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สภาพทัว่ ไป
พังงา เปนจังหวัดที่มีภูมิประเทศสวนใหญเปนปาเขา มีพื้นที่ 4,170.895

ตารางกิโลเมตร อยูหา งจากกรุงเทพฯ ประมาณ 788 กิโลเมตร ชื่อของ
จังหวัดพังงานั้นเดิมนาจะเรียกวา “เมืองภูงา” ตามชื่อเขางา หรือเขาพังงา ซึ่ง
อยูในตัวเมืองพังงาในปจจุบัน เมื่อตั้งเมืองขึ้นจึงเรียกกันวา “เมื
เมืองภูงาา” เมือง
ภูงานี้อาจจะตั้งชื่อใหคลองจองเปนคูกับเมืองภูเก็ตมาแตเดิมก็ได แตเหตุท่ี
เมืองภูงากลายเปนเมืองพังงานั้น สันนิษฐานวานาจะมาจากเมืองภูงา เปน
เมืองที่มีแรอุดมสมบูรณจึงมีฝรั่งมาติดตอซื้อขายแรดีบุกกันมาก และฝรั่ง
เหลานี้คงจะออกเสี
งจะ
ยงเมืองภูงาเปนเมือง “พังงา” เพราะแตเดิมฝรั่งเขียน
เมืองภูงาวาPHUNGA หรือ PUNGA ซึ่งอาจอานวา ภูงา หรือจะอานวา
พั ง ง า ห รื อ พั ง ก า
ก็ ไ ด
“ไขมุกอันดามัน” เปนชื่อเรียกอีกอยางนึงของจังหวัดภูเก็ต(Phuket) ซึ่งเปนแหลงทองเที่ยวที่มีชื่อเสียง
ระดับโลก ถาใครเคยไปเที่ยวจะรูเลย
ว า เสน ห ข องภู เ ก็ ต ที่ ทํ า ให นัก ท อ งเที่ ย วประทั บ ใจ
ไม ไ ด มี เ พี ย งแค วิ ว สวยๆ
ของทะเลอันดามันเทานั้น ยังมีกิจกรรมการ
ทอ งเที่ ย วสนุก ๆ ให เ ลื อ ก
มากมาย รวมถึ ง บรรยากาศของเมื อ ง
ท อ งเที่ ย วที่ คึ ก คั ก และมี
ชีวิตชีวาเหมาะเปนอยางยิ่งกับ
การหลีกหนีความวุนวายใน
ชีวิตประจํา วัน ไปพักผอน
เจอผู ค นที่ ยิ้ ม แย ม แจ ม ใส
เ ป น มิ ต ร ชิ ม อ า ห า ร
พื้นเมืองอรอยๆ และโรงแรมที่พัก
ซึ่ ง มี ใ ห เ ลื อ กหลายราคา
และบรรยากาศ
สภาพภู มิ ป ระเทศของภู เ ก็ ต เป น เกาะ
ขนาดใหญ ตั้งอยูบนภาคใตฝงทะเลอันดา
มัน มีพื้นที่ ประมาณ 543ตารางกิ
ตารางกิโ ลเมตร
ซึ่ ง ถื อ เป น เกาะที่ ใ หญ ที่ สุ ด ในประเทศไทย
เชื่อมตอกับแผนดินใหญที่จังหวัดพังงา ผาน
ทางสะพานสารสิน และทางหลวงหมายเลข 402
อยูหางจากกรุงเทพเกือบๆ 900 กิโลเมตร มีประชากรประมาณ 3 แสนกวาคน และเนื่องจากเปนที่ตั้ง
ของสนามบินนานาชาติ ทําใหภเู ก็ตเปนจุ
นจุดตั้งตนในการเดินทางไปตามแหลงทองเที่ยวและเกาะแกงตาง
ในจังหวัดรอบๆ อยา งเกาะพีพี อุทยานแหงชาติหมูเกาะสิมิลัน หรือหมูเกาะสุรินทร ซึ่งอยูในจังหวัด
พังงาและกระบี่แหลงทองเที่ยวที่มีช่ือเสียงของภูเก็ตมีมากมายหลายแหง โดยเฉพาะหาดทราย ที่อยู
ทางดานตะวันนตกของเกาะ
ตกของเกาะ นับตั้งแตทางเหนือลงไปก็จะเปนหาดไมขาว
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หาดในยาง หาดบางเทา หาดสุรินทร หาดกมลา หาดปาตอง หาดกะรนหาดกะตะ หาดในหาน และ
ที่สุดปลายเกาะคือแหลมพรหมเทพ
“ระนอง” ภูมิประเทศประกอบดวย ทิวเขา หุบเขาสลับซับซอน ทาง
ทิศตะวันออกของจังหวัด พื้นที่ลาดเอียงลงสูทะเลอันดามันทางทิศ
ตะวัน ตก ภูเขาสู งสุ ด คือ ภู เ ขาพอ ตาโชงโดง สูง 1,700 ฟุ ต
นอกจากนี้ ยัง มีที่ ราบแคบ ๆ ระหวา งแนวภูเขากับ ชายฝง ทะเล
กอใหเกิดลํา น้ําสายสั้น ๆ หลายสาย แมน้ํา ที่สํา คัญ ไดแก แมน้ํา
กระบุรี เปนแมน้ํา สายสํา คัญที่ก้ันพรมแดนไทย – พมา ตนน้ําเกิด
จากเขาน้ําตุนและเขาจอมแห ทางทิศเหนือ ไหลลงทะเลอันดามัน
ยาวประมาณ 95 กิโลเมตรคลองลําเลียง ตนน้ําเกิดจากเขาบางใหญ
และเขาแดนทางทิศเหนือไหลลงสูแมน้ํากระบุรี ที่บานนานอย ยาวประมาณ 30 กิโลเมตร
คลองวัน ตนน้ํา เกิดจากเขาหินลุ ทางทิศเหนือของจั งหวัดไหลลงสู แมน้ํากระบุรี ที่บา นทับหลี ยาว
ประมาณ 20 กิโลเมตรคลองกระบุรี ตนน้ําเกิดจากเขาผักแวน เขตชุมพร – ระนอง แมน้ํากระบุรี ผาน
อําเภอกระบุรี ยาวประมาณ 20 กิโลเมตรคลองละอุน ตนน้ําเกิดจากเทือกเขาหวยเสียด และเขาหินดาน
ทางทิศตะวันออกไหลลงสูแมน้ํากระบุรีที่บานเขาฝาชี ยาวทั้งหมดประมาณ 35 กิโลเมตร คลองหาดสม
แปน ตนน้ําเกิดจากเทือกเขาจอมแหลม และเขานมสาวไหลลงสูทะเลอันดามัน ที่บานเกาะกลาง ยาว
ทั้งหมดประมาณ 19 กิโลเมตรคลองกะเปอร ตนน้ําเกิดจากเขายายหมอน ไหลลงสูทะเลอันดามันที่บาน
บางลําพู ยาวทั้งหมดประมาณ 32 กิโลเมตรคลองกําพวน ตนน้ําเกิดจากเขาพระหมี ไหลลงสูทะเลอันดา
มันที่บา นกําพวน ยาวทั้งหมดประมาณ 19 กิโลเมตร
ระนองเปนจังหวัดภาคใตตอนบน ดานทิศตะวันตกติดกับทะเลอันดามัน และ ประเทศพมา
โดยมีระยะทางจากกรุงเทพมหานคร ผานทางหลวงแผนดินหมายเลข 4 (ถนนเพชรเกษม ) ประมาณ
568 กิโลเมตร มีเนื้อที่ประมาณ 3,298.045 ตารางกิโลเมตร ( 2,061,278 ไร ) เปนจังหวัดที่มีพื้นที่มาก
เปนอันดับที่ 60 ของประเทศไทยเปนพื้นที่ราบ 14% และภูเขา 86% มีเกาะใหญนอยในทะเล อันดามัน
จํานวน 62 เกาะ และมีอาณาเขตติดตอกับจังหวัดใกลเคียง ดังนี้
ทิศเหนือ
ทิศตะวันออก

ทิศใต
ทิศตะวันตก

: ติดตอกับ อําเภอทาแซะ จังหวัดชุมพร
: ติดตอกับ อําเภอเมือง,อําเภอสวี,อําเภอพะโตะ จังหวัดชุมพร และอําเภอ
ไชยา ,อําเภอทาฉาง , อําเภอบานตาขุน และกิ่งอําเภอวิภาวดี จังหวัด
สุราษฎรธานี
: ติดตอกับ อําเภอคุระบุรี จังหวัดพังงา และอําเภอคีรีรัฐนิคม จังหวัด
สุราษฎรธานี
: ติดตอกับ ติดตอกับประเทศพมา และทะเลอันดามัน
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อํานาจหนาที่
สํา นักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 14 เปนหนวยงานทางการศึกษาภายใตการ
กํากับดูแลของสํสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ มีภารกิจเกี่ยวกับการ
จัดและการสงเสริมการศึกษาขั้นพื้นฐาน โดยมีอํานาจหนาที่ตามกฎกระทรวงแบงสวนราชการสํานักงาน
คณะกรรมการการศึ
กรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ พพ.ศ. 2546 ดังนี้
ก. ดําเนินการใหเปนไปตามอํานาจหนาที่ของคณะกรรมการศึ
องคณะกรรมการ กษาธิการจังหวัด (คํคําสั่ง คสช
คสช.ที่ 10/2559
ลงวันที่ 21 มีนาคม 2559)
ข. มีอํานาจหนาที่เกี่ยวกับการศึกษาที่กาํ หนดไวในกฎหมายนี้ (พรบ.ระเบี
ระเบียบบริหารราชการ
กระทรวงศึกษาธิการ) และกฎหมายอื่นและ
ค. มีอํานาจหนาที่ ดังนี้
1) จัดทํานโยบาย แผนพัฒนา และมาตรฐานการศึกษาของเขตพื้นที่การศึกษาใหสอดคลองกับ
นโยบาย มาตรฐานการศึกษา แผนการศึกษา แผนพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐานและความ
ฐาน
ตองการของทองถิ่น
2) วิเคราะหการจัดตั้งงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไปของสถานศึกษา และหนวยงานในเขตพื้นที่
การศึกษา และแจงจัดสรรงบประมาณที่ไดรบั ใหหนวยงานขางตนรับทราบและกํากับ
ตรวจสอบ ติดตามการใชจายงบประมาณของหนวยงานดังกลาว
3) ประสาน สงเสริม สนับสนุน และพัฒนาหลักสูตรรวมกับสถานศึกษาในเขตพื้นที่การศึกษา
4) กํากับ ดูแล ติดตาม และประเมินผลสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน และในเขตพื้นที่การศึกษา
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5) ศึกษา วิเคราะห วิจัย และรวบรวมขอมูลสารสนเทศดานการศึกษาในเขตพื้นที่การศึกษา
6) ประสานการระดมทรัพยากรดานตาง ๆ รวมทั้งทรัพยากรบุคคล เพื่อสงเสริมสนับสนุน การ
จัดและพัฒนาการศึกษาในเขตพื้นที่การศึกษา
7) จัดระบบการประกันคุณภาพการศึกษา และประเมินผลสถานศึกษาในเขตพื้นที่การศึกษา
8) ประสาน สงเสริม สนับสนุน การจัดการศึกษาองคกรปกครองสวนทองถิ่น รวมทั้งบุคคล
องคกรชุมชน องคกรวิชาชีพ สถาบันศาสนา สถานประกอบการและสถาบันอื่นที่จัดรูปแบบ
ที่หลากหลายในเขตพื้นที่การศึกษา
9) ดําเนินการและประสาน สงเสริม สนับสนุนการวิจัยและพัฒนาการศึกษาในเขตพื้นที่
การศึกษา
10) ประสาน สงเสริมการดําเนินงานของคณะอนุกรรมการ และคณะทํางานดานการศึกษา
11) ประสานการปฏิบัติราชการทั่วไปกับองคกร หนวยงานภาครัฐ เอกชน และองคกรปกครอง
สวนทองถิ่น ในเขตพื้นที่การศึกษา
12) ปฏิบัติหนาที่อื่นเกี่ยวกับกิจการภายในเขตพื้นที่การศึกษาที่มิไดระบุใหเปนหนาที่ของผูใด
โดยเฉพาะ หรือปฏิบัติงานอื่นตามที่มอบหมาย
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โครงสรางการบริหารภายในสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 14
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ขอมูลพืน้ ฐาน

 โรงเรียนในสังกัด จํานวน 27 โรงเรียน แบงตามขนาดโรงเรียน ดังนี้
- ขนาดเล็ก(นักเรียน 1 – 499 คน)
จํานวน 11 โรงเรียน
- ขนาดกลาง (นักเรียน 500 – 1,499 คน)
จํานวน 8 โรงเรียน
- ขนาดใหญ (นักเรียน 1,500 – 2,499 คน)
จํานวน 6 โรงเรียน
- ขนาดใหญพิเศษ (นักเรียน 2,500 คนขึ้นไป)
จํานวน 2 โรงเรียน
 หองเรียน
จํานวน 821 หองเรียน
 นักเรียน
จํานวน 26,818 คน
-ระดับมัธยมศึกษาตอนตนจํานวน 15,578 คน
-ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย จํานวน 11,200 คน
- ระดับปวช.
จํานวน40 คน
 นักเรียนพิการเรียนรวมกับเด็กปกติ *
จํานวน 309 คน
 นักเรียนดอยโอกาสเรียนรวมกับเด็กปกติ *
จํานวน 3,405 คน
 ขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
จํานวน 1,578 คน
- ผูบริหาร
จํานวน83 คน
- ครูผูสอน
จํานวน1,466 คน
- ศึกษานิเทศก
จํานวน4 คน
- บุคลากรทางการศึกษา จํานวน25 คน
 พนักงานราชการ
จํานวน 65 คน
 ลูกจางประจํา
จํานวน 40 คน
 ครูอัตราจาง
จํานวน 44 คน
 กลุม/หนวย สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา จํานวน 6 กลุม / 1 หนวยตรวจสอบภายใน

ขอมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2561
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ผลการดําเนินงาน
สํ านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 14 ตระหนักถึงความจํา เปนในการมุงพัฒนา
นักเรียนทุกคนในทุกมิติอยางตอเนื่อง เพื่อใหนักเรียนบรรลุถึงศักยภาพสูงสุดของตน มีความรูและทักษะ
การอานเขียนและคิดคํานวณที่เขมแข็งเปนพื้นฐานสําคัญในการเรียนรูและการดํารงชีวิตในอนาคต ซึ่ง
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 14 มีผลการพัฒนาคุณภาพการศึกษา ดังนี้
 ดานคุณภาพการจัดการศึกษา
1) รับมอบโลรางวัลผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) สาระภาษาไทย
สูงกวาคาเฉลี่ยระดับประเทศ ปการศึกษา 2560ในวันภาษาไทยแหงชาติ ป 2561 จํานวน 2
รางวัล ไดแก
1.1 รางวัลผล O-NET ภาษาไทย ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 สูงกวาคาเฉลี่ยระดับประเทศอันดับ
ที่ 4
1.2 รางวัลผล O-NET ภาษาไทย ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 6 สูงกวาคาเฉลี่ยระดับประเทศอันดับ
ที่ 4
2) ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET)ระดับชาติ ดังตอไปนี้
ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ ขั้นพื้นฐาน (O-NET)ในป การศึ กษา 2560 ของ
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 และมัธยมศึกษาปที่ 6 ในวิชาหลัก 5 วิชา ไดแก ภาษาไทย คณิตศาสตร
วิทยาศาสตร อังกฤษ สังคมศึกษา ศาสนาวัฒนธรรม (สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรมเฉพาะชั้น ม. 6)
มีระดับคะแนนเฉลี่ยสูงกวาระดับ สพฐ.และระดับประเทศ รายละเอียดดังนี้
- วิ ชาภาษาไทย ผลสัมฤทธิ์ของนักเรียนทุกระดั บชั้นค าเฉลี่ย สู งกวาระดั บ สพฐ. และ
ระดับประเทศ โดยชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 มีคาเฉลี่ยรวม รอยละ 59.22 สวนนักเรียนมัธยมศึกษาปที่ 6 มี
คะแนนเฉลี่ย รอยละ 53.44
- วิชาคณิตศาสตร ผลสัมฤทธิ์ของนักเรียนทุกระดับชั้นคาเฉลี่ย สูงกวาระดับ สพฐ. และ
ระดับประเทศ โดยชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 มีคาเฉลี่ยรวม รอยละ 31.76 สวนนักเรียนมัธยมศึกษาปที่ 6 มี
คะแนนเฉลี่ย รอยละ 27.19
- วิชาวิทยาศาสตร ผลสัมฤทธิ์ของนักเรียนทุกระดับชั้นคาเฉลี่ย สูงกว าระดับ สพฐ. และ
ระดับประเทศ โดยชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 มีคาเฉลี่ยรวม รอยละ 35.15 สวนนักเรียนมัธยมศึกษาปที่ 6 มี
คะแนนเฉลี่ย รอยละ 30.70
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- วิชาภาษาอัอังกฤษ ผลสัมฤทธิ์ของนักเรียนทุกระดับชั้นคาเฉลี่ย สูงกวาระดับ สพฐ
สพฐ. และระดับประเทศ
โดย ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 มีคาเฉลี่ยรวม รอยละ 33.76 สวนนักเรียนมัธยมศึกษาปที่ 6 มีคะแนน
เฉลี่ย รอยละ 32.09
- วิชาสังคมศึกษา ผลสัมฤทธิ์ของนักเรียนทุกระดับชั้นคาเฉลี่ย สูงกวาระดับ สพฐ
สพฐ. และ
ระดับประเทศ ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 6 มีคะแนนเฉลี่ย รอยละ 38.26
2.1 ตารางแสดงคะแนนเฉลี่ย O-NET ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 ปการศึกษา 2560
เปรียบเทียบระดับ เขต ระดับ สพฐ. และระดับประเทศ
กลุมสาระการเรียนรู/วิชา

ระดับเขตพื้นที่

ระดับ สพฐ.

ระดับประเทศ

ภาษาไทย
ภาษาอังกฤษ
คณิตศาสตร
วิทยาศาสตร

59.22
33.76
31.76
35.15

48.77
30.14
26.55
32.47

48.29
30.45
26.30
32.28

จากตารางที่ 2.1 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเฉลี่ยในระดับมะยมศึกษาปที่ 3 ผลการสอบ O - NET
ปการศึกษา 2560 ระดับเขตพืน้ ที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 14 สูงกวาคาเฉลีย่ ระดับประเทศทัง้ 4 กลุมสาระ
การเรียนรู ดังแผนภาพขางลาง
(รอยละ)
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2.2 ตารางแสดงการเปรียบเทียบคะแนนเฉลี
คะแนนเฉลี่ย O - NET ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา
ปการศึกษา 2559 – 2560
กลุมสาระการเรียนรู//วิชา

ป 2559

ป 2560

ผลตาง

ภาษาไทย

50.38

52.99

2.61

ภาษาอังกฤษ

36.10

33.76

-2.34

คณิตศาสตร

34.38

31.76

-2.62

วิทยาศาสตร

37.77

35.15

-2.62

จากตารางที่ 2.2 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเฉลี่ยในระดับมัธยมศึกษาปที่ 3 ผลการสอบ O - NET
ปการศึกษา 2559 และ 2560 ระดับเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 14 สูงกวาคาเฉลี่ยปการศึกษา
2560 ในกลุมสาระภาษาไทยดังแผนภาพขางลาง
(รอยละ)
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2.3 ตารางแสดงคะแนนเฉลี
คะแนนเฉลี่ย O - NET ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 6 ปการศึกษา 2560
เปรียบเทียบระดับ เขต ระดับ สพฐ.
สพฐ และระดับประเทศ
กลุมสาระการเรียนรู/ วิชา

ระดับเขตพื้นที่

ระดับ สพฐ.

ระดับประเทศ

ภาษาไทย

53.44

50.07

49.35

สังคมศึกษา

36.37

34.96

34.70

ภาษาอังกฤษ

32.09

27.91

28.31

คณิตศาสตร

27.19

24.64

24.53

วิทยาศาสตร

30.70

29.48

29.37

จากตารางที่ 2.33 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเฉลี่ยในระดับมะยมศึกษาปที่ 6 ผลการสอบ
O – NET ปการศึกษา 2560 ระดับเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 14 สูงกวาคาเฉลี่ยระดับประเทศทั้ง
5 กลุมสาระการเรียนรู ดังแผนภาพขางลาง
รอยละ
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2.4 ตารางแสดงการเปรี
การเปรียบเทียบคะแนนเฉลี
บ
่ย O – NET ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 6 ระดับเขตพื้นที่
การศึกษา ปการศึกษา 2559 – 2560
กลุมสาระการเรียนรู//วิ
 ชา

ป 2559

ป 2560

ผลตาง

ภาษาไทย

56.36

53.44

2.92

สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

38.26

36.37

-1.89

ภาษาอังกฤษ

30.92

32.09

1.17

คณิตศาสตร

27.49

27.19

-0.3

วิทยาศาสตร

32.63

30.70

-1.93

จากตารางที่ 2.4 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเฉลี่ยในระดับมัยมศึกษาปที่ 6 ผลการสอบ O - NET
ปการศึกษา 2559 และ 2560 ระดับเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 14 สูงกวาคาเฉลี่ยปการศึกษา
2559 ในกลุมสาระภาษาอังกฤษ ดังแผนภาพขางลาง
(รอยละ)
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 ดานโอกาสทางการศึกษา
1) ตารางแสดงขอมูลนักเรียน จําแนกตามสัญชาติ ปการศึกษา 2561
ตารางแสดงขอมูลนักเรียนจําแนกตามสัญชาติ ปการศึกษา 2561
สัญชาติ
ไทย
กัมพูชา
เกาหลีใต
จีน
ญี่ปุน
เนปาล
พมา
ฟลิปปน
อินเดีย
ลาว
ไมปรากฏสัญชาติ
อื่น ๆ
นักเรียนทั้งหมด

รวม ม.ตน
15,423
10
3
2
0
0
115
2
2
1
11
9
15,578

รวม ม.ปลาย
11,184
4
10
0
3
3
28
2
1
1
3
1
11,240

รวมทั้งหมด
26,607
14
13
2
3
3
143
4
3
2
14
10
26,818

รอยละ
99.21
0.05
0.05
0.01
0.01
0.01
0.53
0.01
0.01
0.01
0.05
0.04
100

จากตารางแสดงจํานวนสัญชาตินักเรียน แยกตามสัญชาติ ปการศึกษา 2561 พบวา นักเรียนในสังกัดมี
สัญชาติไทยมากที่สุด จํานวน 26,607 คน คิดเปนรอยละ 99.21 % ของจํานวนนักเรียนทั้งหมด รองลงมาคือ
สัญชาติพมา จํานวน 115 คน คิดเปนรอยละ 0.53% และสัญชาติกัมพูชา จํานวน 10 คน คิดเปนรอยละ
0.05% ตามลําดับ
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2) จํานวนนักเรียนที่จบการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 ปการศึกษา 2560
จํานวนนักเรียนที่จบการศึกษามัธยมศึกษาปที่ 3 ปการศึกษา 2560
รายการ

จํานวน (คน)

รอยละ

นักเรียนจบทั้งหมด

4,892

100

ศึกษาตอ ม.4 โรงเรียนเดิม

2,975

68.56

ศึกษาตอ ม.4 โรงเรียนอื่น ในจังหวัดเดิม

315

7.26

ศึกษาตอ ม.4 โรงเรียนอื่น ในตางจังหวัด

115

2.65

ศึกษาตอ ม.4 โรงเรียนอื่น ใน กทม.

53

1.22

สถาบันอาชีวศึกษาของรัฐบาล

522

12.03

สถาบันอาชีวศึกษาของเอกชน

20

0.46

ศึกษาตอสถาบันอื่นๆ

331

7.63

ไมศกึ ษาตอ ทํางานอื่นๆ

6

0.14

ไมศึกษาตอ ทํางานภาคอุตสาหกรรม

1

0.02

ไมศึกษาตอ ทํางานภาคอุตสาหกรรม

1

0.02

ไมศกึ ษาตอ ทํางานคาขาย ธุรกิจ

1

0.02

จากตารางแสดงจํ านวนนั กเรี ยนที่จบการศึกษาชั้ นมัธยมศึกษาปที่ 3 ป การศึกษา 2560 พบว า
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 สวนใหญจบการศึกษาแลวศึกษาตอโรงเรียนเดิม คิดเปนรอยละ 68.56 รองลงมา
ศึกษาโรงเรียนอาชีวศึกษาของรัฐบาล คิดเปนรอยละ 12.03
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3) จํานวนนักเรียนที่จบการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปที่ 6 ปการศึกษา 2560
จํานวนนักเรียนที่จบการศึกษามัธยมศึกษาปที่ 6 ปการศึกษา 2560
รายการ
นักเรียนจบทั้งหมด
มหาวิทยาลัยของรัฐ
มหาวิทยาลัยเปดของรัฐ
มหาวิทยาลัยของเอกชน
สถาบันอาชีวศึกษาของรัฐบาล
สถาบันอาชีวศึกษาของเอกชน
สถาบันพยาบาล
สถาบันทหาร
สถาบันอื่นๆ
คาขาย ธุรกิจ
งานบริการ
รับจางทั่วไป

จํานวน (คน)
3,300
2,244
459
67
42
2
5
2
456
6
1
16

รอยละ
100
68
13.91
2.03
1.27
0.06
0.15
0.06
13.82
0.18
0.03
0.48

จากตารางแสดงจํ านวนนั กเรียนที่จบการศึกษาชั้นมั ธยมศึ กษาป ที่ 6 ป การศึกษา 2560 พบว า
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 6 สวนใหญจบการศึกษาแลวศึกษาตอในมหาวิทยาลัยของรัฐ คิดเปนรอยละ 68
รองลงมาศึกษาตอมหาวิทยาลัยเปดของรัฐ คิดเปนรอยละ 13.91 และศึกษาตอสถาบันอื่น ๆ คิดเปนรอยละ
13.82 ตามลําดับ
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สว นที่ 2
ทิศทางการพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐาน
นโยบายรัฐบาลดานการศึกษา
ตามคําแถลงนโยบายของคระรัฐมนตรี พลเอกประยุทธ จันทรโอชา นายกรัฐมนตรี
แถลงตอสภานิติบัญญัติแหงชาติ วันศุกรที่ 14 กันยายน 2557มีเนื้อหาโดยสรุป วา การเขา บริหาร
ราชการแผนดินในครั้งนี้ แมจะเปนการใชอํา นาจและทํา หน าที่ตามกฎหมายดังที่รัฐบาลก อน ๆ เคบ
ปฎิบัติมา แตก็มีเงื่อนไขและเงื่อนเวลาบางประการ อันทําใหรัฐบาลนี้แตกตางจากรัฐบาลอื่น ๆ อยูบาง
ในดานเงื่อนไข รัฐบาลนี้เขามาสืบทอดงานและสานตอภารกิจจากการที่คณะรักษาความสงบแหงชาติ
(คสช.) ไดเคยกําหนดแนวทางการแกปญหาของประเทศไวกอนแลวเปน 3 ระยะ ตั้งแตเมื่อเขาควบคุม
อํานาจการปกครองประเทศ เมื่อวันที่ 22 พฤษภาคม 2557โดยระยะแรก ไดมุงเนนระงับยับยั้งความ
แตกแยก ยุติการใชกําลังและอาวุธสงครามกอความรุนแรง แกไขผลกระทบจากการที่รัฐบาลและรัฐสภา
กอนหนานั้อยุในสภาพที่ไมอาจปฏิบัติหนาที่ไดตามปกตินานกวา 6 เดือนตลอดจนไดเรงแกไขปญหา
ความเดือดรอนเฉพาะหนาของประชาชน และมุงนําความสงบสุข ความสงบ กลับคืนสูประเทศ
จากนั้นเพียง 2 เดือน ก็เขาสู ระยะที่สอง ดวยการประกาศใชรัฐธรรมนูญฉบับชั่วคราว
การจัดตั้งสภานิติบัญญัตแิ หงชาติ (สนช.) การเสนอราง พ.ร.บ.งบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ
พ.ศ. 2558 และการจัดตั้งคณะรัฐมนตรีชุดนี้ หลังจากนั้น คสช. จะลดบทบาทและภารกิจเปนที่ปรึกษา
และทํางานรวมกับคณะรัฐมนตรีในการพิจารณาหรือแกไขปญหาเกี่ยวกับความสงบเรียบรอยหรือความ
มั่นคงของชาติ สวนที่จะตามมาในเร็ววันคือ การจัดตั้งสภาปฏิรูปแหงชาติ และคณะธรรมธิการยกราง
รัฐธรรมนูญ เพื่อออกแบบวางรากฐานทางการเมือง เศรษฐกิจ และสังคมอันมั่นคงใหแกประเทศ
กอนที่จะสงผานไปสู ระยะที่สาม คือ การกาศใชรัฐธรรมนูญฉบับถาวร และการจัดการ
เลือกตั้งทั่วไป เงื่อนไขดังกลาวถือเปนพันธกิจที่รัฐบาลจะยังคงยึดมั่นและดําเนินการตอไปโดยที่มาตรา
19 ของรัฐธรรมนูญฉบับปจจุบัน ไดกําหนด หนาที่ของรัฐบาลไว 3 ประการเปนครั้งแรก คือ
1) บริหารราชการแผนดิน 2) การดําเนินการใหมีการปฏิรูปในดานตาง ๆ 3) การสงเสริมความสามัคคี
และความสมานฉันทของประชาชนในชาติ รัฐบาลจึงขอกําหนดนโยบายใหสอดคล องกับ หนาที่ ทั้ง 3
ประการดังกลาวดวยในดานการบริหารราชการแผนดิน รัฐบาลมีนโยบาย 11 ดาน โดยไดนํายุทธศาสตร
การพัฒนาประเทศ วาดวยการเขาใจ เขาถึง และพัฒนา ตามแนวพระราชดําริของพระบาทสมเด็จ
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พระเจาอยูหัว มาเปนหลักสําคัญ ใชปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงซึ่งทรงเนนความพอดีพอสมควรแก
ฐานะ ความมีเหตุผล และการมีภูมิคุมกันมาเปนแนวคิดใชแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติฉบับ
ที่ 11 แนวทางของ คสช. และความตองการของประชาชน เปนแนวทางในการกํา หนดนโยบาย ซึ่ง
นโยบายทุกดา นตองการสรา งความเขมแข็งแกองคกรการปกครองทุกระดับ ตั้งแตทั้องถิ่นถึงประเทศ
ตองการเสนอยุ ทธศาสตรการพัฒนาที่ยั่งยืนและตองการใหป ระชาชนเกิดความชั ดเจน รูลวงหนา วา
ประเทศจะกาวทางไหน เพื่อเตรียมตัวไดถูกตอง
 นโยบายรัฐบาล 11 ดาน คือ
1) การปกปองเชิดชูสภาบันพระมหากษัตริย
2) การรักษาความมั่นคงของประเทศ
3) การลดความเหลื่อมล้ําของสังคมและการสรางโอกาสการเขาถึงบริการของรัฐ
4) การศึกษาและเรียนรู การทะนุบํารุงศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม
5) การยกระดับคุณภาพการบริการดานสาธารณสุข และสุขภาพของประชาชน
6) การเพิ่มศักยภาพทางเศรษฐกิจของประเทศ
7) การสงเสริมบทบาทและใชโอกาสในประชาคมอาเซียน
8) การพัฒนาและสงเสริมการใชประโยชนจากวิทยาศาสตร เทคโนโลยี การวิจัยและ
พัฒนา และนวัตกรรม
9) การรักษาความั่นคงของฐานทรัพยากรและการสรางสมดุลระหวางการอนุรักษกับ
การใชประโยชนอยางยั่งยืน
10) การสงเสริมการบริหารราชการแผนดินที่มีธรรมาภิบาลและการปองกันปราบปราม
การทุจริตและประพฤติมิชอบในภาครัฐ
11) ปรับปรุงกฎหมายและกระบวนการยุติธรรม
นโยบายการศึกษาและเรียนรู การทะนุบํารุงศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม
รัฐบาลจะนําการศึกษา ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม ความภาคภูมิใจในประวัติศาสตร และ
ความเปนไทย มาใชสรางสังคมใหเขมแข็งอยางมีคุณภาพและคุณธรรมควบคูกัน ดังนี้
1. จัดใหมีการปฏิรูปการศึกษาและการเรียนรู โดยใหความสําคัญทั้งการศึกษาในระบบ
และการศึกษาทางเลือกไปพรอมกัน เพื่อสรางคุณภาพของคนไทยใหสมารถเรียนรู พัฒนาตนไดเต็มตาม
ศักยภาพ ประกอบอาชีพและดํารงชีวิตไดโดยมีความใฝรแู ละทักษะที่เหมาะสม เปนคนดีมีคุณธรรม
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สรางเสริมคุณภาพการเรียนรู โดยเนนการเรียนรูเพื่อสรางสัมมาชีพในพืนที่ ลดความเหลื่อมล้ํา และ
พัฒนากําลังคนใหเปนที่ตองการเหมาะสมกับพื้นที่ทั้งในดานการเกษตร อุตสาหกรรม และธุรกิจบริการ
2. ในระยะเฉพาะหนา จะปรับเปลี่ยนการจัดสรรงบประมาณสนับสนุนการศึกษาใหสอดคลอง
กับความจําเปนของผูเรียนและลักษณะพื้นที่ของสถานศึกษา และปรับปรง และบูรณาการระบบการ
กูยืม เงินเพื่อการศึกษาใหมีป ระสิทธิภ าพ เพื่อเพิ่มโอกาสแกผูย ากจนหรือดอยโอกาส จัดระบบการ
สนับสนุนใหเยาวชนและประชาชนทั่วไปมีสิทธิเลือกรับบริการการศึกษาทั้งในระบบโรงเรียนและนอก
โรงเรียน โดยจะพิจารณาจัดใหมีคูปองการศึกษาเปนแนวทางหนึ่ง
3. ใหอ งคก รภาคประชน ภาคเอกชน องคกรปกครองสว นท องถิ่น และประชาชนทั่ วไป มี
โอกาสรวมจัดการศึกษาที่มีคุณภาพและทั่วถึง และรวมใสการปฏิรูปการศึกษาและการเรียนรู กระจาย
อํานาจการบริหารจัดการศึกษาสูสถานศึกษา เขตพื้นที่การศึกษา และองคกรปกครองสวนทองถิ่นตาม
ศักยภาพและความพรอม โดยใหสถานศึกษาสามารหถเปนนิติบุคคลและบริหารจัดการไดอยา งอิสระ
และคลองตัวขึ้น
4. พัฒนาคนทุกชวงวัยโดยสงเสริมการเรียนรูตลอดชีวิต เพื่อใหสามารถมีความรูและทักษะใหม
ที่สามารถประกอบอาชีพไดหลากหลายตามแนวโนมการจางงานในอนาคต ปรับกระบวนการเรียนรูและ
หลักสูตรใหเชื่อมโยงกับภูมิสังคม โดยบูรณาการความรูและคุณธรรมเขาดวยกันเพื่อใหเอื้อตอการพัฒนา
ผูเรียนทั้งในดานความรู ทักษะ การใฝเรียนรู การแกปญหา การรับฟงความเห็นผูอื่น การมีคุณธรรม
จริยธรรม และความเปนพลเมืองดี โดยเนนความรวมมือระหวางผูเกี่ยวของทั้งในและนอกโรงเรียน
5. ส ง เสริ ม อาชี ว ศึ ก ษาและการศึ ก ษาระดั บ วิ ท ยาลั ย ชุ ม ชน เพื่ อ สร า งแรงงานที่ มีทั ก ษะ
โดยเฉพาะในทองถิ่นที่มีความตองการแรงงาน และพัฒนาคุณภาพมาตรฐานการศึกษาใหเชื่อมโยงกับ
มาตรฐานวิชาชีพ
6. พัฒ นาระบบการผลิตและพั ฒนาครูที่มีคุณภาพและมีจิต วิญญาณของความเป นครู เนน
ครูผูสอนใหมีวุฒิตรงตามวิชาที่สอน นําเทคโนโลยีสารสนเทศและเครื่องมือที่เหมาะสมมาใชในการเรียน
การสอน เพื่อเปนเครื่องมือชวยครูหรือเพื่อการเรียนรูดวยตนเอง เชน การเรียนทางไกล การเรียนโดย
ระบบอิเล็กทรอนิกส เปนตน รวมทั้งปรับระบบการประเมินสมรรถนะที่สะทอนประสิทธิภาพการจัดการ
เรียนการสอนและการพัฒนาคุณภาพผูเรียนเปนสําคัญ
7. ทะนุบํารุงและอุปถัมภพระพุทธศาสนาและศาสนาอื่น ๆ สนับสนุนใหองคกรทางศาสนามี
บทบาทสําคัญในการปลูกฝงคุณธรรม จริยธรรม ตลอดจนพัฒนาคุณภาพชีวิต สรางสันติสุขและความ
ปรองดองสมานฉันทในสังคมไทยอยางยั่งยืน และมีสวนรวมในการพัฒนาสังคมตามความตองการ
8. อนุรักษ ฟนฟู และเผยแพรมรดกทางวัฒนธรรม ภาษาไทยและภาษาถิ่น ภูมิปญญาทองถิ่น
รวมทั้งความหลากหลายของศิลปวัฒนธรรมไทย เพื่อการเรียนรู สรงความภาคภูมิใจในประวัติศาสตร
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และความเปนไทยนําไปสูการสรางความสัมพันธอันดีในระดับประชาชน ระดับชาติ ระดับภูมิภาค และ
ระดับนานาชาติ ตลอดจนเพิ่มมูลคาทางเศรษฐกิจใหแกประเทศ
9. สนับ สนุนการเรียนรูภาษาตา งประเทศ วัฒนธรรมของประเทศเพื่ อนบา นและวั ฒนธรรม
สากล และการสรางสรรคงานศิลปะและวัฒนธรรมที่เปนสากล เพื่อเตรียมเขาสูเสาหลักวัฒนธรรมของ
ประชาคมอาเซียนและเพื่อการเปนสวนหนึ่งของประชาคมโลก
10. ปลูป ฝง คา นิย มและจิ ต สํา นึ ก ที่ ดี รวมทั้ งสนั บ สนุนการผลิ ต สื่ อ คุณ ภาพ เพื่ อเป ดพื้ น ที่
สาธารณะใหเยาวชนและประชาชนไดมีโอกาสแสดงออกอยางสรางสรรค
ทั้งนี้ เมื่อการแถลงนโยบายสิ้นสุดลงแลว รัฐบาลจะมอบหมายใหทุกสวนราชการจัดทํา
แผนปฏิบัติราชการดังกลา ว โดยจํากัดกรอบเวลา 1 ป ตามปงบประมาณ และระยะเวลาของรัฐบาล
โดยมี สํ า นั ก งานคณะกรรมการพั ฒ นาการเศรษฐกิ จ และสั ง คมแห ง ชาติ สํ า นั ก งานปลั ด สํ า นั ก
นายกรั ฐ มนตรี สํ า นั ก เลขาธิ ก ารคณะรั ฐ มนตรี เ ป น ผู ติ ด ตามและรายงานผลการดํ า เนิ น การต อ
คณะรัฐมนตรีและ สนช. ตอไป
ยุทธศาสตรชาติ ระยะ 20 ป (พ.ศ. 2561 – 2580)
เพื่อใหบรรลุวิสัยทัศน “ประเทศมีความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน เปน ประเทศพัฒนาแลว
ดวยการพัฒนาตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง”นําไปสูการพัมนาใหคนไทยมีความสุข และตอบสนอง
ตอการบรรลุซึ่งผลประโยชนแหงชาติ ในการที่จะพัฒนาคุณภาพชีวิต สรางรายไดระดับสูง เปนประเทศ
พัฒนาแลว และสรางความสุขของคนไทย สังคมมีความมั่นคง เสมอภาคและเปนธรรม ประเทศสามารถ
แขงขันไดในระบบเศรษฐกิจ
กรอบแนวทางที่สําคัญของยุทธศาสตรชาติระยะ 20 ป
1. ยุทธศาสตรดานความมั่นคงประกอบดวย 5 ประเด็น ไดแก
1) การรักษาความสงบภายในประเทศ
2) การปองกันและแกไขปญหาทีมีผลกระทบตอความมั่นคง
3) การพัฒนาศักยภาพของประเทศใหพรอมเผชิญภัยคุกคามที่กระทบตอความมั่นคง
ของชาติ
4) การบูรณาการความรวมมือดานความมั่นคงกับอาเซียนและนานาชาติ
5) การพัฒนากลไกลการบริหารจัดการความมั่นคงแบบองครวม
2. ยุทธศาสตรดานการสรางความสามารถในการแขงขัน
1) การเกษตรสรางมูลคา
2) อุตสาหกรรมและบริการแหงอนาคต
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3) สรางความหลากหลายดานการทองเที่ยว
4) โครงสรางพื้นฐาน เชื่อมไทย เชื่อมโลก
3. ยุทธศาสตรดานการพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพทรัพยากรมนุษย
1) การปรับเปลี่ยนคานิยมและวัฒนธรรม
2) การพัฒนาศักยภาพคนตลอดชวงชีวิต
3) ปฎิรูปกระบวนการเรียนรูท ี่ตอบสนองตอการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ 21
4) การตระหนักถึงพหุปญญาของมนุษยที่หลากหลาย
5) การเสริมสรางใหคนไทยมีสุขภาวะที่ดี ครอบคลุมทั้งดานกาย ใจ สติปญญา และสังคม
6) การสรางสภาพแวดลอมที่เอื้อตอการพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพทรัพยากรมนุษย
7) การเสริมสรางศักยภาพการกีฬาในการสรางคุณคาทางสังคมและพัฒนาประเทศ
4. ยุทธศาสตรดานการสรางโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม
1) การลดความเหลื่อมล้ํา สรางความเปนธรรมในทุกมิติ
2) การกระจายศูนยกลางความเจริญทางเศรษฐกิจ สังคมและเทคโนโลยี
3) การเสริมสรางพลังทางสังคม
4) การเพิ่มขีดความสามารถของชุมชนทองถิ่นในการพัฒนา การพึ่งตนเองและการจัดการ
ตนเอง
5. ยุทธศาสตรดานการสรางการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม
1) สรางการเติบโตอยางยั่งยืนบนสังคมเศรษฐกิจสีเขียว
2) สรางการเติบโตอยางยั่งยืนบนสังคมเศรษฐกิจภาคทะเล
3) สรางการเติบโตอยางยั่งยืนบนสังคมที่เปนมิตรตอสภาพภูมิอากาศ
4) พัฒนาพื้นที่เมือง ชนบท เกษตรกรรมและอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ มุงเนนความเปนเมืองที่
เติบโตอยางตอเนื่อง
5) พัฒนาความมั่นคงน้ํา พลังงาน และเกษตรที่เปนมิตรตอสิ่งแวดลอม
6) ยกระดับกระบวนทัศนเพื่อกําหนดอนาคตประเทศ
6. ยุทธศาสตรดานการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ
1) ภาครัฐที่ยึดประชาชนเปนศูนยกลาง ตอบสนองความตองการ และใหบริการอยางสะดวก
รวดเร็ว โปรงใส
2) ภาครัฐบริหารงานแบบบูรณาการโดยมียุทธศาสตรชาติเปนเปาหมายและเชื่อมโยงการ
พัฒนาในทุกระดับ ทุกประเด็น ทุกภารกิจ และทุกพื้นที่
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3) ภาครัฐมีขนาดเล็กลง เหมาะสมกับภารกิจ สงเสริมใหประชาชนและทุกภาคสวนมีสวนรวม
ในการพัฒนาประเทศ
4) ภาครัฐมีความทันสมัย
5) บุคลากรภาครัฐเปนคนดีและเกง ยึดหลักคุณธรรม จริยธรรม มีจิตสํานึก มีความสามารถสูง
มุงมั่น และเปนมืออาชีพ
6) ภาครัฐมีความโปรงใส ปลอดทุจริตและประพฤติมิชอบ
7) กฎหมายมีความสอดคลองเหมาะสมกับบริบทตาง ๆ และมีเทาที่จําเปน
8) กระบวนการยุติธรรมเคารพสิทธิมนุษยชนและปฏิบัติตอประชาชนโดยเสมอภาค
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560 – 2564)
สวนที่ 3 วัตถุประสงคและเปาหมายการพัฒนาในชวงแผนพัฒนา ฯ ฉบับที่ 12
แผนพัฒ นาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ 12 เปน แผนพัฒนาประเทศในระยะ 5 ป
(พ.ศ. 2560 - 2564) ซึ่งแปลงยุทธศาสตรชาติระยะ 20 ป (พ.ศ. 2561 – 2580) สูการปฏิบัติอยงเปน
รูปธรรม ดังนี้ ทิศทางการพัฒนาของแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12 จึงมุงเตรียมความพรอมและวางรากฐาน
ในการยกระดับประเทศไทยใหเปน ประเทศที่พัฒนาแลว มีความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่ งยื น ดว ยการพั ฒนา
ตามปรัชฐาของเศรษฐกิจพอเพียง โดยมีกรอบวิสัยทัศนและเปาหมายอนาคตประเทศไทยป 2580 ซึ่ง
กําหนดไวในยุทธศาสตรชาติระยะ 20 ป เปนกรอบที่แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12 มุงตอบสนองวัตถุประสงค
และเป า หมายการพั ฒ นาที่ กํ า หนดภายใตร ะยะเวลา 5 ป ตอ จากนี้ ไ ปพิ จ ารณาจากการประเมิ น
สภาพแวดลอมการพัฒนาทั้งจากภายนอกและภายในประเทศที่บงชี้ถึงจุดแข็งและจุดออนของประเทศ
และการสะทอนถึงโอกาสและความเสี่ย งในการที่จ ะผลักดัน ขับ เคลื่อ นใหการพั ฒนาในดา นต า ง ๆ
บรรลุผลไดในระยเวลา 5 ปแรกของยุทธศาสตรระยะ 20 ป ทั้งนี้โดยไดคํานึงถึงการตอยอดใหเกิดผล
สัมฤทธิ์อยางตอเนื่องภายใตแผนพัฒนาฯ ฉบับตอๆ ไป ดังนั้น การพัฒนาประเทศในระยะแผนพัฒนาฯ
ฉบับที่ 12 จึงกําหนดวัตถุประสงคและเปาหมายรวมของการพัฒนาได ดังนี้
1. วัตถุประสงค
1.1 เพื่อวางรากฐานใหคนไทยเปนคนที่สมบูรณ มีคุณธรรมจริยธรรม มีระเบียบวินัยคานิยมที่ดี มี
จิตสาธารณะและมีความสุข โดยมีสุขภายะและสุขภาพที่ดี ครอบครัวอบอุน ตลอดจนเปนคนเกง
ที่มีทักษะความรูความสามารถและพัฒนาตนเองไดตอเนื่องตลอดชีวิต
1.2 เพื่อใหคนไทยมีความมั่นคงทางเศรษฐกิจและสังคม ไดรับความเปนธรรมในการเขาถึงทรัพยากร
และบริการทางสังคมที่มีคุณภาพ ผูดอยโอกาสไดรับการพัฒนาศักยภาพ รวมทั้งชุมชนมีความ
เขมแข็งพึ่งพาตนเองได
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1.3 เพื่อใหเศรษฐกิจเขมแข็ง แขงขันได มีเสถียรภาพ และมีความยั่งยืน สร างความเขมแข็งของ
ฐานการผลิ ตและบริหารเดิมและขยายฐานใหมดดยการใชนวั ตกรรมที่เข มขนมากขึ้น สรา ง
ความเขมแข็งของเศรษฐกิจฐานราก และสรงความมั่นคงทางพลังงาน อาหาร และน้ํา
1.4 เพื่อรักษาและฟนฟูทรัพยากรธรรมชาติและคุณภาพสิ่งแวดลอมใหสามารถสนับสนุนการเติบโต
ที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอมและการมีคณ
ุ ภาพชีวิตที่ดีของประชาชน
1.5 เพื่อใหการบริหารราชการแผนดินมีประสิทธิภาพ โปรงใส ทันสมัย และมีการทํางานเชิงบูรณา
การของภาคีการพัฒนา
1.6 เพื่อใหมีการกระจายความเจริญไปสูภูมิภาคโดยการพัฒนาภาคและเมืองเพื่อรองรับการพัฒนา
ยกระดับฐานการผลิตและบริการเดิมและขยายฐานการผลิตและบริการใหม
1.7 เพื่อผลักดันใหประเทศไทยมีความเชื่อมโนง (Connectivity) กับประเทศตาง ๆ ทั้งในระดับ
อนุภูมิภาค ภูมิภาค และนานาชาติไดอยางสมบูรณและมีประสิทธิภาพ รวมทั้งใหประเทศไทยมี
บทบาทนําและสรงสรรคในดานการคา การบริการ และการลงทุนภายใตกรอบความรวมมือ
ตาง ๆ ทั้งในระดับอนุภูมิภาค ภูมิภาค และโลก
2. เปาหมายรวม
เพื่อใหเปนไปตามวัตถุประสงคดังกลาว ไดกําหนดเปาหมายรวมการพัฒนาของแผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ 12 ประกอบดวย
2.1 คนไทยมีคุณลักษณะเปนคนไทยที่สมบูรณ มีวินัย มีทัศนคติและพฤติกรรมตามบรรทัดฐาน
ที่ ดี ข องสั ง คม มี ค วามเป น พลเมื อ งตื่ น รู มี ค วามสามารถในการปรั บ ตั ว ได อ ย า งรู เ ท า ทั น
สถานการณ มีความนับผิดชอบและทําประโยชนตอสวนรม มีสุขภาพภายและใจที่ดี มีความ
เจริญงอกงามทางจิตวิญญาณ มีวิถึชีวิตที่พอเพียง และมีความเปนไทย
2.2 ความเหลื่อ มล้ํา ทางดานรายไดและความยากจนลดลง เศรษฐกิจ บานรากมี ความเขมแข็ ง
ประชาชนทุกคนมีโ อกาสการเขา ถึงทรัพ ยกร การประกอบอาชีพ และบริการทางสังคมที่ มี
คุณภาพอยางทั่วถึง และเปนธรรม กลุมที่มีรายไดต่ําสุดรอยละ 40 มีรายไดเพิ่มขึ้นอยา งนอย
รอยละ 15
2.3 ระบบเศรษฐกิจมีความเขมแข็งและแขงขันได โครงสรา งเศรษฐกิจปรับสูเศรษฐกิจฐานบริการ
และดิจิทัล มีผูประกอบการรุนใหมและเปนสังคมผูประกอบการ ผูประกอบการขนาดกลางและ
ขนาดเล็กที่เขมแข็งสามารถใชนวัตกรรมและเทคโนโลยีดิจิทัลในการสรางสรรคคณ
ุ คาสินคาและ
บริการมีระบบการผลิตและใหบริการจากฐานรายไดเดิมที่มีมูลคาเพิ่มสูงขึ้น และมีการลงทุนใน
การผลิตและบริการ มีระบบการผลิตและใหบริการจากฐานรายไดเดิมทีทมีมูลคา เพิ่ มสูงขึ้น
และมีการลงทุนในการผลิตและบริการฐานความรูชั้นสูงใหม ๆ ที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอมและ
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ชุมชน รวมทั้งกระจายฐานการผลิตการใหบริการสูภูมิภาคเพื่อลดความเหลื่อมล้ํา โดยเศรษฐกิจ
ไทยมีเ สถี ย รภาพและมี อัต ราการขยายตัว เฉลี่ย รอยละ 5 ตอ ป และมีป จจั ย สนับสนุ น อาทิ
ระบบโลจิสติกส พลังงาน และการลงทุนวิจัยและพัฒนาที่เอื้อตอการขยายตัวของภาคการผลิต
และบริการ
2.4 ทุนทางธรรมชาติและคุณภาพสิ่งแวดลอมสามารถสนับสนุนการเติบโตที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม
มีความมั่นคงทางอาหาร พลังงาน และน้ํา โดยเพิ่มพื้นที่ปาไมใหไดรอยละ 40 ของพื้นที่ประเทศ
เพื่อรักษาความสมดุลของระบบนิเวศ ลดการปลอยกาซเรือนกระจกในภาคพลังงานและขนสงไม
นอยกวารอยละ 7 ภายในป 2563 เทียบกับการปลอยในกรณีปกติ มีปริมาณหรือสัดสวนของ
ขยะมูลฝอยที่ไดรับการจัดการอยางถูกหลักสุขาภิบาลเพิ่มขึ้น และรักษาคุณภาพน้ําและคุณภาพ
อากาศในพื้นที่วิกฤติใหอยูในเกณฑมาตรฐาน
2.5 มีความมั่นคงในเอกราชและอธิปไตย สังคมปลอดภัย สามัคคี สรางภาพลักษณดี และเพิ่มความ
เชื่อมั่นของนานาชาติติ่ประเทศไทย ความขัดแยงทางอุดมการณและความคิดในสังคมลดลง
ปญหาอาชญากรรมลดลงปริมาณความสูญเสียจากภัยโจรสลัดและการลักลอบขนสงสินคาและ
มนุษ ย ลดลง มีความพรอมที่ปกปองประชาชนจากการกอการรายและภัยพิบัติ ทางธรรมชาติ
ประเทศไทยมีสวนรวมในการกําหนดบรรทัดฐานระหวางประเทศ เกิดความเชื่อมโยงการขนสง
โลจิสติกส หวงโซมูลคา เปนหุนสวนกการพัฒนาที่สําคัญในอนุภูมิภาค ภูมิภาค และโลก และ
อัตราการเติบโตของมูลคาการลงทุนและการสงออกของไทยในอนุภูมิภาค ภูมิภาคและอาเซียน
สูงขึ้น
2.6 มีระบบบริหารจัดากรภาครัฐที่มีประสิทธิภาพ ทันสมัย โปรงใส ตรวจสอบได กระจายอํานาจ
และมีสวนรวมจากประชาชน บทบาทภาครัฐในการใหบริการซึ่งภาคเอกชนดําเนินการแทนได
ดีกวา ลดลง เพิ่มการใชระบบดิจิทัลในการใหบริการ ปยหาคอรรับชั่น ลดลง และการบริหาร
จัดการขององคกรปกครองสวนทองถิ่นมีอิสระมากขึ้นโดบอันดับประสิทธิภาพภาครัฐที่จัดทําโดย
สถาบันการจัดการนานาชาติและอันดับความยากงายในการดําเนินธุรกิจในประเทศดีขึ้น การใช
จายภาครัฐและระบบงบประมาณมีประสิธิภาพสูง ฐานภาษีกวางขึ้น และดัชนีการรับรูการทุจริต
ดีขึ้น รวมถึงมีบุคลากรภาครัฐที่มีความรูความสามารถและปรับตัวไดทันกับยุคดิจิทัลเพิ่มขึน้
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นโยบายและจุดเนนการจัดการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ
ปงบประมาณ พ.ศ.2562
นโยบายและจุดเนนการจัดการศึกษา ตามกรอบการปฏิรูป การศึ กษา การนอมนํา พระราช
กระแสของสมเด็จพระเจาอยูหัว รัชกาลที่ 10 ดานการศึกษา ที่จะตองมุงสรางพื้นฐานใหเด็ก เยาวชน
และผูเรียนมีทัศนคติที่ถูกตองในเรื่องสถาบันหลักของชาติ สรางพื้นฐานชีวิต (อุปนิสัย) ที่เขมแข็ง สราง
ความรู ทักษะเพื่อใหมีอาชีพ มีงานทํา และไดนําเปาหมายของยุทธศาสตรชาติ 20 ป (พ.ศ. 2561 2580) ดานการเสริมสรา งศักยภาพและทรัพยากรมนุษ ย ที่มุงใหคนไทยเปนคนดี คนเกง มีคุณภาพ
พร อมสํา หรับ วิ ถี ชีวิ ต ในศตวรรษที่ 21 และยึ ดเจตนารมณข องรัฐ ธรรมนู ญ แห ง ราชอาณาจั กรไทย
พุทธศักราช 2560 ที่กําหนดหลักการในสวนที่เกี่ยวของกับการพัฒนาเด็กเล็ก (ปฐมวัย) ที่สําคัญไดยึด
วัตถุประสงคของการปฏิรูปการศึกษา ภายใตแผนปฏิรูปประเทศดานการศึกษา ในประเด็นสําคัญคือ
1) ยกระดับคุณภาพการศึกษา
2) ลดความเหลื่อมล้ําทางการศึกษา
3) มุงความเปนเลิศและสรางขีดความสามารถในการแขงขันของประเทศ
4) ปรับปรุงระบบการศึกษาใหมีประสิทธิภาพ
 หลักการ
1. ประชาชนทุกกลุมทุกวัย ไดรับการศึกษาในระบบตาง ๆ และการเรียนรูตลอดชีวิต
2. เด็ก เยาวชน ผูเรียน มีทัศนคติที่ถูกตอง มีพื้นฐานชีวิตทีเ่ ขมแข็ง (สุขภาพ และอุปนิสยั )
3. จัดการศึกษาใหสอดคลองกับทิศทางการพัฒนาประเทศและการเปลี่ยนแปลงของสังคมโลก
จุดเนนการจัดการศึกษาระดับกอนอนุบาล ระดับอนุบาล ระดับประถมศึกษา/มัธยมศึกษา ระดับ
อาชีวศึกษา และระดับอุดมศึกษา ดังนี้
1. ระดับกอนอนุบาล เนนประสานหนวยงานอื่น ในการเตรียมความพรอมผูเรียนในดานสุขภาพ
และโภชนาการ
2. ระดับอนุบาล เนนความรวมมือ รัฐ ทองถิ่น เอกชน พอแมและผูปกครอง ในการจัดศึกษา
ระดับอนุบาล โดยมีจุดเนน
- พัฒนาผูเรียนใหมีความพรอมทางดานรางกาย จิตใจ สติปญญา อารมณ และสังคม
- จัดประสบการณการเรียนรู เนนการเรียนปนเลน เรียนรูอยางมีความสุข และสราง
กิจกรรมเสริม
3. ระดับประถมศึกษา/มัธยมศึกษา ครูและผูเรียนสรางกระบวนการเรียนรูร วมกัน และจัดการ
เรียนรูแบบองครวม จัดแหลงเรียนรูเพื่อพัฒนาผูเรียนใหมีคุณภาพ โดยมีจุดเนน
- เรียนภาษาไทย เนนเพื่อการสื่อสาร และใชเปนเครื่องมือเพื่อเรียนวิชาอื่น
- เรียนภาษาอังกฤษ เนนเพื่อการสื่อสาร
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- เรียนรูดวยวิธีการ Active Learning เนนพัฒนาทักษะกระบวนการคิด การเรี ยนรูจ าก
สถานการณ จ ริ ง สถานการณ จํ า ลอง กิ จ กรรมการเรี ย นรู จ ากป ญ หาและการลงมื อ
ปฏิบัติ สามารถเรียนรูไดทุกที่ทุกเวลา และเรียนรูอยางมีความสุข
- เรียนรู Digital และใช Digital เปนเครื่องมือการเรียนรู
- สงเสริมการเรียนวิทยาศาสตรเพื่อสรางนวัตกรรม
- จัดการเรียนรูที่หลากหลาย ที่เชื่อมโยงสูอาชีพและการมีงานทํา
- พัฒนาครูตามความตองการของครูและสถานศึกษา (คูปองครู)
- จัดใหมีโครงการ 1 ตําบล 1 โรงเรียนคุณภาพ
4. ระดับอาชีวศึกษา จัดการศึกษาเพื่อการมีงานทําใหสอดคลองกับนโยบายรัฐบาล และความ
ตองการของสังคม ทั้งภาคอุตสาหกรรม พาณิชยกรรม บริการ และเปนผูประกอบการเอง โดยมี
จุดเนน
- จัดการศึกษาระบบทวิภาคี พัฒนาผูเรียนใหมีทักษะและความเชี่ยวชาญในอาชีพเฉพาะ
ดานเรียนรูจากสถานการณจริงและสถานการณจําลอง และเรียนรูจากกิจกรรม
- เรียนภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร และใชเพื่อการประกอบอาชีพ
- เรียนรู Digital และใช Digital เปนเครื่องมือการเรียนรู
- จัดตั้งศูนยประสานงานการผลิตและพัฒนากําลังคนอาชีวศึกษาในภูมิภาค
5. ระดับอุดมศึกษา เนนการวิจัยและคนหาแนวทางการพัฒนา การสรางนวัตกรรมเพื่อใหเกิดองค
ความรูใหมและมีการเชื่อมโยงองคความรูที่หลากหลายทั้งภายในประเทศและตางประเทศ เพื่อ
พัฒนาขีดความสามารถในการแขงขันของประเทศ โดยมีจุดเนน
- เรียนภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร และมีทักษะภาษาในระดับสูง ใชเปนเครื่องมือในการเรียนรู
เพื่อสรางองคความรู และเปนเครื่องมือในการเชื่อมโยงความรูทั้งในและตางประเทศ
- เรียนรู Digital และใช Digital เปนเครื่องมือการเรียนรู
- ผูเรียนมีศักยภาพและมีองคความรูที่หลากหลายทั้งในและตางประเทศ สามารถสราง
นวัตกรรมเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแขงขันของประเทศ และทันตอการเปลี่ยนแปลง
ของสังคมโลก
 การขับเคลื่อนนโยบายและจุดเนนไปสูการปฏิบัติ
เพื่อเกิดผลสัมฤทธิ์ในภาพรวมของกระทรวงศึกษาธิการ สามารถตอบสนองเปาหมาย
เจตนารมณ และวัตถุประสงค ดังนี้
1. ใชกระบวนการพัฒนาคุณธรรม บูรณาการในทุกกระบวนการเรียนรู
2. สอดแทรกเรื่องความโปรงใส ยุติธรรม และปองกันการทุจริต ใหมีในทุกมิติ ทั้งการเรียนการสอน การ
นิเทศ และการบริหาร
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3. ใหองคกรหลักนําไปกําหนดนโยบายขององคกรสูการพัฒนาที่ยั่งยืน และขับเคลื่อนสูการปฏิบัติของ
องคกร
4. เนนการสรางโอกาสทางการศึกษาใหกับทุกกลุมบุคคล ทุกระดับ ทุกประเภท สูการลดความเหลื่อม
ล้าํ ในการรับการศึกษาที่มคี ณ
ุ ภาพในทุกหนวยงาน
5. ใหศึกษาธิการจังหวัด นําเสนอคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัด จัดทําแผนและขับเคลื่อนสูการ
ปฏิบัติในการจัดการศึกษาในแตละจังหวัดใหเปนรูปธรรม
6. ใชเทคโนโลยีเชื่อมโยงขอมูล (Big Data) สําหรับเปนเครื่องมือในการเรียนรู และเครื่องมือในการ
บริหาร
7. ใหหนวยงานทางการศึกษา จัดใหมีการพัฒนาหลักสูตรใหมีความเชื่อมโยง ทั้งระดับการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน อาชีวศึกษา และอุดมศึกษา
8. ใหสํานักบริหารงานการศึกษาพิเศษ เปนหนวยงานประสานงาน ดูแลเด็กที่มีความตองการจําเปน
พิเศษในทุกระดับ เพื่อใหเด็กพิเศษไดรับการพัฒนา สามารถเรียนรู และพึ่งพาตนเองได
9. ใหสํานักงานสงเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย เปนหนวยงานหลัก และ
ประสานงานกับหนวยงานที่เกี่ยวของ ดูแลเด็กที่ตกหลนจากระบบการศึกษา และการศึกษาของ
ผูสูงอายุ
10. ใหผูตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ และศึกษาธิการภาค มีบทบาทและหนาที่ตรวจราชการ
ติดตาม ประเมินผลทั้งในระดับนโยบายและระดับปฏิบัติ
นโยบายสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปงบประมาณ พ.ศ. 2562
ก. บทนํา
รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2560 ไดบัญญัติไวในมาตรา 54 วา “รัฐตอง
ดําเนินการใหเด็กทุกคนไดรับการศึกษาเปนเวลาสิบสองป ตั้งแตกอนวัยเรียนจนจบการศึกษาภาคบังคับ
อยางมีคณ
ุ ภาพโดยไมเก็บคาใชจาย” และคําสั่งหัวหนาคณะรักษาความสงบแหงชาติ ที่ 28/2559 เรื่อง
ใหจัด การศึกษาขั้น พื้ นฐาน 15 ป โดยไม เก็ บค า ใช จ า ยไดมีคํ า สั่ง ไว ใ นขอ 3 ว า “ให สว นราชการที่
เกี่ยวของกับการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานดํา เนินการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน 15 ป ใหมีมาตรฐานและ
คุณภาพ โดยไมเก็บคาใชจาย” สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานไดตระหนักถึงภารกิจที่
สํ า คั ญ ในการพั ฒนาประชากรของชาติใ หเ ป น “คนไทยในอนาคตจะต องมี ความพร อ มทั้ งกาย ใจ
สติปญญา มีพัฒนาการที่ดีรอบดานและมีสุขภาวะที่ดีในทุกชวงวัย มีจิตสาธารณะ รับผิดชอบตอสังคม
และผูอื่น มัธยัสถ อดออม โอบออมอารี มีวินัย รักษาศีลธรรม และเปนพลเมืองดีของชาติ มีหลักคิดที่
ถูกตอง มีทักษะที่จําเปนในศตวรรษที่ 21 มีทกั ษะสื่อสารภาษาอังกฤษและภาษาที่ 3 และอนุรักษภาษา
ทองถิ่น มีนิสัยรักการเรียนรูและการพัฒนาตนเองอยางตอเนื่องตลอดชีวิต สูการเปนคนไทย ที่มีทักษะ
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สูง เปนนวัตกร นักคิด ผูประกอบการ เกษตรกรยุคใหมและอื่น ๆ โดยมีสัมมาชีพตามความถนัดของ
ตนเอง” นโยบายสํา นัก งานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้น ฐาน ป งบประมาณ พ.ศ. 2562 โดยได
ทําการศึก ษา วิเคราะห นโยบายการพัฒ นาทรัพยากรมนุษ ยของรัฐบาลจากยุ ทธศาสตรชาติ (พ.ศ.
2561-2580) ซึ่งจะตองนําไปสูการปฏิบัติเพื่อใหประเทศไทยบรรลุวิสัยทัศน “ประเทศไทย มีความมั่นคง
มั่ ง คั่ ง ยั่ ง ยื น เป น ประเทศพั ฒ นาแล ว ด ว ยการพั ฒ นาตามหลั ก ปรั ช ญาของเศรษฐกิ จ พอเพี ย ง”
แผนพัฒ นาเศรษฐกิจ และสัง คมแหง ชาติ ฉบับ ที่ 12 (พ.ศ. 2560-2564) ไดกํ า หนดทิ ศทางของ
แผนพัฒ นาเศรษฐกิ จและสังคมแหง ชาติ ในระยะ 5ป ดา นการศึก ษาไว ดัง นี้ 1) ให มีการยกระดั บ
คุณภาพการศึกษาและการเรียนรูใหมีคุณภาพ เทาเทียมและทั่วถึง 2) การพัฒนาศักยภาพคนในทุกชวง
วัยใหสนับสนุนการเจริญเติบโตของประเทศ และ 3) การพัฒนาผลิตภาพแรงงาน เปนการสรางความ
รวมมือระหวางภาครัฐและภาคเอกชนในการพัฒนากําลังคนและแรงงาน แผนการศึกษาแหงชาติ พ.ศ.
2560-2579 ซึ่งแนวคิดการจัดการศึกษา โดยยึดหลักสําคัญในการจัดการศึกษา ประกอบดวย หลักการ
จัดการศึกษาเพื่อปวงชน (Education for All) หลักการจัดการศึกษาเพื่อความเทาเทียมและทั่วถึง
(Inclusive Education) หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง (Sufficiency Economyและหลักการ
มีสวนรวมของทุกภาคสวนของ สังคม (All for Education) อีกทั้งยึดตามเปาหมายโลกเพื่อการพัฒนาที่
ยั่งยืน (Sustainable Development Goals: SDGs, 2030) ประเด็นภายในประเทศ (Local Issues) เชน
คุณภาพของคนทุกชวงวัย การเปลี่ยนแปลงโครงสรางประชากรของประเทศ ความเหลื่อมล้ําของการ
กระจายรายได และวิกฤติดานสิ่งแวดลอม โดยนํายุทธศาสตรชาติ (National Strategy) มาเปนกรอบ
ความคิ ด สํ า คั ญ ในการจั ด ทํ า แผนการศึ ก ษาแห ง ชาติ และการปฏิ รูป การศึ ก ษาตามแนวทางของ
คณะกรรมการอิสระเพื่อปฏิรูปการศึกษาสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน จึงไดกํา หนด
นโยบายสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปงบประมาณ พ.ศ. 2562 เพื่อเปนการเตรียม
ความพรอ มที่จ ะเข า สูยุค ของการเปลี่ย นแปลงการจัดการศึกษาของประเทศครั้ ง สํ า คัญ ที่ จ ะพัฒ นา
ประชากรในวัยเรียนทุกคนและทุกกลุมเปาหมาย ซึ่งหมายรวมถึง กลุมผูเรียนที่มีความตองการจําเปน
พิเศษ กลุมชาติพันธุ กลุมผูดอยโอกาส และกลุมที่อยูในพื้นที่หางไกลทุรกันดารใหมีความพรอมทั้งกาย
ใจ สติปญญา มีสุขภาวะที่ดีในทุกชวงวัย มีจิตสาธารณะ รับผิดชอบตอสังคมและผูอื่น มัธยัสถ อดออม
โอบออมอารี มีวินัย รักษาศีลธรรม และเปนพลเมืองดีของชาติ และพลเมืองโลกที่ดี มีหลักคิดที่ถูกตอง
มีทักษะที่จําเปนในศตวรรษที่ 21 มีทักษะสื่อสารภาษาอังกฤษและภาษาที่ 3 และอนุรักษภาษาทองถิ่น
มีนิสัยรักการเรียนรูและการพัฒ นาตนเองอยา งตอเนื่องตลอดชีวิต สูก ารเปนคนไทยและพลโลกที่ มี
ทักษะการคิดขั้นสูง เปนนวัตกร นักคิด ผูประกอบการ เกษตรกรยุคใหม โดยมีสัมมาชีพตามความถนัดของ
ตนเอง โดยไดกําหนดนโยบาย วิสัยทัศน พันธกิจ กลยุทธ เปาประสงค และแนวทางในการดํา เนิน การ
ดังนี้
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ข. วิสัยทัศน
สรางคุณภาพทุนมนุษย สูสังคมอนาคตที่ยังยืน

ค. พันธกิจ

1. จัดการศึ กษาเพื่อเสริมสรา งความมั่นคงของสถาบันหลัก ของชาติ และการปกครองในระบอบ
ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข
2. พั ฒ นาศั ก ยภาพผู เ รี ย นเพื่ อ เพิ่ ม ขีด ความสามารถในการแข ง ขั น โดยพั ฒ นาคุ ณ ภาพผู เ รี ย น
ใหมีความรู ทักษะวิชาการ ทักษะชีวิต ทักษะวิชาชีพ คุณลักษณะในศตวรรษที่ 21
3. สงเสริมการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาใหเปนมืออาชีพสรางโอกาส ความเสมอภาคลด
ความเหลื่อมล้ํา ใหผูเรียนทุกคนไดรับบริการทางการศึกษาอยางทั่วถึงและเทาเทียม
4. สงเสริมการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม ยึดหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง และเปาหมายโลกเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDGs)
5. พั ฒนาระบบบริหารจั ดการแบบบู รณาการ และส งเสริ มให ทุกภาคสว นมีสว นรว มในการจั ด
การศึกษา

ง. เปาหมาย
1. ผูเรียน เปนบุคคลแหงการเรียนรู คิดริเริ่มและสรางสรรคนวัตกรรม มีความรู มีทักษะและ
คุณลักษณะของผูเรียนในศตวรรษที่ 21 มีสุขภาวะที่เหมาะสมตามวัย มีความสามารถในการ
พึ่งพาตนเอง และปรับตัวตอ เปนพลเมืองและพลโลกที่ดี
2. ผูเรียนที่มีความตองการจําเปนพิเศษ กลุมชาติพันธุ กลุมผูดอยโอกาส และกลุมที่อยูใน
พื้นที่หางไกลทุรกันดารไดรับการศึกษาอยางทั่วถึง เทาเทียม และมีคุณภาพ พรอมกาวสูสากล
ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
3. ครู เปนผูเรียนรู มีจิตวิญญาณความเปนครู มีความแมนยําทางวิชาการและมีทักษะการ
จัดการเรียนรูที่หลากหลายตอบสนองผูเรียนเปนรายบุคคลเปนผูสรางสรรคนวัตกรรม และทักษะ
ในการใชเทคโนโลยี
4. ผูบริหารสถานศึกษา มีความเปนเลิศสวนบุคคล คิดเชิงกลยุทธและนวัตกรรม มีภาวะผูนํา
ทางวิชาการ มีสํานึกความรับผิดชอบ (Accountability) และการบริหารแบบรวมมือ
5. สถานศึกษา มีความเปนอิสระในการบริหารงานและจัดการเรียนรู รวมมือกับชุมชน
ภาคเอกชน และผูเกี่ยวของในการจัดการศึกษาระดับพื้นที่ จัดสภาพแวดลอมในโรงเรียนเพื่อการ
เรียนรูในทุกมิติ เปนโรงเรียนนวัตกรรม
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6. สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา มีการบริหารงานเชิงบูรณาการ เปนสํานักงานแหงนวัตกรรม
ยุค ใหม ใช ข อมู ล สารสนเทศและการวิจั ย และพั ฒ นาในการขั บ เคลื่ อ นคุ ณ ภาพ กํ า กับ ติ ด ตาม
ประเมินและรายงานผลอยางเปนระบบ
7. สํานักงานสวนกลาง ปรับเปลี่ยนวัฒนธรรมการทํางาน โดย กระจายอํานาจการบริหารงาน
และการจัดการศึกษาใหสถานศึกษา บริหารเชิงบูรณาการ มีระบบขอมูลสารสนเทศที่มีประสิทธิภาพ
กํ า กับ ติ ดตาม ประเมิ น ผล และการรายงานผลอย า งเปน ระบบ ใช วิ จั ย และนวั ต กรรมในการ
ขับเคลื่อนคุณภาพ
จ. นโยบาย สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
 นโยบายที่ 1
 นโยบายที่ 2
 นโยบายที่ 3
 นโยบายที่ 4

จัดการศึกษาเพื่อความมั่นคง
พัฒนาคุณภาพผูเรียน
พัฒนาผูบริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษา
สรางโอกาสในการเขาถึงบริการการศึกษาที่มีคุณภาพ มีมาตรฐาน
และลดความเหลื่อมล้ําทางการศึกษา
 นโยบายที่ 5 เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการ
ฉ. กลยุทธเชิงนโยบาย
 นโยบายที่ 1 จัดการศึกษาเพื่อความมั่นคง
1. บทนํา
การจัดการศึกษาเพื่อความมั่นคง จะเนนการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพผูเรียนในเขตพื้นที่
พิเศษเฉพาะ ที่มีความยากลําบากในการบริหารจัดการ เชน การจัดศึกษาของสถานศึกษาในเขตพัฒนา
พิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต และการจัดการศึกษาเพื่อเสริมสรางคุณภาพของประชากรวัย
เรียนกลุมชาติพันธุ กลุมที่ดอยโอกาส และกลุมที่อยูในพื้นที่หางไกลทุรกันดาร เชน พื้นที่สูง ชายแดน
ชายฝงทะเล และเกาะแกง เพื่อสรางความมั่งคงของประเทศในระยะยาว
2. เปาประสงค
1. ผูเรียนในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต และเขตพื้นที่พิเศษเฉพาะไดรับ
การบริการการศึกษาขั้นพื้นฐานที่มีคณ
ุ ภาพเหมาะสมกับสังคมพหุวัฒนธรรม
2. เสริมสรางคุณภาพประชากรวัยเรียนกลุมชาติพันธุ กลุมที่ดอยโอกาส และกลุมที่อยูในพื้นที่
หางไกลสูงในถิ่นทุรกันดาร อาทิ พื้นที่สูง ชายแดน ชายฝงทะเล และเกาะแกง เพื่อสรางความ
มั่งคงของประเทศในระยะยาว
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3. ประเด็นกลยุทธ
3.1 พัฒนาการศึกษาของสถานศึกษาในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต
3.1.1 ตัวชี้วัด
(1) ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรูของผูเรียนสูงขึ้น
(2) รอยละของสถานศึก ษาในเขตพั ฒ นาพิ เ ศษเฉพาะกิจ จั ง หวั ดชายแดนภาคใต
จัดการเรียนรู ใหแ กผู เรียนโดยการบูร ณาการหลั ก สูต รใหส อดคล องกั บ สั ง คม
วัฒนธรรม และภาษาของทองถิ่น
(3) ผูเรียนในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใตไดรับบริการการศึกษา
ขั้นพื้นฐานที่มีคุณภาพ
3.1.2 แนวทางการดําเนินการ
ดําเนินการตามยุทธศาสตรการศึกษาเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดน
ภาคใต (พ.ศ. 2560 - 2579) ของกระทรวงศึกษาธิการ 6 ยุทธศาสตร ไดแก
(1) การศึกษาเพื่อเสริมสรางความมั่นคง
(2) การผลิตและพัฒนากําลังคนใหมีสมรรถนะในการแขงขัน
(3) การพัฒนาศักยภาพคนทุกชวงวัยและการสรางสังคมแหงการเรียนรู
(4) การสรางโอกาสความเสมอภาคและเทาเทียมกันทางการศึกษา
(5) การศึกษาเพื่อเสริมสรางคุณภาพชีวิตที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม
(6) การพัฒนาระบบการบริหารจัดการศึกษา
ทั้งนี้ดําเนินการในลักษณะบูรณาการรวมกันของหนวยงานกระทรวงศึกษาธิการ และหนวยงาน
ที่เกี่ยวของในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต
3.2 สงเสริมและสนับสนุนใหผูเรียนในเขตพื้นที่เฉพาะ กลุมชาติพันธุ กลุมที่ดอยโอกาส
และกลุมที่อยูในพื้นที่หางไกลทุรกันดาร เชน พื้นที่สูง ชายแดน ชายฝงทะเล และเกาะแกง ไดรับการ
บริการดานการศึกษาขั้นพื้นฐาน ที่มคี ณ
ุ ภาพ และเหมาะสมตรงตามความตองการ
3.2.1 ตัวชี้วัด
(1) จํ า นวนผู เ รี ย นบ า นไกลได รั บ โอกาสทางการศึ ก ษาจากการได เ ข า พั ก
ในโรงเรียนที่มีหอพักนอน หรือการสนับสนุน การเดินทางจากบา นถึงโรงเรียน
อยางปลอดภัย
(2) จํานวนโรงเรียนไดรับการสนับสนุนงบประมาณเพื่อใชในการประกอบอาหาร
การพัฒนาทักษะชีวิต และการพัฒนาสภาพหอพักนอนใหมีคุณภาพที่ดี อยาง
เหมาะสม
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(3) จํานวนผูเรียนไดรับการพัฒนาคุณภาพทั้งดานทักษะวิชาการ ทักษะชีวิต และ
ทักษะอาชีพ ที่เหมาะสมกับบริบท
(4) จํานวนผูบริหาร ครู ในสถานศึกษา/หองเรียนสาขา และที่ดูแลหอพักนอน ที่มี
นักเรียนกลุมชาติพันธุ กลุมที่ดอยโอกาส กลุมที่อยูในพื้นที่หางไกลทุรกันดาร
ไดรับการพัฒนาและสวัสดิการที่เหมาะสมกับบริบท
(5) จํานวนผูเรียนกลุมชาติพันธุ กลุมที่ดอยโอกาส และกลุมที่อยูในพื้นที่หางไกล
ทุรกันดาร ไดรับการสงเสริมการเรียนรูที่มีคณ
ุ ภาพ และเกิดจิตสํานึกรักในสถาบัน
ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย
(6) การบริหารจัดการศึกษาในโรงเรียนที่มีผูเรียนกลุมชาติพัน ธุ กลุมที่ดอยโอกาส
และกลุมที่อยู ในพื้น ที่หา งไกลทุรกั นดาร ไดรับ การปรับปรุ งและมี รูปแบบที่ มี
ประสิทธิภาพ
(7) ผูเรียนกลุมชาติพันธุ กลุมที่ดอยโอกาส และกลุมที่อยูในพื้นที่หางไกลทุรกันดาร มี
ผลสัมฤทธิ์สูงขึ้น
3.2.2 แนวทางการดําเนินการ
(1) สนับสนุนงบประมาณในการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาในพื้นที่สูงในถิ่น
ทุรกันดาร ชายแดน ชายฝง ทะเล และเกาะแกง ตามความจําเปนและ เหมาะสม
กับบริบท
(2) สนับสนุนงบประมาณในการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาที่ดูแลหอพัก
นอนตามความจําเปน และเหมาะสมกับบริบท
(3) จัดสรรงบประมาณเพิ่มเติมใหโรงเรียนในกลุมโรงเรียนพื้นที่สูงในถิ่นทุรกันดาร
ชายแดน ชายฝ ง ทะเล และเกาะแก ง ใหจั ด การเรี ย นรู ที่ มี คุ ณ ภาพ และเกิ ด
จิตสํานึกรักในสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย
(4) สรางเวทีการแลกเปลี่ยนเรียนรูในประเด็น “การพัฒนาการจัดการศึกษาที่เหมาะสมกับ
สภาพบริบทของพื้นที่สูงใน ถิ่นทุรกันดาร ชายแดน ชายฝงทะเลและ เกาะแกง ควรทํา
อยางไร” ผานชองทาง จัดเวทีเสวนา การแสดงนิทรรศการ การติดตอสื่อสารผาน
ชองทางออนไลน ตาง ๆ เชน การสราง WebsiteFacebook และLine เปนตน
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(5) พัฒนารูปแบบและวิธีการจัดการเรียนรู สื่อการเรียนรู และการวัดและประเมินผล
ที่เหมาะสมสําหรับการพัฒนาศักยภาพสูงสุด ผูเรียนกลุมชาติพันธุ กลุมที่ดอย
โอกาส และกลุมที่อยูในพื้นที่หางไกลทุรกันดาร
(6) พัฒนาครูใหมีทักษะการสอนภาษาไทยสําหรับเด็กที่ใชภาษาไทยเปนภาษาที่ 2
(7) สงเสริมการจัดการเรียนรูโดยใชชุมชนเปนฐาน ในการพัฒนาทักษะวิชาการ
ทักษะชีวิต ทักษะอาชีพ และภาษาที่ 3 ที่สอดคลองและเหมาะสมกับสังคมพหุ
วัฒนธรรม
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นโยบายที่ 2 พัฒนาคุณภาพผูเรียน
1. บทนํา
การพัฒนาคุณภาพผูเรียน มุงเนนพัฒนาประชากรวัยเรียนทุกคนและทุกกลุมเปาหมาย
ซึ่งหมายรวมถึง กลุมผูเรียนที่มีความตองการจําเปนพิเศษ กลุมชาติพันธุ กลุมผูดอยโอกาส และกลุมที่
อยูในพื้นที่หางไกลทุรกันดารในทุกมิติ โดยมีเปาหมาย เพื่อใหผูเรียนมีความรักในสถาบันหลักของชาติ
ยึดมั่นการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข มีทัศนคติที่ถูกตองต อ
บานเมือง เปนพลเมืองดีของชาติและเปนพลโลกที่ดี มีคุณธรรม จริยธรรม มีทักษะที่จําเปนในศตวรรษที่ 21
มีความเปนเลิศทางวิชาการ มีทักษะวิชาชีพ และมีทักษะชีวิตที่เหมาะสมสอดคลองกับสังคมปจจุบัน โดย
การพัฒนาระบบการเรียนรูที่ตอบสนองตอการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ 21


2. เปาประสงค
1. ผู เ รี ย นทุ ก คนมี ค วามรั ก ในสถาบั น หลั ก ของชาติ และยึ ด มั่ น การปกครองระบอบ
ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข มีทัศนคติที่ถูกตองตอบานเมือง มีหลักคิดที่ถูกตอง
และเปนพลเมืองดีของชาติ และการพลเมืองโลกที่ดี (Global Citizen)
2. ผูเรียนทุกคนมีคุณธรรม จริยธรรม มีคานิยมที่พึงประสงค มีจิตสาธารณะ รับผิดชอบตอ
สังคมและผูอื่น มัธยัสถ อดออม โอบออมอารี มีวินัย รักษาศีลธรรม
3. ผูเ รียนทุกคนไดรับการพัฒนาและสรางเสริมศักยภาพในแตละชวงวัยอยางมีคุณภาพมี
ทั กษะที่ จํ าเป นในศตวรรษที่ 21 มี ค วามเป น เลิ ศ ทางด า นวิ ช าการ มี ทั ก ษะสื่ อ สารภาษาอั ง กฤษ
และภาษาที่ 3 มี นิ สั ย รั ก การเรี ย นรู แ ละการพั ฒ นาตนเองอย า งต อ เนื่ อ งตลอดชี วิ ต และ
มีทักษะอาชีพตามความตองการและความถนัด
4. ผูเรียนที่มีความตองการจําเปนพิเศษ มีพัฒนาการตามศักยภาพของแตละบุคคล ทั้งในดานที่
มีพัฒนาการปกติและดานที่มีความบกพรองหรือความแตกตางทางการเรียนรู หรือความสามารถพิเศษ ตามที่
ระบุไวในแผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคลหรือแผนการใหบริการชวยเหลือเฉพาะครอบครัว ซึ่งจัดทําขึ้นบน
พื้นฐานความตองการจําเปนเฉพาะของผูเรียน
5. ผูเรียนที่มีความตองการจําเปนพิเศษ มีความพรอมสามารถเขาสูบริการชวงเชื่อมตอ
(Transitional Services) หรือการสงตอ (Referral) เขาสูการศึกษาในระดับเดียวกันและที่สูงขึ้น หรือการ
อาชีพหรือการดําเนินชีวิตในสังคมไดตามศักยภาพของแตละบุคคล
6. ผูเรียนทุกคนมีทักษะชีวิต มีสุขภาวะที่เหมาะสมตามวัย มีความเขมแข็ง อดทน และ
สามารถพึ่งตนเองไดในสังคมอนาคตที่ซบั ซอนและการปองกันตนเองจากภัยคุกคามรูปแบบใหม
สามารถปองกันตนเองจากปญหายาเสพติดได
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3. ประเด็นกลยุทธ
3 .1 ปรับปรุง และพัฒนาหลักสูตรทุกระดับการศึกษา ใหเอื้อตอการพัฒนาสมรรถนะ
ผูเรียนเปนรายบุคคล มีทักษะที่จําเปนในศตวรรษที่ 21 นําไปสูการจัดการศึกษาเพื่อการมีงานทํา
(Career Education)
3.1.1 ตัวชี้วัด
(1) รอยละของสถานศึกษาพัฒนาหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน ใหสอดคลองกับ
ทักษะการเรียนรูในศตวรรษที่ 21 โดยเนนการพัฒนาสมรรถนะผูเรียนเปน
รายบุคคล เพื่อสงเสริมใหผูเรียนมีหลักคิดที่ถูกตอง รักในสถาบันหลักของชาติ
และยึดมั่นการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปน
ประมุข เปนพลเมืองดีของชาติ และพลเมืองโลกที่ดี มีความเปนเลิศทางดาน
วิชาการ มีทักษะชีวิตและทักษะอาชีพตามความตองการ และมีทักษะในการ
ปองกันตนเองจากภัยคุกคามรูปแบบใหม
(2) รอยละของสถานศึกษาที่มีการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาใหสอดคลองกับความ
ตองการของผูเรียนและพื้นที่
3.1.2แนวทางการดําเนินการ
(1) พัฒนาหลักสูตรระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ใหสอดคลองกับทักษะการเรียนรูใน
ศตวรรษที่ 21 โดยเนนการพัฒนาสมรรถนะผูเรียนเปนรายบุคคล เพื่ อสงเสริมให
ผูเรียนมีหลักคิดที่ถูกตอง รักในสถาบันหลักของชาติ และยึดมั่นการปกครองระบอบ
ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข และเปนพลเมืองดีของชาติ
และพลเมืองโลกทีดี มีความเปนเลิศทางดา นวิชาการ มีทักษะชีวิตและทั กษะ
อาชีพตามความตองการได และมีทักษะชีวิตในการปองกันตนเองจากภัยคุกคาม
รูปแบบใหม
(2) ปรับปรุงหลักสูตรปฐมวัยเพื่อใหเด็กไดรับการพัฒนา ทั้ง 4 ดาน สอดคลองกับ
ทักษะการเรียนรูในศตวรรษที่ 21
(3) สงเสริม สนับสนุนใหสถานศึกษาพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาและปรับเปลี่ยนการ
จัดการเรียนรูใหตอบสนองตอความตองการของผูเรียนและบริบทของพื้นที่
(4) สงเสริม สนั บสนุ นให สถานศึกษา จั ดทํ าแผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุ คคลหรือ
แผนการใหบริการชวยเหลือเฉพาะครอบครัว ซึ่งจัดทําขึ้นบนพื้นฐานความตองการ
จําเปนเฉพาะของผูเรียนที่มีความตองการจําเปนพิเศษ หรือความสามารถพิเศษ
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3.2 พัฒนาผูเรียนทุกคนใหมีความรักในสถาบันหลักของชาติ และยึดมั่นการปกครอง
ระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข มีทัศนคติที่ดีตอบานเมือง มีหลักคิด
ที่ถูกตอง เปนพลเมืองดีของชาติ และพลเมืองโลกที่ดี มีคุณธรรม จริยธรรม
3.2.1 ตัวชี้วัด
(1) รอยละของผูเรี ยนที่มีพฤติกรรมที่แสดงออกถึงความรักในสถาบันหลักของชาติ
ยึดมั่นการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข
(2) รอยละของผูเรียนที่มีพฤติกรรมที่แสดงออกถึงการมีทัศนคติที่ดีตอบานเมือง มี
หลักคิดที่ถูกตอง เปนพลเมืองดีของชาติ มีคุณธรรม จริยธรรม
(3) รอยละของสถานศึกษาที่ปรับปรุงหลักสูตร จัดบรรยากาศสิ่งแวดลอม และจัด
กิจกรรมการเรียนรูใหผูเรียนแสดงออกถึงความรักในสถาบันหลักของชาติ ยึดมั่น
การปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข มีทัศนคติ
ที่ดีตอบานเมือง มีหลักคิดที่ถูกตอง เปนพลเมืองดีของชาติ มีคุณธรรม จริยธรรม
(4) รอยละของสถานศึกษาที่นอมนําพระบรมราโชบายดา นการศึกษาของในหลวง
รัชกาลที่ 10 และหลัก ปรัชญาของเศรษฐกิ จพอเพี ยง ไปพัฒนาผู เรี ยนให มี
คุณลักษณะอันพึงประสงคตามที่กําหนดไดอยางมีประสิทธิภาพ
3.2.2 แนวทางการดําเนินการ
(1) สงเสริม และสนับสนุนใหสถานศึกษาปรับปรุงหลักสูตรปรับปรุงหลักสูตร จัด
บรรยากาศสิ่งแวดลอม และจัดกิจกรรมการเรียนรูใหผูเรียนแสดงออกถึงความรัก
ในสถาบันหลักของชาติ ยึดมั่นการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษัตริยทรงเปนประมุข มีทัศนคติที่ดตี อ บานเมือง มีหลักคิดที่ถูกตอง
เปนพลเมืองดีของชาติ และพลเมืองโลกที่ดี มีคุณธรรม จริยธรรม
(2) สงเสริม สนับสนุนให สถานศึกษานอมนําพระบรมราโชบายดานการศึกษาของใน
หลวงรัชกาลที่ 10 และหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปบูรณาการจัด
กิจกรรมการเรียนรูเพื่อพัฒนาผูเรียนมีคณ
ุ ลักษณะอันพึงประสงคตาม
ที่กําหนด
3.3 พัฒนาคุณภาพของผูเรียน ใหมีทักษะการเรียนรูในศตวรรษที่ 21 มีความเปนเลิศ
ดานวิชาการ นําไปสูการสรางขีดความสามารถในการแขงขัน
3.2.3 ตัวชี้วัด
(1) ดานผูเรียน
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1) รอยละของผูเ รียนระดับ ปฐมวัย ไดรับ การพัฒนาร างกาย จิตใจ วิ นัย อารมณ
สังคม และสติปญญา และมีความพรอมที่จะเขารับการศึกษาในระดับที่สูงขึ้น
2) รอยละของผูเรียนระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานไดรับการพัฒนารางกาย จิตใจ วินัย
อารมณ สังคม และสติปญญา มีพัฒนาการที่ดีรอบดาน
3) รอยละของผูเรียนที่อานออกเขียนได คิดเลขเปน และมีนิสัยรักการอาน
4) รอยละของผูเรียนที่มีทักษะการคิด วิเคราะห
5) รอยละของผูเรียนที่ผา นการประเมินสมรรถนะที่จําเปนดานการรูเรื่องการอา น
(Reading Literacy)
6) ร อ ยละของผู เ รี ย นที่ ผ า นการประเมิ น สมรรถนะที่ จํ า เป น ด า นการรู เ รื่ อ ง
คณิตศาสตร (Mathematical Literacy)
7) ร อ ยละของผู เ รี ย นที่ ผ า นการประเมิ น สมรรถนะที่ จํ า เป น ด า นการรู เ รื่ อ ง
วิทยาศาสตร (Scientific Literacy)
8) รอยละของผูเรียนที่มีทักษะสื่อสารอังกฤษ และสื่อสารภาษาที่ 3 ไดอยางมี
ประสิทธิภาพ
9) รอยละของผูเรียนที่มีทักษะดาน Digital Literacy ในการเรีย นรูไดอยางมี
ประสิทธิภาพ
10) รอยละของผูเรีย นที่ มีความรู และทักษะในการปอ งกัน ตนเองจากภั ยคุกคาม
รูปแบบใหม
11) รอยละของผูเรียนที่มีคะแนนผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน
(O-NET) มากกวารอยละ 50 ในแตละวิชาเพิ่มขึ้นจากปการศึกษาที่ผานมา
12) รอยละ 60 ของผูเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนตนมีสมรรถนะการเรียนรูเรื่องการ
อานตั้งแตระดับขั้นพื้นฐานขึ้นไป (ระดับ 2) ตามแนวทางการประเมิน PISA
13) รอยละ 80 ของผูเรียนทั้งหมดไดรับการประเมินทักษะการคิดแกปญหาตามแนว
ทางการประเมิน PISA
(2) ดานสถานศึกษา
1) รอยละของสถานศึกษาจัดการเรียนรูที่ใหผูเรียนไดเรียนรูผานกิจกรรม การปฏิบัติ
จริง (Active Learning)
2) รอยละของสถานศึ ก ษาที่มีก ารจัดการเรีย นรูใ ห ผู เรี ย นในลัก ษณะของ STEM
ศึกษา
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3) รอยละของสถานศึกษาที่การจัดการเรียนรูตามกระบวนการ 5 ขั้ นตอน หรือ
บันได 5 ขั้น (IS: Independent Study)
4) รอยละของสถานศึกษาที่จัดการเรียนรู และบรรยากาศสิ่งแวดลอมที่สงเสริม
สนับสนุนใหผูเรียนไดเรียนรูและฝกทักษะดานภาษาอังกฤษและภาษาที่ 3 ได
อยางมีประสิทธิภาพ
3.2.4 แนวทางการดําเนินการ
(1) พัฒนาผูเรียนระดับปฐมวัยมีความพรอมดานรางกาย อารมณ สังคม สติปญญา
เพื่อที่จะเขารับการพัฒนาการเรียนรูในระดับที่สูงขึ้น
(2) สงเสริม สนับสนุนใหสถานศึกษาจัดสภาพแวดลอมทั้งในและนอกหองเรียนใหเอื้อ
ตอการพัฒนาการเรียนรูของเด็กปฐมวัย
(3) สงเสริม สนับสนุนใหสถานศึกษาจัดการเรียนรูระดับปฐมวัยในรูปแบบที่หลากหลาย
(4) สงเสริมการสรางความรูความเขาใจแกพอแมผูป กครองเกี่ยวกับการเลี้ยงดูเด็ก
ปฐมวัยที่ถูกตองตามหลักจิตวิทยาพัฒนาการ
(5) จัด ใหมีโ รงเรีย นตน แบบการจั ดการศึก ษาปฐมวั ย ให สามารถพั ฒนาเด็กกอ น
ประถมใหมีพัฒนาการความพรอม เพื่อเตรียมตัวไปสูการเรียนรูในศตวรรษที่ 21
(6) พัฒนาผูเรียนสูความเปนเลิศทางวิชาการ โดยเนนการพัฒนาสมรรถนะที่จําเปน
3 ดาน
1) การรูเรื่องการอาน (Reading Literacy)
2) การรูเรื่องคณิตศาสตร (Mathematical Literacy)
3) การรูเรื่องวิทยาศาสตร (Scientific Literacy)
(7) พัฒนาผูเรียนใหมีสมรรถนะดานดิจิทัล (Digital Competence) และสมรรถนะ
ดานการสื่อสารภาษาอังกฤษ และภาษาที่ 3
(8) มีความรู และทักษะในการปองกันตนเองจากภัยคุกคามรูปแบบใหม
(9) สงเสริม สนับสนุนใหสถานศึกษาจัดการเรียนรูที่ใหผูเรียนไดเรียนรูผานกิจกรรม
การปฏิบัติจริง (Active Learning)
(10) สง เสริม สนับ สนุ นสถานศึก ษาที่มีการจัดการเรีย นรูใหผู เรี ยนในลัก ษณะของ
STEM ศึกษา
(11) สงเสริม สนับสนุนใหสถานศึกษาจัดการเรียนรูตามกระบวนการ 5 ขั้นตอน หรือ
บันได 5 ขั้น (IS: Independent Study)
(12) สงเสริมใหสถานศึกษาจัดการเรียนรูอยางเปนระบบมุงเนนการใชฐานความรูและ
ระบบความคิดในลักษณะสหวิทยาการ เชน
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1) ความรูทางวิทยาศาสตรและการตั้งคําถาม
2) ความเขาใจและความสามารถในการใชเทคโนโลยี
3) ความรูทางวิศวกรรม และการคิดเพื่อหาทางแกปญหา
4) ความรูและทักษะในดานศิลปะ
5) ความรูดานคณิตศาสตร และระบบคิดของเหตุผลและการหาความสัมพันธ
(13) สงเสริม สนับสนุนใหสถานศึกษาประเมินสมรรถนะตามแนวทางการประเมิน
PISA ดวยระบบการสอบ แบบ Online ใหกับผูเรียนทุกคนตั้งแตระดับชั้น
ประถมศึกษาตอนปลาย จนถึงมัธยมศึกษาตอนตน
(14) สงเสริมสรา งความรูความเขาใจในทางการประเมินทักษะการคิดแกปญหาตาม
แนวทางการประเมิน PISA ใหแกศึกษานิเทศกและครูผูสอน
(15) ใหบริการเครื่องมือการวัดและประเมินอิงสมรรถนะตามแนวทางการประเมินผล
ผูเรียนรวมกับนานาชาติ (PISA) ดวยระบบ Online Testing
(16) สงเสริมใหสถานศึกษาจัดหลักสูตรและแผนการเรียนนําไปสูค วามเปนเลิศในแต
ละดาน
(17) สง เสริมผูเรียนที่มีความสามารถพิเศษ ดา นศิลปะดนตรีและกีฬ าโดยจั ดเปน
หองเรียนเฉพาะดาน
(18) พัฒนาศักยภาพของผูเรียนตามความถนัด และเปนนวัตกร ผูสรางนวัตกรรม
3.4 พัฒนาผูเรียนใหมีทักษะอาชีพและทักษะชีวิต มีสุขภาวะที่ดีสามารถดํารงชีวิตอยูใน
สังคมไดอยางมีความสุข
3.4.1 ตัวชี้วัด
(1) รอยละของผูเรียน มี ID plan และ Portfolio เพื่อการศึกษาตอและการประกอบ
อาชีพ
(2) รอยละของสถานศึกษาที่จัดการเรียนรู และบรรยากาศสิ่งแวดลอมที่เอื้อตอการ
พัฒนาทักษะอาชีพตามความถนัด
(3) รอยละของผูเรียนที่มีสุขภาวะที่ดีทุกชวงวัย
(4) รอยละของสถานศึกษาที่มีระบบปองกันและแกไขปญหาในสถานศึกษา
3.4.2 แนวทางการดําเนินการ
(1) สรางกลไกของระบบแนะแนวทางการศึกษาเพื่อสงเสริมกระบวนการเรียนรูอิง
สมรรถนะและเตรียมความพรอมสูการประกอบสัมมาอาชีพ
(2) พัฒนารายวิชาที่สงเสริมการศึกษาตอและการประกอบอาชีพ
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(3) สงเสริมใหสถานศึกษาจัดหลักสูตรทักษะอาชีพควบคูกับวิชาสามัญ เชน ทวิศกึ ษา
หลักสูตรระยะสั้น
(4) สงเสริมสนับสนุนใหสถานศึกษาจัดการเรียนรูแกผูเรียนตามความสนใจในทักษะ
อาชีพที่ตนเองถนัด เพื่อเตรียมความพรอมกอนเขาสูตลาดแรงงานและการพัฒนา
ประเทศ
(5) สงเสริมใหนักเรียนทุกคนไดรับประทานอาหารตามหลักโภชนาการ และเปนไป
ตามเกณฑมาตรฐานของอนามัย
(6) สงเสริมการเรียนรูและพัฒนาดานอารมณและสังคม (Social and Emotional
Learning : SEL) ในทุกชวงวัย
(7) สถานศึกษามีระบบการปองกันและแกไขปญหาในสถานศึกษา
3.5 การจัดการศึกษาเพื่อการบรรลุเปาหมายโลกเพื่อการพัฒนาอยางยั่งยืน (SDGs) เพือ่
สรางเสริมคุณภาพชีวิตที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
3.5.1 ตัวชี้วัด
(1) รอ ยละของผูเ รี ย นที่ มี พ ฤติ ก รรมแสดงออกถึ ง การดํ า เนิ น ชี วิ ต ที่ เ ป น มิ ต รกั บ
สิ่งแวดลอม และการประยุกตใชปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
(2) ร อ ยละของสถานศึ ก ษาที่ มี ก ารจั ดสภาพแวดล อ มที่ ส อดคล อ งกั บ มาตรฐาน
สิ่งแวดลอม สังคม และเศรษฐกิจ เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน (Environmental Education
Sustainable Development: EESD)
(3) ทุกสถานศึกษาจัดการศึกษาเพื่อใหบรรลุเปาหมายโลก เพื่อการพัฒนาอยางยั่งยืน
(Global Goals for Sustainable Development)
3.5.2 แนวทางการดําเนินการ
(1) สงเสริม สนับสนุนใหสถานศึกษาจัดการเรียนรูเพื่อพัฒนาผูเรียนตามหลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียง
(2) สงเสริม สนับสนุนใหสถานศึกษาการจัดการศึกษาเปาหมายโลกเพื่อ
การพัฒนาอยางยั่งยืน (Global Goals for Sustainable Development)
(3) สงเสริม สนับสนุนใหสถานศึกษาและหนวยงานทุกสังกัดจัดสิ่งแวดลอม สังคม
และเศรษฐกิจใหสอดคลองกับหลัก Zero waste และมาตรฐานสิ่งแวดลอมเพื่อ
การพัฒนาที่ยั่งยืน(Environmental EducationSustainableDevelopment: EESD)
(4) สงเสริม สนับสนุนใหสถานศึกษาจัดกิจกรรมการอนุรักษสิ่งแวดลอม และการ
ประยุกตใชปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงอยางตอเนื่อง
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3.6 พัฒนาคุณภาพผูเรียนที่มีความตองการจําเปนพิเศษ
3.6.1 ตัวชี้วัด
(1) รอ ยละของผู เ รีย นที่ มี ค วามต อ งการจํ า เป น พิ เ ศษ มี คุ ณ ภาพตามมาตรฐาน
การศึกษาขั้นพื้นฐานของแตละระดับ
(2) รอยละของผูเรียนที่มีความตอ งการจํ า เปนพิเศษ ได รับการพัฒนาดา นทัก ษะ
อาชีพ ทักษะการดํารงชีวิต มีคุณธรรม จริยธรรม และมีจิตสาธารณะ
(3) ร อ ยละของผู เ รี ย นที่ มี ค วามต อ งการจํ า เป น พิ เ ศษ ได รั บ การส ง เสริ ม ให มี
ความสามารถพิเศษดานตางๆ อาทิ ดนตรี กีฬา ศิลปะ และเทคโนโลยี เปนตน
3.6.2 แนวทางการดําเนินการ
(1) ใหบริการชวยเหลือระยะแรกเริ่ม (Early Intervention: EI) ที่ศูนยการศึกษา
พิเศษ หนวยบริการและที่บานอยางมีประสิทธิภาพ
(2) สงเสริม สนับสนุนและพัฒนาการจัดการศึกษาสําหรับผูเรียนที่มีความตองการ
จําเปนพิเศษ ดวยระบบและรูปแบบที่หลากหลาย
(3) สงเสริม สนับสนุนการจัดการศึกษาในโรงเรียนเรียนรวมและศูนยการเรียนเฉพาะ
ความพิการ
(4) ปรับปรุงและพัฒนากระบวนการวัดและประเมินผลตามสภาพจริง
(5) สงเสริม สนับสนุนการจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาทักษะการอาน การเขียน การสื่อสาร การ
คิดคํานวณ การคิดวิเคราะห และการคิดอยางมีวิจารณญาณ
(6) สงเสริม สนับสนุน การจัดการเรียนการสอนเพื่อพัฒนาทักษะอาชีพ ทักษะการ
ดํารงชีวิต ปลูกฝงคุณธรรม จริยธรรม จิตสาธารณะและการดํารงชีวิตที่เปนมิตร
กับสิ่งแวดลอมตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
(7) ส ง เสริ ม การจั ด กิ จ กรรมการเรี ย นการสอนตามโครงการอั น เนื่ อ งมาจาก
พระราชดําริฯ
(8) สง เสริม สนั บ สนุ นให ผูเรีย นมีทัศ นคติ ที่ถูก ต อ งตอการปกครองตามระบอบ
ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข
(9) สงเสริม สนับสนุน การใชสื่อเทคโนโลยี สารสนเทศและการสื่อสารอยางถูกตอง
เหมาะสม และสรางสรรค
(10) สงเสริม สนับสนุน เทคโนโลยี สิ่งอํานวยความสะดวก สื่อ บริการ และความ
ชวยเหลืออื่นใดทางการศึกษา

~ 41 ~

แผนปฏิบัติราชการประจําปงบประมาณ 2562

(11) สงเสริมและพัฒนาผูเรียนที่มีความตองการจําเปนพิเศษ ที่มีความสามารถพิเศษ
ในดานวิชาการ ดนตรี กีฬา ศิลปะ และอื่นๆ เพื่อยกระดับสูความเปนเลิศพรอม
กาวสูสากล
(12) สงเสริม สนับ สนุนการนําระบบเทคโนโลยีสารสนเทศมาใชในการจัดการเรียน
การสอน
(13) จัดใหมีระบบการนิเทศ กํากับ ติดตาม ประเมินผลการจัดการศึกษาเชิงบูรณาการ
(14) จัดใหมีกลุมงานระบบประกันคุณภาพในสํานักบริหารงานการศึกษาพิเศษ เพื่อ
สงเสริม สนับสนุนใหสถานศึกษามีระบบประกันคุณภาพภายในที่เขมแข็ง
(15) สงเสริม สนับ สนุน ใหหนวยงานและสถานศึกษาจัดทํ า รวบรวม ผลิต พัฒนา
และเผยแพร สื่อ นวัตกรรม งานวิจัยทางการศึกษา
(16) สํา รวจสภาพอาคารสถานที่ และสิ่งแวดลอมในสถานศึก ษา จัด ทํา ผังบริเวณ
จัดทําแบบรูปและรายการสิ่งกอสราง
(17) สงเสริม สนับสนุนใหมีแนวทางปฏิบัติ และมาตรการรักษาความปลอดภัยของ
สถานศึกษาอยางมีประสิทธิภาพ
(18) สง เสริ ม สนั บ สนุ น ให เ ครื อ ข า ยสง เสริ ม ประสิ ท ธิ ภ าพและกลุ มสถานศึก ษา
ขับเคลื่อนการจัดการศึกษาใหมีประสิทธิภาพ
(19) สง เสริ ม สนั บ สนุ น การดํา เนิ น งานของคณะอนุ ก รรรมการส ง เสริ ม การจั ด
การศึกษาสําหรับคนพิการจังหวัด
(20) สงเสริม สนับสนุนสถานศึกษารวมมือกับผูปกครอง ชุมชน และองคกรปกครอง
ในพื้ น ที่ พั ฒ นาระบบการดู แ ลช ว ยเหลื อ นั ก เรี ย นและระบบแนะแนวให มี
ประสิทธิภาพ
(21) สง เสริม สนั บ สนุน การจั ด สภาพแวดลอ มและแหลง เรี ย นรู ใหเ อื้ อ ต อ การจั ด
การศึกษา
3.7 สงเสริม สนับสนุนใหสถานศึกษานํา Digital Technology มาใชในการจัดการเรียนรูใหแก
ผูเรียนเปนรายบุคคลตามสมรรถนะ ความตองการ และความถนัดสรางสังคมฐานความรู (Knowledge
- Based Society) เพื่อการเรียนรูอยางตอเนื่องตลอดชีวิต
3.7.1 ตัวชี้วัด
(1) รอยละของผูเรียนที่เรียนรูผาน Digital Platform
(2) ร อ ยละของสถานศึ ก ษาที่ จั ด การเรี ย นรู เ พื่ อ ให พั ฒ นาตนเองผ า น Digital
Platform
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3.7.2 แนวทางการดําเนินการ
(1) พัฒนาระบบคลังขอมูล องคความรู เพื่อใหบริการ Digital Textbook ตาม
เนื้ อ หาหลั ก สู ต รที่ กั บ หนด สื่ อ วิ ดี โ อ และองค ค วามรู ป ระเภทต า ง ๆ และ
ใหบริการแกผูเรียนใหการพัฒนาตนเองอยางตอเนื่องตลอดชีวิต
(2) พัฒนา DigitalPlatform เพื่อตอบสนองตอการพัฒนาการเรียนรูของผูเรียนเปน
รายบุคคล
(3) สถานศึกษาสนับสนุน สงเสริมใหผูเรียนเรียนรูดวยตนเองผาน Digital Platform
 นโยบายที่ 3 พัฒนาผูบริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษา
1. บทนํา
การปรับเปลี่ยนระบบการผลิตและพัฒนาผูบริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษาทุก
ประเภท ตั้ง แต การจูงใจ คัดสรร ผูมีความสามารถสูงใหเ ข า มาเป น ครู คุณ ภาพ มีระบบการพั ฒ นา
ศักยภาพและสมรรถนะอยางตอเนื่องครอบคลุมทั้งเงินเดือน เสนทางสายอาชีพ ปรับเปลี่ยนบทบาทครู
ใหเปนครูยุคใหมที่มีคณ
ุ ภาพ และประสิทธิภาพตรงตามความตองการ เปนมืออาชีพ มีทักษะวิชาชีพขั้น
สูง โดยปรับบทบาทจาก “ครูสอน” เปน “โคช” หรือ “ผูอํานวยการการเรียนรู” สรางเครือขายพัฒนา
ครูใหมีการแลกเปลี่ยนเรียนรูระหวางกัน รวมถึงการพัฒนาครูที่มีความเชี่ยวชาญดานการสอนมาเปน
ผูสรางครูรุนใหมอยางเปนระบบ และวัดผลงานจากการพัฒนาผูเรียนโดยตรง นอกจากนี้มีการออกแบบ
วางแผนการผลิตและพัฒนาครูอยา งเปนระบบ ตั้งแตการกําหนดมาตรฐานวิชาชีพ ขั้นสูง เงินเดือ น
ค าตอบแทนและสวั สดิ การต าง ๆ ให สามารถจู งใจบุ คคลที่ เก ง ดี มี ความรู มาเป นครู มี การวางแผน
อัตรากําลังระยะยาว (20 ป) รวมมือกับสถาบันการศึกษาในการผลิตครู และมีการวางแผนการพัฒนาครู
อยางตอเนื่อง โดยนํา Digital Platform มาเป นเครื่องมือทั้งการพั ฒนา อบรมครู และการจั ดทํา
ฐานขอมูลกําลังคน เพื่อเก็บรวบรวมขอมูลประวัติครู ประวัติการพัฒนา ฝกอบรม นําไปสูการวิเคราะห
วางแผนกําลังคนไดอยางตอเนื่อง
2. เปาประสงค
ผูบริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษาทุกประเภท เปนบุคลากรที่มีคุณภาพ มีประสิทธิภาพ
เปนมืออาชีพ และมีทักษะวิชาชีพขั้นสูง
3. ประเด็นกลยุทธ
3.1 สรางเครือขายความรวมมือกับสถาบันทางการศึกษาที่ผลิตครู ในการผลิตและพัฒนาครูให
ตรงกับสาขาวิชา และสอดคลองกับการพัฒนาในศตวรรษที่ 21
3.1.1 ตัวชี้วัด
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(1) สถานศึกษามีแผนความตองการครูระยะ 20 ป
(2) สถานศึกษามีกรอบสมรรถนะครูที่สอดคลองกับการพัฒนาในศตวรรษที่ 21 และ
สอดคลองกับบริบทของพื้นที่
(3) สถานศึ กษาทุ ก แหง มีจํ า นวนครู อ ย า งเหมาะสม และพอเพี ย งต อ การพัฒ นา
คุณภาพของผูเรียน
3.1.2 แนวทางการดําเนินการ
(1) ประสานความรวมมือกับสถาบันการศึกษาในการวิเคราะหความขาดแคลน และ
ความตองการครู
(2) ประสานความรวมมือกับสถาบันการศึกษาในการกําหนดสมรรถนะครูให
สอดคลองกับการพัฒนาในศตวรรษที่ 21
(3) ประสานความรวมมือ ในการวางแผนในการผลิตครูทั้งระบบ
(4) สถาบันการศึกษาผลิตครูตามความตองการและความขาดแคลนครู ระยะ 20 ป
(5) ประสานความรวมมือ ติดตาม ประเมินผล การผลิตครู
3.2 พัฒนาผูบริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษาทุกประเภท ใหมีสมรรถนะตามมาตรฐาน
วิชาชีพ มีศกั ยภาพ มีคุณธรรม จริยธรรม
3.2.1 ตัวชี้วัด
(1) ผูบริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษาทุกประเภท มีศักยภาพในการปฏิบัติงาน
ครบตามความจําเปน ในการจัดการเรียนรูอยางมีประสิทธิภาพ
(2) ผูบริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษาสามารถพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา การ
จัดการเรียนรู และการวัดประเมิน ผลอยางมี คุณภาพในรู ปแบบที่หลากหลาย
ตามศักยภาพของผูเรียนแตละบุคคล
3.2.2 แนวทางการดําเนินการ
(1) ศึกษาวิเคราะห ความตองการจําเปนในการพัฒนาตนเอง (Need Assessment) ของ
ผูบริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษา เพื่อวางแผนการพัฒนาอยางเปนระบบ
และครบวงจร
(2) กําหนดกรอบและวิเคราะหหลักสูตรเพื่อพัฒนาผูบริหาร ครู และบุคลากรทางการ
ศึกษา ใหเชื่อมโยงกับความกาวหนาในวิชาชีพ (Career Path)
(3) ประสานกับ สถาบั นการศึ ก ษา สถาบั นคุรุพั ฒนา หรื อ หน ว ยงานอื่ น ๆ จั ด ทํ า
หลักสูตรที่มีคุณภาพใหสอดคลองกับกรอบหลักสูตรที่กําหนด
(4) สนับสนุนใหผูบริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษา วางแผนและเขารับการพัฒนา
ตามหลักสูตรที่กําหนดที่เชื่อมโยงความกาวหนาในวิชาชีพ (Career Path)
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(5) ส ง เสริ ม และพั ฒ นาบุ ค ลากรในรู ป แบบชุ ม ชนแห ง การเรี ย นรู ท างวิ ช าชี พ
(Professional Learning Community: PLC)
(6) ส ง เ ส ริ ม แ ล ะ พั ฒ น า ค รู ใ ห อ อ ก แ บ บ ก า ร เ รี ย น รู ก า ร จั ด ก า ร เ รี ย น รู
ใหสอดคลองกับการวัดประเมินผลที่เนนทักษะการคิดขั้ นสู ง (Higher Order
Thinking) ผานกิจกรรมการปฏิบัติจริง (Active Learning)
(7) สงเสริมและพัฒนาผูบ ริห าร ครู และบุคลากรทางการศึ กษาทุ กประเภท ใหมี
ความรูทักษะดาน Digital Literacy, Digital Pedagogy ทักษะสื่อสาร
ภาษาอังกฤษ ทักษะสื่อสารภาษาที่ 3
(8) สงเสริมพัฒนาและยกระดับความรูภาษาอังกฤษของครูที่สอนภาษาอังกฤษ โดยใช
ระดับการพัฒนาทางดานภาษา (CEFR) ตามเกณฑที่กําหนด
(9) สงเสริมและพัฒนาครูใหมีความรูและทักษะในการจัดการเรียนรูสําหรับผูเรียนที่มี
ความแตกตาง (Differentiated Instruction)
(10) สงเสริ มและพัฒนาครู ใหมีความรูและทักษะในการสรางเครื่องมือการวัดและ
ประเมินผลการเรียนรูดานทักษะการคิดขั้นสูง (Higher Order Thinking)
(11) สงเสริมและพัฒนาครูและผูบริหารสถานศึกษาโรงเรียนขนาดเล็ก ใหมีความรู
ความสามารถจัดการเรียนรูเปนรายบุคคล และการสอนแบบคละชั้น
(12) สงเสริมและพัฒนาครูในการจัดการเรียนรูสําหรับผูเรียนที่มีความตองการจําเปน
พิเศษ ตามศักยภาพของผูเ รียนแตละบุคคล และตามสภาพและประเภทของ
ความพิการ
(13) สงเสริมสนับสนุนให ครูพั ฒนาตนเองผานระบบ Online และแบบ Face-to-Face
Training
(14) ปรับเปลี่ยนกระบวนการวิธีการประเมินครู โดยเนนการประเมินสมรรถนะในการ
จัดการเรียนการสอนโดยผลสัมฤทธิ์ของผูเรียนเปนหลัก และประเมิน
จรรยาบรรณของครู ทุก ๆ 5 ป (ประเมิน 360 องศา)
3.3 นํา Digital Technology มาใชในการพัฒนาผูบริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษา
ทุกประเภททั้งระบบ
3.3.1 ตัวชี้วัด
(1) สถานศึกษา และหนวยงานในสังกัดทุกแหงมีระบบฐานขอมูลผูบริหาร ครู และ
บุคลากรทางการศึกษา เพื่อวางแผนการผลิตและพัฒนาครูทั้งระบบ
(2) รอยละของบุคลากรในสังกัดที่พัฒนาตนเองผานระบบ Digital Technology
(3) รอยละของ Digital Content เกี่ยวกับองคความรูในสาขาที่ขาดแคลน
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3.3.2 แนวทางการดําเนินการ
(1) พัฒนา Digital Platform เพื่อใชในการพัฒนาผูบริหาร ครูและบุคลากรทางการ
ศึกษาทุกประเภททั้งระบบ
(2) พัฒนา Digital Platform ระบบบริหารจัดการผูบริหาร ครู และบุคลากรทางการ
ศึกษาทุกประเภททั้งระบบ
(3) พัฒนา Digital Content ในองคความรูการจัดการศึกษาในสาขาที่ขาดแคลน
เชน การพัฒนาทักษะการคิดขั้ นสูง การจัดการศึ กษาสํา หรับผูเ รีย นที่มีความ
ตองการจําเปนพิเศษ และผูเรียนที่มีความแตกตาง เปนตน
(4) สงเสริม สนับสนุน ใหผูบริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษาทุกประเภทพัฒนา
ตนเองอยางตอเนื่องผานระบบ DigitalTechnology
 นโยบายที่ 4 สร า งโอกาสในการเข า ถึ ง บริ ก ารการศึ ก ษาที่ มี คุ ณ ภาพ มี ม าตรฐาน
และลดความเหลื่อมล้ําทางการศึกษา
1. บทนํา
การสร า งโอกาสทางการศึ ก ษา เพื่ อ ให ป ระชากรในวั ย เรี ย นทุ ก คน และทุ ก
กลุ ม เป า หมาย ซึ่ ง หมายรวมถึ ง กลุ ม ผู เ รี ย นที่ มี ค วามต อ งการจํ า เป น พิ เ ศษ กลุ ม ชาติ พั น ธุ กลุ ม
ผูดอยโอกาส และกลุมที่อยูในพื้นที่หางไกลทุรกันดาร ไดเขาถึงการบริการการศึกษาที่มีคุณภาพ และมี
มาตรฐาน โดย 1) เนนการสรางความรวมมือกับองคกรปกครองสวนทองถิ่น ภาคเอกชน และหนวยงาน
ที่เกี่ยวของระดับพื้นที่ เพื่อวางแผนการจัดการศึกษาทั้งระบบตั้งแตการสํามะโนประชากรวัยเรียน การ
รับเด็กเขาเรียน การตรวจสอบติดตามการเขาเรียน การติดตามเด็กนักเรียนออกกลางคัน ตลอดจนการ
พั ฒ นาหลัก สู ตรให ส อดคลอ งกั บพื้น ที่ และการระดมทุ นเพื่อพั ฒ นาการศึ ก ษา 2) ปรั บ ปรุง พั ฒนา
สถานศึกษาทุกแหงใหมีมาตรฐานในดานตาง ๆ สอดคลองกับบริบทเชิงพื้นที่ เชน มาตรฐานดานโครงสราง
พื้นฐานและสิ่งอํานวยความสะดวก ไดแก อาคารเรียน อาคารประกอบ หอประชุม สนามกีฬา หองเรียน หอง
พิเศษ วัสดุ ครุภัณฑ เปนตน มาตรฐานดานครูและบุคลากรทางการศึกษา มาตรฐานดานการบริหารจัดการ
มาตรฐานด า นระบบงบประมาณ มาตรฐานด า นความปลอดภั ย และมาตรฐานด า น Digital
Technology เปนตน 3) สรางความเขมแข็งในการบริหารจัดการศึกษาสําหรับผูเรียนที่มีความตองการ
จําเปนพิเศษ4) ปรับเปลี่ยนกระบวนการงบประมาณตั้งแตการจัดสรรงบประมาณอุดหนุนตรงไปยั ง
ผู เ รี ย น แ ล ะ ส ถ า น ศึ ก ษ า โ ด ย ต ร ง แ ล ะ มี ค ว า ม เ ห ม า ะ ส ม เ พี ย ง พ อ แ ล ะ 4)
นํา Digital Technology มาเปนเครื่องมือในการลดความเหลื่อมล้ําและสรางโอกาสในการเขาถึงการ
บริการการเรียนรูที่มีประสิทธิภาพ
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2. เปาประสงค
สรางโอกาสใหประชากรวัยเรียนทุกคนเขาถึงการบริการการเรียนรูที่มีคุณภาพ มีมาตรฐาน
เสมอกัน และลดความเหลื่อมล้ําดานการศึกษา
3. ประเด็นกลยุทธ
3.1 รวมมือกับองคกรปกครองระดับทองถิ่น ภาคเอกชน หนวยงานที่เกี่ยวของในการจัด
การศึกษาใหสอดคลองกับบริบทของพื้นที่
3.1.1 ตัวชี้วัด
(1) รอยละของเด็กวัยเรียนที่เขารับการศึกษาในแตละระดับการศึกษา
(2) รอยละของนักเรียนออกกลางคัน
(3) รอยละของสถานศึกษาที่มีระบบการดูแลชวยเหลือและคุมครองนักเรียนและการ
แนะแนวที่มีประสิทธิภาพ
(4) รอยละของสถานศึกษาที่มีระบบฐานขอมูลประชากรวัยเรียนและสามารถนํามาใช
ในการวางแผนจัดการเรียนรูใหแกผูเรียนไดอยางมีประสิทธิภาพ
3.1.2 แนวทางการดําเนินการ
(1) สถานศึกษารวมกับองคกรปกครองระดับพื้นที่ ภาคเอกชน และหนวยงานที่
เกี่ยวของ วางแผนการจัดการศึกษาใหสอดคลองเหมาะสมกับบริบทของพื้นที่
(2) สถานศึกษารวมกับองคกรปกครองระดับพื้นที่ จัดทําสํามะโนประชากรวัยเรียน (0 6 ป)
(3) สถานศึกษารวมมือกับองคกรปกครอง ชุมชน เอกชน และหนวยงานที่เกี่ยวของ
ระดับพื้นที่ จัดทําแผนการนักเรียนทุกระดับ
(4) สถานศึกษารวมกับองคกรปกครองระดับพื้นที่ ติดตาม ตรวจสอบ เด็กวัยเรียนได
เขาถึงการบริการการเรียนรูไดอยางทั่วถึง ครบถวน
(5) สถานศึกษาจัดทําฐานขอมูลประชากรวัยเรียน เพื่อเก็บรวบรวม เชื่อมโยงขอมูล
ศึกษา วิเคราะห เพื่อวางแผนการจัดบริการการเรียนรูใหแกผูเรียน
3.2 ยกระดับสถานศึกษาในสังกัดทุกระดับ และทุกประเภท ใหมีมาตรฐานตามบริบท
ของพื้นที่ เพื่อใหพัฒนาผูเรียน มีคุณภาพ มีมาตรฐานเสมอกัน
3.2.1 ตัวชี้วัด
(1) สํานักงานคณะกรรมการการศึกษามีกรอบมาตรฐานสถานศึกษา
(2) รอยละของสถานศึกษาที่ผานการประเมินมาตรฐานสถานศึกษาตามที่กําหนด
3.2.2 แนวทางการดําเนินการ
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(1) จัดทํามาตรฐานสถานศึกษาโดยพิจารณาจากปจจัย หรือองคประกอบขั้นพื้นฐาน
เพื่อสรางโอกาสใหผูเรียนเขาถึงบริการการเรียนรูที่จะพัฒนาคุณภาพผูเรียนใหมี
มาตรฐานเสมอกัน ตามบริบทเชิงพื้นที่ เชน

1) ปจจัยดานโครงสรางพื้นฐานและสิ่งอํานวยความสะดวก เชน อาคารเรียนอาคาร
ประกอบ หอประชุม สนามกีฬา หองเรียน หองพิเศษ วัสดุ ครุภัณฑ เปนตน
2) ดานครูและบุคลากรทางการศึกษา
3) ดานการบริหารจัดการ
4) ดานงบประมาณ
5) ดานความปลอดภัย และ
6) ดาน Digital Technology
(2) สงเสริม สนับสนุน ปรับปรุง พัฒนาสถานศึกษาใหมีมาตรฐานตามที่กําหนด
3.3 สรางความเขมแข็งในการบริหารจัดการศึกษาสําหรับผูเรียนที่มีความตองการจําเปนพิเศษ
3.3.1 ตัวชี้วัด
(1) มีขอมูลสารสนเทศของการจัดการศึกษาพิเศษ ที่เชื่อมโยงกับหนวยงานที่เกี่ยวของ
ทุกระดับ
(2) สํา นักงานบริหารงานการศึกษาพิเศษมียุ ทธศาสตร แผนการดํา เนิน งาน และ
แผนปฏิบัติการที่ตอบสนองสํา หรับ ผูเรียนที่มีความตองการจํา เป นพิเศษ ตาม
ศักยภาพของผูเรียนแตละบุคคล และตามสภาพและประเภทของความพิการ
(3) ทุกสถานศึกษาในสังกัดมีความพรอมทั้งระบบ เพื่อสามารถการจัดการศึกษาแบบเรียน
รวม
3.3.2 แนวทางการดําเนินการ
(1) จัดทําระบบขอมูลสารสนเทศของการจัดการศึกษาพิเศษ ที่เชื่อมโยงกับหนวยงานที่
เกี่ยวของทุกระดับ และนํามาใชอยางมีประสิทธิภาพ
(2) สงเสริม สนับสนุน สํานักบริหารงานการศึกษาพิเศษจัดทํากลยุทธศาสตร แผนการ
ดําเนินงาน และแผนปฏิบัติเชิงรุก เนนการใชนวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศ
และการทํางานแบบมีสวนรวม
(3) สงเสริม สนับสนุนระบบการจัดการศึกษาพิเศษ ที่ผูเรียนสามารถเขาสูบริการชวง
เชื่อมตอ (Transitional Services) หรือการสงตอ (Referral) เขาสูการศึกษา
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ในระดับเดียวกันและที่สูงขึ้ น หรือการอาชีพ หรือการดํ าเนินชี วิตในสังคมไดตาม
ศักยภาพของแตละบุคคล
(4) สงเสริม สนับสนุน ใหทุกสถานศึกษาในสังกัดมีความพรอมทั้งระบบ เพื่อสามารถการ
จัดการศึกษาแบบเรียนรวม
(5) จัดใหมีศึกษานิเทศกผูรับผิดชอบการจัดการศึกษาพิเศษ ในการติดตาม ชวยเหลือ
และสนับสนุนใหสถานศึกษาดําเนินการจัดการศึกษาพิเศษไดอยางมีประสิทธิภาพ
3.4 จัดสรรงบประมาณสนับสนุนผูเรียน และสถานศึกษาอยางเหมาะสม เพียงพอ
3.4.1 ตัวชี้วัด
(1) มีรูป แบบหรือแนวทางในการจัดสรรงบประมาณใหกับผูเรียน และสถานศึกษา
โดยตรงอยางเหมาะสม
(2) ผูเรียนทุกคน และสถานศึกษาไดรับการจัดสรรงบประมาณสนับสนุนการเรียนรูอยา ง
เหมาะสมและเพียงพอตอการพัฒนาคุณภาพการศึกษา
(3) จํานวนโครงการ/ กิจกรรมที่ไดรับความรวมมือจากกองทุนความเสมอภาคทาง
การศึกษา
3.4.2 แนวทางการดําเนินงาน
(1) ศึกษา วิเคราะห วิธีการจัดสรรงบประมาณใหกับผูเรียน และสถานศึกษา ทั้งดาน
ความเหมาะสม เพียงพอ
(2) จัดสรรงบประมาณใหผูเรียน และสถานศึกษาโดยตรง
(3) ประสานความรว มมือกับกองทุนความเสมอภาคทางการศึกษา เพื่ อลดความ
เหลื่อ มล้ํา ทางการศึกษา เพื่อ สนั บ สนุนงบประมาณเพื่อ สนั บ สนุ น การจัด การ
เรียนรูใหแกผูเรียน
3.5 สงเสริม สนับสนุน ใหสถานศึกษาหนวยงานทุกระดับนํา Digital Technology มาใชเปน
เครื่องมือในการพัฒนาคุณภาพของผูเรียน
3.5.1 ตัวชี้วัด
(1) สถานศึกษาทุกแหงมีระบบโครงขายสื่อสารโทรคมนาคมที่สามารถเชื่อมตอกั บ
โครงขายอินเทอรเน็ตไดอยางมีประสิทธิภาพ และปลอดภัย
(2) สถานศึกษามี Digital Device เพื่อใชเปนเครื่องมือในการเรียนรูของผูเรียน และ
เปนเครื่องมือในการจัดการเรียนรูไดอยางมีประสิทธิภาพ
3.5.2 แนวทางการดําเนินงาน
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(1) สงเสริม สนับสนุนใหสถานศึกษามีโครงขายสื่อสารโทรคมนาคมที่มีประสิทธิภาพ
และปลอดภัย
(2) สง เสริม สนับ สนุน ใหสถานศึกษามีระบบคอมพิว เตอร และอุป กรณที่ใ ช เป น
เครื่องมือในพัฒนาทักษะดาน DigitalLiteracy แกผูเรียน
(3) สง เสริม สนั บสนุน ใหส ถานศึ กษาปรั บ ปรุ งพัฒ นาห องเรีย นให เ ป น ห องเรีย น
Digital
(4) สงเสริม สนับสนุน Digital Device สําหรับผูเรียนทุกระดับอยางเหมาะสม เพื่อ
เปนเครื่องมือในการพัฒนาการเรียนรูของตนเองอยางตอเนื่องตลอดชีวิต
(5) สงเสริม สนับสนุน Digital Device และพัฒนา Digital Pedagogy สําหรับครูอยาง
เหมาะสม เพื่อเปนเครื่องมือในการจัดกระบวนการเรียนรูเพือ่ พัฒนาผูเรียนได
อยางมีประสิทธิภาพ
(6) โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาทางไกลผานเทคโนโลยีสารสนเทศ (Distance
Learning Information Technology: DLIT)
(7) โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาดวยเทคโนโลยีการศึกษาทางไกลผานดาวเทียม
 นโยบายที่ 5 เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการ
1. บทนํา
การเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการ ในปงบประมาณ พ.ศ. 2562 จะเนนการ
พัฒนาหนวยงานในสังกัด ใหเปนหนวยงานที่มีขนาดที่เหมาะสมกับบทบาทภารกิจ สามารถใหบริการได
อยางมีคณ
ุ ภาพและประสิทธิภาพ แยกแยะบทบาทหนวยงานแตละระดับอยางชัดเจน เชน ระดับปฏิบัติ
ระดับ ที่ทํา หน า ที่ ในการกํา กับ ติดตาม เปน หนวยงานที่ มีขีด สมรรถนะสูง ยึ ดหลัก ธรรมาภิ บาล และ
โปรงใส เป นองคกรที่ปราศจากการทุจ ริตคอรัป ชั่น ปรับวัฒนธรรมการทํ างานใหมุง ผลสัม ฤทธิ์และ
ผลประโยชนสวนรวม มีความทันสมัย และพรอมที่จ ะปรับ ตัวใหทันตอการเปลี่ ยนแปลงของโลกอยู
ตลอดเวลา โดยเฉพาะอยางยิ่งการนํานวัตกรรม เทคโนโลยีขอมูลขนาดใหญ ระบบการทํางานที่เปน
Digital เขามาประยุกตใชอยางคุมคา และปฏิบัติงานเทียบไดกับมาตรฐานสากล รวมทั้งมีลักษณะเปด
กวา ง เชื่อมโยงถึงกันและเปดโอกาสใหทุกภาคสวนเขามามีสวนรวมเพื่อตอบสนองความตองการของ
ประชาชนไดอยางสะดวก รวดเร็ว โดยมีประเด็นกลยุทธ ดังนี้ 1) เพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารจัด
การศึ ก ษาของสํา นั กงานคณะกรรมการการศึก ษาขั้ น พื้ นฐาน สํา นั ก งานเขตพื้ น ที่ก ารศึ ก ษา และ
สถานศึกษา 2) สรางเครือขายความรวมมือและสงเสริมใหทุกภาคสวนของสังคมเขามามีสวนรวมบริหาร
จัดการศึกษา 3) ยกระดับการบริหารงานของสถานศึกษาใหมีอิสระ นําไปสูการกระจายอํานาจ 4 ดาน
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ใหสถานศึกษาเปนศูนยกลางในการจัดการศึกษาตามบริบทของพื้นที่ 4) ปรับเปลี่ยนระบบงบประมาณ
เพื่อสนับสนุนผูเรียนและสถานศึกษาอยางเหมาะสม เพียงพอและ 5) สงเสริม สนับสนุน ใหสถานศึกษา
หนวยงานทุกระดับนํา Digital Technology มาใชในการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารอยางเปนระบบ
นําไปสูการนําเทคโนโลยี Big Data เพื่อเชื่อมโยงขอมูลดาน ตาง ๆ ตั้งแตขอมูลผูเรียน ขอมูลครู ขอมูล
สถานศึกษา ขอมูลงบประมาณ และขอมูลอื่น ๆ ที่จําเปนมาวิเคราะหเพื่อใหสถานศึกษา สามารถจัดการ
เรียนรูเพื่อพัฒนาผูเรียนเปนรายบุคคลตามสมรรถนะ และความถนัด และสามารถวิเคราะหเปนขอมูลใน
การวางแผนการพัฒนาทรัพยากรมนุษยของประเทศ ตอไป

2. เปาประสงค
สถานศึกษา และหนวยงานระดับภูมิภาคมีความอิสระในการจัดการศึกษา เพื่อพัฒนาผูเรียนให
มีคุณภาพ มีมาตรฐานสอดคลองกับบริบทของพื้นที่
3. ประเด็นกลยุทธ
3.1 เพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารจัดการศึกษาของสํานักงานคณะกรรมการการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา และสถานศึกษา
3.1.1 ตัวชี้วัด
(1) สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานมีผลการดําเนินงานผานเกณฑการ
ประเมินสวนราชการที่สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการกําหนด
(2) รอยละของสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาผานเกณฑการประเมินคุณภาพมาตรฐาน
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
(3) รอยละของสถานศึกษาที่มีผลการประเมินภายนอกในระดับดีขึ้นไป
(4) รอยละของหนวยงานผานการประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการดําเนินงานของ
หนวยงานภาครัฐ (ITA: Integrity & Transparency Assessment)
3.1.2 แนวทางการดําเนินการ
(1) กํากับ ติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผล เพื่อการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ
โดยยึดหลักธรรมาภิบาล
(2) สงเสริมระบบประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษาใหเขมแข็ง
(3) ยกยองเชิดชูเกียรติสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา สํานักบริหารงานการศึกษาพิเศษ
สถานศึกษา และองคคณะบุคคลที่มีผลงานเชิงประจักษ
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(4) กําหนดใหหนวยงานในสังกัดทุกหนวยงานใชระบบการบริหารจัดการที่มุงเนน
คุณธรรมและความโปรงใสในการทํางานตามหลักการประเมินคุณธรรมและความ
โปรงใสในการดําเนินงานของหนวยงานภาครัฐ (ITA: Integrity &
Transparency Assessment)
3.2 สรางเครือขายความรวมมือและสงเสริมใหทุกภาคสวนของสังคมเขามามีสวนรวมบริหาร
จัดการศึกษา
3.2.1 ตัวชี้วัด
รอยละของสถานศึกษาหนวยงานมีการบริหารจัดการแบบมีสวนรวม
3.2.2 แนวทางการดําเนินงาน
(1) สงเสริมการบริหารจัดการเขตพื้นที่การศึกษาโดยใชพื้นที่เปนฐาน (Area - based
Management) รูปแบบการบริหารแบบกระจายอํานาจ“CLUSTERs”
(2) สงเสริม การมีสวนรวม จัดทําแผนบูรณาการจัดการศึกษา ในระดับพื้นที่
(3) สรา งความเข มแข็ง ในการยกระดับ คุณ ภาพการศึ กษารู ป แบบเครื อ ข า ย เช น
เครือขายสงเสริมประสิทธิภาพการจัดการศึกษา ศูนยพัฒนากลุมสาระการเรียนรู สห
วิทยาเขต กลุมโรงเรียน ฯลฯ
(4) สงเสริมใหทุกภาคสวนของสังคมมีสวนรวมในการจัดการศึกษาแบบบูรณาการที่
ตอบสนองความตองการของประชาชนและพื้นที่
(5) สงเสริม สนับสนุน ผูปกครอง ชุมชน สังคม และสาธารณชน ใหมีความรู ความ
เขาใจ และ มีสวนรวมรับผิดชอบ (Accountability) ในการบริหารจัดการศึกษา
(6) สงเสริมใหทุกภาคสวนของสังคมเขามามีสวนรวมสนับสนุนทรัพยากรเพื่อการศึกษา
3.3 ยกระดับการบริหารงานของสถานศึกษาใหมีอิสระ นําไปสูการกระจายอํานาจ 4 ดาน
ใหสถานศึกษาเปนศูนยกลางในการจัดการศึกษาตามบริบทของพื้นที่
3.3.1 ตัวชี้วัด
(1) มีรูปแบบและแนวทางในการบริหารจัดการของโรงเรียนใหเกิดคุณภาพ
(2) มีขอเสนอเชิงนโยบายในการกระจายอํานาจทั้งระบบ
(3) มีรูปแบบและแนวทางในการบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็กใหเกิดคุณภาพ
(4) รอยละของสถานศึกษามีคุณภาพ และมาตรฐาน (มาตรฐานการศึ กษา ระดั บ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน/ปฐมวัย/ศูนยการศึกษาพิเศษ) และพัฒนาสูระดับสากล
(5) จํานวนโรงเรียนขนาดเล็กลดลง
(6) รอยละของผูเรียนที่อยูในโรงเรียนขนาดเล็กมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้น
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3.3.2 แนวทางการดําเนินการ
(1) ศึก ษา วิเคราะห ปรับปรุง เปลี่ย นแปลง ระบบการบริหารงานของหน ว ยงาน
บทบาทหนาที่ทั้งระดับปฏิบัติ และรับการกํากับติดตาม
(2) ศึกษา วิเคราะห ออกแบบ และพัฒนารูปแบบการกระจายอํานาจการจัดการศึกษา 4
ดาน ใหสถานศึกษา โดยในปงบประมาณ 2562 ใหศึกษานํารองรูปแบบการกระจาย
อํานาจ เชน
1) เขตพื้นที่นวัตกรรมการศึกษา
2) โรงเรียนรวมพัฒนา (Partnership School)
3) Autonomous School
(3) ศึกษา วิเคราะห ออกแบบโครงสรางของสถานศึกษา (Enterprise Architecture) ใน
ฐานหนวยงานระดับปฏิบัติ และหนวยงานระดับกํากับติดตามใหเหมาะกับบริบท
การเปลี่ยนแปลงของโลกปจจุบัน
(4) ศึกษา วิเคราะห ออกแบบ พัฒนา Digital Technology ใชในการจัดการศึกษา
ทั้งระบบ (Digital Transformation)
(5) สนับสนุน สงเสริมใหสถานศึกษาจัดหาเจาหนาที่เพื่อปฏิบัติหนา ที่สนับสนุนการ
จัดการเรียนรู เพื่อให ครูสายผูสอนปฏิบัติหนา ที่เฉพาะดา นที่เ กี่ ยวข องกับการ
จัดการเรียนรูใหแกผูเรียนเทานั้น
(6) ยกระดับสถานศึกษาใหเปนแหลงเรียนรูตลอดชีวิต เปนศูนยกลางในการพัฒนา
ทักษะ และคุณภาพชีวิตของชุมชน
(7) สรางความเขมแข็ง และยกระดับคุณภาพสถานศึกษาตามบริบทของพื้นที่ เช น
โรงเรียนมาตรฐานสากล โรงเรียนนวัตกรรม โรงเรียนรวมพัฒนา โรงเรียนประชารัฐ
โรงเรียนคุณธรรม โรงเรียนหองเรียนกีฬาฯลฯ
(8) นําผลการประกันคุณภาพการศึกษามาใชในการวางแผนการปฏิบัติการตรวจสอบ
ติดตามเพื่อการปรับปรุงพัฒนาสถานศึกษาใหมีคุณภาพและเปนไปตามมาตรฐาน
การศึกษา
(9) สรางมาตรฐาน และกําหนดแนวทางในการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการ
โรงเรียนขนาดเล็ก
(10) สงเสริม สนับสนุน ใหโรงเรียนขนาดเล็กมีระบบการบริหารจัดการที่หลากหลาย เชน
การบริหารจัดการแบบกลุมโรงเรียน การสอนแบบคละชั้น
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(11) พิจารณาแตงตั้งผูบริหารที่มีศักยภาพในโรงเรียนขนาดเล็ก พิจารณาคาตอบแทนพิเศษ
และสวัสดิการอื่น ๆ สําหรับผูปฏิบัติงานในโรงเรียนขนาดเล็ก
(12) ปรับปรุงกฎหมายระเบียบขอปฏิบัติใหสอดคลองกับการกระจายอํานาจ
(13) สถานศึกษามีอิสระในการบริหารงาน และจัดการเรียนรู เพื่อพัฒนาผูเรียนใหได
ตามมาตรฐานคุณภาพผูเรียน สอดคลองกับความตองการทองถิ่น นําไปสูการ
พัฒนาทักษะชีวิต ทักษะอาชีพของผูเรียนไดอยางมีประสิทธิภาพ
3.4 ปรับเปลี่ยนระบบงบประมาณเพื่อสนับสนุนผูเรียนและสถานศึกษาอยางเหมาะสม เพียงพอ
3.4.1 ตัวชี้วัด
(1) มีรูป แบบหรือแนวทางในการจัดสรรงบประมาณใหกับผูเรียน และสถานศึกษา
โดยตรงอยางเหมาะสม
(2) ผูเรียนทุกคนและสถานศึกษาไดรับการจัดสรรงบประมาณสนับสนุนการเรียนรู
อยางเหมาะสมและเพียงพอตอการพัฒนาคุณภาพการศึกษา
(3) จํานวนโครงการ/กิจกรรมที่ไดรับความรวมมือจากกองทุนความเสมอภาคทาง
การศึกษา
3.4.2 แนวทางการดําเนินงาน
(1) ศึกษา วิเคราะห วิธีการจัดสรรงบประมาณใหกับผูเรียน และสถานศึกษา ทั้งดาน
ความเหมาะสม เพียงพอ
(2) จัดสรรงบประมาณใหผูเรียน และสถานศึกษาโดยตรง
(3) ประสานความรว มมือกับกองทุนความเสมอภาคทางการศึกษา เพื่ อลดความ
เหลื่อ มล้ํา ทางการศึกษา เพื่อ สนั บ สนุนงบประมาณเพื่อ สนั บ สนุ น การจัด การ
เรียนรูใหแกผูเรียน
3.5 สงเสริม สนับสนุน ใหสถานศึกษา หนวยงานทุกระดับนํา Digital Technology มาใชใน
การเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารอยางเปนระบบ นําไปสูการนําเทคโนโลยี Big Data เพื่อ
เชื่ อ มโยงข อ มู ล ด า นต า ง ๆ ตั้ ง แต ข อ มู ล ผู เ รี ย น ข อ มู ล ครู ข อ มู ล สถานศึ ก ษา ข อ มู ล
งบประมาณ และขอมูลอื่น ๆ ที่จําเปนมาวิเคราะหเพื่อใหสถานศึกษา สามารถจัดการเรียนรู
เพื่อพัฒนาผูเรียนเปนรายบุคคลตามสมรรถนะ และความถนัด และสามารถวิเคราะหเปน
ขอมูลในการวางแผนการพัฒนาทรัพยากรมนุษยของประเทศตอไป
3.5.1 ตัวชี้วัด
(1) สถานศึกษาทุกแหงมีระบบขอมูลสารสนเทศที่สามารถใชในการวางแผนการจัด
การศึกษาไดอยางมีประสิทธิภาพ
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(2) สถานศึกษาทุกแหงมีขอมูลผูเรียนรายบุคคลที่สามารถเชื่อมโยงกับขอมูลตาง ๆ
นําไปสูการวิเคราะหเพื่อวางแผนการจัดการเรียนรูใหผูเรียนไดอยางมีประสิทธิภาพ
3.5.2 แนวทางการดําเนินงาน
(1) พัฒนาระบบฐานขอมูลทรัพยากรมนุษยดา นการศึกษาขั้นพื้นฐาน ที่สามารถเชื่อมโยง
และบูรณาการขอมูลดานการพัฒนาทรัพยากรมนุษยระหวางกระทรวง หนวยงานที่
เกี่ยวของ โดยการเชื่อมโยงขอมูลรายบุคคลที่เกี่ยวกับการศึกษา การพัฒนาตนเอง
สุขภาพและการพัฒนาอาชีพในตลอดชวงชีวิต เปนฐานขอมูลการพัฒนาทรัพยากร
มนุษยของประเทศไทยที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล สามารถประเมินจุดออน
จุดแข็ง และศักยภาพบุคคลของประเทศ นําไปสู
การตัดสินใจระดับนโยบายและปฏิบัติ
(2) พัฒนา Digital Platform ดานการเรียนรูผูเรียน และบุคลากรทางการศึกษา
เพื่อใหสถานศึกษา และหนวยงานในสังกัดใชในการปฏิบัติงานตามภารกิจ
(3) พัฒนา Digital Platform ดานการบริหารงาน เพื่อสนองตอบตอการปฏิบัติงานของ
บุคลากรตามภารกิจที่รับผิดชอบ นําไปสูการพัฒนาฐานขอมูลบุคลากร ที่

(4) เชื่อมโยงกันทั้งระบบตตั้งแตการคัดสรร บรรจุแตงตั้ง ตลอดจนเชื่อมโยง
ถึงการพัฒนาครู เพื่อใหสอดคลองกับความกาวหนาในอาชีพ
(5) พัฒนา Digital Platform ระบบขอมูลสารสนเทศของผูเรียนเปนรายบุคคลตั้งแต
ระดั บปฐมวั ย จนจบการศึกษาขั้นพื้ นฐาน ที่ สามารถเชื่อมโยงกั บหน วยงานที่
เกี่ยวของ นําไปสูการพัฒนาฐานขอมูลประชากรดานการศึกษาของประเทศ
(6) พัฒนา Big Data เพื่อเชื่อมโยง วิเคราะหขอมูลทุกมิติ นําไปสูการวางแผนการ
จัดการเรียนรูใหแกผูเรียนเปนรายบุคคล
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สวนที่ 3
 บทวิเคราะหและการขับเคลือ่ นนโยบายสูการปฏิบตั ขิ อง
สํานักงานเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษามัธยมศึกษา เขต 14
สํา นั กงานเขตพื้ นที่การศึกษามัธ ยมศึก ษา เขต 14 ไดร ะดมความคิ ดเห็น ถึง สภาพ
ปจจุบัน ปญหา ขอเสนอแนะ จากผูบริหารการศึกษา ผูบริหารสถานศึกษา ครูและบุคลากรทางการ
ศึกษา คณะกรรมการสถานศึกษา และผูเกี่ยวของ โดยประชุมระดมความคิดเห็น และเก็บขอมูลจาก
บทสรุปรายงานของสถานศึกษา และขอเสนอแนะในการวิเคราะหสภาพขององคกร (SWOT) จากผูมี
สวนไดสวนเสียและผูมีสวนเกี่ยวของ พบวามีจุดแข็ง จุดออน โอกาส และอุปสรรค ดังนี้

SWOT analysis
จุดแข็ง (Strength)
1. ใชหลักธรรมาภิบาลในการบริหารจัดการ
2. ครูและบุคลากรทางการศึกษา ที่มีความรู
ความสามารถ และประสบการณสูงอยูเปน
จํานวนมาก
3. มีหลักสูตรที่สนองความตองการของผูเรียน
ชุมชน ทองถิ่น
4. มีแหลงเรียนรู นวัตกรรม และระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศที่เอื้อตอการปฏิบัติงาน
5. ผูเรียนมผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในภาพรวมอยู
ในระดับดี และมีคุณธรรม จริยธรรม รวมทั้ง
คุณลักษณะอันพึงประสงค
6. มีอาคารสถานที่พรอมในการจัดการเรียนการ
สอน บรรยากาศและสภาพแวดลอมเอื้อตอการ
จัดการเรียนรู
7. สถานศึกษาไดรับการยอมรับ เชื่อถือ ศรัทธา
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จุดออน (Weakness)
1. วัสดุ อุปกรณขาดประสิทธิภาพและ
งบประมาณไมเพียงพอ
2. การนิเทศ ติดตามและประเมินผลการ
ปฏิบัติงานของครูและบุคลากรทางการศึกษา
ในสถานศึกษาขาดความตอเนื่อง
3. ครูมภี าระงานนอกเหนือจากการจัดการเรียน
การสอนมาก
4. กระบวนการจัดการเรียนการสอนวิชา
ภาษาอังกฤษไมมุงเนนดานการสื่อสารสงผล
ใหผูเรียนสวนมากสื่อสารภาษาอังกฤษไดไมดี
เทาที่ควร
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โอกาส (Opportunity)
อุปสรรค (Threat)
1. ประชาชนผูเกี่ยวของและองคกรภายนอกให
1. การปฏิรูปการศึกษาสวนภูมิภาคทําใหขั้นตอน
ความสําคัญและใหความรวมมือในการจัด
เพิ่มขึ้น มีผลกระทบตอการบริหารงานบุคคล
การศึกษา
2. ปญหาทางสังคมสังคมสงผลตอการพัฒนา
2. มีแหลงเรียน และ ภูมิปญญาทองถิ่น สามารถ
คุณธรรมจริยธรรม
ฝก ประสบการณดานวิชาชีพ
3. ระยะทางระหวางสํานักงานเขตพื้นที่การ
3. นโยบายของรัฐที่ใหความสําคัญดานคุณธรรม
ศึกษากับสถานศึกษาหางไกล
จริยธรรม
4. ยุทธศาสตรการพัฒนาเศรษฐกิจของจังหวัด
สงเสริมอาชีพและสรางรายไดใหกับชุมชนและ
ทองถิ่น
5. ยุทธศาสตรการทองเที่ยว ของจังหวัด สนับสนุน
การพัฒนาการศักยภาพดานภาษาอังกฤษ และ
ภาษาที่ 2
6. นโยบายดานการพัฒนาครูของ สพฐ. มีความ
ชัดเจนและเปดโอกาสใหครูไดพัฒนาเต็ม
ศักยภาพ
การขับเคลื่อนนโยบายสูการปฏิบัติ
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สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 14โดยความเห็นชอบคณะกรรมการ
บริหารจัดการศึกษาของภาคีเครือขายสหวิทยาเขต ทั้ง 4 สหวิทยาเขต และผูบริหารสถานศึกษาใน
สั ง กัด ไดศึ ก ษา วิ เคราะหนโยบายทางการศึ กษา สภาพการจั ดการศึก ษาตามบริบ ทของเขตพื้น ที่
การศึก ษา รวมกันหนดทิศทางการพัฒนาคุณภาพการศึกษา นโยบายเฉพาะ จุดเนนการขั บ เคลื่อ น
นโยบายและบริบทของสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 14 ดังนี้

วิสัยทัศน
“นักเรียนทุกคน ไดรบั การศึกษาอยางมีคณ
ุ ภาพ ไดมาตรฐานระดับสากล
บนพืน้ ฐานความเปนไทย”

พันธกิจ
1. สงเสริมและสนับสนุนใหผูเรียนไดรับการศึกษาอยางทั่วถึงและมีคุณภาพ
2. สงเสริมใหผูเรียนมีคณ
ุ ธรรม จริยธรรม มีคุณลักษณะอันพึงประสงค ตามหลักสูตร
บนพื้นฐานความเปนไทย
3. พัฒนาระบบบริหารจัดการที่เนนการมีสวนรวม และเสริมสรางความรับผิดชอบตอ
คุณภาพการศึกษา

คานิยม

“จิตบริการ งานเปนเลิศ”
Service Mind & Work Escellence
เปาประสงค
ระดับสากล

1. ผูเรียนทุกคนไดรับโอกาสการศึกษาขั้นพื้นฐานอยางทั่วถึง มีคุณภาพและมาตรฐาน
2. ผูเรียน มีคุณธรรม จริยธรรม คุณลักษณะอันพึงประสงค ตามหลักสูตรการศึกษา

ขั้นพื้นฐาน บนพื้นฐานความเปนไทย
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3. ครูและบุคลากรทางการศึกษามีสมรรถนะตรงตามสายงาน และมีวัฒนธรรมการ
ทํางานที่มุงเนนผลสัมฤทธิ์
4. ครูและบุคลากรทางการศึกษาใชผลการวิจัยในการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา
5. สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา และสถานศึกษา บริหารจัดการแบบมีสวนรวม เนน
การกระจายอํานาจ และการสรางเครือขายความรวมมือในการจัดการศึกษา
6. สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา และสถานศึกษา ใชเทคโนโลยี และระบบขอมูล
สารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการศึกษาอยางมีประสิทธิภาพ

กลยุทธ
ในการแขงขัน

1. พัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาใหผูเรียนมีศักยภาพและขีพความสามารถ

2. พัฒนาผูเรียนดานคุณธรรม จริยธรรม คานิยม บนพื้นฐานความเปนไทยและ
เสริมสรางคุณภาพชีวิตที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม
3. เพิ่มโอกาสและลดความเหลื่อมล้ําทางการศึกษา
4. พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาสูมืออาชีพ
5. พัฒนาระบบการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ และสงเสริมการมีสวนรวมในการ
จัดการศึกษา

จุดเนน


ดานผูเ รียน

1. ยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน O - NET เพิ่มขึ้น รอยละ 3
2. ปลูกฝงวินัย คุณธรรม จริยธรรม และอัตลักษณของสถานศึกษาตามหลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียง
3. สงเสริมทักษะ ความสามารถ คววามถนัด เต็มตามศักยภาพ สูความเปนเลิศ
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ดานครูและบุคลากรทางการศึกษา

1. พัฒนากระบวนการจัดการเรียนรู โดยใชรูปแบบที่หลากหลาย PLC, TEPE
ONLINE, ICT
2. สงเสริมความเขมแข็ง ศูนยพัฒนากลุมสาระการเรียนรู
3. สงเสริมความกาวหนา และพัฒนาจรรยาบรรณวิชาชีพ
4. สงเสริมขวัญ กําลังใจ และยกยอง เชิดชูเกียรติ


ดานการบริหารจัดการ

1. บริหารจัดการเพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษาโดยใชสหวิทยาเขตและเครือขายสงเสริม
ประสิทธิภาพการจัดการมัธยมศึกษาจังหวัด เปนฐาน
2. สงเสริม พัฒนาระบบเทคโนโลยี และขอมูลสารสนเทศ เพื่อการบริหารการศึกษา
3. พัฒนาระบบการดูแลชวยเหลือนักเรียน
4. พัฒนามาตรฐานการศึกษา และระบบการประกันคุณภาพการศึกษา
5. สงเสริม พัฒนา การจัดสภาพแวดลอมสถานศึกษา “นาดู นาอยู นาเรียน”
6. ยกระดับคุณภาพสถานศึกษาสูความเปนเลิศ SCQA, OBECQA, TQA
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สวนที่ 4
กรอบแผนงาน/งบประมาณ และโครงการประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 14 กําหนดกรอบแนวทางและวิธีการ
ดํา เนินงานปง บประมาณ พ.ศ. 2562โดยดํา เนินการโครงการ/กิจกรรมที่สอดคลองกั บ นโยบายของ
รัฐบาล กระทรวงศึกษาธิ การ สํา นักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้น พื้น ฐาน รวมทั้ง สภาพป จ จุบัน
ปญหา และความตองการในการจัดการศึกษาที่ผา นมา เพื่อดําเนินการปรับ ปรุง พัฒนาการคุณภาพ
การศึกษาในเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 14 ใหมคี ุณภาพมาตรฐานสามารถแกปญหาและสนอง
ความต อ งการในการจั ดการศึก ษาให เ หมาะสมตามบริ บ ท โดยกํ า หนดโครงการ/กิ จ กรรมในการ
ดําเนินงานแยกตามกลยุทธของ สพม. 14 จํา นวน 4นโยบาย จํา นวน 12 โครงการ งบประมาณ
1,443,240 บาท ดังนี้
 นโยบายที่ 1 จัดการศึกษาเพื่อความมั่นคง
 นโยบายที่ 2 พัฒนาคุณภาพผูเรียน
ที่

โครงการ

1 รักษการอาน ปการศึกษา 2562
2 จัดอบรมเชิงปฏิบัติการแลกเปลี่ยนเรียนรูการบริหาร
จั ด การขยะและสิ่ ง แวดล อ มในสถานศึ ก ษาและ
หนวยงาน
3 พัฒนาศักยภาพและสงเสริมความเปนเลิศ
-การสอบแข ง ขั น ทางวิ ช าการ ระดั บ นานาชาติ
ประจําป 2562
-งานมหกรรมความสามารถทางศิ ล ปะหั ต กรรม
วิ ช าการและเทตโนโลยี ข องนั ก เรี ย นปก ารศึ ก ษา
2561 ระดับชาติ (ภาคใต)
4 พัฒนาขีดความสามารถในการแขงขันเพื่อการสอบ
เขาศึกษาตอและการสอบชิงทุนโครงการแลกเปลี่ยน
นักเรียนระหวางประเทศ
5 นิเทศและประเมินผล เพื่อยกระดับคุณภาพการจัด
การศึกษา
รวม

งบบริหาร
งบ สพฐ.
สพม.
50,000
27,700
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16,300

งบ
เหลือจาย

ผูรับผิดชอบ
โครงการ
นางจันทณา ชวยชนะ
184,500 นางจุติมา ฉลองกุล

43,700

นางจุติมา ฉลองกุล

56,000

นางจุติมา ฉลองกุล

50,000

น.ส. รัชนก อุยเฉง

300,000

นายถาวร เวชจันทร

500,000 43,700

184,500
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 นโยบายที่ 3 พัฒนาผูบริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษา
ที่

โครงการ

6 ประชุม ปฏิ บั ติก ารจั ดทํ าความรูก ารเลื่อ นเงิ นเดื อ น
ข า ราชการครูแ ละบุค ลากรทางการศึ กษา ตามกฎ
ก.ค.ศ. การเลื่อนขั้นเงินเดือนของขาราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2561
รวม

งบบริหาร
งบ สพฐ.
สพม.
88,200

งบ
เหลือจาย

ผูรับผิดชอบ
โครงการ
นางยุพา อาหมาด

88,200

 นโยบายที่ 4 สรางโอกาสในการเขาถึงบริการการศึกษาที่มีคุณภาพ มีมาตรฐาน และลดความ
เหลื่อมล้ําทางการศึกษา
ที่

โครงการ

7 ส ง เสริ ม ประสิ ท ธิ ภ าพระบบการดู แ ลช ว ยเหลื อ
นักเรียน
รวม

งบบริหาร
งบ สพฐ.
สพม.
50,000

งบ
เหลือจาย

ผูรับผิดชอบ
โครงการ
นายธีระชล ยอดชู

งบ
เหลือจาย

ผูรับผิดชอบ
โครงการ
นางชฎาธาร ศรีพัฒน

50,000

 นโยบายที่ 5 เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการ
ที่

โครงการ

8 สอบทานการปฏิบัติงานการเงิน บัญชี และพัสดุ ใน
สถานศึกษาประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562
9 พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารงานดานการเงิน การ
พัส ดุ ในสถานศึกษาสํานั กงานเขตพื้นที่ ก ารศึก ษา
มัธยมศึกษา เขต 14
10 กํากับ ติดตาม เรงรัดการบริหารงบประมาณและการ
ใชจายงบประมาณป 2562 คาที่ดินและสิ่งกอสราง
11 เสริม สรา งประสิ ทธิ ภ าพการบริห ารจัดการสูความ
เปนเลิศ
รวม
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งบบริหาร
งบ สพฐ.
สพม.
50,000
200,000

61,840

165,000
476,840

100,000
100,000

นางเสาวรส เองฉวน/
น.ส.สุ ป าณี ตั้ น เล ง /
น.ส.จารุวรรณ ผลแกว
นางปราณี ประสิ ว /
น.ส.จันทรา พงษทิพย
พิทักษ
น.ส.นัชช ประเสริฐ
น.ส.ชนันธนา หัสดี
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นโยบายที่ 2
พัฒนาคุณภาพผูเ รียน
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งาน/โครงการ
แผนงาน
สนองนโยบาย สพฐ.
ผูรับผิดชอบโครงการ
ลักษณะโครงการ
ระยะเวลาดําเนินการ

รักษการอาน ปการศึกษา 2562
พื้นฐานดานการพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพคน
ที่ 2 ประเด็นกลยุทธที่ 3.3 ตัวชี้วัดที่ 1) 3) 12) 13)
นางจันทณา ชวยชนะ
ใหม
มีนาคม – กันยายน 2562

.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

1. หลักการและเหตุผล
สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ตระหนักถึงความสําคัญของภาษาไทย
อันเป น ภาษาประจํ าชาติซึ่งทุกคนตองเรียนรูเพื่อเพิ่ม พูนประสิ ทธิ ภาพในการใชภาษาไทย ทั้ งในวง
วิชาการและวิชาชีพ รวมทั้งเพื่อยกระดับมาตรฐานการเรียนการสอนภาษาไทยในสถานศึกษาทุกระดับ
ใหสัมฤทธิ์ ผลดียิ่งขึ้น และเปดโอกาสใหหนวยงาน สถานศึกษามีสวนรวมในการจั ดกิจกรรมดา นการ
สงเสริมสมรรถนะดานภาษาไทย และเผยแพรความรูภาษาไทยรูปแบบตางๆไปสูสาธารณชน ทั้งในฐานะ
เปนภาษาประจําชาติและฐานะที่เปนภาษาเพื่อการสื่อสารของทุกคนในชาติ สอดคลองกับนโยบายของ
กระทรวงศึกษาธิการ ซึ่งมุงเนนใหผูเรียนมีความสามารถดา นภาษา อานคิดวิเ คราะหและเขียน ตาม
แนวทางการประเมินผลนักเรียนรวมกับนานาชาติ (PISA)
สํา นักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 14 จึงกําหนดใหมีการจัดสอบแขงขัน
ทักษะความสามารถดานภาษาไทย ระดับเขตพื้นที่การศึกษา เพื่อใหนกั เรียนมีความรู ความเขาใจ และมี
ทักษะในดานภาษาไทยเพิ่มมากขึ้น รวมทั้งไดคัดเลือกตัวแทนนักเรียนเขารวมแขงขันในระดับประเทศ
ตอไป
2. วัตถุประสงค
2.1. เพื่อพัฒนาสงเสริมสมรรถนะความสามารถและทักษะของนักเรียนดานภาษาไทย
2.2. เพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนดานการอาน การเขียนเพื่อการสื่อสาร
3. เปาหมาย
- เชิงปริมาณ
1. ตัวแทนนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนตนและมัธยมศึกษาตอนปลาย โรงเรียนละ 6 รายการ
จํานวน 27 โรงเรียน รวม 200 คน
2. ครูพี่เลี้ยงโรงเรียนละ 2 คน จํานวน 27 โรงเรียน รวม 54 คน
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- เชิงคุณภาพ
- นักเรียนที่ไดรับการคัดเลือกเขารับการแขงขัน มีความรูความเขาใจเกี่ยวกับทักษะในดาน
การอานการเขียนเพื่อการสื่อสารเพิ่มมากขึ้น
4. กิจกรรมและขั้นตอนการดําเนินงาน
กิจกรรม
1. ประชุมคณะทํางานเตรียม
ความพรอมในการจัดอบรมฯ
2. แจง ร.ร. คัดเลือกตัวแทน
นักเรียนเขาสอบแขงขันทักษะ
ความสามารถดานภาษาไทย
3. จัดสอบแขงขันทักษะ
ความสามารถดานภาษาไทย
ระดับเขตพื้นที่
4. สงตัวแทนนักเรียนเขาแขงขัน
ระดับประเทศ
5. สรุป / รายงานผล

เปาหมาย

27 โรง

27 โรง

ระยะเวลา/สถานที่
พฤษภาคม 2562
/สพม.14
พฤษภาคม 2562
/สพม.14

ผูรับผิดชอบ
นางจันทณา ชวยชนะ

มิถุนายน 2562/
โรงเรียน

กลุมนิเทศฯ

นางจันทณา ชวยชนะ

ทุกรายการที่เขา กรกฎาคม2562
นางจันทณา ชวยชนะ
/สพฐ.กําหนด
แขงขัน
กันยายน 2562/สพ นางจันทณา ชวยชนะ
ม.14

5. งบประมาณ 50,000 บาท (หาหมื่นบาทถวน)
5.1 งบประมาณจาก สพฐ.
จํานวน - บาท
5.2 งบประมาณจาก สพม. 14
จํานวน 50,000 บาท
รายละเอียดคาใชจาย (ขอถัวจายทุกรายการ)
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กิจกรรม/รายละเอียดการใชงบประมาณ

งบประมาณ

1. ประชุมคณะกรรมการและคณะทํางาน
จํานวน 25 คน
- คาอาหารวางและเครื่องดื่ม (30×35×2)
2. จัดแขงขันทักษะความสามารถนักเรียนดาน
ภาษาไทย จํานวน 6 รายการ จํานวน 1 วัน
จํานวน 250 คน
- คาอาหารกลางวัน (250×120)
- คาอาหารวางและเครื่องดื่ม (250×35)
- คาตอบแทนคณะกรรมการ จํานวน 30 คน
คนละ 300 บาท (30×300)
- คาวัสดุ

จําแนกประเภทคาใชจาย
คาตอบแทน คาใชสอย คาวัสดุ

1,750

1,750

30,000
8,750
9,000

30,000
8,750
9,000

500

รวม

50,000

500
9,000

40,500

500

6. การประเมินผล
ตัวชี้วัดความสําเร็จ

เปาหมายตัวชี้วัด

- รอยละของนักเรียนที่เขารับการ
แขงขันมีความรู ความเขาใจทักษะ
สมรรถนะความสามารถดานภาษาไทย
เพิ่มมากขึ้น

90

วิธีการวัดและ
ประเมินผล
แบบทดสอบ

เครื่องมือที่ใช
แบบทดสอบ

7. ผลที่คาดวาจะไดรบั
7.1 นักเรียนที่เขารับการแขงขันมีทักษะความสามารถดานภาษาไทยเพิ่มขึ้น
7.2 นักเรียนที่ไดเปนตัวแทนไปแขงขันในระดับประเทศสามารถไดรับรางวัลในระดับประเทศ
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โครงการ
แผนงาน
สนองนโยบาย สพฐ.
ผูรับผิดชอบโครงการ
ลักษณะโครงการ
ระยะเวลาดําเนินการ

จัดอบรมเชิงปฏิบัติการแลกเปลี่ยนเรียนรูการบริหารจัดการขยะและ
สิ่งแวดลอมในสถานศึกษาและหนวยงาน
พื้นฐานดานการพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพคน
ที่ 2 ประเด็นกลยุทธที่ 3.5 ตัวชี้วัดที่ 1) ,2)
นางสาวจุติมา ฉลองกุล/นางสาวประไพ พิกุลผล
โครงการตอเนื่อง
ธันวาคม 2561 – สิงหาคม 2562

..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

1. หลักการและเหตุผล
ปจจุบันปญหาขยะมูลฝอยถือเปนปญหาเรงดวนและสําคัญที่ทุกคนตองรวมมือรวมใจ
กันแกไขปญหาเพราะทุกคนมีการสรางขยะใหเกิดขึ้นในชีวิตประจําวันตลอดเวลา สงผลใหมีขยะมูลฝอย
ปริมาณมากและกําจัดคอนขางยาก วิธีการในการกําจัดก็ไมถูกตอง เหมาะสม กอใหเกิดอันตรายและ
สารพิษ สงผลกระทบตอมนุษยและสิ่งแวดลอมเปนอยางมาก รัฐบาลไดเห็นถึงความสําคัญของปญหาดาน
การจัดการขยะและสิ่งแวดลอม โดยมีนโยบายใหทุกหนวยงานสรางความรู ความเขาใจในการการดําเนิน
กิจกรรมการลดปริมาณขยะ การสรางจิตสํานึก การสรางความตระหนัก การสรางวินัย ในการคัดแยกขยะให
ถูกวิธีตามหลัก 3Rs การนําขยะกลับมาใชประโยชนอยางคุมคา
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 14 เปนหนวยงานที่มีสวนรวมในการ
สรางพลเมืองที่มีคุณภาพ การใหความรู สรางเจตคติ สรางความตระหนักและจิตสํานึกที่ดีในการจัดการ
ขยะและสิ่ง แวดล อ ม อนุ รัก ษ พ ลั ง งาน โดยกํ า หนดเป า หมายให หน ว ยงานและโรงเรี ย นในสั ง กั ด
ดําเนินการดานการจัดการขยะและสิ่งแวดลอมอยางมีประสิทธิภาพและยั่งยืนจึงไดจัดโครงการจัดอบรม
เชิงปฏิบัติการแลกเปลี่ยนเรียนรูการบริหารจัดการขยะและสิ่งแวดลอม ของสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 14 ขึ้น
2. วัตถุประสงค
2.1 เพื่อสง เสริม สนับ สนุนใหค รู นักเรียน และบุ คลากรทางการศึกษา มีจิตสํา นึก
ตระหนักในการบริหารจัดการขยะและสิ่งแวดลอมในสถานศึกษาและหนวยงาน
2.2 เพื่อใหครู นักเรียน และบุคลากรทางการศึกษา มีความรู ความเขาใจในการคัด
แยกขยะตามหลัก 3Rs นําไปสูการปฏิบัติในสถานศึกษาอยางมีประสิทธิภาพและยั่งยืน และเปนเวทีในการ
แลกเปลี่ยนเรียนรูรวมกัน
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3. เปาหมาย
3.1 เชิงปริมาณ
จังหวัดพังงา รวมทั้งสิ้น 150 คน ประกอบดวย
- สถานศึกษาในสังกัด จํานวน 13 โรงเรียน ประกอบดวย ผูบริหารสถานศึกษา 1 คน
ครูผูรับผิดชอบงานสิ่งแวดลอมโรงเรียน จํานวน 2 คน และตัวแทนนักเรียน จํานวน 5 คน รวม 104
คน
- ผูบริหารสถานศึกษา บุคลากรของสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 14
วิทยากร และผูที่เกี่ยวของ จํานวน 46 คน
จังหวัดภูเก็ต รวมทั้งสิ้น 80 คน ประกอบดวย
- สถานศึกษาในสังกัด จํานวน 7 โรงเรียน ประกอบดวย ผูบริหารสถานศึกษา 1 คน
ครูผูรับผิดชอบงานสิ่งแวดลอมโรงเรียน จํานวน 2 คน และตัวแทนนักเรียน จํานวน 5 คน รวม
56 คน
- ผูบริหารสถานศึกษา บุคลากรของสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 14
วิทยากร และผูที่เกี่ยวของ จํานวน 24 คน
จังหวัดระนอง รวมทั้งสิ้น 80 คน ประกอบดวย
- สถานศึกษาในสังกัด จํานวน 7 โรงเรียน ประกอบดวย ผูบริหารสถานศึกษา 1 คน
ครูผูรับผิดชอบงานสิ่งแวดลอมโรงเรียน จํานวน 2 คน และตัวแทนนักเรียน จํานวน 5 คน รวม
56 คน
- ผูบริหารสถานศึกษา บุคลากรของสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 14
วิทยากร และผูที่เกี่ยวของ จํานวน 24 คน
3.2 เชิงคุณภาพ
ครู นักเรียน และบุคลากรทางการศึกษา มีจิตสํานึก และตระหนักในการบริหารจัดการขยะและ
สิ่งแวดลอม มีความรู ความเขาใจในการบริหารจัดการขยะและสิ่งแวดลอม การคัดแยกขยะที่ถูกวิธี
ตามหลัก 3Rs การนําขยะกลับไปใชประโยชนอยางคุมคา

~ 68 ~

แผนปฏิบัติราชการประจําปงบประมาณ 2562

4. กิจกรรมและขั้นตอนการดําเนินงาน
กิจกรรม
 จัดอบรมเชิงปฏิบัติการแลกเปลี่ยนเรียนรู
เกี่ยวกับการบริหารจัดการขยะและ
สิ่งแวดลอมในโรงเรียนและในหนวยงาน
ขั้นเตรียมดําเนินการ
1) เสนอโครงการเพื่อขออนุมัติดําเนินการ
2) จัดทําคําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการ
ดําเนินการสอบ/ประชุมคณะกรรมการ
ดําเนินงาน
3) จัดทําคูมือการบริหารจัดการขยะและ
สิ่งแวดลอม/จัดเตรียมเอกสารตาง ๆ ที่
เกี่ยวของ
ขั้นดําเนินการ
จัดอบรมเชิงปฏิบัติการแลกเปลี่ยนเรียนรู
เกี่ยวกับการบริหารจัดการขยะและ
สิ่งแวดลอมในโรงเรียนและหนวยงาน
ประกอบดวย บุคลากร สพม.14 จํานวน 45
คน/ผูบริหาร ร.ร.,ครู,นักเรียน 27 โรงเรียน
ขั้นสรุปรายงานผล
สรุปและรายงานผลการดําเนินงาน
ติดตามผลการดําเนินงานของโรงเรียนใน
สังกัด

เปาหมาย

ระยะเวลา

ธ.ค.61 – ก.พ.62
ก.พ. 62

มี.ค. 62
เม.ย. 62
310 คน

ก.ค.-ส.ค. 62

5. งบประมาณ 212,200 บาท (สองแสนหนึ่งหมืน่ สองพันสองรอยบาทถวน)
5.1 งบประมาณจาก สพฐ. จํานวน บาท
5.2 งบประมาณจาก สพม. 14 จํานวน 27,700 บาท
5.3 เงินเหลือจาย
จํานวน 184,500 บาท
รายละเอียดการใชงบประมาณ (ขอถัวจายทุกรายการ)
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จําแนกประเภทคาใชจาย
คาตอบแทน คาใชสอย คาวัสดุ
กิจกรรม : จัดอบรมเชิงปฏิบัติการแลกเปลี่ยนเรียนรูเกี่ยวกับการบริหารจัดการ
ขยะและสิ่งแวดลอมในโรงเรียนและหนวยงาน
เตรียมดําเนินการ
1) คาจางจัดทําคูมือการบริหารจัดการขยะ
65,000
15,000
และสิ่งแวดลอมในสถานศึกษา จํานวน
300 เลม ๆ ละ 50 บาท
1 2) คาวัสดุอุปกรณในการจัดอบรม
3,500
3) คาจางจัดทําปายไวนิลโครงการจํานวน
3,000
3 ปาย ๆ ละ 1,000 บาท
4) คากระเปาฯ จํานวน 300 ใบๆ ละ 145
43,500
บาท
ดําเนินการ
จังหวัดพังงา
43,800
1) คาตอบแทนวิทยากร
10,800
จํานวน 3 คน × 6 ชั่วโมง ×600 บาท
2) คาอาหาร จํานวน 150 คน × 150 บาท × 1 มื้อ
22,500
3) คาอาหารวางและเครื่องดื่ม
10,500
2
จํานวน 150 คน ×35 บาท× 2 มื้อ
จังหวัดภูเก็ต
28,400
1) คาตอบแทนวิทยากร
10,800
จํานวน 3 คน × 6 ชั่วโมง × 600 บาท
2) คาอาหาร จํานวน 80 คน × 150 บาท × 1 มื้อ
12,000
3) คาอาหารวางและเครื่องดื่ม
5,600
จํานวน 80 คน ×35 บาท× 2 มื้อ
จังหวัดระนอง
28,400
1) คาตอบแทนวิทยากร
จํานวน 3 คน × 6 ชั่วโมง × 600 บาท
10,800
2) คาอาหาร จํานวน 80 คน ×150 บาท × 1 มื้อ
.
3) คาอาหารวางและเครื่องดื่ม
12,000
จํานวน 80 คน ×35 บาท× 2 มื้อ
5,600
ที่

รายการ/กิจกรรมการใชงบประมาณ

งบประมาณ
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ที่

กิจกรรม/รายละเอียดคาใชจาย

งบประมาณ

คาใชจายในการเดินทางไปราชการ
1) คาเบี้ยเลี้ยง
จํานวน 20 คน × 240 บาท × 2 วัน
2) คาที่พัก (เหมาจาย)
จํานวน 20 คน×800บาท×2คืน
3) คาพาหนะ/น้ํามันเชื้อเพลิง/
ชดเชยน้าํ มันเชื้อเพลิง
3 สรุปรายงานผล
รวม

จําแนกประเภทคาใชจาย
คาตอบแทน คาใชสอย คาวัสดุ

46,600

212,200

-

9,600

-

-

32,000

-

32,400

5,000
114,800 65,000

วิธีการวัด
ประเมินผล

เครื่องมือที่ใช

6.การประเมินผล
ตัวชี้วัดความสําเร็จ

เปาหมายตัวชี้วัด

ผลผลิต (Output)
ครู นักเรียน และบุคลากรทางการ - ผูบริหาร และบุคลากร
ศึกษามีความรู ความเขาใจในการคัด สพม.14 จํานวน 45 คน
แยกขยะตามหลัก 3Rs
- ผูบริหารสถานศึกษา
ครู และนักเรียน
27 โรงเรียน
ผลลัพธ (Outcome)
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
- ผูบริหาร และบุคลากร
มัธยมศึกษา เขต 14 และโรงเรียน มี สํานักงานเขตพื้นที่
การบริหารจัดการขยะและสิ่งแวดลอม การศึกษามัธยมศึกษา
ที่ดี โรงเรียนสะอาด นาอยู นาเรียนรู เขต 14 จํานวน 45 คน
- ผูบริหารสถานศึกษา
ครู และนักเรียน จํานวน
27 โรงเรียน
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7. ผลที่คาดวาจะไดรับ
7.1 ครู นักเรียน และบุคลากรทางการศึกษา มีจิตสํานึก และตระหนักในการบริหารจัดการขยะและ
สิ่งแวดลอมในสถานศึกษา
7.2 ครู นักเรียน และบุคลากรทางการศึกษา มีความรู ความเขาใจในการคัดแยกขยะตามหลัก 3Rs
นําไปสูการปฏิบัติในสถานศึกษาอยางมีประสิทธิภาพและยั่งยืน และเปนเวทีในการแลกเปลี่ยนเรียนรูรวมกัน
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โครงการ
แผนงาน
สนองนโยบาย สพฐ.
ผูรับผิดชอบโครงการ
ลักษณะโครงการ
ระยะเวลาดําเนินการ

พัฒนาศักยภาพและสงเสริมความเปนเลิศ
พื้นฐานดานการพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพคน
ที่ 2 ประเด็นกลยุทธที่ 3.3 ตัวชี้วัดที่ (1) ดานผูเรียน
นางสาวจุติมา ฉลองกุล/นางสาวประไพ พิกุลผล
โครงการตอเนื่อง
ตุลาคม 2561 – สิงหาคม 2562

1. หลักการและเหตุผล
ปจจุบันการเจริญเติบโตดานเศรษฐกิจ สังคมและเทคโนโลยี ไดเปลี่ยนแปลงไปอยาง
รวดเร็วและเกี่ยวของกับวิถีชีวิตของประชาชนทั่วไปมากยิ่งขึ้น สงผลใหการดําเนินชีวิตของทุก ๆ คน มี
การพัฒนาและปรับตัวใหเหมาะสมกับสภาวการณที่เปลี่ยนไปอยูตลอดเวลา ดังนั้น การจัดการศึกษาจึง
จําเปนตองสรางเด็กและเยาวชนใหมีความรู ความสามารถ ที่เปลี่ยนแปลงตามสภาวการณในปจจุบัน
การจัดกิจกรรมสงเสริมสนับสนุนใหนักเรียนในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานมีความเปนเลิศทางวิชาการ
วิชาชีพ และมีสุนทรียภาพดานดนตรี กีฬา ศิลปะการแสดง รวมถึงการประดิษฐคิดคนนวัตกรรม
ใหม ๆ ในการเตรียมพรอมใหเด็กและเยาวชนเปนกําลังสําคัญในการขับเคลื่อนประเทศในอนาคต
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 14 ในฐานะเปนหนวยงานหลักในการ
จัดการศึกษาใหแกเด็กและเยาวชน ใหเปนผูถึงพรอมดวยคุณลักษณะที่พึงประสงค (ดี เกง มีคุณธรรม
และจริ ยธรรม) จึ งสรา งโอกาสให แ ก เ ด็ก และเยาวชน ได แ สดงออกซึ่ ง ศั ก ยภาพและสุ น ทรี ย ภาพ
กิ จ กรรมสร า งสรรค ตลอดจนสนั บ สนุ น ส ง เสริ ม ให ค รู แ ละบุ ค ลากรทางการศึ ก ษาได ใ ช ค วามรู
ความสามารถ ในการพัฒนาการเรียนการสอนอยางเต็มความสามารถ ดั งนั้น สํา นักงานเขตพื้น ที่
การศึกษามัธยมศึกษา เขต 14 จึงไดจัดทําโครงการพัฒนาศักยภาพและสงเสริมความเปนเลิศ
2. วัตถุประสงค
2.1 เพื่อสงเสริมสนับสนุนใหนักเรียนไดแสดงออกถึงความสามารถดานคณิตศาสตร
2.2 เพื่อสงเสริมสนับสนุนใหนักเรียนไดแสดงออกถึงความสามารถในดานศิลปหัตถกรรม
วิชาการ และเทคโนโลยี และเขารวมเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรูผลงานของนักเรียน ครู และบุคลากรทางการ
ศึกษา
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3. เปาหมาย
3.1 เชิงปริมาณ
กิจกรรมที่ 1 : การสอบแขงขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจําป 2562
- นักเรียนในสังกั ดสํานักงานเขตพื้นที่ การศึกษามั ธยมศึ กษา เขต 14 ที่ สมัครเขาร วมการ
สอบแขงขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจําป 2562 ทุกโรงเรียน จํานวน 27 โรงเรียน
กิจกรรมที่ 2 : งานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการและเทคโนโลยีของ
นักเรียนปการศึกษา 2561 ระดับชาติ (ภาคใต)
- นักเรียนและครูในสังกัด สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 14 ที่เปนตัวแทนเขา
รวมการแขงขันฯ จํานวน 27 โรงเรียน
- บุคลากรในสังกัด สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 14 จํานวน 14 คน
3.2 เชิงคุณภาพ
กิจกรรมที่ 1 การสอบแขงขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจําป 2562
- นักเรียนในสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 14 แสดงออกถึงความสามารถ
ดานคณิตศาสตร
กิจกรรมที่ 2 งานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการและเทคโนโลยีของ
นักเรียนปการศึกษา 2561 ระดับชาติ (ภาคใต)
- นักเรียนและครูในสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 14 ไดแสดงออกถึง
ความสามารถในดานศิลปหัตถกรรม วิชาการ และเทคโนโลยี และเขารวมเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรูผลงาน
ของนักเรียน ครู และบุคลากรทางการศึกษา
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4. กิจกรรมและขั้นตอนการดําเนินงาน
ที่
กิจกรรม
1 การสอบแขงขันทางวิชาการ ระดับ
นานาชาติ ประจําป 2562
- ประชาสัมพันธการสมัครสอบแขงขันฯ
- รับสมัครสอบแขงขันฯผานระบบออนไลน
- ประกาศรายชื่อผูมีสิทธิ์สอบแขงขันฯ
- แตงตั้งคณะกรรมการดําเนินการสอบแขงขันฯ/
จัดเตรียมขอมูลเอกสารตาง ๆ ในการจัดสอบ
- จัดสอบแขงขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่การศึกษา
- ตรวจและประมวลผลคะแนนการ สอบ
แขงขันฯ รอบแรก
- ประกาศผลการสอบแขงขันฯ
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่การศึกษา
- โรงเรียนแจงยืนยันการสอบแขงขันฯ
รอบสอง : ระดับประเทศ
- เขตพื้นที่การศึกษายืนยันจํานวนนักเรียน
เขาสอบแขงขันฯรอบสอง :
ระดับประเทศ
- จัดสอบแขงขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ
รอบสอง : ระดับประเทศ
- ประกาศผลการสอบแขงขันฯ
รอบสอง : ระดับประเทศ
- สรุปและรายงานผลการดําเนินการ

ขอมูลปฐาน

เปาหมาย

นักเรียนชั้น
ม.ตนในสังกัด
1,017 คน
(รอบแรก)

นักเรียน
ระดับชั้น
ม.ตน ใน
สังกัดทุก
โรงเรียน

ระยะเวลา

ต.ค. – ธ.ค.61
กลุมสงเสริม
12 พ.ย.-7ธ.ค.61 การจัด
19 ม.ค. 2562
การศึกษา
ธ.ค. 2561
13 ม.ค. 62
14 - 20 ม.ค.62
25 ม.ค. 62
25 - 31 ม.ค.62

นักเรียนชั้น
ม.ตน สังกัด
สพม.14/สพม.13
571 คน
(รอบสอง)

4 ก.พ. 62

2 มี.ค. 62
5 เม.ย. 62
เม.ย. – พ.ค.62
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ที่
กิจกรรม
ขอมูลปฐาน
2 งานมหกรรมความสามารถทาง
ศิลปหัตถกรรม วิชาการและเทคโนโลยี
ของนักเรียนปการศึกษา 2561 ระดับชาติ
(ภาคใต)
- จัดทําขอมูลตัวแทนนักเรียนในสังกัดที่เขา ตัวแทน
รวมการแขงขันฯ
นักเรียน/ครู
- โอนขอมูลเขาสูระดับภาค
ในสังกัด
- ตรวจสอบขอมูลนักเรียน/ครู
- แกไขขอมูลนักเรียน/ครู
- จัดการแขงขันระดับชาติ(ภาคใต)/จัดแสดง
นิทรรศการแสดงผลงานนักเรียน/ครู/ ,
บุคลากรทางการศึกษา
- สรุปและรายงานผลการดําเนินการ

เปาหมาย

ระยะเวลา

ผูรับผิดชอบ

นักเรียน/
ครู/
บุคลากร
ทางการ
ศึกษาใน
สังกัดที่เปน
ตัวแทน
ระดับเขต
พื้นที่เขา
แขงขัน
ระดับชาติ
(ภาคใต)27
โรงเรียน

พ.ย. – ธ.ค.61

กลุมสงเสริม
การจัด
การศึกษา

30 พ.ย. 61
3 ธ.ค. 61
3 - 14 ธ.ค. 61
8 - 10 ม.ค. 62

ม.ค.-ก.พ. 62

5. งบประมาณ จํานวน 116,000 บาท (หนึ่งแสนหนึ่งหมื่นหกพันบาทถวน)
5.1 งบประมาณจาก สพฐ 43,700บาท
- สพฐ. จัดสรรงบประมาณ รอบแรก ระดับเขตพื้นที่การศึกษา จํานวน 43,700 บาท
5.2 งบประมาณจาก สพม. 14 จํานวน 72,300บาท
- กิจกรรมที่ 1 การสอบแขงขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจําป 2562 จํานวน
16,300 บาท
- กิจกรรมที่ 2 งานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการและเทคโนโลยีของ
นักเรียนปการศึกษา 2561 ระดับชาติ (ภาคใต) จํานวน 56,000 บาท
รายละเอียดการใชงบประมาณ (ขอถัวจายทุกรายการ)
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รายการ/กิจกรรมการใชงบประมาณ

งบประมาณ

กิจกรรมที่ 1 : การสอบแขงขันทางวิชาการ ระดับ
นานาชาติ ประจําป 2562
รอบแรก: ระดับเขตพื้นที่การศึกษา
1) คาจัดทําขอสอบ จํานวน 1,444 ชุด ๆ ละ 4
บาท
2) คาปายไวนิล 3 ปาย ๆ ละ 500 บาท
3) คาวัสดุอุปกรณ เชน กระดาษเอ4,ซองขอสอบ,
ปากกา,ดินสอ,ปายชื่อกรรมการ ฯลฯ
4) คาตอบแทนคณะกรรมการ
- กรรมการดําเนินการสอบฯ
จํานวน 101 คน × 250 บาท × 1 วัน
- กรรมการฝายสถานที่
จํานวน 7 คน × 300 บาท × 2วัน
- กรรมการตรวจขอสอบและประมวลผล
จํานวน 7 คน × 500 บาท × 2 วัน
5) คาใชจา ยเดินทางไปราชการ
(จังหวัดพังงา/ภูเก็ต/ระนอง)
- คาเบี้ยเลี้ยง จํานวน 9 คน × 240 บาท × 1
วัน
- คาที่พัก(เหมาจาย)
จํานวน 9 คน × 800 บาท × 1วัน
- คาพาหนะ/คาน้ํามันเชื้อเพลิง/คาชดเชย
น้าํ มันเชื้อเพลิง
รอบสอง: ระดับประเทศ (ศูนยสอบที่ 28)
* รอผลการสอบแขงขันฯ รอบแรก
ระดับเขตพื้นที่การศึกษา*
รวม
รวม
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60,000
5,776
1,500
1,914

จําแนกตามหมวดรายจาย
คาตอบแทน คาใชสอย คาวัสดุ

-

-

5,776
1,500
1,914

25,250
4,200
7,000

-

-

-

2,160
7,200
5,000

-

36,450

14,360

60,000
56,000

36,450
-

14,360
56,000

9,190
-
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รายการ/กิจกรรมการใชงบประมาณ

งบประมาณ

กิจกรรมที่ 2 : งานมหกรรมความสามารถทาง
ศิลปหัตถกรรม วิชาการและเทคโนโลยีของ
นักเรียน
ปการศึกษา 2561 ระดับชาติ (ภาคใต)
1) คาใชจา ยในการเดินทางเขารวมจัดนิทรรศการ
- คาเบี้ยเลี้ยง
จํานวน 6 คน × 240 บาท × 4 วัน
- คาที่พัก(เหมาจาย)
จํานวน 6 คน × 800 บาท × 3 คืน
2) คาใชจา ยเดินทางไปราชการ
- คาเบี้ยเลี้ยง
จํานวน 14 คน × 240 บาท × 3 วัน
- คาที่พัก(เหมาจาย)
จํานวน 14 คน×800บาท×2คืน
- คาพาหนะ/คาน้ํามันเชื้อเพลิง/
คาชดเชยน้าํ มันเชื้อเพลิง
รวมทั้งสิ้น
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จําแนกตามหมวดรายจาย
คาตอบแทน คาใชสอย คาวัสดุ

56,000

20,160
-

5,760
14,400

-

-

10,080
22,400
3,360

-

35,840

116,000

36,450

70,360

9,190
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6. การประเมินผล
ตัวชี้วัดความสําเร็จ
1. เชิงปริมาณ
กิจกรรมที่ 1
การสอบแขงขันทางวิชาการ
ระดับนานาชาติ ประจําป 2562
- นักเรียนที่เขาสอบแขงขันฯ
รอยละ 30 ไดรับเหรียญรางวัล
กิจกรรมที่ 2
งานมหกรรมความสามารถทาง
ศิลปหัตถกรรม วิชาการและ
เทคโนโลยีของนักเรียนป
การศึกษา 2561 ระดับชาติ
(ภาคใต)
- นักเรียนและครูที่เปนตัวแทน
ระดับเขตพื้นที่การศึกษา รอยละ
80 ไดรบั เหรียญรางวัลในการ
ประกวด/แขงขัน
2. เชิงคุณภาพ
กิจกรรมที่ 1
การสอบแขงขันทางวิชาการ
ระดับนานาชาติ ประจําป 2562
- นักเรียนที่สมัครเขาสอบแขงขัน
ไดแสดงออกถึงความสามารถ
ดานคณิตศาสตร
กิจกรรมที่ 2
งานมหกรรมความสามารถทาง
ศิลปหัตถกรรม วิชาการและ
เทคโนโลยีของนักเรียนป
การศึกษา 2561 ระดับชาติ
(ภาคใต)

เปาหมายตัวชี้วัด

วิธีการวัดประเมินผล

เครื่องมือที่ใช

รอบแรก : นักเรียน
จํานวน 1,360 คน
รอบสอง : 720 คน

การสอบแขงขันฯ

แบบทดสอบ

นักเรียน 1,285 คน
ครู 741 คน

แขงขัน/ประกวดตาม
เกณฑที่ สพฐ. กําหนด

เกณฑที่ สพฐ.
กําหนด

การสอบแขงขันฯ
แบบทดสอบ

-
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แขงขัน/ประกวดตาม
เกณฑที่ สพฐ. กําหนด

เกณฑที่ สพฐ.
กําหนด
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ตัวชี้วัดความสําเร็จ
- นักเรียนและครูในสังกัด ได
แสดงออกถึงความสามารถใน
ดานศิลปหัตถกรรม วิชาการ
และเทคโนโลยี และเขารวมเวที
แลกเปลี่ยนเรียนรูผลงานของ
นักเรียน ครู และบุคลากร
ทางการศึกษา

เปาหมายตัวชี้วัด

วิธีการวัดประเมินผล

เครื่องมือที่ใช

7. ผลที่คาดวาจะไดรับ
7.1 นักเรียนไดแสดงออกถึงความสามารถดานคณิตศาสตร
7.2 นักเรียนไดแสดงออกถึงความสามารถในดานศิลปหัตถกรรม วิชาการ และเทคโนโลยี และไดเขา
รวมเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรูผลงานของนักเรียน ครู และบุคลากรทางการศึกษา
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โครงการ

โครงการพั ฒ นาขี ด ความสามารถในการแข ง ขั น เพื่ อ การสอบเข า ศึ ก ษา
ตอและการสอบชิงทุนโครงการแลกเปลี่ยนนักเรียนระหวางประเทศ
แผนงาน
พื้นฐานดานการพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพคน
สนองนโยบาย สพฐ. ที่ 2 ประเด็นกลยุทธที่ 3.3 ตัวชี้วัดที่ 3.3.1
ผูรับผิดชอบโครงการ นางสาวรัชนก อุยเฉง/นางสาวประไพ พิกุลผล
ลักษณะโครงการ
ใหม
ระยะเวลาดําเนินการ มีนาคม – ตุลาคม 2562
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

1. หลักการและเหตุผล
ในปจจุบัน หนวยงานทางการศึกษาทั้งภาครัฐและเอกชน ทั้งในและตางประเทศ ตางมุงเนน
ขยายโอกาสทางการศึกษาใหกับนักเรียนผานรูปแบบที่หลากหลาย เชน การจัดสรรโควตาการศึกษาตอ
การจัดโครงการแลกเปลี่ยนระหวางประเทศ การจัดสอบชิงทุนการศึกษา ฯลฯ หากแตนักเรียนในระดับ
ภูมิภาคยังเขาไมถึงโอกาสเหลานั้นเทาที่ควรหรือยังไมมีคณ
ุ สมบัติที่สามารถแขงขันไดเมื่อโอกาสมาถึง
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 14 ในฐานะหนวยงานที่สงเสริมการจัดการศึกษา
ในระดับภูมิภาค จึงจัดโครงการนี้ขึ้นเพื่อใหนักเรียนในจังหวัดพังงา ภูเก็ต และระนองไดเขาถึงโอกาส
ทางการศึกษาและไดพัฒนาขีดความสามารถในการแขงขันเพื่อการสอบเขาศึกษาตอและการสอบชิงทุน
โครงการแลกเปลี่ยนนักเรียนระหวางประเทศตาง ๆ นอกจากโครงการนี้จะสอดคลองกับยุทธศาสตรที่
๒ ของสํา นักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ซึ่งมุงพัฒนาคุณภาพผูเรียนและสงเสริมการจัด
การศึกษาเพื่อสรางขีดความสามารถในการแขงขันแลว ยังตอบโจทยการพัฒนาประเทศในยุค Thailand
4.0 อีกดวย เนื่องจากขีดความสามารถในการแขงขันตามความหมายของการจัดโครงการนี้ไมไดหมายถึง
คุณสมบัติที่สามารถแขงขันไดทางวิชาการเทานั้นแตยังหมายถึงทักษะดานอื่นๆ ที่สงผลใหบุคคลเป นที่
ตองการทั้งในฐานะผูนําการเปลี่ยนแปลงของชาติและในฐานะพลโลก
2. วัตถุประสงค
2.1 เพื่อใหนักเรียนในสังกัดมีแนวทางในการพัฒนาตนเองใหมีขีดความสามารถในการแขงขัน
เพื่ อ การสอบเข า ศึ กษาตอ และการสอบชิ ง ทุ นโครงการแลกเปลี่ ย นนัก เรีย นระหว า ง
ประเทศ
2.2 เพื่อใหครูมีขอมูลและแนวทางสําหรับการแนะแนวการศึกษาตอและการเขารวมโครงการ
แลกเปลี่ยนนักเรียนระหวางประเทศใหกับนักเรียนตอไปได
2.3 เพื่อสรางเครือขายนักเรียนและครูสําหรับการแนะแนวการสอบเขาศึกษาตอและการสอบ
ชิงทุนโครงการแลกเปลี่ยนนักเรียนระหวางประเทศ
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3. เปาหมาย
3.1 เชิงปริมาณ
1. ตัวแทนนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4 ที่สามารถใชภาษาอังกฤษไดดี จํานวน 60 คน
2. ครูภาษาอังกฤษหรือครูแนะแนวที่สนใจและสามารถใชภาษาอังกฤษไดดี จํานวน 27 คน
3.2 เชิงคุณภาพ
1. นักเรียนมีแนวทางในการพัฒนาตนเองใหมีขีดความสามารถในการแขงขันเพื่อการสอบ
เขาศึกษาตอและการสอบชิงทุนโครงการแลกเปลี่ยนนักเรียนระหวางประเทศ
2. ครูมี ขอมู ลและแนวทางสํ าหรั บการแนะแนวการศึ กษาต อและการเขา รวมโครงการ
แลกเปลี่ยนนักเรียนระหวางประเทศตาง ๆ ใหกับนักเรียนตอไปได
4. กิจกรรมและขั้นตอนการดําเนินงาน
ระยะเวลา/
กิจกรรม
เปาหมาย
ผูรับผิดชอบ
สถานที่
คาย “เปดโลกทัศน พัฒนาทักษะ สูขีด
นักเรียน 60 จํานวน 2 วัน
กลุมสงเสริม
ความสามารถในการแขงขันเพื่อการสอบเขา
คน
มิ.ย. – ก.ค.
การจัดการ
ศึกษาตอและการสอบชิงทุนโครงการแลกเปลี่ยน ครู 27 คน
2562
ศึกษา
นักเรียนระหวางประเทศ” (รุนที่ 1 แกนนํา)
จังหวัดภูเก็ต
1. Lightning Talk
เพื่ อเปดโลกทัศน เกี่ยวกับการศึกษาตอ การเข า
รวมโครงการแลกเปลี่ยนนักเรียนระหวางประเทศ
และคุณสมบัติที่สถาบันการศึกษาและหนวยงานที่
จั ดสอบชิ งทุนต า ง ๆ มองหา (แขกรั บเชิ ญจาก
มหาวิ ทยาลัยสงขลานครินทร มู ลนิธิการศึกษา
ไทย-อเมริ กัน (ฟุลไบรท ) สถานทู ตสหรั ฐ และ
หนวยงานที่เกี่ยวของในทองถิ่น)
2.การอบรมเชิงปฏิบัติการ
เพื่อพัฒนาทักษะที่จําเปนตอการสอบเขาศึกษา
ต อ และการสอบชิ ง ทุ น โครงการแลกเปลี่ ย น
นักเรียนระหวางประเทศ โดยเฉพาะทักษะที่ตอง
อาศั ยระยะเวลาในการพั ฒนา เช น ทักษะการ
เขียนภาษาอังกฤษ
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5. งบประมาณ จํานวน 88,800 บาท (แปดหมื่นแปดพันแปดรอยบาทถวน)
5.1 งบประมาณสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 14 จํานวน 50,000 บาท
5.2 งบประมาณจากมูลนิธิการศึกษาไทย – อเมริกัน (ฟุลไบรท) จํานวน 38,800 บาท
รายละเอียดการใชงบประมาณ (ขอถัวจายทุกรายการ)
รายละเอียดการใชจาย

จําแนกประเภทคาใชจาย
คาตอบแทน คาใชสอย
คาวัสดุ

งบประมาณ

- คาสมนาคุณวิทยากร2 คน ๆ ละ 2 ชั่วโมง
(2x 1,200x 2)
- คาอาหารกลางวัน 1 มื้อ และอาหารวาง 2
มื้อจํานวน 2 วัน (นักเรียน ครู บุคลากร
วิทยากร) (100x 170x 2)
- คาพาหนะ/คาน้ํามันเชื้อเพลิง/คาชดเชย
น้ํามันเชื้อเพลิง
- คาเบี้ยเลี้ยงบุคลากร สพม.14
(6x 240x 1)
- คาที่พักบุคลากร สพม.14
(2 หอง x 1,200x 2 คืน)
(1 หอง x 1,200x 1 คืน)
- คาประกาศนียบัตร/อุปกรณ
รวม

4,800

4,800

-

-

34,000

-

34,000

-

2,500

-

2,500

-

1,440

-

1,440

-

6,000

-

6,000

-

1,260
50,000

4,800

43,940

1,260
1,260

6. การประเมินผล
ตัวชี้วัดความสําเร็จ
เปาหมายตัวชี้วัด
ผลผลิต (Outputs)
- นักเรียนและครูมีขอมูลและ
- นักเรียนในสังกัด
แนวทางในการพัฒนาขีด
จํานวน 60 คน
ความสามารถในการแขงขันเพื่อ - ครูในสังกัด
การสอบเขาศึกษาตอและการสอบ จํานวน 27 คน
ชิงทุนโครงการแลกเปลี่ยน
นักเรียนระหวางประเทศ
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ตัวชี้วัดความสําเร็จ
เปาหมายตัวชี้วัด
- สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 14 มีเครือขาย
นักเรียนและครูสําหรับการแนะ
แนวการสอบเขาศึกษาตอและการ
สอบชิงทุนโครงการแลกเปลี่ยน
นักเรียนระหวางประเทศ
ผลลัพธ (Outcomes)
- นักเรียนพัฒนาขีดความสามารถ - นักเรียนโรงเรียน
ในการแขงขันของตนเองอยางมี,
ในสังกัด จํานวน
ทิศทางและมีประสิทธิภาพ
60 คน
สามารถกระจายขอมูลเกี่ยวกับ
โอกาสทางการศึกษาใหกับเพื่อน
นักเรียนไดในวงกวาง

วิธีการวัดประเมินผล

- สัมภาษณ
- สอบถาม/
ติดตามผล

เครื่องมือที่ใช

แบบสัมภาษณ
แบบสอบถาม/
ติดตามผล
แบบประเมิน
ความพึงพอใจ

7. ผลที่คาดวาจะไดรับ
7.1 นักเรียนมีขอมูลและแนวทางสําหรับการพัฒนาตนเองใหมีขีดความสามารถในการแขงขันเพื่อ
การสอบเขาศึกษาตอและการสอบชิงทุนโครงการแลกเปลี่ยนนักเรียนระหวางประเทศ
7.2 ครูมีขอมูลและแนวทางสํา หรับการแนะแนวการศึกษาตอและการเขารวมโครงการแลกเปลี่ยน
นักเรียนระหวางประเทศใหกับนักเรียนตอไป
7.3 สํา นักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 14 มีเครือขายนักเรียนและครูสําหรับการแนะ
แนวการสอบเขาศึกษาตอและการสอบชิงทุนโครงการแลกเปลี่ยนนักเรียนระหวางประเทศ
7.4 สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 14 ประสบความสําเร็จในประสานความรวมมือ
กับองคกรภายนอกเพื่อสงเสริมการจัดการศึกษา
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โครงการ
แผนงาน
สนองนโยบายสพฐ.
ผูรับผิดชอบโครงการ
ลักษณะโครงการ
ระยะเวลาดําเนินการ

นิเทศและประเมินผล เพื่อยกระดับคุณภาพการจัดการศึกษา
พื้นฐานดานการพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพคน
ที่ 2 ประเด็นกลยุทธที่ 3.3 ตัวชี้วัดที่ (1) 11)
นายถาวร เวชจันทร
ตอเนื่อง
ตุลาคม 2561 – กันยายน 2562

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….………………

1. หลักการและเหตุผล
จากนโยบายของสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานที่มีความมุงมั่นตอการ
พัฒนาคุณภาพมาตรฐานการศึกษาโดยการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานของประเทศไทยมี คุณภาพและ
มาตรฐานระดับ สากลบนความพื้นฐานความเปนไทย และใหเปนโรงเรียนที่มีระบบการพั ฒนาผูเรีย น
สถานศึกษา แหลงเรียนรูสภาพแวดลอมหลักสูตรและการจัดการเรียนรูที่เอื้ออํานวยใหผูเรียนสามารถ
เรียนรูดวยตัวเองอยางตอเนื่องตลอดชีวิตมีนิสัยใฝเรียนรู มีความสามารถคิด วิ เคราะห แกปญหา มี
ความคิดริเริ่มสรางสรรคมีคุณธรรมนําความรู รักความเปนไทย และมีความสามารถกาวไกลในระดับ
สากลและตามจุ ดเนน ดา นผูเ รีย น ดา นครูแ ละบุคลการทางการศึกษา และดา นการบริ หารจัดการ
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 14 เปนหนวยงานในการสงเสริมและพัฒนาคุณภาพ
โรงเรียนและผูเรียน และในการนิเทศติดตามซึ่งจําเปนตองใชบุคลากรที่มีความรูความสามารถในการ
นิเทศแนะนําสงเสริมครูในการจัดการเรียนการสอน และสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา มี
ศึก ษานิเ ทศกนอ ยไมเพีย งพอในการนิเ ทศติด ตาม ฉะนั้นจํา เปนจะตอ งสรางเครือข า ยนิเ ทศภายใน
โรงเรียนเพื่อเปนการชว ยเหลือในการดําเนินงานในเรื่องการนิเทศ เพี่อยกรับ คุณภาพการศึกษาของ
โรงเรีย นมัธยมศึกษาในสังกัดสูมาตรฐานสากล จึงไดมีโครงการนิเทศเพื่อยกระดับ คุณ ภาพการจัด
การศึกษาโรงเรียนมัธยมศึกษา ในสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 14 (จังหวัดพังงา
ระนอง และภูเก็ต)
2.วัตถุประสงค
2.1 เพื่อสรางเครือขายนิเทศภายในใหเขมแขง
2.2 เพื่อการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
2.3 เพื่อนิเทศใหคําปรึกษา แนะนํา ชวยเหลือ โรงเรียนใหสามารถดําเนินการพัฒนาคุณภาพ
ตามนโยบายของ สพฐ.
2.4 เพื่อสงเสริมประสิทธิภาพการจัดการเรียนรู และการบริหารจัดการใหกับโรงเรียนทุกโรง

~ 85 ~

แผนปฏิบัติราชการประจําปงบประมาณ 2562

3. เปาหมาย
3.1 เชิงปริมาณ
1) นิเทศติดตามโรงเรียนมัธยมศึกษาในสังกัด สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
เขต 14 จํานวน 27 โรงเรียน อยางนอย 3 ครั้ง
2) ครูเปนเครือขายนิเทศภายในโรงเรียนในสังกัดจํานวน 216 คน
3.2 เชิงคุณภาพ
1) โรงเรียนมีระบบนิเทศภายภายในที่เขมแข็ง
2) โรงเรียนสามารถพัฒนาโรงเรียนสูมาตรฐานสากลหรือเทียบเคียงโรงเรียนมาตรฐานสากล
3) โรงเรียนสามารถดําเนินงานตามนโยบายของ สพฐ.
4) นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 และ ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 6 มีผลการยกระดับผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนจากการทดสอบระดับชาติ (O - NET) เพิ่มขึ้นเฉลี่ยไมนอยกวารอยละ 3
4.กิจกรรมและขั้นตอนการดําเนินงาน
กิจกรรม

ขอมูลป
ฐาน

ขั้นเตรียมดําเนินการ
1) แตงคณะนิเทศติดตามระดับเขตพื้นที่
27 โรง
การศึกษา
2) ประชุมคณะกรรมการนิเทศ
3) วางแผนปฏิบัติการนิเทศ
ขั้นดําเนินการ
1) สรางเครือขายนิเทศภายในโรงเรียน
27 โรง
2) สรางเครื่องมือที่ใชในการนิเทศติดตาม
3) ปฏิบัตินิเทศติตามและประเมินผล จํานวน
3 ครั้ง/ป ตามแผน
3) ประชุมเชิงปฏิบัติการคณะกรรมการ
สรุปผลการนิเทศ
ขั้นสรุปรายงานผล
1) สรุปผลการนิเทศ
2) จัดทํารูปเลมรายงานการนิเทศ
-
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เปาหมาย

ระยะเวลา

ผูรับผิดชอบ

27 โรง

พ.ย. 2561

นายถาวร
เวชจันทร

27 โรง

ม.ค. 2562 –
ก.ย. 2562

นายถาวร
เวชจันทร

ก.ย. 2562
ก.ย.2562

นายถาวร
เวชจันทร

1 เลม
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5. งบประมาณ 300,000 บาท (สามแสนบาทถวน)
5.1 งบประมาณจาก สพฐ.
จํานวน บาท
5.2 งบประมาณจาก สพม. 14 จํานวน 300,000 บาท
รายละเอียดการใชงบประมาณ (ขอถัวจายทุกรายการ)
รายการ/กิจกรรมการใชงบประมาณ

งบประมาณ

เตรียมดําเนินการ
1) ประชุมเชิงปฏิบัติการสรางเครือขายนิเทศภายใน
โรงเรียน
คาอาหาร (135 x 120 x 3)
48,600
คาอาหารวางและเครื่องดื่ม(130 x50x2 )
18,900
คาที่พัก 30 x1000
30,000
คาวัสดุ
4,580
ดําเนินการ
1) ปฏิบัติการนิเทศติดตามและประเมินผลการจัด
การศึกษา
- คาวัสดุ
3,000
- คาเบี้ยเลี้ยง (20 x10 x240)
48,000
- คาที่พัก (20 x 3x 600)
36,000
- คาพาหนะ (30x1200)
36,000
2) ประชุมเชิงปฏิบัติการสรุปผลการนิเทศ
- คาที่พัก (30x600x2)
36,000
- คาอาหารกลางวัน (30 x2 x250)
15,000
- คาอาหารเย็น (30 x 300)
9,000
- คาอาหารวาง (30 x 4 x 50 )
6,000
- คาพาหนะ
8,920
สรุปรายงานผล
1) จัดทํารายงานผลการนิเทศ
รวมงบประมาณ
300,000
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จําแนกตามหมวดรายจาย
คาตอบแทน คาใชสอย คาวัสดุ

48,600
18,900
30,000
4,580

3,000
48,000
36,000
36,000
36,000
15,000
9,000
6,000
8,920

292,420

7,580
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6. การประเมินผล
ตัวชี้วัดความสําเร็จ
ผลผลิต (Output)
1) โรงเรียนไดรับการนิเทศติดตามจาก
สพม.14 อยางนอย 2 ครั้งตอปทุก
โรงเรียน
2) มีครูเปนเครือขายนิเทศภายในโรงเรียน
จํานวน 216 คน
3) ครูมีรูปแบบและเทคนิคการจัดการ
เรียนรูที่ดี
ผลลัพธ (Outcome)
1) โรงเรียนมีระบบเครือขายนิเทศภายในที่
เขมแข็ง
2) โรงเรียนมีการบริหารจัดการและการ
จัดการเรียนรูสูมาตรฐานสากล
3) ครู/ผูบริหารไดรับการพัฒนา เพื่อการ
ดําเนินการพัฒนาคุณภาพผูเรียนตาม
จุดเนนฯ และทิศทางการพัฒนาคุณภาพ
มัธยมศึกษายุคใหม และนําไปสูการ
ปฏิบัติ
4) ครูมีสื่อ/นวัตกรรมในการจัดการเรียน
การสอนเปนแบบอยางที่ดี

เปาหมาย
ตัวชี้วัด

วิธีการวัดประเมินผล

โรงเรียนทุกโรง
ในในสังกัด

นิเทศติดตามสัมภาษณ
สังเกต

แบบนิเทศ

โรงเรียนทุกโรง
ในสังกัด

นิเทศติดตาม

แบบนิเทศ

400 คน

นิเทศติดตาม

แบบนิเทศ
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เครื่องมือที่ใช
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7. ผลที่คาดวาจะไดรับ
7.1 โรงเรียนไดรับการนิเทศติดตามจาก สพม.14 อยางนอย 3 ครั้งตอปทุกโรงเรียน
7.2 มีครูเปนเครือขายนิเทศภายในโรงเรียนจํานวน 216 คน
7.3 โรงเรียนที่ไดรับการนิเทศติดตามใหมีการบริหารจัดการและจัดการเรียนรูได
มาตรฐานสากลและดําเนินงานเรื่องจุดเนนเพื่อพัฒนาผูเรียน ดานครูและบุคลการทาง
การศึกษา ดานการบริหารจัดการ
7.4 โรงเรียนทุกโรงจัดกิจกรรมการเรียนการสอนสูประชาคมอาเซียน
7.5 โรงเรียนทุกโรงมีการจัดการเรียนการสอนเพื่อพัฒนาจิตสํานึกในความเปนไทย มีจิต
สาธารณะและอยูอยางพอเพียง
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นโยบายที่ 3
พัฒนาผูบริหาร ครู และ
บุคลากรทางการศึกษา
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โครงการ

แผนงาน
สนองนโยบาย สพฐ.
ผูรับผิดชอบโครงการ
ลักษณะโครงการ
ระยะเวลาดําเนินการ

พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารงานบุคคลเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 14กิจกรรมประชุมปฏิบัติการจัดทําความรูการ
เลื่อนเงินเดือนขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตามกฎ
ก.ค.ศ. การเลื่อนขั้นเงินเดือนของขาราชการครูและบุคลากรทางการ
ศึกษา พ.ศ. 2561
พื้นฐานดานการพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพคน
ที่ 3 ประเด็นกลยุทธที่ 3.2 ตัวชี้วัดที่ 3.2.1(1)
นางยุพา อาหมาด/น.ส.สุปรียา ไขมุกข
ตอเนื่อง
ตุลาคม 2561 – กันยายน 2562

...................................................................................................................................................................
1. หลักการและเหตุผล
การบริหารงานบุคคลในเขตพื้นที่การศึกษา เปนมาตรการจูงใจใหขาราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษาปฏิบัติงานเพื่อตอบสนองภารกิจของหนวยงาน โดยยึดหลักการกระจายอํานาจ ระบบ
คุณธรรมและหลักธรรมาภิบาล เพื่อใหการบริหารงานบุคคลมีความคลองตัว เกิดความอิสระในการ
ปฏิบัติงานภายใตกฎหมาย ระเบียบปฏิบัติ ผูปฏิบัติงานมีความรูความสามารถ มีขวัญกํา ลังใจ นําไปสู
การบริการครูและบุคลากรทางการศึกษาตามหลักการบริหารแบบมุงเนนผลสัมฤทธิ์ ซึ่งจะสงผลตอ
คุ ณภาพของผู เรีย นต อ ไปซึ่ง ตามประกาศกระทรวงศึก ษาธิก าร เรื่อง การแบง ส ว นราชการภายใน
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา พ.ศ. 2560 ลงวันที่ 22 พฤศจิกายน 2560 ไดอํานาจหนาที่ของกลุม
บริหารงานบุคคล เชน 1.วางแผนอัตรากําลังและกําหนดตําแหนง 2.สงเสริม สนับสนุนการมีและเลื่อน
วิทยฐานะ 3.ศึกษา วิเคราะหและดําเนินการเกี่ยวกับการประเมินผลการปฏิบัติงาน การเลื่อนเงินเดือน
และอํานาจหนาที่ของกลุมพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา เชน 1. การดําเนินงานฝกอบรมพัฒนา
ศัก ยภาพเพื่อเพิ่ มศักยภาพการปฏิบัติงานและ 2.ดํา เนินงานพัฒนาขา ราชการครู และบุคลการทาง
การศึกษาใหเปนไปตามมาตรฐานวิชาชีพและจรรยาบรรณ
2. วัตถุประสงค
เพื่อใหการดําเนินงานดานการบริหารงานบุคคล ถูกตอง รวดเร็ว เปนไปตามหลักธรรมาภิบาล
สนองตอบความตองการของหนวยงานในเขตพื้นที่การศึกษา
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3. เปาหมาย
3.1 เชิงปริมาณ
ขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา โรงเรียนละ 3 คน ไดแก ผูอํานวยการ
โรงเรียน รองผูอํานวยการโรงเรียน และครู จํานวน 81 คน
3.2 เชิงคุณภาพ
ผูเขารับการอบรม มีความรูความเขาใจเกี่ยวกับการจัดทําขอมูลการเลื่อนเงินเดือน
ขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ไดอยางถูกตอง ตามระเบียบ กฎ ก.ค.ศ.
4. กิจกรรมและขั้นตอนการดําเนินงาน
ที่
กิจกรรม
ขอมูลปฐาน เปาหมาย
1 ประชุมปฏิบัติการจัดทําความรูการ
ผอ.รร./
เลื่อนเงินเดือนขาราชการครูและ
รอง
บุคลากรทางการศึกษา ตามกฎ ก.ค.ศ.
ผอ.รร./ครู
การเลื่อนขั้นเงินเดือนของขาราชการ
รวม 81
ครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.
คน
2561

ระยะเวลา
1 วัน

ผูรับผิดชอบ
กลุมบริหาร
งานบุคคล

5. งบประมาณ 88,200 บาท (แปดหมื่นแปดพันสองรอยบาทถวน)
5.1 งบประมาณจาก สพฐ - บาท
5.2 งบประมาณจาก สพม. 14 88,200 บาท
รายละเอียดการใชงบประมาณ(ขอถัวจายทุกรายการ)
รายการ/กิจกรรมการใชงบประมาณ

จําแนกตามหมวดรายจาย
คาตอบแทน คาใชสอย คาวัสดุ
88,200
4,800
62,400
21,000

งบประมาณ

ประชุมปฏิบัติการจัดทําความรูการเลื่อน
เงินเดือนขาราชการครูและบุคลากรทางการ
ศึกษา ตามกฎ ก.ค.ศ. การเลื่อนขั้นเงินเดือน
ของขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
พ.ศ. 2561 จํานวน 81 คน ระยะเวลา 1 วัน
รวม

88,200
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21,000
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6. การประเมินผล
ตัวชี้วัดความสําเร็จ
1. เชิงปริมาณ
สถานศึกษาและสํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาจัดทําขอมูลการเลื่อนขั้น
เงินเดือนไดอยางถูกตอง ตรงตาม
กําหนดเวลา
2. เชิงคุณภาพ
ผูเขารับการอบรมไดรับความรูความ
เขาใจที่ถูกตองเกี่ยวกับการจัดทําการ
เลื่อนขั้นเงินเดือนขาราชการครู และ
บุคลากรทางการศึกษา

เปาหมายตัวชี้วัด

วิธีการวัดประเมินผล

ระดับความพึงพอใจ
ของจํานวนผูเขารวม
ประชุม

ประเมิน
การรายงานตัว
สังเกต

รอยละ 80

สังเกต
ทดสอบ
ประเมิน

เครื่องมือที่ใช
แบบประเมิน
บัญชีลงเวลา
สังเกต
พฤติกรรม

สังเกต
พฤติกรรม
แบบทดสอบ
กอน หลัง
แบบประเมิน
ความพึงพอใจ

7. ผลที่คาดวาจะไดรับ
ผูเขารับการอบรม มีความรูความเขาใจเกี่ยวกับการจัดทําขอมูลการเลื่อนเงินเดือนขาราชการ
ครูและบุคลากรทางการศึกษา ไดอยางถูกตอง ตามระเบียบ กฎ ก.ค.ศ.
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นโยบายที่ 4
สรางโอกาสในการเขาถึงบริการการศึกษาที่มีคุณภาพ
มีมาตรฐานและลดความเหลื่อมล้ําทางการศึกษา
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โครงการ

สงเสริมประสิทธิภาพระบบการดูแลชวยเหลือนักเรียน

แผนงาน

พื้นฐานดานการพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพคน

สนองนโยบาย สพฐ.

ที่ 4 ประเด็นกลยุทธที่ 3.1 ตัวชี้วัดที่ 3.1.1 (3)

ผูรับผิดชอบโครงการ

นายธีระชล ยอดชู /นางสาวประไพ พิกุลผล

ลักษณะโครงการ

ตอเนื่อง

ระยะเวลาดําเนินการ

ตุลาคม 2561 – กันยายน 2562

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
1. หลักการและเหตุผล
นโยบายสําคัญประการหนึ่งของสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน คือ การ
กําหนดใหสถานศึก ษาทุกแหง มี ระบบการดูแลช ว ยเหลื อนักเรียนที่เขม แข็ง เพื่ อสงเสริม สนั บ สนุน
ชวยเหลือนักเรียนทุกกลุมเปาหมาย ใหสามารถพัฒนาเติมเต็มไดตามศักยภาพ โดยเฉพาะการปองกัน
และแกไขปญหาวิกฤติตางๆ เชนปญหายาเสพติด ปญหาทองในวัยเรียน ปญหาการใชความรุนแรง ฯลฯ
ซึ่งมีผลกระทบตอเด็กและเยาวชน เกิดปญหาตางๆ ตามมาทั้งตอตัวเด็ก และสังคม และในขณะเดียวกัน
เด็ก และเยาวชน ที่มีความรูความสามารถ มีพฤติกรรมที่ดี ตั้งใจเรียนแตขาดทุนทรัพย ขาดการสงเสริม
สนับสนุนที่เหมาะสม ขาดผูอุปการะเลี้ยงดู กําพรา คนในครอบครัวปวยเรื้อรัง สงผลใหขาดโอกาสทาง
การศึกษา หรือมีความรูความสามารถทางดานใดดานหนึ่ง เชนดานวิชาการ ดานกีฬา ดานศิลปะ ฯลฯ
แตไมไดรับการสงเสริมในดา นที่มีความถนัด ขาดโอกาสในการพัฒนา เพราะฉะนั้น จําเปนอยางยิ่งที่
สถานศึกษาจะตองมีระบบดูแลชวยเหลือนักเรียนที่มีคุณภาพเปนระบบ มีขอมูลนักเรียนรายบุคคล มี
การคัดกรองนักเรียน มีการสงเสริมสนับสนุน ปองกันแกไขปญหา ใหการชวยเหลือ สงตอที่เหมาะสม
เพื่อสงเสริมคุณภาพชีวิต และคุณภาพการศึกษาของนักเรียน
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 14 ตระหนัก และเห็นความสําคัญของ
ระบบการดูแลชวยเหลือนักเรียน เนื่องจากสามารถสงเสริม สนับสนุนนักเรียนกลุมดี ปองกันนักเรียน
กลุมเสี่ยง แกไขปญหานักเรียนกลุมที่มีปญหาได จึงไดจัดทําโครงการพัฒนาระบบการดูแลชวยเหลือ
นักเรียน เพื่อสงเสริมประสิทธิภาพ ระบบดูแลชวยเหลือนักเรียนของสถานศึกษาในสังกัด
2. วัตถุประสงค
2.1 เพื่อสงเสริม สนับสนุน และพัฒนาประสิทธิภาพระบบการดูแลชวยเหลือนักเรียน
สถานศึกษาในสังกัดใหเกิดความเขมแข็ง มีคณ
ุ ภาพ
2.2 เพื่อพัฒนาระบบฐานขอมูล ระบบการดูแลชวยเหลือนักเรียน ของสํานักงานเขต
พื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 14 และสถานศึกษาในสังกัด
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2.3 เพื่อสงเสริม สนับสนุน ปองกันและแกไขปญหา นักเรียนทุกกลุมเปาหมายใหไดรับ
การพัฒนาเติมเต็มตามศักยภาพ
3. เปาหมาย
เชิงปริมาณ
ดําเนินการกิจกรรมชวยเหลือตามสภาพกลุมนักเรียน นักเรียนกลุมเปาหมายที่ประสบปญหา
ตามที่โรงเรียนคัดเลือกโรงเรียนละ 1 คน รวม 27 คน หรือนักเรียนที่ประสบปญหาเรงดวน ตามที่ไดรับ
การประสานจากโรงเรียน
เชิงคุณภาพ
1) ดําเนินการกิจกรรมชวยเหลือตามสภาพกลุมนักเรียนนักเรียนกลุมเปาหมายที่ประสบปญหา
ไดรบั การชวยเหลือตรงตามสภาพปญหา
2) ดําเนินการกิจกรรมชวยเหลือตามสภาพกลุมนักเรียนสถานศึกษามีระบบการดูและชวยเหลือ
นักเรียนที่มีคุณภาพ มีความเขมแข็ง
4. กิจกรรมและขั้นตอนการดําเนินงาน
ที่
1

2

3

กิจกรรม

ขอมูล
พื้นฐาน

เปาหมาย

ขั้นเตรียมดําเนินการ
1) จัดประชุมหารือภายในกลุม/วาง
7 คน
แผนการดําเนินงาน
2) จัดทําคําสั่งคณะดําเนินงาน
ขั้นดําเนินการ
นักเรียนที่
1) ประสานการดําเนินงานกับ
ประสบ 27 คน
ผูเกี่ยวของ
ปญหา
2) ดําเนินการตามแผนการดําเนินการ ตาง ๆ
ที่วางไว
ขั้นสรุปรายงานผล
1) สรุปผลการดําเนินงาน
2) รายงานผลการดําเนินงาน
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ระยะเวลา

ผูรับผิดชอบ

ตุลาคม 61 –
กันยายน 62

นายธีรชล
ยอดชู

ตุลาคม 61 –
กันยายน 62

นายธีรชล
ยอดชู

ตุลาคม 61 –
กันยายน 62

นายธีรชล
ยอดชู
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5. งบประมาณ 50,000 บาท (หาหมื่นบาทถวน)
5.1 งบประมาณจาก สพฐ.
จํานวน - บาท
5.2 งบประมาณจาก สพม. 14 จํานวน 50,000 บาท
รายละเอียดการใชงบประมาณ (ขอถัวจายทุกรายการ)
กิจกรรมที่ 1 ระบบดูแลชวยเหลือนักเรียนงบประมาณ 50,000 บาท
กิจกรรม/รายละเอียดคาใชจาย

งบประมาณ

เตรียมดําเนินการ
1) จัดประชุมหารือภายในกลุม/วาง
แผนการดําเนินงาน
2) จัดทําคําสั่งคณะดําเนินงาน
3) ประสานแจงแนวทางการดําเนินการให
โรงเรียนในสังกัดทราบ
4) สถานศึกษาคัดเลือกนักเรียน
กลุมเปาหมาย สงรายชื่อให สพม.14
ขั้นดําเนินการ
1) จัดซื้อเครื่องอุปโภคบริโภคใหแก
นักเรียน 27 คน/900บาท
- ดําเนินการกิจกรรมชวยเหลือตามสภาพกลุม
นักเรียน
* จังหวัดพังงา
1) คาน้าํ มันเชื้อเพลิง
2) คาเบี้ยเลี้ยง จํานวน 4 คน 4 วันๆ ละ
240 บาท
3)คาโดยสารเรือ/คารถรับจางบนเกาะยาว
* จังหวัดภูเก็ต
1) คาน้าํ มันเชื้อเพลิง
2) คาเบี้ยเลี้ยง จํานวน 4 คน
2 วันๆ ละ 240 บาท
3) คาที่พักจํานวน 4 คนๆละ 600 บาท 1 คืน
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จําแนกประเภทคาใชจาย
คาตอบแทน คาใชสอย

คาวัสดุ

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

24,300

-

-

24,300

2,000
3,880

-

2,000
3,880

-

2,320

-

2,320

-

2,500
1,920

-

2,000
1,920

-

2,400

-

2,400

-
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กิจกรรม/รายละเอียดคาใชจาย

งบประมาณ

* จังหวัดระนอง
1) คาน้าํ มันเชื้อเพลิง
2) คาเบี้ยเลี้ยง จํานวน 4 คน
3 วันๆละ 240 บาท
3) คาที่พัก จํานวน 4 คนๆละ 600 บาท2 คืน
สรุปรายงานผล
1) สรุปผลการดําเนินงาน
2) รายงานผลการดําเนินงาน
รวมงบประมาณ

จําแนกประเภทคาใชจาย
คาตอบแทน คาใชสอย

คาวัสดุ

3,000
2,880

-

3,000
2,880

-

4,800

-

4,800

-

-

-

-

-

50,000

-

25,700

24,300

6.การประเมินผล
ตัวชี้วัดความสําเร็จ
วิธีการวัดประเมินผล
เครื่องมือที่ใช
ผลผลิต (Output)
1) โรงเรียนในสังกัดทั้ง 27 โรงเรียน
1) โรงเรียนที่เขารวมโครงการ
1) รายชื่อโรงเรียนที่
ไดรับการสงเสริม สนับสนุน เพื่อ
เขารวมโครงการ
พัฒนาระบบการดูแลชวยเหลือ
2) การชวยเหลือนักเรียนตามสภาพ 2) รายงานผลการเยี่ยม
นักเรียน
กลุมเปาหมาย
บานนักเรียน
2) นักเรียนที่ประสบปญหาขั้นวิกฤติ
3) ฐานขอมูลระบบการดูแลชวยเหลือ 3) สรุปรายงานผล
ไดรับการชวยเหลือไมนอยกวา 27 คน นักเรียนโรงเรียนในสังกัด
ขอมูลระบบการดูแล
3) สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ชวยเหลือนักเรียน
มัธยมศึกษา เขต 14 และโรงเรียนใน
ของโรงเรียนใน
สังกัด มีฐานขอมูลระบบการดูแล
สังกัด
ชวยเหลือนักเรียนที่เปนระบบ ขอมูล
มีคุณภาพ
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ตัวชี้วัดความสําเร็จ
ผลลัพธ (Outcome)
1) โรงเรียนในสังกัดมีระบบการดูแล
ชวยเหลือนักเรียนที่มีคุณภาพ
ไมนอยกวารอยละ 60
2) นักเรียนทุกกลุมเปาหมายไดรับการ
สงเสริม สนับสนุน ปองกันและแกไข
ปญหา

วิธีการวัดประเมินผล
1) ผลการประเมินระบบการดูแล
ชวยเหลือนักเรียนของสถานศึกษา
ในสังกัด
2) รายงานผลการดําเนินโครงการ
ระบบการดูแลชวยเหลือนักเรียน

เครื่องมือที่ใช
1) แบบประเมินระบบ
การดูแลชวยเหลือ
นักเรียน
2) แบบรายงาน

7. ผลที่คาดวาจะไดรับ
7.1 ระบบการดูแลชวยเหลือนักเรียนสถานศึกษาในสังกัดใหเกิดความเขมแข็ง มีคุณภาพมากขึ้น
7.2 มีฐานขอมูลระบบการดูแลชวยเหลือนักเรียน ของสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
เขต 14 และสถานศึกษาในสังกัด
7.3 นักเรียนทุกกลุมไดรับการสงเสริม สนับสนุน ปองกันและแกไขปญหา นักเรียนไดรบั การพัฒนา
เติมเต็มตามศักยภาพ
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นโยบายที่ 5
เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการ
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โครงการ

สอบทานการปฏิบัติงานการเงิน บัญชี และพัสดุ ในสถานศึกษา
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562
แผนงาน
พื้นฐานดานการพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพคน
สนองนโยบาย สพฐ.
ที่ 5 ประเด็นกลยุทธที่ 3.1 ตัวชี้วดั ที่ 3.1.1 (4)
ผูรับผิดชอบโครงการ
นางชฎาธาร ศรีพัฒน
ลักษณะโครงการ
ตอเนื่อง
ระยะเวลาดําเนินการ
ตุลาคม 2561 – สิงหาคม 2562
...................................................................................................................................................................
1. หลักการและเหตุผล
ระเบียบกระทรวงการคลัง วาดวยการตรวจสอบภายในของสวนราชการ พ.ศ. 2551
ขอ 13 (6) กําหนดใหหนวยตรวจสอบภายในของสวนราชการ จัดทําแผนการตรวจสอบประจําป
เสนอหัวหนาสวนราชการพิจารณาอนุมัติภายในเดือนกันยายน ของทุกป
หนวยตรวจสอบภายใน สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 14 จัดทํา
แผนการตรวจสอบภายในประจํา ป งบประมาณ พ.ศ. 2562 เพื่ อกํ า กับ ติ ด ตาม ตรวจสอบการ
ปฏิบัติงานการเงินบัญชีและพัสดุของสถานศึกษา ใหเปนไปตามนโยบายของสํานักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน ถูกตองตามระเบียบ กฎหมาย ขอบังคับ มติ ครม. และหลักเกณฑที่เกี่ ยวข อง
พรอมทั้งทันตามระยะเวลาที่ทางราชการกําหนด
2. วัตถุประสงค
1. เพื่อสอบทานการปฏิบัติงานการเงินบัญชี และพัสดุ ของสถานศึกษาในสังกัดว า
เปนไปตามนโยบายของสํา นักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ถูกตองตามระเบียบ กฎหมาย
ขอบังคับ มติ ครม.และหลักเกณฑที่เกี่ยวของพรอมทั้งทันตามระยะเวลาที่ทางราชการกําหนด
2. เพื่อประเมินการปฏิบัติงานดานบัญ ชี ของสถานศึกษาในสังกัดวา ผานเกณฑของ
สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานกําหนดในปงบประมาณ พ.ศ. 2562
3. เพื่อใหหัวหนาสวนราชการ เจา ของงบประมาณ ทราบปญหาการปฏิบัติงานดา น
บริหารงบประมาณของผูใตบังคับบัญ ชา และสามารถแกไขปญหาดังกลา ว ไดอย า งรวดเร็วและทั น
เหตุการณ
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3. เปาหมาย
เชิงปริมาณ
(1) สถานศึกษาในสังกัด จํา นวน 8 โรงเรียน ปฏิบัติงานการเงิน บัญ ชี และพัสดุใ น
ทิศทางเดียวกัน
(2) เจา หนา ที่ ข า ราชการครู และลูกจ า ง ที่ป ฏิบัติ งานการเงิน บัญ ชี และพัส ดุ ของ
สถานศึกษา จํานวน 8 โรงเรียน ไดรับความรูความเขาใจในการปฏิบัติงานเพิ่มขึ้น
เชิงคุณภาพ
(1) สถานศึกษาในสัง กัด จํา นวน 8 โรงเรียน ปฏิบัติงานด า นการเงิน บั ญชี และพัสดุ
ถูกตองตามระเบียบ กฎหมาย ขอบังคับ มติ ครม. และหลักเกณฑที่เกี่ยวของ และทัน
ตามระยะเวลาที่ทางราชการกําหนด
(2) ผูบริหารสถานศึกษา มีความรูและเขาใจในการบริหารงบประมาณของสถานศึกษา
อยางถูกตอง
4. กิจกรรมและขั้นตอนการดําเนินงาน
ที่
กิจกรรม
1 สอบทานการปฏิบัติงานการเงินการ
บัญชี และพัสดุ และประเมินการ
ปฏิบัติงานการเงินการบัญชี ระบบ
บัญชี 2515

ขอมูลปฐาน เปาหมาย
ระยะเวลา
ปงบประมาณ 8 หนวย ม.ค. 2562 –
พ.ศ. 2562
รับตรวจ ก.ค. 2562

ผูรับผิดชอบ
นางชฎาธาร
ศรีพัฒน

5. งบประมาณ งบประมาณจาก สพม. 14 จํานวน 50,000 บาท (หาหมื่นบาทถวน)
รายละเอียดการใชงบประมาณ (ขอถัวจายทุกรายการ)

รายการ/กิจกรรมการใชงบประมาณ

งบประมาณ

สอบทานและประเมินการปฏิบัติงานการเงินการ
บัญชีและพัสดุ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562
-คาเบี้ยเลี้ยง ที่พัก พาหนะ
รวม

50,000
50,000
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6. การประเมินผล
ตัวชี้วัดความสําเร็จ
1. เชิงปริมาณ
1.1 สอบทานครบ 8
หนวยรับตรวจ
1.2 ออกรายงานครบ
8 หนวยรับตรวจ
2. เชิงคุณภาพ
2.1 สถานศึกษาในสังกัด
จํานวน 8 โรงเรียนปฏิบัติงาน
การเงินการบัญชีถูกตองตาม
ระเบียบและทันตามกําหนดเวลา
2.2 สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาผาน
เกณฑประเมินมาตรฐานการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน มาตรฐานที่ 2
ตัวบงชี้ที่ 2

เปาหมายตัวชี้วัด

วิธีการวัดประเมินผล

เครื่องมือที่ใชใน
การประเมิน

หนวยรับตรวจ
ปฏิบัติงานการเงิน
การบัญชี ระบบ
บัญชี 2515

ตรวจสอบการเบิกจาย
ตรวจสอบระบบบัญชี

1. กระดาษทํา
การ
2. แบบประเมิน

หนวยรับตรวจ
ปฏิบัติงานการเงิน
การบัญชี ระบบ
บัญชี 2515

ตรวจสอบการเบิกจาย
ตรวจสอบระบบบัญชี

ตรวจสอบการ
เบิกจาย
ตรวจสอบระบบ
บัญชี

7. ผลที่คาดวาจะไดรับ
7.1 สถานศึกษาในสังกัด สามารถปฏิบัติงานการเงินและการบัญชีถูกตองตามระเบียบ
รอยละ 100
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โครงการ

พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารงานดานการเงิน การพัสดุ ใน
สถานศึกษา สํานักงานเขตพืน้ ที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 14
แผนงาน
พื้นฐานดานการพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพคน
สนองนโยบาย สพฐ.
ที่ 5 ประเด็นกลยุทธที่ 3.3 ตัวชี้วัดที่ 3.3.1
ผูรับผิดชอบโครงการ
นางเสาวรส เองฉวน, นางสาวสุปาณี ตั้นเลง, นางสาวจารุวรรณ
ผลแกวและเจาหนาที่กลุมบริหารงานการเงินและสินทรัพยทุกคน
ลักษณะโครงการ
ตอเนื่อง
ระยะเวลาดําเนินการ
ตุลาคม 2561 – กรกฎาคม 2562
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
1. หลักการและเหตุผล
ในการกระจายอํานาจการจัดการดานการเงินและสินทรัพย ใหแกสวนราชการ ตาม
แผนการปฏิรูประบบบริหารภาครัฐ สวนราชการจําเปนตองมีการบริหารจัดการทางการเงิน การบัญชี
และการพัสดุภาครัฐ ที่มีป ระสิทธิภาพ โปรงใส และตรวจสอบได รวมทั้งมีระบบการควบคุมภายใน
ภาครัฐที่เขมแข็ง เพื่อเปนกลไกในการบริหารงานการเงินการคลังภาครัฐในภาพรวมของสวนราชการ มี
ความถูกตอง ไดม าตรฐานเปนที่ยอมรับและบรรลุผลสําเร็จตามเปา หมาย และการปฏิบัติงานดา น
การเงิน การคลังภาครัฐ มีขั้นตอนที่ละเอียดออน และตองดําเนินการดวยความรวดเร็ว ถูกตอง ภายใต
กฎหมาย ระเบียบ ขอบังคับที่เกี่ยวของ เพื่อมิใหเกิดความเสียหาย แกทางราชการ
กลุมบริหารงานการเงินและสินทรัพย ไดตระหนักถึงความจํ าเปน ในการพัฒ นาขีด
ความสามารถของผูปฏิบัติงานดา นการบริหารสินทรัพ ยของสถานศึกษาในสังกั ด จึงไดจั ดโครงการ
ฝกอบรมเพื่อพัฒนาศักยภาพ ใหแกผูปฏิบัติงานดา นการเงิน และพัสดุ เพื่อใหมีความรูความเข าใจ
เกี่ยวกับกฎหมาย ระเบียบ ขอบังคับ และวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับการบริหารสินทรัพย สามารถปฏิบัติงานได
อยางถูกตอง มีประสิทธิภาพ ทําใหการใชจายเงินภาครัฐของสวนราชการ มีความโปรงใส ตรวจสอบได
และเกิ ดประโยชน สูงสุ ดต อ ทางราชการ รวมทั้ งเสริม สรา งสั มพัน ธภาพอั น ดี ระหว า งผู เข า รั บ การ
ฝกอบรม ไดแลกเปลี่ยนความคิดเห็น ทัศนคติ และตอบสนองกับการบริหารราชการแนวใหม ที่มุงเนน
การบริการ การทํางานเปนทีม และยึดหลักธรรมาภิบาล
2. วัตถุประสงค
2.1 เพื่อสงเสริมการพัฒนาความรู ความเขา ใจเกี่ยวกับกฎหมาย ระเบียบขอบังคับ วิธีป ฏิบั ติ
ดานการเงิน พัสดุ สามารถนําไปปฏิบัติงานในหนาที่ความรับผิดชอบไดอยางมีประสิทธิภาพ
มากยิ่งขึ้น
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2.2 เพื่อเสริมสรางความรู ความเขาใจเกี่ยวกับบําเหน็จบํานาญ รวมถึงสิทธิประโยชนตางๆ ที่จะ
ไดรับหลังจากเกษียณอายุราชการ
2.3 เพื่อใหขา ราชการครูและลูกจางประจําที่จะเกษียณอายุราชการ ได ลงทะเบียนขอรั บเงิน
บํา เหน็จบํา นาญดวยตนเอง ในระบบ e-filling และจัดทําข อมูลในแบบขอรับเงิ น บํ าเหน็จ
บํานาญ ทางระบบ e - pension ของกรมบัญชีกลาง พรอมยื่นแบบขอรับเงิน กบข., กสจ.
2.4 เปดโอกาสใหไดแลกเปลี่ยนความคิดเห็น ทัศนคติ และประสบการณในการปฏิบัติงาน และ
เสนอแนะป ญ หา อุป สรรค ตลอดจนแนวทางแก ไ ขในการปฏิ บั ติ ง านร ว มกั น อั น จะเป น
ประโยชนตอราชการ
2.5 เพื่อลดขั้นตอนในการทํางานใหรวดเร็ว ถูกตอง ตามระเบียบของทางราชการ
3. เปาหมาย
เชิงปริมาณ
(1) ประชุมเชิงปฏิบัติการดานการสงเสริมสิทธิประโยชน และสวัสดิการ ของขาราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษา และลูกจางประจํา ที่จะเกษียณอายุราชการ เมื่อสิ้นปงบประมาณ
2562 จํานวน 46 คน ระยะเวลา 1 วัน
(2) ประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพผูปฏิบัติงานดานการเงินและพัสดุ จํานวน 27 โรงเรียน
โรงเรียนละ 2 คน รวม 54 คน ระยะเวลา 2 วัน
เชิงคุณภาพ
(1) ขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา และลูกจางประจําที่จะเกษียณอายุราชการ มี
ความรูเกี่ย วกั บ บํา เหน็จ บํ า นาญ และสิ ทธิป ระโยชนต า ง ๆ ที่ จ ะไดรั บ หลั งเกษีย ณอายุ
ราชการ และไดลงทะเบียนขอรับเงินบําเหน็จบํานาญดวยตนเอง ในระบบ e-filling และ
จัดทําขอมูลในแบบขอรับเงินบําเหน็จ บํานาญ ทางระบบ e - pension ของกรมบัญชีกลาง
พรอมยื่นแบบขอรับเงิน กบข., กสจ. ครบถวนทุกคน
(2) ขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา และลูกจางประจําที่จะเกษียณอายุราชการ ไดรับ
เงินบํา เหน็จ บํา นาญ, เงินบํ า เหน็จดํา รงชีพ, เงินกบข., กสจ. ในเดือน ตุล าคม 2562
ครบถวนทุกคน
(3) ขาราชการครูท่ปี ฏิบัติงานดานการเงินและพัสดุ สามารถนําความรูที่ไดรับในการฝกอบรม
ไปใชในการปฏิบัติงานไดอยางมีประสิทธิภาพ และประสิทธิภาพ เกิดประโยชนสูงสุดตอ
ทางราชการ
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4. กิจกรรมและขั้นตอนการดําเนินงาน
ที่

กิจกรรม

ขอมูลปฐาน

เปาหมาย

ป 2560

ขาราชการครู
และ
ลูกจางประจํา
ที่เกษียณอายุ
ราชการ ในป
2562

ป 2561

ขาราชการครู เมษายน –
ที่ปฏิบัติงาน พฤษภาคม
ดานการเงิน 2562
และพัสดุ

1

ประชุ ม เชิ ง ปฏิ บั ติ ก ารด า นกา ร
สงเสริมสิทธิประโยชนและสวัสดิการ
ของข า ราชการครู แ ละบุ ค ลากร
ทางการศึกษา และลูกจ า งประจํ า ที่
จะ เกษี ย ณอา ยุ รา ชกา รเมื่ อ สิ้ น
ปงบประมาณ 2562 จํานวน 52 คน
ระยะเวลา 1 วัน
2 ประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนา
ศักยภาพผูปฏิบัติงานดานการเงิน
และพัสดุ จํานวน 27 โรงเรียน
โรงเรียนละ 2 คน รวม 54 คน
ระยะเวลา 2 วัน

ระยะเวลา

ผูรับผิดชอบ

มิถุนายน – กลุม
กรกฎาคม บริหารงาน
2562
การเงินและ
สินทรัพย

กลุม
บริหารงาน
การเงินและ
สินทรัพย

5. งบประมาณ งบประมาณจาก สพม. 14200,000 บาท (สองแสนบาทถวน)
รายละเอียดการใชงบประมาณ (ขอถัวจายทุกรายการ)
จําแนกตามหมวดรายจาย
รายการ/กิจกรรมการใชงบประมาณ
1. ประชุมเชิงปฏิบัติการดานการสงเสริมสิทธิ
ประโยชน และสวัสดิการ ของขาราชการ
ครูและบุคลากรทางการศึกษา และ
ลูกจางประจําที่จะเกษียณอายุราชการ
- คาอาหารวางและเครื่องดื่ม จํานวน
61 คน ๆ ละ2 มื้อ ๆ ละ 50 บาท
- คาอาหารกลางวัน จํานวน 61 คน
คน ละ 200 บาท
- คาตอบแทนวิทยากร 1 คน
- คาวัสดุ

งบประมาณ

คาตอบแทน คาใชสอย

6,100

6,100

12,200

12,200

3,600
8,100
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รายการ/กิจกรรมการใชงบประมาณ
2. ประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพ
ผูปฏิบัติงานดานการเงินและพัสดุ
- คาอาหารวางและเครื่องดื่ม จํานวน 72
คน ๆ ละ 4 มื้อ ๆ ละ 50 บาท
- คาอาหารกลางวัน จํานวน 72 คน ๆ ละ
2 มื้อ ๆ ละ 300 บาท
- คาอาหารเย็น จํานวน 72 คน ๆ ละ 1
มือ้ ๆ ละ 350 บาท
- คาอาหารเย็นคณะทํางานและวิทยากร
จํานวน 17คน ๆ ละ 1 มือ้ ๆ ละ 350
บาท
- คาที่พัก จํานวน 72 คน ๆ ละ 1 คืน
คืนละ 600 บาท
- คาที่พักคณะทํางานและวิทยากร จํานวน
17 คน ๆ ละ 1 คืน ๆ ละ 600 บาท
- คาตอบแทนวิทยากร จํานวน 2 คน
- คาวัสดุ
รวม

งบประมาณ

จําแนกตามหมวดรายจาย
คาตอบแทน คาใชสอย คาวัสดุ

14,400

14,400

43,200

43,200

25,200

25,200

5,950

5,950
43,200

43,200
10,200
10,200
7,200
20,650
200,000
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6. การประเมินผล
ตัวชี้วัดความสําเร็จ
ผลผลิต (Outputs)
1. ผูที่จะเกษียณอายุราชการไดกรอก
ขอมูลคําขอรับบําเหน็จบํานาญ
ถูกตอง ครบถวน
2. ครูผูปฏิบัติงานดานการเงินและพัสดุ
มีความรูความเขาใจระเบียบและ
แนวปฏิบัติเกี่ยวกับงานพัสดุ
ผลลัพธ (Outcomes)
1. ผูท ี่จะเกษียณอายุราชการไดรับเงิน
บําเหน็จบํานาญถูทุกรายในเดือน
ตุลาคม 2562
2. ครูผูปฏิบัติงานดานการเงินและพัสดุ
ปฏิบัติงานไดถูกตองตามระเบียบ
และพัฒนาการดําเนินงานไดอยาง
จริงจังและตอเนื่อง
3. การบริหารงบประมาณของสพม.14
เปนไปอยางถูกตองครบถวน ตรง
ตามกําหนดเวลา

เปาหมายตัวชี้วัด
รอยละ 100

รอยละ 100

รอยละ 100

รอยละ 100

วิธีการวัดและ
ประเมินผล

เครื่องมือที่ใช

- ตรวจสอบความถูก
ตองการขอรับเงิน
บําเหน็จนาญ
- ตรวจสอบหลักฐานการ
เบิกจายติดตามและ
ประเมินผล

แบบสอบถาม

- ตรวจสอบขอมูล
เอกสารจายเงิน
บําเหน็จบํานาญ
- ความถูกตองของ
หลักฐานการเบิกจาย

- รายงานการจาย
ตรงผูรับ
บําเหน็จบํานาญ
- เอกสาร
หลักฐานขอเบิก
เงิน

- เบิกจายไดทันตามเวลา - รายงานผลการ
ที่กําหนด
เบิกจายราย
ไตรมาส

7. ผลที่คาดวาจะไดรับ
7.1 ครูผูปฏิบัติงานดานการเงิน / พัสดุ และบุคลากรกลุมบริหารงานการเงินฯ ปฏิบัติงานไดถูกตอง
ตามกฎหมาย ระเบียบ ขอบังคับ
7.2 ผูที่จะเกษียณอายุราชการ ไดรับเงินบําเหน็จบํานาญ บําเหน็จดํารงชีพ กบข. และกสจ. ได
ครบถวนถูกตอง ทุกราย ในเดือนตุลาคม 2562
7.3 การบริหารงบประมาณ ของสพม. 14 เปนไปอยางถูกตอง ครบถวน ตรงตามกําหนดเวลา
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โครงการ

กํากับติดตาม เรงรัดการบริหารงบประมาณและการใชจา ย
งบประมาณ ป 2562 คาที่ดินและสิ่งกอสราง
แผนงาน
พื้นฐานดานการพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพคน
สนองนโยบาย สพฐ.
ที่ 5 ประเด็นกลยุทธที่ 3.1 ตัวชี้วัดที่ 3.1.1
ผูรับผิดชอบโครงการ
นางปราณี ประสิว/น.ส.จันทรา พงษทิพยพิทักษ
ลักษณะโครงการ
ใหม
ระยะเวลาดําเนินการ
ตุลาคม 2561 – กรกฎาคม 2562
……………………………………………………………………………………………………………………………………………
1. หลักการและเหตุผล
กลุ มนโยบายและแผน เป นกลุ มที่ มีบ ทบาท หน า ที่ สํ า คั ญ เกี่ย วกับ การสง เสริ ม สนั บ สนุ น และ
ประสานงานเชิงนโยบายใหกับสถานศึกษาในสังกัด จัดการศึกษาใหเปนไปตามนโยบายจัดการศึกษา และ
มาตรฐานการศึก ษาชาติ โดยยึ ด หลัก การขับ เคลื่ อ นนโยบายสู การปฏิบัติต ามกลยุ ทธเ ชิ งนโยบาย 5
นโยบายของสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เนนความโปรงใส มีประสิทธิภาพและสามารถ
ตรวจสอบได รวมทั้งสงเสริม สนับสนุนการดําเนินงานของสถานศึกษาใหเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ เกิด
ประสิทธิ ผล บนพื้นฐานการมีสว นร วม โดยใชกระบวนการวางแผน การดํา เนินการตามแผน การกํ า กับ
ติดตามผล อยางเปนระบบ
การสงเสริม สนับสนุนใหสถานศึกษาสามารถจัดการศึกษาไดอยางมีคุณภาพ ตองอาศัยปจจัยดาน
ครู วัสดุ อุปกรณ สื่อการเรียนการสอน ฯลฯ การจัดตั้งและจัดสรรงบประมาณ เพื่อใหเพียงพอกับความ
ตองการและเปนไปดวยความเหมาะสม ยุติธรรม ตลอดจนการกํากับ ติดตาม เรงรัด การใชจายงบประมาณ
ใหเปนไปตามแผนและมาตรการเรงรัดการใชจายงบประมาณที่กําหนดไวโดยเฉพาะอยางยิ่งงบประมาณคา
ที่ดินและสิ่งกอสราง สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 14จึงไดจัดทําโครงการกํากับติดตาม
เรงรัดการบริหารงบประมาณและการใชจา ยงบประมาณ ป 2562 คาที่ดินและสิ่งกอสราง
2. วัตถุประสงค
2.1 เพื่อสงเสริมประสิทธิภาพการบริหารจัดการงบประมาณของสถานศึกษาใหเปนไปอยางมี
ประสิทธิภาพ
2.2 เพื่อกํากับ ติดตามผลการดําเนินงานประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561 ใหสามารถขับเคลื่อน
และบังเกิดผลเปนรูปธรรม
3. เปาหมาย
เชิงปริมาณ
คณะกรรมการบริหารงบประมาณ จํานวน 7 คน
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เชิงคุณภาพ
โรงเรียนในสังกัด มีแนวปฏิบัติงานดานงบประมาณเกี่ยวกับการกําหนดราคากลาง การจัด
ตั้ง เสนอของบประมาณ การจัดซื้อจัดจางของโรงเรียนที่ชัดเจน สามารถนําไปปฏิบัติไดโดยถูกตอง
และคลองตัว
4. กิจกรรมและขั้นตอนการดําเนินงาน
ที่
กิจกรรม
1 กํากับติดตาม เรงรัดการบริหาร
งบประมาณและการใชจา ย
งบประมาณ ป 2562 คาที่ดิน
และสิ่งกอสราง

ขอมูลปฐาน
รอยละ
100

เปาหมาย
รอยละ
100

ระยะเวลา
ผูรับผิดชอบ
ตุลาคม 2561 นางปราณี ประสิว
– กรกฎาคม น.ส.จันทรา
2562
พงษทิพยพทิ ักษ

5. งบประมาณ งบประมาณจาก สพม.14 จํานวน 61,840 บาท (หกหมื่นหนึ่งพันแปดรอยสี่สิบบาทถวน)
รายละเอียดการใชงบประมาณ(ขอถัวจายทุกรายการ)
รายการ/กิจกรรมการใชงบประมาณ

งบประมาณ

1. ประชุมคณะกรรมการ 1 วัน
- คาอาหารวางและเครื่องดื่ม จํานวน 7 คน
คน ละ 1 มื้อ ๆ ละ 35 บาท
- คาอาหารกลางวัน จํานวน 7 คน ๆ ละ 1 มื้อ
มื้อละ 120 บาท
2. กํากับ ติดตาม เรงรัดการใชงบประมาณ
โรงเรียนที่ไดรับจัดสรรงบประมาณงบลงทุน คา
ที่ดินและสิ่งกอสราง
- คาเบี้ยเลี้ยง จํานวน 7 คน ๆ ละ 12 วัน
- คาที่พัก จํานวน 7 คน ๆ ละ 5 คืนๆ ละ
800 บาท
- คาน้ํามันเชื้อเพลิง
รวม
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จําแนกตามหมวดรายจาย
คาตอบแทน คาใชสอย คาวัสดุ

350

350

840

840

20,160
28,000

20,160
28,000

12,490
61,840

-

49,350

12,490
12,490
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6. การประเมินผล
ตัวชี้วัดความสําเร็จ
ผลผลิต (Outputs)
1. ประชุมคณะกรรมการวางแผนการ
กํากับ ติดตามเรงรัดการใช
งบประมาณ
2. ติดตาม เรงรัด ผลการใชจาย
งบประมาณโรงเรียนที่ไดรบั จัดสรรงบ
ลงทุน คาที่ดินและสิ่งกอสราง
ผลลัพธ (Outcomes)
1. รอยละโรงเรียนที่ทําสัญญาไดตาม
มาตรการเรงรัดงบประมาณกําหนด
2. ระดับคุณภาพดานการบริหาร
งบประมาณ

เปาหมายตัวชี้วัด

วิธีการวัดประเมินผล

เครื่องมือที่ใช

1 ครั้ง

ประชุม

รายงานการ
ประชุม

20 โรง

ติดตาม เรงรัด

แบบติดตาม

100

รายงาน

แบบรายงาน

ดีเยี่ยม

ประเมิน

แบบประเมิน

7. ผลที่คาดวาจะไดรับ
7.1 สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 14 มีการบริหารจัดการงบประมาณประจําป
งบประมาณ พ.ศ. 2562 อยางมีประสิทธิภาพ
7.2 โรงเรียนในสังกัดที่ไดรับงบประมาณคาที่ดินสิ่งกอสรางมีการบริหารสัญญาไดถูกตองตรงตามที่
กําหนด
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โครงการ
เสริมสรางประสิทธิภาพการบริหารจัดการสูความเปนเลิศ
แผนงาน
พื้นฐานดานการพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพคน
สนองนโยบาย สพฐ.
ที่ 5 ประเด็นกลยุทธที่ 3.1,3.2 ตัวชี้วัดที่ 3.1.1 (1) (2), 3.2.1
ผูรับผิดชอบโครงการ
นางสาวนัชชา ประเสริฐ/นางสาวชนันธนา หัสดี
ลักษณะโครงการ
ตอเนื่อง
ระยะเวลาดําเนินการ
ตุลาคม 2561 – กันยายน 2562
……………………………………………………………………………………………………………………………………………
1. หลักการและเหตุผล
ตามที่รัฐบาลมีนโยบายปรับปรุงประสิทธิภาพการปฏิบัติราชการ เพื่อใหสวนราชการมีการปรับปรุง
และยกระดับคุณภาพการบริหารโดยมุงผลสัมฤทธิ์เพื่อประโยชนสุขของประชาชน จึงตองมีการดําเนินงาน
ที่สอดคลองกับนโยบายที่สํา คัญเรงดวนของรัฐบาล ยุทธศาสตรและเปาหมายของประเทศชาติไปสูการ
ปฏิบัติ บุคลากรภายในองคกรตองมีความตื่นตัว และพยายามปรับตัวในรูปแบบตาง ๆ โดยเฉพาะการเรงรัด
การพัฒนาองคกรและบุคลากร การปรับเปลี่ยนวิธีคิด วิธีการทํางาน เพื่อแสวงหารูปแบบใหม และนําระบบ
มาตรฐาน ในระดับ ตา ง ๆ มาพัฒนาองคกร ซึ่งนําไปสูแนวคิดการพัฒนาระบบบริหารความรูภายใน
องค ก รเพื่ อ ให อ งค ก รสามารถใช แ ละพั ฒ นาความรู ที่มี อ ยู ภ ายในองค กรได อ ย า งมี ป ระสิ ทธิ ภาพ และ
ปรับเปลี่ยนวิทยาการความรูใหม ๆ มาใชกับองคกรไดอยางเหมาะสม
เพื่อใหสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 14 ประสบผลสําเร็จตามวิสัยทัศน “นักเรียน
ทุกคนไดรับการศึกษาอยางมีคุณภาพ ไดมาตรฐานสากล บนพื้นฐานความเปนไทย” จึงมีความตระหนัก
และใหความสํ าคัญ ในการพั ฒนาองคกรเพื่อสูความเปนเลิศในการบริหารและจัดการศึกษา จึงไดจัดทํา
โครงการเสริมสรางประสิทธิภาพการบริหารจัดการสูความเปนเลิศขึ้น
2. วัตถุประสงค
2.1 เพื่อรับทราบนโยบายและแนวทางการศึกษา นําโยบาย จุดเนนการบริหารและแนวปฏิบัติที่
เกี่ยวของไปใชในการปฏิบัติงานอยางถูกตอง เปนแนวทางเดียวกัน
2.2 เพื่อเสริมสรางความรูแ ละประสบการณเพื่อประยุกตใชในการปฏิบัติงาน
2.3 เพื่อประสิทธิภาพและประสิทธิผลขององคกร
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3. เปาหมาย
เชิงปริมาณ
กิจกรรมที่ 1 การประชุมสัมมนา
1.1 ผูบริหารสถานศึกษา สพม.14 จํานวน 50คน (2 เดือน/ครั้ง จํานวน 6 ครั้ง)
1.2 ผูบริหารการศึกษาและ ผอ.กลุม/หนวย สพม.14จํานวน 12คน (1 เดือน/ครั้ง
จํานวน 12 ครั้ง)
1.3 ขาราชการและลูกจาง สพม.14 จํานวน 50 คน (4 เดือน/ครั้ง จํานวน 3 ครั้ง)
กิจกรรมที่ 2 การประชุมเชิงปฏิบัติการเสริมสรางความรูความเขาใจเกี่ยวกับระบบควบคุมภายใน
สพม.14 (บุคลากรของโรงเรียน/สพม.14 และเจาหนาที่ จํานวน 50 คน)
เชิงคุณภาพ
3.2.1 ผูบริหารสถานศึกษา ขาราชการ และลูกจางในสังกัด นํานโยบาย จุดเนนการบริหาร
และแนวปฏิบัติที่เกี่ ยวของไปใชในการปฏิ บัติงานอยางถูกตองเป นแนวทางเดียวกัน มีความรูความเขาใจ
และสามารถนําไปปฏิ บัติไดทั นตามกําหนด และเปนสื่ อกลางในการพบปะปรึกษาหารือ โดยระดมความ
คิดเห็นในการแกปญหารวมกัน และเพื่อเสริมสรางความเขาใจอันดีระหวางบุคลากรในสังกัดเดียวกัน อันที่
จะกอใหเกิดศักยภาพที่ดีในการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาใหมีประสิทธิภาพ
3.2.2 สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 14 เปนองคกรที่มีระบบการทํางานที่มี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผล มีความคลองตัว ยืดหยุน ผูเรียน ครู บุคลากรทางการศึกษา และประชาชน
ไดรับการบริการที่ดีและมีคุณภาพ
4. กิจกรรมและขั้นตอนการดําเนินงาน
ที่
กิจกรรม
1 การประชุมสัมมนา

2 การประชุมเชิงปฏิบัติการเสริมสราง
ความรูความเขาใจเกี่ยวกับระบบ
ควบคุมภายใน สพม.14

ขอมูลปฐาน เปาหมาย
รอยละ 92 รอยละ 92

n/a
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ระยะเวลา
1 ต.ค.61-30
ก.ย.62

รอยละ 80 23 พ.ย.61

ผูรับผิดชอบ
น.ส.นัชชา
ประเสริฐ
น.ส.ชนันธนา
หัสดี
น.ส.นัชชา
ประเสริฐ
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5. งบประมาณ จํานวน 265,000บาท (สองแสนหกหนึ่งหาพันบาทถวน) ประกอบดวย
5.1 งบประมาณจาก สพม. 14 จํานวน 165,000 บาท
5.2 งบประมาณเหลือจาย
จํานวน 100,000 บาท
รายละเอียดการใชงบประมาณ(ขอถัวจายทุกรายการ)
จําแนกตามหมวดรายจาย
รายการ/กิจกรรมการใชงบประมาณ
งบประมาณ
คาตอบแทน คาใชสอย คาวัสดุ
กิจกรรมที่ 1 การประชุมสัมมนา
1.1 การประชุมสัมมนาผูบริหารสถานศึกษา 6
ครั้ง
21,000
21,000
- คาอาหารวางและเครื่องดื่ม 50 คน 2 มื้อๆ
ละ
45,000
45,000
35 บาท จํานวน 6 ครั้ง
- คาอาหารกลางวัน 50 คน1 มื้อๆ ละ 150
30,000
30,000
บาท จํานวน 6 ครั้ง
14,680
14,680
- คาที่พัก 25 หอง ๆ ละ 1,200 บาท
15,000
15,000
- คาวัสดุ
- คาน้าํ มันเชื้อเพลิง
รวม
125,680
111,000 14,680
1.2 การประชุมสัมมนาผูบริหารการศึกษา
และ ผอ.กลุม/หนวย สพม.14 จํานวน 12 ครั้ง
- คาอาหารวางและเครื่องดื่ม 12 คน 2 มื้อ ๆ
10,080
10,080
ละ 35 บาท จํานวน 12 ครั้ง
- คาอาหารกลางวัน 12 คน 1 มื้อ 150 บาท
21,600
21,600
จํานวน 12 ครั้ง
- คาวัสดุ
2,640
2,640
รวม
34,320
31,680 2,640
1.3 การประชุมขาราชการและลูกจาง สพม.14
จํานวน 3 ครั้ง
- คาอาหารวางและเครื่องดื่ม 50 คน 2 มื้อ
10,500
10,500
มื้อละ 35 บาท จํานวน 3 ครั้ง
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รายการ/กิจกรรมการใชงบประมาณ

จําแนกตามหมวดรายจาย
คาตอบแทน คาใชสอย คาวัสดุ
22,500
22,500

งบประมาณ

- คาอาหารกลางวัน 50 คน 1 มื้อ ๆ ละ 150
บาท จํานวน 3 ครั้ง
- คาวัสดุ
- คาน้ํามันเชื้อเพลิง
รวม
รวมจํานวน
กิจกรรมที่ 2 การประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ
เสริมสรางความรูความเขาใจเกี่ยวกับระบบ
ควบคุมภายใน สพม.14
- คาตอบแทนวิทยากรจํานวน 6 ชั่วโมง ๆ ละ
600 บาท
- คาพาหนะวิทยากร
- คาอาหารวางและเครื่องดื่ม จํานวน 50 คน
2 มื้อ ๆ ละ 35 บาท
- คาอาหารกลางวัน จํานวน 50 คน 1 มื้อ ๆ
ละ 150 บาท
- คาวัสดุ/เอกสารการประชุม
- คาที่พัก 20 หองๆละ 1,200 บาท
- คาน้ํามันเชื้อเพลิง
รวมจํานวน
รวมจํานวนทั้งสิ้น

5,000
2,000
40,000
200,000

3,600

5,000
38,000
180,680

2,000
2,000
19,320

3,600

6,900
3,500

6,900
3,500

7,500

7,500
18,000

18,000
24,000
1,500
65,000
265,000
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24,000
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6. การประเมินผล
ตัวชี้วัดความสําเร็จ
กิจกรรมที่ 1
การประชุมสัมมนา
1. เชิงปริมาณ

2. เชิงคุณภาพ

กิจกรรมที่ 2
การประชุมเชิงปฏิบัติการ
เสริมสรางความรู
ความเขาใจเกี่ยวกับระบบควบคุม
ภายใน สพม.14
1. เชิงปริมาณ
2. เชิงคุณภาพ

เปาหมายตัวชี้วัด

วิธีการวัดประเมินผล

เครื่องมือที่ใช

ผูบริหารสถานศึกษา
ขาราชการและลูกจาง
สพม.14 รอยละ 92
1. นํานโยบาย ความรู และ
ประสบการณไปใช ใน
การบริหารจัดการองคกร
ไดอยางเขมแข็งมี
ประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผล
2. มีแนวทางการปฏิบัติงาน
และสามารถนําไปพัฒนา
คุณภาพและประสิทธิภาพ
องคกรไดเพิ่มมากขึ้น

การสังเกต

แบบสังเกต

ผูเขารับการประชุมเชิง
ปฏิบัติการฯ รอยละ 80
มีความรูความเขาใจ
ในการจัดวางระบบควบคุม
ภายใน และจัดทํารายงานการ
ประเมินผลการควบคุมภายใน
ไดอยางถูกตอง ตรงตามเวลา
ที่กําหนด

การสัมภาษณ

การสัมภาษณ
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7. ผลที่คาดวาจะไดรับ
7.1 ผูบริหารสถานศึกษา ขาราชการ และลูกจาง สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 14
สามารถพัฒนาองคกรไปสูเปาหมายที่กําหนดไว
7.2 สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 14 และสถานศึกษา เปนองคกรที่มีระบบการ
ปฏิบัติงานที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
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สวนที่ 5
การบริหารแผนสูการปฏิบัติ
แผนปฏิบัติการประจําปงบประมาณเปนเครื่องมือสําคัญของสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 14 และสถานศึกษาในสังกัด ในการบริหารจัดการ ติดตามประเมินผลและรายงาน การ
ปฏิ บั ติ ง านเพื่ อ ส ง มอบผลผลิ ต การให บ ริ ก ารการศึ ก ษาที่ เ ชื่ อ มโยงสอดคล อ งกั บ นโยบายรั ฐ บาล
กระทรวงศึกษาธิการ สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ยุทธศาสตรการปฏิรูปการศึกษา และ
หนวยงานที่ เกี่ยวของ ภายใตงบประมาณที่ได รับการจั ดสรรจากสํา นักงานคณะกรรมการการศึก ษาขั้น
พื้นฐาน ผานกระบวนการนําแผนสูการปฏิบัติ และปจจัยความสําเร็จ ดังนี้
กระบวนการขับเคลื่อนนโยบายสูการปฏิบัติ
1. สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 14 กําหนดแนวทางการจัดสรรงบประมาณ
ปงบประมาณ พ.ศ. 2562เพื่อขับเคลื่อนการดําเนินงานตามนโยบาย วิสัยทัศน พันธกิจ เปาประสงค กลยุทธ
และจุดเนน ของสํา นั กงานคณะกรรมการการศึก ษาขั้ นพื้ น ฐาน ซึ่ง มีทั้งงบประมาณในสว นของงบการ
ดําเนินงานตามภารกิจกลุมในสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา และงบพัฒนาคุณภาพการศึกษา จากสํานักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
2. งบประมาณดําเนินงานสําหรับสํานักเขตพื้นที่การศึกษาไดจัดสรรงบประมาณ ดังนี้
2.1 งบประมาณตามความจํ า เป นพื้ นฐานหรื องบประจํ า สํา หรั บ สํา นัก งานเขตพื้ น ที่
การศึกษาใชสําหรับ บริหารจัดการสํานักงานเปนคาใชจายในการประชุมคณะกรรมการ คาใชจา ยในการ
เดินทางไปราชการ คาวัสดุ คาซอมแซมครุภัณฑสิ่งกอสราง คาจาง คาสาธารณูปโภค คาตอบแทน ฯลฯ
2.2 งบประมาณเพิ่ ม ประสิท ธิ ผลกลยุ ทธ หรื องบพัฒ นาคุณภาพการศึก ษาใชสํา หรั บ
บริหารจัดการพัฒนาคุณภาพการศึกษาตามกลยุทธ จุดเนนของสํานักงานคณะกรรมการการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน และตามบริบทของสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาและสถานศึกษาใหมีคุณภาพไดมาตรฐาน โดย
ผูรับผิดชอบระดับเขตพื้นที่การศึกษาดําเนินการเพื่อตอบสนองตัวชี้วัดและเปาหมายคํานึงถึงความคุมคา คุม
ทุน และเกิดประโยชนสูงสุด
3. งบประมาณดําเนินงานสําหรับสถานศึกษา จัดสรรใหสถานศึกษาในกลุมเปาหมายตาม
โครงการ เชน โรงเรียนมาตรฐานสากล โรงเรียนในฝนสูมาตรฐานสากล โรงเรียนดีประจําตําบล โรงเรียนขนาด
เล็ก ฯลฯ เพื่อใหสถานศึกษาใชในการบริหารจัดการและพัฒนาคุณภาพการศึกษาตามวัตถุประสงคของ
งบประมาณที่ไดรับ
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มาตรการและแนวทางการเรงรัดติดตามการเบิกจายงบประมาณประจําป พ.ศ. 2562
สํา นักงานเขตพื้น ที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 14 กําหนดมาตรการและแนวทางการ
เรงรัด ติดตามการใชจายงบประมาณประจําป พ.ศ. 2562 มุงเนนการเพิ่มประสิทธิภาพและลดการใชจาย
งบประมาณภาครัฐ รวมถึ งเปน เครื่ องมือ ที่สํา คัญ ที่จ ะผลัก ดั นการดํา เนินงาน ตามแผนงาน/โครงการ/
กิจกรรม ของสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 14 โดยผูรับผิดชอบโครงการ/กิจกรรม บริหาร
จัดการและเบิกจายงบประมาณตามปฏิทินการดําเนินงานโดยเครงครัด และเบิกจายงบประมาณใหแลว
เสร็ จภายในวั นที่ 31 กรกฎาคม 2562ยกเว นไดรับจั ดสรรงบประมาณภายหลังใหเรงรัดดําเนินการและ
เบิกจายใหแลวเสร็จภายในวันที่ 10 สิงหาคม 2562 กรณีมีเหตุจําเปนไมสามารถดําเนินการตามปฏิทินที่
กําหนดไดใหเสนอผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 14 อนุมัติเปนรายกรณี
การติดตามและรายงานผล
ผูรั บผิดชอบโครงการ/กิ จกรรม รายงานผลการดํา เนินงานรายโครงการ เมื่อเสร็จสิ้น
โครงการ/กิจกรรม ซึ่งสาระสําคัญของรายงานประกอบดวย วิธีดําเนินโครงการ ผลสําเร็จของการดําเนินงาน
โครงการ ภาพถายการดําเนินงาน ปญหาอุปสรรค ขอเสนอแนะ เพื่อนําผลการดําเนินงานมาปรับปรุงพัฒนา
งานตลอดจนใชเปนขอมูลสารสนเทศในการจัดทําแผนปฏิบัติการประจําปตอไป
เงื่อนไขความสําเร็จ
1. ผูบริหารการศึกษาทุกระดับใหความสําคัญในการบริหารจัดการ โดยมุงเนนผลสัมฤทธิ์ของงานและการ
ทํางานแบบมีสวนรวมที่เอื้อตอการพัฒนาความคิดริเริ่มสรางสรรค การปฏิบัติงานใหบรรลุตามวัตถุประสงค
และเปาหมายที่กําหนดไว
2. หนวยงานที่เกี่ยวของ ควรสงเสริมการบริหารจัดการเชิงกลยุทธการปฏิบัติงานอยางเปนระบบ
3. การบริหารจัดการตองเปดโอกาสใหทุกภาคสวนมีสวนรวมและยึดหลักธรรมาภิบาลและสงเสริมใหทุก
ภาคสวนของสังคมเกิดความตระหนักในความรับผิดชอบตอการจัดการศึกษา
4. สรางความเขาใจเกี่ยวกับทิศทางการจัดการศึกษาในปงบประมาณ พ.ศ.2562ใหบุคลากรทุกระดับ รับรู
และเขาใจตรงกันอยางทั่วถึง
5. ติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผล เพื่อใหการนํากลยุทธและจุดเนนสูการปฏิบัติอยางเปนรูปธรรม โดย
ติดตามความกาวหนารายไตรมาส การประเมินผลระยะครึ่งป และการประเมินผลเมื่อสิ้นสุดปงบประมาณ
6. สรางกลไกการขับเคลื่อนและตรวจสอบสาธารณะ โดยรายงานผลการปฏิบัติงานประจําปสูสาธารณชน
และหนวยงานที่เกี่ยวของ
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นโยบายสูก ารปฏิบตั ิ : การบริหารจัดการโดยสหวิทยาเขตและเครือขาย
ประสิทธิผลของสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเปนสิ่งที่สําคัญและเปนหัวใจของ
การปฏิบัติงานดังจะเห็นไดจากทฤษฎีทางการบริหารทั้งหลายลวนมุงไปสูการบริหารงาน ใหเกิดประสิทธิผล
องคกรทั้งสิ้นนักทฤษฎีองคกรตางมีความเห็นวาประสิทธิผลองคกรเปนสิ่งที่มีความสําคัญอยางมากตอการ
พัฒนาองคกรเพราะเปนสิ่งที่สะทอนใหเห็นถึงระดับหรือขอบเขตของความสําเร็จในการวิเคราะหออกแบบ
และพัฒนาองคกรเพื่อตอบสนองความตองการ การทํางานขององคกรจึงเกิดคําถามวาประสิทธิผลองคกรใน
การทํางานขององคกรนั้นเปนอยา งไร ควรจะปรับปรุงอยางไร จึงจะทําใหสมาชิกและสังคมโดยรวมไดรับ
ผลประโยชน ซึ่งในการตอบประเด็นคําถามเหลานี้จําเปนตองมีการประเมินผลการดํา เนินงานขององคกร
โดยทุกฝายที่เกี่ยวของวามีความคุมคาหรือไมในการประเมินประสิทธิผลของสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานนั้นพระราชกฤษฎีวาดวยหลักเกณฑและวิธีการบริหารกิจการ
บา นเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 ซึ่งมีผลบังคับใชตั้งแตวันที่ 10 ตุลาคม 2546 ไดกําหนดหลักเกณฑและวิธีการ
บริหารราชการเพื่อใหเกิดการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี เกิดประโยชนสุขของประชาชนและเกิดผลสัมฤทธิ์
ตอภารกิจของรัฐโดยกําหนดใหสวนราชการตองจัดใหมีการประเมินผลการปฏิบัติราชการของสวนราชการ
เกี่ยวกับผลสัมฤทธิ์ของภารกิจตามหลักเกณฑและวิธีการและระยะเวลาที่สํานักงานคณะกรรมการพัฒนา
ระบบราชการกํ า หนด และสํ า นั ก งานคณะกรรมการพั ฒ นาระบบราชการโดยความเห็ น ชอบของ
คณะรัฐมนตรี จึงไดกําหนดแนวทางการจัดทําคํารับรองการปฏิบัติราชการประจําปงบประมาณเพื่อใชเปน
กรอบการประเมินผลการปฏิ บัติงานของสวนราชการ โดยนํา แนวคิดการประเมินองคการแบบสมดุล มา
ประยุกตใชเปนกรอบในการประเมินผลการปฏิบัติราชการ เพื่อใหการดําเนินงานประสบความสําเร็จตาม
เปาหมายไดอยางมีประสิทธิภาพและบังเกิดประสิทธิผลคุมคา กลุมนโยบายและแผน สํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาเปนกลุมที่มีหนาที่สงเสริม สนับสนุนและประสานงานในเชิงนโยบายใหสถานศึกษาจัดการศึกษา
เปนไปตามนโยบายและมาตรฐานการศึกษาชาติ มุงเนนผลสัมฤทธิ์ของงาน เกิดความคุมคาในเชิงภารกิจ
แหงรั ฐ ใชระบบงบประมาณแบบมุงเนน ผลงานตามยุท ธศาสตร โดยเนนความโปรง ใส ทั นสมัย ความ
รับผิดชอบที่ตรวจสอบได เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล ยึดหลักการมีสวนรวม (Participation) สงเสริม
สนับสนุนการบริหารโดยใชโรงเรียนเปนฐาน (School – Based Management) โดยมีกระบวนการ
วางแผน การดําเนินการตามแผน การกํากับติดตามผลอยางเปนระบบรวมทั้งการเผยแพรตอสาธารณชน
เปนกลุมที่รับผิดชอบโดยตรงในการวางแผนใหมีการจัดทําแผนพัฒนาการศึกษาเพื่อกําหนดเปนยุทธศาสตร
การจัดการศึกษา มีการกําหนดวิสัยทัศน พันธกิจและกลยุทธ เพื่อใหเปนแผนที่มีความสอดคลองเชื่อมโยง
กันอันจะนําไปสูการปฏิบัติอยางเปนรูปธรรม และสงผลตอการศึกษาที่เปนเอกภาพเชิงนโยบายแตมีความ
หลากหลายในการปฏิบัติ โดยมีเปาหมายหลักคือประสิทธิผลในการจัดการศึกษา
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แนวคิดทฤษฎีและหลักการ “การบริหารแบบมีสวนรวม” (Participative
Management) : PM เปนกรอบแนวทางในการปรับปรุงและพัฒนาตอยอดกระบวนการบริหาร ซึ่งเปนการ
ดําเนินการของฝายบริหารที่จะจูงใจ ใหโอกาสแกผูปฏิบัติงาน รวมถึงผูมีสวนไดสวนเสียในการจัดการศึกษา
ไดมีโอกาสในการเสนอแนะ รวมคิด รวมตัดสินใจและรวมกระบวนการนํานโยบายไปสูการปฏิบัติดวยความ
เต็มกําลังในกระบวนการบริหารในการนํานโยบายไปสูการปฏิบัติโดยความรวมมือของคณะกรรมการบริหาร
กลุมเครือขายพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา เขามามีสวนรวมในการบริหารการนํานโยบายสูการปฏิบัติให
เกิดประสิทธิภาพ ตั้งแตการรวมคิด รวมตัดสินใจ รวมปฏิบัติชวยเหลือ สนับสนุน รวมรับผิดชอบและรวม
ภาคภูมิใจในความสําเร็จดังนี้
1. การวิเคราะหนโยบาย
2. การวิเคราะหบริบทของสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาและโรงเรียนในสังกัด
3. การกําหนดยุทธศาสตรเพื่อขับเคลื่อนโยบาย
4. การจัดทําแผนพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐาน
5. การจัดทําแผนปฏิบัติการประจําป
6. การสรางความตระหนักและความเขาใจในนโยบาย
7. การบริหารงบประมาณประจําป/การจัดสรรงบประมาณ/พิจารณาโครงการ
8. การวางแผน ควบคุม กํากับ และรายงานผลการดําเนินงานโครงการ/การติดตามของ
คณะกรรมการติดตามการแกปญหาและรายงานผลในระบบรายงานตางๆ ของ สพฐ.
9. การสรุปสังเคราะหและจัดทํารายงานเผยแพรผลการดําเนินงาน
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ภาคผนวก
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ที่ปรึกษา





นายสมชาย รองเหลือ
นางสาวสุวิภา ตั้งกอสกุล
นายศวิษฐ ศรีสง
นายสามารถ รังสรรค

ผูอาํ นวยการสํานักงานเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษามัธยมศึกษา เขต 14
รองผูอ ํานวยการสํานักงานเขตพืน้ ที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 14
รองผูอ าํ นวยการสํานักงานเขตพืน้ ที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 14
รองผูอ าํ นวยการสํานักงานเขตพื้นทีก่ ารศึกษามัธยมศึกษา เขต 14

คณะทํางาน



นายสามารถ รังสรรค รองผูอ าํ นวยการสํานักงานเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษามัธยมศึกษา เขต 14 ประธาน
ประธานสหวิทยาเขตพิงกัน
กรรมการ
ประธานสหวิทยาเขตสิมิลนั
กรรมการ



ประธานสหวิทยาเขตเทพกระษัตรีย



ประธานสหวิทยาเขตรัตนะรังสรรค
ผูอ าํ นวยการกลุม บริหารงานบุคคคล
ผูอ าํ นวยการกลุม นิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา
ผูอ าํ นวยการกลุม สงเสริมการจัดการศึกษา
ผูอ าํ นวยการกลุม บริหารงานการเงินและสินทรัพย
ผูอ าํ นวยการกลุม อํานวยการ
ผูอ าํ นวยการหนวยตรวจสอบภายใน
ผูอ าํ นวยการกลุม นโยบายและแผน
นางสาวจันทรา พงษทพิ ยพทิ ักษ
นายเกียรติศกั ดิ์ ผลพัสดุ














กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการและเลขานุการ
กรรมการและผูชว ยเลขานุการ
กรรมการและผูชว ยเลขานุการ

จัดทํา ตรวจสอบ รูปเลม


นางสาวจันทรา พงษทพิ ยพทิ ักษ นักวิเคราะหนโยบายและแผนชํานาญการ
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