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ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 24 
ส านักงานคณะกรรมการขั้นพื้นฐาน 

กระทรวงศึกษาธิการ 



 
                   
                                                  บันทึกข้อความ 
ส่วนราชการ  กลุ่มนโยบายและแผนงาน  โรงเรียนไตรรัตนวิทยาคม  อ าเภอฆ้องชัย   จังหวัดกาฬสินธุ์ 
ที่     พิเศษ /2562   วันที่  10  พฤษภาคม พ.ศ. 2562  
เรื่อง  ขออนุมัตใิช้แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา ประจ าปีการศึกษา  2562 - 2565 

เรียน ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 

 ด้วยกลุ่มนโยบายและแผนงานโรงเรียนไตรรัตนวิทยาคม ได้ด าเนินการจัดท าแผนพัฒนาคุณภาพ                 
การศึกษา ประจ าปีการศึกษา 2562 – 2565  โดยยึดนโยบายทางการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ                     
นโยบายของส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน และนโยบายการพัฒนาการศึกษาของส านักงาน                         
เขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา  เขต 24  เพ่ือก าหนดทิศทางการพัฒนา วิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าประสงค์                         
ของโรงเรียนไตรรัตนวิทยาคม ส าหรับเป็นแนวทางในการพัฒนาการศึกษาต่อไป    
 บัดนี้กลุ่มบริหารงานนโยบายและแผนงาน  ได้จัดท าพัฒนาคุณภาพการศึกษา ประจ าปีการศึกษา                      
2562 - 2565  เสร็จเรียบรอ้ยแล้ว  จึงขออนุมัติใช้แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาฉบับนี้ ในการพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาของโรงเรียนไตรรัตนวิทยาคมต่อไป 

   จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณาอนุมัติ 

        ลงชื่อ  

         (นายมาโนช   ภูคงก่ิง)   
                 ผู้อ านวยการโรงเรียนไตรรัตนวิทยาคม 

 
 
 



ค าน า 
 

  โรงเรียนไตรรัตนวิทยาคม  สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 24 เป็นหน่วยงาน                
ที่อยู่ภายใต้การก ากับดูแลของส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน กระทรวงศึกษาธิการ มีหน้าที่
ด าเนินการจัดท านโยบายและแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของโรงเรียนไตรรัตนวิทยาคม ให้สอดคล้องกับ
มาตรฐานการศึกษา และความต้องการของท้องถิ่น แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาฉบับนี้จัดท าขึ้นเพ่ือ 
เป็นกรอบแนวทางการพัฒนาคุณภาพการศึกษาประจ าปีการศึกษา 2562 - 2565  ที่สอดคล้องกับ 
นโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ นโยบายการพัฒนาการศึกษาของส านักงานคณะกรรมการการศึกษา 
ขั้นพ้ืนฐานและนโยบายการพัฒนาการศึกษาของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 24   
เพ่ือก าหนดทิศทางการพัฒนา วิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าประสงค์ ของโรงเรียนไตรรัตนวิทยาคม ส าหรับเป็น
แนวทางในการพัฒนาการศึกษาต่อไป 
  ขอขอบคุณ ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องทุกคน ที่ได้ร่วมจัดท าแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา พ.ศ.2562  
ถึง พ.ศ. 2565 ของโรงเรียนไตรรัตนวิทยาคม สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 24  
ฉบับนี้จนเสร็จสมบูรณ์  สามารถน าไปสู่การปฏิบัติ และด าเนินการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของโรงเรียน 
ได้อย่างมีประสิทธิภาพจนเกิดประสิทธิผลต่อไป 
 
                

     
      โรงเรียนไตรรัตนวิทยาคม 
      10  พฤษภาคม  ๒๕๖2  
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เรื่อง                    หน้า 
ส่วนที่ 1  สภาพปัจจุบันและการจัดการศึกษา        1 
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- ข้อมูลบุคลากรของสถานศึกษา       4 
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ส่วนที่ 2 ทิศทางการพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

- ยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2560-2579)     27 
- แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560-2564)   29 
- แผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2560 – 2579      37 
- นโยบายรัฐบาล (พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี)    39 
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- จุดเน้นนโยบายของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ             42                                    
- แผนพัฒนาการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ ฉบับที่ 12 (พ.ศ.2560-2564)  45 
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- ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดกาฬสินธุ์  (พ.ศ. 2561-2564)    55 
- นโยบายส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน     56 
- นโยบายส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 24 (กาฬสินธุ์)            60 

 
ส่วนที่ 3 ขั้นตอนการจัดท าแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา      65 
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