเพื่อด ารงสภาพความพร้อมในการป้องกันประเทศ 

ข ๒. ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขันประเทศ  
มิติพื้นที่ (Area) 

ข. ๒.๑ พัฒนาพื้นที่ทุ่งกุลาร้องไห้ในพื้นที่จังหวัดยโสธร สุรินทร์ ร้อยเอ็ด มหาสารคาม ศรีสะเกษ  
 ให้เป็นแหล่งผลิตข้าวหอมมะลิคุณภาพสูง รวมทั้งพ้ืนที่ที่มีศักยภาพอ่ืน ๆ โดยปรับกระบวนการผลิตให้

อยู่ภายใต้มาตรฐานเกษตรปลอดภัย พัฒนาห่วงโซ่เกษตรอินทรีย์ให้ครอบคลุมทุกขั้นตอน การผลิต พร้อมทั้ง
ขยายพ้ืนที่เกษตรอินทรีย์ โดยสนับสนุนให้มีการพัฒนาระบบที่สมาชิกกลุ่มผลิตและชุมชนมีส่วนร่วมในการ
ตรวจสอบกันเอง สนับสนุนการวิจัยและพัฒนานวัตกรรมใหม่ ๆ ให้ตอบสนองตลาดสินค้าเพ่ือสุขภาพ และการ
ส่งออกจัดตั้งกองทุนเกษตรอินทรีย์ ส่งเสริมตลาด สีเขียวในชุมชนและท้องถิ่น พร้อมทั้งส่งเสริมเกษตรกรและ
กลุ่มเกษตรกรจ าหน่ายสินค้าผ่านช่องทางพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ทั้งภายในประเทศและต่างประเทศ (๒.๗.๒.๑) 

ข. ๒.๒ ส่งเสริมการปรับเปลี่ยนไปสู่สินค้าเกษตรชนิดใหม่ตามศักยภาพของพ้ืนที่ โดยส่งเสริมการปลูก
พืชผัก ผลไม้ ไม้ดอกในพ้ืนที่จังหวัดเลย หนองคาย บึงกาฬ นครพนม ศรีสะเกษ และอุบลราชธานี รวมทั้ง
ส่งเสริมการเลี้ยงโคเนื้อคุณภาพสูงในพ้ืนที่จังหวัดสกลนคร มุกดาหาร นครพนม และโคนมในพ้ืนที่ จังหวัด
นครราชสีมา และอุบลราชธานี (๒.๗.๒.๒) 

ข. ๒.๓ สนับสนุนเกษตรกรและสถาบันเกษตรกรให้พ่ึงตนเองได้ น าร่องในจังหวัดอ านาจเจริญ กาฬสินธุ์ 
และขอนแก่น โดยสนับสนุนการรวมกลุ่มเกษตรกร และพัฒนาเครือข่ายวิสาหกิจชุมชนหรือ สหกรณ์การเกษตร
ให้เข้มแข็ง ส่งเสริมการออมและการเข้าถึงแหล่งเงินทุนพัฒนาเกษตรกรรุ่นใหม่ให้เป็น มืออาชีพ โดยยึดหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เกษตรทฤษฎีใหม่ โครงการ ๑ไร่ ๑ แสน และ เกษตรแปลงใหญ่ ส่งเสริมการ
เรียนรู้จากกลุ่มเกษตรที่ประสบความส าเร็จให้เป็นต้นแบบ รวมทั้งส่งเสริม ตลาดสินค้าเกษตรในท้องถิ่น และ
ตลาดอิเล็กทรอนิกส์อย่างท่ัวถึง (๒.๗.๒.๓) 

ข. ๒.๔ พัฒนาให้นครราชสีมาเป็นศูนย์กลางอุตสาหกรรมเกษตรแปรรูปและอาหารแบบครบวงจร โดย
สนับสนุนและส่งเสริมการวิจัยและพัฒนา เพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขันภาคอุตสาหกรรม และภาคอาหาร 
ตลอดจนการสร้างเครือข่ายระหว่างภาคเอกชน  สถาบันการศึกษา และภาคราชการ เพ่ือก่อให้เกิดการ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ ข้อมูล เทคโนโลยี นวัตกรรม ในการแปรรูปสินค้าเกษตรและอาหาร ให้เป็นผลิตภัณฑ์
ส าเร็จรูปที่มีมูลค่าสูงและตรงตามความต้องการของตลาด (๒.๗.๒.๔) 

ข. ๒.๕ ยกระดับมาตรฐานสินค้ากลุ่มผ้าไหม ผ้าฝ้าย ผ้าย้อมคราม และส่งเสริมพ้ืนที่ที่มีศักยภาพให้ก้าว 
ไปสู่การเป็นศูนย์กลางแฟชั่นในระดับภูมิภาค อาทิ ขอนแก่น นครราชสีมา สุรินทร์ และสกลนคร ส่งเสริมการ
พัฒนาคุณภาพสินค้า การออกแบบ และตราสัญลักษณ์ พัฒนาเทคโนโลยีและงานศึกษาวิจัย สร้างนวัตกรรมเพ่ิม
มูลค่า พร้อมทั้งพัฒนาและยกระดับผลิตภัณฑ์ชุมชนอ่ืนๆ โดยยกระดับ ผู้ประกอบการ สร้างความเชื่อมโยง
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ระหว่างวิสาหกิจชุมชน วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมกับ ภาคอุตสาหกรรม และส่งเสริมการจับคู่ธุรกิจเพ่ือ
สร้างโอกาสทางธุรกิจ (๒.๗.๒.๕) 

ข. ๒.๖ ส่งเสริมอุตสาหกรรมขนาดย่อมผลิตสินค้าอุปโภคบริโภคในพ้ืนที่เชื่อมโยงระเบียงเศรษฐกิจ 
จังหวัดขัยภูมิ ขอนแก่น กาฬสินธุ์ ร้อยเอ็ด มุกดาหาร เพ่ือการส่งออกสู่ประเทศเพ่ือนบ้านโดย เน้นอุตสาหกรรม  
สีเขียวและการใช้วัตถุดิบในพ้ืนที่ (๒.๗.๒.๖) 

ข. ๒.๗ เพ่ิมศักยภาพการผลิตพลังงานทดแทนในพ้ืนที่กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลาง 
และตอนล่าง โดยให้ความส าคัญกับความสมดุลระหว่างพืชอาหารและพืชพลังงานโดยส่งเสริมให้ เกษตรกรปลูก
พืชพลังงานในพ้ืนที่ที่เหมาะสม ส่งเสริมการผลิตพลังงานทดแทนด้วยเทคโนโลยีที่ ใช้งานได้ง่ายจากพลังงาน
แสงอาทิตย์ พลังงานลม พลังงานชีวภาพและชีวมวล ทั้งในภาคการ ผลิตชุมชนและท้องถิ่นให้มากข้ึน (๒.๗.๒.๗) 

ข. ๒.๘ ส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงประเพณีวัฒนธรรมในทุกพ้ืนที่ ท่องเที่ยวอารยธรรมขอมในพ้ืนที่กลุ่ม 
จังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง ท่องเที่ยววัฒนธรรมลุ่มน้ าโขงและสุขภาพในกลุ่ม จั งหวัดภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน ท่องเที่ยวยุคก่อนประวัติศาสตร์ในจังหวัดอุดรธานี ขอนแก่น กาฬสินธุ์ ท่องเที่ยว
เชิงกีฬาในพ้ืนที่จังหวัดบุรีรัมย์ ศรีสะเกษ นครราชสีมา ท่องเที่ยว ธรรมชาติในจังหวัดชัยภูมิ เลย นครราชสีมา 
อุบลราชธานี โดยเพ่ิมนวัตกรรมการบริการ ท่องเที่ยวที่มีความหลากหลาย ตอบสนองกลุ่มเป้าหมาย พัฒนา
แหล่งท่องเที่ยวให้ได้มาตรฐาน ส่งเสริมกิจกรรมการท่องเที่ยว เพ่ือให้สามารถท่องเที่ยวได้ทั้งปีรวมทั้งพัฒนา
เส้นทางการ ท่องเที่ยวที่เชื่อมโยงในลักษณะเครือข่าย เพ่ือกระจายนักท่องเที่ยวจากเมืองหลักไปสู่เมืองรอง  
ชุมชนและท้องถิ่น (๒.๗.๒.๘) 

ข. ๒.๙ พัฒนาเส้นทางเชื่อมโยงแหล่งท่องเที่ยวกับประเทศเพ่ือนบ้าน อาทิ สี่เหลี่ยมวัฒนธรรมล้านช้าง 
เลย - อุดรธานี - หนองบัวล าภู - หนองคาย - สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว โดยเร่ง พัฒนาเส้นทาง
การท่องเที่ยวแบบเชื่อมโยงพ้ืนที่ และเชื่อมโยง กิจกรรมการท่องเที่ยวระหว่าง ภาคเอกชนกับชุมชนและท้องถิ่น 
ทั้งในประเทศและประเทศเพ่ือนบ้านที่สอดคล้องกับความต้องการของนักท่องเที่ยว (๒.๗.๒.๙) 

ข. ๒.๑๐ พัฒนาเมืองขอนแก่นและเมืองนครราชสีมาให้เป็นเมืองศูนย์กลาง การค้า การลงทุนการ
บริการสุขภาพและศูนย์กลางการศึกษา โดยพัฒนาและปรับปรุงโครงสร้างพ้ืนฐาน เชื่อมโยงกับระบบโครงสร้าง
พ้ืนฐานหลักที่เชื่อมโยงระหว่างภาค เร่งรัดพัฒนาระบบขนส่ง  พร้อมทั้งส่งเสริมระบบขนส่งสาธารณะในเมืองให้
เชื่อมโยงระหว่างเมืองและระบบขนส่งอื่น และรักษาความสมดุลของระบบนิเวศ  

ข. ๒.๑๑ พัฒนาพ้ืนที่รอบสถานีขนส่งระบบรางในเมืองที่มีศักยภาพที่ส าคัญ อาทิ เมืองหนองคายและ
บริเวณเมืองชายแดนที่มีศักยภาพ รวมทั้งบริเวณใกล้พ้ืนที่เขตเศรษฐกิจพิเศษชายแดน อาทิ เมืองนครพนม เมือง
บึงกาฬ โดยสนับสนุนให้มีการจัดท าโครงการน าร่องที่ใช้แนวทางการจัดรูปที่ดินการผังเมืองควบคู่กับการพัฒนา
เมืองแบบประหยัดพลังงาน  

ข. ๒.๑๒ พัฒนาพ้ืนที่เศรษฐกิจพิเศษชายแดนมุกดาหาร ให้เป็นประตู และศูนย์การค้า การท่องเที่ยว 
และการลงทุน เชื่อมโยงกับเขตเศรษฐกิจพิเศษ สะหวัน-เซโน สาธารณรัฐประชาธิปไตย ประชาชนลาวสู่ท่าเรือน้ า
ลึกดานัง สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม โดยส่งเสริมและอ านวย ความสะดวกการลงทุนในพ้ืนที่เขตพัฒนา
เศรษฐกิจพิเศษชายแดน ให้สิทธิประโยชน์ในระดับ เหมาะสมเพ่ือจูงใจให้เกิดการลงทุน เพ่ิมประสิทธิภาพการ
ให้บริการของศูนย์บริการเบ็ดเสร็จ ในพ้ืนที่ พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและด่านชายแดน พัฒนาเมืองชายแดนให้
สามารถรองรับ การพัฒนา และก าหนดการใช้ประโยชน์พ้ืนที่เพ่ือรองรับกิจกรรมเป้าหมายและกิจกรรมที่ 
เกี่ยวข้อง สนับสนุนและยกระดับการพัฒนากิจกรรมทางเศรษฐกิจที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดส้อม และสอดคล้องกับ
ศักยภาพของพ้ืนที่ส่งเสริมให้ภาคประชาชนและภาคีการพัฒนามีส่วนร่วม และได้รับประโยชน์จากการพัฒนา 
บริหารจัดการด้านสาธารณสุข แรงงาน และความมั่นคง 
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ข. ๒.๑๓ พัฒนาพ้ืนที่เศรษฐกิจพิเศษชายแดนนครพนม ให้เป็นประตู และศูนย์การค้า การท่องเที่ยว
และการลงทุน เชื่อมโยงสู่ภาคกลางของสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวสู่ท่าเรือน ้าลึก หวุ่งอ๋าง จังหวัดฮา
ติงห์ สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม และสาธารณรัฐประชาชนจีนตอนใต้ โดยส่งเสริมและอ านวยความสะดวก
การลงทุนในพ้ืนที่เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษชายแดน ให้ สิทธิประโยชน์ในระดับเหมาะสมเพ่ือจูงใจให้เกิดการ
ลงทุน พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและ ด่านชายแดน พัฒนาเมืองชายแดนให้สามารถรองรับการพัฒนา ก าหนดการ
ใช้ประโยชน์ พ้ืนที่เพ่ือรองรับกิจกรรมเป้าหมายและกิจกรรมที่เกี่ยวข้อง สนับสนุนและยกระดับการพัฒนา
กิจกรรมทางเศรษฐกิจที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมและสอดคล้องกับศักยภาพของพ้ืนที่ ส่งเสริม ให้ภาคประชาชน
และภาคีการพัฒนาที่เกี่ยวข้องเข้ามามีส่วนร่วม และได้รับประโยชน์จาก การพัฒนา บริหารจัดการด้าน
สาธารณสุข แรงงาน และความม่ันคง  

ข. ๒.๑๔ พัฒนาพ้ืนที่เศรษฐกิจพิเศษชายแดนหนองคาย ให้เป็นประตู และศูนย์การค้า การท่องเที่ยว 
และการลงทุน เชื่อมโยงสู่แขวงเวียงจันทน์ สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวโดย ส่งเสริมและอ านวยความ
สะดวกการลงทุนในพ้ืนที่เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษชายแดน ให้สิทธิประโยชน์ในระดับเหมาะสมเพ่ือจูงใจให้เกิด
การลงทุน พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและด่านชายแดน รวมทั้งพัฒนาเมืองชายแดนให้สามารถรองรับการพัฒนา 
สนับสนุนและยกระดับ การพัฒนากิจกรรมทางเศรษฐกิจที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมและสอดคล้องกับศักยภาพของ 
พ้ืนที่ ส่งเสริมให้ภาคประชาชนและภาคีการพัฒนาที่เก่ียวข้องเข้ามามีส่วนร่วมและได้รับประโยชน์จากการพัฒนา 
บริหารจัดการด้านสาธารณสุข แรงงาน และความมั่นคง 

มิติบูรณาการ (Agenda) 
ข. ๒.๑5 สนับสนุนการพัฒนาอุตสาหกรรมศักยภาพ (๒.๒.๑) โดยมุ่งเน้นพัฒนาอุตสาหกรรมเป้าหมาย 

ด้านเกษตรแปรรูป พลังงานทดแทน และอิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะ เพ่ือเพ่ิมมูลค่าและยกระดับผลิตภัณฑ์ โดยน า
เทคโนโลยีและนวัตกรรมมาใช้ในกระบวนการผลิต ส่งเสริมการเพ่ิมผลิตภาพ และยกระดับมาตรฐานของ
ผลิตภัณฑ์  รวมทั้ งสร้างนิคมอุตสาหกรรม อุดรธานี  เพ่ือรองรับ อุตสาหกรรม ๔ ด้าน (ด้านยานยนต์ 
อิเล็กทรอนิกส์ เหล็ก ยางพาราขั้นปลาย และวัสดุก่อสร้าง) 

ข. ๒.๑๖ สนับสนุนการสร้างรายได้จากการท่องเที่ยวและบริการ (๒.๒.๒) ดังนี้ 
๑) ส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงธรรมชาติตามแนวชายฝังแม่น้ าโขง ๗ จังหวัด (เลย หนองคาย บึงกาฬ 

นครพนม มุกดาหาร อ านาจเจริญ และอุบลราชธานี) โดยพัฒนาเป็นจุดหมายการท่องเที่ยวแห่งใหม่ด้านการ
ท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมที่มีอัตลักษณ์ และการท่องเที่ยวเชิงธรรมชาติจากความหลากหลายของทรัพยากรการ
ท่องเที่ยวของแต่ละจังหวัดเพ่ิมศักยภาพในการพัฒนาเป็นประตูสู่การท่องเที่ยวเชื่อมโยงเศรษฐกิจประเทศเพ่ือน
บ้านสู่ภูมิภาคต่าง ๆ เพื่อสร้างรายได้แก่ชุมชนผ่าน โครงการ OTOP Village 

๒) พัฒนาเส้นทางการท่องเที่ยว อาทิ ถนน ทางจักรยาน ให้มีความต่อเนื่องเชื่อมโยงกันโดย น าร่องใน
จังหวัดหนองคาย บึงกาฬ นครพนม และมุกดาหาร 

๓) พัฒนาการท่องเที่ยวเพ่ือการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์ อาทิ พิพิธภัณฑ์ไดโนเสาร์ในจังหวัด ขอนแก่น 
กาฬสินธุ์ หนองบัวล าภู 

ข. ๒.๑๗ สนับสนุนการพัฒนาศักยภาพการผลิตภาคการเกษตร (๒.๒.๓) ดังนี้ 
๑) ส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ในพ้ืนที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ได้แก่ ข้าวหอมมะลิ พืชผัก 

ผลไม้ ไม้ดอก โคเนื้อ โคนม และหม่อนไหม  
๒) ส่งเสริมการพัฒนาสายพันธุ์และการเลี้ยงโคเนื้อไทยไปสู่การผลิต เพ่ือโคที่มีคุณภาพและมูลค่าสูง 

อาทิ เนื้อวัวโคราชวากิว เนื้อวัวสุรินทร์วากิว 
๓) ส่งเสริมการปรับเปลี่ยนพ้ืนที่ที่ไม่เหมาะสมตามแผนที่เกษตร (Agri-Map) เพ่ือการบริหารจัดการเชิง

รุก โดยเฉพาะพ้ืนที่ที่ไม่เหมาะสมในการปลูกข้าวไปท าเกษตรที่เหมาะสมหรือ เกษตรกรรมทางเลือก 
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๔) เร่งรัดการจัดสรรที่ดินท ากินในเขตปฏิรูปที่ดินให้เกษตรกรที่ไม่มีที่ดินท ากินหรือมีที่ดินท ากิน  
ไม่เพียงพอ ส าหรับพื้นที่ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือที่ยังไม่จัดสรร จ านวน ๒.๔ ล้านไร่ 

๕) ขับเคลื่อนเกษตรอินทรีย์และพัฒนา นวัตกรรมการแปรรูปสินค้าเกษตร ในจังหวัดยโสธร สนับสนุน
เทคโนโลยีพลังงานทดแทนเพ่ือใช้ในการบริหารจัดการน้ าเพ่ือการเกษตร ได้แก่ ระบบสูบน้ าพลังงานแสงอาทิตย์ 
เพ่ือลดต้นทุนการผลิตในภาคเกษตร ส่งเสริมและขยายผล เทคโนโลยีพลังงานเพ่ือแปรรูปผลผลิตทางการเกษตร 
ได้แก่ โรงอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์ เตาประสิทธิภาพสูง เพ่ือเพ่ิมรายได้ให้เกษตร 

๖) สนับสนุนจังหวัดกาฬสินธุ์ให้เป็นโครงการน าร่อง Rice City เพ่ือด าเนินการให้ครบวงจร  
๗) ส่งเสริมการปลูกและแปรรูปยางพารา ในพ้ืนที่กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน ๑ 

(จังหวัดบึงกาฬ อุดรธานี และหนองคาย) 
๘) ส่งเสริมการปลูกพืชสมุนไพรในพื้นที่จังหวัดสกลนคร นครราชสีมา และชัยภูมิ  
ข. ๒.๑๘ สนับสนุนการพัฒนาผู้ประกอบการและเศรษฐกิจชุมชน และพัฒนา SMEs สู่สากล (๒.๓.๒) 

มุ่งเน้นการพัฒนาผลิตภัณฑ์ OTOP ให้มีมูลค่าเพ่ิมขึ้นและมีอัตลักษณ์ที่โดดเด่นเชื่อมโยงกับ วัฒนธรรมในพ้ืนที่ 
ยกระดับอุตสาหกรรมสิ่งทอด้วยการใช้เทคโนโลยี ยกระดับผลิตภัณฑ์ให้มี มาตรฐาน รวมทั้งเพ่ิมช่องทาง
การตลาดส าหรับสินค้า OTOP และกิจการ SMEs โดยส่งเสริมการท่องเที่ยวชุมชน 

ข. ๒.๑๙ สนับสนุนการพัฒนาพ้ืนที่เขตเศรษฐกิจพิเศษ (๒.๔.๑) ดังนี้ 
๑) สนับสนุนการแปลงแผนและผังพัฒนาสู่การปฏิบัติ รวมทั้งการให้บริการด้านข้อมูลที่จ าเป็นแก่  

นักลงทุน และการประชาสัมพันธ์เพ่ือส่งเสริมการลงทุน และเพ่ือสร้างความรู้ ความเข้าใจให้กับประชาชนในพ้ืนที่
เขตเศรษฐกิจพิเศษมุกดาหาร เขตเศรษฐกิจพิเศษหนองคาย และเขตเศรษฐกิจพเิศษนครพนม 

๒) เร่งรัดการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานด้านเศรษฐกิจและการให้บริการ ด้านสังคมและความมั่นคง ด้าน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และด้านคมนาคม รวมทั้งเพ่ิมประสิทธิภาพของด่านศุลกากรพรมแดน
มุกดาหาร ต าบลบางทรายใหญ่ อ าเภอเมืองมุกดาหาร จังหวัดมุกดาหาร ด่านศุลกากรหนองคาย ต าบลหนองกอมเกาะ 
อ าเภอเมืองหนองคาย จังหวัดหนองคาย และด่านศุลกากรนครพนม ต าบลอาจสามารถ อ าเภอเมืองนครพนม 
จังหวัดนครพนม เพ่ือรองรับกิจกรรมทางเศรษฐกิจในพ้ืนที่เขตเศรษฐกิจพิเศษ ให้มีความสมดุลทั้งในมิติการ
พัฒนาเศรษฐกิจ การพัฒนาสังคม รวมถึงสาธารณสุขชายแดน สนับสนุนการเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรคติดต่อ 
โรคอุบัติใหม่ และภัย สุขภาพที่เชื่อมโยงกับเขตเศรษฐกิจพิเศษ การรักษาคุณภาพทรัพยากรธรรมชาติ และ
สิ่งแวดล้อม และสนับสนุนการเป็นประตูเชื่อมโยงการค้า  

๓) สนับสนุนการจัดระบบแรงงานต่างด้าวในพ้ืนที่เขตเศรษฐกิจพิเศษมุกดาหารเขตเศรษฐกิจพิเศษ
หนองคาย และเขตเศรษฐกิจพิเศษนครพนม ให้สามารถเข้ามาท างาน แบบไป - กลับ อย่างถูกกฎหมาย พัฒนา
ฝีมือแรงงาน บริหารจัดการด้านความม่ันคง และจัดระบบตรวจคนเข้าเมืองที่มีประสิทธิภาพ 

ข. ๒.๒๐ สนับสนุนการพัฒนาด้านคมนาคมและระบบโลจิสติกส์ (๒.๕.๑) พัฒนาระบบขนส่งสาธารณะ 
โดยเฉพาะระบบราง ในการรองรับการขยายตัวของเมืองที่มีประชากรมากกว่า ๑ ล้านคน อาทิ ขอนแก่น 
นครราชสีมา เพื่อลดความแออัดของเมืองหลัก  

ข. ๒.๒๑ สนับสนุนการพัฒนาศักยภาพด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัยและนวัตกรรม (๒.๕.๔) ดังนี้  
๑) พัฒนาเมืองศูนย์กลางการศึกษาในจังหวัดขอนแก่น นครราชสีมา มหาสารคาม และอุบลราชธานี 
๒) สร้างและพัฒนาอุทยานวิทยาศาสตร์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือเพ่ิมเติม เพ่ือขยายการเข้าถึง การใช้

เทคโนโลยีและนวัตกรรมให้ครอบคลุมทั้งภาค 
๓) พัฒนาเกษตรกรด้วยวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม (Inno-Agri) เพ่ือพัฒนาเกษตรกรให้เป็น 

Smart Farmer และส่งเสริมการท าเกษตรกรรมสมัยใหม่ให้เหมาะสมกับพ้ืนที่ 
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๔) สนับสนุนการพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรม (Innovation and Technology Assistance 
Program : ITAP) โครงการ Start Up และโครงการยกระดับโอท็อป (OTOP Upgrade) 

5) พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและบริการด้านแสงชินโครตรอน เพ่ือสนับสนุนการพัฒนาประเทศ  
ด้านอาหาร เกษตร อุตสาหกรรม และบริหารทางการแพทย์  

มิติกระทรวง/หน่วยงาน (Function) 
ข. ๒.๒๒ สนับสนุนการพัฒนาและยกระดับผลิตภาพแรงงาน (๒.๓.๑) ดังนี้ 
๑) ยกระดับแรงงานภาคอุตสาหกรรมให้มีความรู้ทางด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรม เพ่ือสนับสนุน

อุตสาหกรรมที่เป็นฐานรายได้ใหม่ อาทิ อุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์  
๒) ยกระดับการศึกษาของแรงงานในระดับอาชีวศึกษา และระดับอุดมศึกษา เพ่ือพัฒนา คุณภาพให้

สอดคล้องกับความต้องการของตลาด ส่งเสริมให้มีผู้สนใจเห็นความส าคัญ และประโยชน์การศึกษาระดับวิชาชีพ
ขั้นสูงและอาชีวศึกษา ส่งเสริมความร่วมมือ ด้านการจัดการเรียนการสอนระหว่างสถานศึกษากับภาคเอกชน 
และหน่วยงาน ในต่างประเทศในการจัดการเรียนการสอนระบบทวิภาคี ทวิศึกษาและทวิวุฒิ เพ่ือเปิดโอกาสและ
สร้างทางเลือกต่าง ๆ ที่เหมาะสมให้แก่ผู้เรียน  

๓) เร่งรัดการบริหารจัดการเพื่อผลักดันแรงงานให้เข้าสู่ระบบประกันสังคมอย่างทั่วถึง  
ข. ๒.๒.๓ สนับสนุนการพัฒนาความเชื่อมโยงกับภูมิภาคและเศรษฐกิจโลก สร้างความเป็นหุ้นส่วน กับ

นานาประเทศ (๒.๖.๑) ส่งเสริมความร่วมมือทั้งระดับอนุภูมิภาค ภูมิภาค และนานาประเทศอาทิ ความร่วมมือ
อนุภาคลุ่มแม่น้ าโขง (GMS) ทั้งในด้านเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม รวมถึงด้านการขนส่งและคมนาคม เพ่ือ
ก่อให้เกิดผลดีต่อการค้า การลงทุน และการท่องเที่ยว 

ข. ๒.๒๔ สนับสนุนการด าเนินภารกิจพ้ืนฐานเพ่ือพัฒนาสนามบินขอนแก่นและสนามบินบุรีรัมย์ ให้
สามารถรองรับผู้โดยสารได้เพ่ิมข้ึนอย่างมีประสิทธิภาพและได้มาตรฐานสากล  

ข. ๒.๒5 สนับสนุนการด าเนินภารกิจพ้ืนฐานเพื่อ 
๑) พัฒนาคุณภาพของผู้ประกอบการท่องเที่ยว จัดระเบียบและขึ้นทะเบียนมัคคุเทศก์ ก ากับ ดูแล การ

ใช้แรงงานต่างด้าวในธุรกิจบริการที่เกี่ยวเนื่องกับการท่องเที่ยว รวมถึงอ านวยความสะดวกและรักษาความ
ปลอดภัยให้แก่นักท่องเที่ยว  

๒) พัฒนาการจัดเก็บข้อมูลสถิติด้านการท่องเที่ยวของหน่วยงานในภูมิภาคให้สามารถ เชื่อมโยงข้อมูล
และบูรณาการกันเพ่ือประโยชน์ในการพัฒนาการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน  

ข. ๒.๒๖ สนับสนุนการด าเนินภารกิจพ้ืนฐานเพื่อ 
๑) พัฒนาการเชื่อมต่อทางหลวงแผ่นดินให้ครอบคลุมทุกพ้ืนที่ตามความต้องการของประชาชนอย่างมี

ประสิทธิภาพ สะดวก และปลอดภัย  
๒) ซ่อมบ ารุงเส้นทางคมนาคมหลักของภาคที่ได้รับความเสียหายจากภัยพิบัติทาง ธรรมชาติ และการ

ขนส่งสินค้าให้สามารถใช้ประโยชน์ได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ  
ข. ๒.๒๗ สนับสนุนการด าเนินภารกิจพ้ืนฐานเพ่ือตรวจสอบการให้บริการรถโดยสารสาธารณะพัฒนา

มาตรฐานการให้บริการของผู้ขับรถโดยสารสาธารณะทุกประเภท เข้มงวด ในการตรวจสอบและลงโทษผู้กระท า
ผิดซ้ าซาก หรือความผิดร้ายแรงที่ส่งผลกระทบต่อความปลอดภัย เพ่ือสร้างมาตรฐานการให้บริการที่มีคุณภาพ 
และส่งเสริมภาพลักษณ์ ที่ดีของประเทศ 
  ข. ๒.๒๘ สนับสนุนการด าเนินภารกิจพ้ืนฐานเพ่ือยกระดับความปลอดภัยระบบขนส่งสาธารณะ ทางน้ า 
อบรมความรู้ให้กับผู้ควบคุมเรือและเจ้าหน้าที่ประจ าเรือ ตลอดจนตรวจสอบ ความปลอดภัยของท่าเทียบเรือ  
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ข. ๓. ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน มิติพื้นที่ (Area) 
ข. ๓.๑ พัฒนาระบบป้องกันและควบคุมโรคเฉพาะกลิ่น แก้ปัญหาโรคพยาธิใบไม้ตับในพ้ืนที่เสี่ยง อาทิ 

จังหวัดขอนแก่น ร้อยเอ็ด อุดรธานี โดยรณรงค์กระตุ้นการเรียนรู้ในการป้องกัน โรคพยาธิใบไม้ตับให้แก่
ประชาชนทั้งในชุมชนและเยาวชนในสถานศึกษา ปรับเปลี่ยน พฤติกรรมและค่านิยมในการบริโภคอาหารปรุงสุก 
ก าจัดสิ่งปฏิกูลจากชุมชนบริเวณ รอบแหล่งน้ าอย่างถูกหลักสุขาภิบาล (๓.๖.๑.๑) 

มิติบูรณาการ (Agenda) 
ข. ๓.๒ สนับสนุนการยกระดับคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้ให้มีคุณภาพเท่าเทียมและทั่วถึง (๓.๒.๑) 

ดังนี้ 
๑) สร้างเสริมหลักสูตร กระบวนการเรียน การสอน การวัดผลและประเมินผลสัมฤทธิ์ ทางการศึกษาใน

ระดับชั้นมัธยมศึกษา อาชีวศึกษา และอุดมศึกษา และพัฒนา ครูผู้สอน เพ่ือให้สามารถจัดการเรียนการสอนให้
นักเรียนมีทักษะการคิดวิเคราะห์ ในวิชาคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ ภาษาอังกฤษ ภาษาไทยและสังคมศึกษา 

 ๒) ส่งเสริมให้สถาบันการศึกษาปรับปรุงหลักสูตร คุณภาพอาจารย์ผู้สอน ตลอดจน กระบวนการเรียน 
การสอนให้มีคุณภาพและได้มาตรฐานสอดคล้องกับสภาพเศรษฐกิจ และสังคมของภาค เพ่ือตอบสนองความ
ต้องการภาคการผลิต บริการ การตลาด และทันกับความก้าวหน้าของเทคโนโลยี 

๓) สนับสนุนการด าเนินงานมหาวิทยาลัยราชภัฏเพ่ือการพัฒนาการศึกษาให้ลงสู่ท้องถิ่น ตามพระราโชบาย
ของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณบรินทรเทพยวรางกูร  

มิติกระทรวง/หน่วยงาน (Function) 
ข. ๓.๓ สนับสนุนการสร้างเสริมให้คนมีสุขภาวะที่ดี (๓.๔.๑) ดังนี้ 
๑) เร่งรัดและส่งเสริมการบริหารจัดการด้านสาธารณสุขทั้งด้านการกระจายบุคลากร ทางการแพทย์  

เพ่ือขยายโอกาสการเข้าถึงบริการทางด้านสาธารณสุขอย่างทั่วถึง เพ่ือให้ประชาชนได้รับบริการด้านสาธารณสุข
อย่างเท่าเทียม ไม่กระจุกตัวแต่เฉพาะ ในเมืองส าคัญ โดยเฉพาะในกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 
๒ กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน ๒ และกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน ๑ 

๒) ส่งเสริมการป้องกันรักษาโรคไม่ติดต่อที่ป้องกันได้ อาทิ โรคเบาหวาน โรคความดัน โลหิต โรคหัวใจ 
โรคเนื้องอกร้าย (รวมมะเร็ง) และโรคหลอดเลือดในสมอง ในกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลาง 
โดยเฉพาะในพ้ืนที่จังหวัดขอนแก่น  

๓) ส่งเสริมการรณรงค์ลดอัตราการเสียชีวิตของมารดาจากการตั้งครรภ์ โดยเฉพาะในพ้ืนที่จังหวัด
กาฬสินธุ์ สกลนคร และลดอัตราการเสียชีวิตของทารก โดยเฉพาะในพ้ืนที่จังหวัดขอนแก่น สกลนคร และ
อุบลราชธานี  

๔) ส่งเสริมหน่วยบริการทางการแพทย์ปฐมภูมิ (Primary Care Cluster) อย่างกว้างขวาง เพ่ือลดความ
แออัดและให้ประชาชนเข้าถึงบริการทางการแพทย์ได้มากขึ้น  

ข. ๓.๔ สนับสนุนการสร้างความอยู่ดีมีสุขของครอบครัวไทย(๓.๕.๑)สร้างความเข้มแข็งให้กับสถาบัน
ทางสังคม อาทิ สถาบันครอบครัว สถาบันศาสนา เพ่ือเป็นเครื่องยึดเหนี่ยวทางใจ ให้คนในชุมชนต่อสู้กับปัญหา
ชีวิต ซึ่งน าไปสู่การลดปัญหาการฆ่าตัวตาย โดยเฉพาะ  ในพ้ืนที่จังหวัดเลย มุกดาหาร นครราชสีมา และ 
ศรีสะเกษ รวมทั้งลดปัญหาการค้า และการเสพยาเสพติด 

ข. ๓.๕ สนับสนุนการด าเนินภารกิจพื้นฐานเพ่ือส่งเสริมให้บริการและถ่ายทอดองค์ความรู้ ทางวิชาการที่
เหมาะสมกับแต่ละชุมชน เพ่ือการพัฒนาอาชีพสร้างรายได้และคุณภาพชีวิตที่ดี รวมถึงส่งเสริมคุณธรรม 
จริยธรรมให้กับบุคลากรทางการศึกษา  
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ข. ๓.๖ สนับสนุนการด าเนินภารกิจ พ้ืนฐานเพ่ือเร่งรัดการด าเนินมาตรการควบคุมคุณภาพ 
สถานพยาบาล 

ข. ๔. ด้านการแก้ไขปัญหาความยากจน ลดความเหลื่อมล้ า และสร้างการเติบโตจากภายใน 
มิติบูรณาการ (Agenda) 

ข. ๔.๑ สนับสนุนการสร้างความเสมอภาคเพ่ือรองรับสังคมผู้สูงอายุ (๔.๓.๑) ดังนี้ 
๑) พัฒนาระบบการดูแลผู้สูงอายุระยะยาวส าหรับผู้สูงอายุที่มีภาวะพ่ึงพิง โดยการมีส่วนร่วมของชุมชน 

รวมทั้งแก้ไขปัญหาเรื่องการขาดแคลนผู้ดูแลผู้สูงอายุ ตลอดจนสนับสนุน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในการ
จัดบริการด้านสวัสดิการให้กับผู้สูงอายุ  

๒) เร่งส่งเสริมการบริหารจัดการสวัสดิการที่ช่วยสนับสนุนฐานะทางการเงิน ตลอดจน บริการข้ันพ้ืนฐาน
สอดคล้องและเพียงพอต่อความต้องการของผู้สูงอายุ  

๓) ปรับปรุงสภาพแวดล้อม สถานที่ และสิ่งอ านวยความสะดวก ส าหรับรองรับผู้สูงอายุในชุมชน 

มิติกระทรวง/หน่วยงาน (Function) 
ข. ๔.๒ สนับสนุนการสร้างความมั่นคงและการลดความเหลื่อมล้ าทางด้านเศรษฐกิจและสังคม (๔.๑.๑) 

ดังนี้ 
๑) ส่งเสริมการด าเนินชีวิตของประชาชนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเพ่ือลดภาวะหนี้สินใน

ครัวเรือนของภาคตะวันออกเฉียงเหนือที่สูงกว่าค่าเฉลี่ยระดับประเทศ และส่งเสริมการออมและการเข้าถึงแหล่ง
เงินทุนของเกษตรกร และผู้ประกอบการ ตลอดจนผลักดันให้ประชาชนเข้าถึงสวัสดิการภาครัฐอย่างท่ัวถึง  

๒) ส่งเสริมการปรับปรุงสิ่งอ านวยความสะดวกภายในเมืองและชุมชนตามหลักการ ออกแบบโดย
ค านึงถึงการใช้งานที่คุ้มค่าและสะดวก ปลอดภัย เป็นธรรม และท่ัวถึง ส าหรับคนทุกกลุ่ม (Universal Design) 

ข. ๔.๓ สนับสนุนการด าเนินภารกิจพ้ืนฐานเพื่อ 
๑) จัดตั้งโรงเรียนผู้สูงอายุเพ่ือเสริมสร้างการพัฒนาตนเองและการเรียนรู้ตลอดชีวิตของ ผู้สูงอ ายุ 

เสริมสร้างสุขภาพที่ดีของผู้สูงอายุทั้งด้านร่างกายและจิตใจ ส่งเสริมให้ผู้สูงอายุ สร้างสรรค์ประโยชน์แก่ชุมชน
และสังคม สร้างคุณค่าทางภูมิปัญญาของผู้สูงอายุให้เป็นที่ประจักษ์และยอมรับ 

๒) บริหารจัดการระบบฐานข้อมูลสารสนเทศส าหรับผู้สูงอายุ 

ข. ๕. ด้านการจัดการน้ าและสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตท่ีเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน  
มิติพื้นที่ (Area) 

ข. ๕.๑ พัฒนาแหล่งน้ าเดิมและแหล่งน้ าธรรมชาติเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการกักเก็บ โดยการปรับปรุง อ่างเก็บ
น้ า หนอง และฝายที่มีอยู่เดิม และพัฒนาแหล่งน้ าธรรมชาติให้สามารถเพ่ิมปริมาณ การกักเก็บในพ้ืนที่กลุ่ม
จังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลาง กลุ่มภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ตอนล่าง ๑ และตอนล่าง ๒ ซึ่งเป็น
พ้ืนที่ที่ปลูกพืชเศรษฐกิจที่ส าคัญของภาค (๕.๗.๒.๑) 

ข. ๕.๒ พัฒนาแหล่งน้ าใหม่ในพ้ืนที่ลุ่มแม่น้ าเลย แม่น้ าชี แม่น้ ามูล และสร้างแหล่งกักเก็บ (แก้มลิง)    
อ่างเก็บน้ า ฝาย แหล่งน้ าขนาดเล็กในพ้ืนที่ที่เหมาะสมและในพ้ืนที่การเกษตร โดยจัดหาพ้ืนที่ เพ่ือพัฒนาแหล่ง
น้ า พัฒนาระบบส่งน้ าและการกระจายน้ าให้น าไปใช้ประโยชน์ในช่วงฤดูแล้ง รวมทั้ งพัฒนาแหล่งน้ าใต้ดินตาม
ความเหมาะสมของพ้ืนที่โดยไม่ให้เกิดผลกระทบจากดินเค็ม (๕.๗.๒.๒) 

ข. ๕.๓ ฟ้ืนฟูทรัพยากรป่าไม้ให้คงความอุดมสมบูรณ์และรักษาความหลากหลายทางชีวภาพในพ้ืนที่ป่า
ต้นน้ าของจังหวัดเลย อุดรธานี สกลนคร ชัยภูมิ นครราชสีมา โดยก าหนดและท าเครื่องหมาย แนวเขตพ้ืนที่ป่า
อนุรักษ์และพ้ืนที่ป่านอกเขตอนุรักษ์ให้ชัดเจน เน้นให้ประชาชนมีส่วนร่วม ในการฟ้ืนฟู ปลูกป่า และป่องกันการ
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บุกรุก เพ่ือรักษาพ้ืนที่ป่าต้นน้ า และป้องกันการชะล้าง พังทลายของดิน อนุรักษ์พ้ืนที่ชุ่มน้ า ตลอดจนส่งเสริมป่า
ชุมชน เพื่อให้เกิดการใช้ประโยชน์จากป่าไม้อย่างยั่งยืน (๕.๗.๒.๓) 

มิติบูรณาการ (Agenda) 
ข. ๕.๔ สนับสนุนการบริหารจัดการทรัพยากรน้ า (๕.๒.๑) ดังนี้ 
๑) เพ่ิมพ้ืนที่ชลประทานโดยการจัดหาแหล่งน้ าขนาดใหญ่ - กลาง ตามศักยภาพของลุ่มน้ า จัดระบบการ

ผันน้ าระหว่างอ่างเก็บน้ าในลักษณะอ่าวพวง ก่อสร้างแหล่งน้ าไร่นา นอกเขตชลประทาน กระจายแหล่งน้ าและ
เพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการน้ า โดยใช้ศักยภาพจากแม่น้ าโขง 

๒) พัฒนาองค์ความรู้ด้านการบริหารจัดการน้ าในชุมชนตามเกษตรทฤษฎีใหม่สู่การปฏิบัติ  
๓) ปรับปรุงทางน้ า ทางผันน้ า พ้ืนที่รับน้ านอง พ้ืนที่แก้มลิง เพ่ือแก้ไขปัญหาและเตรียม ความพร้อมใน

การรับมือกับปัญหาอุทกภัย 
ข. ๕.๕ สนับสนุนการพัฒนาเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศและการจัดการมลพิษและสิ่งแวดล้อม (๕.๔.๑) 

เร่งรัดให้มีการบริหารจัดการแก้ไขปัญหาขยะอย่างเป็นระบบโดยการรณรงค์สนับสนุนและประชาสัมพันธ์ให้
ประชาชนมีจิตส านึกในการคัดแยกขยะตามประเภท ตั้งแต่ต้นทาง สามารถน ากลับมาใช้ได้อย่างคุ้มค่า และก าจัด
อย่างถูกต้องตามหลักวิชาการ 

มิติกระทรวง/หน่วยงาน (Function) 
ข. ๕.๖ สนับสนุนการจัดระบบอนุรักษ์ ฟ้ืนฟู และป้องกันการท าลายทรัพยากรธรรมชาติ (๕.๑.๑) ดังนี้  
๑) รักษาความอุดมสมบูรณ์ของหน้าดิน และฟ้ืนฟูคุณภาพดินให้เหมาะสมต่อการใช้ประโยชน์ ด้าน

การเกษตร รวมถึงใช้ประโยชน์จากที่ดินให้ถูกต้องตามศักยภาพ  
๒) บริหารจัดการที่ดินราชพัสดุซึ่งยังไม่ได้ท าประโยชน์ เพ่ือเพ่ิมโอกาสแก่เกษตรกรยากจนให้มีที่ดินท า

กิน 
ข. ๕.๗ สนับสนุนการพัฒนาและใช้พลังงานที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม (๕.๓.๑) ส่งเสริมงานวิจัยพลังงาน 

ทดแทนตามบริบทของพ้ืนที ่
ข. ๕.๘ สนับสนุนการจัดการผลจากการเปลี่ยนแปลงสภาวะภูมิอากาศ (๕.๕.๑) 

เพ่ิมประสิทธิภาพการเตรียมความพร้อมเพ่ือรองรับผลกระทบอันเนื่องมาจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศใน
ระยะยาว อาทิ สร้างเขื่อนกันคลื่น-กันตลิ่ง ขุดลอกร่องน้ า 

ข. ๖. ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบบริหารจัดการภาครัฐ  

มิติบูรณาการ (Agenda) 
ข. ๖.๑ สนับสนุนการพัฒนาระบบการให้บริการประชาชนของหน่วยงานภาครัฐ (๖.๖.๑) ดังนี้ 
๑) ส่งเสริมและอ านวยความสะดวกในการลงทุน เพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารของศูนย์บริการเบ็ดเสร็จ

ภายในพ้ืนที่เพ่ือพัฒนาพ้ืนที่เศรษฐกิจใหม่บริเวณชายแดนภาคตะวันออกเฉียงเหนือให้เป็นประตูสู่เศรษฐกิจ
เชื่อมโยงประเทศเพ่ือนบ้าน ได้แก่ มุกดาหาร นครพนม และหนองคาย 

๒) เพ่ิมประสิทธิภาพการให้บริการภาครัฐ โดยจัดให้มีช่องทางการให้บริการที่สะดวก ทันสมัย เข้าถึงง่าย 
ลดขั้นตอน ระยะเวลาและการใช้เอกสาร อาทิ การให้บริการด้าน E-Border Pass  

มิติกระทรวง/หน่วยงาน (Function) 
ข. ๖.๒ สนับสนุนการบริหารจัดการรายได้และรายจ่ายภาครัฐ (๖.๗.๑) พัฒนาและเพ่ิมประสิทธิภาพ 

การบริหารจัดการด่านศุลกากรท่าลี่ ด่านศุลกากรเชียงคาน จังหวัดเลย และด่านศุลกากร บึงกาฬ จังหวัดบึงกาฬ 
รวมทั้งด่านศุลกากรและเขตการค้าชายแดนในจังหวัดสุรินทร์ บุรีรัมย์ 
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11. ยุทธศาสตร์จังหวัดหนองคาย 
 วิสัยทัศน์ 
  หนองคาย “เกษตรอุตสาหกรรมวัฒนธรรมรุ่งเรืองเมืองท่องเที่ยวลุ่มน้ าโขง” 
 พันธกิจ 

1. สร้างมูลค่าเพ่ิมให้กับผลผลิตทางการเกษตรโดยให้มีความเชื่อมโยงกับระบบอุตสาหกรรมและ
การค้า 

2. ส่งเสริมสนับสนุนการน านวัตกรรมเทคโนโลยีการผลิตมาใช้ในภาคเกษตรอุตสาหกรรมและ
ท่องเที่ยว 

3. พัฒนาแหล่งท่องเที่ยวให้ได้มาตรฐานและเชื่อมโยงกับการเกษตรและวัฒนธรรมลุ่มน้ าโขง 

ประเด็นยุทธศาสตร์ ดังนี้ 
ยุทธศาสตร์ที่ 1 ส่งเสริมการเกษตรยั่งยืน 
ยุทธศาสตร์ที่ 2 ยกระดับมาตรฐานการผลิตการค้าการลงทุนการท่องเที่ยวและ 
                    การบริการมุ่งสู่ประชาคมอาเซียน 
ยุทธศาสตร์ที่ 3 เสริมสร้างความม่ันคงเพ่ือสังคมสงบสุข 
ยุทธศาสตร์ที่ ๔ พัฒนาคนชุมชนสังคมและสิ่งแวดล้อมให้เป็นเมืองน่าอยู่ 
ยุทธศาสตร์ที่ ๕ พัฒนาระบบการให้บริการประชาชนสู่มาตรฐานสากล 
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   ความเชื่อมโยงระหว่างแผนนโยบายส าคัญ กับแผนปฏิบัติราชการของ สพม.นค ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
 

ยุทธศาสตร์ชาติ  
พ.ศ. 2561 - 2580 

1. ความมั่นคง 

2. สร้างความสามารถ
ในการแข่งขัน 

3. พัฒนา/เสริมสร้าง
ศักยภาพทรัพยากร
มนุษย ์

แผนแม่บทภายใต้ 
ยุทธศาสตร์ชาต ิ

1. ประเด็นความมั่นคง 

9. ประเดน็เขตเศรษฐกิจพิเศษ 

10. ประเด็นการปรับเปลี่ยนค่านยิม
และวัฒนธรรม 

11. ประเดน็การพัฒนาศักยภาพคน
ตลอดช่วงชีวิต 

4. สร้างโอกาสและ
ความเสมอภาคทาง
สังคม 

5. สร้างการเติบโตบน
คุณภาพชีวิตที่เป็นมิตร
ต่อสิ่งแวดล้อม 

6. ปรับสมดุลและ
พัฒนาระบบบริหาร
จัดการภาครัฐ 

แผนการศึกษาแห่งชาติ  
พ.ศ. 2560 -2579 

1. การจัดการศึกษาเพือ่ความ
มั่นคงของสังคมและ
ประเทศชาติ 

2. การผลิตและพัฒนาก าลังคน 
การวิจยั นวัตกรรม เพื่อสร้างขีด
ความสามารถในการแข่งขัน 

12. ประเด็นการพัฒนาการเรียนรู ้

นโยบาย สพฐ. 
ปีงบประมาณ  

พ.ศ. 2564 - 2565 

1. ด้านความปลอดภัย 

แผนปฏิบัติราชการ สพม.หนองคาย 
ปีการศึกษา 

พ.ศ. 2564 - 2565 

1. สร้างนวัตกรรมการบริหารโรงเรียน
ด้วยวถิีใหม่วิถีคุณภาพ 

2. บริหารจัดการโดยใช ้
สหวิทยาเขต ศูนย์พัฒนาวิชาการ
กลุ่มสาระการเรียนรู้ และกจิรรม
พัฒนาผู้เรียน เป็นฐานในการ
ยกระดับผลสัมฤทธิ ์

2. ด้านโอกาส 

17. ประเดน็ความเสมอภาคและ
หลักประกันทางสังคม 

18. ประเด็นการเติบโตอย่างยั่งยืน 

20. ประเด็นการบริการประชาชน
และประสิทธภิาพภาครัฐ 

21. ประเดน็การตอ่ต้านการทุจริตและ
ประพฤติมชิอบ 

23. ประเด็นการวจิัยและพัฒนา
นวัตกรรม 

3. การพัฒนาศักยภาพคน 
ทุกช่วงวัย และการสร้างสังคม
แห่งการเรียนรู ้

4. การสร้างโอกาสและความ
เสมอภาค และความเท่าเทียม
ทางการศึกษา 

5. การจัดการศึกษาเพือ่สร้าง
เสริมคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล้อม 

6. การพัฒนาประสิทธภิาพของ
ระบบบริหารจัดการศึกษา 

3. ด้านคุณภาพ 

4. ด้านประสิทธิภาพ 

3. พัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาสู่การ
ปฏิบัติจริงเพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์
ของผู้เรียนเป็นรายหน่วย 
สู่มาตรฐานสากล 

4. สร้างภาคีเครือข่ายขยายชุมชนแห่ง
การเรียนรู้ 

5. สร้างโอกาสบูรณาการศาสตร์
พระราชาสู่การพัฒนาผู้เรียน 

6. พัฒนาผู้บริหาร ครู และผู้เรียนสู่
ความเป็นเลิศในประชาคมอาเซียน 

13. ประเด็นการสร้างให้คนไทย 
มีสุขภาวะที่ด ี

แผนพัฒนาการศึกษา พ.ศ. 2564 - 2568
แผนพัฒนาการศึกษา พ.ศ. 2564 - 2568 
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ส่วนที่ 3 

ทิศทางการพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาหนองคาย 

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
 

อัตลักษณ์ของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศกึษาหนองคาย 

“สามัคคี มีวินัย เต็มใจให้บริการ” 
 

ความเชื่อและหลักคดิ  

“เรารักนักเรียนเสมือนลูก รักเพ่ือนร่วมงานเสมือนญาติ และรักองค์กรเสมือนบ้าน” 
 

วิสัยทัศน ์

“ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาหนองคาย บริหารจัดการด้วยวิถีใหม่ วิถีคุณภาพ ใช้พื้นที่เป็นฐาน 
มุ่งมาตรฐานสากล สร้างชุมชนแห่งการเรียนรู้ บูรณาการด้วยศาสตร์พระราชา พัฒนาสู่ความเป็นเลิศอย่างยั่งยืน” 

 

พันธกิจ 

1. พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการ และสร้างเสริมธรรมาภิบาลในสถานศึกษา 
2. เพ่ิมความคล่องตัวรองรับความหลากหลายของการบริหารจัดการศึกษา 
3. ยกระดับคุณภาพผู้เรียนสู่มาตรฐานสากล 
4. ส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา 
5. บูรณาการศาสตร์พระราชาสู่การพัฒนาผู้เรียน 
6. สร้างขีดสามารถในการแข่งขันของประเทศ 

 

กลยุทธ์ 
1. สร้างนวัตกรรมการบริหารจัดการและสร้างเสริมธรรมาภิบาลด้วยวิถีใหม่วิถีคุณภาพ 
2. บริหารจัดการโดยใช้สหวิทยาเขต ศูนย์พัฒนาวิชาการกลุ่มสาระการเรียนรู้และกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

เป็นฐานในการยกระดับผลสัมฤทธิ์ 
3. พัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาสู่การปฏิบัติจริง เพ่ือยกระดับผลสัมฤทธิ์ของผู้เรียนเป็นรายหน่วยสู่

มาตรฐานสากล 
4. สร้างภาคีเครือข่ายขยายชุมชนแห่งการเรียนรู้ 
5. สร้างโอกาสบูรณาการด้วยศาสตร์พระราชาสู่การพัฒนาผู้เรียน 
6. พัฒนาผู้บริหาร ครู และผู้เรียนสู่ความเป็นเลิศในประชาคมอาเซียน 
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เป้าประสงค์ 
1. สถานศึกษามีนวัตกรรมบริหารจัดการคุณภาพด้วยวิถีใหม่วิถีคุณภาพ 
2. พัฒนาระบบบริหารจัดการโดยยึดหลักธรรมาภิบาล 
3. พัฒนาระบบประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา 
4. สถานศึกษาจัดกิจกรรมลูกเสือเพ่ือปลูกฝังระเบียบวินัยและกฎเกณฑ์การอยู่ร่วมกัน 
5. สถานศึกษาพัฒนาโรงเรียนเพ่ือเข้ารับการประเมินรับรางวัลพระราชทาน 
6. มีคณะอนุกรรมการยกระดับผลสัมฤทธิ์รายกลุ่มสาระการเรียนรู้ระดับสหวิทยาเขต ครบ 8 กลุ่มสาระ 

การเรียนรู้ และกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 
7. มีคณะกรรมการศูนย์พัฒนาวิชาการกลุ่มสาระการเรียนรู้ ครบ 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้ และกิจกรรมพัฒนา

ผู้เรียน 
8. ยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียนเป็นรายหน่วยการเรียนรู้ 
9. พัฒนาผู้เรียนให้มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามหลักสูตร 
10. พัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาสู่มาตรฐานสากล 
11. สถานศึกษาพัฒนาวิทยฐานะผู้บริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษาให้สูงขึ้น 
12. สถานศึกษาจัดการเรียนรู้โดยใช้ชุมชนเป็นฐาน 
13. สถานศึกษาจัดให้มีการวิจัยเชิงเพ่ือปรับปรุงผลการเรียนของผู้เรียน 
14. สถานศึกษาพัฒนาผู้บริหาร ครูและผู้เรียนให้สามารถสร้างแพลตฟอร์มการเรียนรู้ดิจิทัล 
15. สถานศึกษาพัฒนาผู้บริหาร ครูและผู้เรียนในการจัดการเรียนรู้บูรณาการตามศาสตร์พระราชา 
16. สถานศึกษาเปิดสอนวิชาชีพที่หลากหลายเพื่อให้ผู้เรียนเลือกเรียนตามความถนัดและความสนใจ 
17. สถานศึกษา ผู้บริหาร ครูและผู้เรียนมีขีดความสามารถในการแข่ งขันในระดับชาติและระดับ  

นานาชาติ 
18. สถานศึกษาจัดกิจกรรมการเรียนรู้ตามแนวทางการประเมิน PISA 

 

นโยบายและจุดเน้น 

กลยุทธ์ที่ 1 สร้างนวัตกรรมการบริหารโรงเรียนด้วยวิถีใหม่วิถีคุณภาพ 

1.1 ออกระเบียบว่าด้วยการบริหารงานสหวิทยาเขตเพ่ือยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
ของผู้เรียนโดยเน้นโอกาส คุณภาพ ประสิทธิภาพ และความปลอดภัย 

1.2 สร้างนวัตกรรมการบริหารโดยยึดหลักธรรมาภิบาลใช้นวัตกรรมในการขับเคลื่อนการยก
ผลสัมฤทธิ์ของผู้เรียนเป็นรายหน่วยการเรียนรู้โดยเน้นโอกาส คุณภาพ ประสิทธิภาพ และความปลอดภัย 

1.3 สถานศึกษาพัฒนาคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงาน เข้าร่วมการประเมิน
คุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ และผ่านการประเมินระดับ A-AA 

1.4 สถานศึกษาพัฒนาระบบประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษาให้มีความเข้มแข็ง 
ผลการประเมินคุณภาพภายในระดับดีเลิศ และผลการประเมินคุณภาพภายนอกระดับดีมาก 

1.5 สถานศึกษาจัดกิจกรรมลูกเสือเพ่ือปลูกฝังระเบียบวินัยและกฎเกณฑ์การอยู่ร่วมกัน 
ให้กับผู้เรียนสู่การประเมินเป็นส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาที่จัดกิจกรรมลูกเสือดีเด่น และผู้บังคับบัญชา 
ลูกเสือดีเด่น 

1.6 สถานศึกษาพัฒนาโรงเรียนเพ่ือประเมินรับรางวัลโรงเรียนพระราชทาน และพัฒนา
ผู้เรียนเพื่อรับรางวัลนักเรียนพระราชทาน 
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   1.7 พัฒนาระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนครอบคลุมทุกโรงเรียนสู่ส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษา  

   1.8 ส่งเสริมกิจกรรมสภานักเรียนและประชาธิปไตยในโรงเรียน สนับสนุนให้โรงเรียนใน
สังกัดทุกแห่ง ส่งกิจกรรมสภานักเรียนเข้าร่วมการแข่งขันในระดับต่าง ๆ สู่การคัดเลือกเป็นโรงเรียนต้นแบบ
สภานักเรียน 

กลยุทธ์ที่ 2 บริหารจัดการโดยใช้สหวิทยาเขต ศูนย์พัฒนาวิชาการกลุ่มสาระการเรียนรู้ และกิจกรรม
พัฒนาผู้เรียน เป็นฐานในการยกระดับผลสัมฤทธิ์ 
   2.1 คณะกรรมการติดตามตรวจสอบ ประเมินผล และนิเทศการศึกษาของเขตพ้ืนที่
การศึกษา (ก.ต.ป.น.) ติดตามตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษาที่มุ่งเน้นการยกระดับผลสัมฤทธิ์ใน
ระดับสหวิทยาเขต 
   2.2 เพ่ิมความคล่องตั วในการยกระดับผลสัมฤทธิ์ ระดับสหวิทยาเขต โดยแต่ งตั้ ง
คณะอนุกรรมการยกผลสัมฤทธิ์ระดับสหวิทยาเขต ครอบคลุม 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้ และกิจกรรมพัฒนา
ผู้เรียน 
   2.3 แต่งตั้งคณะกรรมการศูนย์พัฒนาวิชาการกลุ่มสาระการเรียนรู้ ครอบคลุม 8 กลุ่มสาระ
การเรียนรู้ และกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน มีหน้าที่สร้างแบบทดสอบรายหน่วยการเรียนรู้ และรายสาระการเรียนรู้ 
   2.4 เพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการสถานศึกษา เน้นนิเทศนวัตกรรมการบริหาร  เพ่ือ
ยกระดับผลสัมฤทธิ์ รูปแบบการนิเทศโดยทีมผู้บริหารในสหวิทยาเขตร่วมกับผู้บริหารการศึกษาระดับเขตพ้ืนที่ 
การศึกษา 
   2.5 นิเทศการจัดการเรียนรู้ของครูผู้สอน รูปแบบการนิเทศโดยทีมหัวหน้างานวิชาการ
ร่วมกับ ศึกษานิเทศก์ เน้นนิเทศการจัดการเรียนรู้แบบ Action Learning การวัดประเมินผลรายสาระวิชา ราย
หน่วยการเรียนรู้ และรายบุคคลในทุกสาระวิชา 

กลยุทธ์ที่ 3 พัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาสู่การปฏิบัติจริงเพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ของผู้เรียนเป็นรายหน่วย 
สู่มาตรฐานสากล 
  3.1 ครูผู้สอนจัดระบบข้อมูลสารสนเทศของผู้เรียนเป็นรายบุคคล รายสาระ และรายหน่วย
การเรียนรู้ที่ถูกต้อง ทันสมัย ร่วมวางแผนการเรียนรู้กับผู้เรียนเพ่ือยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียน 
เป็นรายสาระวิชา รายหน่วยการเรียนรู้ และรายบุคคลได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
  3.2 ผู้เรียนวางแผนการเรียนรู้เพ่ือยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเป็นรายหน่วย ทุกสาระ
การเรียนรู้ ท าการสอบวัดประเมินผลทันทีเมื่อเรียนจบหน่วย หากผลการประเมินไม่ผ่านให้จัดการเรียนรู้ซ้ า 
และวัดประเมินผลใหม่ จนกว่าจะผ่านหรือผลการวัดประเมินเป็นที่พอใจจึงเรียนรู้ในหน่วยถัดไป 
  3.3 สหวิทยาเขตร่วมกับศึกษานิเทศก์ประจ าสหวิทยาเขตจัดให้มีการพัฒนาหลักสูตร
สถานศึกษา สู่การปฏิบัติจริงเพ่ือยกระดับผลสัมฤทธิ์ของผู้เรียนเป็นรายหน่วย 
  3.4 สหวิทยาเขตร่วมกับศึกษานิเทศก์ประจ าสหวิทยาเขตจัดให้มีการพัฒนาครูผู้สอนให้
สามารถ ออกแบบการเรียนรู้เป็นรายหน่วย จัดกระบวนการเรียนรู้แบบลงมือปฏิบัติจริง พัฒนาระบบการวัด
และประเมินผล ผู้เรียนเพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์เป็นรายหน่วยและรายบุคคลในทุกสาระวิชา 
  3.5 ศูนย์พัฒนาสาระการเรียนรู้ร่วมกับศึกษานิเทศก์ จัดให้มีการสร้างแบบทดสอบมากกว่า 
1 ชุด ในแต่ละสาระการเรียนรู้ ผลิตและวิเคราะห์ข้อสอบ เก็บข้อสอบไว้ในคลังข้อสอบเป็นรายหน่วยการ
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เรียนรู้ ครบทุกสาระวิชา สนับสนุนส่งเสริมให้ครูผู้สอนน าแบบทดสอบไปทดสอบผู้เรียนได้ทันทีเมื่อจัดกา ร
เรียนรู้จบ แต่ละหน่วยการเรียนรู้ 
  3.6 ครูผู้สอนสร้างและพัฒนานวัตกรรมการสอนของตนเอง โดยให้ความส าคัญกับ 
กระบวนการเรียนรู้แบบ Active Learning เพ่ือยกระดับผลสัมฤทธิ์สู่มาตรฐาน ผู้เรียนร้อยละ 50 มีผลสัมฤทธิ์
ไม่ต่ ากว่าร้อยละ 80 ประกาศยกย่องเชิดชูเกียรติครูผู้สอนที่มีนวัตกรรมการสอน เพ่ือยกผลสัมฤทธิ์ เป็นราย
หน่วยที่เป็นเลิศ 
  3.7 ผู้บริหารสถานศึกษา ครูและบุคลากร น านวัตกรรมการจัดการศึกษามาใช้เพ่ือพัฒนา
ยกระดับคุณภาพของโรงเรียนสู่มาตรฐานสากล ด าเนินการขับเคลื่อนจนบังเกิดผลอย่างเป็นรูปธรรมและผ่าน 
การประเมินโรงเรียนมาตรฐานสากล ระดับ ScQA (School Quality Award : ScQA) 

กลยุทธ์ที่ 4 สร้างภาคีเครือข่ายขยายชุมชนแห่งการเรียนรู้ 
  4.1 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาสนับสนุนผู้บริหาร ครูและบุคลากร ให้มีวิทยฐานะที่สูงขึ้น 
ส่งเสริม เครือข่ายการเรียนรู้ แลกเปลี่ยนประสบการณ์จากผู้ร่วมประกอบอาชีพ ให้เกิดชุมชนแห่งการเรียนรู้ 
คัดเลือกผู้ที่มี ผลการปฏิบัติที่เป็นเลิศเพ่ือประกาศเกียรติคุณยกย่องเชิดชูเกียรติและรับรางวัลผู้มีผลงานดีเด่น
ประจ าป ี
  4.2 สถานศึกษาจัดการเรียนรู้โดยใช้ชุมชนเป็นฐาน สร้างเครือข่ายท าข้อตกลงกับชุมชน และ
ภาคเอกชน เลือกสรรภูมิปัญญาและวิทยากรจากชุมชน ผู้เรียนเข้าเรียนรู้ในสถานประกอบอาชีพของชุมชน 
และท าโครงงานอาชีพคนละ 1 โครงงาน คัดเลือกโครงงานที่เป็นเลิศรับรางวัลเกียรติยศประจ าปีของเขตพ้ืนที่
การศึกษา 
  4.3 สถานศึกษาท าการวิจัยอย่างน้อยโรงเรียนละ 1 เรื่อง เพ่ือปรับปรุงงานวิชาการและ
พัฒนา กระบวนการเรียนรู้ของผู้เรียน การพัฒนาคุณภาพที่หวังผลให้ขับเคลื่อนทั้งระบบโรงเรียน สร้างความ
เป็นชุมชน เพื่อการเรียนรู้ทางวิชาชีพ ผลการวิจัยที่สามารถยกระดับผลสัมฤทธิ์ได้จะได้รับการเชิดชูเกียรติและ
รับรางวัลดีเด่นประจ าปี 
  4.4 ผู้บริหาร ครู บุคลากร และนักเรียน สร้างสรรค์และพัฒนานวัตกรรมการเรียนรู้ใน
รูปแบบ แพลตฟอร์มการเรียนรู้ดิจิทัล (Digital Learning Platform) ส่งเสริมให้นักเรียนแสวงหาความรู้ด้วย
ตนเองจากสื่อดิจิทัลและสื่อสังคมออนไลน์ (Social Media) ปลูกฝังให้นักเรียนมีพฤติกรรมการเรียนรู้ด้วย
ตนเองตลอดเวลา 

กลยุทธ์ที่ 5 สร้างโอกาสบูรณาการศาสตร์พระราชาสู่การพัฒนาผู้เรียน 
  5.1 สถานศึกษาน้อมน าหลักการทรงงานและหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง มาบูรณาการ
ในการบริหาร และการจัดกระบวนการเรียนรู้แบบลงมือปฏิบัติจริงผ่านโครงงานอาชีพเพ่ือ การมีงานท า โดย
ขับเคลื่อนอย่างเป็นรูปธรรมในทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้และด าเนินกิจกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อ ชุมชนและสังคม 
  5.2 สถานศึกษาน้อมน าพระบรมราโชบายด้านการศึกษาเพ่ือการมีงานท า-มีอาชีพ เปิดสอน
วิชาอาชีพที่หลากหลายในสถานศึกษา ผู้เรียนจัดท าโครงงานอาชีพที่สอดคล้องกับอาชีพที่ผู้เรียน เลือกเรียนรู้
ในชุมชน คนละ 1 โครงงาน ผู้เรียนวิเคราะห์ค้นหาความถนัดส าหรับการศึกษาต่อและประกอบอาชีพ หลังจบ
การศึกษา 
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กลยุทธ์ที่ 6 พัฒนาผู้บริหาร ครู และผู้เรียนรู้สู่ความเป็นเลิศในประชาคมอาเซียน 
 6.1 สถานศึกษาส่งเสริมและพัฒนาผู้บริหาร ครูและบุคลากรให้ได้รับการพัฒนาขีด

ความสามารถ ในการแข่งขันและสนับสนุนให้เข้าแข่งขันความสามารถท้ังในระดับชาติและนานาชาติ 

 6.2 สถานศึกษาส่งเสริมและพัฒนาผู้ เรียนที่มีความสามารถพิเศษสู่ความเป็นเลิศ “1 
โรงเรียน 1 รางวัลระดับชาติ” และระดับนานาชาติเพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ 

 6.3 สถานศึกษาจัดการเรียนรู้ด้านการรู้ เรื่องการอ่าน (Reading Literacy) การรู้ เรื่อง
คณิตศาสตร์ (Mathematical Literacy) และการเรียนรู้เรื่องวิทยาศาสตร์ (Scientific Literacy) ตามแนวทาง
การประเมิน PISA 

 6.4 เชิดชูเกียรติผู้บริหาร ครูและบุคลากรที่มีผลงานเชิงประจักษ์ เชิดชูเกียรติสถานศึกษา ที่
มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงกว่าระดับประเทศ ส่งเสริมสนับสนุนให้ผู้เรียนสมัครเข้าทดสอบทางการศึกษา 
ระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-NET) และมอบรางวัลให้ผู้เรียนที่มีผลสัมฤทธิ์จากการทดสอบระดับชาติเต็มร้อย ใน
ทุกสาระวิชา 
 

ตัวช้ีวัด 
 

กลยุทธ์ที่ 1 สร้างนวัตกรรมการบริหารจัดการและสร้างเสริมธรรมาภิบาลด้วยวิถีใหม่วิถีคุณภาพ 

1. ร้อยละของสถานศึกษาท่ีมีนวัตกรรมการบริหารจัดการเพ่ือยกระดับผลสัมฤทธิ์ของผู้เรียนเป็น
รายบุคคล 

2. ร้อยละของสถานศึกษาท่ีใช้นวัตกรรมการบริหารจัดการเพ่ือยกระดับผลสัมฤทธิ์ของผู้เรียนเป็น
รายบุคคล 

3. ร้อยละของสถานศึกษาท่ีสร้างเสริมธรรมาภิบาลด้วยวิถีใหม่วิถีคุณภาพ 

4. ร้อยละของสถานศึกษาท่ีผ่านการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของ
หน่วยงานภาครัฐ ระดับ A-AA 

5. ร้อยละของสถานศึกษาท่ีจัดให้มีการพัฒนาระบบประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา 

6. ร้อยละของสถานศึกษาท่ีมีผลการประเมินคุณภาพภายในระดับดีเลิศ และผลการประเมินคุณภาพ
ภายนอกระดับดีมาก 

7. ร้อยละของสถานศึกษาจัดกิจกรรมลูกเสือและผ่านเกณฑ์ประเมินการจัดกิจกรรมลูกเสือดีเด่น 

8. ร้อยละของผู้บริหาร ครูและบุคลากรได้รับการประเมินเป็นผู้บังคับบัญชาลูกเสือดีเด่น 

9. ร้อยละของสถานศึกษาท่ีพัฒนาโรงเรียนและพัฒนาผู้เรียนเพ่ือรับรางวัลพระราชทาน 

10. ร้อยละสถานศึกษาที่ได้รับรางวัลโรงเรียนพระราชทาน 

11. ร้อยละของสถานศึกษาท่ีได้รับรางวัลนักเรียนพระราชทาน 
 

กลยุทธ์ที่ 2 บริหารจัดการโดยใช้สหวิทยาเขต ศูนย์พัฒนาวิชาการกลุ่มสาระการเรียนรู้และกิจกรรมพัฒนา   
              ผู้เรียนเป็นฐานในการยกระดับผลสัมฤทธิ์ 

1. ร้อยละของผู้บริหาร ครูและบุคลากรที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นคณะอนุกรรมการยกผลสัมฤทธิ์ระดับ 

สหวิทยาเขต 

2. ร้อยละของผู้บริหาร ครูและบุคลากรที่ได้รับการพัฒนาการยกระดับผลสัมฤทธิ์โดยใช้สหวิทยาเขต 

เป็นฐาน 
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3. ร้อยละของผู้บริหาร ครูและบุคลากรที่ได้รับแต่งตั้งเป็นคณะกรรมการศูนย์พัฒนาวิชาการกลุ่ม
สาระการเรียนรู้ 

4. ร้อยละของผู้บริหาร ครูและบุคลากรที่ได้รับการพัฒนาการยกระดับผลสัมฤทธิ์ระดับศูนย์พัฒนา
วิชาการกลุ่มสาระการเรียนรู้ 

กลยุทธ์ที่ 3 พัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาสู่การปฏิบัติจริงเพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ของผู้เรียนเป็นรายหน่วย 
               สู่มาตรฐานสากล 

1. ร้อยละของผู้บริหาร ครูและบุคลากรที่ได้รับการพัฒนาการยกระดับผลสัมฤทธิ์รายหน่วย 

2. ร้อยละของครูและบุคลากรที่จัดการเรียนการสอนและวัดประเมินผลเพ่ือยกระดับผลสัมฤทธิ์รายหน่วย 

3. ร้อยละของผู้เรียนได้รับการพัฒนาการยกระดับผลสัมฤทธิ์รายหน่วย 

4. ร้อยละของสถานศึกษาท่ีจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามหลักสูตร 

5. ร้อยละของผู้เรียนที่มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามหลักสูตร 

6. ร้อยละของสถานศึกษาท่ีมีหลักสูตรสถานศึกษามาตรฐานสากล 

7. ร้อยละของโรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการและผ่านการประเมินเป็นโรงเรียนมาตรฐานสากลระดับ 
ScQA 

8. ร้อยละของครูผู้สอนได้รับการพัฒนาการออกแบบหน่วยการเรียนรู้สู่การปฏิบัติ 
9. ร้อยละของครูผู้สอนที่ออกแบบหน่วยการเรียนรู้สู่การปฏิบัติ 

 

กลยุทธ์ที่ 4 สร้างภาคีเครือข่ายขยายชุมชนแห่งการเรียนรู้  
1. ร้อยละของผู้บริหารที่ได้รับการพัฒนาวิทยฐานะในต าแหน่งที่สูงขึ้น 

2. ร้อยละของครูและบุคลากรที่ได้รับการพัฒนาวิทยฐานะในต าแหน่งที่สูงขึ้น 

3. ร้อยละของสถานศึกษาท่ีจัดการเรียนรู้โดยใช้ชุมชนเป็นฐาน 

4. จ านวนของแหล่งเรียนรู้ที่โรงเรียนสร้างเครือข่ายและท าข้อตกลงร่วมกันกับชุมชน ท้องถิ่น และ
ภาคเอกชน 

5. ร้อยละของผู้เรียนที่จัดท าโครงงานอาชีพกับชุมชน ท้องถิ่น และภาคเอกชน 

6. ร้อยละของสถานศึกษาจัดให้มีการพัฒนาผู้บริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษาในการวิจัยเพื่อ
ปรับปรุงผลการเรียนของผู้เรียน 

7. ร้อยละของสถานศึกษาท่ีจัดให้มีการวิจัยเพื่อปรับปรุงผลการเรียนของผู้เรียน 

8. ร้อยละของสถานศึกษาท่ีพัฒนาผู้บริหาร ครูและผู้เรียนให้สามารถสร้างแพลตฟอร์มการเรียนรู้
ดิจิทัล 

9. ร้อยละของผู้บริหาร ครูและผู้เรียนที่สร้างแพลตฟอร์มการเรียนรู้ดิจิทัลได้ 
 

กลยุทธ์ที่ 5 สร้างโอกาสบูรณาการด้วยศาสตร์พระราชาสู่การพัฒนาผู้เรียน 

1. ร้อยละของผู้บริหาร ครูและบุคลากรได้รับการพัฒนาการจัดการเรียนรู้ตามศาสตร์พระราชา 

2. ร้อยละของสถานศึกษาท่ีน าหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงด าเนินการในสถานศึกษา 

3. ร้อยละของผู้เรียนได้รับการพัฒนาการจัดการเรียนรู้บูรณาการตามศาสตร์พระราชาในทุกกลุ่ม
สาระการเรียนรู้ 

4. ร้อยละของสถานศึกษาท่ีเปิดสอนวิชาชีพที่หลากหลายมากกว่า 1 วิชาชีพ 

5. ร้อยละของครู และบุคลากรทางการศึกษาที่เป็นครูที่ปรึกษาวิชาชีพในสถานศึกษาอย่างน้อย  
1 วิชาชีพ 
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6. ร้อยละของผู้เรียนที่เข้าร่วมกิจกรรมวิชาชีพในโรงเรียนอย่างน้อย 1 วิชาชีพ 

7. ร้อยละของผู้เรียนที่จัดท าโครงงานอาชีพในโรงเรียนอย่างน้อย 1 โครงงาน 
 

กลยุทธ์ที่ 6 พัฒนาผู้บริหาร ครู และผู้เรียนสู่ความเป็นเลิศในประชาคมอาเซียน 

1. ร้อยละของสถานศึกษาท่ีได้รับรางวัลระดับชาติและระดับนานาชาติ 
2. ร้อยละของผู้บริหารสถานศึกษาที่ได้รับรางวัลระดับชาติและระดับนานาชาติ 
3. ร้อยละของครูและบุคลากรที่ได้รับรางวัลระดับชาติและระดับนานาชาติ 
4. ร้อยละของผู้เรียนที่ได้รับรางวัลระดับชาติและระดับนานาชาติ 
5. ร้อยละของผู้เรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ที่เข้าร่วมการทดสอบ

ระดับชาติ (O-NET) 
6. ร้อยละของผู้เรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ที่ได้คะแนนเต็มร้อยในการ

ทดสอบระดับชาติ (O-NET) 
7. ร้อยละของสถานศึกษาท่ีพัฒนาครูและบุคลากรเพ่ือจัดกิจกรรมการเรียนรู้ตามแนวทางการ

ประเมิน PISA 
8. ร้อยละของสถานศึกษาท่ีจัดกิจกรรมการเรียนรู้ตามแนวทางการประเมิน PISA 
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ทิศทางการพัฒนาการศึกษาเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาหนองคาย (พ.ศ. 2564-2568)  

วิสัยทัศน์ กลยุทธ ์ พันธกิจ เป้าประสงค์ ตัวชี้วัด 

เขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษาหนองคาย 
บริหารจดัการด้วยวิถีใหม่ วิถีคุณภาพ 
ใช้พื้นที่เป็นฐาน มุ่งมาตรฐานสากล 

สร้างชุมชนแห่งการเรียนรู ้
บูรณาการด้วยศาสตร์พระราชา 
พัฒนาสู่ความเป็นเลิศอยา่งยั่งยืน 

1. สร้างนวัตกรรม 
การบริหารจัดการ 
และสร้างเสริม 
ธรรมาภิบาลด้วย 
วิถีใหม่วิถีคุณภาพ 

1. พัฒนาประสิทธิภาพการ
บริหารจดัการ และ
สร้างเสริมธรรมาภิบาล
ในสถานศึกษา 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

1. สถานศึกษามีนวัตกรรม
บริหารจดัการคณุภาพ ด้วย
วิถีใหม่วิถีคุณภาพ 

1. ร้อยละของสถานศึกษาท่ีมีนวัตกรรมการ
บริหารจัดการเพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ของ
ผู้เรียนเป็นรายบุคคล 

2. ร้อยละของสถานศึกษาท่ีใช้นวัตกรรมการ
บริหารจัดการเพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ของ
ผู้เรียนเป็นรายบุคคล 

2. พัฒนาระบบบริหารจดัการ
โดยยดึหลักธรรมาภิบาล 

1. ร้อยละของสถานศึกษาท่ีสร้างเสริม 
    ธรรมาภิบาลด้วยวิถีใหม่วิถีคุณภาพ 
2. ร้อยละของสถานศึกษาท่ีผ่านการประเมิน

คุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงาน
ของหน่วยงานภาครัฐ ระดับ A-AA 

3. พัฒนาระบบประกันคณุภาพ
การศึกษาภายในสถานศึกษา 

1. ร้อยละของสถานศึกษาท่ีจัดให้มีการพัฒนา
ระบบประกันคุณภาพการศึกษาภายใน
สถานศึกษา 

2. ร้อยละของสถานศึกษาท่ีมีผลการประเมิน
คุณภาพภายในระดับดีเลิศ และผลการ
ประเมินคุณภาพภายนอกระดับดีมาก 

4. สถานศึกษาจดักิจกรรม
ลูกเสือเพื่อปลูกฝังระเบียบ
วินัยและกฎเกณฑ์การอยู่
ร่วมกัน 

1. ร้อยละของสถานศึกษาจัดกิจกรรมลูกเสือและ
ผ่านเกณฑ์ประเมินการจัดกิจกรรมลูกเสือดีเด่น 

2. ร้อยละของผู้บริหาร ครูและบุคลากรได้รับการ
ประเมินเป็นผู้บังคับบัญชาลูกเสือดีเด่น 

5. สถานศึกษาพัฒนาโรงเรยีน
เพื่อเข้ารับการประเมินรับ
รางวัลพระราชทาน 

1. ร้อยละของสถานศึกษาท่ีพัฒนาโรงเรียนและ
พัฒนาผู้เรียนเพื่อรับรางวัลพระราชทาน 

2. ร้อยละสถานศึกษาท่ีได้รับรางวัลโรงเรียน
พระราชทาน 

3. ร้อยละของสถานศึกษาท่ีได้รับรางวัลนักเรียน
พระราชทาน 
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เขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษาหนองคาย 
บริหารจดัการด้วยวิถีใหม่ วิถีคุณภาพ 
ใช้พื้นที่เป็นฐาน มุ่งมาตรฐานสากล 

สร้างชุมชนแห่งการเรียนรู ้
บูรณาการด้วยศาสตร์พระราชา 
พัฒนาสู่ความเป็นเลิศอยา่งยั่งยืน 

2. บริหารจัดการโดยใช้ 
   สหวิทยาเขต ศูนย์พัฒนา

วิชาการกลุ่มสาระการ
เรียนรู้และกิจกรรมพัฒนา
ผู้เรยีนเป็นฐานในการ
ยกระดับผลสัมฤทธ์ิ 

2. เพิ่มความคล่องตัวรองรบั
ความหลากหลายของ
การบริหารจัดการศึกษา 

1. มีคณะอนุกรรมการยกระดับ
ผลสัมฤทธ์ิรายกลุ่มสาระการ
เรียนรูร้ะดับสหวิทยาเขต 
ครบ 8 กลุม่สาระการเรยีนรู้ 
และกิจกรรมพัฒนาผู้เรยีน 

1. ร้อยละของผู้บรหิาร ครูและบุคลากรที่ได้รับ
การแต่งตั้งเป็นคณะอนุกรรมการยกผลสัมฤทธ์ิ
ระดับสหวิทยาเขต 

2. ร้อยละของผู้บรหิาร ครูและบุคลากรที่ได้รับ
การพัฒนาการยกระดับผลสัมฤทธ์ิโดยใช้ 

  สหวิทยาเขตเป็นฐาน 
 

2. มีคณะกรรมการศูนย์พัฒนา
วิชาการกลุ่มสาระการเรียนรู้
ครบ 8 กลุม่สาระการเรยีนรู้ 
และกิจกรรมพัฒนาผู้เรยีน 

1. ร้อยละของผู้บริหาร ครูและบุคลากรที่ไดร้ับ
แต่งตั้งเป็นคณะกรรมการศูนย์พัฒนาวิชาการ
กลุ่มสาระการเรียนรู ้

2. ร้อยละของผู้บริหาร ครูและบุคลากรที่
ได้รับการพัฒนาการยกระดับผลสมัฤทธ์ิระดับ
ศูนย์พัฒนาวิชาการกลุ่มสาระการเรียนรู ้
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เขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษาหนองคาย 
บริหารจดัการด้วยวิถีใหม่ วิถีคุณภาพ 
ใช้พื้นที่เป็นฐาน มุ่งมาตรฐานสากล 

สร้างชุมชนแห่งการเรียนรู ้
บูรณาการด้วยศาสตร์พระราชา 
พัฒนาสู่ความเป็นเลิศอยา่งยั่งยืน 

3. พัฒนาหลักสูตร
สถานศึกษาสู่การปฏิบตัิ
จริง เพื่อยกระดบั
ผลสัมฤทธ์ิของผู้เรยีน 

   เป็นรายหน่วยสู่
มาตรฐานสากล 

3. ยกระดับคณุภาพผู้เรยีน
สู่มาตรฐานสากล 

1. ยกระดับผลสัมฤทธ์ิทางการ
เรียนของผู้เรียนเป็นราย
หน่วยการเรียนรู ้

1. ร้อยละของผู้บรหิาร ครูและบุคลากรที่ได้รับ
การพัฒนาการยกระดับผลสัมฤทธ์ิรายหน่วย 

2. ร้อยละของครูและบุคลากรที่จดัการเรียนการ
สอนและวดัประเมินผลเพื่อยกระดับ
ผลสัมฤทธ์ิรายหน่วย 

3. ร้อยละของผูเ้รียนไดร้ับการพัฒนาการ
ยกระดับผลสัมฤทธ์ิรายหน่วย 
 

2. พัฒนาผู้เรียนให้มี
คุณลักษณะอันพึงประสงค์
ตามหลักสูตร 

1. ร้อยละของสถานศึกษาที่จัดกิจกรรมพัฒนา
ผู้เรยีนให้มีคณุลักษณะอันพึงประสงค์ตาม
หลักสตูร 

2. ร้อยละของผูเ้รียนทีม่ีคุณลักษณะอันพึง
ประสงคต์ามหลักสตูร 
 

3. พัฒนาหลักสตูรสถานศึกษา
สู่มาตรฐานสากล 

1. ร้อยละของสถานศึกษาที่มีหลักสูตร
สถานศึกษามาตรฐานสากล 

2. ร้อยละของโรงเรียนที่เขา้ร่วมโครงการและ
ผ่านการประเมินเป็นโรงเรยีน
มาตรฐานสากลระดับ ScQA 

3. ร้อยละของครผููส้อนไดร้ับการพัฒนาการ
ออกแบบหน่วยการเรยีนรูสู้่การปฏิบัต ิ

4. ร้อยละของครผููส้อนที่ออกแบบหน่วยการ
เรียนรูสู้่การปฏิบัต ิ
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วิสัยทัศน์ กลยุทธ ์ พันธกิจ เป้าประสงค์ ตัวชี้วัด 

เขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษาหนองคาย 
บริหารจดัการด้วยวิถีใหม่ วิถีคุณภาพ 
ใช้พื้นที่เป็นฐาน มุ่งมาตรฐานสากล 

สร้างชุมชนแห่งการเรียนรู ้
บูรณาการด้วยศาสตร์พระราชา 
พัฒนาสู่ความเป็นเลิศอยา่งยั่งยืน 

4. สรา้งภาคีเครือข่าย
ขยายชุมชนแห่งการ
เรียนรู ้

4. ส่งเสริมให้ทุกภาคส่วน
มีส่วนร่วมในการจัด
การศึกษา 

1. สถานศึกษาพัฒนา 
  วิทยฐานะผู้บริหาร ครูและ 

บุคลากรทางการศึกษาให้
สูงขึ้น 

1. ร้อยละของผู้บรหิารทีไ่ด้รับการพัฒนา 
    วิทยฐานะในต าแหน่งท่ีสูงขึ้น 
2. ร้อยละของครูและบุคลากรทีไ่ด้รับการพัฒนา

วิทยฐานะในต าแหน่งที่สูงข้ึน 
 

2. สถานศึกษาจดัการเรียนรู้
โดยใช้ชุมชนเป็นฐาน 

1. ร้อยละของสถานศึกษาท่ีจัดการเรียนรู้โดยใช้
ชุมชนเป็นฐาน 

2. จ านวนของแหล่งเรยีนรู้ที่โรงเรยีนสร้าง
เครือข่ายและท าข้อตกลงร่วมกันกบัชุมชน 
ท้องถิ่น และภาคเอกชน 

3. ร้อยละของผู้เรียนท่ีจัดท าโครงงานอาชีพกับ
ชุมชน ท้องถิ่น และภาคเอกชน 

 
3. สถานศึกษาจดัให้มีการวิจัย

เพื่อปรับปรุงผลการเรียนของ
ผู้เรยีน 

1. ร้อยละของสถานศึกษาจดัให้มกีารพัฒนา
ผู้บริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษาในการ
วิจัยเพื่อปรับปรุงผลการเรยีนของผู้เรยีน 

2. ร้อยละของสถานศึกษาท่ีจัดใหม้ีการวิจัยเพื่อ
ปรับปรุงผลการเรียนของผูเ้รียน 

 
4. สถานศึกษาพัฒนาผู้บริหาร 

ครูและผู้เรียนใหส้ามารถ
สร้างแพลตฟอร์มการเรยีนรู้
ดิจิทัล 

1. ร้อยละของสถานศึกษาท่ีพัฒนาผู้บริหาร ครู
และผูเ้รียนใหส้ามารถสร้างแพลตฟอร์มการ
เรียนรูด้ิจิทัล 

2. ร้อยละของผู้บรหิาร ครูและผู้เรียนท่ีสรา้ง
แพลตฟอร์มการเรียนรูด้ิจิทัลได ้
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วิสัยทัศน์ กลยุทธ ์ พันธกิจ เป้าประสงค์ ตัวชี้วัด 

เขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษาหนองคาย 
บริหารจดัการด้วยวิถีใหม่ วิถีคุณภาพ 
ใช้พื้นที่เป็นฐาน มุ่งมาตรฐานสากล 

สร้างชุมชนแห่งการเรียนรู ้
บูรณาการด้วยศาสตร์พระราชา 
พัฒนาสู่ความเป็นเลิศอยา่งยั่งยืน 

5. สรา้งโอกาสบรูณาการ
ด้วยศาสตร์พระราชาสู่
การพัฒนาผู้เรียน 

5. บูรณาการศาสตร์พระราชา
สู่การพัฒนาผู้เรยีน 

1. สถานศึกษาพัฒนาผู้บริหาร 
ครูและผู้เรียนในการจดัการ
เรียนรู้บรูณาการตามศาสตร์
พระราชา 

1. ร้อยละของผู้บริหาร ครูและบุคลากรไดร้ับการ
พัฒนาการจัดการเรยีนรู้ตามศาสตร์พระราชา 

2. ร้อยละของสถานศึกษาที่น าหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงด าเนินการในสถานศึกษา 

3. ร้อยละของผูเ้รียนไดร้ับการพัฒนาการจัดการ
เรียนรู้บรูณาการตามศาสตร์พระราชาในทุก
กลุ่มสาระการเรียนรู ้

 
2. สถานศึกษาเปิดสอนวิชาชีพ
ที่หลากหลายเพื่อให้ผูเ้รียนเลือก
เรียนตามความถนดัและความ
สนใจ 

1. ร้อยละของสถานศึกษาที่เปิดสอนวิชาชีพท่ี
หลากหลายมากกว่า 1 วิชาชีพ 

2. ร้อยละของครู และบุคลากรทางการศึกษาที่
เป็นครูที่ปรึกษาวิชาชีพในสถานศกึษาอย่าง
น้อย 1 วิชาชีพ 

3. ร้อยละของผูเ้รียนทีเ่ข้าร่วมกิจกรรมวิชาชีพใน
โรงเรียนอย่างน้อย 1 วิชาชีพ 

4. ร้อยละของผูเ้รียนที่จดัท าโครงงานอาชีพใน
โรงเรียนอย่างน้อย 1 โครงงาน 

 
 
 
 
 

แผนพัฒนาการศึกษา พ.ศ. 2564 - 2568 

55 



 

 

 
 
 

วิสัยทัศน์ กลยุทธ ์ พันธกิจ เป้าประสงค์ ตัวชี้วัด 

เขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษาหนองคาย 
บริหารจดัการด้วยวิถีใหม่ วิถีคุณภาพ 
ใช้พื้นที่เป็นฐาน มุ่งมาตรฐานสากล 

สร้างชุมชนแห่งการเรียนรู ้
บูรณาการด้วยศาสตร์พระราชา 
พัฒนาสู่ความเป็นเลิศอยา่งยั่งยืน 

6. พัฒนาผู้บริหาร ครู 
และผูเ้รียนสู่ความเป็น
เลิศในประชาคม
อาเซียน 

6. สรา้งขีดสามารถในการ
แข่งขันของประเทศ 

1. สถานศึกษา ผู้บริหาร ครู
และผูเ้รียนมีขีด
ความสามารถในการแข่งขัน
ในระดับชาติและระดับ
นานาชาติ 

1. ร้อยละของสถานศึกษาที่ไดร้ับรางวัล
ระดับชาติและระดบันานาชาต ิ

2. ร้อยละของผู้บริหารสถานศึกษาท่ีได้รับ
รางวัลระดับชาติและระดับนานาชาติ 

3. ร้อยละของครูและบคุลากรที่ไดร้ับรางวัล
ระดับชาติและระดบันานาชาต ิ

4. ร้อยละของผูเ้รียนทีไ่ดร้ับรางวัลระดับชาติ
และระดับนานาชาต ิ

5. ร้อยละของผูเ้รียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3 และ
ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 6 ท่ีเข้าร่วมการทดสอบ
ระดับชาติ (O-NET) 

6. ร้อยละของผูเ้รียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3 และ
ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 6 ท่ีไดค้ะแนนเต็มร้อย
ในการทดสอบระดับชาติ (O-NET) 

 
2. สถานศึกษาจัดกิจกรรมการ

เรียนรูต้ามแนวทางการ
ประเมิน PISA 

1. ร้อยละของสถานศึกษาที่พัฒนาครแูละ
บุคลากรเพื่อจัดกิจกรรมการเรยีนรู้ตามแนว
ทางการประเมิน PISA 

2. ร้อยละของสถานศึกษาที่จัดกิจกรรมการ
เรียนรูต้ามแนวทางการประเมิน PISA 
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ยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษา 

ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาหนองคาย 
มีการขับเคลื่อนนโยบายสู่การปฏิบัติ 6 ด้าน ดังนี้ 
1. สร้างนวัตกรรมการบริหารจัดการและสร้างเสริมธรรมาภิบาลด้วยวิถีใหม่วิถีคุณภาพ 

แนวทาง ตัวช้ีวัดความส าเร็จ 
เป้าหมายตัวชี้วัดตามปีงบประมาณ 

2564 2565 2566 2567 2568 
 1.1 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาหนองคาย ออก
ระเบียบว่าด้วยการบริหารงานสหวิทยาเขตเพ่ือยกระดับ
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียนโดยเน้นโอกาส คุณภาพ 
ประสิทธิภาพ และความปลอดภัย 

1. ร้อยละของสถานศึกษาที่มีนวัตกรรมการบริหาร
จัดการเพ่ือยกระดับผลสัมฤทธิ์ของผู้เรียนเป็น
รายบุคคล 

80 85 90 95 100 

2. ร้อยละของสถานศึกษาที่ใช้นวัตกรรมการบริหาร
จัดการเพ่ือยกระดับผลสัมฤทธิ์ของผู้เรียนเป็น
รายบุคคล 

80 85 90 95 100 

1.2 ผู้บริหารสร้างนวัตกรรมการบริหารโดยยึดหลัก 
ธรรมาภิบาล ใช้นวัตกรรมในการขับเคลื่อนการยกผลสัมฤทธิ์
ของผู้เรียนเป็นรายหน่วยการเรียนรู้โดยเน้นโอกาส คุณภาพ 
ประสิทธิภาพ และความปลอดภัย 

3. ร้อยละของสถานศึกษาที่สร้างเสริมธรรมาภิบาล
ด้วยวิถีใหม่วิถีคุณภาพ 
 

80 85 90 95 100 

1.3 สถานศึกษาพัฒนาคุณธรรมและความโปร่งใสในการ
ด าเนินงาน เข้าร่วมการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส
ในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ และผ่านการ
ประเมินระดับ A-AA 

4. ร้อยละของสถานศึกษาที่ผ่านการประเมินคุณธรรม
และความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงาน
ภาครัฐ ระดับ A-AA 
 

80 85 90 95 100 

1.4 สถานศึกษาพัฒนาระบบประกันคุณภาพการศึกษาภายใน
สถานศึกษาให้มีความเข้มแข็ง ผลการประเมินคุณภาพภายใน
ระดับดีเลิศ ปละผลการประเมินคุณภาพภายนอกระดับดีมาก 

5. ร้อยละของสถานศึกษาท่ีจัดใหม้ีการพัฒนาระบบประกัน
คุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา 

80 85 90 95 100 

6. ร้อยละของสถานศึกษาท่ีมผีลการประเมินคณุภาพภายใน
ระดับดีเลศิ และผลการประเมินคณุภาพภายนอกระดับดมีาก 

80 85 90 95 100 
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แนวทาง ตัวช้ีวัดความส าเร็จ 
เป้าหมายตัวชี้วัดตามปีงบประมาณ 

2564 2565 2566 2567 2568 
1.5 สถานศึกษาจัดกิจกรรมลูกเสือเพ่ือปลูกฝังระเบียบวินัย
และกฎเกณฑ์การอยู่ร่วมกันให้กับผู้เรียน สู่การประเมินเป็น
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาที่จัดกิจกรรมลูกเสือดีเด่น และ
ผู้บังคับบัญชาลูกเสือดีเด่น 

7. ร้อยละของสถานศึกษาจัดกิจกรรมลูกเสือและผ่าน
เกณฑ์ประเมินการจัดกิจกรรมลูกเสือดีเด่น 
 

80 85 90 95 100 

8. ร้อยละของผู้บริหาร ครูและบุคลากรได้รับการ
ประเมินเป็นผู้บังคับบัญชาลูกเสือดีเด่น 

80 85 90 95 100 

1.6 สถานศึกษาพัฒนาโรงเรียนเพ่ือประเมินรับรางวัลโรงเรียน
พระราชทาน และพัฒนาผู้เรียนเพื่อรับรางวัลนักเรียน
พระราชทาน 

9. ร้อยละของสถานศึกษาที่พัฒนาโรงเรียนและ
พัฒนาผู้เรียนเพื่อรับรางวัลพระราชทาน 

80 85 90 95 100 

10. ร้อยละของสถานศึกษาที่ได้รับรางวัลโรงเรียน
พระราชทาน 

80 85 90 95 100 

11. ร้อยละของสถานศึกษาที่ได้รับรางวัลนักเรียน
พระราชทาน 

80 85 90 95 100 

1.7 พัฒนาระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนครอบคลุมทุกโรงเรียน
สู่ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษารางวัลระบบดูแลช่วยเหลือ
นักเรียนระดับทอง รวมถึงการจัดสภาพแวดล้อมที่เอ้ือต่อการมี
สุขภาวะที่ดี 

 80 85 90 95 100 

1.8 ส่งเสริมกิจกรรมสภานักเรียนและประชาธิปไตยใน
โรงเรียน สนับสนุนให้โรงเรียนในสังกัดทุกแห่ง ส่งกิจกรรมสภา
นักเรียนเข้าร่วมการแข่งขันในระดับต่าง ๆ สู่การคัดเลือกเป็น
โรงเรียนต้นแบบสภานักเรียน 

 80 85 90 95 100 
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2. บริหารจัดการโดยใช้สหวิทยาเขต ศูนย์พัฒนาวิชาการกลุ่มสาระการเรียนรู้และกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนเป็นฐานในการยกระดับผลสัมฤทธิ์ 

แนวทาง ตัวช้ีวัดความส าเร็จ 
เป้าหมายตัวชี้วัดตามปีงบประมาณ 

2564 2565 2566 2567 2568 
2.1 คณะกรรมการติดตามตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศ
การศึกษาของเขตพ้ืนที่การศึกษา (ก.ต.ป.น.) ติดตามตรวจสอบ 
ประเมินผล และนิเทศการศึกษาท่ีมุ่งเน้นการยกระดับ
ผลสัมฤทธิ์ในระดับสหวิทยาเขต 

 80 85 90 95 100 

2.2 เพ่ิมความคล่องตัวในการยกระดับผลสัมฤทธิ์ระดับ 
สหวิทยาเขต โดยแต่งตั้งคณะอนุกรรมการยกผลสัมฤทธิ์
ระดับสหวิทยาเขต ครอบคลุม 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้ และ
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 

1. ร้อยละของผู้บริหาร ครูและบุคลากรที่ได้รับการ
แต่งตั้งเป็นคณะอนุกรรมการยกผลสัมฤทธิ์ระดับ 
สหวิทยาเขต 

80 85 90 95 100 

2.3 แต่งตั้งคณะกรรมการศูนย์พัฒนาวิชาการกลุ่มสาระการ
เรียนรู้ ครอบคลุม 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้และกิจกรรมพัฒนา
ผู้เรียน มีหน้าที่สร้างแบบทดสอบรายหน่วยการเรียนรู้ และราย
สาระการเรียนรู้ 

2. ร้อยละของผู้บริหาร ครูและบุคลากรที่ได้รับแต่งตั้ง
เป็นคณะกรรมการศูนย์พัฒนาวิชาการกลุ่มสาระการ
เรียนรู้ 

80 85 90 95 100 

2.4 เพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการสถานศึกษา เน้นนิเทศ
นวัตกรรมการบริหารเพ่ือยกผลสัมฤทธิ์ รูปแบบการนิเทศโดย
ทีมผู้บริหารในสหวิทยาเขตร่วมกับผู้บริหารการศึกษาระดับเขต
พ้ืนที่การศึกษา 

3. ร้อยละของผู้บริหาร ครูและบุคลากรที่ได้รับการ
พัฒนาการยกระดับผลสัมฤทธิโ์ดยใช้สหวิทยาเขตเปน็ฐาน 

80 85 90 95 100 

4. ร้อยละของผู้บริหาร ครูและบุคลากรที่ได้รับการ
พัฒนาการยกระดับผลสัมฤทธิ์ระดับศูนยพ์ัฒนาวชิาการ
กลุ่มสาระการเรียนรู ้

80 85 90 95 100 

2.5 นิเทศการจัดการเรียนรู้ของครูผู้สอน รูปแบบการนิเทศโดยทีม
หัวหน้างานวิชาการร่วมกับศึกษานิเทศก์ เน้นนิเทศการจัดการ
เรียนรู้แบบ Active Learning การวัดประเมินผลรายสาระวชิา ราย
หน่วยการเรียนรู้ และรายบุคคลในทุกสาระวชิา 

 80 85 90 95 100 
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3. พัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาสู่การปฏิบัติจริงเพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ของผู้เรียนเป็นรายหน่วย สู่มาตรฐานสากล 

แนวทาง ตัวช้ีวัดความส าเร็จ 
เป้าหมายตัวชี้วัดตามปีงบประมาณ 

2564 2565 2566 2567 2568 
3.1 ครูผู้สอนจัดระบบข้อมูลสารสนเทศของผู้เรียนเป็นรายบุคคล 
รายสาระ และรายหนว่ยการเรียนรู้ที่ถูกต้อง ทันสมัย ร่วมวางแผน
การเรียนรู้กับผู้เรียนเพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเป็นราย
สาระวชิา รายหน่วยการเรียนรู้ และรายบุคคลได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 

5. ร้อยละของผู้เรียนที่มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตาม
หลักสูตร 
 

80 85 90 95 100 

3.2 ผู้เรียนวางแผนการเรียนรู้เพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
เป็นรายหน่วย ทุกสาระการเรียนรู้ ท าการสอบวัดประเมินผลทนัที
เมื่อจบหน่วย หากผลการประเมนิไม่ผา่นให้จัดการเรียนรู้ซ้ าและวัด
ประเมินผลใหม่ จนกวา่จะผ่านหรือผลการวัดประเมินเป็นที่พอใจจึง
เรียนรู้ในหน่วยถัดไป 

2. ร้อยละของครูและบุคลากรที่จัดการเรียนการสอนและ
วัดประเมินผลเพื่อยกระดับผลสมัฤทธิ์รายหน่วย 
 

80 85 90 95 100 

3. ร้อยละของผู้เรียนได้รับการพัฒนาการยกระดับ
ผลสัมฤทธิ์รายหน่วย 

80 85 90 95 100 

3.3 สหวิทยาเขตร่วมกับศึกษานิเทศก์ประจ าสหวิทยาเขตจัด
ให้มีการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาสู่การปฏิบัติจริงเพื่อ
ยกระดับผลสัมฤทธิ์ของผู้เรียนเป็นรายหน่วย 

1. ร้อยละของผู้บริหาร ครูและบุคลากรที่ได้รับการ
พัฒนาการยกระดับผลสัมฤทธิ์รายหน่วย 
 

80 85 90 95 100 

4. ร้อยละของสถานศึกษาที่จัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนให้มี
คุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามหลักสูตร 

80 85 90 95 100 

6. ร้อยละของสถานศึกษาที่มีหลักสูตรสถานศึกษา
มาตรฐานสากล 

80 85 90 95 100 

3.4 สหวิทยาเขตร่วมกับศึกษานิเทศก์ประจ าสหวิทยาเขตจัดให้มี
การพัฒนาครูผู้สอนให้สามารถออกแบบการเรียนรู้เป็นรายหนว่ย 
จัดกระบวนการเรียนรู้แบบลงมอืปฏิบัติจริง พัฒนาระบบการวดั
และประเมินผลผู้เรียนเพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์เป็นรายหน่วยและ
รายบุคคลในทุกสาระวชิา 

9. ร้อยละของครูผู้สอนที่ออกแบบหน่วยการเรียนรู้สู่การ
ปฏิบัต ิ

80 85 90 95 100 
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แนวทาง ตัวช้ีวัดความส าเร็จ 
เป้าหมายตัวชี้วัดตามปีงบประมาณ 

2564 2565 2566 2567 2568 
3.5 ศูนย์พัฒนาสาระการเรียนรู้ร่วมกับศึกษานิเทศก์ จัดให้มี
การสร้างแบบทดสอบมากกว่า 1 ชุดในแต่ละสาระการเรียนรู้ 
ผลิตและวิเคราะห์ข้อสอบ เก็บข้อสอบไว้ในคลังข้อสอบเป็นราย
หน่วยการเรียนรู้ ครบทุกสาระวิชา สนับสนุนส่งเสริมให้
ครูผู้สอนน าแบบทดสอบไปทดสอบผู้เรียนได้ทันทีเมื่อจัดการ
เรียนรู้จบแต่ละหน่วยการเรียนรู้ 

8. ร้อยละของครูผู้สอนได้รับการพัฒนาการออกแบบ
หน่วยการเรียนรู้สู่การปฏิบัติ 

80 85 90 95 100 

3.6 ครูผู้สอนสร้างและพัฒนานวัตกรรมการสอนของตนเอง 
โดยให้ความส าคัญกับกระบวนการเรียนรู้แบบ Active 
Learning เพ่ือยกระดับผลสัมฤทธิ์สู่มาตรฐานสากล ผู้เรียน 
ร้อยละ 50 มีผลสัมฤทธิ์ไม่ต่ ากว่าร้อยละ 80 ประกาศยกย่อง
เชิดชูเกียรติครูผู้สอนที่มีนวัตกรรมการสอนเพื่อยกผลสัมฤทธิ์
เป็นรายหน่วยที่เป็นเลิศ 

 80 85 90 95 100 

3.7 ผู้บริหารสถานศึกษา ครูและบุคลากร น านวัตกรรมการจัด
การศึกษามาใช้เพื่อพัฒนายกระดับคุณภาพของโรงเรียนสู่
มาตรฐานสากล ด าเนินการขับเคลื่อนจนบังเกิดผลอย่างเป็น
รูปธรรมและผ่านการประเมินโรงเรียนมาตรฐานสากล ระดับ 
ScQA (School Quality Award : ScQA) 

7. ร้อยละของโรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการและผ่านการ
ประเมินเป็นโรงเรียนมาตรฐานสากลระดับ ScQA 
 

80 85 90 95 100 
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4. สร้างภาคีเครือข่ายขยายชุมชนแห่งการเรียนรู้ 

แนวทาง ตัวช้ีวัดความส าเร็จ 
เป้าหมายตัวชี้วัดตามปีงบประมาณ 

2564 2565 2566 2567 2568 
4.1 ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาสนับสนุนผู้บริหาร ครูและบุคลากร ให้
มีวิทยฐานะที่สูงขึ้น ส่งเสริมเครือข่ายการเรียนรู้แลกเปลี่ยน
ประสบการณ์จากผูร้่วมประกอบอาชีพ ให้เกิดชุมชนแห่งการเรียนรู้ 
คัดเลือกผู้ที่มีผลการปฏิบัติทีเ่ป็นเลิศเพื่อประกาศเกียรติคณุยกย่องเชิดชู
เกียรติและรับรางวัลผู้มผีลงานดีเดน่ประจ าป ี

1. ร้อยละของผู้บรหิารทีไ่ด้รับการพัฒนาวิทยฐานะในต าแหน่ง
ที่สูงข้ึน 
 

80 85 90 95 100 

2. ร้อยละของครูและบุคลากรทีไ่ด้รับการพัฒนา 
วิทยฐานะในต าแหน่งที่สูงข้ึน 

80 85 90 95 100 

4.2 สถานศึกษาจัดการเรียนรูโ้ดยใช้ชุมชนเป็นฐานสร้างเครือข่าย ท า
ข้อตกลงกับชุมชน และภาคเอกชน เลือกสรรภมูิปัญญาและวิทยากรจาก
ชุมชน ผู้เรียนเข้าเรียนรู้ในสถานประกอบอาชีพของชุมชนและท า
โครงงานอาชีพคนละ 1 โครงงาน คัดเลือกโครงงานท่ีเป็นเลิศรับรางวัล
เกียรตยิศประจ าปีของเขตพื้นท่ีการศึกษา 

3. ร้อยละของสถานศึกษาท่ีจัดการเรียนรู้โดยใช้ชุมชนเป็นฐาน 
 

80 85 90 95 100 

4. จ านวนของแหล่งเรยีนรู้ที่โรงเรยีนสร้างเครือข่ายและท า
ข้อตกลงร่วมกันกับชุมชน ท้องถิ่น และภาคเอกชน 

80 85 90 95 100 

4.3 สถานศึกษาท าการวิจยัอย่างน้อยโรงเรยีนละ 1 เรื่อง เพื่อปรับปรุง
งานวิชาการและพัฒนากระบวนการเรยีนรู้ของผู้เรียน การพัฒนา
คุณภาพที่หวังผลให้ขับเคลื่อนทั้งระบบโรงเรียน สร้างความเป็นชุมชน
เพื่อการเรยีนรู้ทางวิชาชีพ ผลการวิจัยที่สามารถยกระดับผลสัมฤทธ์ิได้
จะไดร้ับการเชิดชูเกียรติและรับรางวัลดีเด่นประจ าป ี

5. ร้อยละของผู้เรียนท่ีจัดท าโครงงานอาชีพกับชุมชน ท้องถิ่น 
และภาคเอกชน 
 

80 85 90 95 100 

6. ร้อยละของสถานศึกษาจดัให้มกีารพัฒนาผู้บรหิาร ครูและ
บุคลากรทางการศึกษาในการวิจัยเพื่อปรับปรุงผลการเรียน
ของผู้เรียน 

80 85 90 95 100 

7. ร้อยละของสถานศึกษาท่ีจัดใหม้ีการวิจัยเพื่อปรับปรุงผล
การเรยีนของผู้เรยีน 

80 85 90 95 100 

4.4 ผู้บริหาร ครู บุคลากร และนกัเรียนสร้างสรรค์และพัฒนานวัตกรรม
การเรยีนรู้ในรูปแบบ แพลตฟอร์มการเรยีนรู้ดจิิทัล (Digital Learning 
Platform) ส่งเสริมให้นักเรียนแสวงหาความรู้ด้วยตนเองจากสื่อดิจทิัล
และสื่อสังคมออนไลน์(Social Media) ปลูกฝังให้นักเรียนมีพฤติกรรม
การเรยีนรู้ด้วยตนเองตลอดเวลา 

8. ร้อยละของสถานศึกษาท่ีพัฒนาผู้บริหาร ครูและผู้เรียนให้
สามารถสรา้งแพลตฟอรม์การเรียนรู้ดิจิทัล 
 

80 85 90 95 100 

9. ร้อยละของผู้บรหิาร ครูและผู้เรียนท่ีสรา้งแพลตฟอรม์การ
เรียนรูด้ิจิทัลได ้

80 85 90 95 100 
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5. สร้างโอกาสบูรณาการด้วยศาสตร์พระราชาสู่การพัฒนาผู้เรียน 

แนวทาง ตัวช้ีวัดความส าเร็จ 
เป้าหมายตัวชี้วัดตามปีงบประมาณ 

2564 2565 2566 2567 2568 
5.1 สถานศึกษาน้อมน าหลักการทรงงานและหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงมาบูรณาการในการบริหาร และการจัด
กระบวนการเรียนรู้แบบลงมือปฏิบัติจริงผ่านโครงงานอาชีพ
เพ่ือการมีงานท า โดยขับเคลื่อนอย่างเป็นรูปธรรมในทุกกลุ่ม
สาระการเรียนรู้และด าเนินกิจกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อชุมชน
และสังคม 

1. ร้อยละของผู้บริหาร ครูและบุคลากรได้รับการ
พัฒนาการจัดการเรียนรู้ตามศาสตร์พระราชา 
 

80 85 90 95 100 

2. ร้อยละของสถานศึกษาที่น าหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงด าเนินการในสถานศึกษา 

80 85 90 95 100 

3. ร้อยละของผู้เรียนได้รับการพัฒนาการจัดการ
เรียนรู้บูรณาการตามศาสตร์พระราชาในทุกกลุ่มสาระ
การเรียนรู้ 

80 85 90 95 100 

5.2 สถานศึกษาน้อมน าพระบรมราโชบายด้านการศึกษาเพ่ือ
การมีงานท า-มีอาชีพ เปิดสอนวิชาอาชีพที่หลากหลายใน
สถานศึกษา ผู้เรียนจัดท าโครงงานอาชีพที่สอดคล้องกับอาชีพที่
ผู้เรียนเลือกเรียนในชุมชน คนละ 1 โครงงาน ผู้เรียนวิเคราะห์
ค้นหาความถนัดส าหรับการศึกษาต่อและประกอบอาชีพหลัง
จบการศึกษา 

4. ร้อยละของสถานศึกษาที่เปิดสอนวิชาชีพที่
หลากหลายมากกว่า 1 วิชาชพี 
 

80 85 90 95 100 

5. ร้อยละของครู และบุคลากรทางการศึกษาที่เป็นครู
ที่ปรึกษาวิชาชีพในสถานศึกษาอย่างน้อย 1 วิชาชีพ 

80 85 90 95 100 

6. ร้อยละของผู้เรียนที่เข้าร่วมกิจกรรมวิชาชีพใน
โรงเรียนอย่างน้อย 1 วิชาชีพ 

80 85 90 95 100 

7. ร้อยละของผู้เรียนที่จัดท าโครงงานอาชีพใน
โรงเรียนอย่างน้อย 1 โครงงาน 

80 85 90 95 100 
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6. พัฒนาผู้บริหาร ครู และผู้เรียนสู่ความเป็นเลิศในประชาคมอาเซียน 

แนวทาง ตัวช้ีวัดความส าเร็จ 
เป้าหมายตัวชี้วัดตามปีงบประมาณ 

2564 2565 2566 2567 2568 
6.1 สถานศึกษาสง่เสริมและพฒันาผู้บริหาร ครูและบุคลากรให้
ได้รับการพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันและสนับสนุนให้เข้า
แข่งขันความสามารถทั้งในระดบัชาติและระดบันานาชาติ 

1. ร้อยละของสถานศึกษาทีไ่ด้รบัรางวัลระดับชาติและ
ระดับนานาชาต ิ

80 85 90 95 100 

2. ร้อยละของผู้บริหารสถานศึกษาที่ได้รับรางวลั
ระดับชาติและระดับนานาชาติ 

80 85 90 95 100 

3. ร้อยละของครูและบุคลากรที่ได้รับรางวัลระดบัชาติ
และระดับนานาชาต ิ

80 85 90 95 100 

6.2 สถานศึกษาสง่เสริมและพฒันาผู้เรียนที่มีความสามารถพิเศษสู่
ความเป็นเลิศ “1 โรงเรียน 1 รางวัลระดบัชาติ” และระดับ
นานาชาติเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ 

4. ร้อยละของผู้เรียนที่ได้รับรางวัลระดับชาติและระดบั
นานาชาต ิ
 

80 85 90 95 100 

6.3 สถานศึกษาจัดการเรียนรู้ดา้นการรู้เรื่องการอ่าน (Reading 
Literacy) การรู้เรื่องคณิตศาสตร ์(Mathematical Literacy) การ
เรียนรู้เรื่องวิทยาศาสตร์ (Scientific Literacy) ตามแนวทางการ
ประเมิน PISA 

5. ร้อยละของสถานศึกษาที่พฒันาครูและบุคลากรเพื่อจัด
กิจกรรมการเรียนรู้ตามแนวทางการประเมิน PISA 

80 85 90 95 100 

6. ร้อยละของสถานศึกษาที่จัดกิจกรรมการเรียนรู้ตาม
แนวทางการประเมิน PISA 

80 85 90 95 100 

6.4 เชิดชูเกียรติผู้บริหาร ครูและบุคลากรที่มีผลงานเชิงประจกัษ์ 
เชิดชูเกียรติสถานศึกษาที่มีผลสมัฤทธิ์ทางการเรียนสงูกว่า
ระดับประเทศ สง่เสริมสนบัสนนุให้ผู้เรียนสมัครเข้าทดสอบทาง
การศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) และมอบรางวัลให้ผู้เรียน
ที่มีผลสัมฤทธิจ์ากการทดสอบระดับชาติเต็มร้อยในทุกสาระวิชา 

7. ร้อยละของผู้เรียนชั้นมัธยมศกึษาปีที่ 3 และชัน้
มัธยมศึกษาปีที่ 6 ที่เข้าร่วมการทดสอบระดับชาต ิ
(O-NET) 

80 85 90 95 100 

8. ร้อยละของผู้เรียนชั้นมัธยมศกึษาปีที่ 3 และชัน้
มัธยมศึกษาปีที่ 6 ทีไ่ด้คะแนนเต็มร้อยในการทดสอบ
ระดับชาติ (O-NET) 

80 85 90 95 100 
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ส่วนที่ 4                                                   
แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564-2568 

 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาหนองคายมีการขับเคลื่อนนโยบายสู่การปฏิบัติ 4 ด้าน ดังนี้ 

นโยบาย สพฐ. 1 ด้านความปลอดภัย 

แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม 
กลยุทธ์ 
สพม.นค 

ตัวชี้วดัความส าเร็จ 

ปีงบประมาณ / งบประมาณ (บาท) 

กลุ่ม/ผูร้บัผดิชอบ ฐานข้อมูล
ตัวชี้วดั 

2564 2565 2566 2567 2568 

1.1 ป้องกันและเฝ้าระวังการแพร่ระบาด
ของโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 
(COVID-19) 

1 3. ร้อยละของสถานศึกษาท่ี
สร้างเสริมธรรมาภิบาลด้วย 
วิถีใหม่วิถีคุณภาพ 

31 
โรงเรียน 

5,000 5,500 6,050 6,655 7,321 กลุ่มอ านวยการ 
นางปทิตตา พวงปัญญา 

น.ส. ศิรินทร์รักษ์ มาตะรักษ์ 

1.2 ส่งเสริมการจัดการเรียนรู้ทักษะชีวิต 
เพศวิถีศึกษาและการจัดกระบวนการ
เรียนรู้สุขภาวะเพื่อการพัฒนาคุณภาพ
ผู้เรียนในสถานศึกษา 

1 3. ร้อยละของสถานศึกษาท่ี
สร้างเสริมธรรมาภิบาลด้วย 
วิถีใหม่วิถีคุณภาพ 

31 
โรงเรียน 

10,000 11,000 12,100 13,310 14,641 กลุ่มนิเทศฯ 
นางพรทิพา นันตะสุข 

1.3. ขับเคลื่อนการด าเนินงาน 
การป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดใน
สถานศึกษา ประจ าปี 2564 

         

      1.3.1 ขับเคลื่อนการด าเนินงาน 
การป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดใน
สถานศึกษา ประจ าปี 2564 

1 3. ร้อยละของสถานศึกษาท่ี
สร้างเสริมธรรมาภิบาลด้วย 
วิถีใหม่วิถีคุณภาพ 

31 
โรงเรียน 

     กลุ่มส่งเสริมฯ 

น.ส. ศศิธร เหล่ายนขาม 

      1.3.2 อบรมเชิงปฏิบัติการ 
พัฒนาแกนน า TO BE NUMBER ONE 

1 3. ร้อยละของสถานศึกษาท่ี
สร้างเสริมธรรมาภิบาลด้วย 
วิถีใหม่วิถีคุณภาพ 

31 
โรงเรียน 

30,000 33,000 36,300 39,930 43,923 กลุ่มส่งเสริมฯ 

นายนัทธศาสตร์ ลาดเหนือ 
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แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม 
กลยุทธ์ 
สพม.นค 

ตัวชี้วดัความส าเร็จ 

ปีงบประมาณ / งบประมาณ (บาท) 

กลุ่ม/ผูร้บัผดิชอบ ฐานข้อมูล
ตัวชี้วดั 

2564 2565 2566 2567 2568 

      1.3.3 อบรมเชิงปฏิบัติการค่ายลกูเสือ 
เนตรนารีแกนน าต้านยาเสพติดใน
สถานศึกษาประจ าป ี2564 

1 7. ร้อยละของสถานศึกษาจัด
กิจกรรมลูกเสือและผา่นเกณฑ์
ประเมินการจัดกิจกรรมลูกเสือ
ดีเด่น 

8. ร้อยละของผู้บริหาร ครูและ
บุคลากรได้รับการประเมินเป็น
ผู้บังคับบัญชาลูกเสือดีเด่น 

31 
โรงเรียน 

     กลุ่มส่งเสริมฯ 
นายนัทธศาสตร์ ลาดเหนือ 

     1.3.4 การชุมนุมลูกเสือ เนตรนารี ต้าน
ยาเสพติดจังหวัดหนองคาย ประจ าปี 2564 

1 7. ร้อยละของสถานศึกษาจัด
กิจกรรมลูกเสือและผา่นเกณฑ์
ประเมินการจัดกิจกรรมลูกเสือ
ดีเด่น 

8. ร้อยละของผู้บริหาร ครูและ
บุคลากรได้รับการประเมินเป็น
ผู้บังคับบัญชาลูกเสือดีเด่น 

31 
โรงเรียน 

 20,000   22,000   24,200   26,620   29,282  กลุ่มส่งเสริมฯ 
นายนัทธศาสตร์ ลาดเหนือ 

      1.3.5 การประกวดระเบยีบแถว
ลูกเสือ-เนตรนารีสามัญรุ่นใหญ่ ระดับเขต
พื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 21 
หนองคาย-บึงกาฬ ประจ าปี 2564 

1 7. ร้อยละของสถานศึกษาจัด
กิจกรรมลูกเสือและผา่นเกณฑ์
ประเมินการจัดกิจกรรมลูกเสือ
ดีเด่น 

8. ร้อยละของผู้บริหาร ครูและ
บุคลากรได้รับการประเมินเป็น
ผู้บังคับบัญชาลูกเสือดีเด่น 

31 
โรงเรียน 

     กลุ่มส่งเสริมฯ 
นายนัทธศาสตร์ ลาดเหนือ 

      1.3.6 การแข่งขันกีฬานักเรียนต้านยา
เสพติด ประจ าปกีารศึกษา 2563 “ปาริ
ชาติเกมส์” ครั้งที่ 14 ส านักงานเขตพื้นที่
การศึกษามธัยมศึกษา เขต 21 (หนองคาย-
บึงกาฬ) 

1 3. ร้อยละของสถานศึกษาที่สร้าง
เสริมธรรมาภิบาลด้วยวิถีใหม่วิถี
คุณภาพ 

31 
โรงเรียน 

 50,000   55,000   60,500   66,550   73,205  กลุ่มส่งเสริมฯ 
นายนัทธศาสตร์ ลาดเหนือ 
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แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม 
กลยุทธ์ 
สพม.นค 

ตัวชี้วดัความส าเร็จ 

ปีงบประมาณ / งบประมาณ (บาท) 

กลุ่ม/ผูร้บัผดิชอบ ฐานข้อมูล
ตัวชี้วดั 

2564 2565 2566 2567 2568 

1.4 เสริมสร้างทักษะในการป้องกัน
ตนเองจากภัยคุกคามรูปแบบใหม่ 

1 3. ร้อยละของสถานศึกษาท่ี
สร้างเสริมธรรมาภิบาลด้วย 
วิถีใหม่วิถีคุณภาพ 

31 
โรงเรียน 

 40,000   44,000   48,400   53,240   58,564  กลุ่มส่งเสริมฯ 

น.ส. ศศิธร เหล่ายนขาม 

1.5 การอบรมเชิงปฏิบัติการการปลูกฝัง
เด็กและเยาวชนไทย สร้างวินัยจราจร 
ประจ าปี 2564 (ภายใต้โครงการ
สถานศึกษาปลอดภัย) 

1 3. ร้อยละของสถานศึกษาท่ี
สร้างเสริมธรรมาภิบาลด้วย 
วิถีใหม่วิถีคุณภาพ 

31 
โรงเรียน 

     กลุ่มส่งเสริมฯ 

นายนัทธศาสตร์ ลาดเหนือ 

1.6 วัยรุ่นวัยใส ใส่ใจสุขภาพจิต 
ประจ าปี 2564 

1 3. ร้อยละของสถานศึกษาท่ี
สร้างเสริมธรรมาภิบาลด้วย 
วิถีใหม่วิถีคุณภาพ 

31 
โรงเรียน 

 25,000   27,500   30,250   33,275   36,603  กลุ่มส่งเสริมฯ 

น.ส. ชลดา ตันนารัตน์ 

1.7 การส่งเสริมการด าเนินงานกิจกรรม 
“โรงอาหารปลอดภัย ห้องน้ าน่าใช้ 
บ้านพักครูน่าอยู่”  ประจ าปี 2564 
(ภายใต้โครงการสถานศึกษาปลอดภัย) 

1 3. ร้อยละของสถานศึกษาท่ี
สร้างเสริมธรรมาภิบาลด้วย 
วิถีใหม่วิถีคุณภาพ 

31 
โรงเรียน 

     กลุ่มส่งเสริมฯ 

นายนัทธศาสตร์ ลาดเหนือ 

1.8 โครงการปรับปรุงสภาพแวดล้อม
และอาคารสถานท่ีส านักงานเขตพื้นท่ี
การศึกษามัธยมศึกษาหนองคาย 

1 3. ร้อยละของสถานศึกษาท่ี
สร้างเสริมธรรมาภิบาลด้วย 
วิถีใหม่วิถีคุณภาพ 

31 
โรงเรียน 

     กลุ่มอ านวยการ 

นายวีระชัย สุภาปุ 

1.9 ยกระดับคุณภาพชีวิตเป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล้อมและการบริหารจัดการขยะ   
“โครงการส านักงานสีเขียว Green 
Office” 

1 3. ร้อยละของสถานศึกษาท่ี
สร้างเสริมธรรมาภิบาลด้วย 
วิถีใหม่วิถีคุณภาพ 

31 
โรงเรียน 

 20,000   22,000   24,200   26,620   29,282  กลุ่มอ านวยการ 

นางปทิตตา พวงปัญญา 
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แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม 
กลยุทธ์ 
สพม.นค 

ตัวชี้วดัความส าเร็จ 

ปีงบประมาณ / งบประมาณ (บาท) 

กลุ่ม/ผูร้บัผดิชอบ ฐานข้อมูล
ตัวชี้วดั 

2564 2565 2566 2567 2568 

1.10 อบรมเชิงปฏิบัติการเสริมสร้าง
ทักษะชีวิต รวมพลังเด็กและเยาวชน
ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมปีงบประมาณ 
2564 

5 1. ร้อยละของผู้บริหาร ครูและ
บุคลากรได้รับการพัฒนาการ
จัดการเรียนรู้ตามศาสตร์
พระราชา 
2. ร้อยละของสถานศึกษาท่ีน า
หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
ด าเนินการในสถานศึกษา 
3. ร้อยละของผู้เรียนได้รับการ
พัฒนาการจัดการเรียนรู้ 
บูรณาการตามศาสตร์พระราชา
ในทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ 

31 
โรงเรียน 

     กลุ่มส่งเสริมฯ 
นางสิริมา สอนค าหาญ 

รวม 1. ด้านความปลอดภัย    200,000 220,000 242,000 266,200 292,820  
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นโยบาย สพฐ. 2 ด้านโอกาส 

แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม 
กลยุทธ์ 
สพม.นค 

ตัวชี้วดัความส าเร็จ 

ปีงบประมาณ / งบประมาณ (บาท) 

กลุ่ม/ผูร้บัผดิชอบ ฐานข้อมูล
ตัวชี้วดั 

2564 2565 2566 2567 2568 

2.2 การส่งเสริมนักเรียนผู้มีคุณธรรม 
จริยธรรม และบ าเพ็ญประโยชน์ เข้า
ศึกษาต่อในสถาบันอุดมศึกษา (โครงการ
เด็กดีมีท่ีเรียน) ปีการศึกษา 2564 

1 3. ร้อยละของสถานศึกษาท่ี
สร้างเสริมธรรมาภิบาลด้วย 
วิถีใหม่วิถีคุณภาพ 

31 
โรงเรียน 

     กลุ่มส่งเสริมฯ 

นายนัทธศาสตร์ ลาดเหนือ 

2.3 ส่งเสริมสนับสนุนการรับนักเรียน  
ปีการศึกษา 2564 

1 3. ร้อยละของสถานศึกษาท่ี
สร้างเสริมธรรมาภิบาลด้วย 
วิถีใหม่วิถีคุณภาพ 

31 
โรงเรียน 

     กลุ่มส่งเสริมฯ 

น.ส.มัทรี พรอกนิษฐ์กุล 

2.4 ส่งเสริมสนับสนุนการด าเนินการ
คัดเลือกนักเรียน และสถานศึกษา เพื่อ
รับรางวัล พระราชทานระดับการศึกษา
ขั้นพ้ืนฐาน ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖3 

         

        2.4.1 ส่งเสริมสนับสนุนการ
ด าเนินการคัดเลือกนักเรียน และ
สถานศึกษา เพื่อรับรางวัลพระราชทาน
ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจ าปี
การศึกษา 2564 ระดับเขตพ้ืนท่ี 

1 9. ร้อยละของสถานศึกษาทีพ่ัฒนา
โรงเรียนและพัฒนาผู้เรียนเพื่อเข้า
รับรางวัลพระราชทาน 
10. ร้อยละสถานศึกษาที่ได้รับ
รางวัลโรงเรียนพระราชทาน 
11. ร้อยละของสถานศึกษาที่ได้รับ
รางวัลนักเรียนพระราชทาน 

31 
โรงเรียน 

     กลุ่มส่งเสริมฯ 

นางสิริมา สอนค าหาญ 

        2.4.2 ส่งเสริมสนับสนุนการ
ด าเนินการคัดเลือกนักเรียน และ
สถานศึกษา เพื่อรับรางวัลพระราชทาน
ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจ าปี
การศึกษา 2564 ระดับจังหวัด 

1 9. ร้อยละของสถานศกึษาที่พัฒนา
โรงเรียนและพัฒนาผูเ้รียนเพื่อเข้ารับ
รางวัลพระราชทาน 
10. ร้อยละสถานศกึษาที่ได้รับรางวัล
โรงเรียนพระราชทาน 
11. ร้อยละของสถานศึกษาที่ได้รับ
รางวัลนกัเรียนพระราชทาน 

31 
โรงเรียน 

     กลุ่มส่งเสริมฯ 

นางสิริมา สอนค าหาญ 

แผนพัฒนาการศึกษา พ.ศ. 2564 - 2568 
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แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม 
กลยุทธ์ 
สพม.นค 

ตัวชี้วดัความส าเร็จ 

ปีงบประมาณ / งบประมาณ (บาท) 

กลุ่ม/ผูร้บัผดิชอบ ฐานข้อมูล
ตัวชี้วดั 

2564 2565 2566 2567 2568 

2.5 ส่งเสริมการสร้างจิตส านึกการบริหาร
จัดการขยะที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมและการ
ประกวดโรงเรียนต้นแบบการสร้างจิตส านึก
บริหารจัดการขยะในสถานศึกษา ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2564 

1 3. ร้อยละของสถานศึกษาท่ี
สร้างเสริมธรรมาภิบาลด้วยวิถี
ใหม่วิถีคุณภาพ 

31 
โรงเรียน 

 10,000   11,000   12,100   13,310   14,641  กลุ่มส่งเสริมฯ 

นายนัทธศาสตร์ ลาดเหนือ 

2.6 แนะแนวอาชพีและ 
ศึกษาต่อสู่การประกอบอาชพีที่ใช่ 

5 4. ร้อยละของสถานศกึษาที่เปิดสอน
วิชาชีพที่หลากหลายมากกว่า 1 วิชาชีพ 
5. ร้อยละของครู และบุคลากร
ทางการศึกษาที่เป็นครทูี่ปรึกษาวิชาชีพ
ในสถานศกึษาอย่างนอ้ย 1 วิชาชพี 
6. ร้อยละของผูเ้รียนที่เข้าร่วม
กิจกรรมวิชาชีพในโรงเรียนอย่างนอ้ย 
1 วิชาชีพ 
7. ร้อยละของผูเ้รียนที่จัดท าโครงงาน
อาชีพในโรงเรียนอย่างน้อย 1 
โครงงาน 

31 
โรงเรียน 

 25,000   27,500   30,250   33,275   36,603  กลุ่มนิเทศฯ 

นางวิพาพรรณ ดอนจันทร์โคตร 

2.7 นิเทศติดตามการจัดการศึกษา 
เพื่อการมีงานท าสูก่ารพัฒนาสมรรถนะ
ผู้เรียนด้านอาชีพในศตวรรษที่ 21 

5 4. ร้อยละของสถานศกึษาที่เปิดสอน
วิชาชีพที่หลากหลายมากกว่า 1 วิชาชีพ 
5. ร้อยละของครู และบุคลากร
ทางการศึกษาที่เป็นครทูี่ปรึกษาวิชาชีพ
ในสถานศกึษาอย่างนอ้ย 1 วิชาชพี 
6. ร้อยละของผูเ้รียนที่เข้าร่วม
กิจกรรมวิชาชีพในโรงเรียนอย่างนอ้ย 
1 วิชาชีพ 
7. ร้อยละของผูเ้รียนที่จัดท าโครงงาน
อาชีพในโรงเรียนอย่างน้อย 1 
โครงงาน 

31 
โรงเรียน 

 25,000   27,500   30,250   33,275   36,603  กลุ่มนิเทศฯ 
นางวิพาพรรณ ดอนจันทร์โคตร 

แผนพัฒนาการศึกษา พ.ศ. 2564 - 2568 
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แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม 
กลยุทธ์ 
สพม.นค 

ตัวชี้วดัความส าเร็จ 

ปีงบประมาณ / งบประมาณ (บาท) 

กลุ่ม/ผูร้บัผดิชอบ ฐานข้อมูล
ตัวชี้วดั 

2564 2565 2566 2567 2568 

2.8 การด าเนินการขับเคลื่อนและขยาย
ผลการด าเนินงานโรงเรียนต้นแบบ
สหกรณ์โรงเรียนประจ าปีงบประมาณ 
2564 

5 1. ร้อยละของผู้บริหาร ครูและ
บุคลากรได้รับการพัฒนาการ
จัดการเรียนรู้ตามศาสตร์พระราชา 
2. ร้อยละของสถานศึกษาที่น าหลัก
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
ด าเนินการในสถานศึกษา 
3. ร้อยละของผู้เรียนได้รับการ 
พัฒนาการจัดการเรียนรู้บูรณาการ
ตามศาตร์พระราชาในทุกกลุ่มสาระ
การเรียนรู้ 

31  
โรงเรียน 

     กลุ่มส่งเสริมฯ 

นายนัทธศาสตร์ ลาดเหนือ 

2.9 การลดอัตรานักเรียนออกกลางคัน 
ประจ าปี 2564 

1 3. ร้อยละของสถานศึกษาท่ี
สร้างเสริมธรรมาภิบาลด้วยวิถี
ใหม่วิถีคุณภาพ 

31 
โรงเรียน 

 30,000   33,000   36,300   39,930   43,923  กลุ่มส่งเสริมฯ 
นางสิริมา สอนค าหาญ 
น.ส. มทัร ีพรอกนิษฐก์ุล 

2.10 อบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาระบบ
การดูแลช่วยเหลือนักเรียนและคุ้มครอง
สิทธิเด็กประจ าปีงบประมาณ 2564 

1 3. ร้อยละของสถานศึกษาท่ี
สร้างเสริมธรรมาภิบาลด้วยวิถี
ใหม่วิถีคุณภาพ 

31 
โรงเรียน 

     กลุ่มส่งเสริมฯ 
นางสิริมา สอนค าหาญ 

2.12 การนิเทศเพื่อยกระดับ 
คุณภาพการจัดการศึกษาส าหรับ เด็กที่มี
ความต้องการจ าเป็นพิเศษ 

1 1. ร้อยละของสถานศึกษาที่มี
นวัตกรรมการบริหารจัดการเพือ่
ยกระดับผลสัมฤทธิข์องผู้เรียนเป็น
รายบุคคล 

2. ร้อยละของสถานศึกษาที่ใช้
นวัตกรรมการบริหารจัดการเพือ่
ยกระดับผลสัมฤทธิข์องผู้เรียนเป็น
รายบุคคล 

31 
โรงเรียน 

 10,000   11,000   12,100   13,310   14,641  กลุ่มนิเทศฯ 
นางพรทิพา นันตะสุข 
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แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม 
กลยุทธ์ 
สพม.นค 

ตัวชี้วดัความส าเร็จ 

ปีงบประมาณ / งบประมาณ (บาท) 

กลุ่ม/ผูร้บัผดิชอบ ฐานข้อมูล
ตัวชี้วดั 

2564 2565 2566 2567 2568 

2.13 อนุรักษ์พันธุกรรมพืช 
อันเน่ืองมาจากพระราชด าริ สมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราช
กุมารี 

5 1. ร้อยละของผู้บริหาร ครูและ
บุคลากรได้รับการพัฒนาการ
จัดการเรียนรู้ตามศาสตร์
พระราชา 
2. ร้อยละของสถานศึกษาท่ีน า
หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
ด าเนินการในสถานศึกษา 
3. ร้อยละของผู้เรียนได้รับการ
พัฒนาการจัดการเรียนรู้ 
บูรณาการตามศาสตร์พระราชา
ในทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ 

31 
โรงเรียน 

     กลุ่มส่งเสริมฯ 
นางวรางคณา แดงอุไร 

รวม 2. ด้านโอกาส  100,000 110,000 121,000 133,100 146,410    
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นโยบาย สพฐ.  3 ด้านคุณภาพ 

แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม 
กลุยุทธ์ 
สพม.นค 

ตัวชี้วดัความส าเร็จ 

ปีงบประมาณ / งบประมาณ (บาท) 

กลุ่ม/ผูร้บัผดิชอบ ฐานข้อมูล
ตัวชี้วดั 

2564 2565 2566 2567 2568 

3.1 กิจกรรมวันส าคัญของชาติ ศาสนา
และพระมหากษัตริย์  และจิตอาสาท า
ความดีด้วยหัวใจ 

         

        3.1.1 กิจกรรมวันส าคัญของชาติ/
ศาสนาและพระมหากษัตริย์และ
วัฒนธรรมไทย 

1 3. ร้อยละของสถานศึกษาท่ี
สร้างเสริมธรรมาภิบาลด้วย 
วิถีใหม่วิถีคุณภาพ 

สพม.นค  30,000   33,000   36,300   39,930   43,923  กลุ่มอ านวยการ 

สิบเอกอุทัย แข็งข้อ 

        3.1.2 โครงการจิตอาสาท าความ
ดีด้วยหัวใจ ของส านักงานเขตพ้ืนท่ี
การศึกษามัธยมศึกษาหนองคาย 

1 3. ร้อยละของสถานศึกษาท่ี
สร้างเสริมธรรมาภิบาลด้วย 
วิถีใหม่วิถีคุณภาพ 

สพม.นค  15,000   16,500   18,150   19,965   21,962  กลุ่มอ านวยการ 

สิบเอกอุทัย แข็งข้อ 

3.2 การอบรมเชิงปฏิบัตกิารการส่งเสริม
กิจกรรมสภานกัเรียน ประจ าป ี2564 และ
การแข่งขันโรงเรียนต้นแบบสภานักเรียน 
ประจ าป ี2564 ระดบั สพม.นค 

1 3. ร้อยละของสถานศึกษาท่ี
สร้างเสริมธรรมาภิบาลด้วย 
วิถีใหม่วิถีคุณภาพ 

31 
โรงเรียน 

 40,000   44,000   48,400   53,240   58,564  กลุ่มส่งเสริมฯ 

นายนัทธศาสตร์ ลาดเหนือ 

3.3 เสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและ 
ธรรมาภิบาลในองค์กร พ.ศ. 2564 

         

        3.3.๑ เสริมสร้างคุณธรรม 
จริยธรรมและธรรมาภิบาลในสถานศึกษา 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

1 3. ร้อยละของสถานศึกษาท่ี
สร้างเสริมธรรมาภิบาลด้วย 
วิถีใหม่วิถีคุณภาพ 

31 
โรงเรียน 

     กลุ่มนิเทศฯ 

นายวชิรดล ค าศิริรักษ์ 

        3.3.๒ เสริมสร้างคุณธรรม 
จริยธรรมและธรรมาภิบาลในส านักงาน
เขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษาหนองคาย 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

1 3. ร้อยละของสถานศึกษาท่ี
สร้างเสริมธรรมาภิบาลด้วย 
วิถีใหม่วิถีคุณภาพ 

31 
โรงเรียน 

     กลุ่มนิเทศฯ 

นายวชิรดล ค าศิริรักษ์ 
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แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม 
กลุยุทธ์ 
สพม.นค 

ตัวชี้วดัความส าเร็จ 

ปีงบประมาณ / งบประมาณ (บาท) 

กลุ่ม/ผูร้บัผดิชอบ ฐานข้อมูล
ตัวชี้วดั 

2564 2565 2566 2567 2568 

        3.3.๓ โครงการโรงเรียนคุณธรรม 
สพฐ. 

1 3. ร้อยละของสถานศึกษาท่ี
สร้างเสริมธรรมาภิบาลด้วยวิถี
ใหม่วิถีคุณภาพ 

31 
โรงเรียน 

     กลุ่มนิเทศฯ 

นายวชิรดล ค าศิริรักษ์ 

3.4 โครงการอบรมพัฒนาความรู้ทาง
วิชาการ เพื่อพัฒนาคุณภาพการจัด
การศึกษาของโรงเรียนมัธยมศึกษา
จังหวัดหนองคาย 

6 1. ร้อยละของสถานศึกษาที่ได้รับ
รางวัลระดับชาติและระดับ
นานาชาต ิ
2. ร้อยละของผู้บริหารสถานศึกษา
ที่ได้รับรางวัลระดับชาติและระดับ
นานาชาต ิ
3. ร้อยละของครูและบุคลากรที่
ได้รับรางวัลระดับนานาชาติและ
ระดับนานาชาต ิ
4. ร้อยละของผู้เรียนที่ได้รับรางวัล
ระดับชาติและระดับนานาชาต ิ
 

31 
โรงเรียน 

     กลุ่มนิเทศฯ 

นางชนานันท์ สุคันธา 

3.5 โครงการพัฒนานโยบายเพื่อสนับสนุน
การพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอน
ภาษาต่างประเทศและพัฒนาและ
เสริมสร้างศักยภาพครูสู่ศตวรรษท่ี 21 

         

        3.5.1 จัดกิจกรรมค่าย
ภาษาอังกฤษส าหรับนักเรียนตามแนว
ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร  ทักษะชีวิต 
การเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21 และ อาชีพ
ในอนาคต 

3 1. ร้อยละของผู้บริหาร ครูและบุคลากรที่
ได้รับการพัฒนาการยกระดับผลสัมฤทธิ์
รายหน่วย 
2. ร้อยละของครูและบุคลากรที่จัดการ
เรียนการสอนและวัดประเมินผลเพื่อ
ยกระดับผลสัมฤทธิ์รายหน่วย 
3. ร้อยละของผู้เรียนได้รับการพัฒนาการ
ยกระดับผลสัมฤทธิ์รายหน่วย 

31 
โรงเรียน 

     กลุ่มนิเทศฯ 

นายกิตติรงค์ บุญคง 

แผนพัฒนาการศึกษา พ.ศ. 2564 - 2568 
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แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม 
กลุยุทธ์ 
สพม.นค 

ตัวชี้วดัความส าเร็จ 

ปีงบประมาณ / งบประมาณ (บาท) 

กลุ่ม/ผูร้บัผดิชอบ ฐานข้อมูล
ตัวชี้วดั 

2564 2565 2566 2567 2568 

        3.5.๒ ส่งเสริมการจัดกิจกรรมการ
เรียนการสอนภาษาอังกฤษโดยใช้
กิจกรรมการโต้สาระวาทีภาษาอังกฤษ
เพื่อพัฒนาการสื่อสาร การให้เหตุผล และ
การคิดวิเคราะห์ 

3 1. ร้อยละของผู้บริหาร ครูและ
บุคลากรท่ีได้รับการพัฒนาการ
ยกระดับผลสัมฤทธิ์รายหน่วย 

2. ร้อยละของครูและบุคลากรท่ี
จัดการเรียนการสอนและวัด
ประเมินผลเพื่อยกระดับ
ผลสัมฤทธิ์รายหน่วย 

3. ร้อยละของผู้เรียนได้รับการ
พัฒนาการยกระดับผลสัมฤทธิ์
รายหน่วย 

 

31 
โรงเรียน 

     กลุ่มนิเทศฯ 

นายกิตติรงค์ บุญคง 

3.6 การยกระดับคุณภาพผู้เรียนเพื่อ
เตรียมความพร้อมในการประเมิน PISA 
2021 

6 6. ร้อยละของสถานศึกษาท่ี
พัฒนาครูและบุคลากรเพื่อจัด
กิจกรรมการเรียนรู้ตามแนว
ทางการประเมิน PISA 

7. ร้อยละของสถานศึกษาท่ีจัด
กิจกรรมการเรียนรู้ตามแนว
ทางการประเมิน PISA 
 
 
 

31 
โรงเรียน 

 20,000   22,000   24,200   26,620   29,282  กลุ่มนิเทศฯ 

นางพรทิพา นันตะสุข 
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แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม 
กลุยุทธ์ 
สพม.นค 

ตัวชี้วดัความส าเร็จ 

ปีงบประมาณ / งบประมาณ (บาท) 

กลุ่ม/ผูร้บัผดิชอบ ฐานข้อมูล
ตัวชี้วดั 

2564 2565 2566 2567 2568 

3.7 การประกวดโครงงานนักเรียน 
ประจ าปี 2564 ระดับส านักงานเขต
พื้นท่ีการศึกษา (มูลนิธิเปรม  
ติณสูลานนท์ จังหวัดนครราชสีมา) 

6 1. ร้อยละของสถานศึกษาท่ี
ได้รับรางวัลระดับชาติและระดับ
นานาชาติ 

2. ร้อยละของผู้บริหาร
สถานศึกษาท่ีได้รับรางวัล
ระดับชาติและระดับนานาชาติ 

3. ร้อยละของครูและบุคากรท่ี
ได้รับรางวัลระดับชาติและระดับ
นานาชาติ 

4. ร้อยละของผู้เรียนท่ีได้รับ
รางวัลระดับชาติและระดับ
นานาชาติ 

5. ร้อยละของผู้เรียนชั้น
มัธยมศึกษาปีท่ี 3 และชั้น
มัธยมศึกษาปีท่ี 6 ท่ีเข้าร่วมการ
ทดสอบระดับชาติ (O-NET) 

6. ร้อยละของผู้เรียนชั้น
มัธยมศึกษาปีท่ี 3 และชั้น
มัธยมศึกษาปีท่ี 6 ท่ีได้คะแนน
เต็มร้อยในการทดสอบระดับชาติ 
(O-NET) 

 

31 
โรงเรียน 

 30,000   33,000   36,300   39,930   43,923  กลุ่มส่งเสริมฯ 

นายนัทธศาสตร์ ลาดเหนือ 
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แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม 
กลุยุทธ์ 
สพม.นค 

ตัวชี้วดัความส าเร็จ 

ปีงบประมาณ / งบประมาณ (บาท) 

กลุ่ม/ผูร้บัผดิชอบ ฐานข้อมูล
ตัวชี้วดั 

2564 2565 2566 2567 2568 

3.8 ส่งเสริมและพัฒนาระบบประกัน
คุณภาพภายในสถานศึกษา 

1 5. ร้อยละของสถานศึกษาท่ีจัด
ให้มีการพัฒนาระบบประกัน
คุณภาพการศึกษาภายใน
สถานศึกษา 
6. ร้อยละของสถานศึกษาท่ีมีผล
การประเมินคุณภาพภายใน
ระดับดีเลิศ และผลการประเมิน
คุณภาพภายนอกระดับดีมาก 

31 
โรงเรียน 

 10,000   11,000   12,100   13,310   14,641  กลุ่มนิเทศฯ 

นางพรทิพา นันตะสุข 

3.9 พัฒนาหลักสูตรท้องถิ่น  
และหลักสูตรสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน 
(หลักสูตรฐานสมรรถนะ) 

4 3. ร้อยละของสถานศึกษาทีจ่ัดการ
เรียนรู้โดยใช้ชุมชนเป็นฐาน 
4. จ านวนของแหล่งเรียนรู้ที่
โรงเรียนสร้างเครือข่ายและท า
ข้อตกลงร่วมกันกบัชุมชน ท้องถิ่น 
และภาคเอกชน 
5. ร้อยละของผู้เรียนที่จัดท า
โครงการงานอาชีพกบัชุมชน 
ท้องถิ่น และภาคเอกชน 

31 
โรงเรียน 

 25,000   27,500   30,250   33,275   36,603  กลุ่มนิเทศฯ 

นายวชิรดล ค าศิริรักษ์ 

3.10 การส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพ
บุคลากรในสถานศึกษา ประจ าปี 2564 

         

        3.10.1 การฝึกอบรมบุคลากร
ทางการลูกเสือ หลักสูตรผู้ก ากับลูกเสือ 
ขั้นความรู้ทั่วไป และผู้ก ากับลูกเสือสามัญ
รุ่นใหญ่ ขั้นความรู้เบื้องต้น (S.S.B.T.C) 

1 7. ร้อยละของสถานศึกษาจัด
กิจกรรมลูกเสือและผา่นเกณฑ์
ประเมินการจัดกิจกรรมลูกเสือ
ดีเด่น 
8. ร้อยละของผู้บริหาร ครูและ
บุคลากรได้รับการประเมินเป็น
ผู้บังคับบัญชาลูกเสือดีเด่น 

31 
โรงเรียน 

     กลุ่มส่งเสริมฯ 

นายนัทธศาสตร์ ลาดเหนือ 

แผนพัฒนาการศึกษา พ.ศ. 2564 - 2568 
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แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม 
กลุยุทธ์ 
สพม.นค 

ตัวชี้วดัความส าเร็จ 

ปีงบประมาณ / งบประมาณ (บาท) 

กลุ่ม/ผูร้บัผดิชอบ ฐานข้อมูล
ตัวชี้วดั 

2564 2565 2566 2567 2568 

        3.10.2 การฝึกอบรมบุคลากร
ทางการลูกเสือ หลักสูตรขั้นผู้ช่วยหัวหน้า
ผู้ให้การฝึกอบรมผู้ก ากับลูกเสือ 
(Assistant Leader Trainers Course : 
A.L.T.C.) 

1 7. ร้อยละของสถานศึกษาจัด
กิจกรรมลูกเสือและผ่านเกณฑ์
ประเมินการจัดกิจกรรมลูกเสือ
ดีเด่น 
8. ร้อยละของผู้บริหาร ครูและ
บุคลากรได้รับการประเมินเป็น
ผู้บังคับบัญชาลูกเสือดีเด่น 

31 
โรงเรียน 

     กลุ่มส่งเสริมฯ 

นายนัทธศาสตร์ ลาดเหนือ 

        3.10.3 การฝึกอบรมเจ้าหน้าท่ี
และผู้บังคับบัญชายุวกาชาด หลักสูตร
ครูผู้สอนกิจกรรมยุวกาชาด ประจ าปี 
2564 

1 7. ร้อยละของสถานศึกษาจัด
กิจกรรมลูกเสือและผ่านเกณฑ์
ประเมินการจัดกิจกรรมลูกเสือ
ดีเด่น 
8. ร้อยละของผู้บริหาร ครูและ
บุคลากรได้รับการประเมินเป็น
ผู้บังคับบัญชาลูกเสือดีเด่น 

31 
โรงเรียน 

     กลุ่มส่งเสริมฯ 

นายนัทธศาสตร์ ลาดเหนือ 

        3.10.4 การประชุม
คณะกรรมการลูกเสือเขตพื้นท่ีการศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 21 

1 7. ร้อยละของสถานศึกษาจัด
กิจกรรมลูกเสือและผา่นเกณฑ์
ประเมินการจัดกิจกรรมลูกเสือ
ดีเด่น 
8. ร้อยละของผู้บริหาร ครูและ
บุคลากรได้รับการประเมินเป็น
ผู้บังคับบัญชาลูกเสือดีเด่น 

31 
โรงเรียน 

 9,700   10,670   11,737   12,911   14,202  กลุ่มส่งเสริมฯ 
นายนัทธศาสตร์ ลาดเหนือ 

3.11 การส่งเสริม พัฒนาบุคลากรทาง
การศึกษาเพื่อยกระดับคุณภาพในการ
ท างานอย่างมีประสิทธิภาพ  ประจ าปี
งบประมาณ  2564 (สพม.1) 

1 3. ร้อยละของสถานศึกษาท่ี
สร้างเสริมธรรมาภิบาลด้วยวิถี
ใหม่วิถีคุณภาพ 

31 
โรงเรียน 

     กลุ่มนโยบายและแผน 
นางศรีประภา สีหไตร 

แผนพัฒนาการศึกษา พ.ศ. 2564 - 2568 
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แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม 
กลุยุทธ์ 
สพม.นค 

ตัวชี้วดัความส าเร็จ 

ปีงบประมาณ / งบประมาณ (บาท) 

กลุ่ม/ผูร้บัผดิชอบ ฐานข้อมูล
ตัวชี้วดั 

2564 2565 2566 2567 2568 

3.12 ส่งเสริมประสิทธิภาพผู้บริหาร
สถานศึกษา ครูและบุคลากร ด้านการเงิน 
และการพัสดุ 

         

        3.12.1 ส่งเสริมประสิทธิภาพครู
และบุคลากรทางการศึกษา ด้านการเงิน 

1 3. ร้อยละของสถานศึกษาท่ี
สร้างเสริมธรรมาภิบาลด้วยวิถี
ใหม่วิถีคุณภาพ 

31 
โรงเรียน 

     กลุ่มบริหารงาน
การเงินฯ 

นางวิไลลักษณ์ ณ หนองคาย 
        3.12.2 ส่งเสริมประสิทธิภาพ
ผู้บริหารสถานศึกษา ครูและบุคลากร 
ด้านการพัสดุ 

1 3. ร้อยละของสถานศึกษาท่ี
สร้างเสริมธรรมาภิบาลด้วยวิถี
ใหม่วิถีคุณภาพ 

31 
โรงเรียน 

 108,000   118,800   130,680   143,748   158,123  กลุ่มบริหารงาน
การเงินฯ 

นางวิไลลักษณ์ ณ หนองคาย 
3.13 ส่งเสริมสิทธิประโยชน์ข้าราชการ
และลูกจ้างประจ าเกษียณอายุราชการปี 
2564 

1 3. ร้อยละของสถานศึกษาท่ี
สร้างเสริมธรรมาภิบาลด้วยวิถี
ใหม่วิถีคุณภาพ 

31 
โรงเรียน 

 32,000   35,200   38,720   42,592   46,851  กลุ่มบริหารงาน
การเงินฯ 

นางวิไลลักษณ์ ณ หนองคาย 

3.14 การส่งเสริม พัฒนาบุคลากรทาง
การศึกษาเพื่อยกระดับคุณภาพในการ
ท างานอย่างมีประสิทธิภาพ  ประจ าปี
งบประมาณ  2564 

1 3. ร้อยละของสถานศึกษาท่ี
สร้างเสริมธรรมาภิบาลด้วยวิถี
ใหม่วิถีคุณภาพ 

สพม.นค  10,300   11,330   12,463   13,709   15,080  กลุ่มส่งเสริมฯ 

นายนัทธศาสตร์ ลาดเหนือ 

3.15 โครงการบริหารจัดการและพัฒนา
บุคลากรในสังกัดส านักเขตงานพื้นท่ี
การศึกษามัธยมศึกษาหนองคาย 

1 3. ร้อยละของสถานศึกษาท่ี
สร้างเสริมธรรมาภิบาลด้วยวิถี
ใหม่วิถีคุณภาพ 

สพม.นค  180,000   198,000   217,800   239,580   263,538  กลุ่มอ านวยการ 

นางปทิตตา พวงปัญญา 

3.16 ส่งเสริมและยกย่องเชิดชูเกียรติ
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
ประจ าปี 2564 

6 3. ร้อยละของครูและบุคลากรท่ี
ได้รับรางวัลระดับชาติและระดับ
นานาชาติ 

สพม.นค
31 

โรงเรียน 
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แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม 
กลุยุทธ์ 
สพม.นค 

ตัวชี้วดัความส าเร็จ 

ปีงบประมาณ / งบประมาณ (บาท) 

กลุ่ม/ผูร้บัผดิชอบ ฐานข้อมูล
ตัวชี้วดั 

2564 2565 2566 2567 2568 

        3.16.1. ครูดีในดวงใจ 
        3.16.๒. ข้าราชการพลเรือนดีเด่น 
        3.16.๓. ข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษาดีเด่น 
        3.16.๔. การเสนอขอและจัดสรร
เครื่องราชอิสริยาภรณ์และเหรียญ 
จักพรรดิมาลา ประจ าปี ๒๕๖๔ 

6 3. ร้อยละของครูและบุคลากรท่ี
ได้รับรางวัลระดับชาติและระดับ
นานาชาติ 

สพม.นค 
31 

โรงเรียน 

 68,092   74,901   82,391   90,630   99,693  กลุ่มพัฒนาครูฯ 

น.ส. พรรวินท์ หัสดี 

3.17 การพัฒนาศักยภาพข้าราชการครู
และบุคลากรทางการศึกษา ประจ าปี 
2564 

         

        3.17.1 การพัฒนาครูครูผู้ช่วย 
สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา
มัธยมศึกษาหนองคาย 

6 1. ร้อยละของสถานศกึษาที่ได้รับ
รางวัลระดับชาติและระดับนานาชาต ิ
2. ร้อยละของผู้บริหารสถานศึกษาที่
ได้รับรางวัลระดับชาติและระดับ
นานาชาต ิ
3. ร้อยละของครูและบุคลากรที่ได้รับ
รางวัลระดับชาติและระดับนานาชาต ิ

31 
โรงเรียน 

     กลุ่มพัฒนาครูฯ 
น.ส. มณฑา อาสนชัย 

        3.17.2 การพัฒนาศักยภาพ
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
ประจ าปี 2564 

6 1. ร้อยละของสถานศึกษาท่ีได้รับ
รางวัลระดับชาติและระดับนานาชาติ 
2. ร้อยละของผู้บริหารสถานศึกษาท่ี
ได้รับรางวัลระดับชาติและระดับ
นานาชาติ 
3. ร้อยละของครูและบคุลากรที่
ได้รับรางวัลระดับชาติและระดับ
นานาชาติ 

สพม.นค 
31 

โรงเรียน 

 31,908   35,099   38,609   42,470   46,717  กลุ่มพัฒนาครูฯ 
น.ส. มณฑา อาสนชัย 

 
 

แผนพัฒนาการศึกษา พ.ศ. 2564 - 2568 

80 



 

 

 

แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม 
กลุยุทธ์ 
สพม.นค 

ตัวชี้วดัความส าเร็จ 

ปีงบประมาณ / งบประมาณ (บาท) 

กลุ่ม/ผูร้บัผดิชอบ ฐานข้อมูล
ตัวชี้วดั 

2564 2565 2566 2567 2568 

        3.17.3 การพัฒนาพนักงาน
ราชการ ครูอัตราจ้าง และเจ้าหน้าท่ี
ธุรการในสังกัดส านักงานเขตพื้นท่ี
การศึกษามัธยมศึกษาหนองคาย 

6 1. ร้อยละของสถานศึกษาท่ี
ได้รับรางวัลระดับชาติและระดับ
นานาชาติ 
2. ร้อยละของผู้บริหาร
สถานศึกษาท่ีได้รับรางวัล
ระดับชาติและระดับนานาชาติ 
3. ร้อยละของครูและบุคลากรท่ี
ได้รับรางวัลระดับชาติและระดับ
นานาชาติ 

สพม.นค 
31 

โรงเรียน 

     กลุ่มพัฒนาครูฯ 
น.ส. มณฑา อาสนชัย 

        3.17.4 การพัฒนาผู้บริหาร
สถานศึกษาอนาคตการศึกษาไทยยุค
ประเทศไทย 4.0 

6 1. ร้อยละของสถานศึกษาท่ี
ได้รับรางวัลระดับชาติและระดับ
นานาชาติ 
2. ร้อยละของผู้บริหาร
สถานศึกษาท่ีได้รับรางวัล
ระดับชาติและระดับนานาชาติ 
3. ร้อยละของครูและบุคลากรท่ี
ได้รับรางวัลระดับชาติและระดับ
นานาชาติ 

สพม.นค 
31 

โรงเรียน 

     กลุ่มพัฒนาครูฯ 
น.ส. มณฑา อาสนชัย 

รวม 3 ด้านคุณภาพ  610,000 671,000 738,100 811,910 893,101    
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นโยบาย สพฐ. 4 ด้านประสิทธิภาพ 

แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม 
กลุยุทธ์ 
สพม.นค 

ตัวชี้วดัความส าเร็จ 

ปีงบประมาณ / งบประมาณ (บาท) 

กลุ่ม/ผูร้บัผดิชอบ ฐานข้อมูล
ตัวชี้วดั 

2564 2565 2566 2567 2568 

4.1 บริหารจัดการทรัพยากรบุคคลใน
สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา
มัธยมศึกษาหนองคาย 

         

        4.1.1 การประชุม อกศจ.
หนองคาย กศจ.หนองคาย และ อกศจ.
บึงกาฬ กศจ.บึงกาฬ 

1 3. ร้อยละของสถานศึกษาท่ี
สร้างเสริมธรรมาภิบาลด้วย 
วิถีใหม่วิถีคุณภาพ 

สพม.นค 
31 

โรงเรียน 

 64,000   70,400   77,440   85,184   93,702  กลุ่มบริหารงานบุคคล 

น.ส. พัฒน์รดา สนั่นเอื้อ 

        4.1.2 การประชุมเชิงปฏิบัติการ
จัดท าแผนอัตราก าลังครูและมาตรฐาน
วิชาเอกท่ีก าหนดให้มีในสถานศึกษา 
ปี 2564 

1 3. ร้อยละของสถานศึกษาท่ี
สร้างเสริมธรรมาภิบาลด้วย 
วิถีใหม่วิถีคุณภาพ 

สพม.นค 
31 

โรงเรียน 

 20,000   22,000   24,200   26,620   29,282  กลุ่มบริหารงานบุคคล 

น.ส. พัฒน์รดา สนั่นเอื้อ 

        4.1.3 การประชุมพิจารณาย้าย
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
ต าแหน่งผู้บริหารสถานศึกษา  และ
ต าแหน่งครู 

1 3. ร้อยละของสถานศึกษาท่ี
สร้างเสริมธรรมาภิบาลด้วย 
วิถีใหม่วิถีคุณภาพ 

สพม.นค 
31 

โรงเรียน 

 26,000   28,600   31,460   34,606   38,067  กลุ่มบริหารงานบุคคล 

น.ส. สุรัสวดี ศรีกุล 

        4.1.4 การประชุมเชิงปฏิบัติการ
เลื่อนเงินเดือนข้าราชการ ลูกจ้างประจ า
และเลื่อนค่าตอบแทน พนักงานราชการ 

4 1. ร้อยละของผู้บริหารที่ได้รับการ
พัฒนาวิทยฐานะในต าแหน่งที่
สูงขึ้น 
2. ร้อยละของครูและบุคลากรที่
ได้รับการพัฒนาวิทยฐานะใน
ต าแหน่งที่สูงขึ้น 

สพม.นค 
31 

โรงเรียน 

     กลุ่มบริหารงานบุคคล 

นางทองประภา จุลปาน 

        4.1.5 การประชุมเจ้าหน้าท่ี
บริหารงานบุคคลในโรงเรียนในสังกัด 

1 3. ร้อยละของสถานศึกษาท่ี
สร้างเสริมธรรมาภิบาลด้วย 
วิถีใหม่วิถีคุณภาพ 

31 
โรงเรียน 

     กลุ่มบริหารงานบุคคล 

น.ส. พัฒน์รดา สนั่นเอื้อ 
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แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม 
กลุยุทธ์ 
สพม.นค 

ตัวชี้วดัความส าเร็จ 

ปีงบประมาณ / งบประมาณ (บาท) 

กลุ่ม/ผูร้บัผดิชอบ ฐานข้อมูล
ตัวชี้วดั 

2564 2565 2566 2567 2568 

4.2 โครงการราชการใสสะอาด 
ปราศจากการทุจริตและประพฤติมิชอบ 

1 3. ร้อยละของสถานศึกษาท่ี
สร้างเสริมธรรมาภิบาลด้วย 
วิถีใหม่วิถีคุณภาพ 

สพม.นค  30,000   33,000   36,300   39,930   43,923  กลุ่มกฎหมายและคดี 

นายนริศ มงคล 
นายประหยัด เถ่ือนหมื่นไวย 

4.3 ประชุมเชิงปฏิบัติการ 
การพัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศทาง
การศึกษา 

1 3. ร้อยละของสถานศึกษาท่ี
สร้างเสริมธรรมาภิบาลด้วย 
วิถีใหม่วิถีคุณภาพ 

สพม.นค  40,000   44,000   48,400   53,240   58,564  กลุ่ม DLICT 
 

4.4 การประชุมอบรม 
เชิงปฏิบัติการพัฒนาระบบงานทะเบียน
โรงเรียนและการจัดท าแบบรายงาน
ผู้ส าเร็จการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

1 3. ร้อยละของสถานศึกษาท่ี
สร้างเสริมธรรมาภิบาลด้วย 
วิถีใหม่วิถีคุณภาพ 

31 
โรงเรียน 

 20,000   22,000   24,200   26,620   29,282  กลุ่มส่งเสริมฯ 

นางวรางคณา แดงอุไร 

4.5 พัฒนาองค์กรสู่ความเป็นเลิศโดยใช้
การบริหารจัดการความรู้ 

1 3. ร้อยละของสถานศึกษาท่ี
สร้างเสริมธรรมาภิบาลด้วย 
วิถีใหม่วิถีคุณภาพ 

31 
โรงเรียน 

 30,000   33,000   36,300   39,930   43,923  กลุ่มนิเทศฯ 
นางวิพาพรรณ ดอนจันทร์โคตร 

4.6 การตรวจสอบ ติดตาม ประเมิน
ประสิทธิภาพ ประสิทธิผล การใช้จ่าย
งบประมาณในการจัดการศึกษาให้สอดคล้อง
กับแนวการจัดการศึกษา และคุณภาพ
มาตรฐานการศึกษาของส านักงานเขตพืน้ที่
การศึกษาและสถานศึกษาในสังกัด 

1 3. ร้อยละของสถานศึกษาท่ี
สร้างเสริมธรรมาภิบาลด้วย 
วิถีใหม่วิถีคุณภาพ 

31 
โรงเรียน 

 50,000   55,000   60,500   66,550   73,205  หน่วยตรวจสอบภายใน 

นางพิมลนาฏ ยิ่งยง 

4.7 จ้างผู้ปฏิบัติงานให้กับทางราชการ    1 3. ร้อยละของสถานศึกษาท่ี
สร้างเสริมธรรมาภิบาลด้วย 
วิถีใหม่วิถีคุณภาพ 

สพม.นค      กลุ่มบริหารงาน
การเงินฯ 

นางวิไลลักษณ์ ณ หนองคาย 
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แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม 
กลุยุทธ์ 
สพม.นค 

ตัวชี้วดัความส าเร็จ 

ปีงบประมาณ / งบประมาณ (บาท) 

กลุ่ม/ผูร้บัผดิชอบ ฐานข้อมูล
ตัวชี้วดั 

2564 2565 2566 2567 2568 

4.8 การประชุมเชิงปฏิบัติการ 
จัดท าแผนปฏิบัติการ ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2564 

1 3. ร้อยละของสถานศึกษาท่ี
สร้างเสริมธรรมาภิบาลด้วย 
วิถีใหม่วิถีคุณภาพ 

สพม.นค 
31 

โรงเรียน 

 30,000   33,000   36,300   39,930   43,923  กลุ่มนโยบายและแผน 

นางศรีประภา สีหไตร 

4.9 ติดตามและรายงานผล 
การด าเนินงานของส านักงานเขตพื้นท่ี
การศึกษามัธยมศึกษาหนองคาย 

1 3. ร้อยละของสถานศึกษาท่ี
สร้างเสริมธรรมาภิบาลด้วย 
วิถีใหม่วิถีคุณภาพ 

สพม.นค 
31 

โรงเรียน 

 150,000   165,000   181,500   199,650   219,615  กลุ่มนโยบายและแผน 

น.ส. หนูดาว บุญจันทร ์

4.10 โครงการซ่อมแซมบ ารุงรักษา
รถยนต์ราชการส านักงานเขตพื้นท่ี
การศึกษามัธยมศึกษาหนองคาย 

1 3. ร้อยละของสถานศึกษาท่ี
สร้างเสริมธรรมาภิบาลด้วย 
วิถีใหม่วิถีคุณภาพ 

สพม.นค      กลุ่มอ านวยการ 

นางปทิตตา พวงปัญญา 
นายวีระชัย สุภาปุ 

4.11 ขับเคลื่อนนโยบายตามความ
จ าเป็นเร่งด่วน ส านักงานเขตพื้นท่ี
การศึกษามัธยมศึกษาหนองคาย 

1 3. ร้อยละของสถานศึกษาท่ี
สร้างเสริมธรรมาภิบาลด้วย 
วิถีใหม่วิถีคุณภาพ 

สพม.นค 
31 

โรงเรียน 

 405,000   445,500   490,050   539,055   592,961  กลุ่มนโยบายและแผน 

นางศรีประภา สีหไตร 

4.15 ส่งเสริมการท าวิจัยและน า
ผลงานวิจัยหรือวิธีปฏิบัติท่ีดีมาใช้ในการ
พัฒนาคุณภาพการศึกษา 

4 6. ร้อยละของสถานศึกษาทีจ่ัดให้มี
การพัฒนาผู้บริหาร ครูและ
บุคลากรทางการศึกษาในการวิจัย
เพื่อปรับปรุงผลการเรียนของ
ผู้เรียน 
7. ร้อยละของสถานศึกษาทีจ่ัดให้มี
การวิจยัเพื่อปรับปรุงผลการเรียน
ของผู้เรียน 

31 
โรงเรียน 

 20,000   22,000   24,200   26,620   29,282  กลุ่มนิเทศฯ 
นางวิพาพรรณ ดอนจันทร์โคตร 

4.16 การส่งเสริมนิสัยรักการอ่านและ
พัฒนาห้องสมุด 

4 3. ร้อยละของสถานศึกษาท่ี
จัดการเรียนรู้โดยใช้ชุมชนเป็น
ฐาน 

31 
โรงเรียน 

 10,000   11,000   12,100   13,310   14,641  กลุ่มนิเทศฯ 

นางพรทิพา นันตะสุข 
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แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม 
กลุยุทธ์ 
สพม.นค 

ตัวชี้วดัความส าเร็จ 

ปีงบประมาณ / งบประมาณ (บาท) 

กลุ่ม/ผูร้บัผดิชอบ ฐานข้อมูล
ตัวชี้วดั 

2564 2565 2566 2567 2568 

4.17 นิเทศติดตามและประเมินผลการ
จัดการศึกษา เพื่อสร้างความเข้มแข็งการ
นิเทศภายในโรงเรียนในสังกัด  
สพม.นค 

         

        4.17.๑ นิเทศติดตามและ
ประเมินผลการจัดการศึกษา เพื่อสร้าง
ความเข้มแข็งการนิเทศภายในโรงเรียนใน
สังกัด สพม.นค 

1 1. ร้อยละของสถานศึกษาท่ีมี
นวัตกรรมการบริหารจัดการเพื่อ
ยกระดับผลสัมฤทธิ์ของผู้เรียน
เป็นรายบุคคล 

2. ร้อยละของสถานศึกษาท่ีใช้
นวัตกรรมการบริหารจัดการเพื่อ
ยกระดับผลสัมฤทธิ์ของผู้เรียน
เป็นรายบุคคล 

31 
โรงเรียน 

 60,000   66,000   72,600   79,860   87,846  กลุ่มนิเทศฯ 

นางพรทิพา นันตะสุข 
น.ส.ณัฐชนก เนาวรังษี 

        4.17.๒ ติดตามตรวจสอบ
ประเมินผลและนิเทศการศึกษา  
เชิงบูรณาการที่มุ่งเน้นผลสัมฤทธิ์ ของ
หน่วยงานและโรงเรียนในสังกัด 
สพม.นค 

3 4. ร้อยละของสถานศึกษาท่ีจัด
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียนให้มี
คุณลักษณะอันพึงประสงค์ตาม
หลักสูตร 

31 
โรงเรียน 

 110,000   121,000   133,100   146,410   161,051  กลุ่มนิเทศฯ 
นางวิพาพรรณ ดอนจันทร์โคตร 

        4.17.๓ การนิเทศติดตาม และ
ประเมินผลโรงเรียนในโครงการโรงเรียน
มาตรฐานสากล 

3 7. ร้อยละของโรงเรียนท่ีเข้าร่วม
โครงการและผ่านการประเมิน
เป็นโรงเรียนมาตรฐานสากล
ระดับ ScQA 

31 
โรงเรียน 

 25,000   27,500   30,250   33,275   36,603  กลุ่มนิเทศฯ 

นายวชิรดล ค าศิริรักษ์ 
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แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม 
กลุยุทธ์ 
สพม.นค 

ตัวชี้วดัความส าเร็จ 

ปีงบประมาณ / งบประมาณ (บาท) 

กลุ่ม/ผูร้บัผดิชอบ ฐานข้อมูล
ตัวชี้วดั 

2564 2565 2566 2567 2568 

        4.17.๔ นิเทศ ติดตาม การ
จัดการเรียนรู้วิทยาการค านวณ ระดับเขต
พื้นท่ี 

3 7. ร้อยละของโรงเรียนท่ีเข้าร่วม
โครงการและผ่านการประเมิน
เป็นโรงเรียนมาตรฐานสากล
ระดับ ScQA 

31 
โรงเรียน 

     กลุ่มนิเทศฯ 

นายกิตติรงค์ บุญคง 

        4.17.๕ พัฒนาคุณภาพการนิเทศ
การจัดการศึกษา ระดับเขตพื้นท่ี
การศึกษา 

3 7. ร้อยละของโรงเรียนท่ีเข้าร่วม
โครงการและผ่านการประเมิน
เป็นโรงเรียนมาตรฐานสากล
ระดับ ScQA 

31 
โรงเรียน 

     กลุ่มนิเทศฯ 
นางวิพาพรรณ ดอนจันทร์โคตร 

รวม 4. ด้านประสทิธภิาพ  1,090,000 1,199,000 1,318,900 1,450,790 1,595,869  
รวมทั้ง 4 ด้าน  2,000,000 2,200,000 2,420,000 2,662,000 2,928,200  
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ผู้รับผิดชอบ กลยุทธ์/จุดเน้น 

เพ่ือขับเคลื่อนนโยบายของส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศกึษาหนองคาย ปีการศึกษา 2564-2565 

วิสัยทัศน ์
“เขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาหนองคาย บริหารจัดการด้วยวิถีใหม่วิถีคุณภาพ ใช้พื้นที่เป็นฐาน 

มุ่งมาตรฐานสากล สร้างชุมชนแห่งการเรียนรู้ บูรณาการด้วยศาสตร์พระราชา พัฒนาสู่ความเป็นเลิศอย่างยั่งยืน” 
 

ที ่ กลยุทธ์ / จุดเน้น กลุ่มที่รับผิดชอบ บุคลากรผู้รับผิดชอบ หมายเหตุ 

กลยุทธ์ที่ 1 สร้างนวัตกรรมการบริหารจัดการและสร้างเสริมธรรมาภิบาลด้วยวิถีใหม่วิถีคุณภาพ 
1.1 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาหนองคาย ออกระเบียบ

ว่าด้วยการบริหารงานสหวิทยาเขตเพ่ือยกระดับผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนของผู้เรียนโดยเน้นโอกาส คุณภาพ ประสิทธิภาพ 
และความปลอดภัย 

1) กลุ่มนิเทศฯ 
2) กลุ่มอ านวยการ 

1) นางวพิาพรรณ ดอนจนัทร์โคตร 
2) นางพรทพิา นันตะสุข 

ยกร่างระเบียบสหวิทยาเขต 
- สพม.แต่งตั้งคณะกรรมการยกร่างระเบียบวา่
ด้วยการบริหารงานสหวิทยาเขต เพื่อยกระดับ
ผลสัมฤทธิ ์
- สพม.น าร่างระเบียบหารือที่ประชุมผู้บริหาร 
๑๓ พฤษภาคม 

1.2 ผู้บริหารสร้างนวัตกรรมการบริหารโดยยึดหลักธรรมาภิบาล ใช้
นวัตกรรมในการขับเคลื่อนการยกผลสัมฤทธิ์ของผู้เรียนเป็นราย
หน่วยการเรียนรู้โดยเน้นโอกาส คุณภาพ ประสิทธิภาพ และ
ความปลอดภัย 

กลุ่มนิเทศฯ 1) นางวพิาพรรณ ดอนจนัทร์โคตร 
2) นางพรทพิา นันตะสุข 

สร้างนวตักรรมการบริหาร 
- สพม.ส่งเสริมให้ผู้บริหารสร้างนวัตกรรมการ
บริหาร 
- ประกวดนวัตกรรมการบริหารในการยก
ผลสัมฤทธิ์รายหน่วย 

1.3 สถานศึกษาพัฒนาคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงาน 
เข้าร่วมการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส 
ในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ และผ่านการประเมิน
ระดับ A-AA 

๑) กลุ่มการเงิน 
๒) กลุ่มส่งเสริมฯ 
๓) กลุ่มอ านวยการ 
๔) กลุ่มพัฒนาครู 
๕) กลุ่มแผนฯ 

1) นายวชิรดล ค าศิริรักษ์ 
2) น.ส. ณัฐชนก เนาวรังษ ี

ประเมินเขต / รร.สุจริต 
พัฒนาคุณธรรมและความโปร่งใส 
- สพม.เข้ารับประเมิน 
- ทุก รร.เข้ารับประเมิน 
เป้าหมาย ผ่านระดับ A - AA 
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ที ่ กลยุทธ์ / จุดเน้น กลุ่มที่รับผิดชอบ บุคลากรผู้รับผิดชอบ หมายเหตุ 

1.4 สถานศึกษาพัฒนาระบบประกันคุณภาพการศึกษาภายใน
สถานศึกษาให้มีความเข้มแข็ง ผลการประเมินคุณภาพภายใน
ระดับดีเลิศ ปละผลการประเมินคุณภาพภายนอกระดับดีมาก 

กลุ่มนิเทศฯ นางพรทิพา นันตะสุข ประกันภายนอก “ดีเยี่ยม” ทุก รร. 
- ทุก รร.ส่ง แผนปฏิบตัิการประจ าปี 
- สพม.แต่งตั้งกรรมการประเมิน รร. 
- ทุก รร.ส่ง SAR 
- โรงเรียนสมัครเข้าประเมิน สมศ. 

1.5 สถานศึกษาจัดกิจกรรมลูกเสือเพ่ือปลูกฝังระเบียบวินัยและ
กฎเกณฑ์การอยู่ร่วมกันให้กับผู้เรียน สู่การประเมินเป็น
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาที่จัดกิจกรรมลูกเสือดีเด่น และ
ผู้บังคับบัญชาลูกเสือดีเด่น 

กลุ่มส่งเสริมฯ นายนัทธศาสตร์ ลาดเหนือ ประเมินลูกเสือดีเด่น 
- สพม.ตั้งกรรมการประเมินทุก รร. 
- ส่ง รร.เข้าประกวดระดับ สพฐ. 
- ประเมิน ผบ.ลส.ดีเด่น 
- สพม.เข้ารับการประเมิน 

1.6 สถานศึกษาพัฒนาโรงเรียนเพ่ือประเมินรับรางวัลโรงเรียน
พระราชทาน และพัฒนาผู้เรียนเพื่อรับรางวัลนักเรียน
พระราชทาน 

กลุ่มส่งเสริมฯ นางสิริมา สอนค าหาญ เตรียมประเมินทุกโรงเรียน 
- ประเมินโรงเรียนพระราชทาน 
- ประเมิน นร.พระราชทาน 

1.7 พัฒนาระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนครอบคลุมทุกโรงเรียนสู่
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษารางวัลระบบดูแลช่วยเหลือ
นักเรียนระดับทอง รวมถึงการจัดสภาพแวดล้อมที่เอ้ือต่อการ
มีสุขภาวะที่ดี 

กลุ่มส่งเสริมฯ น.ส. ศศิธร เหล่ายนขาม ประเมินระบบดูแลทุกโรงเรียน 
- ทุก รร.ประเมินตนเอง ส่ง เขตฯ 
- เขต ตั้งกรรมการประเมิน รร.ส่งเขตตรวจ
ราชการ และ สพฐ. 
- สพม.ประเมินตนเอง ส่ง สพฐ. 

1.8 สถานศึกษาส่งเสริม สนับสนุน นิเทศ ก ากับ ติดตาม 
ประเมินผลการด าเนินกิจกรรมสภานักเรียน เพ่ือสร้างเสริม
นักเรียนให้มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์และค่านิยม 12 
ประการ สอดคล้องกับแนวปฏิบัติของส านักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานต่อไป 

กลุ่มส่งเสริมฯ นางสิริมา สอนค าหาญ  
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ที ่ กลยุทธ์ / จุดเน้น กลุ่มที่รับผิดชอบ บุคลากรผู้รับผิดชอบ หมายเหตุ 

กลยุทธ์ที่ 2 บริหารจัดการโดยใฃ้สหวิทยาเขต ศูนย์พัฒนาวิชาการกลุ่มสาระการเรียนรู้ และกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนเป็นฐานในการยกระดับผลสัมฤทธิ์ 

2.1 คณะกรรมการตดิตามตรวจสอบ ประเมินผลและนเิทศการศึกษาของ
เขตพื้นท่ีการศึกษา (ก.ต.ป.น.) ตดิตามตรวจสอบ ประเมินผล และ
นิเทศการศึกษาที่มุ่งเน้นการยกระดับผลสัมฤทธ์ิในระดับสหวิทยาเขต 

กลุ่มนิเทศฯ นางวิพาพรรณ ดอนจันทร์โคตร ก.ต.ป.น.นิเทศทุกโรงเรียน 
- ก.ต.ป.น.ออกนิเทศโรงเรียน ภาคเรียนละ ๑ ครั้ง 
- ก.ต.ป.น.น าผลการนิเทศ ให้ค าแนะน าการยกผลสัมฤทธิ์ 

2.2 เพิ่มความคล่องตัวในการยกระดับผลสัมฤทธ์ิระดับสหวิทยาเขต โดย
แต่งตั้งคณะอนุกรรมการยกผลสัมฤทธิ์ระดับสหวิทยาเขต ครอบคลมุ 
8 กลุ่มสาระการเรียนรู้ และกจิกรรมพัฒนาผูเ้รียน 

กลุ่มนิเทศฯ ๑) นางวิพาพรรณ ดอนจันทร์โคตร
(หัวหน้า) 
๒) ศน.ประจ าสาระ เป็นผู้จัดท าค าสั่ง
แต่งตั้งคณะอนุกรรมการยกผลสัมฤทธิ์ 
๘ กลุ่มสาระ 

อนุกรรมการยกผลสมัฤทธ์ิ 
- แต่งตั้งคณะอนุกรรมการยกผลสัมฤทธิ์ระดับ 
สหวิทยาเขต ทุกกลุ่มสาระฯ (๘ กลุ่มสาระ) 
- คณะอนุฯ แต่ละสาระ วางแผนการยกระดับผลสัมฤทธิ์
รายหน่วย 

2.3 แต่งตั้งคณะกรรมการศูนย์พัฒนาวชิาการกลุ่มสาระการเรียนรู้ 
ครอบคลมุ 8 กลุม่สาระการเรยีนรู้และกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน มีหนา้ที่
สร้างแบบทดสอบรายหน่วยการเรยีนรู้ และรายสาระการเรียนรู้ 

กลุ่มนิเทศฯ 1) นางวิพาพรรณ ดอนจันทร์โคตร 
2) นางพรทิพา นันตะสุข 
๓) ศน.ประจ าสาระ เป็นผู้จัดท าค าสั่ง
แต่งตั้งคณะอนุกรรมการยกผลสัมฤทธิ์ 
๘ กลุ่มสาระ  

แต่งตั้งคณะกรรมการศูนย ์
- แต่งตั้งคณะกรรมการศูนย์ฯ ๘ กลุ่มสาระ 
- แต่งตั้งคณะกรรมการกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 
- ศูนย์ฯ สร้างแบบทดสอบ ฯลฯ 

2.4 เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการสถานศึกษา เน้นนเิทศนวัตกรรม
การบริหารเพื่อยกผลสัมฤทธ์ิ รูปแบบการนิเทศโดยทีมผู้บริหารในสห
วิทยาเขตร่วมกับผู้บรหิารการศึกษาระดับเขตพื้นท่ีการศึกษา 

กลุ่มนิเทศฯ นางวิพาพรรณ ดอนจันทร์โคตร นิเทศนวัตกรรมการบริหาร 
- สพม.แต่งตั้งกรรมการนิเทศการบริหารจัดการ 
- ประกวดนวัตกรรมการบริหารท่ียกผลสัมฤทธิ์ส าเร็จ (สิ้น
ปีการศกึษา) 

2.5 นิเทศการจัดการเรียนรู้ของครผูู้สอน รูปแบบการนิเทศโดยทีมหัวหน้า
งานวิชาการร่วมกับศึกษานิเทศก์ เน้นนิเทศการจัดการเรียนรู้แบบ 
Active Learning การวัดประเมินผลรายสาระวิชา รายหน่วยการ
เรียนรู้ และรายบุคคลในทุกสาระวชิา 

กลุ่มนิเทศฯ นางวิพาพรรณ ดอนจันทร์โคตร นิเทศการจัดการเรียนรู้ของคร ู
- แต่งตั้งคณะกรรมการนิเทศการจัดการเรียนรู้ของ
ครูผู้สอน 
- คณะกรรมการออกนิเทศ ภาคเรียนละ ๒ ครั้ง  
  (ต้นเทอม/กลางเทอม) 
- นิเทศให้ครบ ๘ กลุ่มสาระ และ กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 
- นิเทศให้ครบ 8 กลุ่มสาระ และกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 
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กลยุทธ์ที่ 3 พัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาสู่การปฏิบัติจริงเพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ของผู้เรียนเป็นรายหน่วยสู่มาตรฐานสากล 
3.1 ครูผู้สอนจัดระบบข้อมูลสารสนเทศของผู้เรียนเป็นรายบุคคล 

รายสาระ และรายหน่วยการเรียนรู้ที่ถูกต้อง ทันสมัย ร่วม
วางแผนการเรียนรู้กับผู้เรียนเพ่ือยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนเป็นรายสาระวิชา รายหน่วยการเรียนรู้ และรายบุคคล
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

กลุ่มนิเทศฯ นางพรทิพา นันตะสุข จัดระบบข้อมูลนักเรียนรายบุคคล 
- ครูผู้สอนจัดระบบข้อมูลสารสนเทศของผู้เรียน
เป็นรายบุคคล 
- ครูผู้สอนร่วมวางแผนการเรียนรู้กับผู้เรียน เพื่อ
ยกระดับผลสัมฤทธิ์เป็นรายหนว่ย 
- ครูและผู้เรียน ท าแบบบันทึกคะแนนสอบเป็น
รายหน่วยให้ตรงกัน 

3.2 ผู้เรียนวางแผนการเรียนรู้เพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนเป็นรายหน่วย ทุกสาระการเรียนรู้ ท าการสอบวัด
ประเมินผลทันทีเมื่อจบหน่วย หากผลการประเมินไม่ผ่านให้
จัดการเรียนรู้ซ้ าและวัดประเมินผลใหม่ จนกว่าจะผ่านหรือผล
การวัดประเมินเป็นที่พอใจจึงเรียนรู้ในหน่วยถัดไป 

กลุ่มนิเทศฯ 1) นายวชิรดล ค าศิริรักษ์ 
2) นางพรทิพา นันตะสุข 

สอบวัดประเมินผลรายหน่วย 
- ผู้เรียนวางแผนการเรียนรู้ของตนเองเป็นราย
หน่วย ทุกรายวิชา 
- ผู้เรียนทดสอบทันทีหลังเรียนจบหน่วย ถ้าผล
สอบไม่น่าพอใจ ขอสอบใหม่ได้ 
- กรณีผู้เรียนคนใดไม่ผ่าน ให้สอนซ้ าและ
ทดสอบใหม่จนกว่าจะผ่าน 

3.3 สหวิทยาเขตร่วมกับศึกษานิเทศก์ประจ าสหวิทยาเขตจัดให้มี
การพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาสู่การปฏิบัติจริงเพ่ือยกระดับ
ผลสัมฤทธิ์ของผู้เรียนเป็นรายหน่วย 

กลุ่มนิเทศฯ นายวชิรดล ค าศิริรักษ์ พัฒนาหลักสูตรสู่การปฏิบัติจริง 
- ศน.ร่วมกับ รร.พัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาสู่
การปฏิบัติจริง 
- หลักสูตรหลากหลาย/เป็นปัจจุบัน 
- หลักสูตรตรงกับอาชีพในชุมชน 
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3.4 สหวิทยาเขตร่วมกับศึกษานิเทศก์ประจ าสหวิทยาเขตจัดให้มี
การพัฒนาครูผู้สอนให้สามารถออกแบบการเรียนรู้เป็นราย
หน่วย จัดกระบวนการเรียนรู้แบบลงมือปฏิบัติจริง พัฒนา
ระบบการวัดและประเมินผลผู้เรียนเพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์
เป็นรายหน่วยและรายบุคคลในทุกสาระวิชา 

๑) กลุ่มนิเทศฯ 
๒) กลุ่มพัฒนาครู 

1) นางวิพาพรรณ ดอนจันทร์โคตร 
2) นางมณฑา อาสนชัย 

ออกแบบเรียนรูเ้ป็นรายหน่วย 
- ศน.ร่วมกับ คณะกรรมการบริหารสหวิทยาเขต จัด
อบรมปฏิบตัิการให้ครูออกแบบการเรียนรู้เป็นราย
หน่วย 
- ศน.ร่วมกับครผูู้สอน วัดประเมินผลเป็นรายหน่วย 
และ รายบุคคล 
- นร.สามารถสอบผ่านรายหน่วย 

3.5 ศูนย์พัฒนาสาระการเรียนรู้ร่วมกับศึกษานิเทศก์ จัดให้มีการ
สร้างแบบทดสอบมากกว่า 1 ชุดในแต่ละสาระการเรียนรู้ 
ผลิตและวิเคราะห์ข้อสอบ เก็บข้อสอบไว้ในคลังข้อสอบเป็น
รายหน่วยการเรียนรู้ ครบทุกสาระวิชา สนับสนุนส่งเสริมให้
ครูผู้สอนน าแบบทดสอบไปทดสอบผู้เรียนได้ทันทีเมื่อจัดการ
เรียนรู้จบแต่ละหน่วยการเรียนรู้ 

กลุ่มนิเทศฯ นางพรทิพา นันตะสุข สร้างแบบทดสอบเป็นรายหน่วย 
- ศน. ร่วมกับ ศูนย์พัฒนาสาระการเรียนรู้ สร้าง
ข้อสอบเป็นรายหน่วย 
แต่ละหน่วยให้มีข้อสอบมากกว่า  
๑ ชุด ทดสอบได้หลายครั้ง/หน่วย 
- สนับสนุนให้ครูนาแบบทดสอบไปวัดประเมินผล
ผู้เรยีนทันทีเมื่อสอนจบหน่วย 
- นร.ไมผ่่าน ให้สอนซ้ าและสอบใหม ่

3.6 ครูผู้สอนสร้างและพัฒนานวัตกรรมการสอนของตนเอง โดย
ให้ความส าคัญกับกระบวนการเรียนรู้แบบ Active Learning 
เพ่ือยกระดับผลสัมฤทธิ์สู่มาตรฐานสากล ผู้เรียนร้อยละ 50 
มีผลสัมฤทธิ์ไม่ต่ ากว่าร้อยละ 80 ประกาศยกย่องเชิดชูเกียรติ
ครูผู้สอนที่มีนวัตกรรมการสอนเพื่อยกผลสัมฤทธิ์เป็นราย
หน่วยที่เป็นเลิศ 

กลุ่มนิเทศฯ นายกิตติรงค์ บุญคง ครูสร้างนวัตกรรมการสอนของตนเอง 
- ศน.ส่งเสรมิให้ครผูู้สอนสร้างและพัฒนานวัตกรรม
การสอนของตนเอง 
- ศน.ส่งเสรมิให้ครผูู้สอนใช้นวัตกรรมการสอน ให้
ผู้เรยีนร้อยละ ๕๐ มผีลสัมฤทธ์ิไมต่่ ากว่าร้อยละ ๘๐ 
- จัดประกวดนวตักรรมการสอน มอบเกียรติบัตร/
รางวัล เมื่อสิ้นปีการศึกษา 
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3.7 ผู้บริหารสถานศึกษา ครูและบุคลากร น านวัตกรรมการจัด
การศึกษามาใช้เพื่อพัฒนายกระดับคุณภาพของโรงเรียนสู่
มาตรฐานสากล ด าเนินการขับเคลื่อนจนบังเกิดผลอย่างเป็น
รูปธรรมและผ่านการประเมินโรงเรียนมาตรฐานสากล ระดับ 
ScQA (School Quality Award : ScQA) 

กลุ่มนิเทศฯ นายวชิรดล ค าศิริรักษ์ ประเมินโรงเรียนมาตรฐานสากล 
- สพม.แต่งตั้งกรรมการ จัดท าเกณฑ์ประเมินโรงเรียน
มาตรฐานสากลระดับเขต 
- แจ้งให้ รร.ทุกแห่ง ประเมินตนเองตามเกณฑ์ของเขต และ
มอบรางวัล 
- ส่งเสริมให้ รร.เข้ารับการประเมินระดับชาติ ScQA 

กลยุทธ์ที่ 4 สร้างภาคีเครือข่ายขยายชุมชนแห่งการเรียนรู้ 
4.1 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาสนับสนุนผู้บริหาร ครูและ

บุคลากร ให้มีวิทยฐานะที่สูงขึ้น ส่งเสริมเครือข่ายการเรียนรู้
แลกเปลี่ยนประสบการณ์จากผู้เร่วมประกอบอาชีพ ให้เกิด
ชุมชนแห่งการเรียนรู้ คัดเลือกผู้ที่มีผลการปฏิบัติที่เป็นเลิศ
เพ่ือประกาศเกียรติคุณยกย่องเชิดชูเกียรติและรับรางวัลผู้มี
ผลงานดีเด่นประจ าปี 

๑)กลุ่มบุคคล 
๒)กลุ่มพัฒนาครู 

1) น.ส. พัฒน์รดา สนั่นเอื้อ 
2) นางมณฑา อาสนชัย 
3) น.ส. พรรวินท ์หัสดี 

ขอมีขอเลื่อนวิทยฐานะ 
- สพม.จัดอบรมการมีและเลื่อน 
วิทยฐานะให้กับผู้บริหารและครู 
- สพม.ส่งเสริมให้ สหวิทยาเขต หรือ โรงเรียน จัดอบรมครู 
โดย สพม.ออกเกียรติบัตรให้ 
- สพม.ส่งเสริมให้ผู้บริหาร ครู ส่งขอมีและเลื่อนวิทยาฐานะ 
ตามระยะเวลาท่ีก าหนดเป็นคราวๆ 

4.2 สถานศึกษาจัดการเรียนรู้โดยใช้ชุมชนเป็นฐานสร้างเครือข่าย
ท าข้อตกลงกับชุมชน และภาคเอกชน เลือกสรรภูมิปัญญา
และวิทยากรจากชุมชน ผู้เรียนเข้าเรียนรู้ในสถานประกอบ
อาชีพของชุมชนและท าโครงงานอาชีพคนละ 1 โครงงาน 
คัดเลือกโครงงานที่เป็นเลิศรับรางวัลเกียรติยศประจ าปีของ
เขตพ้ืนที่การศึกษา 

กลุ่มนิเทศฯ นางวิพาพรรณ ดอนจันทร์
โคตร 

โรงเรียนส ารวจแหล่งเรียนรู้ในชุมชน และท า MOU กับ
เจ้าของ 
- สถานศึกษา ส ารวจแหล่งเรียนรู้ของผู้ปกครอง ภาคเอกชน 
ภาคประชาชน และอื่นๆ ในชุมชน 
- สพม.ร่วมกับโรงเรียน จัดท า MOU กับแหล่งเรียนรู้ 
- โรงเรียนให้นักเรียนทุกคน ท าโครงงานอาชีพ คนละ  
๑ โครงงาน/ปีการศึกษา โดยครูเป็นท่ีปรึกษา 
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4.3 สถานศึกษาท าการวิจัยอย่างน้อยโรงเรียนละ 1 เรื่อง เพ่ือ
ปรับปรุงงานวิชาการและพัฒนากระบวนการเรียนรู้ของ
ผู้เรียน การพัฒนาคุณภาพท่ีหวังผลให้ขับเคลื่อนทั้งระบบ
โรงเรียน สร้างความเป็นชุมชนเพ่ือการเรียนรู้ทางวิชาชีพ 
ผลการวิจัยที่สามารถยกระดับผลสัมฤทธิ์ได้จะได้รับการเชิดชู
เกียรติและรับรางวัลดีเด่นประจ าปี 

กลุ่มนิเทศฯ 1) นางวิพาพรรณ ดอนจันทร์
โคตร 
2) น.ส. ณัฐชนก เนาวรังษี 

สถานศึกษาท าวิจัย ๑ เรื่อง/ป ี
- สพม.ก าหนดใหส้ถานศึกษาทาการวิจัย อย่างน้อย
โรงเรียนละ ๑ เรื่อง 
- สพม.จัดอบรมการทาวิจัยให้กับผู้บริหาร ครูและ
บุคลากร 
- สพม.ก าหนดห้วงเวลาให้ รร.ส่งหัวข้อวิจัย และ
ระยะเวลาการวิจัย 
- สพม.ให้ค าแนะน าการท าวิจัย 
- สพม.ประกวดงานวิจัย มอบรางวัล 

4.4 ผู้บริหาร ครู บุคลากร และนักเรียนสร้างสรรค์และพัฒนา
นวัตกรรมการเรียนรู้ในรูปแบบ แพลตฟอร์มการเรียนรู้ดิจิทัล 
(Digital Learning Platform) ส่งเสริมให้นักเรียนแสวงหา
ความรู้ด้วยตนเองจากสื่อดิจิทัลและสื่อสังคมออนไลน์(Social 
Media) ปลูกฝังให้นักเรียนมีพฤติกรรมการเรียนรู้ด้วยตนเอง
ตลอดเวลา 

กลุ่มการศึกษา
ทางไกลฯ 

นายกิตติรงค์ บุญคง สร้างแพลตฟอร์มการเรียนรู้ดิจทิัล 
- สพม.จัดประชุมปฏิบตัิการการสร้างแพลตฟอร์ม
การเรียนรู้ดิจิทัล (Digital Learning Platform) 
- ครูและนักเรียนทุกคน สร้างสรรค์และพัฒนา
แพลตฟอร์มการเรียนรู้ดิจิทัล (Digital Learning 
Platform) 
- สพม.จัดประกวดสิน้ปีการศึกษา 

กลยุทธ์ที่ 5 สร้างโอกาสบูรณาการด้วยศาสตร์พระราชาสู่การพัฒนาผู้เรียน 
5.1 สถานศึกษาน้อมน าหลักการทรงงานและหลักปรัชญาของ

เศรษฐกิจพอเพียงมาบูรณาการในการบริหาร และการจัด
กระบวนการเรียนรู้แบบลงมือปฏิบัติจริงผ่านโครงงานอาชีพ
เพ่ือการมีงานท า โดยขับเคลื่อนอย่างเป็นรูปธรรมในทุกกลุ่ม
สาระการเรียนรู้และด าเนินกิจกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อชุมชน
และสังคม 

๑) กลุ่มนิเทศฯ 
๒) กลุ่มส่งเสริม 

1) นางวิพาพรรณ ดอนจันทร์
โคตร 
2) น.ส. ศศิธร เหล่ายนขาม 

เศรษฐกิจพอเพียงในสถานศึกษา 
- สพม.ส่งเสริมสถานศึกษาทุกแห่งด าเนินกิจกรรม
เศรษฐกิจพอเพียงในสถานศึกษาอย่างเป็นรูปธรรม 
- สพม.แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินกิจกรรมเศรษฐกิจ
พอเพียงในสถานศึกษาตามเกณฑ ์
- สพม.มอบเกียรติบัตร 
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ที ่ กลยุทธ์ / จุดเน้น กลุ่มที่รับผิดชอบ บุคลากรผู้รับผิดชอบ หมายเหตุ 

5.2 สถานศึกษาน้อมน าพระบรมราโชบายด้านการศึกษาเพ่ือการ
มีงานท า-มีอาชีพ เปิดสอนวิชาอาชีพที่หลากหลายใน
สถานศึกษา ผู้เรียนจัดท าโครงงานอาชีพที่สอดคล้องกับอาชีพ
ที่ผู้เรียนเลือกเรียนในชุมชน คนละ 1 โครงงาน ผู้เรียน
วิเคราะห์ค้นหาความถนัดส าหรับการศึกษาต่อและประกอบ
อาชีพหลังจบการศึกษา 

กลุ่มส่งเสริมฯ นางวิพาพรรณ ดอนจันทร์
โคตร 

นักเรียน “๑ โครงงาน ๑ อาชีพ” 
- ทุกโรงเรียน เปิดสอนวชิาอาชพีที่หลากหลาย ใน
โรงเรียน 
- นักเรียน จัดท าโครงงานอาชีพคนละ ๑ โครงงาน 
โดยมีครูเป็นทีป่รึกษาโครงงานอาชีพ 
- ศน./ผู้บริหาร/ครู ออกเยี่ยม นร.ที่ท าโครงงาน
อาชีพในชุมชน 
- สพม.ประกวดโครงงานอาชีพ นร.และมอบรางวลั
โครงงานดีเด่น เม่ือสิ้นปีการศึกษา 

กลยุทธ์ที่ 6 พัฒนาผู้บริหาร ครู และผู้เรียนสู่ความเป็นเลิศในประชาคมอาเซียน 
6.1 สถานศึกษาส่งเสริมและพัฒนาผู้บริหาร ครูและบุคลากรให้

ได้รับการพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันและสนับสนุน
ให้เข้าแข่งขันความสามารถทั้งในระดับชาติและระดับ
นานาชาติ 

กลุ่มนิเทศฯ นายวชิรดล ค าศิริรักษ์ แข่งขันระดับชาติ/นานาชาติ 
- สพม.จัดประกวด/แข่งขัน กิจกรรมสาระฯ ทั้ง ๘ 
สาระ และกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน อย่างหลากหลาย 
- สพม.ส่งเสริมผู้บริหาร ครูและบุคลากร เข้า
ประกวดแข่งขันระดับเขต ระดบัจังหวัด ระดับชาติ 
และระดับนานาชาต ิ
- สพม.มอบรางวัลให้ผูบ้ริหาร ครูและบุคลากรผู้
ได้รับรางวลั 
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ที ่ กลยุทธ์ / จุดเน้น กลุ่มที่รับผิดชอบ บุคลากรผู้รับผิดชอบ หมายเหตุ 

6.2 สถานศึกษาส่งเสริมและพัฒนาผู้เรียนที่มีความสามารถพิเศษ
สู่ความเป็นเลิศ “1 โรงเรียน 1 รางวัลระดับชาติ” และระดับ
นานาชาติเพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ 

กลุ่มนิเทศฯ นายวชิรดล ค าศิริรักษ์ ๑ โรงเรียน ๑ รางวัลระดับชาต ิ
- สพม.จัดประกวด/แข่งขัน กิจกรรมศิลปหัตถกรรม
นักเรียนระดับเขต 
- กรณีที่ไมส่ามารถจัดกจิกรรมได้เพราะ COVID-19 อาจ
จัดกิจกรรมที่โรงเรียน ให้คณะกรรมการตดัสินผ่านสื่อ
ออนไลน ์
- ส่งเสริมทุกโรงเรยีน พัฒนาผู้เรียน  
“๑ โรงเรยีน ๑ รางวลัระดับชาติ” 

6.3 สถานศึกษาจัดการเรียนรู้ด้านการรู้เรื่องการอ่าน (Reading 
Literacy) การรู้เรื่องคณิตศาสตร์ (Mathematical Literacy) 
การเรียนรู้เรื่องวิทยาศาสตร์ (Scientific Literacy) ตาม
แนวทางการประเมิน PISA 

กลุ่มนิเทศฯ 1) นายวชิรดล ค าศิริรักษ์ 
2) นางพรทิพา นันตะสุข 

ทดสอบประเมิน PISA 
- สพม.แจ้งให้ทุกโรงเรยีน จัดการเรียนรู้ตามแนว
ทางการประเมิน PISA 
- สพม.จัดให้ทุกโรงเรียน ทดสอบการประเมิน PISA 
ผ่านสื่อออนไลน ์
- สพม.มอบเกียรติบัตรให้กับโรงเรยีนที่ร่วมกิจกรรม 

6.4 เชิดชูเกียรติผู้บริหาร ครูและบุคลากรที่มีผลงานเชิงประจักษ์ 
เชิดชูเกียรติสถานศึกษาท่ีมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงกว่า
ระดับประเทศ ส่งเสริมสนับสนุนให้ผู้เรียนสมัครเข้าทดสอบ
ทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-NET) และมอบรางวัล
ให้ผู้เรียนที่มีผลสัมฤทธิ์จากการทดสอบระดับชาติเต็มร้อยใน
ทุกสาระวิชา 

กลุ่มพัฒนาครู น.ส. พรรวินท์ หัสด ี
 

มอบเกียรติบัตร/เงินรางวัล ผู้สอบ O-NET คะแนนเต็ม ๑๐๐ 
- มอบเกียรติบัตรผู้บริหาร ครูและบุคลากรที่มีผลงานเชิง
ประจักษ์ 
- มอบเกียรติบัตรสถานศึกษาท่ีมีผลสัมฤทธ์ิสูงกว่า
ระดับประเทศ 
- มอบเกียรติบัตรสถานศึกษาท่ี นร.ชั้น ม.๓ เข้าสอบ O-NET 
ครบ 100% 
- มอบเกียรติบัตร นร.ผู้สอบ O-NET ได้คะแนนร้อยละ 80 
ขึ้นไป 
- มอบเกียรติบัตรพร้อมเงินรางวัล นร.ผู้สอบ O-NET ได้
คะแนนเต็ม 100 

 

แผนพัฒนาการศึกษา พ.ศ. 2564 - 2568 

95 



 

 

 แผนพัฒนาการศึกษา พ.ศ. 2564 - 2568 

96 



แผนพัฒนาการศึกษา พ.ศ. 2564 - 2568 
 

97 
 

 
ปฏิทินการปฏิบัตงิานตามแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม 

 
โครงการที่ด าเนินการในไตรมาส 1 -4 

แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม 
นโยบาย สพฐ. กลยุทธ์ 

สพม.นค กลุ่ม/ผูร้บัผดิชอบ 
ระยะเวลาด าเนนิงาน 

ไตรมาส เดือน/พ.ศ. 

1.1 ป้องกันและเฝ้าระวังการแพร่ระบาดของโรคติดต่อ
เชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) 

1. ด้านความ
ปลอดภัย 

1 กลุ่มอ านวยการ 
นางปทิตตา พวงปัญญา 

น.ส. ศิรินทร์รักษ์ มาตะรักษ์ 

1-4 ต.ค. 63 – ก.ย. 64 

1.3. ขับเคลื่อนการด าเนินงานการป้องกันและแก้ไขปัญหา
ยาเสพติดในสถานศึกษา ประจ าปี 2564 
      1.3.1 ขับเคลื่อนการด าเนินงานการป้องกันและ
แก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา ประจ าปี 2564 

1. ด้านความ
ปลอดภัย 

1 กลุ่มส่งเสริมฯ 

น.ส. ศศิธร เหล่ายนขาม 

1-4 ต.ค. 63 – ก.ย. 64 

1.7 การส่งเสริมการด าเนินงานกิจกรรม “โรงอาหาร
ปลอดภัย ห้องน้ าน่าใช้ บ้านพักครูน่าอยู่”  ประจ าปี 
2564 (ภายใต้โครงการสถานศึกษาปลอดภัย) 

1. ด้านความ
ปลอดภัย 

1 กลุ่มส่งเสริมฯ 

นายนัทธศาสตร์ ลาดเหนือ 

1-4 ต.ค. 63 – ก.ย. 64 

1.8 โครงการปรับปรุงสภาพแวดล้อมและอาคารสถานท่ี
ส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาหนองคาย 

1. ด้านความ
ปลอดภัย 

1 กลุ่มอ านวยการ 

นายวีระชัย สุภาปุ 

1-4 ต.ค. 63 – ก.ย. 64 

1.9 ยกระดับคุณภาพชีวิตเป็นมิตรกับส่ิงแวดล้อมและการ
บริหารจัดการขยะ   “โครงการส านักงานสีเขียว Green 
Office” 

1. ด้านความ
ปลอดภัย 

1 กลุ่มอ านวยการ 

นางปทิตตา พวงปัญญา 

1-4 ต.ค. 63 – ก.ย. 64 

2.5 ส่งเสริมการสร้างจิตส านึกการบริหารจัดการขยะที่เป็นมิตร
กับสิ่งแวดล้อมและการประกวดโรงเรียนต้นแบบการสร้าง
จิตส านึกบริหารจัดการขยะในสถานศึกษา ประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2564 

2. ด้านโอกาส 1 กลุ่มส่งเสริมฯ 

นายนัทธศาสตร์ ลาดเหนือ 

1-4 ต.ค. 63 –ก.ย. 64 

3.1 กิจกรรมวันส าคัญของชาติ ศาสนาและ
พระมหากษัตริย์  และจิตอาสาท าความดีด้วยหัวใจ 
        3.1.1 กิจกรรมวันส าคัญของชาติ/ศาสนาและ
พระมหากษัตริย์และวัฒนธรรมไทย 

3. ด้าน
คุณภาพ 

1 กลุ่มอ านวยการ 

สิบเอกอุทัย แข็งข้อ 

1-4 ต.ค. 63 – ก.ย. 64 

3.1 กิจกรรมวันส าคัญของชาติ ศาสนาและ
พระมหากษัตริย์  และจิตอาสาท าความดีด้วยหัวใจ 
        3.1.2 โครงการจิตอาสาท าความดีด้วยหัวใจ ของ
ส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาหนองคาย 

3. ด้าน
คุณภาพ 

1 กลุ่มอ านวยการ 

สิบเอกอุทัย แข็งข้อ 

1-4 ต.ค. 63 – ก.ย. 64 

3.2 การอบรมเชิงปฏิบัติการการส่งเสริมกิจกรรม 
สภานักเรียน ประจ าปี 2564 และการแข่งขันโรงเรียน
ต้นแบบสภานักเรียน ประจ าปี 2564 ระดับ สพม.นค 

3. ด้าน
คุณภาพ 

1 กลุ่มส่งเสริมฯ 

นายนัทธศาสตร์ ลาดเหนือ 

1-4 ต.ค. 63 – ก.ย. 64 

3.9 พัฒนาหลักสูตรท้องถิ่น และหลักสูตรสถานศึกษาขั้น
พื้นฐาน (หลักสูตรฐานสมรรถนะ) 

3. ด้าน
คุณภาพ 

4 กลุ่มนิเทศฯ 

นายวชิรดล ค าศิริรักษ์ 

1-4 ต.ค. 63 – ก.ย. 64 

3.15 โครงการบริหารจัดการและพัฒนาบุคลากรในสังกัด
ส านักเขตงานพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษาหนองคาย 

3. ด้าน
คุณภาพ 

1 กลุ่มอ านวยการ 

นางปทิตตา พวงปัญญา 

1-4 ต.ค. 63 – ก.ย. 64 
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แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม 
นโยบาย สพฐ. กลุยุทธ์ 

สพม.นค กลุ่ม/ผูร้บัผดิชอบ 
ระยะเวลาด าเนนิงาน 

ไตรมาส เดือน/พ.ศ. 

4.1 บริหารจัดการทรัพยากรบุคคลในสังกัดส านักงานเขต
พื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษาหนองคาย 

4. ด้าน
ประสิทธิภาพ 

    

        4.1.1 การประชุม อกศจ.หนองคาย กศจ.
หนองคาย และ อกศจ.บึงกาฬ กศจ.บึงกาฬ 

4. ด้าน
ประสิทธิภาพ 

1 กลุ่มบริหารงานบุคคล 

น.ส. พัฒน์รดา สนั่นเอื้อ 

1-4 ต.ค. 63 – ก.ย. 64 

        4.1.2 การประชุมเชิงปฏิบัติการจัดท าแผน
อัตราก าลังครูและมาตรฐานวิชาเอกท่ีก าหนดให้มีใน
สถานศึกษา 
ปี 2564 

4. ด้าน
ประสิทธิภาพ 

1 กลุ่มบริหารงานบุคคล 

น.ส. พัฒน์รดา สนั่นเอื้อ 

1-4 ต.ค. 63 – ก.ย. 64 

        4.1.3 การประชุมพิจารณาย้ายข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษา ต าแหน่งผู้บริหารสถานศึกษา  
และต าแหน่งครู 

4. ด้าน
ประสิทธิภาพ 

1 กลุ่มบริหารงานบุคคล 

น.ส. สุรัสวดี ศรีกุล 

1-4 ต.ค. 63 – ก.ย. 64 

        4.1.4 การประชุมเชิงปฏิบัติการเลื่อนเงินเดือน
ข้าราชการ ลูกจ้างประจ าและเลื่อนค่าตอบแทน พนักงาน
ราชการ 

4. ด้าน
ประสิทธิภาพ 

4 กลุ่มบริหารงานบุคคล 

นางทองประภา จุลปาน 

1-4 ต.ค. 63 – ก.ย. 64 

        4.1.5 การประชุมเจ้าหน้าท่ีบริหารงานบุคคลใน
โรงเรียนในสังกัด 

4. ด้าน
ประสิทธิภาพ 

1 กลุ่มบริหารงานบุคคล 

น.ส. พัฒน์รดา สนั่นเอื้อ 

1-4 ต.ค. 63 – ก.ย. 64 

4.6 การตรวจสอบ ติดตาม ประเมินประสิทธิภาพ ประสิทธิผล 
การใช้จ่ายงบประมาณในการจัดการศึกษาให้สอดคล้องกับแนว
การจัดการศึกษา และคุณภาพมาตรฐานการศึกษาของ
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาและสถานศึกษาในสังกัด 

4. ด้าน
ประสิทธิภาพ 

1 หน่วยตรวจสอบภายใน 

นางพิมลนาฏ ยิ่งยง 

1-4 ต.ค. 63 – ก.ย. 64 

4.7 จ้างผู้ปฏิบัติงานให้กับทางราชการ    4. ด้าน
ประสิทธิภาพ 

1 กลุ่มบริหารงาน
การเงินฯ 

นางวิไลลักษณ์ ณ หนองคาย 

1-4 ต.ค. 63 – ก.ย. 64 

4.10 โครงการซ่อมแซมบ ารุงรักษารถยนต์ราชการ
ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษาหนองคาย 

4. ด้าน
ประสิทธิภาพ 

1 กลุ่มอ านวยการ 

นางปทิตตา พวงปัญญา 
นายวีระชัย สุภาปุ 

1-4 ต.ค. 63 – ก.ย. 64 

4.17 นิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา เพื่อ
สร้างความเข้มแข็งการนิเทศภายในโรงเรียนในสังกัด  
สพม.นค 
        4.17.๑ นิเทศติดตามและประเมินผลการจัด
การศึกษา เพื่อสร้างความเข้มแข็งการนิเทศภายใน
โรงเรียนในสังกัด สพม.นค 

4. ด้าน
ประสิทธิภาพ 

1 กลุ่มนิเทศฯ 

นางพรทิพา นันตะสุข 
น.ส.ณัฐชนก เนาวรังษี 

1-4 ต.ค. 63 – ก.ย. 64 
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โครงการที่ด าเนินการในไตรมาส 1 

แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม 
นโยบาย สพฐ. กลุยุทธ์ 

สพม.นค กลุ่ม/ผูร้บัผดิชอบ 
ระยะเวลาด าเนนิงาน 

ไตรมาส เดือน/พ.ศ. 

3.4 โครงการอบรมพัฒนาความรู้ทางวิชาการ เพื่อพัฒนา
คุณภาพการจัดการศึกษาของโรงเรียนมัธยมศึกษาจังหวัด
หนองคาย 

3. ด้าน
คุณภาพ 

6 กลุ่มนิเทศฯ 

นางชนานันท์ สุคันธา 

1 ต.ค. 63 – ธ.ค. 63 

3.10 การส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพบุคลากรใน
สถานศึกษา ประจ าปี 2564 

        3.10.1 การฝึกอบรมบุคลากรทางการลูกเสือ 
หลักสูตรผู้ก ากับลูกเสือ ขั้นความรู้ทั่วไป และผู้ก ากับ
ลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ ขั้นความรู้เบื้องต้น (S.S.B.T.C) 

3. ด้าน
คุณภาพ 

1 กลุ่มส่งเสริม 

นายนัทธศาสตร์ ลาดเหนือ 

1 ต.ค. 63 – ธ.ค. 63 

3.11 การส่งเสริม พัฒนาบุคลากรทางการศึกษาเพื่อ
ยกระดับคุณภาพในการท างานอย่างมีประสิทธิภาพ  
ประจ าปีงบประมาณ  2564 (สพม.1) 

3. ด้าน
คุณภาพ 

1 กลุ่มนโยบายและแผน 
นางศรีประภา สีหไตร 

1 ต.ค. 63 – ธ.ค. 63 

3.14 การส่งเสริม พัฒนาบุคลากรทางการศึกษาเพื่อ
ยกระดับคุณภาพในการท างานอย่างมีประสิทธิภาพ  
ประจ าปีงบประมาณ  2564 

3. ด้าน
คุณภาพ 

1 กลุ่มส่งเสริมฯ 

นายนัทธศาสตร์ ลาดเหนือ 

1 ต.ค. 63 – ธ.ค. 63 

4.11 ขับเคลื่อนนโยบายตามความจ าเป็นเร่งด่วน 
ส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาหนองคาย 

4. ด้าน
ประสิทธิภาพ 

1 กลุ่มนโยบายและแผน 

นางศรีประภา สีหไตร 

1 ต.ค. 63 – ธ.ค. 63 

 
โครงการที่ด าเนินการในไตรมาส 1-2 

แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม 
นโยบาย สพฐ. กลุยุทธ์ 

สพม.นค กลุ่ม/ผูร้บัผดิชอบ 
ระยะเวลาด าเนนิงาน 

ไตรมาส เดือน/พ.ศ. 

1.3. ขับเคลื่อนการด าเนินงานการป้องกันและแก้ไขปัญหา
ยาเสพติดในสถานศึกษา ประจ าปี 2564 
     1.3.6 การแข่งขันกีฬานักเรียนต้านยาเสพติด ประจ าปี
การศึกษา 2563 “ปาริชาติเกมส์” ครั้งที่ 14 ส านักงานเขต
พื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 21 (หนองคาย-บึงกาฬ) 

1. ด้านความ
ปลอดภัย 

1 กลุ่มส่งเสริมฯ 
นายนัทธศาสตร์ ลาดเหนือ 

1-2 ต.ค. 63 – มี.ค. 64 

2.2 การส่งเสริมนักเรียนผู้มีคุณธรรม จริยธรรม และ
บ าเพ็ญประโยชน์ เข้าศึกษาต่อในสถาบันอุดมศึกษา 
(โครงการเด็กดีมีท่ีเรียน) ปีการศึกษา 2564 

2. ด้านโอกาส 1 กลุ่มส่งเสริมฯ 

นายนัทธศาสตร์ ลาดเหนือ 

1-2 ต.ค. 63 – มี.ค. 64 

4.8 การประชุมเชิงปฏิบัติการ 
จัดท าแผนปฏิบัติการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

4. ด้าน
ประสิทธิภาพ 

1 กลุ่มนโยบายและแผน 

นางศรีประภา สีหไตร 

1-2 ต.ค. 63 – มี.ค. 64 
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โครงการที่ด าเนินการในไตรมาส 1-3 

แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม 
นโยบาย สพฐ. กลุยุทธ์ 

สพม.นค กลุ่ม/ผูร้บัผดิชอบ 
ระยะเวลาด าเนนิงาน 

ไตรมาส เดือน/พ.ศ. 

2.3 ส่งเสริมสนับสนุนการรับนักเรียน  
ปีการศึกษา 2564 

2. ด้านโอกาส 1 กลุ่มส่งเสริมฯ 

น.ส.มัทรี พรอกนิษฐ์กุล 

1-3 ต.ค. 63 – มี.ค. 64 

 

 
 
โครงการที่ด าเนินการในไตรมาส 2 

แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม 
นโยบาย สพฐ. กลุยุทธ์ 

สพม.นค กลุ่ม/ผูร้บัผดิชอบ 
ระยะเวลาด าเนนิงาน 

ไตรมาส เดือน/พ.ศ. 

4.4 การประชุมอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาระบบงาน
ทะเบียนโรงเรียนและการจัดท าแบบรายงานผู้ส าเร็จ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน 

4. ด้าน
ประสิทธิภาพ 

1 กลุ่มส่งเสริมฯ 

นางวรางคณา แดงอุไร 

2 ม.ค. 64 – มี.ค. 64 

4.17 นิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา เพื่อ
สร้างความเข้มแข็งการนิเทศภายในโรงเรียนในสังกัด  
สพม.นค 
        4.17.๔ นิเทศ ติดตาม การจัดการเรียนรู้วิทยาการ
ค านวณ ระดับเขตพื้นท่ี 

4. ด้าน
ประสิทธิภาพ 

3 กลุ่มนิเทศฯ 

นายกิตติรงค์ บุญคง 

2 ม.ค. 64 – มี.ค. 64 

 
 
 

โครงการที่ด าเนินการในไตรมาส 2-3 

แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม 
นโยบาย สพฐ. กลุยุทธ์ 

สพม.นค กลุ่ม/ผูร้บัผดิชอบ 
ระยะเวลาด าเนนิงาน 

ไตรมาส เดือน/พ.ศ. 

1.3. ขับเคลื่อนการด าเนินงานการป้องกันและแก้ไขปัญหา
ยาเสพติดในสถานศึกษา ประจ าปี 2564 

     1.3.4 การชุมนุมลูกเสือ เนตรนารี ต้านยาเสพติดจังหวัด
หนองคาย ประจ าป ี2564 

1. ด้านความ
ปลอดภัย 

1 กลุ่มส่งเสริมฯ 
นายนัทธศาสตร์ ลาดเหนือ 

2-3 ม.ค. 64 – มิ.ย. 64 

3.5 โครงการพัฒนานโยบายเพื่อสนับสนุนการพัฒนา
คุณภาพการเรียนการสอนภาษาต่างประเทศและพัฒนา
และเสริมสร้างศักยภาพครูสู่ศตวรรษท่ี 21 
        3.5.๒ ส่งเสริมการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน
ภาษาอังกฤษโดยใช้กิจกรรมการโต้สาระวาทีภาษาอังกฤษ
เพื่อพัฒนาการสื่อสาร การให้เหตุผล และการคิดวิเคราะห์ 

3. ด้าน
คุณภาพ 

3 กลุ่มนิเทศฯ 

นายกิตติรงค์ บุญคง 

2-3 ม.ค. 64 – มิ.ย. 64 
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โครงการที่ด าเนินการในไตรมาส 2-4 

แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม 
นโยบาย สพฐ. กลุยุทธ์ 

สพม.นค กลุ่ม/ผูร้บัผดิชอบ 
ระยะเวลาด าเนนิงาน 

ไตรมาส เดือน/พ.ศ. 

1.2 ส่งเสริมการจัดการเรียนรู้ทักษะชีวิต เพศวิถีศึกษา
และการจัดกระบวนการเรียนรู้สุขภาวะเพื่อการพัฒนา
คุณภาพผู้เรียนในสถานศึกษา 

1. ด้านความ
ปลอดภัย 

1 กลุ่มนิเทศฯ 
นางพรทิพา นันตะสุข 

2-4 ม.ค. 64- ก.ย. 64 

1.3. ขับเคลื่อนการด าเนินงานการป้องกันและแก้ไขปัญหา
ยาเสพติดในสถานศึกษา ประจ าปี 2564 
      1.3.2 อบรมเชิงปฏิบัติการ 
พัฒนาแกนน า TO BE NUMBER ONE 

1. ด้านความ
ปลอดภัย 

1 กลุ่มส่งเสริมฯ 

นายนัทธศาสตร์ ลาดเหนือ 

2-4 ม.ค. 64- ก.ย. 64 

1.4 เสริมสร้างทักษะในการป้องกันตนเองจากภัยคุกคาม
รูปแบบใหม่ 

1. ด้านความ
ปลอดภัย 

1 กลุ่มส่งเสริมฯ 

น.ส. ศศิธร เหล่ายนขาม 

2-4 ม.ค. 64 – ก.ย. 64 

1.5 การอบรมเชิงปฏิบัติการการปลูกฝังเด็กและเยาวชน
ไทย สร้างวินัยจราจร ประจ าปี 2564 (ภายใต้โครงการ
สถานศึกษาปลอดภัย) 

1. ด้านความ
ปลอดภัย 

1 กลุ่มส่งเสริมฯ 

นายนัทธศาสตร์ ลาดเหนือ 

2-4 ม.ค. 64 – ก.ย. 64 

1.6 วัยรุ่นวัยใส ใส่ใจสุขภาพจิต ประจ าปี 2564 1. ด้านความ
ปลอดภัย 

1 กลุ่มส่งเสริมฯ 

น.ส. ชลดา ตันนารัตน์ 

2-4 ม.ค. 64 – ก.ย. 64 

2.6 แนะแนวอาชพีและ 
ศึกษาต่อสู่การประกอบอาชพีที่ใช่ 

2. ด้านโอกาส 5 กลุ่มนิเทศฯ 

นางวิพาพรรณ ดอนจันทร์โคตร 

2-4 ม.ค. 64 – ก.ย. 64 

2.7 นิเทศติดตามการจัดการศึกษา 
เพื่อการมีงานท าสูก่ารพัฒนาสมรรถนะผู้เรียนด้านอาชีพใน
ศตวรรษที่ 21 

2. ด้านโอกาส 5 กลุ่มนิเทศฯ 
นางวิพาพรรณ ดอนจันทร์โคตร 

2-4 ม.ค. 64 – ก.ย. 64 

2.8 การด าเนินการขับเคลื่อนและขยายผลการด าเนินงาน
โรงเรียนต้นแบบสหกรณ์โรงเรียนประจ าปีงบประมาณ 
2564 

2. ด้านโอกาส 5 กลุ่มส่งเสริมฯ 

นายนัทธศาสตร์ ลาดเหนือ 

2-4 ม.ค. 64 – ก.ย. 64 

2.12 การนิเทศเพื่อยกระดับ 
คุณภาพการจัดการศึกษาส าหรับ เด็กที่มีความต้องการ
จ าเป็นพิเศษ 

2. ด้านโอกาส 1 กลุ่มนิเทศฯ 
นางพรทิพา นันตะสุข 

2-4 ม.ค. 64 – ก.ย. 64 

3.3 เสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและ 
ธรรมาภิบาลในองค์กร พ.ศ. 2564 
       3.3.๓ โครงการโรงเรียนคุณธรรม สพฐ. 

3. ด้าน
คุณภาพ 

1 กลุ่มนิเทศฯ 

นายวชิรดล ค าศิริรักษ์ 

2-4 ม.ย. 64 – ก.ย. 64 

3.5 โครงการพัฒนานโยบายเพื่อสนับสนุนการพัฒนา
คุณภาพการเรียนการสอนภาษาต่างประเทศและพัฒนา
และเสริมสร้างศักยภาพครูสู่ศตวรรษท่ี 21 
        3.5.1 จัดกิจกรรมค่ายภาษาอังกฤษส าหรับ
นักเรียนตามแนวภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร  ทักษะชีวิต 
การเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21 และ อาชีพในอนาคต 

3. ด้าน
คุณภาพ 

3 กลุ่มนิเทศฯ 

นายกิตติรงค์ บุญคง 

2-4 ม.ค. 64 – ก.ย. 64 

3.6 การยกระดับคุณภาพผู้เรียนเพื่อเตรียมความพร้อมใน
การประเมิน PISA 2021 

3. ด้าน
คุณภาพ 

6 กลุ่มนิเทศฯ 

นางพรทิพา นันตะสุข 

2-4 ม.ค. 64 – ก.ย. 64 
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แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม 
นโยบาย สพฐ. กลุยุทธ์ 

สพม.นค กลุ่ม/ผูร้บัผดิชอบ 
ระยะเวลาด าเนนิงาน 

ไตรมาส เดือน/พ.ศ. 

3.8 ส่งเสริมและพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายใน
สถานศึกษา 

3. ด้าน
คุณภาพ 

1 กลุ่มนิเทศฯ 

นางพรทิพา นันตะสุข 

2-4 ม.ค. 64 – ก.ย. 64 

3.12 ส่งเสริมประสิทธิภาพผู้บริหารสถานศึกษา ครูและ
บุคลากร ด้านการเงิน และการพัสดุ 
        3.12.1 ส่งเสริมประสิทธิภาพครูและบุคลากร
ทางการศึกษา ด้านการเงิน 

3. ด้าน
คุณภาพ 

1 กลุ่มบริหารงาน
การเงินฯ 

นางวิไลลักษณ์ ณ หนองคาย 

2-4 ม.ค. 64 – ก.ย. 64 

3.12 ส่งเสริมประสิทธิภาพผู้บริหารสถานศึกษา ครูและ
บุคลากร ด้านการเงิน และการพัสดุ 

        3.12.2 ส่งเสริมประสิทธิภาพผู้บริหารสถานศึกษา 
ครูและบุคลากร ด้านการพัสดุ 

3. ด้าน
คุณภาพ 

1 กลุ่มบริหารงาน
การเงินฯ 

นางวิไลลักษณ์ ณ หนองคาย 

2-4 ม.ค. 64 – ก.ย. 64 

3.13 ส่งเสริมสิทธิประโยชน์ข้าราชการและลูกจ้างประจ า
เกษียณอายุราชการปี 2564 

3. ด้าน
คุณภาพ 

1 กลุ่มบริหารงาน
การเงินฯ 

นางวิไลลักษณ์ ณ หนองคาย 

2-4 ม.ค. 64 – ก.ย. 64 

3.16 ส่งเสริมและยกย่องเชิดชูเกียรติข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษา ประจ าปี 2564 
       3.16.1. ครูดีในดวงใจ 
        3.16.๒. ข้าราชการพลเรือนดีเด่น 
        3.16.๓. ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
ดีเด่น 
        3.16.๔. การเสนอขอและจัดสรร
เครื่องราชอิสริยาภรณ์และเหรียญจักพรรดิมาลา ประจ าปี 
๒๕๖๔ 

3. ด้าน
คุณภาพ 

6 กลุ่มพัฒนาครูฯ 

น.ส. พรรวินท์ หัสดี 

2-4 ม.ค. 64 – ก.ย. 64 

4.2 โครงการราชการใสสะอาด ปราศจากการทุจริตและ
ประพฤติมิชอบ 

4. ด้าน
ประสิทธิภาพ 

1 กลุ่มกฎหมายและคดี 

นายนริศ มงคล 
นายประหยัด เถ่ือนหมื่นไวย 

2-4 ม.ค. 64 – ก.ย. 64 

4.3 ประชุมเชิงปฏิบัติการ 
การพัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศทางการศึกษา 

4. ด้าน
ประสิทธิภาพ 

1 กลุ่ม DLICT 
 

2-4 ม.ค. 64 – ก.ย. 64 

4.5 พัฒนาองค์กรสู่ความเป็นเลิศโดยใช้การบริหารจัดการ
ความรู้ 

4. ด้าน
ประสิทธิภาพ 

1 กลุ่มนิเทศฯ 
นางวิพาพรรณ ดอนจันทร์โคตร 

2-4 ม.ค. 64 – ก.ย. 64 

4.15 ส่งเสริมการท าวิจัยและน าผลงานวิจัยหรือวิธีปฏิบัติ
ท่ีดีมาใช้ในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา 

4. ด้าน
ประสิทธิภาพ 

4 กลุ่มนิเทศฯ 
นางวิพาพรรณ ดอนจันทร์โคตร 

2-4 ม.ค. 64 – ก.ย. 64 

4.16 การส่งเสริมนิสัยรักการอ่านและพัฒนาห้องสมุด 4. ด้าน
ประสิทธิภาพ 

4 กลุ่มนิเทศฯ 

นางพรทิพา นันตะสุข 

2-4 ม.ค. 64 – ก.ย. 64 
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แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม 
นโยบาย สพฐ. กลุยุทธ์ 

สพม.นค กลุ่ม/ผูร้บัผดิชอบ 
ระยะเวลาด าเนนิงาน 

ไตรมาส เดือน/พ.ศ. 

4.17 นิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา เพื่อ
สร้างความเข้มแข็งการนิเทศภายในโรงเรียนในสังกัด สพม.
นค 
       4.17.๒ ติดตามตรวจสอบประเมินผลและนิเทศ
การศึกษา เชิงบูรณาการที่มุ่งเน้นผลสัมฤทธ์ิ ของ
หน่วยงานและโรงเรียนในสังกัด สพม.นค 

4. ด้าน
ประสิทธิภาพ 

3 กลุ่มนิเทศฯ 
นางวิพาพรรณ ดอนจันทร์โคตร 

2-4 ม.ค. 64 – ก.ย. 64 

 4.17 นิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา เพื่อ
สร้างความเข้มแข็งการนิเทศภายในโรงเรียนในสังกัด สพม.
นค 
       4.17.๓ การนิเทศติดตาม และประเมินผลโรงเรียน
ในโครงการโรงเรียนมาตรฐานสากล 

4. ด้าน
ประสิทธิภาพ 

3 กลุ่มนิเทศฯ 

นายวชิรดล ค าศิริรักษ์ 

2-4 ม.ค. 64 – ก.ย. 64 

4.17 นิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา เพื่อ
สร้างความเข้มแข็งการนิเทศภายในโรงเรียนในสังกัด สพม.
นค 
        4.17.๕ พัฒนาคุณภาพการนิเทศการจัดการศึกษา 
ระดับเขตพื้นท่ีการศึกษา 

4. ด้าน
ประสิทธิภาพ 

3 กลุ่มนิเทศฯ 
นางวิพาพรรณ ดอนจันทร์โคตร 

2-4 ม.ค. 64 – ก.ย. 64 

 

 
 
โครงการที่ด าเนินการในไตรมาส 3 

แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม 
นโยบาย สพฐ. กลุยุทธ์ 

สพม.นค กลุ่ม/ผูร้บัผดิชอบ 
ระยะเวลาด าเนนิงาน 

ไตรมาส เดือน/พ.ศ. 

3.10 การส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพบุคลากรใน
สถานศึกษา ประจ าปี 2564 

        3.10.2 การฝึกอบรมบุคลากรทางการลูกเสือ 
หลักสูตรขั้นผู้ช่วยหัวหน้าผู้ให้การฝึกอบรมผู้ก ากับลูกเสือ 
(Assistant Leader Trainers Course : A.L.T.C.) 

3. ด้าน
คุณภาพ 

1 กลุ่มส่งเสริม 

นายนัทธศาสตร์ ลาดเหนือ 

3 เม.ย. 64 – มิ.ย. 64 

 3.10 การส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพบุคลากรใน
สถานศึกษา ประจ าปี 2564 

       3.10.3 การฝึกอบรมเจ้าหน้าท่ีและผู้บังคับบัญชา
ยุวกาชาด หลักสูตรครูผู้สอนกิจกรรมยุวกาชาด ประจ าปี 
2564 

3. ด้าน
คุณภาพ 

1 กลุ่มส่งเสริม 

นายนัทธศาสตร์ ลาดเหนือ 

3 เม.ย. 64 – มิ.ย. 64 
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โครงการที่ด าเนินการในไตรมาส 3-4 

แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม 
นโยบาย สพฐ. กลุยุทธ์ 

สพม.นค กลุ่ม/ผูร้บัผดิชอบ 
ระยะเวลาด าเนนิงาน 

ไตรมาส เดือน/พ.ศ. 

1.3. ขับเคลื่อนการด าเนินงานการป้องกันและแก้ไขปัญหา
ยาเสพติดในสถานศึกษา ประจ าปี 2564 

      1.3.5 การประกวดระเบยีบแถวลกูเสือ-เนตรนารีสามัญ
รุ่นใหญ่ ระดับเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 21 
หนองคาย-บึงกาฬ ประจ าปี 2564 

1. ด้านความ
ปลอดภัย 

1 กลุ่มส่งเสริมฯ 
นายนัทธศาสตร์ ลาดเหนือ 

3-4 เม.ย. 64 – ก.ย. 64 

2.9 การลดอัตรานักเรียนออกกลางคัน ประจ าปี 2564 2. ด้านโอกาส 1 กลุ่มส่งเสริมฯ 
นางสิริมา สอนค าหาญ 
น.ส. มทัร ีพรอกนิษฐก์ุล 

3-4 เม.ย. 64 – ก.ย. 64 

2.10 อบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาระบบการดูแลช่วยเหลือ
นักเรียนและคุ้มครองสิทธิเด็กประจ าปีงบประมาณ 2564 

2. ด้านโอกาส 1 กลุ่มส่งเสริมฯ 
นางสิริมา สอนค าหาญ 

3-4 เม.ย. 64 – ก.ย. 64 

2.13 อนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชด าริ 
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 

2. ด้านโอกาส 5 กลุ่มส่งเสริมฯ 
นางวรางคณา แดงอุไร 

3-4 เม.ย. 64 – ก.ย. 64 

3.3 เสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและ 
ธรรมาภิบาลในองค์กร พ.ศ. 2564 

        3.3.๑ เสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิ
บาลในสถานศึกษา ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

3. ด้าน
คุณภาพ 

1 กลุ่มนิเทศฯ 

นายวชิรดล ค าศิริรักษ์ 

3-4 เม.ย. 64 – ก.ย. 64 

3.3 เสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและ 
ธรรมาภิบาลในองค์กร พ.ศ. 2564 
        3.3.๒ เสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิ
บาลในส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษาหนองคาย 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

3. ด้าน
คุณภาพ 

1 กลุ่มนิเทศฯ 

นายวชิรดล ค าศิริรักษ์ 

3-4 เม.ย. 64 – ก.ย. 64 

3.7 การประกวดโครงงานนักเรียน ประจ าปี 2564 
ระดับส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา (มูลนิธิเปรม  
ติณสูลานนท์ จังหวัดนครราชสีมา) 

3. ด้าน
คุณภาพ 

6 กลุ่มส่งเสริม 

นายนัทธศาสตร์ ลาดเหนือ 

3-4 เม.ย. 64 – ก.ย. 64 

 3.17 การพัฒนาศักยภาพข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษา ประจ าปี 2564 
       3.17.3 การพัฒนาพนักงานราชการ ครูอัตราจ้าง 
และเจ้าหน้าท่ีธุรการในสังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา
มัธยมศึกษาหนองคาย 

3. ด้าน
คุณภาพ 

6 กลุ่มพัฒนาครูฯ 
น.ส. มณฑา อาสนชัย 

3-4 เม.ย. 64 – ก.ย. 64 

4.9 ติดตามและรายงานผล 
การด าเนินงานของส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา
มัธยมศึกษาหนองคาย 

4. ด้าน
ประสิทธิภาพ 

1 กลุ่มนโยบายและแผน 

น.ส. หนูดาว บุญจันทร ์

3-4 เม.ย. 64 – ก.ย. 64 
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โครงการที่ด าเนินการในไตรมาส 4 

แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม 
นโยบาย สพฐ. กลุยุทธ์ 

สพม.นค กลุ่ม/ผูร้บัผดิชอบ 
ระยะเวลาด าเนนิงาน 

ไตรมาส เดือน/พ.ศ. 

1.3. ขับเคลื่อนการด าเนินงานการป้องกันและแก้ไขปัญหา
ยาเสพติดในสถานศึกษา ประจ าปี 2564 

      1.3.3 อบรมเชิงปฏิบัติการค่ายลกูเสือ เนตรนารีแกนน า
ต้านยาเสพติดในสถานศึกษาประจ าปี 2564 

1. ด้านความ
ปลอดภัย 

1 กลุ่มส่งเสริมฯ 
นายนัทธศาสตร์ ลาดเหนือ 

4 ก.ค. 64 - ก.ย. 64 

1.10 อบรมเชิงปฏิบัติการเสริมสร้างทักษะชีวิต รวมพลัง
เด็กและเยาวชนปรับเปล่ียนพฤติกรรมปีงบประมาณ 
2564 

1. ด้านความ
ปลอดภัย 

5 กลุ่มส่งเสริมฯ 
นางสิริมา สอนค าหาญ 

4 ก.ค. 64 - ก.ย. 64 

2.4 ส่งเสริมสนับสนุนการด าเนินการคัดเลือกนักเรียน 
และสถานศึกษา เพื่อรับรางวัล พระราชทานระดับ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖3 

        2.4.1 ส่งเสริมสนับสนุนการด าเนินการคัดเลือก
นักเรียน และสถานศึกษา เพื่อรับรางวัลพระราชทานระดับ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจ าปีการศึกษา 2564 ระดับ
เขตพื้นท่ี 

2. ด้านโอกาส 1 กลุ่มส่งเสริมฯ 

นางสิริมา สอนค าหาญ 

4 ก.ค. 64 - ก.ย. 64 

2.4 ส่งเสริมสนับสนุนการด าเนินการคัดเลือกนักเรียน 
และสถานศึกษา เพื่อรับรางวัล พระราชทานระดับ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖3 
        2.4.2 ส่งเสริมสนับสนุนการด าเนินการคัดเลือก
นักเรียน และสถานศึกษา เพื่อรับรางวัลพระราชทานระดับ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจ าปีการศึกษา 2564 ระดับ
จังหวัด 

2. ด้านโอกาส 1 กลุ่มส่งเสริมฯ 

นางสิริมา สอนค าหาญ 

4 ก.ค. 64 - ก.ย. 64 

3.10 การส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพบุคลากรใน
สถานศึกษา ประจ าปี 2564 
        3.10.4 การประชุมคณะกรรมการลูกเสือเขตพื้นท่ี
การศึกษามัธยมศึกษา เขต 21 

3. ด้าน
คุณภาพ 

1 กลุ่มส่งเสริม 
นายนัทธศาสตร์ ลาดเหนือ 

4 ก.ค. 64 - ก.ย. 64 

3.17 การพัฒนาศักยภาพข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษา ประจ าปี 2564 
        3.17.1 การพัฒนาครูครูผู้ช่วย สังกัดส านักงานเขต
พื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษาหนองคาย 

3. ด้าน
คุณภาพ 

6 กลุ่มพัฒนาครูฯ 
น.ส. มณฑา อาสนชัย 

4 ก.ค. 64 - ก.ย. 64 

3.17 การพัฒนาศักยภาพข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษา ประจ าปี 2564 
        3.17.2 การพัฒนาศักยภาพข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษา ประจ าปี 2564 

3. ด้าน
คุณภาพ 

6 กลุ่มพัฒนาครูฯ 
น.ส. มณฑา อาสนชัย 

4 ก.ค. 64 - ก.ย. 64 

3.17 การพัฒนาศักยภาพข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษา ประจ าปี 2564 
        3.17.4 การพัฒนาผู้บริหารสถานศึกษาอนาคต
การศึกษาไทยยุคประเทศไทย 4.0 

3. ด้าน
คุณภาพ 

6 กลุ่มพัฒนาครูฯ 
น.ส. มณฑา อาสนชัย 

4 ก.ค. 64 – ก.ย. 64 
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ส่วนท่ี 5 

การบริหารแผนสู่การปฏิบัติ 
 

 การบริหารแผนการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2564-2568) ของส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษามัธยมหนองคาย นั้น ถือเป็นเครื่องมือในการบริหารและจัดการศึกษาของส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษามัธยมศึกษาหนองคาย ที่มีความเชื่อมโยงสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติระยะ ๒๐ ปี (พ.ศ.๒๕๖1-๒๕80) 
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๒ (พ.ศ.๒๕๖๐-๒๕๖๔) แผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.๒๕๖๐-
๒๕๗๙ นโยบายส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ยุทธศาสตร์จังหวัด
หนองคาย และแผนปฏิบัติราชการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาหนองคาย ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
ไปสู่การปฏิบัตินั้น จะต้องอาศัยความร่วมมือของบุคลากรและสถานศึกษาทุกแห่งในสังกัดที่จะมุ่งมั่นผลักดัน
การด าเนินแผนงาน/โครงการ ภายใต้ยุทธศาสตร์ ที่ก าหนดไว้ในแผนและในการด าเนินงานโครงการส าคัญ
ต่างๆ ให้เกิดผลสัมฤทธิ์ตามเป้าประสงค์ที่ก าหนดไว้ จ าเป็นอย่างยิ่งที่ต้องมีการระดมสรรพก าลังทั้งในด้าน
บุคลากร งบประมาณ วัสดุอุปกรณ์ เทคโนโลยีต่างๆ ตลอดจนการสร้างความตระหนักในการมีส่วนร่วมอย่าง
เป็นเอกภาพและการสื่อสารระหว่างส่วนราชการ ดังนั้น ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาหนองคาย 
จึงก าหนดแนวทางท่ีส าคัญในการน าแผนฯ ไปสู่การปฏิบัติอย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผลสูงสุด ดังนี้ 

 1. การสร้างเครือข่ายความร่วมมือกับหน่วยงานทุกระดับ เพ่ือเป็นกลไกส าคัญ ในการด าเนินการ
แปลงยุทธศาสตร์ กลยุทธ์ ภายใต้แผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ไปสู่การปฏิบัติอย่าง
เป็นรูปธรรม โดยก าหนดแผนงาน/โครงการ /กิจกรรมหลักที่จะน าไปสู่ผลสัมฤทธิ์ของเป้าประสงค์ที่ชัดเจน 
รวมทั้งการก าหนดความรับผิดชอบตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย เพ่ือให้บรรลุเป้าประสงค์หลัก 
 2. ผู้บริหารการศึกษาของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาหนองคาย ต้องให้ความส าคัญใน
การใช้แผนพัฒนาการศึกษาระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2564-2568) เป็นกรอบในการบริหารการด าเนินงานตาม
พันธกิจของหน่วยงาน 
 3. ผู้บริหารด าเนินการชี้แจงสร้างความรู้ ความเข้าใจในสาระส าคัญของแผนพัฒนาการศึกษาระยะ 5 
ปี (พ.ศ. 2564-2568) ของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาหนองคาย ให้บุคลากรในหน่วยปฏิบัติ 
ได้รับทราบ มีความรู้ความเข้าใจในเนื้อหาของแผนอย่างถูกต้องชัดเจน เพ่ือการมีส่วนร่วมและสนับสนุนให้การ
ด าเนินงานตามแผนฯ เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ 
 4. ส่วนกลางสนับสนุนทรัพยากรอย่างเพียงพอ ส าหรับการปฏิบัติงานตามแผนพัฒนาการศึกษาระยะ 
5 ปี (พ.ศ. 2564-2568) ของแต่ละหน่วยงานปฏิบัติในระดับพ้ืนที่ 
 5. มีการจัดสัมมนาบุคลากรด้านการจัดท าแผนและประเมินผล เพ่ือสร้างกลไก นวัตกรรมที่มี
ประสิทธิภาพในการด าเนินการจัดท าและประเมินผลแผน 
 6. การติดตามและประเมินผลตามแผนพัฒนาการศึกษาระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2564-2568) ควรมีการ
ก าหนดทิศทาง ดังนี้ 
  - ให้ความส าคัญ กับการติดตามความก้าวหน้าในแต่ละยุทธศาสตร์การประเมินผลส าเร็จและ
ผลกระทบของการด าเนินงานอย่างจริงจังและต่อเนื่อง 
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  - พิจารณาใช้ตัวชี้วัดตามเป้าประสงค์ของแผนพัฒนาการศึกษาระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2564-
2568) และน าค่าเป้าหมายตามตัวชี้วัดมาก าหนดเป็นเกณฑ์ท่ีส าคัญในการประเมินผล 
  - พัฒนาระบบการรายงานผลการปฏิบัติราชการ และผลการเบิกจ่ายงบประมาณเป็นรายไตรมาส
อย่างต่อเนื่อง เพ่ือรับทราบปัญหาอุปสรรค ส าหรับการทบทวน ก าหนดมาตรการเพ่ือปรับปรุงกระบวนการ
ปฏิบัติงานและแก้ไขปัญหาอย่างทันต่อสถานการณ์ มีระบบวิเคราะห์ประสิทธิภาพในการใช้จ่ายแผนปฏิบัติ
ราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาหนองคาย (เพ่ือ
ประกอบการจัดท าแผนปฏิบัติราชการประจ าปี พ.ศ. 2564) งบประมาณและจัดท าแผนเพ่ิมประสิทธิภาพ 
รวมทั้งมีระบบการก ากับดูแลให้โปร่งใส และเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณที่มีประสิทธิภาพเป็นไปตาม
เป้าหมายที่ก าหนด 
  - ด าเนินการจัดให้มีการประชุมประสานแผน โดยมีการน าข้อมูลที่ได้จากการด าเนินงานและ
ผลการประเมินมาใช้ในการปรับปรุงแผนและพัฒนาการจัดท าแผนในอนาคตให้เกิดประโยชน์สูงสุด 
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นายกานนท์  แสนเภา       ผู้อ านวยการส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาหนองคาย 
นายวรายุทธ  ชาเรืองเดช  รองผู้อ านวยการส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาหนองคาย 
ส.ต.ต.นปดล  นพเคราะห์  รองผู้อ านวยการส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาหนองคาย 
นายนรภัทร  สิทธิจักร   รองผู้อ านวยการส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาหนองคาย 
ดร.สุรศักดิ์ รักขพันธ์  ณ หนองคาย คณะกรรมการ ก.ต.ป.น. (ผู้ทรงคุณวุฒิด้านการวิจัยและวัดผล) 
นางจินตนา  มูลสาร   คณะกรรมการ ก.ต.ป.น. (ผู้ทรงคุณวุฒิด้านการบริหารการศึกษา) 
นายวิทยา  พันธุระ   คณะกรรมการ ก.ต.ป.น. (ผู้ทรงคุณวุฒิด้านศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม) 
นายธวัช  บรรเลงรมย์   ประธานสหวิทยาเขตปทุมเทวาภิบาล 
นายเฉลียว  สรสิทธิ์   ประธานสหวิทยาเขตหนองคาย 
นายวีรยุทธ  ชานัย   ประธานสหวิทยาเขตท่าบ่อ 
นายคมสัน  ชัยจักร   ประธานสหวิทยาเขตเทสรังสี 
นายพิพัฒน์  ศรีสุขพันธ์   ประธานสหวิทยาเขตพิสัยสรเดช 
นายนิพนธ์  ป้องโกเซ   ประธานสหวิทยาเขตเบญจพิทย์ 
นางชนานันท์  สุคันธา       ผู้อ านวยการกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา 
นางศรีประภา  สีหไตร       ผู้อ านวยการกลุ่มนโยบายและแผน 
นางวิไลลักษณ์  ณ หนองคาย  ผู้อ านวยการกลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ 
นางปทิตตา  พวงปัญญา   ผู้อ านวยการกลุ่มอ านวยการ    
นางสิริมา สอนค าหาญ   ผู้อ านวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา     
นายชานนท์ ค าจันทร์   ผู้อ านวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล   
นางสาวมณฑา  อาสนชัย  ปฏิบัติหน้าที่ผู้อ านวยการกลุ่มพัฒนาครูฯ 
นายนริศ  มงคล    ปฏิบัติหน้าที่ผู้อ านวยการกลุ่มกฎหมายและคดี  
นางพิมลนาฏ  ย่ิงยง   ปฏิบัติหน้าที่ผู้อ านวยการหน่วยตรวจสอบภายใน 
นายกิตติ์พิภัทร์  กาญจน์ธนชาติ   ปฏิบัติหน้าที่ผู้อ านวยการกลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกลฯ 
 
 
 
 
 
 
 

ที่ปรึกษา 
 

คณะผู้จัดท า 
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     นางศรีประภา  สีหไตร       ผู้อ านวยการกลุ่มนโยบายและแผน 
     นางสาวยุวเรศ  ศรีหาบุตร     นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช านาญการพิเศษ 
     นายกิตติ์พิภัทร์  กาญจน์ธนชาติ  นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช านาญการ 
     นางกัญญาวีณ์  สร้อยแก้ว  นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช านาญการ 
     นางสาวหนูดาว  บุญจันทร์  นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ 

 นางดิศราภร  คุรุอังกูร  เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน 
 นายอนุสรณ์  จันทะนุช  พนักงานราชการ(นักวิเคราะห์นโยบายและแผน) 

     นางสาวธนพร  จันทรเสนา  ธุรการโรงเรียนศรีชมภูวิทยา 
 นางสาวเกสรา  โลหิต  เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล 
 
 

 
 
 
 

     นายกิตติ์พิภัทร์  กาญจน์ธนชาติ  นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช านาญการ 
     นางกัญญาวีณ์  สร้อยแก้ว  นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช านาญการ 
     นางสาวหนูดาว  บุญจันทร์  นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ 

 นางดิศราภร  คุรุอังกูร  เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน 
     นางสาวธนพร  จันทรเสนา  ธุรการโรงเรียนศรีชมภูวิทยา 

 นางสาวเกสรา  โลหิต  เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล 

 

คณะผู้จัดท า (ต่อ) 
 

คณะผู้จัดท า 
 

เรียบเรียงเอกสาร/พิมพ์/จัดท ารูปเล่ม 
 




