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                                                                                      แผนพัฒนาการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน (พ.ศ. 2563 – 2565) 

คำนำ 
 

สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 7 ได้จัดทำแผนพัฒนาการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  
พ .ศ . 2563 - 2565 ของสำนักงานเขตพ้ืนที่ การศึกษามัธยมศึกษา  เขต  7 เพ่ือใช้ เป็นกรอบทิศทาง  
ในการดำเนินงานของสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 7 และสถานศึกษาในสังกัด เพ่ือให้เกิด ผลผลิต 
ผลลัพ ธ์  ตามที่ ก ำหนด เป้ าหมายไว้ ในแผน  และสอดคล้ องกับน โยบ ายทางการศึ กษ าของรัฐบ าล 
กระทรวงศึกษาธิการ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ตลอดจนใช้เป็นกรอบ ในการติดตาม และ
ประเมินผลการดำเนินงานของสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา  เขต 7 ให้เกิดประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผลสูงสุดต่อการพัฒนาการศึกษา 

สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา  เขต 7 ขอขอบคุณผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกท่าน 
ที่ให้ความร่วมมือในการจัดทำแผนพัฒนาการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พ.ศ. 2563 – 2565 ของสำนักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาจนสำเร็จลุล่วงไปด้วยดี 
 
 

                                                                        สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 7 
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                                                                                      แผนพัฒนาการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน (พ.ศ. 2563 – 2565) 

ส่วนที ่1 
บทนำ 

เหตุผลและความจำเป็น 
ตามที่ได้มีการแก้ไขเพ่ิมเติม พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2553 และได้ประกาศ

กำหนดเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา และที่ตั้งของสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา จำนวน 42 เขต             
เมื่อวันที่ 17 สิงหาคม 2553  

สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 7 เป็นหน่วยงานสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษา
ขั้นพ้ืนฐาน กระทรวงศึกษาธิการมีหน้าที่บริหารจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐานระดับมัธยมศึกษาให้มีคุณภาพและได้
มาตรฐาน จึงได้จัดทำแผนพัฒนาการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พ.ศ. 2563 - 2565 โดยวิเคราะห์ความสอดคล้องกับ
นโยบายด้านการศึกษาของรัฐบาล กระทรวงศึกษาธิการ แผนพัฒนาการศึกษาเพ่ือเป็นกรอบทิศทางในการ
ดำเนินงานให้สามารถบรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่กำหนดได้อย่างมีประสิทธิภาพ และเกิดประสิทธิผลสูงสุด 

อำนาจหน้าที่อำนาจหน้าที่ 
ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง การแบ่งส่วนราชการภายในสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา 

พ.ศ. 2553 วันที่ 13 กันยายน พ.ศ. 2553 ข้อ 3 ให้สำนักงานเขตมีอำนาจหน้าที่ดำเนินการ ให้เป็นไปตาม
อำนาจหน้าที่ของสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา ตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ 
และมีอำนาจหน้าที่ ดังต่อไปนี้ 

1. จัดทำนโยบาย แผนพัฒนา และมาตรฐานการศึกษาของเขตพ้ืนที่การศึกษาให้สอดคล้องกับนโยบาย
มาตรฐานการศึกษา แผนการศึกษา แผนพัฒนาการศึกษาข้ันพื้นฐานและความต้องการของท้องถิ่น 

2. วิเคราะห์การจัดตั้งงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไปของสถานศึกษา และหน่วยงานในเขตพ้ืนที่การศึกษา
และแจ้งการจัดสรรงบประมาณที่ได้รับให้หน่วยงานข้างต้นรับทราบ รวมทั้งกำกับตรวจสอบติดตามการใช้จ่าย
งบประมาณของหน่วยงานดังกล่าว 

3. ประสาน ส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนาหลักสูตรร่วมกับสถานศึกษาในเขตพ้ืนที่การศึกษา 
4. กำกับ ดูแล ติดตาม และประเมินผลสถานศึกษาข้ันพื้นฐานและในเขตพ้ืนที่การศึกษา 
5. ศึกษา วิเคราะห์ วิจัย และรวบรวมข้อมูลสารสนเทศด้านการศึกษา ในเขตพ้ืนที่การศึกษา 
6. ประสานการระดมทรัพยากรด้านต่างๆ  รวมทั้งทรัพยากรบุคคลเพ่ือส่งเสริมสนับสนุนการจัด                 

และพัฒนาการศึกษาในเขตพ้ืนที่การศึกษา 
7. จัดระบบประกันคุณภาพการศึกษา และประเมินผลสถานศึกษาในเขตพ้ืนที่การศึกษา 
8. ประสาน ส่งเสริม สนับสนุน การจัดการศึกษาของสถานศึกษาเอกชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

รวมทั้งบุคคล องค์กรชุมชน องค์กรวิชาชีพ สถาบันศาสนาสถานประกอบการและสถาบันอ่ืนที่จัดการศึกษารูปแบบ
ที่หลากหลายในเขตพ้ืนที่การศึกษา 

9. ดำเนินการและประสาน ส่งเสริม สนับสนุนการวิจัยและพัฒนาการศึกษาใน เขตพ้ืนที่การศึกษา 
10. ประสาน ส่งเสริม การดำเนินการของคณะอนุกรรมการ และคณะทำงานด้านการศึกษา 
11. ประสานการปฏิบัติราชการทั่วไปกับองค์กรหรือหน่วยงานต่าง ๆ ทั้งภาครัฐ เอกชน และองค์กร

ปกครองส่วนท้องถิ่นในฐานะสำนักงานผู้แทนกระทรวงศึกษาธิการ ในเขตพ้ืนที่การศึกษา 

12. ปฏิบัติหน้าที่อ่ืนเกี่ยวกับกิจการภายในเขตพ้ืนที่การศึกษาที่มิได้ระบุให้เป็นหน้าที่ของหน่วยงานใด
โดยเฉพาะ หรือปฏิบัติงานอ่ืนที่ได้รับมอบหมาย 
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ขอบข่ายภารกิจการจัดการศึกษา 
สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 7 เป็นหน่วยงานที่ได้รับการกำหนดให้มีขึ้น ตาม

ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง การกำหนดเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา ประกาศ ณ วันที่ 17 สิงหาคม 
พ.ศ. 2553 โดยอยู่ภายใต้การกำกับดูแลของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  มีอำนาจหน้าที่ตามที่
กฎหมายกำหนด ดังนี้ 

1.  พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษา พ.ศ. 2546 และ ที่แก้ไขเพ่ิมเติม
มาตรา 37 กำหนดให้สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามีอำนาจหน้าที่เกี่ยวกับการศึกษา ตามที่กำหนดไว้ในพระราชบัญญัติ
ระเบียบบริการราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2546 หรือกฎหมายอ่ืน และมีอำนาจหน้าที่ ดังนี้  
                          (1)  อำนาจหน้าที่ในการบริหารและการจัดการศึกษา และพัฒนาสาระของหลักสูตร
การศึกษาให้สอดคล้องกับหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
                          (2)  อำนาจหน้าที่ในการพัฒนางานด้านวิชาการและจัดให้มีระบบประกันคุณภาพภายใน
สถานศึกษาร่วมกับสถานศึกษา 

     (3)  รับผิดชอบในการพิจารณาแบ่งส่วนราชการภายในสถานศึกษาของสถานศึกษาและ
สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 

     (4)  ปฏิบัติหน้าที่อ่ืนตามที่กฎหมายกำหนด 
2.  ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง การแบ่งส่วนราชการภายในสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา

มัธยมศึกษา พ.ศ. 2560 ณ วันที่ 22 พฤศจิกายน พ.ศ. 2560 ข้อ 5 ให้สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา มีอำนาจ
หน้าที่ดำเนินการให้เป็นไปตามอำนาจหน้าที่ของสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหาร
ราชการกระทรวงศึกษาธิการ และมีอำนาจหน้าที่ ดังต่อไปนี้ 
                          (1)  จัดทำนโยบาย แผนพัฒนา และมาตรฐานการศึกษาของเขตพ้ืนที่การศึกษาให้สอดคล้อง
กับนโยบาย มาตรฐานการศึกษา แผนการศึกษา แผนพัฒนาการศึกษาขั้นพ้ืนฐานและความต้องการของท้องถิ่น  
                          (2)  วิเคราะห์การจัดตั้งงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไปของสถานศึกษา และหน่วยงาน          
ในเขตพ้ืนที่การศึกษา และแจ้งการจัดสรรงบประมาณที่ได้รับให้หน่วยงานข้างต้นรับทราบ รวมทั้งกำกับตรวจสอบ 
ติดตามการใช้จ่ายงบประมาณของหน่วยงานดังกล่าว 
                          (3)  ประสาน ส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนาหลักสูตรร่วมกับสถานศึกษาในเขตพ้ืนที่การศึกษา 
                          (4)  กำกับ ดูแล ติดตาม และประเมินผลสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานและในเขตพ้ืนที่การศึกษา 
                          (5)  ศึกษา วิเคราะห์ วิจัย และรวบรวมข้อมูลสารสนเทศด้านการศึกษา ในเขตพ้ืนที่การศึกษา 
                          (6)  ประสานการระดมทรัพยากรด้านต่าง ๆ รวมทั้งทรัพยากรบุคคล เพ่ือส่งเสริมสนับสนุนการ
จัดและพัฒนาการศึกษาในเขตพ้ืนที่การศึกษา 
                          (7)  จัดระบบประกันคุณภาพการศึกษา และประเมินผลสถานศึกษาในเขตพ้ืนที่การศึกษา 
                          (8)  ประสาน ส่งเสริม สนับสนุน การจัดการศึกษาของสถานศึกษาเอกชน องค์กรปกครอง  
ส่วนท้องถิ่น รวมทั้งบุคคล องค์กรชุมชน องค์กรวิชาชีพ สถาบันศาสนา สถานประกอบการและสถาบันอ่ืน  
ที่จัดการศึกษารูปแบบที่หลากหลายในเขตพ้ืนที่การศึกษา 
                          (9)  ดำเนินการและประสาน ส่งเสริม สนับสนุนการวิจัยและพัฒนาการศึกษาในเขตพ้ืนที่การศึกษา 
                          (10)  ประสาน ส่งเสริม การดำเนินการของคณะกรรมการ คณะอนุกรรมการ และ
คณะทำงานด้านการศึกษา 
                          (11)  ประสานการปฏิบัติราชการทั่วไปกับองค์กรหรือหน่วยงานต่าง ๆ ทั้งภาครัฐ เอกชน
และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
                          (12)  ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอ่ืนที่เกี่ยวข้องหรือที่
ได้รับมอบหมาย 
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ข้อมูลพื้นฐานทั่วไป 
ที่ตั้งสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 7 

สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 7  เลขที ่60 หมู่ 14 ถนนสุวรรณศร ตำบลบ้าน
พระ อำเภอเมืองปราจีนบุรี จังหวัดปราจีนบุรี 25230 มีพ้ืนที่ครอบคลุม 3 จังหวัด รวม 44 โรงเรียน ดังนี้ 

1.  สถานศึกษาในจังหวัดปราจีนบุรี  19  โรง 
2.  สถานศึกษาในจังหวัดสระแก้ว    14  โรง 
3.  สถานศึกษาในจังหวัดนครนายก  11  โรง 

 
ที่ตั้งและอาณาเขตจังหวัดปราจีนบุรี 

จังหวัดปราจีนบุรี ประกอบด้วย 7 อำเภอ ได้แก่ อำเภอเมืองปราจีนบุรี อำเภอศรีมโหสถ           
อำเภอบ้านสร้าง อำเภอประจันตคาม อำเภอศรีมหาโพธิ อำเภอกบินทร์บุรี อำเภอนาดี มีหน้าที่รับผิดชอบดูแล
โรงเรียนมัธยมศึกษาในสังกัด จำนวนทั้งสิ้น 19 โรงเรียน   
                     สภาพพ้ืนที่โดยทั่วไปของจังหวัดปราจีนบุรี ตั้งอยู่ภาคตะวันออกของประเทศ ห่างจากกรุงเทพ         
โดยทางรถไฟ 122 กิโลเมตร โดยทางรถยนต์ 136 กิโลเมตร มีเนื้อที่ 4,762,362 ตารางกิโลเมตร เป็นที่ราบสูง
และภูเขา มีอุทยานแห่งชาติ 2 แห่ง คือ อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ และอุทยานแห่งชาติทับลาน ร้อยละ 70            
ของพ้ืนที่ตอนล่างเป็นที่ราบลุ่มมีแม่น้ำปราจีนบุรี  ไหลผ่าน อำเภอกบินทร์บุรี อำเภอประจันตคาม อำเภอ 
ศรีมหาโพธิ อำเภอเมืองปราจีนบุรี และอำเภอบ้านสร้าง ยาวประมาณ  180 กิโลเมตร หรือ ประมาณ
2,976,476.2 ไร่ มีอาณาเขตติดต่อ ดังนี้ ทิศเหนือ ติดจังหวัดนครราชสีมา ทิศตะวันออก ติดจังหวัดสระแก้ว ทิศใต้ 
ติดจังหวัดฉะเชิงเทรา ทิศตะวันตก ติดจังหวัดนครนายก และจังหวัดฉะเชิงเทรา 
 
แผนทีโ่รงเรียนระดับมัธยมศึกษาในจังหวัดปราจีนบุรี 
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รายชื่อโรงเรียนระดับมัธยมศึกษาในจังหวัดปราจีนบุรี 
ที ่ โรงเรียน ที่อยู่ 
1 ปราจิณราษฎรอำรุง  880 ถนนปราจีนอนุสรณ์ ตำบลหน้าเมือง อำเภอเมือง จังหวัดปราจีนบุรี 25000 
2 ปราจีนกัลยาณี  664 ถนนปราจีนอนุสรณ์ ตำบลหน้าเมือง จังหวัดปราจีนบุรี 25000 
3 ไทยรัฐวิทยา 7 7 หมู่ 13 ตำบลดงขี้เหล็ก อำเภอเมือง จังหวัดปราจีนบุรี 25000 
4 ปราจิณราษฎรอำรุง 2  

“อดุลศาสนกิจศึกษา” 
47/2 หมู่ 2 ตำบลบางเดชะ อำเภอเมือง จังหวัดปราจีนบุรี 25000 

5 ศรีมโหสถ 217 หมู่ 7 ตำบลโคกปีบ อำเภอศรีมโหสถ จังหวัดปราจีนบุรี 25190 
6 กระทุ่มแพ้ววิทยา 48 หมู่ 4 ตำบลกระทุ่มแพ้ว อำเภอบ้านสร้าง จังหวัดปราจีนบุรี 25150 
7 ประจันตราษฎร์บำรุง  261 หมู่ 1 ตำบลประจันตคาม อำเภอประจันตคาม จังหวัดปราจีนบุรี 25130 
8 สุวรรณวิทยา  72 หมู่ 5 ตำบลคำโตนด อำเภอประจันตคาม จังหวัดปราจีนบุรี 25130 
9 วังตะเคียนวิทยาคม  209 หมู่ 5 ตำบลวังตะเคียน อำเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี 25110 

10 ศรีมหาโพธิ 115 หมู่ 9 ตำบลศรีมหาโพธิ อำเภอศรีมหาโพธิ จังหวัดปราจีนบุรี 25140 
11 กรอกสมบูรณ์วิทยาคม  134 หมู ่7 ตำบลกรอกสมบูรณ์ อำเภอศรีมหาโพธิ์ จังหวัดปราจีนบุรี 25140 
12 กบินทร์วิทยา 166 หมู่ 6 ตำบลกบินทร์ อำเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี 25110 
13 ลาดตะเคียนราษฎร์บำรุง 1 หมู่ 10 ตำบลลาดตะเคียน อำเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี 25110 
14 กบินทร์บุรี  99 หมู่ 13 ตำบลเมืองเก่า อำเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี 25240 
ที ่ โรงเรียน ที่อยู่ 

15 วัดพรหมประสิทธิ์  หมู่ 7 ตำบลกรอกสมบูรณ์ อำเภอศรีมหาโพธิ์ จังหวัดปราจีนบุรี 25140 
16 ชิตใจชื่น 146 หมู่ 4 ตำบลบ้านสร้าง อำเภอบ้านสร้าง จังหวัดปราจีนบุรี 25150 
17 วังดาลวิทยาคม 113 หมู่ 10 ตำบลวังดาล อำเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี 25110 
18 มณีเสวตรอุปถัมภ์ 404 หมู่ 1 ตำบลสำพันตา อำเภอนาดี จังหวัดปราจีนบุรี 25220 
19 ร่มเกล้าปราจีนบุรี 821 หมู่ 1 ตำบลบุพราหมณ์ อำเภอนาดี จังหวัดปราจีนบุรี 25220 
 
ที่ตั้งและอาณาเขตจังหวัดนครนายก 
                      จังหวัดนครนายก ประกอบด้วย 4 อำเภอ ได้แก่ อำเภอเมืองนครนายก อำเภอบ้านนา          
อำเภอองครักษ์ อำเภอปากพลี มีหน้าที่รับผิดชอบดูแลโรงเรียนมัธยมศึกษาในสังกัด จำนวนทั้งสิ้น 11 โรงเรียน 
                       สภาพพ้ืนที่โดยทั่วไปของจังหวัดนครนายก ตั้งอยู่ทางทิศตะวันออกของประเทศไทย เป็นที่ราบ
สูงและภูเขา ประกอบด้วย 4 อำเภอ ได้แก่ อำเภอเมืองนครนายก อำเภอปากพลี อำเภอบ้านนา และอำเภอ
องครักษ์ จังหวัดนครนายก มีระยะทางจากกรุงเทพมหานครตามถนนทางหลวง แผ่นดินหมายเลข 305 เลียบ
คลองรังสิตผ่านอำเภอองครักษ์ถึงจังหวัดนครนายก ระยะทาง 105 กิโลเมตร แต่ถ้ามีการก่อสร้างทางคมนาคม 
สายตรงจากกรุงเทพฯ  จะมีระยะทางประมาณ 60 กิโลเมตร มีเนื้อที่จังหวัดประมาณ 2,122 ตารางกิโลเมตร 
หรือประมาณ 1,326,250 ไร่ จังหวัดนครนายก ตั้งอยู่ทางทิศตะวันออกของประเทศไทยห่างจากกรุงเทพฯ 107 
กิโลเมตร   อาณาเขตติดต่อ ดังนี้ ทิศเหนือ ติดจังหวัดสระบุรี และจังหวัดนครราชสีมา ทิศตะวันออก ติดจังหวัด
นครราชสีมา และจังหวัดปราจีนบุรี  ทิศใต ้ติดจังหวัด ฉะเชิงเทรา ปราจีนบุรี ทิศตะวันตก ติดจังหวัดปทุมธานี 
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แผนที่โรงเรียนระดับมัธยมศึกษาในจังหวัดนครนายก 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รายช่ือโรงเรียนระดับมัธยมศึกษาในจังหวัดนครนายก 
ที ่ โรงเรียน ที่อยู่ 
1 เมืองนครนายก  หมู่ 7 ตำบลท่าช้าง อำเภอเมือง จังหวัดนครนายก 26000 
2 นครนายกวิทยาคม  ข1-330 ถนนสุวรรณศร ตำบลนครนายก อำเภอเมือง จังหวัดนครนายก 26000 
3 ปิยชาติพัฒนา  

ในพระราชูปถัมภ์ฯ 
61/3 หมู่ 4 ตำบลพรหมณี อำเภอเมือง จังหวัดนครนายก 26000 

4 นวมราชานุสรณ์  หมู่ 1 ถนนรังสิต – นครนายก ตำบลท่าช้าง อำเภอเมือง จังหวัดนครนายก 26000 
5 อุบลรัตนราชกัญญาราช

วิทยาลัย 
19 หมู่ 12 ตำบลศรีจุฬา อำเภอเมือง จังหวัดนครนายก 26000 

6 เขาเพ่ิมนารีผลวิทยา  7 หมู่ 1 ตำบลเขาเพ่ิม อำเภอบ้านนา จังหวัดนครนายก 26110 
7 บ้านนา “นายกพิทยากร” 112 หมู่ 4 ถนนสุวรรณศร ตำบลบ้านนา อำเภอบ้านนา จังหวัด

นครนายก 26110 
8 ภัทรพิทยาจารย์ หมู่ 13 ตำบลพระอาจารย์ อำเภอองครักษ์ จังหวัดนครนายก 26120 
9 องครักษ์ 78 หมู่ 3 ตำบลองครักษ์ อำเภอองครักษ์ จังหวัดนครนายก 26120 

10 เลขธรรมกิตติว์ิทยาคม หมู่ 14 ตำบลบางอ้อ อำเภอบ้านนา จังหวัดนครนายก 26110 
11 ปากพลีวิทยาคาร 101 หมู่ 4 ตำบลปากพลี อำเภอปากพลี จังหวัดนครนายก 26130 
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ที่ตั้งและอาณาเขตจังหวัดสระแก้ว 
                      จังหวัดสระแก้ว ประกอบด้วย 9 อำเภอ ได้แก่ อำเภอเมืองสระแก้ว อำเภอเขาฉกรรจ์ อำเภอ 
วังน้ำเย็น อำเภอคลองหาด อำเภอวังสมบูรณ์ อำเภอวัฒนานคร อำเภออรัญประเทศ อำเภอตาพระยา อำเภอโคก
สูง มีหน้าที่รับผิดชอบดูแลโรงเรียนมัธยมศึกษาในสังกัด จำนวนทั้งสิ้น 14 โรงเรียน 
                        สภาพพ้ืนที่โดยทั่วไปของจังหวัดสระแก้ว และมีอาณาเขตติดต่อกับราชอาณาจักรกัมพูชาเป็น
ระยะทาง 165 กิโลเมตร เป็นที่ราบสูงและภูเขา มีแหล่งท่องเที่ยวตามธรรมชาติ คือ อุทยานแห่งชาติปางสีดา 
อุทยานแห่งชาติตาพระยา ซึ่งได้รับการประกาศให้เป็นส่วนหนึ่งของมรดกโลก ละลุ เขื่อนพระปรง ถ้ำเพชรโพธิ์ทอง         
และน้ำตกเขาตระกรุบ ประกอบด้วย 9 อำเภอ ได้แก่ อำเภอเมืองสระแก้ว อำเภอเขาฉกรรจ์  อำเภอวังน้ำเย็น  
อำเภอวังสมบูรณ์  อำเภอวัฒนานคร  อำเภออรัญประเทศ  อำเภอคลองหาด อำเภอโคกสูง และอำเภอตาพระยา 
จังหวัดสระแก้ว มีระยะทางจากกรุงเทพมหานครโดยทางรถยนต์ 236 กิโลเมตร มีเนื ้อที ่จังหวัด ประมาณ 
7,195,138 กิโลเมตร ตั้งอยู่ภาคตะวันออกของประเทศไทย  มีอาณาเขตติดต่อ ดังนี้ ทิศเหนือ ติดจังหวัดบุรีรัมย์       
และจังหวัดนครราชสีมา ทิศตะวันออก ติดประเทศกัมพูชา ทิศใต้ ติดจังหวัดฉะเชิงเทรา และจังหวัดจันทบุรี  
ทิศตะวันตก  ติดจังหวัดปราจีนบุรี  
 

แผนทีโ่รงเรียนระดับมัธยมศึกษาในจังหวัดสระแกว้ 
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                                                                                      แผนพัฒนาการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน (พ.ศ. 2563 – 2565) 

รายชื่อโรงเรียนระดับมัธยมศึกษาในจังหวัดสระแกว้ 

ที ่ โรงเรียน ที่อยู่ 
1 ท่าเกษมพิทยา 431 หมู่ 2 ตำบลท่าเกษม อำเภอเมือง จังหวัดสระแก้ว 27000 
2 สระแก้ว 58 ถนนสุวรรณศร อำเภอเมือง จังหวัดสระแก้ว 27000 
3 คลองหาดพิทยาคม 325 หมู่ 5 ตำบลคลองหาด อำเภอคลองหาด จังหวัดสระแก้ว 27260 
4 วังน้ำเย็นวิทยาคม 862 หมู่ 1 ตำบลวังน้ำเย็น อำเภอวังน้ำเย็น จังหวัดสระแก้ว 27210 
5 วังสมบูรณ์วิทยาคม 58 หมู่ 10 ตำบลวังสมบูรณ์ อำเภอวังสมบูรณ์ จังหวัดสระแก้ว 27250 
6 วังหลังวิทยาคม  135 หมู่ 18 ตำบลทุ่งมหาเจริญ อำเภอวังน้ำเย็น จังหวัดสระแก้ว 27210 
7 ทัพพระยาพิทยา 99 หมู่ 8 ตำบลโคกสูง อำเภอโคกสูง จังหวัดสระแก้ว 27180 
8 ซับม่วงวิทยา 89 หมู่2 ตำบลโคคลาน อำเภอตาพระยา จังหวัดสระแก้ว 27180 
9 ทัพราชวิทยา 94 หมู่ 16 ตำบลทัพราช อำเภอตาพระยา จังหวัดสระแก้ว 27180 

10 อรัญประเทศ 1 ถนนสุวรรณศร ตำบลอรัญประเทศ อำเภออรัญประเทศ จังหวัดสระแก้ว 27120  
11 คลองน้ำใสวิทยาคาร  238 หมู่ 10 ตำบลผ่านศึก อำเภออรัญประเทศ จังหวัดสระแก้ว 27120 
12 ร่มเกล้าวัฒนานคร 

สระแก้ว รัชมังคลาภิเษก 
204 หมู่ 8 ตำบลหนองตะเคียนบอน อำเภอวัฒนานคร จังหวัดสระแก้ว 27160 

13 ตาพระยา  182 หมู่ 1 ถนนธนะวิถี ตำบลตาพระยา อำเภอตาพระยา จังหวัดสระแก้ว 27180 
14 วังไพรวิทยาคม  100 หมู่ 11 ตำบลวังใหม่ อำเภอวังสมบูรณ์ จังหวัดสระแก้ว 27250 



8 

 

                                                                                      แผนพัฒนาการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน (พ.ศ. 2563 – 2565) 

โครงสรา้งการบริหารงานของสำนักงานเขตพ้ืนที่การศกึษามัธยมศึกษา เขต 7 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 7 

คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ 
ประเมินผล และนิเทศการศึกษา 

รองผู้อำนวยการสำนักงาน 
เขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 7 

กลุ่มอำนวยการ 
กลุ่มนโยบาย 

และแผน 

กลุ่มส่งเสริม
การศึกษา
ทางไกลฯ 

กลุ่มบริหาร 
งานการเงินฯ 

กลุ่มบริหาร 
งานบุคคล 

กลุ่มพัฒนาครูฯ 
กลุม่นิเทศ 
ติดตามฯ 

กลุ่มส่งเสริม 
การจัดการ

ศึกษา 

กลุ่มกฎหมาย 
และคด ี

หน่วยตรวจสอบ
ภายใน 

1. งานสารบรรณ 
2. งานช่วยอำนวยการ 
3. งานอาคารสถานท่ี 
    และสิ่งแวดล้อม 
4. งานยานพาหนะ 
5. งานจัดระบบบริหาร 
    สำนักงานเขตพืน้ท่ีฯ 
6. งานประสานงาน 
7. งานสรรหากรรมการ 
    และอนุกรรมการ 
8. งานประชาสัมพันธ์ 
9. งานสวัสดิการ สวัสดิ 
   ภาพครูและบุคลากรฯ 

1. งานนโยบายและแผน 
2. งานวิเคราะห์การ 
    พฒันาการศึกษา 
3. งานข้อมูลและ 
    สารสนเทศ 
4. งานวิเคราะห ์
     งบประมาณ 
5. งานวิเคราะห์จัดทำ 
    ข้อมูลจัดต้ัง ยุบ รวม  
    เลิก และโอนสถานศึกษา 
6. งานติดตามและ 
   ประเมินผล 

1. งานระบบคอมพิวเตอร์ 
    และเทคโนโลยี 
    การสื่อสาร 
2. งานบริการเทคโนโลย ี
   สารสนเทศ 
3. งานสนับสนนุและ 
   ให้บริการจัดการ 
   เรียนรู้ 

1. งานบริหารการเงิน 
2. งานบริหารงานบัญช ี
3. งานบริหารงานพัสดุ 
    และสินทรัพย์ 
4. งานให้คำปรึกษา  
    แนะนำสถานศึกษา 
    เกีย่วกับการบริหาร 
    งานการเงิน บัญช ี
    และพัสดุ 

1. งานวางแผนอัตรากำลัง  
    กำหนดตำแหน่ง 
2. งานส่งเสริมสนับสนุน  
    การมีหรือเลื่อน 
    วิทยฐานะ 
3. งานสรรหา บรรจุ  
    แต่งต้ัง ย้าย โอน  
    และลาออก 
4. งานบำเหนจ็  
    ความชอบ 
    ทะเบียนประวัติ 
5. งานออกหนังสือ 
    รับรอง บัตรประจำตัว  
    ขออนุญาต 
6. ระบบจา่ยตรง 
    เงินเดือนและค่าจ้าง 
 

1. งานฝึกอบรมพัฒนา 
    ก่อนแต่งต้ัง 
2. งานฝึกอบรมพัฒนา 
    เพื่อเพิ่มศักยภาพ 
3. งานพัฒนาครูและ 
    บุคลากรทางการศึกษา 
4. งานส่งเสริมสนับสนุน  
    ยกย่องเชิดชูเกียรติ 
5. งานลาศึกษาต่อ  
    ฝึกอบรม 

1. งานพฒันาหลักสูตร 
    การศึกษาข้ันพืน้ฐาน 
2. งานวัดและประเมินผล 
    การศึกษา 
3. งานวิจัย พัฒนา  
    ส่งเสริม มาตรฐาน 
    การศึกษาและประกัน 
    คุณภาพการศึกษา 
4. งานพัฒนาสื่อและ 
    นวัตกรรม 
5. งานนิเทศ ติดตาม  
    และประเมินผล 
6. งานเลขา ก.ต.ป.น. 

1. งานส่งเสริมคุณภาพ 
    การจัดการศึกษา 
2. งานส่งเสริมกจิการ 
    นักเรียน 
3. งานส่งเสริมสวัสดิการ 
     นักเรียน 
4. งานส่งเสริมกจิการ 
    พิเศษ 
5. งานส่งเสริม สนับสนุน  
    การระดมทรัพยากร 
6. งานส่งเสริมการศึกษา 
ศาสนา และวัฒนธรรม 

1. งานด้านกฎหมาย 
    และการดำเนินคดี 
    ของรัฐ 
2. การดำเนินการ 
    วินัยข้าราชการครู 
    และบุคลากร 
    ทางการศึกษา 
3. การอุทธรณ์การ 
    ร้องทุกข์ 
4. การคุ้มครอง  
    คุณธรรม จริยธรรม 

1. งานตรวจสอบการเงนิ  
    การบัญชี และ 
    ตรวจสอบระบบดูแล 
    ทรัพย์สิน 
2. งานตรวจสอบการ 
    ดำเนินงานหรือ 
    กระบวนการ 
    ปฏิบัติงาน 
3. งานการประเมิน 
    บริหารความเสี่ยง 
4. งานอื่นเกี่ยวกับ 
    ตรวจสอบภายใน 
    ตามท่ีกฎหมายกำหนด 

ศูนย์เฉพาะกิจคุ้มครองและ
ช่วยเหลือนักเรียน 

สถานศึกษาในสังกัด 44 โรงเรียน 

รองผู้อำนวยการสำนักงาน 
เขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 7 

รองผู้อำนวยการสำนักงาน 
เขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 7 
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                                                                                    แผนพัฒนาการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน (พ.ศ. 2563 – 2565) 
 

การกระจายอำนาจการบรหิารจัดการศกึษาของสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต 7 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 
สำนักงาน 

เขตพื้นท่ีการศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 7 

สหวิทยาเขตทวาราวด ี
1. โรงเรียนปราจิณราษฎรอำรุง 
2. โรงเรียนประจันตราษฎร์บำรุง 
3. โรงเรียนชิตใจชื่น 
4. โรงเรียนสุวรรณวิทยา 
5. โรงเรียนกระทุ่มแพว้วิทยา 
6. โรงเรียนวัดพรหมประสิทธิ ์
 
 

 

สหวิทยาเขตศรีบูรพา 
1. โรงเรียนปราจีนกัลยาณ ี
2. โรงเรียนศรีมหาโพธ ิ
3. โรงเรียนศรีมโหสถ  
4. โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 7 
5. โรงเรียนกรอกสมบูรณ์วิทยาคม 
6. โรงเรียนปราจิณราษฎรอำรุง 2 
    “อดุลศาสนกิจศึกษา” 
 

 

สหวิทยาเขตนฤบดินทรจินดา 
1. โรงเรียนกบินทร์วิทยา 
2. โรงเรียนมณีเสวตรอุปถัมภ ์
3. โรงเรียนวังตะเคียนวิทยาคม 
4. โรงเรียนกบินทร์บุรี 
5. โรงเรียนวังดาลวิทยาคม 
6. โรงเรียนร่มเกล้า ปราจีนบุร ี
7. โรงเรียนลาดตะเคียนราษฎร์บำรุง 

 
 

สหวิทยาเขตขุนดา่นปราการชล 
1. โรงเรียนนครนายกวิทยาคม 
2. โรงเรียนนวมราชานุสรณ ์
3. โรงเรียนอุบลรัตนราชกัญญาฯ 
4. โรงเรียนปิยชาติพัฒนาฯ 
5. โรงเรียนเมืองนครนายก 
6. โรงเรียนปากพลวีิทยาคาร 

 
 

สหวิทยาเขตบ้านนา – องครักษ ์
1. โรงเรียนองครักษ์ 
2. โรงเรยีนบ้านนา “นายกพิทยากร” 
3. โรงเรียนเลขธรรมกิตติ์วิทยาคม 
4. โรงเรียนภัทรพิทยาจารย ์
5. โรงเรียนเขาเพิ่มนารีผลวิทยา 

สหวิทยาเขตวังบูรพา 
1. โรงเรียนวังน้ำเย็นวิทยาคม 
2. โรงเรียนสระแก้ว 
3. โรงเรียนท่าเกษมพิทยา 
4. โรงเรยีนคลองหาดพิทยาคม 
5. โรงเรียนวังสมบูรณ์วิทยาคม 
6. โรงเรียนวังไพรวิทยาคม 
7. โรงเรียนวังหลังวิทยาคม 

 

สหวิทยาเขตปิ่นมาลา 
1. โรงเรียนอรัญประเทศ 
2. โรงเรียนทัพพระยาพิทยา 
3. โรงเรียนตาพระยา 
4. โรงเรียนคลองน้ำใสวิทยาคาร 
5. โรงเรียนซับม่วงวิทยา 
6. โรงเรียนร่มเกล้าวัฒนานคร    
7. โรงเรียนทัพราชวิทยา 
 
 
      สระแกว้ รัชมังคลาภิเษก 
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                                                                                    แผนพัฒนาการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน (พ.ศ. 2563 – 2565) 
 

ขอมูลพืน้ฐานสถานศึกษาในสังกัด 
ขอมูลจํานวนนักเรียน หองเรียน ขนาดโรงเรียน และจำนวนครู เรียงลำดับตามขนาดโรงเรียน 

(ขอมูล ณ วันที่ 20 กรกฎาคม 2563) 
 

จังหวัด โรงเรียน 
จำนวนนักเรียน ห้อง 

เรียน 
ขนาด 

โรงเรียน 
คร ู

ม.ต้น ม.ปลาย ปวช. รวม 

จัง
หว

ัดป
รา

จีน
บุรี

 

ปราจิณราษฎรอำรุง  1,591 1,846  3,437 84 ใหญ่พิเศษ 179 
ปราจีนกัลยาณี  1,267 1,102  2,369 64 ใหญ่ 129 
ปราจิณราษฎรอำรุง 2  
“อดุลศาสนกจิศึกษา” 

22 3  25 5 เล็ก 11 

ไทยรัฐวิทยา 7 128 86  214 12 เล็ก 15 
กบินทร์วิทยา 804 786  1,590 44 ใหญ่ 82 
ลาดตะเคียนราษฎร์บำรุง 112 100  212 7 เล็ก 15 
กบินทร์บุร ี 177 112  289 12 เล็ก 19 
วังตะเคียนวิทยาคม 333 323  656 19 กลาง 36 
วังดาลวิทยาคม 91 43  134 6 เล็ก 13 
มณีเสวตรอุปถัมภ ์ 431 341  772 21 กลาง 36 
ร่มเกล้าปราจีนบุร ี 120 122  242 8 เล็ก 15 
ชิตใจช่ืน 342 172  514 15 กลาง 30 
กระทุ่มแพ้ววิทยา 61 17  78 6 เล็ก 13 
ประจันตราษฎร์บำรุง 782 601  1,383 39 กลาง 74 
สุวรรณวิทยา 47 33  80 6 เล็ก 13 
วัดพรหมประสิทธ์ิ 68 64  132 6 เล็ก 13 
ศรีมหาโพธ ิ 719 470  1,189 35 กลาง 66 
กรอกสมบรูณ์วิทยาคม 139 59  198 8 เล็ก 15 
ศรืมโหสถ 393 246  639 19 กลาง 34 

รวมจังหวัดปราจีนบุรี 7,627 6,526  14,153 416  808 

จัง
หว

ัดน
คร

นา
ยก

 

เมืองนครนายก  82 42  124 11 เล็ก 13 
นครนายกวิทยาคม  1,413 1,298  2,711 72 ใหญ่พิเศษ 142 
นวมราชานุสรณ ์ 645 174  819 29 กลาง 42 
ปิยชาติพัฒนา ในพระราชูปถัมภ์ฯ 347 231  578 18 กลาง 37 
อุบลรัตนราชกัญญาราชวิทยาลัย 103 84  187 12 เล็ก 14 
ปากพลีวิทยาคาร 315 176  491 15 กลาง 27 
บ้านนา “นายกพิยากร” 1,349 816  2,165 51 ใหญ่ 117 
เขาเพิ่มนารผีลวิทยา 153 130  283 12 เล็ก 19 
เลขธรรมกิตติ์วิทยาคม 91 70  161 9 เล็ก 15 
องครักษ ์ 943 587  1,530 42 ใหญ่ 83 
ภัทรพิทยาจารย ์ 201 136  337 15 เล็ก 23 

รวมจังหวัดนครนายก 5,642 3,744  9,386 286  532 
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                                                                                    แผนพัฒนาการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน (พ.ศ. 2563 – 2565) 
 

จังหวัด โรงเรียน 
จำนวนนักเรียน ห้อง 

เรียน 
ขนาด 

โรงเรียน 
คร ู

ม.ต้น ม.ปลาย ปวช. รวม 

จัง
หว

ัดส
ระ

แก
้ว 

คลองหาดพิทยาคม 632 365  997 36 กลาง 59 
วังน้ำเย็นวิทยาคม 1,234 882  2,116 60 ใหญ่ 115 
สระแก้ว 1,723 1,269  2,992 85 ใหญ่พิเศษ 157 
วังหลังวิทยาคม 220 206  426 19 เล็ก 30 
ท่าเกษมพิทยา 316 235  551 24 กลาง 40 
วังสมบูรณ์วิทยาคม 363 436  799 24 กลาง 48 
วังไพรวิทยาคม 152 96  248 11 เล็ก 18 
อรัญประเทศ 781 1,574  2,355 64 ใหญ่ 117 
ทัพราชวิทยา 406 305 92 803 27 กลาง 47 
คลองน้ำใสวิทยาคาร 269 151  420 14 เล็ก 31 
ร่มเกล้าวัฒนานครฯ 147 213  360 10 เล็ก 24 
ซับม่วงวิทยา 153 101  254 12 เล็ก 19 
ตาพระยา  521 438 65 1,024 41 กลาง 66 
ทัพพระยาพิทยา 565 466  1,031 36 กลาง 60 

รวมจังหวัดสระแก้ว 7,482 6,737 157 14,376 463  831 
รวม สพม.7 20,751 17,007 157 37,915 1,165  2,170 

 
ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O - NET) ปกีารศึกษา 2562 
 ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3  

ระดับ/วิชา 
กลุ่มสาระการเรียนรู้ 

เฉลี่ย 4 วิชา 
ไทย คณิต วิทย ์ อังกฤษ 

ประเทศ 55.14 26.73 30.07 33.25 36.30 
ระดับเขต 54.81 25.46 29.52 31.77 35.39 
จ.ปราจีนบุรี 54.60 25.52 30.06 33.08 35.81 
จ.นครนายก 55.46 25.75 29.29 31.46 35.49 
จ.สระแก้ว 54.51 25.17 29.16 30.66 34.88 
 

 ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6  

ระดับ/วิชา 
กลุ่มสาระการเรียนรู้ 

เฉลี่ย 5 วิชา 
ไทย วิทย ์ คณิต สังคม อังกฤษ 

ประเทศ 42.21 29.20 25.41 35.70 29.20 32.34 
ระดับเขต 40.91 28.19 22.38 35.03 26.04 30.51 
จ.ปราจีนบุรี 41.35 28.13 23.04 35.12 26.58 30.84 
จ.นครนายก 42.61 28.72 22.95 35.75 27.44 31.49 
จ.สระแก้ว 39.51 27.95 21.42 34.54 24.72 29.63 
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                                                                                    แผนพัฒนาการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน (พ.ศ. 2563 – 2565) 
 

ส่วนที่ 2 
การศึกษาสถานภาพของเขตพื้นที่การศึกษา 

การวิเคราะห์สภาพแวดล้อม 
 สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 7 ได้ดำเนินการจัดทำแผนพัฒนาการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
4 ปี โดยให้ความสำคัญในการวิเคราะห์สภาพแวดล้อม โดยใช้เทคนิค SWOT Analysis เป็นการวิเคราะห์
สภาพแวดล้อมภายนอกใช้หลักการ C-PEST และสภาพแวดล้อมภายใน ใช้หลักการวิเคราะห์ตามแนวคิดของ 
McKinsey 7S มีรายละเอียดดังนี้ 
 การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายนอก (Environment Analysis) โดยนำปัจจัย 5 ด้าน ที่ส่งผลต่อการ
บริหารจัดการสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 7 ประกอบด้วย ด้านพฤติกรรมของผู้รับบริการ 
(Customer Behaviors : C)  ด้ านการเมื อ งและกฎหมาย (Political and Legal : P)  ด้ าน เศรษฐกิ จ 
(Economic :  E)  ด้านสังคมและวัฒนธรรม (Social – cultural :  S) และด้านเทคโนโลยี (Technological : T)  
ซึ่งมีผลการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายนอก ดังนี้  
ผลการวิเคราะห์สถานภาพของสภาพแวดล้อมภายนอก 
การกำหนดน้ำหนักของสภาพแวดล้อมภายใน 

ปัจจัยสภาพแวดล้อมภายใน ผลการพิจารณา
น้ำหนัก 

S1 : ด้านโครงสร้าง (Structure)  
S2 : ด้านกลยุทธ์ของหน่วยงาน (Strategy)  
S3 : ด้านระบบในการดำเนินงานของหน่วยงาน (Systems)  
S4 : ด้านแบบแผนหรือพฤติกรรมในการบริหารจัดการ Style)  
S5 : ด้านบุคลากร/สมาชิกในหน่วยงาน (Staff)  
S6 : ด้านทักษะ ความรู้ ความสามารถของหน่วยงาน (Skills)  
S7 : ด้านค่านิยมร่วมกันของสมาชิกในหน่วยงาน (Shared Values) 

0.15 
0.12 
0.17 
0.15 
0.15 
0.15 
0.11 

น้ำหนักคะแนนรวม 1.00 
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                                                                                    แผนพัฒนาการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน (พ.ศ. 2563 – 2565) 
 

การสรุปผลการวิเคราะห์สถานภาพของสภาพแวดล้อมภายใน 

รายการปัจจัย 
สภาพแวดล้อมภายใน 

น้ำหนัก คะแนนเฉลี่ย 
(5ระดับ) 

คะแนนเฉลี่ย X 
น้ำหนัก 

สรุปผล 

จุด
แข็ง 

จุดอ่อน จุดแข็ง จุดอ่อน  

S1 : ด้านโครงสร้าง (Structure)  0.15 4 1 0.60 0.15 +0.45 
S2 : ด้านกลยุทธ์ของหน่วยงาน(Strategy) 0.12 3 1 0.46 0.12 +0.34 
S3 : ด้านระบบในการดำเนินงานของ 
หน่วยงาน (Systems) 

0.17 
 

4 1 0.68 0.17 +0.51 

S4 : ด้านแบบแผนหรือพฤติกรรมในการ 
บริหารจัดการ 

0.15 
 

2 1 0.30 0.15 +0.15 

S5 : ด้านบุคลากร/สมาชิกในหน่วยงาน(Staff) 0.15 3 2 0.45 0.30 +0.15 
S6 : ด้านทักษะ ความรู้ ความสามารถของ 
หน่วยงาน 

0.15 
 

2 1 0.30 0.15 +0.15 

S7 : ด้านค่านิยมร่วมกันของสมาชิกใน 
หน่วยงาน (Shared Value) 

0.11 
 

3 2 0.33 0.22 +0.11 

เฉลี่ยปัจจัยภายใน +3.12 -1.26  
สรุปปัจจัยภายใน   +0.93 

 

การสรุปผลการวิเคราะห์สถานภาพของสภาพแวดล้อมภายนอก 

รายการปัจจัย 
สภาพแวดล้อมภายนอก 

น้ำหนัก คะแนนเฉลี่ย 
(5ระดับ) 

คะแนนเฉลี่ย X 
น้ำหนัก 

สรุปผล 

จุด
แข็ง 

จุดอ่อน จุดแข็ง จุดอ่อน  

C พฤติกรรมลูกค้า  0.3 4 1 1.20 0.30 + 1.10 
E เศรษฐกิจ  0.2 3 1 0.60 0.20 0.40 
P การเมืองและกฎหมาย  0.15 1 4 0.15 0.60 -0.45 
S สังคม – วัฒนธรรม  0.2 4 1 0.80 0.20 +0.60 
T เทคโนโลยี  0.15 3 2 0.45 0.30 +0.15 

เฉลี่ยปัจจัยภายนอก +3.20 -1.60  
สรุปปัจจัยภายนอก + 0.80  
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                                                                                    แผนพัฒนาการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน (พ.ศ. 2563 – 2565) 
 

กราฟแสดงผลการประเมินสถานภาพของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 7 
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                                                                                    แผนพัฒนาการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน (พ.ศ. 2563 – 2565) 
 

ส่วนที่ 3 
ทิศทางการพัฒนาการศึกษา 

สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 7 ได้ศึกษารายละเอียดแผน นโยบายที่เกี่ยวข้อง
ประกอบด้วยกรอบยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2561 - 2580) แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 
ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560 - 2564) แผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2560 - 2579 นโยบายและจุดเน้นของ
กระทรวงศึกษาธิการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 นโยบายสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2565 และนโยบายสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 7 
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รายละเอียด ดังนี้ 
 
ยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ 20 ปี (พ.ศ.2561 - 2580)  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

แผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี มุ่งเน้นการขับเคลื่อนพัฒนาประเทศให้ “ประเทศไทยมีความม่ันคง มั่งค่ัง ยั่งยืน เป็น
ประเทศพัฒนาแล้ว ด้วยการพัฒนาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” นําไปสู่ประเทศชาติมั่นคง 
ประชาชนมีความสุข เศรษฐกิจพัฒนาอย่างต่อเนื่อง สังคมเป็นธรรม ฐานทรัพยากรธรรมชาติยั่งยืนแผน
ยุทธศาสตร์ ชาติ ประกอบด้วย 6 ยุทธศาสตร์สำคัญ สรุปได้ดังนี้ 
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                                                                                    แผนพัฒนาการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน (พ.ศ. 2563 – 2565) 
 

 ยุทธศาสตร์ที่ 1 ยุทธศาสตร์ด้านความม่ันคง  
         1.1  เสริมสร้างความม่ันคงของสถาบันหลักและการปกครองระบอบ ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์
ทรงเป็นประมุข  
         1.2  ปฏิรูปกลไกการบริหารประเทศและพัฒนาความมั่นคงทางการเมือง ขจัดคอร์รัปชั่น  สร้างความ
เชื่อมั่นในกระบวนการยุติธรรม  
         1.3  การรักษาความม่ันคงภายในและความสงบเรียบร้อยภายใน ตลอดจนการบริหารจัดการความม่ันคง
ชายแดนและชายฝั่งทะเล  
         1.4  การพัฒนาระบบ กลไก มาตรการและความร่วมมือระหว่าง ประเทศทุกระดับ และรักษาดุลยภาพ 
ความสัมพันธ์กับประเทศมหาอํานาจ เพ่ือป้องกันและแก้ไขปัญหาความม่ันคงรูปแบบใหม่   
         1.5  การพัฒนาเสริมสร้างศักยภาพการผนึกกาลังป้องกันประเทศ การรักษาความสงบเรียบร้อย      
ภายในประเทศ สร้างความร่วมมือกับ ประเทศเพ่ือนบ้านและมิตรประเทศ  
         1.6  การพัฒนาระบบการเตรียมพร้อมแห่งชาติและระบบบริหาร จัดการภัยพิบัติรักษาความมั่นคงของ
ฐานทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อม  
         1.7  การปรับกระบวนการทํางานของกลไกที่เก่ียวข้องจากแนวดิ่งสู่แนวระนาบมากขึ้น 

 ยุทธศาสตร์ที่ 2 ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน  
         2.1  การพัฒนาสมรรถนะทางเศรษฐกิจ ส่งเสริมการค้า การลงทุน พัฒนาสู่ชาติการค้า  
         2.2  การพัฒนาภาคการผลิตและบริการ เสริมสร้างฐานการผลิตเข้มแข็งยั่งยืน และส่งเสริมเกษตรกร  
รายย่อยสู่เกษตรยั่งยืนเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม  
         2.3  การพัฒนาผู้ประกอบการและเศรษฐกิจชุมชน พัฒนาทักษะผู้ประกอบการ ยกระดับผลิตภาพ 
แรงงานและพัฒนา SMEs สู่สากล 
         2.4  การพัฒนาพื้นที่เศรษฐกิจพิเศษและเมือง พัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษชายแดนและพัฒนาระบบ เมือง 
 ศูนย์กลางความเจริญ  
         2.5  การลงทุนพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน ด้านการขนส่ง ความมั่นคงและพลังงาน ระบบเทคโนโลยี  
สารสนเทศ และการวิจัยและพัฒนา  
         2.6  การเชื่อมโยงกับภูมิภาคและเศรษฐกิจโลก สร้างความเป็นหุ้นส่วนการพัฒนากับนานาประเทศ 
ส่งเสริมให้ไทยเป็นฐานของการประกอบธุรกิจ ฯลฯ 

 ยุทธศาสตร์ที่ 3 ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์  
         3.1  พัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต  
         3.2  การยกระดับการศึกษาและการเรียนรู้ให้มีคุณภาพเท่าเทียมและทั่วถึง  
         3.3  ปลูกฝังระเบียบวินัย คุณธรรม จริยธรรม ค่านิยมท่ีพึงประสงค ์ 
         3.4  การสร้างเสริมให้คนมีสุขภาวะที่ดี  
         3.5  การสร้างความอยู่ดีมีสุขของครอบครัวไทย 
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                                                                                    แผนพัฒนาการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน (พ.ศ. 2563 – 2565) 
 

 ยุทธศาสตร์ที่ 4 ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างโอกาสความเสมอภาคทางสังคม  
        4.1  สร้างความม่ันคงและการลดความเหลื่อมล้ำทางเศรษฐกิจและสังคม  
        4.2  พัฒนาระบบบริการและระบบบริหารจัดการสุขภาพ  
        4.3  มีสภาพแวดล้อมและนวัตกรรมที่เอ้ือต่อการดารงชีวิตในสังคมสูงวัย  
        4.4  สร้างความเข้มแข็งของสถาบันทางสังคม ทุนทางวัฒนธรรมและความเข้มแข็งของชุมชน  
        4.5  พัฒนาการสื่อสารมวลชนให้เป็นกลไกในการสนับสนุนการพัฒนา  

 ยุทธศาสตร์ที่ 5 ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างการเติบโตบนคณุภาพชีวิตท่ีเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม  
        5.1  จัดระบบอนุรักษ์ฟ้ืนฟูและป้องกันการทาลายทรัพยากรธรรมชาติ  
        5.2  วางระบบบริหารจัดการน้ำให้มีประสิทธิภาพทั้ง 25 ลุ่มน้ำ เน้นการปรับระบบการบริหารจัดการ
อุทกภัยอย่างบูรณาการ  
        5.3  การพัฒนาและใช้พลังงานที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม  
        5.4  การพัฒนาเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศและเมืองที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม  
        5.5  การร่วมลดปัญหาโลกร้อนและปรับตัวให้พร้อมกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ  
        5.6  การใช้เครื่องมือทางเศรษฐศาสตร์และนโยบายการคลังเพ่ือสิ่งแวดล้อม 

 ยุทธศาสตร์ที่ 6 ยุทธศาสตร์ด้านการปรับสมดุลและพัฒนา ระบบการบริหารจดการภาครัฐ 
        6.1  การปรับปรุงโครงสร้าง บทบาท ภารกิจของหน่วยงานภาครัฐให้มีขนาดที่เหมาะสม  
        6.2  การวางระบบบริหารราชการแบบบูรณาการ  
        6.3  การพัฒนาระบบบริหารจัดการกำลังคนและพัฒนาบุคลากรภาครัฐ  
        6.4  การต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ  
        6.5  การปรับปรุงกฎหมายและระเบียบต่าง ๆ  
        6.6  ปรับระบบ วิธีปฏิบัติราชการให้ทันสมัย  
        6.7  พัฒนาระบบการให้บริการประชาชนของหน่วยงานภาครัฐ  
        6.8  ปรับปรุงการบริหารจัดการรายได้และรายจ่ายของภาครัฐ 
 
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที ่12 (พ.ศ. 2560 - 2564)  

แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่  12 (พ.ศ. 2560 - 2564) ได้จัดทำขึ้น 
ในช่วงเวลาของการปฏิรูปประเทศและสถานการณ์โลกที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วและเชื่อมโยงใกล้ชิดกันมากขึ้น 
โดยได้น้อมนำหลัก “ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” มาเป็นปรัชญานำทางในการพัฒนาประเทศ ต่อเนื่องจาก 
แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 9 - 11 เพ่ือเสริมสร้างภูมิคุ้มกันและช่วยให้สังคมไทยสามารถยืนหยัดอยู่ได้อย่างมั่นคง เกิด
ภูมิคุ้มกัน และมีการบริหารจัดการความเสี่ยงอย่างเหมาะสม ส่งผลให้การพัฒนาประเทศสู่ความสมดุล และยั่งยืน 
โดยมี 6 ยุทธศาสตร์ตามกรอบยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปีและอีก 4 ยุทธศาสตร์ที่เป็นปัจจัยสนับสนุน ดังนี้ 
 ยุทธศาสตร์ที่ 1  การเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์ 

ให้ความสำคัญกับการวางรากฐานการพัฒนาคนให้มีความสมบูรณ์เพ่ือให้คนไทยมีทัศนคติและ
พฤติกรรมตามบรรทัดฐานที่ดีของสังคม ได้รับการศึกษาที่มี คุณภาพสูงตามมาตรฐานสากล และสามารถเรียนรู้
ด้วยตนเองอย่างต่อเนื่อง มีสุขภาวะที่ดีขึ้น คนทุกช่วงวัยมีทักษะ ความรู้  และความสามารถเพ่ิมขึ้น รวมทั้ง
สถาบันทางสังคมมีความเข้มแข็งและมีส่วนร่วมในการพัฒนาประเทศเพ่ิมข้ึน  
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 ยุทธศาสตร์ที่ 2  ยุทธศาสตร์การสร้างความเป็นธรรมและลดความเหลื่อมล้ำในสังคม 
มุ่งลดปัญหาความเหลื่อมล้ำด้านรายได้ของกลุ่มคนที่มีฐานะทางเศรษฐกิจสังคมที่แตกต่างกัน 

แก้ไขปัญหาความยากจน เพ่ิมโอกาสการเข้าถึงบริการพ้ืนฐานทางสังคมของภาครัฐ รวมทั้งเพ่ิมศักยภาพชุมชน
และเศรษฐกิจฐานรากให้มีความเข้มแข็ง เพ่ือให้ชุมชนพ่ึงพาตนเองและได้รับส่วนแบ่งผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจ
มากขึ้น 

 ยุทธศาสตร์ที่ 3  ยุทธศาสตร์การสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจและแข่งขันได้อย่างย่ังยืน 
เน้นให้เศรษฐกิจเติบโตได้ ตามศักยภาพและมีเสถียรภาพ ภาคส่งออกมีการพัฒนาจนสามารถ

ขยายตัวและเป็นกลไกสําคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทย ผลิตภาพการผลิตของประเทศเพ่ิมขึ้น การลงทุน
ภาครัฐและเอกชนมีการขยายตัวอย่างต่อเนื่อง และมาจากความร่วมมือกันมากขึ้น ประชาชนและผู้ประกอบการ
เข้าสู่ระบบภาษีมากขึ้น และประเทศไทยมีขีดความสามารถในการแข่งขันทางเศรษฐกิจสูงขึ้น  

ยุทธศาสตร์ที ่4  ยุทธศาสตร์การเติบโตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมเพื่อการพัฒนาที่ย่ังยืน 
มุ่งเน้นการรักษา และฟ้ืนฟูฐานทรัพยากรธรรมชาติการสร้างความมั่นคงด้านน้ำ และการ

บริหารจัดการทรัพยากรน้าให้มีประสิทธิภาพ การสร้างคุณภาพสิ่งแวดล้อมที่ดีลดมลพิษ และลดผลกระทบต่อ
สุขภาพของประชาชนและระบบนิเวศ การเพิ่มประสิทธิภาพการ ลดก๊าซเรือนกระจกและขีดความสามารถในการ
ปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ และการเพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการเพ่ือลดความเสี่ยงจาก
ภัยพิบัติและลดความสูญเสียในชีวิตและทรัพย์สินที่เกิดจากสาธารณภัย 

 ยุทธศาสตร์ที่ 5  ยุทธศาสตร์การเสริมสร้างความม่ันคงแห่งชาติเพื่อการพัฒนาประเทศ สูค่วามม่ังคั่ง และยั่งยืน 
เน้นในเรื่องการปกป้องและเชิดชูสถาบันพระมหากษัตริย์ให้เป็นสถาบันหลักของประเทศสังคม

มีความสมานฉันท์ ประชาชนมีส่วนร่วมป้องกันแก้ไขปัญหาความมั่นคง ประชาชนในจังหวัดชายแดนภาคใต้มี
ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน มีโอกาสในการศึกษาและการประกอบอาชีพที่สร้างรายได้เพ่ิมขึ้น ประเทศ
ไทยมีความสัมพันธ์ และความร่วมมือด้านความม่ันคงกับนานาประเทศในการป้องกันภัยคุกคามในรูปแบบต่าง ๆ 
ควบคู่ไปกับการรักษา ผลประโยชน์ของชาติมีความพร้อมต่อการรับมือภัยคุกคาม ทั้งภัยคุกคามทางทหารและภัย
คุกคามอ่ืน ๆ และแผนงานด้านความมั่นคงมีการบูรณาการสอดคล้องกับนโยบายการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม 
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

 ยุทธศาสตร์ที่ 6  ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการในภาครฐั การป้องกันการทุจริตประพฤติมิชอบ  
                      และธรรมาภิบาลในสังคมไทย  

เร่งปฏิรูปการบริหารจัดการภาครัฐให้เกิดผลสัมฤทธิ์อย่างจริงจัง โดยมุ่งเน้นในเรื่องการลด
สัดส่วนค่าใช้จ่ายด้านบุคลากร และเพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการและการให้บริการของภาครัฐ รวมทั้ง  
ประสิทธิภาพการประกอบธุรกิจของประเทศ การเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการที่ดีขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น การปรับคะแนนดัชนีการรับรู้การทุจริตให้อยู่ในระดับที่ดีขึ้น และ การลดจํานวนการดําเนินคดี  กับผู้มิได้ 
กระทำความผิด  
 ยุทธศาสตร์ที่ 7 ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและระบบโลจิสติกส ์ 

มุ่งเน้นในเรื่องการลดความเข้มของการใช้พลังงานและลดต้นทุนโลจิสติกส์ของประเทศ  
การพัฒนาระบบขนส่งทางรางและทางน้ำ เพ่ิมปริมาณการเดินทางด้วยระบบขนส่งสาธารณะในเขตเมือง และ
ขยายขีดความ สามารถในการรองรับปริมาณ ผู้โดยสารของท่าอากาศยานในกรุงเทพมหานครและท่าอากาศยาน
ในภูมิภาคการเพ่ิมความสามารถในการแข่งขันด้านโลจิสติกส์และการอำนวยความสะดวกทางการค้าการพัฒนา
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ด้านพลังงานเพ่ือเพ่ิมสัดส่วนการใช้พลังงานทดแทนต่อปริมาณการใช้พลังงานขั้นสุดท้าย และลดการพ่ึงพาก๊าซ
ธรรมชาติในการผลิตไฟฟ้าการพัฒนาเศรษฐกิจดิจิทัล และการพัฒนาด้านสาธารณูปการ (น้ำประปา)  

 ยุทธศาสตร์ที่ 8 ยุทธศาสตร์การพัฒนาวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีวิจัย และนวัตกรรม  
เพ่ิมความเข้มแข็งด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของประเทศ และการเพ่ิมความสามารถใน

การประยุกต์ใช้วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม เพ่ือยกระดับความสามารถการแข่งขันของภาคการผลิต
และบริการ และคุณภาพชีวิตของประชาชน 

 ยุทธศาสตร์ที่ 9 ยุทธศาสตร์การพัฒนาภาคเมือง และพื้นที่เศรษฐกิจ  
มุ่งเน้นในเรื่องการลดช่องว่างรายได้ ระหว่างภาคและมีการกระจายรายได้ที่เป็นธรรมมากขึ้น

การเพ่ิมจำนวนเมืองศูนย์กลางของจังหวัดเป็นเมืองน่าอยู่ สำหรับคนทุกกลุ่มในสังคม พ้ืนที่ฐานเศรษฐกิจหลัก 
มีระบบการผลิตที่มีประสิทธิภาพสูงและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม และการเพ่ิมมูลค่าการลงทุนในพ้ืนที่เศรษฐกิจ
ใหม่บริเวณชายแดน  

 ยุทธศาสตร์ที่ 10 ยุทธศาสตร์ความร่วมมือระหว่างประเทศเพื่อการพัฒนา  
มุ่งเน้นในเรื่องการมี เครือข่ายการเชื่อมโยงตามแนวระเบียง เศรษฐกิจที่ครอบคลุมและมีการใช้

ประโยชน์ได้เต็มศักยภาพ การเพ่ิมระบบห่วงโซ่มูลค่าในอนุภูมิภาคและภูมิภาคอาเซียน ประเทศไทยเป็น
ฐานเศรษฐกิจการค้าและการลงทุนที่สำคัญในภูมิภาค อนุภูมิภาคอาเซียนและเอเชีย รวมทั้งมีการพัฒนาส่วน
ขยายจากแนวระเบียงเศรษฐกิจ ในอนุภูมิภาคให้ครอบคลุมภูมิภาคอาเซียน เอเชียตะวันออกและเอเชียใต้ 
 
แผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2560 – 2579 

แผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2560 - 2579 เป็นแผนการศึกษาระยะยาว 20 ปีให้หน่วยงาน 
ที่เกี่ยวข้องใช้ เป็นแผนแม่บท/กรอบแนวทางในการพัฒนาการศึกษา โดยกําหนด วิสัยทัศน์ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย และยุทธศาสตร์ในการพัฒนา ดังนี้ 

วิสัยทัศน์ 
คนไทยทุกคนได้รับการศึกษาและเรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างมีคุณภาพ ดำรงชีวิตอย่างเป็นสุข 

สอดคล้องกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และเปลี่ยนแปลงของโลกศตวรรษที่ 21 

วัตถุประสงค ์

                     1.  เพ่ือพัฒนาระบบและกระบวนการจัดการศึกษาท่ีมีคุณภาพและมีประสิทธิภาพ 
                     2.  เพ่ือพัฒนาคนไทยให้เป็นพลเมืองดี มีคุณลักษณะ ทักษะและสมรรถนะที่สอดคล้องกับ
บทบัญญัตขิอง รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ และยุทธศาสตร์ชาติ 
                     3.  เพ่ือพัฒนาสังคมไทยให้เป็นสังคมแห่งการเรียนรู้ และคุณธรรมจริยธรรม รู้จักสามัคคี และ
ร่วมมือผนึกกำลังมุ่งสู่การพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืน ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
                     4.  เพ่ือนำประเทศไทยก้าวข้ามกับดักประเทศที่มีรายได้ปานกลาง และความเหลื่อมล้ำ
ภายในประเทศลดลง 
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 เป้าหมาย  
                      1.  ประชากรทุกคนเข้าถึงการศึกษาที่มีคุณภาพและมีมาตรฐานอย่างทั่วถึง (Access)  
                      2.  ผู้เรียนทุกคน ทุกกลุ่มเป้าหมายได้รับบริการการศึกษาที่มีคุณภาพตามมาตรฐานอย่างเท่า
เทียม (Equity)  
                       3.  ระบบการศึกษาที่มีคุณภาพ สามารถพัฒนาผู้เรียนให้บรรลุขีดความสามารถเต็มตามศักยภาพ 
(Quality)  

  4.  ระบบการบริหารจัดการศึกษาที่มีประสิทธิภาพ เพ่ือการลงทุนทางการศึกษาที่คุ้มค่า และ
บรรลุเป้าหมาย (Efficiency)  
                      5.  ระบบการศึกษาที่สนองตอบและก้าวทันการเปลี่ยนแปลงของโลกท่ีเป็นพลวัตและบริบทที่
เปลี่ยนแปลง (Relevancy) 

 ยุทธศาสตร์  
 ยุทธศาสตร์ที่ 1 : การจัดการศึกษาเพ่ือความมั่นคงของสังคมและประเทศชาติมีเป้าหมาย ดังนี้  
                       1.1  คนทุกช่วงวัยมีความรักในสถาบันหลักของชาติและยึดมั่นการปกครองระบอบ
ประชาธิปไตยอันม ีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข  
                       1.2  คนทุกช่วงวัยในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้และพ้ืนที่พิเศษได้รับ
การศึกษา และเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ  
                       1.3  คนทุกช่วงวัยได้รับการศึกษาการดูแลและป้องกันจากภัยคุกคามในชีวิต รูปแบบใหม่  
 ยุทธศาสตร์ที่ 2 : การผลิตและพัฒนากำลังคนการวิจัย และนวัตกรรรม เพ่ือสร้าง ขีดความสามารถในการ
แข่งขันของประเทศ มีเป้าหมาย ดังนี้  
                       2.1  กําลังคนมีทักษะที่สำคัญจําเป็นและมีสมรรถนะตรงตามความต้องการของตลาดงาน
และการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ  
                       2.2  สถาบันการศึกษาและหน่วยงานที่จัดการศึกษาผลิตบัณฑิตที่มีความเชี่ยวชาญและเป็น
เลิศเฉพาะด้าน  
                       2.3  การวิจัยและพัฒนาเพ่ือสร้างองค์ความรู้และนวัตกรรมที่สร้างผลผลิตและมูลค่าเพ่ิมทาง
เศรษฐกิจ 
 ยุทธศาสตร์ที่ 3 : การพัฒนาศักยภาพคนทุกช่วงวัยและการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้มีเป้าหมาย ดังนี้  
                          3.1  ผู้เรียนมีทักษะและคุณลักษณะพ้ืนฐานของพลเมืองไทย และทักษะและคุณลักษณะที่
จําเป็นในศตวรรษที่ 21  
                        3.2  คนทุกช่วงวัยมีทักษะความรู้ความสามารถและสมรรถนะตามมาตรฐานการศึกษาและ
มาตรฐาน วิชาชีพ และพัฒนาคุณภาพชีวิตได้ตามศักยภาพ  
                        3.3  สถานศึกษาทุกระดับการศึกษาสามารถจัดกิจกรรม/กระบวนการเรียนรู้ตามหลักสูตร
อย่างม ีคุณภาพและมาตรฐาน  
                        3.4  แหล่งเรียนรู้สื่อตําราเรียน นวัตกรรม และสื่อการเรียนรู้มีคุณภาพและมาตรฐาน และ
ประชาชน สามารถเข้าถึงได้โดยไม่จํากัดเวลาและสถานที่  
                        3.5  ระบบและกลไกการวัดการติดตาม และประเมินผลมีประสิทธิภาพ  
                        3.6  ระบบการผลิตครูอาจารย์และบุคลากรทางการศึกษาได้มาตรฐานระดับสากล  
                        3.7  ครูอาจารย์และบุคลากรทางการศึกษาได้รับการพัฒนาสมรรถนะตามมาตรฐาน   
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 ยุทธศาสตร์ที่ 4 : การสร้างโอกาส ความเสมอภาค และความเท่าเทียมทางการศึกษา มีเป้าหมายดังนี้  
                       4.1  ผู้เรียนทุกคนได้รับโอกาสและความเสมอภาคในการเข้าถึงการศึกษาที่มีคุณภาพ  
                       4.2  การเพ่ิมโอกาสทางการศึกษาผ่านเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการศึกษาสําหรับคนทุกช่วงวัย  
                       4.3  ระบบข้อมูลรายบุคคลและสารสนเทศทางการศึกษาที่ครอบคลุม ถูกต้องเป็นปัจจุบัน
เพ่ือการวาง แผนการบริหารจัดการศึกษา การติดตามประเมินผลและรายงานผล 
 ยุทธศาสตร์ที่ 5 : การจัดการศึกษาเพ่ือสร้างเสริมคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม มีเป้าหมายดังนี้  
                       5.1  คนทุกช่วงวัย มีจิตสำนึกรักษ์สิ่งแวดล้อม มีคุณธรรม จริยธรรม และนําแนวคิดตามหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่การปฏิบัติ  
                       5.2  หลักสูตร แหล่งเรียนรู้และสื่อการเรียนรู้ที่ส่งเสริมคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
คุณธรรม จริยธรรม และการนำแนวคิดตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่การปฏิบัติ  
                       5.3  การวิจัยเพ่ือพัฒนาองค์ความรู้และนวัตกรรมด้านการสร้างเสริมคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตร
กับสิ่งแวดล้อม  
 ยุทธศาสตร์ที่ 6 : การพัฒนาประสิทธิภาพของระบบบริหารจัดการศึกษา มีเป้าหมายดังนี้  
                       6.1  โครงสร้าง บทบาท และระบบการบริหารจัดการการศึกษามีความคล่องตัวชัดเจน และ
สามารถตรวจสอบได ้ 
                       6.2  ระบบการบริหารจัดการศึกษามีประสิทธิภาพและประสิทธิผลส่งผลต่อคุณภาพและ
มาตรฐานการศึกษา  
                       6.3  ทุกภาคส่วนของสังคมมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาที่ตอบสนองความต้องการของ
ประชาชนและพ้ืนที่  
                       6.4  กฎหมายและรูปแบบการบริหารจัดการทรัพยากรทางการศึกษารองรับลักษณะ 
ที่แตกต่างกันของ ผู้เรียน สถานศึกษาและความต้องการกำลังแรงงานของประเทศ  
                       6.5  ระบบบริหารงานบุคคลของครูอาจารย์และบุคลากรทางการศึกษามีความเป็นธรรม 
สร้างขวัญกําลังใจ และส่งเสริมให้ปฏิบัติงานได้อย่างเต็มตามศักยภาพ 

 
นโยบายและจุดเน้นกระทรวงศึกษาธิการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

เพ่ือให้การดำเนินการจัดการศึกษาและการบริหารจัดการการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ 
เป็นไปด้วยความเรียบร้อย บรรลุเป้าหมาย อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 8 และมาตรา 12 แห่ง
พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2546 รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ 
จึงประกาศนโยบายและจุดเน้นของกระทรวงศึกษาธิการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 เพ่ือให้ส่วนราชการใน
สังกัดกระทรวงศึกษาธิการ ยึดเป็นกรอบการดำเนินงานในการจัดทำแผนและงบประมาณรายจ่ายประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. 2564 พร้อมทั้งขับเคลื่อนการดำเนินงานด้านการศึกษาให้มีคุณภาพ ประสิทธิภาพในทุกมิติ 
โดยใช้จ่ายงบประมาณอย่างคุ้มค่า เพ่ือมุ่งเป้าหมาย คือ ผู้เรียนทุกช่วงวัย ดังนี้ 

หลักการตามนโยบาย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
กระทรวงศึกษาธิการ มุ่งมั่นดำเนินการภารกิจหลักตามแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ  20 

ปี (พ.ศ. 2561 – 2580) ในฐานะหน่วยงานเจ้าภาพขับเคลื่อนทุกแผนย่อยในประเด็น 12  การพัฒนา การ
เรียนรู้  และแผนย่อยที่  3 ในประเด็น 11 ศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต รวมทั้งแผนการปฏิรูปประเทศ 
ด้านการศึกษา และนโยบายรัฐบาลทั้งในส่วนนโยบายหลักด้านการปฏิรูปกระบวนการเรียนรู้  และการพัฒนา
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ศักยภาพของคนไทยทุกช่วงวัย และนโยบายเร่งด่วน เรื่องการเตรียมคนไทยสู่ศตวรรษที่ 21 นอกจากนี้ยัง
สนับสนุนการขับเคลื่อนแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติประเด็นอ่ืน ๆ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 
ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2561 – 2564) นโยบายและแผนระดับชาติว่าด้วยความมั่นคงแห่งชาติ (พ.ศ. 2562 – 
2565) รวมทั้งนโยบายและแผนต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง โดยคาดหวังว่าผู้เรียนทุกช่วงวัยจะได้รับการพัฒนาในทุกมิติ 
เป็นคนดี คนเก่ง มีคุณภาพ และมีความพร้อมร่วมขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศ สู่ความมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน  
ดังนั้น ในการเร่งรัดการทำงานภาพรวมกระทรวงให้เกิดผลสัมฤทธิ์ เพ่ือสร้างความเชื่อมั่นให้กับสังคม และ
ผลักดันให้การจัดการศึกษามีคุณภาพและประสิทธิภาพในทุกมิติ กระทรวงศึกษาธิการจึงกำหนดนโยบาย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ดังนี้ 

1. ปรับรื้อและเปลี่ยนแปลงระบบการบริหารจัดการ  โดยมุ่งปฏิรูปองค์การเพ่ือหลอมรวม
ภารกิจและบุคลากร เช่น ด้านการประชาสัมพันธ์ ด้านการต่างประเทศ ด้านเทคโนโลยี ด้านกฎหมาย ฯลฯ         
ที่สามารถลดการใช้ทรัพยากรทับซ้อน เพ่ิมประสิทธิภาพและความเป็นเอกภาพ รวมทั้งการนำเทคโนโลยีดิจิทัล
เข้ามาช่วยทั้งการบริหารงานและการจัดการศึกษารองรับความเป็นรัฐบาลดิจิทัล 

2. ปรับรื้อและเปลี่ยนแปลงระบบการบริหารทรัพยากร โดยมุ่งปฏิรูปกระบวนการวางแผน
งาน/โครงการแบบร่วมมือและบูรณาการ ที่สามารถตอบโจทย์ของสังคมและเป็นการพัฒนาที่ยั่งยืน รวมทั้ง
กระบวนการจัดทำงบประมาณที่มีประสิทธิภาพและใช้จ่ายอย่างคุ้มค่า ส่งผลให้ภาคส่วนต่าง ๆ ทั้งภาครัฐ 
ภาคเอกชน และนานาชาติ เชื่อมั่นและร่วมสนับสนุนการพัฒนาคุณภาพการศึกษามากยิ่งข้ึน 

3 . ป รั บ รื้ อ และ เป ลี่ ย นแป ลงระบ บการบ ริ ห ารจั ดการและพั ฒ นากำลั งคน ของ
กระทรวงศึกษาธิการ โดยมุ่งบริหารจัดการอัตรากำลังให้สอดคล้องกับการปฏิรูปองค์การ รวมทั้งพัฒนาสมรรถนะ
และความรู้ความสามารถของบุคลากรภาครัฐ ให้มีความพร้อมในการปฏิบัติงานรองรับความเป็นรัฐบาลดิจิทัล 

4. ปรับรื้อและเปลี่ยนแปลงระบบการจัดการศึกษาและการเรียนรู้ โดยมุ่งให้ครอบคลุมถึงการ
จัดการศึกษาเพ่ือคุณวุฒิ และการเรียนรู้ตลอดชีวิตที่สามารถตอบสนองการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ 21  

จุดเน้นประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
1. การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 
    1.1 การจัดการศึกษาเพื่อคุณวุฒิ 

- จัดการศึกษาทุกระดับ ทุกประเภท โดยใช้หลักสูตรฐานสมรรถนะ รวมทั้งแนวทาง
การจัดการเรียนรู้เชิงรุกและการวัดประเมินผลเพื่อพัฒนาผู้เรียน ที่สอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษาแห่งชาติ 

- ส่งเสริมการพัฒนากรอบหลักสูตรระดับท้องถิ่นและหลักสูตรสถานศึกษา ตามความ
ต้องการจำเป็นของกลุ่มเป้าหมายและแตกต่างหลากหลายตามบริบทของพ้ืนที่ 

- พัฒนาผู้เรียนให้มีทักษะการคิดวิเคราะห์ สามารถแก้ไขสถานการณ์เฉพาะหน้าได้
อย่างมีประสิทธิภาพ โดยจัดการเรียนรู้เชิงรุก (Active Learning) จากประสบการณ์จริงหรือจากสถานการณ์
จำลองผ่านการลงมือปฏิบัติ ตลอดจนจัดการเรียนการสอนในเชิงแสดงความคิดเห็นเพ่ือเปิดโลกทัศน์มุมมอง
ร่วมกันของผู้เรียนและครูให้มากขึ้น 

- พัฒนาผู้เรียนให้มีความรอบรู้และทักษะชีวิต เพ่ือเป็นเครื่องมือในการดำรงชีวิต และ
สร้างอาชีพ อาทิ การใช้เทคโนโลยีดิจิทัล สุขภาวะและทัศนคติที่ดีต่อการดูแลสุขภาพ 

   1.2 การเรียนรู้ตลอดชีวิต 
- จัดการเรียนรู้ตลอดชีวิตสำหรับประชาชนทุกช่วงวัย เน้นส่งเสริมและยกระดับทักษะ

ภาษาอังกฤษ (English for All) 
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- ส่งเสริมการเรียนการสอนที่เหมาะสมสำหรับผู้ที่เข้าสู่สังคมสูงวัย  อาทิ อาชีพที่
เหมาะสมรองรับสังคมสูงวัย หลักสูตรการพัฒนาคุณภาพชีวิต และหลักสูตรการดูแลผู้สูงวัย หลักสูตร BUDDY 
โดยเน้นการมีส่วนร่วมในการพัฒนาชุมชน โรงเรียน และผู้เรียน หลักสูตรการเรียนรู้ออนไลน์ เพ่ือส่งเสริม
ประชาสัมพันธ์สินค้าออนไลน์ระดับตำบล 

- ส่งเสริมโอกาสการเข้าถึงการศึกษาเพ่ือทักษะอาชีพและการมีงานทำ  ในเขตพัฒนา
พิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้ และเขตพ้ืนที่พิเศษ (พ้ืนที่สูง พ้ืนที่ตามแนวตะเข็บ ชายแดน และพ้ืนที่
เกาะแก่ง ชายฝั่งทะเล ทั้งกลุ่มชนต่างเชื้อชาติ ศาสนา และวัฒนธรรม กลุ่มชนชายขอบ และแรงงานต่างด้าว) 

- พัฒนาครูให้มีทั กษะ ความรู้  และความชำนาญในการใช้ เทคโนโลยีดิจิทั ล 
ปัญญาประดิษฐ์ และภาษาอังกฤษ รวมทั้งการจัดการเรียนการสอนเพื่อฝึกทักษะการคิดวิเคราะห์อย่างเป็นระบบ
และมีเหตุผลเป็นขั้นตอน 

- พัฒนาครูอาชีวศึกษาที่มีความรู้และความสามารถในทางปฏิบัติ (Hands – on 
Experience) เพ่ือให้มีทักษะและความเชี่ยวชาญทางวิชาการ โดยร่วมมือกับสถาบันอุดมศึกษาชั้นนำของ
ประเทศจัดหลักสูตรการพัฒนาแบบเข้มข้นระยะเวลาอย่างน้อย 1 ปี 

- พัฒนาสมรรถนะและความรู้ความสามารถของบุคลากรกระทรวงศึกษาธิการให้มี
ความพร้อมในการปฏิบัติงานรองรับความเป็นรัฐบาลดิจิทัลอย่างมีประสิทธิภาพ โดยจัดให้มีศูนย์พัฒนาสมรรถนะ
บุคลากรระดับจังหวัดทั่วประเทศ 

2. การพัฒนาการศึกษาเพื่อความม่ันคง 
    - พัฒนาคุณภาพการศึกษาในพ้ืนที่จังหวัดชายแดนภาคใต้  โดยน้อมนำยุทธศาสตร์

พระราชทาน “เข้าใจ เข้าถึง พัฒนา” เป็นหลักในการดำเนินการ 
    - เฝ้าระวังภัยทุกรูปแบบที่ เกิดขึ้นกับผู้ เรียน ครู และสถานศึกษาโดยเฉพาะภัยจาก         

ยาเสพติด อาชญากรรมทางไซเบอร์ การค้ามนุษย์ 
    - ส่งเสริมให้ใช้ภาษาท้องถิ่นร่วมกับภาษาไทย เป็นสื่อจัดการเรียนการสอนในพ้ืนที่ที่ใช้

ภาษาอย่างหลากหลาย เพ่ือวางรากฐานให้ผู้เรียนมีพัฒนาการด้านการคิดวิเคราะห์ รวมทั้งมีทักษะการสื่อสาร
และใช้ภาษาท่ีสามในการต่อยอดการเรียนรู้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

    - ปลูกฝังผู้เรียนให้มีหลักคิดที่ถูกต้องด้านคุณธรรม จริยธรรม และเป็นผู้มีความพอเพียง 
วินัย สุจริต จิตอาสา โดยใช้กระบวนการลูกเสือ และยุวกาชาด 

3. การสร้างความสามารถในการแข่งขัน 
    - สนับสนุนให้สถานศึกษาอาชีวศึกษาผลิตกำลังแรงงานที่มีคุณภาพ ตามความเป็นเลิศ ของ

แต่ละสถานศึกษาและตามบริบทของพ้ืนที่ รวมทั้งสอดคล้องกับความต้องการของประเทศทั้งในปัจจุบันและ
อนาคต 

    - สนับสนุนให้สถานศึกษาอาชีวศึกษาบริหารจัดการอย่างมีคุณภาพและจัดการเรียนการ
สอนด้วยเครื่องมือปฏิบัติที่ทันสมัยและสอดคล้องกับเทคโนโลยี โดยเน้นให้ผู้เรียนมีทักษะการวิเคราะห์ข้อมูล 
(Data Analysis) และทักษะการสื่อสารภาษาต่างประเทศ 

4. การสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางการศึกษา 
    - พัฒนาแพลตฟอร์มดิจิทัลเพื่อการเรียนรู้ และใช้ดิจิทัลเป็นเครื่องมือการเรียนรู้ 
    - ศึกษาและปรับปรุงอัตราเงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายต่อหัวในการจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ให้

สอดคล้องกับสภาพเศรษฐกิจและบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญ 
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    - ระดมสรรพกำลังเพ่ือส่งเสริมสนับสนุนโรงเรียนนำร่องพ้ืนที่นวัตกรรมการศึกษา  เพ่ือลด
ความเหลื่อมล้ำทางการศึกษาให้สอดคล้องพระราชบัญญัติพ้ืนที่นวัตกรรมการศึกษา พ.ศ. 2562 

5. การจัดการศึกษาเพื่อสร้างเสริมคุณภาพชีวิตท่ีเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
    - เสริมสร้างการรับรู้ ความเข้าใจ ความตระหนัก และส่งเสริมคุณลักษณะและพฤติกรรม ที่

พึงประสงค์ด้านสิ่งแวดล้อม 
    - ส่งเสริมการพัฒนาสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรมที่ เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม  ให้สามารถ      

เป็นอาชีพ และสร้างรายได ้
6. การปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการ 
    - ปฏิรูปองค์การเพ่ือลดความทับซ้อน  เพ่ิมประสิทธิภาพและความเป็นเอกภาพของ

หน่วยงานที่มีภารกิจใกล้เคียงกัน เช่น ด้านประชาสัมพันธ์ ด้านต่างประเทศ ด้านเทคโนโลยี ด้านกฎหมาย       
เป็นต้น 
                         - ปรับปรุงกฎหมายและระเบียบที่เป็นอุปสรรคและข้อจำกัดในการดำเนินงาน โดยคำนึงถึง
ประโยชน์ของผู้เรียนและประชาชน ตลอดจนกระทรวงศึกษาธิการโดยรวม 

    - สนับสนุนกิจกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
    - พัฒนาระบบฐานข้อมูลด้านการศึกษา (Big Data) 
    - พัฒนาระบบการบริหารจัดการและพัฒนากำลังคนของกระทรวงศึกษาธิการ  ให้  

สอดคล้องกับการปฏิรูปองค์การ 
    - สนับสนุนให้สถานศึกษาเป็นนิติบุคคล เพ่ือให้สามารถบริหารจัดการศึกษาที่มีคุณภาพ ได้

อย่างอิสระและมีประสิทธิภาพ ภายใต้กรอบแนวทางของกระทรวงศึกษาธิการ 
    - จัดตั้งหน่วยงานวางแผนทางการเงิน (Financial Plan) ระดับจังหวัด เพ่ือพัฒนาคุณภาพ

ชีวิตบุคลากรของกระทรวงศึกษาธิการ 
    - ส่งเสริมโครงการ 1 ตำบล 1 โรงเรียนคุณภาพ โดยเน้นปรับสภาพแวดล้อมทั้งภายในและ

ภายนอกบริเวณโรงเรียนให้เอื้อต่อการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และจิตสาธารณะ 
การขับเคลื่อนนโยบายและจุดเน้นสู่การปฏิบัติ 
1. ให้ส่วนราชการ หน่วยงานในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ นำนโยบายและจุดเน้น  เป็นกรอบ

แนวทางมาใช้ในการวางแผนและจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 โดยคำนึงถึง
มาตรการ 4 ข้อ ตามที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ได้ให้แนวทางในการบริหารงบประมาณไว้ ดังนี้        
(1) งดดูงานต่างประเทศ 1 ปี ยกเว้นกรณีที่มีความจำเป็นและเป็นประโยชน์ต่อกระทรวงศึกษาธิการ (2) ลดการ
จัดอบรมสัมมนาที่มีขนาดใหญ่และใช้งบประมาณมาก (3) ยกเลิกการจัดงาน Event  และ (4) ทบทวน
งบประมาณท่ีมีความซ้ำซ้อน 

2.  ให้มีคณะกรรมการติดตาม ประเมินผล และรายงานการขับเคลื่อนนโยบายและจุดเน้นสู่
การปฏิบัติระดับพ้ืนที่ โดยให้ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการเป็นประธาน สำนักงานศึกษาธิการภาคและ
สำนักตรวจราชการและติดตามประเมินผล สป. เป็นฝ่ายเลขานุการและผู้ช่วยเลขานุการตามลำดับ โดยมีบทบาท
ภารกิจในการตรวจราชการ ติดตาม ประเมินผลในระดับนโยบาย และจัดทำรายงานเสนอต่อรัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงศึกษาธิการ และคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการจัดการศึกษาของ
กระทรวงศึกษาธิการ ทราบตามลำดับ 



25 
 

                                                                                    แผนพัฒนาการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน (พ.ศ. 2563 – 2565) 
 

3.  กรณีมีปัญหาในเชิงพ้ืนที่หรือข้อขัดข้องในการปฏิบัติงาน ให้ศึกษา วิเคราะห์ข้อมูลและ
ดำเนินการแก้ไขปัญหาในระดับพ้ืนที่ก่อน โดยใช้ภาคีเครือข่ายในการแก้ไขข้อขัดข้อง พร้อมทั้งรายงานต่อ
คณะกรรมการติดตามฯ ข้างต้น ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการตามลำดับ 

อนึ่ง สำหรับภารกิจของส่วนราชการหลักและหน่วยงานที่ปฏิบัติในลักษณะงานในเชิงหน้าที่ 
(Function) งานในเชิงยุทธศาสตร์ (Agenda) และงานในเชิงพ้ืนที่  (Area) ซึ่งได้ดำเนินการอยู่ก่อนเมื่อรัฐบาล         
หรือกระทรวงศึกษาธิการมีนโยบายสำคัญเพ่ิมเติมในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 นอกเหนือจากที่กำหนด            
หากมีความสอดคล้องกับหลักการ นโยบายและจุดเน้นข้างต้น ให้ถือเป็นหน้าที่ของส่วนราชการหลักและ
หน่วยงานที่เก่ียวข้องต้องเร่งรัด กำกับ ติดตาม ตรวจสอบให้การดำเนินการเกิดผลสำเร็จและมีประสิทธิภาพอย่าง
เป็นรูปธรรมด้วยเช่นกัน 
 
นโยบายและจุดเน้นกระทรวงศึกษาธิการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  (เพ่ิมเติม) 

ตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง นโยบายและจุดเน้น ของกระทรวงศึกษาธิการ 
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ประกาศ ณ วันที่ 27 ธันวาคม 2562 นั้น 

เนื่องจากในห้วงสถานการณ์การแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) 
รัฐบาลจึงได้กำหนดมาตรการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID -
19) ซึ่งทำให้สังคมไทยต้องปรับเปลี่ยนชีวิตให้เข้ากับวิถีชีวิตใหม่ หรือ New Normal จึงมีความจำเป็นต้อง
ปรับเปลี่ยนรูปแบบการดำเนินการให้มีความปลอดภัยทั้งต่อตัวผู้เรียน ข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษา
ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย ดังนั้น นโยบาย “การศึกษายกกำลังสอง (Thailand Education Eco – System : 
TE2S) เป็นการศึกษาท่ีเข้าใจ Supply และตอบโจทย์ Demand” ดังกล่าว 

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 8 และมาตรา 12 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหาร
ราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2546 รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ จึงประกาศนโยบายและจุดเน้นของ
กระทรวงศึกษาธิการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (เพ่ิมเติม) ดังนี้ 

หลักการตามนโยบาย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (เพิ่มเติม) 
“5. ดำเนินการปลดล็อก ปรับเปลี่ยน เปิดกว้าง ที่เป็นเงื่อนไขต่าง ๆ เพ่ือให้บรรลุผลตาม

นโยบาย “การศึกษายกกำลังสอง (Thailand Education Eco – System : TE2S) การศึกษาที่เข้าใจ Supply 
และตอบโจทย์ Demand” โดย 

- ปลดล็อก กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศต่าง ๆ เพ่ือให้เกิดความร่วมมือกันระหว่าง
ภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาสังคมให้สามารถดำเนินการที่เกี่ยวข้องกับการศึกษาได้อย่างรวดเร็ว รวมถึง
การบริหารการศึกษาของประเทศให้ครอบคลุมทุกพ้ืนที่ 

- ปรับเปลี่ยน หลักสูตรการเรียนการสอนที่มุ่งเน้นการพัฒนาขีดความสามารถและศักยภาพให้
ทันต่อการเปลี่ยนแปลงของโลก ปรับเปลี่ยนการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาผ่านศูนย์พัฒนาศักยภาพ
บุคคลเพ่ือความเป็นเลิศ (Human Capital Excellence Center : HCEC) เพ่ือให้ครู Up Skill และ Re-Skill 
ของตนเองได้ตลอดเวลา ทั้งนี้ เพื่อส่งต่อความรู้ไปยังผู้เรียนให้เป็นคนดี คนเก่ง และคนที่มีคุณภาพ 

- เปิดกว้าง เสรีทางการศึกษาให้ภาคเอกชนที่มีคุณภาพเข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนาการศึกษา
ร่วมประเมินผลการเรียนรู้ของผู้เรียนผ่านศูนย์พัฒนาศักยภาพบุคคลเพ่ือความเป็นเลิศ (Human Capital 
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Excellence Center : HCEC) จากแพลตฟอร์มดิจิทัล (Digital Education Excellence Platform : DEEP)  
ให้ครอบคลุมผู้เรียนทั่วประเทศ 

ทั้งนี้ เพื่อนำไปสู่นักเรียนยกกำลังสอง ที่เน้นเรียนเพ่ือรู้ พัฒนาทักษะเพ่ือทำ ครูยกกำลังสอง  
ที่เน้นเพิ่มคนเก่งมาเป็นครู พัฒนาครูในระบบ ห้องเรียนยกกำลังสองที่เน้นเรียนที่บ้าน ถามท่ีโรงเรียน หลักสูตร
ยกกำลังสองที่เน้นลดเวลาเรียน เพ่ิมเวลารู้  สื่อการเรียนรู้ยกกำลังสองที่เน้นเรียนผ่านสื่อผสมผสาน ผ่านช่องทาง
ที่หลากหลาย ได้แก่ On-Site เรียนที่โรงเรียน Online เรียนออนไลน์ผ่านแพลตฟอร์มด้านการศึกษาเพ่ือความ
เป็นเลิศ (Digital Education Excellence Platform : DEEP) ที่มีเนื้อหามาตรฐานจากผู้ผลิตที่เป็นภาคเอกชน 
On-Air เรียนผ่านโทรทัศน์ DLTV มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม โดยเนื้อหามาตรฐาน  จากผู้ผลิตที่เป็น
ภาคเอกชน และ On-Demand ซึ่งสามารถเรียนได้ทุกท่ี ทุกเวลา ที่มีอินเทอร์เน็ตและอุปกรณ์เชื่อมต่อ โรงเรียน
ยกกำลังสองที่มุ่งเน้นคุณภาพในโรงเรียนระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน เพ่ือความเป็นเลิศทางวิชาการ เพื่อความเป็น
เลิศทางภูมิปัญญาท้องถิ่นและวิสาหกิจชุมชนที่เน้นคุณภาพของวิทยาลัยอาชีวศึกษาเพ่ือความเป็นเลิศและความ
เชี่ยวชาญที่สามารถตอบโจทย์ทักษะและความรู้ที่เพ่ิมความเชี่ยวชาญในการปฏิบัติงาน 

จุดเน้นประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (เพิ่มเติม) 
- พัฒนาครูทุกระดับให้มีทักษะ ความรู้ที่จำเป็น เพ่ือทำหน้าที่วิทยากรมืออาชีพ (Train The 

Trainer) และขยายผลการพัฒนาผ่านศูนย์ พัฒนาศักยภาพบุคคลเพ่ือความเป็นเลิศ (Human Capital 
Excellence Center : HCEC) 

- จัดการเรียนรู้ตลอดชีวิตผ่านเว็บไซต์ http://www.deep.go.th โดยปลดล็อกและเปิดกว้าง
ให้ภาคเอกชนสามารถเข้ามาพัฒนาเนื้อหา เพื่อให้ผู้เรียน ครู และผู้บริหารทางการศึกษามีทางเลือกในการเรียนรู้
ที่หลากหลาย และตลอดเวลาผ่านแพลตฟอร์มด้านการศึกษาเพ่ือความเป็นเลิศ  (Digital Education 
Excellence Platform : DEEP) 

- ให้ผู้เรียน ครู ผู้บริหารทางการศึกษามีแผนพัฒนารายบุคคลผ่านแผนพัฒนารายบุคคล 
สู่ความเป็นเลิศ (Excellence Individual Development Plan : EIDP) 

- จัดทำ “คู่มือมาตรฐานโรงเรียน” เพ่ือกำหนดให้ทุกโรงเรียนต้องมีพ้ืนฐานที่จำเป็น” 

นโยบายสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2565 
ตามแผนแม่บทภายใต้ ยุท ธศาสตร์ช าติ  (พ .ศ . ๒๕๖๓  - ๒๕๔๐ ) และแผนปฏิ รูป             

“ด้านการศึกษา กำหนดให้มีการพัฒนาเด็กตั้งแต่ระดับปฐมวัยให้มีสมรรถนะและคุณลักษณะที่ดี สมวัยทุกด้าน 
โดยการปฏิรูปกระบวนการเรียนรู้ที่ตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ ๒1 ตระหนักถึงพหุปัญญา       
ของมนุษย์ที่หลากหลาย  มีเป้าหมายให้ผู้เรียนทุกกลุ่มวัยได้รับการศึกษาที่มีคุณภาพตามมาตรฐาน  มีทักษะ         
ที่จำเป็นของโลกอนาคต สามารถแก้ปัญหา ปรับตัว สี่อสาร และทำงานร่วมกับผู้อ่ืนได้อย่างมีประสิทธิผล           
มีวินัย มีนิสัยใฝ่เรียนรู้ อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต รวมทั้งเป็นพลเมืองที่รู้สิทธิและหน้าที่ มีความรับ ผิดชอบ            
และมีจิตสาธารณะ 

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน มุ่งมั่นในการพัฒนาการศึกษาขั้น พ้ืนฐาน         
ให้เป็น “การศึกษาขั้นพ้ืนฐานวิถีใหม่ วิถีคุณภาพ” มุ่งเน้นความปลอดภัยในสถานศึกษา ส่งเสริมโอกาสทาง 
การศึกษาที่มีคุณภาพอย่างเท่าเทียม และบริหารจัดการศึกษาอย่างมีประสิทธิภาพ จึงกำหนดนโยบายสำนักงาน
คณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ - ๒๕๖๕ ดังนี้ 
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๑. ด้านความปลอดภัย 
    พัฒนาระบบและกลไกในการดูแลความปลอดภัยให้กับผู้เรียน ครู และบุคลากรทางการ

ศึกษาและสถานศึกษา จากภัยพิบัติและภัยคุกคามทุกรูปแบบ รวมถึงการจัดสภาพแวดล้อมที่เอ้ือต่อการ          
มีสุขภาวะที่ดีสามารถปรับตัวต่อโรคอุบัติใหม่และโรคอุบัติซ้ำ 

๒. ด้านโอกาส 
    ๒.๑ สนับสนุน ให้เด็กปฐมวัยได้เข้าเรียนทุกคน มีพัฒนาการที่ดี ทั้งทางร่างกาย จิตใจ วินัย 

อารมณ ์สังคม และสติปัญญา ให้สมกับวัย 
    ๒.๒ ดำเนินการ ให้เด็กและเยาวชนได้รับการศึกษาจนจบการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน อย่างมี

คุณภาพตามมาตรฐาน วางรากฐานการศึกษาเพ่ืออาชีพ สามารถวิเคราะห์ตนเองเพ่ือการศึกษาต่อ และประกอบ
อาชีพตรงตามศักยภาพและความถนัดของตนเอง รวมทั้งส่งเสริมและพัฒนาผู้เรียนที่มีความสามารถพิเศษสู่ความ
เป็นเลิศ เพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ 

    ๒.๓ พัฒนาระบบดูแลช่วยเหลือเด็กและเยาวชนที่อยู่ในการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน เพ่ือป้องกัน
ไม่ใหอ้อกจากระบบการศึกษา รวมทั้งช่วยเหลือเด็กตกหล่นและเด็กออกกลางคันให้ได้รับการศึกษาขั้นพ้ืนฐานอย่างเท่า
เทียมกัน 

    ๒.๔ ส่งเสริมให้เด็กพิการและผู้ด้อยโอกาส ให้ได้รับโอกาสทางการศึกษาที่มีคุณภาพ มี
ทักษะในการดำเนินชีวิต มีพ้ืนฐานในการประกอบอาชีพ พ่ึงตนเองได้อย่างมีศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ตามหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

๓. ด้านคุณภาพ 
    ๓.๑ ส่งเสริมการจัดการศึกษาให้ผู้เรียนมีความรู้ มีทักษะการเรียนรู้และทักษะที่จำเป็นของ

โลกในศตวรรษที่ ๒๑ อย่างครบถ้วน เป็นคนดี มีวินัย มีความรักในสถาบันหลักของชาติ ยึดมั่นการปกครองใน
ระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข มีทัศนคติที่ถูกต้องต่อบ้านเมือง 

    ๓.๒ พัฒนาผู้ เรียนให้มีสมรรถนะและทักษะด้านการอ่าน คณิตศาสตร์ การคิดขั้นสูง 
นวัตกรรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีดิจิทัล และภาษาต่างประเทศ เพื่อเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขัน และ
การเลือกศึกษาต่อเพ่ือการมีงานทำ 

    ๓.๓ ปรับหลักสูตรเป็นหลักสูตรฐานสมรรถนะ ที่เน้นการพัฒนาสมรรถนะหลักที่จำเป็นใน
แต่ละระดับ จัดกระบวนการเรียนรู้แบบลงมือปฏิบัติจริง รวมทั้งส่งเสริมการจัดการเรียนรู้ที่สร้างสมดุลทุกด้าน 
ส่งเสริมการจัดการศึกษาเพ่ือพัฒนาพหุปัญญา พัฒนาระบบการวัดและประเมินผลผู้เรียนทุกระดับ 

    ๓.๔ พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา ให้เป็นครูยุคใหม่ มีศักยภาพในการจัดการเรียน
การสอนตามหลักสูตรฐานสมรรถนะ มีทักษะในการปฏิบัติหน้าที่ได้ดี มีความรู้ความสามารถในการใช้เทคโนโลยี
ดิจิทัล มีการพัฒนาตนเองทางวิชาชีพอย่างต่อเนื่อง รวมทั้งมีจิตวิญญาณความเป็นครู 

๔. ด้านประสิทธิภาพ 
    ๔.1 พัฒนาระบบบริหารจัดการโดยใช้พ้ืนที่เป็นฐาน มีนวัตกรรมเป็นกลไกหลักในการ

ขับเคลื่อนบนฐานข้อมูลสารสนเทศท่ีถูกต้อง ทันสมัย และการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน 
    ๔.๒ พัฒนาโรงเรียนมัธยมดีสี่มุมเมือง โรงเรียนคุณภาพของชุมชน โรงเรียนขนาดเล็กและ

โรงเรียนที่สามารถดำรงอยู่ได้อย่างมีคุณภาพ (Stand Alone) ให้มีคุณภาพอย่างยั่งยืน สอดคล้องกับบริบทของ
พ้ืนที ่
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               ๔.๓ บริหารจัดการโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา ที่มีจำนวนนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 
1 - ๓ น้อยกว่า 2๐ คน ให้ได้รับการศึกษาอย่างมีคุณภาพ สอดคล้องกับนโยบายโรงเรียนคุณภาพของชุมชน 

    ๔.๔ ส่งเสริมการจัดการศึกษาที่มีคุณภาพในสถานศึกษาที่มีวัตถุประสงค์เฉพาะ และ
สถานศึกษาท่ีตั้งในพ้ืนที่ลักษณะพิเศษ 

    ๔.๕ สนับสนุนพ้ืนที่นวัตกรรมการศึกษาให้เป็นต้นแบบการพัฒนานวัตกรรมการศึกษาและ
การเพ่ิมความคล่องตัวในการบริหารและการจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

    ๔.๖ เพ่ิมประสิทธิภาพการนิเทศ ติดตามและประเมินผลการศึกษาข้ันพื้นฐาน 

นโยบายสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 7 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
                 สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 7  ได้ศึกษารายละเอียดแผน นโยบายที่เกี่ยวข้อง
ประกอบด้วย กรอบยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2561 - 2580) แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560 - 2564) แผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2560 - 2579 นโยบายและจุดเน้น
ของกระทรวงศึกษาธิการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 นโยบายสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2565  โดยได้กำหนด วิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าประสงค์ มาตรการ              
และแนวทางในการดำเนินงาน และผลการดําเนินงานของสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 7       
มากำหนด กลยุทธ์ ในการพัฒนาการศึกษาสู่ความสำเร็จ ดังนี้ 

วิสัยทัศน์ 
                  สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 7 เป็นองค์กรคุณภาพ ตามมาตรฐานสากลบนพ้ืนฐาน
ความเป็นไทย 

พันธกิจ 
                 1. ส่งเสริม สนับสนุนสถานศึกษา จัดการศึกษาให้ผู้เรียน มีทักษะตามศตวรรษที่ 21 อย่างมี
คุณภาพบนพื้นฐานความเป็นไทย 
                 2. ประสาน ส่งเสริม สนับสนุน ให้ประชากรวัยเรียนได้รับการจัดการศึกษาอย่างมีคุณภาพ ทั่วถึง  
และเสมอภาค ร่วมกับทุกภาคส่วน  
                 3. พัฒนาผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษาให้ปฏิบัติหน้าที่ เต็มศักยภาพ และมี
ประสิทธิภาพตามมาตรฐานและสมรรถนะวิชาชีพ 
                 4. พัฒนาระบบการบริหารจัดการแบบมุ่งผลสัมฤทธิ์ และการมีส่วนร่วมรับผิดชอบต่อคุณภาพ
การศึกษา 

เป้าประสงค์ 
                 1. ผู้เรียนเป็นคนดี คนเก่ง มีคุณภาพ พร้อมสำหรับวิถีชีวิตใหม่ในศตวรรษที่ 21 
                 2. ครูและบุคลากรทางการศึกษา  เป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้ มีความรู้และจรรยาบรรณตาม
มาตรฐานวิชาชีพ  เป็นผู้สร้างสรรค์นวัตกรรม ใช้เทคโนโลยี และน้อมนำศาสตร์พระราชามาใช้ในการจัดการ
เรียนรู้ 
                  3. ผู้บริหารสถานศึกษามีภาวะผู้นำทางวิชาการ นำเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้บริหารงาน ยึดหลัก 
ธรรมาภิบาล และน้อมนำศาสตร์พระราชาสู่การปฏิบัติ 
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                 4. สถานศึกษาจัดการศึกษา เพ่ือการบรรลุเป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืน (Sustainable 
Development Goals: SDGs) และสร้างเสริมคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ตามหลักปรัชญา 
ของเศรษฐกิจพอเพียง 
                 5. สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา  สถานศึกษา  มีการบริหารจัดการเชิงบูรณาการ  มีระบบข้อมูล
สารสนเทศที่มีประสิทธิภาพ มีการกำกับ ติดตาม ประเมินผลและรายงานผลอย่างเป็นระบบ ใช้
งานวิจัย  เทคโนโลยีดิจิทัลนวตักรรม ในการขับเคลื่อนคุณภาพการศึกษา 

กลยุทธ์ 
                  กลยุทธ์ที่ 1 จดัการศึกษาเพ่ือความมั่นคง 
                  กลยุทธ์ที่ 2 พัฒนาคุณภาพผู้เรียนและส่งเสรมิการจัดการศึกษาเพ่ือสร้างขีดความสามารถในการ
แข่งขัน 
                  กลยุทธ์ที่ 3 ส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา 
                  กลยุทธ์ที่ 4 ขยายโอกาสการเข้าถึงบริการทางการศึกษาและการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ 
                  กลยุทธ์ที่ 5 จัดการศึกษาเพ่ือเสริมสร้างคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
                  กลยุทธ์ที่ 6 พัฒนาระบบบริหารจัดการและส่งเสริมการมีส่วนร่วม 
 

ค่านิยม  SESAO 7  (Secondary Educational Service Area Office  7) 
                  S = Standard and Service mind = มั่นคงในมาตรฐานและจิตบริการ 
                  E = Effectiveness and Expert = มุ่งประสิทธิผลและความชำนาญ 
                  S = Supervision and Smart = นิเทศกัลยาณมิตรและอัจฉริยะ 
                  A = Accountability and Abide = มีความรับผิดชอบและเคารพกติกา 
                  O = Opportunity and Organization chart = โอกาส และมอบหมายงานให้ตามสายงาน 

            7 = Seven Networks เครือข่าย 7 สหวิทยาเขตเพ่ือการพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
 

วัฒนธรรมองค์กร  SSMKE 
                  S : Service  = ใส่ใจบริการ    
                  S : Standard system =  ระบบงานมาตรฐาน  
                  M : Morality = ยดึมั่นคุณธรรม  
             K : The King’s Philosophy = น้อมนำศาสตร์พระราชา  
                  E : Excellence = พัฒนาสู่ความเป็นเลิศ  
 

อัตลักษณ์องค์กร  TWG 
                  T : Think together ร่วมคิด  
                  W : Work together ร่วมทำ  
                  G : Lead to goal นำสู่เป้าหมาย 
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จุดเน้นสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 7  
5 คุณภาพ (Five Quality)  

1. Quality SESAO 7  
2. Quality schools 
3. Quality teachers 
4. Quality classrooms 
5. Quality students 

 
1. สำนักงานเขตพ้ืนที่การการศึกษามัธยมศึกษา เขต 7 คุณภาพ Quality SESAO 7 
      1.1 เขตพ้ืนที่สุจริต 
      1.2 บริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล 
      1.3 สำนักงานดิจิทัล 
      1.4 ผู้เรียน ครู บุคลากรทางการศึกษา มีแผนพัฒนารายบุคคลผ่านแผนพัฒนารายบุคคลสู่ความเป็นเลิศ    
             (EIDP) 
2. สถานศึกษาคุณภาพ Quality school : โรงเรียนยกกำลังสอง 
      2.1 หลักสูตรยกกำลังสอง 

      2.1.1 พัฒนาหลักสูตรจัดการเรียนรู้เชิงรุก (Active Learning) 
      2.1.2 การวัดประเมินผล สอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษาแห่งชาติ 
      2.1.3 ลดเวลาเรียน เพ่ิมเวลารู้     

      2.2 คู่มือมาตรฐานโรงเรียน 
      2.3 สถานศึกษาปลอดภัย 

2.4 เน้นความเป็นเลิศทางวิชาการ สู่มาตรฐานสากล 
3. ครูคุณภาพ Quality teacher : ครูยกกำกำลังสอง 
      3.1 มีทักษะ ความรู้ และความชำนาญในการใช้เทคโนโลยีดิจิทัล ปัญญาประดิษฐ์ 
      3.2 มีทักษะ ความรู้ และความชำนาญในการภาษาอังกฤษ 
      3.3 จัดการเรียนรู้เชิงรุก (Active Learning) 
      3.4 เป็น ครูฝึก (coach) หรือ ผู้อำนวยความสะดวกในการเรียนรู้ (learning facilitator)  
      3.5 มทีักษะในการทำหน้าที่ตามมาตรฐานวิชาชีพ 
4. ห้องเรียนคุณภาพ Quality classroom 
    4.1 แหล่งเรียนรู้แห่งความสุข (บรรยากาศ ปลอดภัย เสมอภาค โอกาส) 
    4.2 ห้องเรียนยกกำลังสองที่เน้นเรียนที่บ้าน ถามที่โรงเรียน 
    4.3 สื่อการเรียนรู้ยกกำลังสอง (On-Site Online ผ่าน DEEP On-Air ผ่าน DTTV)  
         4.4 อินเทอร์เน็ตและอุปกรณ์เชื่อมต่อ เรียนรู้ได้ทุกท่ีทุกเวลา 
5. นักเรียนคุณภาพ Quality students : นักเรียนยกกำลังสอง 
    5.1 มีทักษะที่จำเป็นในศตวรรษท่ี 21 
    5.2 มีทักษะสื่อสารภาษาอังกฤษและภาษาท่ี 3 
    5.3 มีหลักแนวคิดท่ีถูกต้อง ด้านคุณธรรม จริยธรรม 
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    5.4 เป็นผู้มีความพอเพียง วินัย สุจริต จิตอาสา 
    5.5 มีสุขภาวะและทัศนคติท่ีดีต่อการดูแลสุขภาพ 
    5.6 มีทักษะชีวิต ทักษะอาชีพการมีงานทำ 
 
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 7 วิถีใหม่ วิถีคุณภาพ (ปลดล็อค ปรับเปลี่ยน เปิดกว้าง) 

เป้าหมาย 5 คุณภาพ (Five Quality)  
1. Quality SESAO 7  
2. Quality schools 
3. Quality teachers 
4. Quality classrooms 
5. Quality students 

 
มิติการขับเคลื่อน 

1. โอกาส 
2. คุณภาพ 
3. ประสิทธิภาพ 
4. ความปลอดภัย 

 
ความคาดหวัง 
           1. โอกาส 

    - เท่าเทียมและเสมอภาคการการศึกษา 
    - มีระบบสารสนเทศและเข้าถึงเทคโนโลยีสารสนเทศในการพัฒนาการศึกษา 
    - ทีการพัฒนาอาชีพการมีรายได้การมีงานทำ 
    - มีแหล่งเรียนรู้หลากหลาย 

 
          2. คุณภาพ 

    - มีระบบสารสนเทศท่ีทันสมัย 
    - มีนวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา 
    - มีหลักสูตรที่ตอบสนองความต้องการ 
    - เสริมทักษะการเรียนรู้ ทักษะชีวิต ทักษะอาชีพ การมีงานทำ 
    - ผู้เรียนมีคุณลักษณะทีพึงประสงค์ 
    - ผู้เรียนมีทักษะที่จำเป็นในศตวรรษที่ 21 
    - มีเครือข่ายในการจัดการศึกษา 
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         3. ประสิทธิภาพ 
    - ใช้นวัตกรรมในการขับเคลื่อนการจัดการศึกษา 
    - ให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา 

                         - มีระบบในการตรวจสอบ 
                         - การศึกษาได้มาตรฐาน มีความเป็นเลิศ สู่มาตรฐานสากล  
                         - ชุมชนแห่งการเรียนรู้ 
 

 
       4. ความปลอดภัย 

                         - ตระหนักถึงความปลอดภัย 
                         - มีทักษะในการป้องกันตนเอง 
                         - บริหารตามหลักธรรมาภิบาล 
                         - ป้องกันผู้เรียนจากการถูกคุกคาม 
                         - มีภาคีเครือข่ายที่มีประสิทธิภาพ 
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ส่วนที่ ๔ 
กลยุทธ์พัฒนาการศึกษา 

 สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๗ กำหนดกลยุทธ์การพัฒนาการศึกษาไว้ ๖ กลยุทธ์ ได้แก่ 
 กลยุทธ์ ๑. ด้านการจัดการศึกษาเพื่อความมั่นคงของมนุษย์และของชาติ 
 กลยุทธ์ ๒. ด้านการจัดการศึกษาเพื่อเพ่ิมความสามารถในการแข่งขันของประเทศ 
 กลยุทธ์ ๓. ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 
 กลยุทธ์ ๔. ด้านการสร้างโอกาสในการเข้าถึงบริการการศึกษาที่มีคุณภาพ มีมาตรฐานและลดความ  
                          เหลื่อมล้ำทางการศึกษา 
 กลยุทธ์ ๕. ด้านการจัดการศึกษาเพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
 กลยุทธ์๖. ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการศึกษา 

กลยุทธ์ที่ ๑. ด้านการจัดการศึกษาเพ่ือความมั่นคงของมนุษย์และของชาติ 

โครงการ ตัวช้ีวัดความสำเร็จ ปีฐาน 
๒๕๖๒ 

ค่าเป้าหมาย 
๒๕๖๓ 

กลุ่มที่รับผิดชอบ 

๑. โครงการสนองพระบรม-
ราโชบายด้านศึกษาของใน
หลวงรัชกาลที่ 10 และ
เศรษฐกิจพอเพียง 
   กิจกรรมที่ 1 ส่งเสริม
คุณภาพการจัดการศึกษา
ความเป็นพลเมืองโลกและ
การศึกษาเพ่ือการพัฒนา
อย่างยั่งยืนเพ่ือบรรลุเป้า 
หมายการพัฒนาที่ยั่งยืน 
(SDGs) 
   กิจกรรมที่ 2 ส่งเสริมการ
เรียนรู้ประวัติศาสตร์จังหวัด
ปราจีนบุรี นครนายก 
สระแก้ว 

  
 
 
 
ร้อยละของโรงเรียนได้รับ
การนิเทศ ติดตาม 
ตรวจสอบ และประเมินผล 
การศึกษาภาคเรียนละ     
1 ครั้ง 
     
 
ร้อยละของครูผู้สอนวิชา
ประวัติศาสตร์ ระดับมัธยม 
ศึกษา มีความรู้ ความเข้าใจ 
ในกระบวนการออกแบบ
การเรียนรู้วิชาประวัติศาสตร์ 

 
 
 
 

44 
 
 
 
 
 
 

n/a 

 
 
 
 

100 
 
 
 
 
 
 

100 
 
 
 
 
 

กลุ่มนิเทศติดตาม
และประเมินผล 

2. ป้องกันการมีเพศสัมพันธ์
ก่อนวัยอันควร (เพศวิถี) 

ร้อยละของผู้เข้าร่วม
โครงการ เกิดความ
ตระหนัก ได้รับความรู้   
และพัฒนาทักษะในการ
ดูแลช่วยเหลือนักเรียน 

44 100 กลุ่มส่งเสริมการจัด
การศึกษา 
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กลยุทธ์ที่ ๒. ด้านการจัดการศึกษาเพ่ือเพ่ิมความสามารถในการแข่งขันของประเทศ 
โครงการ ตัวช้ีวัดความสำเร็จ ปีฐาน 

๒๕๖๒ 
ค่าเป้าหมาย 

๒๕๖๓ 
กลุ่มที่รับผิดชอบ 

๓. โครงการพัฒนาระบบ
ประกันคุณภาพการศึกษา 
   กิจกรรมที่ 1 นิเทศ 
ติดตาม และประเมินผล
การศึกษา 
 
 
 
 
   กิจกรรมที่ 2 ยกระดับ
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
(พัฒนาคุณภาพผู้เรียนสู่
มาตรฐานการศึกษาขั้น
พ้ืนฐาน O-NET, PISA) 
 
 
 
 
 
 

 
 
  - ร้อยละของโรงเรียนใน
สังกัดทุกโรง มีการพัฒนา
คุณภาพตามนโยบาย
กระทรวงศึกษาธิการ          
กลยุทธ์  และจุดเน้นของ 
สำนักงานคณะกรรมการ
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
  - ร้อยละของผลสัมฤทธิ์
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 
และมัธยมศึกษาปีที่ 6 
เพ่ิมข้ึน + 3 จากฐานเดิม 
ค่าเฉลี่ยผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้ 
1. ระดับชั้นมธัยมศึกษาปีที่3 
   วชิาภาษาไทย 
   วชิาคณิตศาสตร ์
   วชิาวิทยาศาสตร ์
   วชิาภาษาอังกฤษ 
2. ระดับชั้นมธัยมศึกษาปีที่6 
   วชิาวชิาภาษาไทย 
   วชิาคณิตศาสตร ์
   วชิาวิทยาศาสตร ์
   วชิาภาษาอังกฤษ 
   วชิาสังคมศึกษา 

 
 

44 
 
 
 
 
 
 

44 
 
 
 
 
 

44.21 
28.95 
35.26 
28.21 

 
45.70 
26.81 
29.50 
28.25 
34.45 

 
 

100 
 
 
 
 
 
 

100 
 
 
 
 
 

47.21 
31.95 
38.26 
31.21 

 
48.70 
29.81 
32.50 
31.25 
37.45 

กลุ่มนิเทศติดตาม
และประเมินผล 

๔. โครงการยกระดับทักษะ
ความสามารถภาษาอังกฤษ 

ร้อยละของครูได้แลก เปลี่ยน 
เรียนรู้พัฒนาการจัดการ
เรียนการสอนภาษาอังกฤษ 

n/a 100 กลุ่มนิเทศติดตาม
และประเมินผล 

๕. โครงการส่งเสริมการ 
อ่านออก เขียนได้ และ    
รักการอ่าน 

จำนวนนักเรียนระดับ
มัธยมศึกษาปีที่ 1 – 6     
มีความรู้ ความเข้าใจ      
ในด้านการอ่านออก –   

100 100 กลุ่มนิเทศติดตาม
และประเมินผล 
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กลยุทธ์ที่ ๓. ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 
โครงการ ตัวช้ีวัดความสำเร็จ ปีฐาน 

๒๕๖๒ 
ค่าเป้าหมาย 

๒๕๖๓ 
กลุ่มที่รับผิดชอบ 

 การเขียนคล่อง เพ่ือนำไปสู่
การคิดวิเคราะห์ 

   

๖. โครงการส่งเสริมการจัด
การศึกษาเพ่ือการมีงานทำ 

จำนวนนักเรียนระดับชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 3 ทุกคน 
ได้พัฒนาคุณภาพการจัด
การศึกษาเพ่ือการมีงานทำ 

100 100 กลุ่มส่งเสริมการจัด
การศึกษา 

๗. โครงการยกระดับ
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 

 จำนวนโรงเรียนในสังกัด  
มีการพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาตามข้อเสนอแนะ 
ของคณะกรรมการติดตาม 
ตรวจสอบ ประเมินผล  
และนิเทศ (ก.ต.ป.น.)        

44 80 กลุ่มนิเทศติดตาม
และประเมินผล 

๘. โครงการพัฒนาระบบ
นิเทศภายใน 

จำนวนโรงเรียนในสังกัด      
มีระบบการนิเทศภายในที่มี
คุณภาพ 

n/a 100 กลุ่มนิเทศติดตาม
และประเมินผล 

๙. โครงการต่อต้าน
คอรัปชั่น 

ร้อยละของกลุ่มเป้าหมาย
ได้รับการพัฒนา เสริมสร้าง
คุณธรรม  จริยธรรม ในการ
ป้องกัน การทุจริตและ
คอรัปชั่น 

44 100 กลุ่มส่งเสริมการจัด
การศึกษา 

๑๐. โครงการส่งเสริม
พัฒนาครูและบุคลากร
ทางการศึกษา ตามความ
จำเป็น ความต้องการ ตาม
ศักยภาพและสมรรถนะทาง
วิชาชีพให้เป็นไปตาม
ระเบียบและกฎหมาย การ
ส่งเสริมพัฒนาครู 

จำนวนครูและบุคลากร
ทางการศึกษา ในสังกัด  
ทุกคนที่เข้าร่วมโครงการ
และสามารถนำ
กระบวนการ Professional 
Learning 
Community/Active 
learning/ID Plan/Digital 
Technology มา
พัฒนาการสอนได้ 

n/a 100 กลุ่มพัฒนาครูและ
บุคลากรทางการ
ศึกษา 
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กลยุทธ์ที่ ๔. ด้านการสร้างโอกาสในการเข้าถึงบริการการศึกษาที่มีคุณภาพ มีมาตรฐานและลดความเหลื่อมล้ำ
ทางการศึกษา 

โครงการ ตัวช้ีวัดความสำเร็จ ปีฐาน 
๒๕๖๒ 

ค่าเป้าหมาย 
๒๕๖๓ 

กลุ่มที่รับผิดชอบ 

๑๑. โครงการส่งเสริม
การศึกษาพิเศษ 

ร้อยละของกลุ่มเป้าหมายที่
เข้าร่วมโครงการมีความรู้
ความเข้าใจ จัดทำแผนการ
ศึกษาเฉพาะบุคคล (IEP) 

29 80 กลุ่มส่งเสริมการจัด
การศึกษา 

 
 
กลยุทธ์ที่ ๕. ด้านการจัดการศึกษาเพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 

โครงการ ตัวช้ีวัดความสำเร็จ ปีฐาน 
๒๕๖๒ 

ค่าเป้าหมาย 
๒๕๖๓ 

กลุ่มที่รับผิดชอบ 

๑๒. โครงการอนุรักษ์
สิ่งแวดล้อม 

จำนวนครู และนักเรียน     
มีจิตอาสา พัฒนาสภาพ 
แวดล้อมภายในโรงเรียน 

44 100 กลุ่มอำนวยการ 

๑๓. โครงการกำจัดขยะ
อย่างเป็นระบบ 

จำนวนโรงเรียนในสังกัด 
บริหารจัดการขยะที่เป็น
มิตรกับสิ่งแวดล้อม ได้มี
ประสิทธิภาพ 

44 100 กลุ่มส่งเสริมการจัด
การศึกษา 

 
กลยุทธ์ที่ ๖. ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการศึกษา 

โครงการ ตัวช้ีวัดความสำเร็จ ปีฐาน 
๒๕๖๒ 

ค่าเป้าหมาย 
๒๕๖๓ 

กลุ่มที่รับผิดชอบ 

๑๔. โครงการพัฒนาศูนย์
วิชาการ 

จำนวนโรงเรียนในสังกัด 
ทุกโรง มีการพัฒนา
คุณภาพตามนโยบาย 
กระทรวง ศึกษาธิการ และ
กลยุทธ์ จุดเน้นของ
สำนักงานคณะกรรมการ
การศึกษา ขั้นพ้ืนฐาน 

44 100 กลุ่มนิเทศติดตาม
และประเมินผล 

๑๕. โครงการส่งเสริม
ประสิทธิภาพการบริหาร
ระดับสหวิทยาเขต 

จำนวนโรงเรียนในสังกัดมี
การบริหารจัดการแบบ
กระจายอำนาจตามหลัก
ธรรมาภิบาล 
 
 

44 100 กลุ่มอำนวยการ 
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โครงการ ตัวช้ีวัดความสำเร็จ ปีฐาน 
๒๕๖๒ 

ค่าเป้าหมาย 
๒๕๖๓ 

กลุ่มที่รับผิดชอบ 

๑๖. โครงการเสริมสร้าง
ประสิทธิภาพข้าราชการ
และบุคลากรเพ่ือพัฒนา
องค์กรสู่ความเป็นเลิศ 

จำนวนข้าราชการและ
บุคลากรในสังกัด ได้รับการ
พัฒนาและสามารถดึง
ศักยภาพของตนเองมาใช้ใน
การปฏิบัติงานได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 

44 100 กลุ่มอำนวยการ 

๑๗. โครงการเสริมสร้าง
ความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับ
ระบบควบคุมภายใน 

จำนวนบุคลากรใน
สำนักงานเขตพ้ืนที่  
ผู้บริหารสถานศึกษาและ
ข้าราชการครู มีความรู้
ความเข้าใจระบบควบคุม
ภายใน 

n/a 100 กลุ่มอำนวยการ 

๑๘. โครงการส่งเสริม
ประสิทธิภาพการวาง
แผนการจัดการศึกษา 

จำนวนผู้บริหาร ครู และ
บุคลากรทางการศึกษา   
ในสังกัด  ได้รับความรู้ 
ความเข้าใจ นำไปปฏิบัติ 
งานได้มีประสิทธิภาพ 

n/a 100 กลุ่มนโยบายและ
แผน 

๑๙. โครงการพัฒนาและ
แนะนำการปฏิบัติงาน
การเงินและพัสดุโรงเรียนใน
สังกัด 

ร้อยละของโรงเรียนใน
สังกัด สามารถเบิกจ่ายเงิน
ได้อย่างถูกต้อง ตาม
ระเบียบกฎหมายและ
ข้อบังคับ 

n/a 100 กลุ่มบริหารการเงิน
และสินทรัพย์ 

๒๐. โครงการส่งเสริมและ
พัฒนาระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศ 
กิจกรรมที่ 1 ส่งเสริมและ
พัฒนาเทคโนโลยีและ
สารสนเทศ (Big Data) 
กิจกรรมที่ 2 พัฒนา
เครือข่ายและส่งเสริมการ 
ประชาสัมพันธ์ขององค์กร 
ด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ 

- สำนักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษามัธยมศึกษา เขต 
7 เป็นศูนย์รวบรวมข้อมูล
สารสนเทศขนาดใหญ่ (Big 
Data) ที่มีข้อมูลสารสนเทศ
ทางการศึกษาครอบคลุมทุก
ด้านเพื่อใช้ในการสืบค้น 
  - จำนวนครู และบุคลากร
ทางการศึกษาที่ปฏิบัติงาน
ประชาสัมพันธ์ มีความรู้ 
ความเข้าใจ เผยแพร่ข้อมูล
ข่าวสาร ประชาสัมพันธ์ใน
สื่อต่าง ๆ ได้อย่างเหมาะสม 

 
n/a 

 
 
 
 
 
 

44 

 
80 

 
 
 
 
 
 

100 

กลุ่มเทคโนโลยี
สารสนเทศ 
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โครงการ ตัวช้ีวัดความสำเร็จ ปีฐาน 
๒๕๖๒ 

ค่าเป้าหมาย 
๒๕๖๓ 

กลุ่มที่รับผิดชอบ 

๒๑. โครงการเพิ่ม
ประสิทธิภาพงานตรวจสอบ
ภายใน 

จำนวนสถานศึกษา 22 โรง  
ได้รับการตรวจสอบภายใน
ครบวงจรทุกแห่ง 

44 100 หน่วยตรวจสอบ
ภายใน 

๒๒. โครงการระดม
ทรัพยากรทางการศึกษา 

เป้าหมายการระดมทุน
ทรัพย์ โดยจัดงานเดิน – วิ่ง  
เพ่ือการกุศล 

n/a 200,000 กลุ่มส่งเสริมการจัด
การศึกษา 
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ส่วนที่ ๕ 
การนำแผนสู่การปฏิบัติ 

 
 สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๗  กำหนดกลยุทธ์เป้าหมาย การให้บริการและตัวชี้วัด
ในการพัฒนาการศึกษา จึงได้กำหนดบทบาทผู้มีส่วนขับเคลื่อนกลยุทธ์สู่การปฏิบัติ และการกำกับติดตามและ
ประเมินผลดังนี้  
 
บทบาทหน้าที่ผู้มีสว่นขับเคลื่อนกลยุทธ์  
 

  ระดับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา 
 ๑ .  สร้างความรู้ความเข้าใจการดำเนินงานตามคำรับรองการปฏิบัติราชการประจำปี และ 
การดำเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการประจำปี ให้บุคลากรในหน่วยงานและสถานศึกษาตระหนักใน ภารกิจที่
จะต้องดำเนินการให้ประสบความสำเร็จรวมทั้งประชาสัมพันธ์ให้ผู้มีส่วนเกี่ ยวข้อง (Stake holders) รับทราบ
เพ่ือให้การสนับสนุนให้ความร่วมมือเพ่ือการระดมทรัพยากรฯลฯ  
          ๒.  กำหนดให้มีผู้กำกับดูแลตัวชี้วัดและผู้เก็บข้อมูลในแต่ละตัวชี้วัดและจัดทำแผนงาน โครงการ/
กิจกรรมสนับสนุนตัวชี้วัด  
          ๓.  มอบหมายให้รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต ๗ รับผิดชอบงานการ
ปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการประจำปี การปฏิบัติราชการตามแผนปฏิบัติราชการ ประจำปี ทั้ง 
๖ กลยุทธ์ และมอบหมายให้มีเจ้าภาพหลักและเจ้าภาพรองในการประสานงานกำกับ ติดตามประเมินและ
รายงานผลการดำเนินงานตัวชี้วัด  
          ๔.  เร่งรัดดำเนินการตามตัวชี้วัด เพ่ือให้สามารถปรับปรุงพัฒนาการปฏิบัติงานให้บรรลุผล สำเร็จตาม
เป้าหมายได้อย่างมีประสิทธิภาพ  
          ๕.  จัดทำและดำเนินการลดรอบระยะเวลาลดขั้นตอนการดำเนินงานกำกับติดตามให้เจ้าหน้าที่
ดำเนินการตามกรอบระยะเวลาของขั้นตอนการดำเนินงานอย่างมีประสิทธิภาพ  
          ๖.  แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินตนเองของหน่วยงาน/สถานศึกษาประกอบด้วยผู้แทนจาก ภายใน
และผู้แทนจากภายนอกองค์กรเพ่ือรับรองการประเมินตนเองและวิเคราะห์นำผลการประเมินไป ปรับปรุงและ
พัฒนาการปฏิบัติงาน  
          ๗.  รายงานผลการประเมินตนเองในรอบการรายงานผล ๖ เดือน , ๙ เดือนและ ๑๒ เดือน ตามแบบ 
SAR Card และปฏิทินการรายงานผ่านระบบKRS และระบบARS ที่กำหนด  
           ๘. จัดสรรสิ่งจูงใจให้บุคลากรที่เกี่ยวข้องโดยการใช้ผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองการ ปฏิบัติ
ราชการประจำปี ผลการปฏิบัติราชการตามแผนปฏิบัติราชการประจำปี เพ่ือให้เป็นเครื่องมือใน การพัฒนา
คุณภาพการปฏิบัติราชการ 
 ระดับสถานศึกษา  
          ๑.  สร้างความรู้ความเข้าใจกับบุคลากรในสถานศึกษาและคณะกรรมการสถานศึกษา ซึ่งอาจรวมถึง
ชุมชนด้วย  
           ๒. กำหนดให้มีผู้กำกับดูแลตัวชี้วัดและผู้จัดเก็บข้อมูลในแต่ละตัวชี้วัดพร้อมจัดทำแผนงาน โครงการ/
กิจกรรมสนับสนุนตัวชี้วัด  
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           ๓ . มอบหมายให้มีผู้ประสานงานหลักหรือเจ้าภาพในการกำกับติดตามและจัดทำรายงานผล  
การดำเนินการรายงานต่อสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาและสาธารณชน  
           ๔.  จัดเตรียมเอกสารร่องรอยการดำเนินการรองรับการติดตามจากสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน หรือผู้แทนจากสำนักงาน ก.พ.ร. ที่มาติดตามประเมินผล  
           ๕. จัดให้มีการประเมินตนเองตามตัวชี้วัดที่ต้องปฏิบัติ โดยอาจเชิญกรรมการสถานศึกษา มาร่วมเป็น
คณะกรรมการประเมินและรายงานผลตามที่สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษากำหนด  
           ๖. สร้างความเข้าใจเกี่ยวกับผลตอบแทนการปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ และ 
การปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการทั้งที่เป็นผลตอบแทนอ่ืนที่ทางราชการจัดให้ใช้เพ่ือเป็นเครื่องมือใน การพัฒนา
คุณภาพการปฏิบัติงาน  
 
การกำกับติดตามและประเมินผล  
          ขั้นตอนสุดท้ายของการบริหารจัดการเชิงกลยุทธ์ได้แก่การติดตามและประเมินผลกลยุทธ์ หมายถึง 
การคอยติดตามและตรวจสอบความก้าวหน้าปัญหาอุปสรรคตลอดจนความำเร็จ และ ล้มเหลวของโครงการและ
กิจกรรมต่าง ๆ ซึ่ง  วิธีการในการติดตามประเมินผลก็คือการติดตามข้อมูล ข่าวสารโดยเฉพาะที่ เกี่ยวกับตัวชี้วัด
ความสำเร็จต่าง ๆ ที่กำหนดไว้ และคอยแก้ไขปัญหาอุปสรรคต่าง ๆ ที่อาจเกิดขึ้นตลอดจนการติดตามให้การ
สนับสนุนแก่ผู้ปฏิบัติงานในส่วนต่าง ๆ ในทุกด้านให้สามารถ ปฏิบัติงานตามกลยุทธ์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ  
          ระบบการติดตามและประเมินผลเป็นองค์ประกอบของความสำเร็จที่สำคัญของการควบคุม กลยุทธ์ 
(Strategy Control) ตามพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 
ที่หน่วยงานต้องกำหนดให้ชัดเจนว่าจะวัดผลในแต่ละตัวชี้วัดว่าใครเป็นผู้ที่รับผิดชอบ และรายงานผล  
          การติดตามผลการดำเนินงาน เพ่ือให้ได้ข้อมูลมาจัดทำรายงานผลการดำเนินงานลักษณะของ  
การติดตามผลการดำเนินงานตามแผนมี ดังนี้  
          ๑)  การติดตามผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาการศึกษาขั้นพ้ืนฐานซึ่งเป็นแผนระยะ ปานกลาง  
(๓ - ๕ปี) เป็นการติดตามผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัดผลสำเร็จของแผนในระยะครึ่งแผนและระยะสิ้นสุดแผน
และติดตามความก้าวหน้าของงานโครงการสำคัญที่กำหนดไว้ในกรอบแผนงาน โครงการริเริ่มสร้างสรรค์ที่ได้
กำหนดไว้ในแผน (Initiative) เพ่ือให้สามารถปรับกลยุทธ์ได้สอดคล้องกับสถานการณ์ที่เปลี่ยนไป เช่นนโยบาย
รัฐบาลกระทรวงกรมและความต้องการจำเป็นของหน่วยงานและสถานศึกษา 
         ๒)  การติดตามผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี (Action  Plan)  ซึ่งเป็นแผน ใช้เงิน
เป็นการติดตามผลการดำเนินงานตามตัวชี้ความสำเร็จของแผนซึ่งอาจกำหนดเป็นจุดเน้นการดำเนินงานประจำปี 
โดยติดตามความสำเร็จของงาน/โครงการ/กิจกรรมที่กำหนดไว้ในแผนรวมทั้งผลการเบิกจ่ายงบประมาณเป็นราย
ไตรมาสเพ่ือให้สามารถปรับแผนได้สอดคล้องกับความต้องการจำเป็นของหน่วยงานและโรงเรียนทั้งนี้ เครื่องมือ
การติดตามผลการดำเนินงานอาจใช้แบบสำรวจ สัมภาษณ์โปรแกรม On  Web และการศึกษาวิจัยรวมทั้งให้
ผู้รับผิดชอบแผนงานโครงการหรือผู้รับผิดชอบหลักการบริหารแผนสู่การปฏิบัติได้รายงานความก้าวหน้าและ
ปัญหาอุปสรรคและจัดให้มีคณะกรรมการตรวจสอบกลั่นกรองข้อมูลเนื่องจากข้อมูลจากรายงานรายบุคคลอาจไม่
ครบถ้วน เมื่อสมบูรณ์และมีความสอดคล้องเชื่อมโยงกันมากข้ึน 
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ค าสั่งส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 7 
ท่ี  140/2562                   

เร่ือง  แต่งต้ังคณะกรรมการจัดท าแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
---------------------------------------------------------------- 

  ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 7 ก าหนดจัดท าแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2563  เพื่อใช้เป็นเครื่องมือในก าหนดทิศทางการด าเนินงานของส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา 
เขต 7  โดยให้ครอบคลุมและสอดคล้องกับนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ ส านักงานคณะกรรมการการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน ส านักงานศึกษาธิการจังหวัด ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดแบบบูรณาการ และเป็นไปตามหลักการ
บริหารงานแบบมุ่งเน้นผลงานตามยุทธศาสตร์  

เพื่อให้การด าเนินการจัดท าแผนปฏิบัติการฯ เป็นไปด้วยความเรียบร้อย มีประสิทธิภาพ และ
ประสบผลส าเร็จ จึงเห็นควรแต่งต้ังคณะกรรมการจัดท าแผนปฏิบัติการฯ ดังต่อไปนี้ 

1.  คณะกรรมการที่ปรึกษาและก าหนดทิศทางการจัดการศึกษา ประกอบด้วย 
1.1  นายกฤษ  ละมูลมอญ  ผู้อ านวยการส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 7   ประธานกรรมการ 
1.2  นางธัญชนก  ก้อนเงนิ  ผู้อ านวยการกลุ่มอ านวยการ                กรรมการ 
1.3  นางสาวไปรยา  ไฝเจริญมงคล  ผู้อ านวยการหน่วยตรวจสอบภายใน  

และปฏิบัติหน้าท่ี ผู้อ านวยการกลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกลฯ กรรมการ 
1.4  นางระเบียบ หัสดีพงษ์  ผู้อ านวยการกลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์    กรรมการ 
1.5  นายประทีป  วงศ์สว่างศิริ ผู้อ านวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล        กรรมการ 
    และปฏิบัติหน้าท่ี ผู้อ านวยการกลุ่มกฎหมายและคดี    กรรมการ 
1.6  นางสาวอาภากร บุญรัตนศิลป์ นักทรัพยากรบุคคลช านาญการพิเศษ 
    ปฏิบัติหน้าท่ี ผู้อ านวยการกลุ่มพัฒนาครูฯ            กรรมการ 
1.7  นางกมลรัตน์  อ่อนเจริญ นักวิชาการศึกษาช านาญการพิเศษ 
    ปฏิบัติหน้าท่ี ผู้อ านวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา   กรรมการ 
1.8  นางชวนพิศ  โพธิ์หมื่นทิพย์  ผู้อ านวยการกลุ่มนโยบายและแผน                กรรมการและเลขานุการ 
1.9  นางมนัณญา  กองศักดา   นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช านาญการ           กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
1.10  นางณัฐวีร์  ห้วยทราย นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ          กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
1.11  นางสาวจุฑารัตน์  พิราชา นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ          กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
  มีหน้าที่  ให้ค าปรึกษาแนะน าและก าหนดทิศทางการด าเนินงาน การบริหารจัดการศึกษาของ
ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 7 ให้สอดคล้องกับนโยบายด้านการศึกษาของรัฐบาล กระทรวงศึกษาธิการ 
ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ส านักงานศึกษาธิการจังหวัด ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา และ
อ านวยความสะดวกให้การจัดท าแผนประสบความส าเร็จด้วยความเรียบร้อย 

 
 
 



2.  คณะกรรมการจัดท าแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ประกอบด้วย 
2.1  นายกฤษ  ละมลูมอญ   ผู้อ านวยการส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 7 ประธานกรรมการ 
2.2  ประธานสหวิทยาเขตทวารวด ี          กรรมการ 
2.3  ประธานสหวิทยาเขตศรีบูรพา          กรรมการ 
2.4  ประธานสหวิทยาเขตนฤบดนิทรจินดา       กรรมการ 
2.5  ประธานสหวิทยาเขตขุนด่านปราการชล         กรรมการ 
2.6  ประธานสหวิทยาเขตบ้านนา – องครักษ ์        กรรมการ 
2.7  ประธานสหวิทยาเขตวังบูรพา         กรรมการ 
2.8  ประธานสหวิทยาเขตป่ินมาลา         กรรมการ 
2.9  นายสุเทพ  ธีรชัสกลุ  ผู้อ านวยการโรงเรียนร่มเกล้า ปราจีนบุร ี   กรรมการ 
2.10  นางธัญชนก  ก้อนเงิน  ผู้อ านวยการกลุ่มอ านวยการ                 กรรมการ 
2.11  นางสาวไปรยา  ไฝเจรญิมงคล  ผู้อ านวยการหน่วยตรวจสอบภายใน  

และปฏิบัติหน้าท่ี ผู้อ านวยการกลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกลฯ  กรรมการ 
2.12  นางระเบียบ หัสดีพงษ ์ ผู้อ านวยการกลุ่มบริหารงานการเงินและสนิทรพัย์  กรรมการ 
2.13  นายประทีป  วงศ์สว่างศริ ิ ผู้อ านวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล      กรรมการ 
    และปฏิบัติหน้าท่ี ผู้อ านวยการกลุ่มกฎหมายและคด ี  กรรมการ 
2.14  นางสาวอาภากร บุญรัตนศิลป์   นักทรพัยากรบุคคลช านาญการพเิศษ 
    ปฏิบัติหน้าท่ี ผู้อ านวยการกลุ่มพัฒนาครฯู          กรรมการ 
2.15  นางกมลรัตน์  อ่อนเจรญิ นักวิชาการศึกษาช านาญการพเิศษ 
    ปฏิบัติหน้าท่ี ผู้อ านวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา    กรรมการ 
2.16  นายโอฬาร  ขยันการนาวี ศึกษานเิทศก์ช านาญการพิเศษ    กรรมการ 
2.17  นางสาวประนอม  สดศร ี นักวิชาการตรวจสอบภายในช านาญการพเิศษ     กรรมการ 
2.18  นางสัมฤทธ์ิ  ศรีสัมฤทธ์ิ นักวิชาการพสัดชุ านาญการพิเศษ    กรรมการ 
2.19  นางสาวจนัทร์เพ็ญ  อ้วนตงตน้  นักทรัพยากรบุคคลช านาญการพเิศษ      กรรมการ 
2.20  นางสาวณชัฌาวรรณ  ปัญญาดี  นักวิชาการศึกษาช านาญการ    กรรมการ 
2.21  นางบุญเรือง  พงษ์ประเสริฐ   นักทรพัยากรบุคคลช านาญการ    กรรมการ 
2.22  นางรักชนก  ไผ่สขุ  นักทรพัยากรบุคคลปฏิบัติการ    กรรมการ 
2.23  นางสาวศุภวรรณ  โคกกระชาย  นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ    กรรมการ 
2.24  นางสาวณชิาภา  ปรือทอง ครชู านาญการพิเศษ โรงเรียนองครักษ ์   กรรมการ 
2.25  นางมัทนา  ดวงกลาง  ครชู านาญการพิเศษ โรงเรียนองครักษ ์   กรรมการ   
2.26  นางสาวพิมพาภรน ์ เกตุท า   พนักงานราชการ        กรรมการ 
2.27  นายวิชัย  โกซนิ  อัตราจ้าง ปฏิบัติหน้าท่ี นติิกร    กรรมการ 
2.28  นางสาวสุกญัญา  มาตเลี่ยม  อัตราจ้าง         กรรมการ 
2.29  ว่าท่ี ร.ต.หญิง กชกรณ ์นาคคล้าย  อัตราจ้าง        กรรมการ 
2.30  นายพงศ์ศริิ  กองภูเขียว อัตราจ้าง         กรรมการ 
2.31  นางสาวผกามาศ  อยู่ด ี อัตราจ้าง         กรรมการ 
2.32  นางสาวพจิิตตรา  ทองค าแสง  อัตราจ้าง         กรรมการ 
2.33  นางชวนพิศ  โพธ์ิหม่ืนทิพย์  ผู้อ านวยการกลุ่มนโยบายและแผน                      กรรมการและเลขานุการ 
2.34  นางมนณัญา  กองศักดา   นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช านาญการ           กรรมการและผูช้่วยเลขานุการ 
2.35  นางณัฐวีร์  ห้วยทราย นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ          กรรมการและผูช้่วยเลขานุการ 
2.36  นางสาวจฑุารัตน์  พริาชา นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ          กรรมการและผูช้่วยเลขานุการ 
2.37  นางสาวพชัฎาภา  เปรมวินัย   อัตราจ้าง                     กรรมการและผูช้่วยเลขานุการ 
 
 

 



มีหน้าที่   
1.  พิจารณาโครงการ/กิจกรรม เพื่อบรรจุเข้าแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563  
2.  พิจารณาจัดท าแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 

3.  คณะกรรมการบริหารการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ ติดตามประเมินผลและรายงานผล
การด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ประกอบด้วย 
3.1  นายกฤษ  ละมูลมอญ  ผู้อ านวยการส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 7   ประธานกรรมการ 
3.2  นางธัญชนก  ก้อนเงนิ  ผู้อ านวยการกลุ่มอ านวยการ                กรรมการ 
3.3  นางสาวไปรยา  ไฝเจริญมงคล  ผู้อ านวยการหน่วยตรวจสอบภายใน  

และปฏิบัติหน้าท่ี ผู้อ านวยการกลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกลฯ กรรมการ 
3.4  นางระเบียบ หัสดีพงษ์  ผู้อ านวยการกลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย ์    กรรมการ 
3.5  นายประทีป  วงศ์สว่างศิริ ผู้อ านวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล        กรรมการ
    และปฏิบัติหน้าท่ี ผู้อ านวยการกลุ่มกฎหมายและคดี    กรรมการ 
3.6  นางสาวอาภากร บุญรัตนศิลป์ นักทรัพยากรบุคคลช านาญการพิเศษ 
    ปฏิบัติหน้าท่ี ผู้อ านวยการกลุ่มพัฒนาครูฯ            กรรมการ 
3.7  นางกมลรัตน์  อ่อนเจริญ นักวิชาการศึกษาช านาญการพิเศษ 
    ปฏิบัติหน้าท่ี ผู้อ านวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา   กรรมการ 
3.8  นางชวนพิศ  โพธิ์หมื่นทิพย์  ผู้อ านวยการกลุ่มนโยบายและแผน                กรรมการและเลขานุการ 
3.9  นางมนัณญา  กองศักดา   นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช านาญการ           กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
3.10  นางณัฐวีร์  ห้วยทราย นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ          กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
3.11  นางสาวจุฑารัตน์  พิราชา นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ          กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
   มีหน้าที่   

1.  พิจารณาและบูรณาการการด าเนินงานและการจัดสรรงบประมาณตามจุดเน้น 6 
ยุทธศาสตร์การปฏิรูปการศึกษา โดยให้ผลการด าเนินงานสอดคล้องกับตัวชี้วัดความส าเร็จตามยุทธศาสตร์การ
ปฏิรูปการศึกษาให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด 

2.  บูรณาการโครงการ/กิจกรรม งบประมาณ และการใช้ทรัพยากรร่วมกัน โดยค านึงถึงการ
บริหารงบประมาณอย่างมีประสิทธิภาพ คุ้มค่า และเกิดประโยชน์สูงสุด   

3.  ติดตามประเมินผลและรายงานผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2563 

4.  วิเคราะห์ประสิทธิภาพการใช้จ่ายงบประมาณเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพรวมทั้งมีระบบ                  
การก ากับดูแลให้โปร่งใส และเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณท่ีมีประสิทธิภาพให้เป็นไปตามเป้าหมายท่ีก าหนด 
 
 
 
 
 
 
 

 



4.  คณะกรรมการด าเนินการจัดประชุมฯ และจัดท ารูปเล่มแผนปฏิบัติการประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ.2563  
4.1  นางชวนพิศ  โพธิ์หมื่นทิพย์  ผู้อ านวยการกลุ่มนโยบายและแผน                 ประธานกรรมการ 
4.2  นางมนัณญา  กองศักดา   นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช านาญการ            กรรมการ 
4.3  นางณัฐวีร์  ห้วยทราย นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ           กรรมการ 
4.4  นายศิริศักดิ์  พิมพ์กิจ อัตราจ้าง      กรรมการ 
4.5  นายจักรชัย  แซ่เตียว อัตราจ้าง      กรรมการ 
4.6  นางสาวจุฑารัตน์  พิราชา นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ          กรรมการและเลขานุการ 
4.7  นางสาวพัชฎาภา  เปรมวินัย อัตราจ้าง             กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
  มีหน้าที่   

1.  จัดเตรียมเอกสารท่ีเกี่ยวข้องส าหรับจัดท าแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
2.  ด าเนินการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการจัดท าแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
3.  จัดท ารูปเล่มแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562 
4.  เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ต่อผู้เกี่ยวข้องและสาธารณชน  

ใหค้ณะกรรมการท่ีได้รับการแต่งต้ัง ปฏิบัติหน้าท่ีด้วยความรอบคอบ โดยยึดข้อกฎหมาย  
และแนวนโยบายของราชการเป็นแนวทางในการด าเนินการ เพื่อให้แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
ของส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 7 เกิดความส าเร็จ สามารถใช้เป็นทิศทางการจัดการศึกษาของ
หน่วยงานและสถานศึกษาได้อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล 
 

  ท้ังนี้  ต้ังแต่บัดนี้เป็นต้นไป 
 

    ส่ัง ณ วันท่ี  26  กันยายน  พ.ศ. 2562 
 



 


