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ค ำน ำ 
 

 ส ำนักงำนเขตพื้นท่ีกำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต 2 ได้จัดท ำแผนปฏิบัติกำรประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 
2562 โดยน ำแผนพัฒนำกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน พุทธศักรำช 2560 - 2564 ของส ำนักงำนเขตพื้นท่ีกำรศึกษำ
มัธยมศึกษำ เขต 2 มำเป็นแนวทำงหลักของกำรจัดท ำแผนปฏิบัติกำรประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2562 ครั้งนี้ 
โดยค ำนึงถึงวิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้ำประสงค์ นโยบำยและกลยุทธ์ของส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้น
พื้นฐำนเป็นส ำคัญ ประกอบกับได้ค ำนึงถึงแผนพัฒนำกำรศึกษำของกระทรวงศึกษำธิกำร ฉบับท่ี 12 (พ.ศ. 
2560-2564) แผนกำรศึกษำแห่งชำติ พ.ศ. 2560 -2579 และสอดคล้องกับยุทธศำสตร์ชำติระยะ 20 ปี  
(พ.ศ. 2560-2579)  อีกท้ังน ำจุดเน้นเชิงนโยบำยของรัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวงศึกษำธิกำร (นำยธีระเกียรติ 
เจริญเศรษฐศิลป์) และจุดเน้นของผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนเขตพื้นท่ีกำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต 2 มำบูรณำกำร
เป็นแนวทำงนโยบำยในกำรจัดท ำแผนปฏิบัติกำรประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2562 ครั้งนี้   
 อนึ่ง จำกสภำพกำรเปล่ียนแปลงทำงเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม อย่ำงรวดเร็วของโลกยุคสำรสนเทศ
เทคโนโลยี ในทำงปฏิบัติส ำนักงำนเขตพื้นท่ีกำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต 2 จึงได้ทบทวนวิสัยทัศน์ พันธกิจ 
เป้ำประสงค์ กลยุทธ์ และจุดเน้นของส ำนักงำนเขตพื้นท่ีกำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต 2 อีกครั้งหนึ่ง โดยน ำผล
กำรด ำเนินงำนตำมแผนปฏิบัติกำรประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2561 มำประกอบพิจำรณำเป็นแนวทำงกำร
ก ำหนดเป้ำหมำยให้สอดคล้องกับนโยบำยของรัฐบำลและบริหำรจัดกำรงบประมำณขับเคล่ือนนโยบำยและ
ภำรกิจด้ำนกำรศึกษำขั้นพื้นฐำนไปสู่กำรปฏิบัติอย่ำงเป็นรูปธรรมและส่งผลโดยตรงต่อคุณภำพกำรศึกษำของ
โรงเรียนในสังกัด 
 ส ำนักงำนเขตพื้นท่ีกำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต 2 หวังเป็นอย่ำงยิ่งว่ำแผนปฏิบัติกำรประจ ำปี
งบประมำณ พ.ศ. 2562 ฉบับนี้ จะเป็นประโยชน์แก่ผู้เกี่ยวข้องท้ังในระดับส ำนักงำนเขตพื้นท่ีกำ รศึกษำ
สถำนศึกษำในสังกัด และผู้เกี่ยวข้องได้ใช้เป็นกรอบและทิศทำงในกำรบริหำรจัดกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำนให้
บรรลุผลส ำเร็จอย่ำงมีประสิทธิภำพต่อไป และในโอกำสนี้ ขอขอบคุณ ดร. รัตติมำ พำนิชอนุรักษ์ ผู้อ ำนวยกำร
ส ำนักงำนเขตพื้นท่ีกำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต 2 , ดร. กนิษฐำ ทองเลิศ รองผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนเขตพื้นท่ี
กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต 2 , ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ดร. สุวัฒน์ วิวัฒนำนนท์ อำจำรย์มหำวิทยำลัยปทุมธำนี , 
ประธำนสหวิทยำเขต และผู้เกี่ยวข้องทุกท่ำน ท่ีมีส่วนร่วมในกำรจัดท ำแผนปฏิบัติกำรประจ ำปีงบประมำณ 
พ.ศ. 2562 ส ำนักงำนเขตพื้นท่ีกำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต 2 จนส ำเร็จลุล่วงด้วยดี 
 

 
        ส ำนักงำนเขตพื้นท่ีกำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต 2 

              มกรำคม 2562 
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ส่วนที่ 1 
บริบทและสภาพการจดัการศึกษา 

 
บริบทท่ัวไป 
 ส ำนักงำนเขตพื้นท่ีกำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต 2 เป็นหน่วยงำนในสังกัดส ำนักงำนคณะกรรมกำร
กำรศึกษำขั้นพื้นฐำน มีภำรกิจหลักในด้ำนกำรส่งเสริม สนับสนุน และบริหำรจัดกำรศึกษำขั้นพื้นอย่ำงท่ัวถึง   
ให้มีคุณภำพตำมมำตรฐำน มีบริบทท่ัวไป ดังนี้ 
 ที่ต้ังและอาณาเขต 
 ทิศเหนือ ติดต่อกับจังหวัดปทุมธำนี ในเขตรับผิดชอบด้ำนกำรศึกษำของส ำนักงำน
   เขตพื้นท่ีกำรศึกษำประถมศึกษำปทุมธำนี เขต  2 และส ำนักงำนเขตพื้นท่ี 
   กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต 4 
 ทิศใต้   ติดต่อกับจังหวัดสมุทรปรำกำร ในเขตรับผิดชอบด้ำนกำรศึกษำของ 
    ส ำนักงำนเขตพื้นท่ีกำรศึกษำประถมศึกษำสมุทรปรำกำร เขต 2 
    และส ำนักงำนเขตพื้นท่ีกำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต 6 
 ทิศตะวันออก  ติดต่อกับจังหวัดฉะเชิงเทรำ ในเขตรับผิดชอบด้ำนกำรศึกษำของ 
    ส ำนักงำนเขตพื้นท่ีกำรศึกษำประถมศึกษำฉะเชิงเทรำ เขต  1 
    และส ำนักงำนเขตพื้นท่ีกำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต 6 
 ทิศตะวันตก  ติดต่อกับจังหวัดนนทบุรี  ในเขตรับผิดชอบด้ำนกำรศึกษำของส ำนักงำน 
                                         เขตพื้นท่ีกำรศึกษำประถมศึกษำนนทบุรี ส ำนักงำนเขตพื้นท่ีกำรศึกษำ 
     มัธยมศึกษำ เขต 3 ส ำนักงำนเขตพื้นท่ีกำรศึกษำประถมศึกษำ 
    กรุงเทพมหำนคร และส ำนักงำนเขตพื้นท่ีกำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต 1 
 
 เขตพื้นที่บริการของส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 2 ประกอบด้วย 27 เขต ดังนี้   

 1. เขตคลองสำมวำ  2. เขตคันนำยำว    
 3. เขตจตุจักร  4. เขตดอนเมือง   
 5. เขตบำงกะปิ            6. เขตบำงเขน     
 7. เขตบึงกุ่ม   8. เขตประเวศ    
 9. เขตมีนบุรี                                         10. เขตลำดกระบัง     
 11. เขตลำดพร้ำว   12. เขตวังทองหลำง    
 13. เขตสวนหลวง    14. เขตสะพำนสูง  
 
    

ส่วนที่ 1
บริบทและสภาพการจัดการศึกษา



4 . แผนปฏิบัติการ ประจ�าปี 2562

 15. เขตสำยไหม    16. เขตหนองจอก    
 17. เขตหลักส่ี       18. เขตห้วยขวำง    
 19. เขตคลองเตย   20. เขตดินแดง    
 21. เขตบำงคอแหลม   22. เขตบำงนำ      
 23. เขตบำงรัก            24. เขตพระโขนง    
 25. เขตยำนนำวำ    26. เขตวัฒนำ       
 27. เขตสำทร    
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ส่วนที่ 2
ทิศทางการพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐาน
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เกิดขึ้นอย่างรอบคอบ การมีภูมิคุ้มกันท่ีดีในตัว คือการเตรียมพร้อมรับผลกระทบและความเปล่ียนแปลง ท่ีคาดการณ์
ว่าจะเกิดขึ้นในอนาคต 

4) เงื่อนไข : การตัดสินใจและการด าเนินกิจกรรมต่าง ๆ ให้อยู่ในระดับพอเพียงนั้นต้องอาศัยท้ังความรู้
และคุณธรรมเป็นพื้นฐาน 2 เงื่อนไข ได้แก่ เงื่อนไขความรู้ อันประกอบด้วยความรู้เกี่ยวกับวิชาการต่าง  ๆ         
ท่ีเกี่ยวข้องอย่างรอบด้าน ความรอบคอบท่ีจะใช้ความรู้นั้นมาพิจารณาให้เช่ือมโยงกัน เพื่อประกอบการวางแผน       
มีความระมัดระวังในขั้นตอนการปฏิบัติและเงื่อนไขคุณธรรมอันประกอบด้วยมีความซื่อสัตย์สุจริต  มีความ
อดทนมีความเพียร ใช้สติปัญญาในการดารงชีวิต 

วัตถุประสงค์ : 
1) เพื่อสร้างความปรองดองสมานฉันท์ 
2) เพื่อเพิ่มกระจายโอกาส และคุณภาพการให้บริการของรัฐอย่างท่ัวถึง เท่าเทียมเป็นธรรม 
3) เพื่อลดต้นทุนให้ภาคการผลิตและบริการ 
4) เพื่อเพิ่มมูลค่าสินค้าเกษตร อุตสาหกรรม และบริการด้วยนวัตกรรม 

ยุทธศาสตร์หลัก : 
1) ยุทธศาสตร์สร้างความมั่นคงให้กับประเทศ 
2) ยุทธศาสตร์สร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศ 
3) ยุทธศาสตร์การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน 
4) ยุทธศาสตร์สร้างโอกาสบนความเสมอภาคและความเท่าเทียมกันทางสังคม 
5) ยุทธศาสตร์การเติบโตบนคุณภาพชีวิตท่ีเป็นมิตรกับส่ิงแวดล้อม 
6) ยุทธศาสตร์การปรับสมดุลและพัฒนาระบบบริหารจัดการภาครัฐ 

2.1 เป้าหมายความม่ันคง 
2.1.1 การมีความมั่นคงปลอดภัยจากภัยและการเปล่ียนแปลงท้ังภายในประเทศและภายนอกประเทศ

ในทุกระดับ ท้ังระดับประเทศ สังคม ชุมชน ครัวเรือน และปัจเจกบุคคล และมีความมั่นคงในทุกมิติ ท้ังมิติ
เศรษฐกิจ สังคม ส่ิงแวดล้อม และการเมือง 

2.1.2 ประเทศมีความมั่นคงในเอกราชและอธิปไตย มีสถาบันชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ท่ี
เข้มแข็ง เป็นศูนย์กลางและท่ียึดเหนี่ยวจิตใจของประชาชน ระบบการเมืองมีความมั่นคงเป็นกลไกท่ีนาไปสู่การ
บริหารประเทศท่ีต่อเนื่องและโปร่งใสตามหลักธรรมาภิบาล 

2.1.3 สังคมมีความปรองดองและความสามัคคี สามารถผนึกก าลังเพื่อพัฒนาประเทศชุมชนมีความ
เข้มแข็ง ครอบครัวมีความอบอุ่น 

2.1.4 ประชาชนมีความมั่นคงในชีวิต มีงานและรายได้ท่ีมั่นคงพอเพียงกับการด ารงชีวิตมีท่ีอยู่อาศัย
และความปลอดภัยในชีวิตทรัพย์สิน 

2.1.5 ฐานทรัพยากรและส่ิงแวดล้อมมีความมั่นคงของอาหาร พลังงาน และน้ า 
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2.2 เป้าหมายความม่ังคั่ง 
2.2.1 ประเทศไทยมีการขยายตัวของเศรษฐกิจอย่างต่อเนื่อง ยกระดับเป็นประเทศในกลุ่มรายได้สูง 

ความเหล่ือมล้าของการพัฒนาลดลง ประชากรได้รับผลประโยชน์จากการพัฒนาอย่างเท่าเทียมกันมากขึ้น 
2.2.2 เศรษฐกิจมีความสามารถในการแข่งขันสูง สามารถสร้างรายได้ท้ังภายในและภายนอกประเทศ 

สร้างฐานเศรษฐกิจและสังคมแห่งอนาคต และเป็นจุดส าคัญของการเช่ือมโยงในภูมิภาคท้ังการคมนาคมขนส่ง 
การผลิต การค้าการลงทุนและการท าธุรกิจ มีบทบาทส าคัญในระดับภูมิภาคและระดับโลก เกิดสายสัมพันธ์ทาง
เศรษฐกิจและการค้าอย่างมีพลัง 

2.2.3 ความสมบูรณ์ในทุนท่ีจะสามารถสร้างการพัฒนาคนอย่างต่อเนื่อง  ได้แก่ทุนมนุษย์ ทุนทาง
ปัญญา ทุนทางการเงิน ทุนท่ีเป็นเครื่องมือเครื่องจักร ทุนทางสังคม และทุนทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม 

2.3 เป้าหมายความยั่งยืน 
2.3.1 การพัฒนาท่ีสามารถสร้างความเจริญ รายได้ และคุณภาพชีวิตของประชาชนให้เพิ่มขึ้นอย่าง

ต่อเนื่อง ซึ่งเป็นการเจริญเติบโตของเศรษฐกิจท่ีไม่ใช้ทรัพยากรธรรมชาติเกินพอดีไม่สร้างมลภาวะต่อ
ส่ิงแวดล้อมจนเกินความสามารถในการรองรับและเยียวยาของระบบนิเวศน์ 

2.3.2 การผลิตและการบริโภคเป็นมิตรกับส่ิงแวดล้อม และสอดคล้องกับกฎระเบียบของประชาคมโลก 
ซึ่งเป็นท่ียอมรับร่วมกัน ความอุดมสมบูรณ์ของทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมมีคุณภาพดีขึ้น คนมีความรับผิดชอบ
ต่อสังคม มีความเอื้ออาทร เสียสละ เพื่อผลประโยชน์ส่วนรวม 

2.3.3 ประชาชนทุกภาคส่วนในสังคมยึดถือและปฏิบัติตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

สาระส าคัญของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี 12 (พ.ศ.2560 - 2564) 
ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติได้จัดท าแผนพัฒนาเศรษฐกิจและ

สังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี 12 (พ.ศ. 2560 - 2564) ส าหรับใช้เป็นแผนพัฒนาประเทศไทยในระยะ 5 ปี ซึ่งเป็นการ
แปลงยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ 20 ปี สู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม เพื่อเตรียมความพร้อมและวางรากฐาน ในการ
ยกระดับประเทศไทยให้เป็นประเทศท่ีพัฒนาแล้ว มีความมั่นคง มั่งค่ัง ยั่งยืน ด้วยการพัฒนาตาม ปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง ซึ่งการพัฒนาประเทศในระยะของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ  ฉบับท่ี 12   
(พ.ศ. 2560 - 2564) ได้ก าหนดสาระส าคัญไว้ ดังนี้ 

วิสัยทัศน์ : มุ่งสู่การเปล่ียนผ่านประเทศไทยจากประเทศท่ีมีรายได้ปานกลาง ไปสู่ประเทศท่ีมีรายได้สูง 
มีความมั่นคงและยั่งยืน สังคมอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข และน าไปสู่การบรรลุวิสัยทัศน์ระยะยาว “มั่นคง มั่งค่ัง 
ยั่งยืน” ของประเทศ 

หลักการ :  
1) น้อมน าและประยุกต์ใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในทุกมิติการพัฒนาอย่างบูรณาการบน

ทางสายกลาง มีความพอประมาณ มีเหตุผล และมีระบบภูมิคุ้มกันท่ีดี  
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2) ค านึงถึงการพัฒนาท่ียั่งยืนโดยให้คนเป็นศูนย์กลาง เพื่อสร้างความมั่นคงของชาติและเป็นกลไก
ส าคัญในการขับเคล่ือนพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม และการบริหารจัดการ 
และ  

3) มุ่งเสริมสร้างกลไกการพัฒนาประเทศ ท้ังกลไกท่ีเป็นกฎหมายและกฎ ระเบียบต่างๆ เพื่อให้เอื้อต่อ
การขับเคล่ือนการพัฒนาในทุกระดับ ควบคู่กับการพัฒนากลไกในรูปแบบของคณะกรรมการในการขับเคล่ือน
ยุทธศาสตร์ระดับประเทศและระดับพื้นท่ี 

วัตถุประสงค ์:  
1) เพื่อให้คนไทยทุกช่วงวัยมีทักษะความรู้ความสามารถ สามารถพัฒนาตนเองได้ต่อเนื่องตลอดชีวิต 
2) เพื่อใหร้ะบบเศรษฐกิจมีโครงสร้างท่ีเข้มแข็ง มีเสถียรภาพ แข่งขันได้ ยั่งยืน  
3) เพื่อรักษาทุนธรรมชาติและคุณภาพส่ิงแวดล้อมสู่ความสมดุลของระบบนิเวศน์  
4) เพื่อสร้างความมั่นคงภายในประเทศ ป้องกันและลดผลกระทบจากภัยคุกคามข้ามชาติ และ  
5) เพื่อให้การท างานเชิงบูรณาการในลักษณะเช่ือมโยงระหว่างหน่วยงานท่ียึดหน้าท่ีและพื้นท่ี  

ให้ภาครัฐมีประสิทธิภาพและปราศจากคอรัปช่ัน 
ยุทธศาสตร์ : 
1) ยุทธศาสตร์การเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์ 
2) ยุทธศาสตร์การสร้างความเป็นธรรมและความเหล่ือมล้ าในสังคม 
3) ยุทธศาสตร์การสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจและแข่งขันได้อย่างยั่งยืน 
4) ยุทธศาสตร์การเติบโตท่ีเป็นมิตรกับส่ิงแวดล้อมเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน 
5) ยุทธศาสตร์การความมั่นคงแห่งชาติเพื่อการพัฒนาประเทศสู่ความมั่งค่ังและยั่งยืน 
6) ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการในภาครัฐ การป้องกันการทุจริตประพฤติมิชอบและธรรมาภิบาลใน

สังคมไทย 
7) ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบโลจิสติกส์ 
8) ยุทธศาสตร์การพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรม 
9) ยุทธศาสตร์การพัฒนาภาค เมือง และพื้นท่ีเศรษฐกิจ 
10) ยุทธศาสตร์ความร่วมมือระหว่างประเทศเพื่อการพัฒนา 
เป้าหมายรวม : 
1) คนไทยมีคุณลักษณะเป็นคนไทยท่ีสมบูรณ์ สามารถเรียนรู้ได้ด้วยตนเอง มีความเป็นพลเมืองต่ืนรู้ 

ท าประโยชน์ต่อส่วนรวม เป็นนวัตกรรมสร้างสรรค์ทางสังคม มีความสุขท้ังมิติทางกาย ใจ สังคมและจิต
วิญญาณ มีวิถีชีวิตท่ีพอเพียง มีความเป็นไทย และมีความสามารถเชิงการแข่งขันในเวทีโลกได้อย่างมีศักดิ์ศรี 

2) ความเหล่ือมล้าทางด้านรายได้ และความยากจนลดลง เศรษฐกิจฐานรากมีความเข้มแข็งประชาชน
ทุกคนมีโอกาสในการเข้าถึงทรัพยากร การประกอบอาชีพ และบริการทางสังคมท่ีมีคุณภาพอย่างท่ัวถึงและ 
เป็นธรรม 
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3) ระบบเศรษฐกิจมีความเข้มแข็งและแข่งขันได้ โครงสร้างเศรษฐกิจปรับสู่เศรษฐกิจฐานบริการและ
ดิจิทัล เน้นอุปสงค์น าการผลิต มีผู้ประกอบการรุ่นใหม่ และมีผู้ประกอบการขนาดกลางและขนาดเล็กท่ีเข้มแข็ง 
มีการลงทุนในการผลิตและบริการฐานความรู้ชั้นสูงใหม่ ๆ โดยกระจายฐานการผลิตและการให้บริการสู่ภูมิภาคเพื่อ
ลดความเหล่ือมล้า โดยเศรษฐกิจไทยมีอัตราการขยายตัวเฉล่ียร้อยละ 5 ต่อปี และมีปัจจัยสนับสนุน อาทิ 
ระบบโลจิสติกส์ พลังงาน และการลงทุนวิจัยและพัฒนา 

4) ทุนทางธรรมชาติและคุณภาพส่ิงแวดล้อมสามารถสนับสนุนการเติบโตท่ีเป็นมิตรกับส่ิงแวดล้อม     
มีความมั่นคงทางอาหาร พลังงาน และน้ า 

5) มีความมั่นคงในเอกราชและอธิปไตย สังคมปลอดภัย สามัคคี สร้างภาพลักษณ์ท่ีดีและเพิ่มความ
เช่ือมั่นของนานาประเทศต่อประเทศไทย ความขัดแย้งทางอุดมการณ์และความคิดในสังคมลดลงปัญหา
อาชญากรรมลดลง ปริมาณความสูญเสียจากภัยโจรสลัดและการลักลอบขนส่งสินค้า และการค้ามนุษย์ลดลงมี
ความพร้อมในการปกป้องประชาชนจากการก่อการร้ายและภัยพิบัติทางธรรมชาติ 

6) มีระบบบริหารจัดการภาครัฐท่ีมีประสิทธิภาพ ทันสมัย โปร่งใส ตรวจสอบได้กระจายอ านาจและมี
ส่วนร่วมจากประชาชน ลดปัญหาคอร์รัปช่ัน การใช้จ่ายภาครัฐต้องมีประสิทธิภาพสูงและมีบุคลากรท่ีมีความรู้
ความสามารถและปรับตัวได้ทันกับยุคดิจิทัลเพิ่มข้ึน 

แผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2560 - 2579 
          วิสัยทัศน์ จุดมุ่งหมาย เป้าหมาย ตัวช้ีวัด และยุทธศาสตร์ของแผนการศึกษาแห่งชาติ จากแนวคิดการ
จัดการศึกษาดังกล่าวข้างต้น แผนการศึกษาแห่งชาติฉบับนี้ จึงได้ก าหนด วิสัยทัศน์ (Vision) ไว้ดังนี ้ 
        “คนไทยทุกคนได้รับการศึกษาและเรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างมีคุณภาพ ด ารงชีวิต อย่างเป็นสุข 
สอดคล้องกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และการเปลี่ยนแปลงของ โลกศตวรรษที่ 21”  

โดยมีวัตถุประสงค์ในการจัดการศึกษา 4 ประการ คือ 1) เพื่อพัฒนาระบบและกระบวนการจัด
การศึกษาท่ีมีคุณภาพและมีประสิทธิภาพ 2) เพื่อพัฒนาคนไทยให้เป็นพลเมืองดี มีคุณลักษณะ ทักษะและ
สมรรถนะท่ีสอดคล้องกับบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ
และยุทธศาสตร์ชาติ 3) เพื่อพัฒนาสังคมไทยให้เป็นสังคมแห่งการเรียนรู้ และคุณธรรม จริยธรรม รู้รักสามัคคี 
และร่วมมือผนึกก าลังมุ่งสู่การพัฒนาประเทศ อย่างยั่งยืน ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และ 4) เพื่อน า
ประเทศไทยก้าวข้ามกับดักประเทศท่ีมีรายได้ปานกลาง และความเหล่ือมล้ าภายในประเทศลดลง 

เพื่อให้บรรลุวิสัยทัศน์และจุดมุ่งหมายในการจัดการศึกษาดังกล่าวข้างต้น แผนการศึกษาแห่งชาติได้
วางเป้าหมายไว้ 2 ด้าน คือ  

เป้าหมายด้านผู้เรียน (Learner Aspirations) โดยมุ่งพัฒนาผู้เรียนทุกคนให้มี คุณลักษณะและ
ทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 (3Rs8Cs) ประกอบด้วยทักษะและคุณลักษณะต่อไปนี้ 

 
 



แผนปฏิบัติการ ประจ�าปี 2562 . 17

✥ 3Rs ได้แก่ การอ่านออก (Reading) การเขียนได้ (Writing) และการคิดเลขเป็น (Arithmetics) 
✥ 8Cs ได้แก่ ทักษะด้านการคิดอย่างมีวิจารณญาณ และทักษะในการแก้ปัญหา (Critical Thinking 

and Problem Solving) ทักษะด้านการสร้างสรรค์และนวัตกรรม (Creativity and Innovation) ทักษะด้าน
ความเข้าใจต่างวัฒนธรรม ต่างกระบวนทัศน์ (Cross - cultural Understanding) ทักษะด้านความร่วมมือ การท างาน
เป็นทีม และภาวะผู้น า (Collaboration, Teamwork and Leadership) ทักษะด้านการส่ือสาร สารสนเทศ 
และการรู้เท่าทันส่ือ (Communications, Information and Media Literacy) ทักษะด้านคอมพิวเตอร์และ
เทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร (Computing and ICT Literacy) ทักษะอาชีพ และทักษะ การเรียนรู้
(Career and Learning Skills) และความมีเมตตา กรุณา มีวินัย คุณธรรม จริยธรรม (Compassion) 

เป้าหมายของการจัดการศึกษา (Aspirations) 5 ประการ ซึ่งมีตัวช้ีวัดเพื่อการบรรลุเป้าหมาย     
53 ตัวชี้วัด ประกอบด้วยเป้าหมายและตัวชี้วัดท่ีส าคัญ ดังนี้  

1) ประชากรทุกคนเข้าถึงการศึกษาท่ีมีคุณภาพและมีมาตรฐานอย่างท่ัวถึง (Access) มีตัวช้ีวัดท่ีส าคัญ 
เช่น ประชากรกลุ่มอายุ 6 - 14 ปีทุกคนได้เข้าเรียนในระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษาตอนต้นหรือเทียบเท่า
ท่ีรัฐต้องจัดให้ฟรีโดยไม่เก็บค่าใช้จ่าย ผู้เรียนพิการได้รับการพัฒนาสมรรถภาพหรือบริการทางการศึกษาท่ี
เหมาะสมทุกคนและประชากรวัยแรงงานมีการศึกษาเฉล่ียเพิ่มขึ้น เป็นต้น  

2) ผู้เรียนทุกคน ทุกกลุ่มเป้าหมายได้รับบริการการศึกษาท่ีมีคุณภาพตามมาตรฐาน อย่างเท่าเทียม 
(Equity) มีตัวช้ีวัดท่ีส าคัญ เช่น ผู้เรียนระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานทุกคนได้รับการสนับสนุนค่าใช้จ่ายใน
การศึกษา 15 ปีเป็นต้น  

3) ระบบการศึกษาท่ีมีคุณภาพ สามารถพัฒนาผู้เรียนให้บรรลุขีดความสามารถ  เต็มตามศักยภาพ 
(Quality) มีตัวช้ีวัดท่ีส าคัญ เช่น นักเรียนมีคะแนนผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน         
(O-NET) แต่ละวิชาผ่านเกณฑ์คะแนนร้อยละ 50 ขึ้นไปเพิ่มขึ้น และคะแนนเฉล่ียผลการทดสอบโครงการ
ประเมินผลนักเรียนร่วมกับนานาชาติ (Program for International Student Assessment : PISA) ของนักเรียน     
อายุ 15 ปีสูงขึ้น เป็นต้น  

4) ระบบการบริหารจัดการศึกษาท่ีมีประสิทธิภาพ เพื่อการลงทุนทางการศึกษาท่ีคุ้มค่าและบรรลุ
เป้าหมาย (Efficiency) มีตัวช้ีวัดท่ีส าคัญ เช่น ร้อยละของสถานศึกษาขนาดเล็กท่ีไม่ผ่านเกณฑ์การประเมิน
คุณภาพภายนอกลดลง มีระบบการบริหารงานบุคคล ครูและบุคลากรทางการศึกษาท่ีมีประสิทธิภาพและ
เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐาน รวมท้ังมีกลไกส่งเสริมให้ ทุกภาคส่วนสนับสนุนทรัพยากรเพ่ือการจัดการศึกษา 
เป็นต้น  

5) ระบบการศึกษาท่ีสนองตอบและก้าวทันการเปล่ียนแปลงของโลกท่ีเป็นพลวัตและบริบทท่ี
เปล่ียนแปลง (Relevancy) มีตัวชี้วัดท่ีส าคัญ เช่นอันดับความสามารถในการแข่งขันของประเทศด้านการศึกษา
ดีขึ้น สัดส่วนผู้เรียนอาชีวศึกษาสูงขึ้นเมื่อเทียบกับผู้เรียนสามัญศึกษาและจ านวนสถาบันอุดมศึกษาท่ีติดอันดับ 
200 อันดับแรกของโลกเพิ่มขึ้น เป็นต้น เพื่อให้บรรลุวิสัยทัศน์จุดมุ่งหมาย และเป้าหมายดังกล่าวข้างต้น 
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 แผนการศึกษาแห่งชาติ จึงได้ก าหนดช่วงเวลาในการด าเนินการในแต่ละเป้าหมายและตัวช้ีวัดเป็น 5 ช่วง ดังนี้ 
ระยะเร่งด่วน ระยะ 5 ปีแรกของแผน ระยะ 5 ปีท่ีสองของแผน ระยะ 5 ปีท่ีสามของแผน และระยะ 5 ปีสุดท้าย
ของแผน 

ยุทธศาสตร์ และเป้าหมาย แผนการศึกษาแห่งชาติได้ก าหนดยุทธศาสตร์ ในการพัฒนาการศึกษา
ภายใต้ 6 ยุทธศาสตร์หลักท่ีสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปีเพื่อให้แผนการศึกษาแห่งชาติบรรลุเป้าหมาย
ตามจุดมุ่งหมาย วิสัยทัศน์และแนวคิดการจัดการศึกษา ดังกล่าวข้างต้น ดังนี้ 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 : การจัดการศึกษาเพื่อความมั่นคงของสังคมและประเทศชาติ 
ยุทธศาสตร์ที่ 2 : การผลิตและพัฒนาก าลังคน การวิจัย และนวัตกรรรม เพื่อสร้าง  

ขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ 
ยุทธศาสตร์ที่ 3 : การพัฒนาศักยภาพคนทุกช่วงวยั และการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ 
ยุทธศาสตร์ที่ 4 : การสร้างโอกาส ความเสมอภาค และความเท่าเทียมทางการศึกษา 
ยุทธศาสตร์ที่ 5 : การจัดการศึกษาเพื่อสร้างเสริมคุณภาพชีวิตท่ีเป็นมิตรกับส่ิงแวดล้อม 
ยุทธศาสตร์ที่ 6 : การพัฒนาประสิทธิภาพของระบบบริหารจัดการศึกษา 
 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 : การจัดการศึกษาเพื่อความม่ันคงของสังคมและประเทศชาติ มีเป้าหมาย ดังนี้  
1.1 คนทุกช่วงวัยมีความรักในสถาบันหลักของชาติ และยึดมั่นการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมี

พระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข มีตัวชี้วัดท่ีส าคัญ เช่น การจัดกิจกรรมของสถานศึกษาข้ันพื้นฐานท่ีส่งเสริมการ
เรียนรู้ ท่ีสะท้อนความรักและการธ ารงรักษาสถาบันหลักของชาติและการยึดมั่นในการปกครองระบอบ
ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข การจัดการเรียนการสอน/กิจกรรม เพื่อเสริมสร้างความเป็น
พลเมือง (Civic Education) และส่งเสริมการอยู่ร่วมกันในสังคมพหุวัฒนธรรม เป็นต้น 

1.2 คนทุกช่วงวัยในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้และพื้นท่ีพิเศษได้รับการศึกษาและ
เรียนรู้อย่างมีคุณภาพ มีตัวชี้วัดท่ีส าคัญ เช่น นักเรียนในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้และ
พื้นท่ีพิเศษมีคะแนนผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ ขั้นพื้นฐาน (O-NET) แต่ละวิชาผ่านเกณฑ์คะแนน
ร้อยละ 50 ขึ้นไปเพิ่มขึ้น สถานศึกษาจัดการ ศึกษาส าหรับกลุ่มชนต่างเช้ือชาติศาสนา ภาษา และวัฒนธรรม 
กลุ่มชนชายขอบ และแรงงาน ต่างด้าวเพิ่มขึ้น และสถานศึกษาในพื้นท่ีพิเศษท่ีจัดอยู่ในมาตรการจูงใจ มีระบบ
เงินเดือน ค่าตอบแทนท่ีสูงกว่าระบบปกติเพิ่มข้ึน เป็นต้น  

1.3 คนทุกช่วงวัยได้รับการศึกษา การดูแลและป้องกันจากภัยคุกคามในชีวิต รูปแบบใหม่ มีตัวช้ีวัดท่ี
ส าคัญ เช่น สถานศึกษาท่ีจัดกระบวนการเรียนรู้และปลูกฝังแนวทาง การจัดการความขัดแย้งโดยแนวทางสันติ
วิธี เพิ่มขึ้น มีการจัดการเรียนการสอน/กิจกรรม เพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจท่ีถูกต้องเกี่ ยวกับ             
ภัยคุกคามในรูปแบบใหม่เพิ่มขึ้น มีระบบ กลไก และมาตรการท่ีเข้มแข็งในการป้องกันและแก้ไขปัญหา         
ภัยคุกคามในรูปแบบใหม่และผู้เรียนในสถานศึกษาท่ีมีคดีทะเลาะวิวาทลดลง เป็นต้น  

โดยได้ก าหนดแนวทางการพัฒนา คือ พัฒนาการจัดการศึกษาเพื่อเสริมสร้างความมั่นคงของสถาบัน
หลักของชาติและการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข ยกระดับคุณภาพและ 
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ส่งเสริมโอกาสในการเข้าถึงการศึกษาในเขตพัฒนาพิเศษ เฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้และพื้นท่ีพิเศษ ท้ังท่ี
เป็นพื้นท่ีสูง พื้นท่ีตามแนวตะเข็บชายแดน และพื้นท่ีเกาะแก่งชายฝ่ังทะเล ท้ังกลุ่มชนต่างเช้ือชาติศาสนาและ
วัฒนธรรม กลุ่มชนชายขอบ และแรงงานต่างด้าว พัฒนาการจัดการศึกษาเพื่อการจัดระบบการดูแลและป้องกัน
ภัยคุกคามในรูปแบบใหม่ อาทิอาชญากรรมและความรุนแรงในรูปแบบต่าง ๆ ยาเสพติด ภัยพิบัติจากธรรมชาติ 
ภัยจากโรคอุบัติใหม่ ภัยจากไซเบอร์ เป็นต้น และมีแผนงานและโครงการส าคัญ เช่น โครงการยกระดับคุณภาพ
การศึกษาในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้และพื้นท่ีพิเศษ เป็นต้น 

ยุทธศาสตร์ที่ 2 : การผลิตและพัฒนาก าลังคน การวิจัย และนวัตกรรรม เพื่อสร้าง 
ขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ มีเป้าหมาย ดังนี้  

2.1 ก าลังคนมีทักษะท่ีส าคัญจ าเป็นและมีสมรรถนะตรงตามความต้องการของตลาดงานและการ
พัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ มีตัวช้ีวัดท่ีส าคัญ เช่น มีฐานข้อมูลความต้องการก าลังคน (Demand) 
จ าแนกตามกลุ่มอุตสาหกรรมอย่างครบถ้วน สัดส่วนผู้เรียนอาชีวศึกษาสูงขึ้นเมื่อเทียบกับผู้เรียนสามัญศึกษา 
และสัดส่วนผู้เรียนวิทยาศาสตร์สุขภาพ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสูงขึ้นเมื่อเทียบกับผู้เรียนสังคมศาสตร์ก าลัง
แรงงานในสาขาอาชีพ ต่าง ๆ ท่ีได้รับการยกระดับคุณวุฒิวิชาชีพเพิ่มขึ้น เป็นต้น  

2.2 สถาบันการศึกษาและหน่วยงานท่ีจัดการศึกษาผลิตบัณฑิตท่ีมีความเช่ียวชาญและเป็นเลิศเฉพาะ
ด้าน มีตัวช้ีวัดท่ีส าคัญ เช่น สัดส่วนการผลิตก าลังคนระดับกลางและระดับสูง จ าแนกตามระดับ/ประเภท
การศึกษา ในสาขาวิชาท่ีสอดคล้องกับความต้องการของ ตลาดงานและการพัฒนาประเทศเพ่ิมขึ้น ร้อยละของ
สถาบันการศึกษาจัดการศึกษารูปแบบทวิภาคี/สหกิจศึกษา/หลักสูตรโรงเรียนในโรงงานตามมาตรฐานท่ีก าหนด
เพิ่มขึ้น จ านวนหลักสูตร ของสถานศึกษาท่ีจัดการศึกษาทวิวุฒิ(Dual Degree) เพิ่มขึ้น จ านวนสถาบัน
อาชีวศึกษาและ อุดมศึกษาท่ีจัดหลักสูตรส าหรับผู้มีความสามารถพิเศษเพิ่มขึ้น และมีภาคีเครือข่ายความ
ร่วมมือ ระหว่างรัฐ เอกชน สถานประกอบการ สมาคมวิชาชีพและหน่วยงานท่ีจัดการศึกษาเพิ่มขึ้น เป็นต้น   

2.3 การวิจัยและพัฒนาเพื่อสร้างองค์ความรู้ และนวัตกรรมท่ีสร้างผลผลิตและมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจ 
มีตัวช้ีวัดท่ีส าคัญ เช่น สัดส่วนเงินลงทุนวิจัยและพัฒนาของภาคเอกชน  เมื่อเทียบกับภาครัฐเพิ่มขึ้น สัดส่วน
ค่าใช้จ่ายการลงทุนเพื่อการวิจัยและพัฒนาเมื่อเทียบกับผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศ (GDP) ของประเทศ
เพิ่มขึ้น โครงการ/งานวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้/นวัตกรรมท่ีน าไปใช้ประโยชน์ในการพัฒนาประเทศเพิ่มขึ้น 
บุคลากรด้านการวิจัยและพัฒนาต่อประชากร 10,000 คน เพิ่มข้ึน นวัตกรรม/ส่ิงประดิษฐ์ท่ีได้จดสิทธิบัตรและ
ทรัพย์สินทางปัญญาเพิ่มข้ึน และผลงานวิจัยท่ีได้รับการตีพิมพ์ในระดับนานาชาติเพิ่มข้ึน เป็นต้น   

โดยได้ก าหนดแนวทางการพัฒนา คือ ผลิตและพัฒนาก าลังคนให้มีสมรรถนะในสาขาท่ีตรงตามความ
ต้องการของตลาดงานและการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ ส่งเสริมการผลิตและพัฒนาก าลังคนท่ีมี
ความเช่ียวชาญและเป็นเลิศเฉพาะด้านส่งเสริมการวิจัยและพัฒนา เพื่อสร้างองค์ความรู้และนวัตกรรมท่ีสร้าง
ผลผลิตและมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจและมีแผนงานและโครงการส าคัญ เช่น โครงการจัดท าแผนผลิตและพัฒนา
ก าลังคนให้ตรงกับความต้องการของตลาดงานในกลุ่มอุตสาหกรรมเป้าหมาย เป็นต้น 
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  ยุทธศาสตร์ที่ 3 : การพัฒนาศักยภาพคนทุกช่วงวัย และการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้  
มีเป้าหมาย ดังนี้  

3.1 ผู้เรียนมีทักษะและคุณลักษณะพ้ืนฐานของพลเมืองไทยและทักษะและคุณลักษณะท่ีจ าเป็นใน
ศตวรรษท่ี 21 มีตัวช้ีวัดท่ีส าคัญ เช่น ผู้เรียนท่ีมีคุณลักษณะและทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21 เพิ่มขึ้น 
ผู้เรียนทุกระดับการศึกษามีพฤติกรรมท่ีแสดงออกถึงความมีวินัยและมีจิตสาธารณะเพ่ิมขึ้น สถานศึกษาระดับ
มัธยมศึกษาตอนต้นหรือเทียบเท่าขึ้นไป ท่ีจัดกิจกรรมสะท้อนการสร้างวินัย จิตสาธารณะและคุณลักษณะท่ีพึง
ประสงค์เพิ่มข้ึน เป็นต้น  

3.2 คนทุกช่วงวัยมีทักษะ ความรู้ความสามารถ และสมรรถนะตามมาตรฐานการศึกษาและมาตรฐาน
วิชาชีพ และพัฒนาคุณภาพชีวิตได้ตามศักยภาพ มีตัวช้ีวัดท่ีส าคัญ เช่นเด็กแรกเกิด - 5 ปี มีพัฒนาการสมวัย
เพิ่มขึ้น นักเรียนมีคะแนนผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-NET) แต่ละวิชาผ่านเกณฑ์
คะแนนร้อยละ 50 ขึ้นไปเพิ่มขึ้น ผู้สูงวัยที่ได้รับบริการการศึกษาเพื่อพัฒนาทักษะอาชีพและทักษะชีวิตเพิ่มขึ้น 
และมีสาขาและวิชาชีพ ท่ีเปิดโอกาสให้ผู้สูงวัยได้รับการส่งเสริมให้ท างานและถ่ายทอดความรู้/ประสบการณ์
เพิ่มข้ึน เป็นต้น  

3.3 สถานศึกษาทุกระดับการศึกษาสามารถจัดกิจกรรม/กระบวนการเรียนรู้ตามหลักสูตรอย่างมี
คุณภาพและมาตรฐาน มีตัวช้ีวัดท่ีส าคัญ เช่น ศูนย์เด็กเล็ก/สถานศึกษาระดับก่อนประถมศึกษาท่ีจัดกิจกรรม
การเรียนรู้ได้คุณภาพและมาตรฐานเพิ่มขึ้น สถานศึกษา/สถานพัฒนาเด็กปฐมวัยจัดกิจกรรมท่ีสอดคล้องกับ
หลักสูตรปฐมวัย และสมรรถนะของเด็กท่ีเช่ือมโยงกับมาตรฐานคุณภาพเด็กปฐมวัยของอาเซียนเพิ่มขึ้น 
สถานศึกษาในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานท่ีจัดการศึกษาตามหลักสูตรท่ีมุ่งพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณลักษณะและ
ทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21 เพิ่มขึ้นและสถาบันการศึกษาในระดับอาชีวศึกษาและอุดมศึกษาท่ีจัด
การศึกษาตามหลักสูตร ท่ีมุ่งพัฒนาผู้เรียนให้มีสมรรถนะท่ีสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ประเทศไทย 4.0 เพิ่มขึ้น 
เป็นต้น  

3.4 แหล่งเรียนรู้ ส่ือต าราเรียน นวัตกรรม และส่ือการเรียนรู้มีคุณภาพและมาตรฐาน และประชาชน
สามารถเข้าถึงได้โดยไม่จ ากัดเวลาและสถานท่ี มีตัวช้ีวัดท่ีส าคัญ เช่นแหล่งเรียนรู้ท่ีได้รับการพัฒนาให้สามารถ
จัดการศึกษา/จัดกิจกรรมการเรียนรู้ตลอดชีวิตท่ีมีคุณภาพเพิ่มขึ้น ส่ือสารมวลชนท่ีเผยแพร่หรือจัดรายการ    
เพื่อการศึกษาเพิ่มขึ้น ส่ือต าราเรียน และส่ือการเรียนรู้ท่ีผ่านการรับรองมาตรฐานคุณภาพจากหน่วยงานท่ี
รับผิดชอบและได้รับการพัฒนา โดยการมีส่วนร่วมจากภาครัฐและเอกชนเพิ่มข้ึน เป็นต้น  

3.5 ระบบและกลไกการวัด การติดตาม และประเมินผลมีประสิทธิภาพ มีตัวชี้วัดท่ีส าคัญ เช่น มีระบบ
และกลไกการทดสอบ การวัดและประเมินความรู้ทักษะ และสมรรถนะของ  ผู้เรียนทุกระดับการศึกษาและ    
ทุกกลุ่มเป้าหมายท่ีมีประสิทธิภาพ มีระบบติดตามประชากรวัยเรียนท่ีขาดโอกาสหรือไม่ได้รับการศึกษา และ
ผู้เรียนท่ีมีแนวโน้มจะออกกลางคัน เป็นต้น 
  3.6 ระบบการผลิตครู อาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา ได้มาตรฐานระดับ สากล มีตัวช้ีวัดท่ีส าคัญ 
เช่น มีฐานข้อมูลความต้องการใช้ครูแผนการผลิตครูอาจารย์และบุคลากรทางการศึกษาในระยะ 10 ปี (พ.ศ. 2560 
- 2569) จ าแนกตามสาขาวิชา ขนาด สถานศึกษา และจังหวัด สัดส่วนของการบรรจุครูท่ีมาจากการผลิตครูใน
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ระบบปิดเพิ่มขึ้น มีหลักเกณฑ์และเงื่อนไขท่ีเอื้อให้ผู้ส าเร็จการศึกษาจากสาขาวิชาอื่นและพัฒนาเพิ่มเติม      
เพื่อเข้าสู่วิชาชีพครูเป็นต้น 

3.7 ครู อาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา ได้รับการพัฒนาสมรรถนะตามมาตรฐาน มีตัวช้ีวัดท่ี
ส าคัญ เช่น ครูอาจารย์และบุคลากรทางการศึกษาทุกระดับและประเภทการศึกษาได้รับการพัฒนาตาม
มาตรฐานวิชาชีพ และสามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ  รวมท้ังได้รับการพัฒนาให้สอดคล้องกับ   
ความต้องการและยุทธศาสตร์ของหน่วยงานเพ่ิมขึ้น และระดับความพึงพอใจของครูอาจารย์และบุคลากร
ทางการศึกษาท่ีมีต่อการพัฒนาและการใช้ประโยชน์จากการพัฒนาเพิ่มขึ้น เป็นต้น โดยได้ก าหนดแนวทางการ
พัฒนา คือ ส่งเสริมและพัฒนาแหล่งเรียนรู้ส่ือต าราเรียนและส่ือการเรียนรู้ต่าง ๆ ให้มีคุณภาพ มาตรฐาน และ
ประชาชนสามารถเข้าถึงแหล่งเรียนรู้ได้ โดยไม่จ ากัดเวลาและสถานท่ี สร้างเสริมและปรับเปล่ียนค่านิยมของ
คนไทยให้มีวินัย จิตสาธารณะและพฤติกรรมท่ีพึงประสงค์และพัฒนาระบบและกลไกการติดตาม การวัด และ
ประเมินผลผู้เรียนให้มีประสิทธิภาพ และมีแผนงานและโครงการท่ีส าคัญ เช่น โครงการผลิตครูเพื่อพัฒนา
ท้องถิ่น เป็นต้น  

ยุทธศาสตร์ที่ 4 : การสร้างโอกาส ความเสมอภาค และความเท่าเทียมทางการศึกษา  
มีเป้าหมาย ดังนี้  

4.1 ผู้เรียนทุกคนได้รับโอกาสและความเสมอภาคในการเข้าถึงการศึกษาท่ีมีคุณภาพ มีตัวช้ีวัดท่ีส าคัญ 
เช่น ดัชนีความเสมอภาคของอัตราการเข้าเรียนระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานตามฐานะทางเศรษฐกิจและพื้นท่ี
ลดลง ความแตกต่างระหว่างคะแนนเฉล่ียผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ของ
นักเรียนระหว่างพื้นท่ี/ภาคการศึกษาในวิชาคณิตศาสตร์และภาษาอังกฤษลดลง เป็นต้น  

4.2 การเพิ่มโอกาสทางการศึกษาผ่านเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการศึกษาส าหรับคนทุกช่วงวัย มีตัวชี้วัดท่ี
ส าคัญ เช่น มีระบบเครือข่ายเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการศึกษาท่ีทันสมัย สนองตอบความต้องการของผู้เรียนและ
ผู้ใช้บริการอย่างท่ัวถึงและมีประสิทธิภาพและสถานศึกษาทุกแห่งมีอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงและมีคุณภาพ   
เป็นต้น  

4.3 ระบบข้อมูลรายบุคคลและสารสนเทศทางการศึกษาท่ีครอบคลุม ถูกต้อง เป็นปัจจุบัน เพื่อการวาง
แผนการบริหารจัดการศึกษา การติดตามประเมินและรายงานผล ตัวช้ีวัดท่ีส าคัญ เช่น มีระบบฐานข้อมูล
รายบุคคลท่ีอ้างอิงจากเลขท่ีบัตรประจ าตัวประชาชน 13 หลัก ท่ีสามารถเช่ือมโยง และแลกเปล่ียนฐานข้อมูล รวมท้ังใช้
ประโยชน์ร่วมกันระหว่างกระทรวงศึกษาธิการและหน่วยงานอ่ืน ด้านสาธารณสุข สังคม ภูมิสารสนเทศ แรงงานและ 
การศึกษา และมีระบบสารสนเทศด้านการศึกษาและด้านอื่นท่ีเกี่ยวข้อง ท่ีเป็นระบบเดียวกัน ท้ังประเทศ 
ครอบคลุม ถูกต้อง และเป็นปัจจุบัน สามารถอ้างอิงได้ เป็นต้น  

โดยได้ก าหนดแนวทางการพัฒนา คือ เพิ่มโอกาสและความเสมอภาคในการเข้าถึงการศึกษาท่ีมี
คุณภาพ พัฒนาระบบเทคโนโลยีดิจิทัล เพื่อการศึกษาส าหรับคนทุกช่วงวัย พัฒนาฐานข้อมูลด้านการศึกษาท่ีมี 
มาตรฐาน เช่ือมโยงและเข้าถึงได้และมีแผนงานและโครงการส าคัญ  เช่น โครงการจัดท าฐานข้อมูลรายบุคคล 
ทุกช่วงวัย ท้ังด้านสาธารณสุข สังคม ภูมิสารสนเทศ แรงงาน และการศึกษา เป็นต้น  
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ยุทธศาสตร์ที่ 5 : การจัดการศึกษาเพื่อสร้างเสริมคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม              
มีเป้าหมาย ดังนี้  

5.1 คนทุกช่วงวัย มีจิตส านึกรักษ์ส่ิงแวดล้อม มีคุณธรรม จริยธรรม และน าแนวคิดตามหลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียงสู่การปฏิบัติ มีตัวชี้วัดท่ีส าคัญ เช่น ครู/บุคลากรทางการศึกษา ได้รับการอบรมพัฒนาใน
เรื่องการสร้างเสริมคุณภาพชีวิตท่ีเป็นมิตรกับส่ิงแวดล้อมเพิ่มขึ้น ผู้เรียนทุกระดับการศึกษามีพฤติกรรมท่ี
แสดงออกถึงความตระหนักในความส าคัญของการด ารงชีวิตท่ีเป็นมิตรกับส่ิงแวดล้อม ความมีคุณธรรม 
จริยธรรม และการประยุกต์ใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในการด าเนินชีวิตเพิ่มขึ้น และสถาบันอุดมศึกษาท่ี
ติดอันดับมหาวิทยาลัยสีเขียวของโลกเพิ่มขึ้น เป็นต้น 

5.2 หลักสูตรแหล่งเรียนรู้ และส่ือการเรียนรู้ที่ส่งเสริมคุณภาพชีวิตท่ีเป็นมิตรกับ ส่ิงแวดล้อม คุณธรรม 
จริยธรรม และการน าแนวคิดตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่การปฏิบัติ มีตัวช้ีวัดท่ีส าคัญ เช่น 
สถานศึกษา/สถาบันการศึกษาจัดการเรียนการสอนและกิจกรรมเพื่อปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม และการน า
แนวคิดตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่การปฏิบัติเพิ่มขึ้น และส่ือสารมวลชนท่ีเผยแพร่หรือให้ความรู้
เกี่ยวกับการสร้างเสริมคุณภาพชีวิตท่ีเป็นมิตรกับส่ิงแวดล้อมเพิ่มขึ้น เป็นต้น  

5.3 การวิจัยเพื่อพัฒนาองค์ความรู้และนวัตกรรมด้านการสร้างเสริมคุณภาพชีวิตท่ีเป็นมิตรกับ
ส่ิงแวดล้อม มีตัวชี้วัดท่ีส าคัญ เช่น มีฐานข้อมูลด้านการศึกษาท่ีเกี่ยวข้องกับการเปล่ียนแปลงภูมิอากาศในสาขา
ต่าง ๆ เพิ่มข้ึน เป็นต้น  

โดยได้ก าหนดแนวทางการพัฒนา คือส่งเสริม สนับสนุนการสร้างจิตส านึกรักษ์ ส่ิงแวดล้อมมีคุณธรรม 
จริยธรรม และน าแนวคิดตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่การปฏิบัติในการด าเนินชีวิต ส่งเสริมและ
พัฒนาหลักสูตร กระบวนการเรียนรู้แหล่งเรียนรู้และส่ือการเรียนรู้ต่าง ๆ และพัฒนาองค์ความรู้งานวิจัย และ
นวัตกรรมด้านการสร้างเสริมคุณภาพชีวิตท่ีเป็นมิตรกับส่ิงแวดล้อม และมีแผนงานและโครงการส าคัญ เช่น 
โครงการน้อมน าศาสตร์พระราชาสู่การพัฒนาและเพิ่มศักยภาพคนทุกช่วงวัย โ ครงการโรงเรียนคุณธรรม 
โครงการโรงเรียนสีเขียว เป็นต้น  

ยุทธศาสตร์ที่ 6 : การพัฒนาประสิทธิภาพของระบบบริหารจัดการศึกษา มีเป้าหมาย ดังนี้  
6.1 โครงสร้าง บทบาท และระบบการบริหารจัดการการศึกษามีความคล่องตัวชัดเจน และสามารถ

ตรวจสอบได้มีตัวช้ีวัดท่ีส าคัญ เช่น มีการปรับปรุงโครงสร้างและระบบบริหารราชการส่วนกลาง ส่วนภูมิภาคและ
สถานศึกษาให้มีเอกภาพ สอดคล้องกับบริบทของพื้นท่ีและการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล เป็นต้น  

6.2 ระบบการบริหารจัดการศึกษามีประสิทธิภาพและประสิทธิผลส่งผลต่อคุณภาพและมาตรฐาน
การศึกษา มีตัวชี้วัดท่ีส าคัญ เช่น สถานศึกษาขนาดเล็ก/สถานศึกษา ท่ีต้องการความช่วยเหลือและพัฒนาเป็น
พิเศษอย่างเร่งด่วน ท่ีไม่ผ่านเกณฑ์การประเมินคุณภาพภายนอกลดลง คะแนนเฉล่ียผลการทดสอบทาง
การศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐานของผู้เรียนท่ีเรียนในกลุ่มสถานศึกษาท่ีเข้าสู่ระบบการบริหารจัดการแนวใหม่
สูงขึ้น เป็นต้น  
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6.3 ทุกภาคส่วนของสังคมมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาท่ีตอบสนองความต้องการของประชาชนและ
พื้นท่ีมีตัวชี้วัดท่ีส าคัญ เช่น จ านวนองค์กร สมาคม มูลนิธิหรือหน่วยงานอื่นท่ีเข้ามาจัดการศึกษาหรือร่วมมือกับ
สถานศึกษา ท้ังของรัฐ เอกชน และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพิ่มขึ้น และสัดส่วนการมีส่วนร่วมสนับสนุน
การศึกษาของภาคเอกชน ภาคประชาชน และภาคีเครือข่ายเมื่อเทียบกับรัฐ จ าแนกตามระดับการศึกษาสูงขึ้น 
เป็นต้น  

6.4 กฎหมายและรูปแบบการบริหารจัดการทรัพยากรทางการศึกษารองรับ ลักษณะท่ีแตกต่างกันของ
ผู้เรียน สถานศึกษา และความต้องการก าลังแรงงานของประเทศ มีตัวช้ีวัดท่ีส าคัญ เช่น มีกฎหมาย กฎ ระเบียบ และ
ระบบการจัดสรรเงินเพื่อการศึกษาท่ีเอื้อและสนองตอบคุณลักษณะท่ีแตกต่างกันของผู้เรียน ความต้องการก าลัง
แรงงานและสภาพปัญหา ท่ีแท้จริงของประเทศ มีรูปแบบ/แนวทาง กลไกการจัดสรรงบประมาณผ่านด้านอุปสงค์และ
อุปทานในสัดส่วนท่ีเหมาะสม เป็นต้น  

6.5 ระบบบริหารงานบุคคลของครู อาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษามีความเป็นธรรม สร้างขวัญ
ก าลังใจ และส่งเสริมให้ปฏิบัติงานได้อย่างเต็มตามศักยภาพ มีตัวช้ีวัด ท่ีส าคัญ เช่น สถานศึกษาท่ีมีครูเพียงพอ
ต่อการจัดการเรียนการสอนเพิ่มข้ึน ครู/ผู้ทรงคุณวุฒิจาก ภาคเอกชน/ผู้ประกอบการท่ีปฏิบัติงานสนับสนุนการ
เรียนการสอนเพิ่มข้ึน และสถานศึกษามีบุคลากรทางการศึกษาท าหน้าท่ีปฏิบัติงานสนับสนุนการเรียนการสอน
เพิ่มข้ึน เป็นต้น 

เป้าหมายของการจัดการศึกษา (Aspirations)  
แผนการศึกษาแห่งชาติได้ก าหนดเป้าหมายของการพัฒนาการศึกษาในระยะ 20 ปี ไว้ 5 ด้าน 

ประกอบด้วย  
1) ประชากรทุกคนเข้าถึงการศึกษาที่มีคุณภาพและมาตรฐานอย่างทั่วถึง (Access)  
■ เด็กปฐมวัยมีพัฒนาการสมวัย  
■ ประชากรทุกคนมีโอกาสได้รับบริการทางการศึกษาต้ังแต่ปฐมวัยถึงมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือ

เทียบเท่าท่ีมีคุณภาพและมาตรฐาน 
■ ประชากรท่ีอยู่ในก าลังแรงงานได้รับการพัฒนาทักษะ ความรู้ความสามารถและสมรรถนะท่ี

ตอบสนองความต้องการของตลาดงานและการพัฒนาประเทศ 
■ ประชากรสูงวัยได้เรียนรู้ฝึกฝนเพื่อพัฒนาความรู้ความสามารถ และทักษะเพื่อการท างานหรือการมี

ชีวิตหลังวัยท างานอย่างมีคุณค่าและเป็นสุข  
2) ผู้เรียนทุกกลุ่มเป้าหมายได้รับบริการทางการศึกษาอย่างเสมอภาคและเท่าเทียม(Equity)  
ผู้เรียนทุกกลุ่มเป้าหมาย ท้ังกลุ่มปกติผู้มีความสามารถพิเศษ ผู้มีความบกพร่องด้านต่าง ๆ ผู้พิการ 

ผู้ด้อยโอกาส และผู้มีภูมิหลังทางสังคม หรือฐานะทางเศรษฐกิจท่ีแตกต่างกัน ได้รับโอกาสและการบริการทาง
การศึกษาอย่างเสมอภาคและเท่าเทียม  
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3) ระบบการศึกษาที่มีคุณภาพ สามารถพัฒนาผู้เรียนให้บรรลุขีดความสามารถและเต็มตาม
ศักยภาพ (Quality)  

ประชาชนทุกคนมีโอกาสได้รับการศึกษาท่ีมีคุณภาพและมาตรฐาน เพื่อพัฒนาคุณลักษณะ ทักษะ 
ความรู้ความสามารถ และสมรรถนะของแต่ละบุคคลให้ไปได้ไกลท่ีสุดเท่าท่ีศักยภาพและความสามารถของแต่
ละบุคคลพึงมีภายใต้ระบบเศรษฐกิจสังคมฐานความรู้สังคมแห่งปัญญาและการสร้างสภาพแวดล้อมท่ีเอื้อต่อ
การเรียนรู้ที่ประชาชนสามารถเรียนรู้ได้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต มีคุณธรรม จริยธรรมและสามารถด ารงชีวิตได้
อย่างเป็นสุขตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

4) ระบบการบริหารจัดการศึกษาที่มีประสิทธิภาพ เพือ่การพัฒนาผู้เรียนอย่างทั่วถึง และ 
มีคุณภาพ และการลงทุนทางการศึกษาที่คุ้มค่าและบรรลุเป้าหมาย (Efficiency)  

หน่วยงาน สถานศึกษาและสถาบันการศึกษาทุกแห่งสามารถบริหารและจัดการศึกษาอย่างมี
ประสิทธิภาพ ด้วยคุณภาพและมาตรฐานระดับสากล จัดให้มีระบบการจัดสรรและใช้ทรัพยากรทางการศึกษาท่ี
ก่อประโยชน์สูงสุดในการพัฒนาผู้เรียนแต่ละคนให้บรรลุศักยภาพและ  ขีดความสามารถของตน และส่งเสริม
สนับสนุนให้ทุกภาคส่วนของสังคมท่ีมี ศักยภาพและความพร้อมเข้ามามีส่วนร่วมในการระดมทุนและร่วม
รับภาระค่าใช้จ่ายเพื่อการศึกษา โดยเฉพาะสถานประกอบการ สถาบันและองค์กรต่าง ๆ ในสังคมและผู้เรียน
ผ่านมาตรการทางการเงินและการคลังท่ีเหมาะสม  

5) ระบบการศึกษาที่สนองตอบและก้าวทันการเปลี่ยนแปลงของโลกที่เป็นพลวัตและบริบทที่
เปลี่ยนแปลง (Relevancy)  

ระบบการศึกษาท่ีมีคุณภาพและมาตรฐาน สนองตอบและก้าวทันการเปล่ียนแปลงของโลกศตวรรษ    
ท่ี 21 สามารถพัฒนาทักษะ คุณลักษณะและสมรรถนะในการท างานของก าลังคนในประเทศให้สอดคล้องกับ
ความต้องการของตลาดงาน สังคม และประเทศ ภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ 20 ปี และยุทธศาสตร์ประเทศ
ไทย 4.0 ท่ีจะน าประเทศไทยก้าวข้ามกับดักประเทศท่ีมีรายได้ปานกลางสู่การเป็นประเทศท่ีพัฒนาแล้ว       
ด้วยการศึกษาท่ีสร้างความมั่นคงในชีวิตของประชาชน  สังคมและประเทศชาติและการสร้างเสริมการเติบโตท่ี
เป็นมิตรกับส่ิงแวดล้อม 

สาระส าคัญของแผนพัฒนาการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ ฉบับท่ี 12  
(พ.ศ. 2560 - 2564) 

จากบริบทสถานการณ์ความเปล่ียนแปลงของสังคมไทย ความเปล่ียนแปลงของภูมิภาคอาเซียนและ
สังคมโลก อ านาจหน้าท่ีของกระทรวงศึกษาธิการภายใต้กฎหมายส าคัญท่ีเกี่ยวข้องกับการศึกษาของประเทศ 
ความเช่ือมโยงระหว่างยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2560 - 2579) แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติ ฉบับท่ี 12 (พ.ศ. 2560 - 2564) และแผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2560 - 2579 กับทิศทางการพัฒนา
การศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ ท้ังในมิติด้านความมั่นคง มิติด้านเศรษฐกิจ มิติด้านสังคมและมิติด้านการ
บริหารจัดการภาครัฐท่ีมีประสิทธิภาพ ท่ีส าคัญคือได้ประเมินสถานะของกระทรวงศึกษาธิการ โดยการวิเคราะห์
จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส และอุปสรรค (SWOT) ตามบริบทในข้างต้นแล้ว จึงสามารถก าหนดเป็นสาระส าคัญของ
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แผนพัฒนาการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ ฉบับท่ี 12 (พ.ศ. 2560 - 2564) ซึ่งได้แก่ เป้าหมายหลักและตัวช้ีวัด 
วิสัยทัศน์ พันธกิจ ยุทธศาสตร์ ผลผลิต/ผลลัพธ์ของยุทธศาสตร์ ตัวชี้วัด ภายใต้ยุทธศาสตร์ และกลยุทธ์ ได้ดังนี้ 

1. เป้าหมายหลักของแผนพัฒนาการศึกษาฯ 
1) คุณภาพการศึกษาของไทยดีขึ้น คนไทยมีคุณธรรมจริยธรรม มีภูมิคุ้มกันต่อการเปล่ียนแปลงและ

การพัฒนาประเทศในอนาคต 
2) ก าลังคนได้รับการผลิตและพัฒนา เพื่อเสริมสร้างศักยภาพการแข่งขันของประเทศ 
3) มีองค์ความรู้ เทคโนโลยี นวัตกรรม สนับสนุนการพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืน 
4) คนไทยได้รับโอกาสในเรียนรู้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต 
5) ระบบบริหารจัดการการศึกษามีประสิทธิภาพตามหลักธรรมาภิบาล โดยการมีส่วนร่วมจากทุกภาค

ส่วน 

2. ตัวชี้วัดตามเป้าหมายหลัก 
1. ผลคะแนนสอบ PISA ในแต่ละวิชา  
2. ร้อยละท่ีเพิ่มข้ึนของคะแนนเฉล่ียผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาหลักระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานจาก

การทดสอบระดับชาติ 
3. ร้อยละคะแนนเฉล่ียของผู้เรียนท่ีมีคุณธรรมจริยธรรม  
4. ร้อยละคะแนนเฉล่ียของผู้เรียนทุกระดับการศึกษามีความเป็นพลเมืองและพลโลก  
5. สัดส่วนผู้เรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลายประเภทอาชีวศึกษาต่อสายสามัญ  
6. ร้อยละความพึงพอใจของนายจ้างผู้ประกอบการท่ีมีต่อผู้ส าเร็จการศึกษาระดับอาชีวศึกษาและ

ระดับอุดมศึกษาท่ีทางานให้  
7. ร้อยละของผู้ส าเร็จการศึกษาระดับอาชีวศึกษาและระดับอุดมศึกษาได้งานท าหรือประกอบอาชีพ

อิสระภายใน 1 ปี  
8. ร้อยละของผลงานวิจัย นวัตกรรม งานสร้างสรรค์ ส่ิงประดิษฐ์ได้รับการเผยแพร่/ตีพิมพ์  
9. ร้อยละขององค์ความรู้และส่ิงประดิษฐ์ท่ีนาไปใช้ประโยชน์ หรือแก้ไขปัญหาชุมชนท้องถิ่น  
10. จ านวนปีการศึกษาเฉล่ียของคนไทยอายุ 15 - 59 ปี  
11. ร้อยละของก าลังแรงงานท่ีส าเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนต้นขึ้นไป  
12. ร้อยละของนักเรียนต่อประชากรวัยเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย อายุ 15 - 17 ปี  
13. สัดส่วนผู้เรียนในสถานศึกษาทุกระดับของรัฐต่อเอกชน  
14. จ านวนภาคีเครือข่ายท่ีเข้ามามีส่วนร่วมในการจัด/พัฒนาและส่งเสริมการศึกษา  

3. วิสัยทัศน์ 
“มุ่งพัฒนาผู้เรียนให้มีความรู้คู่คุณธรรม มีคุณภาพชีวิตท่ีดี มีความสุขในสังคม” 

“ผู้เรียน” หมายถึงเด็ก เยาวชน นักเรียน นักศึกษา และประชาชน ท่ีได้รับบริการจาก
กระทรวงศึกษาธิการ 



26 . แผนปฏิบัติการ ประจ�าปี 2562

“มีความรู้คู่คุณธรรม” หมายถึง รอบรู้ รอบคอบ ระมัดระวัง ซื่อสัตย์สุจริต ขยันอดทนสติปัญญา 
แบ่งปัน ซึ่งเป็น 2 เงื่อนไขตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

“มีคุณภาพชีวิตที่ดี” หมายถึง มีอาชีพ มีความมั่นคง มั่งค่ัง และยั่งยืนในการด ารงชีวิต 
“มีความสุข” หมายถึง ความอยู่ดีมีสุข สามารถอยู่ร่วมกันอย่างเอื้ออาทร มีความสามัคคีปรองดอง 
“สังคม” หมายถึง สังคมไทย ภูมิภาคอาเซียนและสังคมโลก 

4. พันธกิจ 
1) ยกระดับคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาทุกระดับ/ประเภทสู่สากล 
2) เสริมสร้างโอกาสการเข้าถึงบริการทางการศึกษาของประชาชนอย่างท่ัวถึงเท่าเทียม 
3) พัฒนาระบบบริหารจัดการการศึกษาตามหลักธรรมาภิบาล 

5. ยุทธศาสตร์ 
1) ยุทธศาสตร์พัฒนาหลักสูตร กระบวนการเรียนการสอน การวัดและประเมินผล 
2) ยุทธศาสตร์ผลิต พัฒนาครู คณาจารย์และบุคลากรทางการศึกษา 
3) ยุทธศาสตร์ผลิตและพัฒนากาลังคน รวมท้ังงานวิจัยท่ีสอดคล้องกับความต้องการของการพัฒนา

ประเทศ 
4) ยุทธศาสตร์ขยายโอกาสการเข้าถึงบริการทางการศึกษา และการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต 
5) ยุทธศาสตร์ส่งเสริมและพัฒนาระบบเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการศึกษา 
6) ยุทธศาสตร์พัฒนาระบบบริหารจัดการและส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา 

6. ผลผลิต /ผลลัพธ์ ตัวชี้วัด และกลยุทธ์ภายใต้ยุทธศาสตร์ 
6.1 ยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนาหลักสูตร กระบวนการเรียนการสอน การวัดและประเมินผล 
ผลผลิต /ผลลัพธ์ 
ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนท่ีสูงขึ้น  สามารถท่องจ าและน า ส่ิง ท่ีจ าไปฝึกคิดวิ เคราะห์              

คิดสังเคราะห์ คิดในเชิงสร้างสรรค์ และแก้ไขปัญหาท่ีเกิดขึ้นได้ มีทักษะการท างานร่วมกับผู้อื่น สอดคล้องกับ
ทักษะท่ีจ าเป็นในศตวรรษที่ 21 มีคุณธรรม จริยธรรม ผู้ส าเร็จการศึกษาทุกระดับ/ประเภทได้รับการศึกษาท่ีมี
คุณภาพมาตรฐาน มีจิตส านึกประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข รวมท้ังสามารถอยู่ในสังคมได้
อย่างมีความสามัคคีปรองดอง 

ตัวชี้วัดภายใต้ยุทธศาสตร์ 
1. ร้อยละของโรงเรียนท่ีผู้เรียนผ่านตามเกณฑ์คุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ในการคิดวิเคราะห์ คิดสังเคราะห์    

คิดแก้ปัญหาและคิดสร้างสรรค์ 
2. ร้อยละของสถานศึกษาท่ีได้รับการพัฒนากิจกรรมเสริมทักษะและมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้น 
3. ร้อยละคะแนนเฉล่ียของผู้เรียนท่ีมีคุณธรรมจริยธรรม  
4. ร้อยละคะแนนเฉล่ียของผู้เรียนทุกระดับการศึกษามีความเป็นพลเมืองและพลโลก 
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กลยุทธ์ 
1. พัฒนากระบวนการเรียนการสอนท่ีมีคุณภาพและจัดกิจกรรมเสริมทักษะพัฒนาผู้เรียนในรูปแบบท่ี

หลากหลาย สอดคล้องกับทักษะท่ีจ าเป็นในศตวรรษที ่21 
2. พัฒนาและปรับปรุงหลักสูตร การวัดและประเมินผลการศึกษาทุกระดับ/ประเภทการศึกษาให้

ทันสมัย สอดคล้องกับความก้าวหน้าทางวิทยาการ และการเปล่ียนแปลงของสังคมโลก 
3. ส่งเสริมการพัฒนาเนื้อหาสาระท่ีทันสมัยในทุกระดับ/ประเภทการศึกษา เพื่อการผลิตส่ือการเรียน

การสอน ต าราเรียนท่ีมีคุณภาพรวมท้ังต าราเรียนอิเล็กทรอนิกส์ 
4. ปรับปรุงระบบทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติให้สอดคล้องกับหลักสูตรและกระบวนการจัดการ

เรียนการสอน 
5. ส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม และความเป็นพลเมืองและพลโลก ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ

พอเพียงในระบบการศึกษาอย่างเข้มข้น 

6.2 ยุทธศาสตร์ที่ 2 ผลิต พัฒนาครู คณาจารย์และบุคลากรทางการศึกษา 
ผลผลิต /ผลลัพธ์ 
มีการผลิตครูได้สอดคล้องกับความต้องการในการจัดการศึกษาทุกระดับทุกประเภท มีครูครบตาม

เกณฑ์ มีครูประจ าช้ันครบทุกห้อง และมีครูที่จบตรงวุฒิตามสาขาวิชาท่ีสอน ผู้มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครูมี
จรรยาบรรณของวิชาชีพ รวมท้ังมีคณาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษาท่ีมีสมรรถนะตามมาตรฐานวิชาชีพ 
สามารถใช้ศักยภาพในการสอนได้อย่างเต็มท่ีและขวัญกาลังใจท่ีดีในการปฏิบัติหน้าท่ี 

ตัวชี้วัดภายใต้ยุทธศาสตร์ 
1. ร้อยละของครูตามแผนการผลิต มีคุณภาพตามเกณฑ์ท่ีก าหนด 
2. ร้อยละของผู้บริหารสถานศึกษาตามแผนการพัฒนา ได้รับการพัฒนาตามเกณฑ์ท่ีก าหนด 
3. ร้อยละของครูและบุคลากรทางการศึกษาท่ีได้รับการพัฒนาตามมาตรฐานวิชาชีพในหลักสูตรท่ี     

คุรุสภาให้การรับรอง และผ่านการประเมินเพื่อต่ออายุใบประกอบวิชาชีพ 
4. จ านวนครูและบุคลากรทางการศึกษาได้รับสวัสดิการ สวัสดิภาพ และการพัฒนาคุณภาพชีวิตท่ีดี 
5. ร้อยละความพึงพอใจของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ท่ีมีต่อการบริหารงานบุคคลของ

ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
กลยุทธ์ 
1. วางแผนการผลิต และพัฒนาครู คณาจารย์ อย่างเป็นระบบให้สอดคล้องกับความต้องการในการจัด

การศึกษาทุกระดับ/ประเภทการศึกษา 
2. ปรับระบบการผลิตครู คณาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษาให้มีประสิทธิภาพ 
3. เร่งรัดพัฒนาผู้บริหารสถานศึกษา รวมท้ังครูประจ าการท่ีสอนไม่ตรงวุฒิ ครูท่ีสอนคละช้ันและครูใน

สาขาวิชาท่ีขาดแคลน 
4. สร้างขวัญกาลังใจ สร้างแรงจูงใจให้กับครู คณาจารย์และบุคลากรทางการศึกษา 
5. พัฒนาระบบบริหารงานบุคคลของครู คณาจารย์และบุคลากรทางการศึกษาให้มีประสิทธิภาพ 
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6.3 ยุทธศาสตร์ที่ 3 ผลิตและพัฒนากาลังคน รวมท้ังงานวิจัยท่ีสอดคล้องกับความต้องการ 
ของการพัฒนาประเทศ 

ผลผลิต /ผลลัพธ์ 
มีการผลิตและพัฒนากาลังคนด้านอาชีวศึกษาและด้านวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีท่ีมีคุณภาพ เพิ่มจ านวน

บัณฑิตในสาขาวิชาชีพที่ขาดแคลน มีสมรรถนะ มีความรู้ความสามารถในการปฏิบัติงานตามมาตรฐานวิชาชีพ 
และสามารถแข่งขันได้ในระดับสากล ประชาชนได้รับการฝึกอาชีพตามความถนัดและความสนใจ  รวมท้ัง        
มีผลงานวิจัยและนวัตกรรมท่ีสามารถน าไปใช้ประโยชน์ได้จริงในเชิงพาณิชย์ การให้การรักษาพยาบาล และ     
การพัฒนาความเป็นศูนย์กลางด้านการศึกษาของภูมิภาค 

ตัวชี้วัดภายใต้ยุทธศาสตร์ 
1. สัดส่วนผู้เข้าเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ประเภทอาชีวศึกษาต่อสายสามัญ  
2. ร้อยละความพึงพอใจของนายจ้างผู้ประกอบการท่ีมีต่อผู้ส าเร็จการศึกษาระดับอาชีวศึกษาและ

ระดับอุดมศึกษา  
3. ร้อยละของผู้ส าเร็จการศึกษาระดับอาชีวศึกษาและระดับอุดมศึกษาได้งานท าหรือประกอบอาชีพ

อิสระภายใน 1 ปี  
4. ร้อยละของผลงานวิจัย นวัตกรรม งานสร้างสรรค์ ส่ิงประดิษฐ์ได้รับการเผยแพร่/ตีพิมพ์  
5. ร้อยละขององค์ความรู้และส่ิงประดิษฐ์ท่ีนาไปใช้ประโยชน์ หรือแก้ไขปัญหาชุมชนท้องถิ่น  
6. จ านวนเครือข่ายการผลิตและพัฒนาก าลังคนกับองค์กร/หน่วยงานท้ังในและต่างประเทศ 
7. ร้อยละเฉล่ียของผู้เรียนในระบบทวิภาคีท่ีเพิ่มข้ึนต่อปี 
8. ร้อยละของผู้เรียนสายวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี ในสถาบันอุดมศึกษาระดับอนุปริญญาถึงปริญญาตรี 
9. ร้อยละของผู้มีความสามารถพิเศษด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และด้านอื่นๆ ท่ีได้รับการพัฒนา

เพิ่มข้ึน 
กลยุทธ์ 
1. เร่งผลิตและพัฒนาก าลังคนสาขาท่ีจ าเป็นต่อการพัฒนาประเทศ อาทิ ด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี 

แพทย์ และพยาบาล 
2. เร่งผลิตและพัฒนาสมรรถนะก าลังคนด้านอาชีวศึกษาให้ทันกับความเปล่ียนแปลงของเทคโนโลยี 

และรองรับพื้นท่ีเขตเศรษฐกิจพิเศษ 
3. ส่งเสริมภาพลักษณ์การอาชีวศึกษา เร่งปรับค่านิยม และวางรากฐานทักษะอาชีพให้แก่ผู้เรียนต้ังแต่

วัยการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
4. ส่งเสริม สนับสนุนการพัฒนาผู้มีความสามารถพิเศษอย่างต่อเนื่องทุกระดับ 
5. เสริมสร้างความเข้มแข็งของกระบวนการผลิตและพัฒนาก าลังคน โดยสร้างเครือข่ายความร่วมมือ

ตามรูปแบบประชารัฐ ท้ังระหว่างองค์กรภายในและต่างประเทศ 
6. ส่งเสริมงานวิจัยและนวัตกรรมท่ีสามารถน าไปใช้ประโยชน์ได้จริง 
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6.4 ยุทธศาสตร์ที่ 4 ขยายโอกาสการเข้าถึงบริการทางการศึกษาและการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต 
ผลผลิต /ผลลัพธ ์
ผู้เรียนทุกคนเข้าถึงการศึกษาท่ีมีคุณภาพอย่างเท่าเทียมกันในทุกระดับและประเภทการศึกษา  ได้รับ

การสนับสนุนค่าใช้จ่ายต้ังแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน  และสามารถเรียนรู้จากแหล่งเรียนรู้ได้
อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต สถานศึกษาในภูมิภาค/ชนบท ได้รับการยกระดับคุณภาพในการให้บริการ เด็กพิการ
และด้อยโอกาสได้รับโอกาสทางการศึกษาท้ังในระบบโรงเรียนและนอกระบบโรงเรียน  รวมท้ังสามารถเทียบ
โอนผลการเรียนและทักษะประสบการณ์เพื่อขอรับวุฒิการศึกษาเพิ่มขึ้นได้ 

ตัวชี้วัดภายใต้ยุทธศาสตร์ 
1. จ านวนปีการศึกษาเฉล่ียของคนไทยอายุ 15 - 59 ปี  
2. ร้อยละของก าลังแรงงานท่ีส าเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนต้นขึ้นไป  
3. ร้อยละของนักเรียนต่อประชากรวัยเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย อายุ 15 - 17 ปี  
4. ร้อยละของผู้เรียนพิการที่ข้ึนทะเบียนคนพิการได้รับการพัฒนาสมรรถภาพหรือบริการทาง

การศึกษา 
5. ร้อยละของผู้ผ่านการฝึกอบรม/พัฒนาทักษะอาชีพระยะส้ัน สามารถน าความรู้ไปใช้ในการประกอบ

อาชีพหรือพัฒนางานได้ 
6. จ านวนผู้รับบริการจากแหล่งเรียนรู้ในชุมชน 
กลยุทธ์ 
1. ประกันโอกาสการเข้าถึงบริการทางการศึกษาระดับการศึกษาข้ันพื้นฐานให้แก่ผู้เรียนในทุกพื้นท่ี  

ครอบคลุมถึงคนพิการ ผู้ด้อยโอกาส และผู้มีความต้องการพิเศษ 
2. ส่งเสริมการจัดการศึกษานอกระบบ และการเข้าถึงแหล่งเรียนรู้ท่ีสอดคล้องกับความสนใจ และวิถี

ชีวิตของผู้เรียนทุกกลุ่มเป้าหมาย 
3. เร่งสร้างความเข้มแข็งของระบบการเทียบโอนความรู้และประสบการณ์ให้เกิดผลเป็นรูปธรรมอย่าง

กว้างขวาง 
4. จัดหาทุนและแหล่งทุนทางการศึกษา 
5.  เร่งพัฒนาแหล่งเรียนรู้ท่ีเอื้อต่อการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างมีคุณภาพมีความหลากหลาย   

และสามารถให้บริการได้อย่างท่ัวถึง 

6.5 ยุทธศาสตร์ที่ 5 ส่งเสริมและพัฒนาระบบเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการศึกษา 
ผลผลิต /ผลลัพธ์ 
ผู้เรียน สถานศึกษาและหน่วยงานทางการศึกษาทุกระดับทุกประเภทการศึกษาเข้าถึงทรัพยากรและ

ระบบเครือข่ายเทคโนโลยีสารสนเทศอย่างท่ัวถึงและมีประสิทธิภาพ  มีองค์ความรู้เทคโนโลยี เพื่อการศึกษา 
เพื่อเพิ่มผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนท่ีสูงขึ้น รวมท้ังมีศูนย์กลางในการจัดเก็บรวบรวมส่ือการเรียนการสอนแบบ
ดิจิทัลท่ีทันสมัยและระบบฐานข้อมูลกลางทางการศึกษาของประเทศท่ีถูกต้องและเป็นปัจจุบัน 
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ตัวชี้วัดภายใต้ยุทธศาสตร์ 
1. ร้อยละของผู้เรียนในสถานศึกษาท่ีมีการจัดการเรียนการสอนทางไกลด้วยระบบ DLIT, DLTV, ETV 

มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเฉล่ียสูงขึ้น 
2. ร้อยละของสถานศึกษาท่ีได้รับบริการอินเทอร์เน็ตความเร็วไม่ต่ ากว่า 30 Mbps 
3. จ านวนระบบฐานข้อมูลกลางด้านการศึกษาของประเทศท่ีทันสมัย/เป็นปัจจุบัน 
กลยุทธ์ 
1. พัฒนาระบบเครือข่ายเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการศึกษาและการบริหารจัดการท่ีทันสมัยและไม่ซ้ าซ้อน 

ให้ผู้รับบริการสามารถเข้าถึงได้อย่างท่ัวถึงและมีประสิทธิภาพ 
2. พัฒนากระบวนการจัดท าระบบฐานข้อมูลกลางทางการศึกษาของประเทศ ระบบการรายงานผล

ของฐานข้อมูลโดยเช่ือมโยงข้อมูลการศึกษาทุกระดับ/ประเภทการศึกษา ให้เป็นเอกภาพเป็นปัจจุบัน และมี
มาตรฐานเดียวกัน 

3. ผลิตและพัฒนาโปรแกรมประยุกต์หรือส่ือการเรียนรู้อิเล็กทรอนิกส์ให้ผู้เรียน สถานศึกษาและ
หน่วยงานทางการศึกษาทุกระดับ/ประเภทการศึกษา น ามาใช้เพิ่มคุณภาพการเรียนรู้อย่างเป็นระบบ 

4. จัดหาอุปกรณ์/ทรัพยากรพื้นฐานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศให้กับผู้เรียนอย่างเพียงพอท่ัวถึง และ
เหมาะสมกับการแสวงหาความรู้ด้วยตนเองอย่างต่อเนื่อง 

6.6 ยุทธศาสตร์ที่ 6 พัฒนาระบบบริหารจัดการและส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการจัด
การศึกษา 

ผลผลิต /ผลลัพธ์ 
ระบบบริหารจัดการมีความคล่องตัวในการบริหารงานการศึกษามากยิ่งขึ้น มีความโปร่งใสและเป็นท่ี

ยอมรับของผู้รับบริการ โครงสร้างของกระทรวงได้รับการปรับปรุงให้มีประสิทธิภาพโดยการกระจายอ านาจลง
ไปสู่ส่วนภูมิภาคและสถานศึกษา และมีกลไกการส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนมีสนับสนุนทรัพยากร เพื่อการศึกษา 
สถานศึกษาทุกระดับทุกประเภทมีธรรมาภิบาลในการบริหาร รวมท้ังผู้เรียนในพื้นท่ีจังหวัดชายแดนภาคใต้มี
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนท่ีสูงขึ้น มีศักยภาพเพื่อไปประกอบอาชีพในท้องถิ่นได้ 

ตัวชี้วัดภายใต้ยุทธศาสตร์ 
1. สัดส่วนผู้เรียนในสถานศึกษาทุกระดับของรัฐต่อเอกชน  
2. ร้อยละของผู้เรียน เยาวชนและประชาชนในพื้นท่ีจังหวัดชายแดนภาคใต้ท่ีได้รับการพัฒนาศักยภาพ

หรือทักษะด้านอาชีพ สามารถมีงานท าหรือน าไปประกอบอาชีพในท้องถิ่นได้ 
3. ร้อยละของคะแนนเฉล่ียผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาหลักระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานในพื้นท่ีจังหวัด

ชายแดนภาคใต้จากการทดสอบระดับชาติเพิ่มข้ึน 
4. จ านวนภาคีเครือข่ายท่ีเข้ามามีส่วนร่วมในการจัด/พัฒนาและส่งเสริมการศึกษา  
5. ร้อยละของคะแนนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดาเนินงานของหน่วยงาน 
6. จ านวนโรงเรียนขนาดเล็กท่ีได้รับการบริหารจัดการเพื่อเข้าสู่ระบบโรงเรียนเครือข่าย 
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กลยุทธ์ 
1. ปรับปรุงกลไกการบริหารจัดการการศึกษาให้เป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล  โดยเน้นด้านคุณธรรม 

ความโปร่งใส ท้ังในระดับส่วนกลาง และในพื้นท่ีระดับภาค/จังหวัด 
2. พัฒนาระบบบริหารงานงบประมาณ/การเงินให้มีประสิทธิภาพ 
3. ยกระดับคุณภาพการศึกษาตอบสนองการสร้างอาชีพและเพิ่มคุณภาพชีวิต ลดวามเหล่ือมล้า  

สร้างความสมานฉันท์ และเสริมสร้างความมั่นคงในจังหวัดชายแดนภาคใต้ 
4. เร่งส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมรับผิดรับชอบในการจัดการศึกษา รวมท้ังสนับสนุนทรัพยากร

เพื่อการศึกษา 
5. เสริมสร้างภาพลักษณ์หน่วยงานให้เกิดความร่วมมือ และสร้างเครือข่าย/ความเป็นภาคีหุ้นส่วนกับ

องค์กรท้ังภายในและต่างประเทศ 
6. ส่งเสริมและขยายผลให้สถานศึกษาระดับการศึกษาข้ันพื้นฐานท่ีมีความพร้อม พัฒนาเป็น

สถานศึกษานิติบุคคลในกากับ 
 

จุดเน้นเชิงนโยบายรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (นายธีระเกียรติ  เจริญเศรษฐศิลป์)  
  ด้วยราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันศุกร์ท่ี 16 ธันวาคม 2559 สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ 
บดินทรเทพยวรางกูร ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าแต่งต้ังให้นายธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์ เป็นรัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงศึกษาธิการ และหม่อมหลวงปนัดดา ดิศกุล เป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ซึ่งในวันท่ี 
20 ธันวาคม 2559 นายธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการและรัฐมนตรีช่วยว่า
การกระทรวงศึกษาธิการท้ังสองท่าน พลเอก สุรเชษฐ์ ชัยวงศ์ และหม่อมหลวงปนัดดา ดิศกุล ได้มอบนโยบายและ
จุดเน้นเชิงนโยบายกระทรวงศึกษาธิการ โดยมีสาระส าคัญ ดังนี้  

ส่วนที่ 1  
1. น้อมน าแนวพระราชด าริ สืบสานพระราชปณิธานและพระบรมราโชบายด้านการศึกษา ของ

พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช และสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร  
มาขับเคล่ือนงานด้านการศึกษาให้เกิดเป็นรูปธรรม เพราะพระราชปณิธานของพระองค์ท่าน ถือเป็นพรอัน
สูงสุด และมอบเป็นนโยบาย เพื่อเป็นแนวทางในการปฏิบัติแก่หน่วยงานในสังกัด ดังนี้  

1.1 พระบรมราโชบายด้านการศึกษาของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร      
มีใจความส าคัญว่า 1) "การศึกษาต้องมุ่งสร้างพื้นฐานให้แก่ผู้เรียนใน 2 ด้าน คือ ส่งเสริมให้นักเรียนมีทัศนคติท่ี
ถูกต้อง 2) การศึกษาต้องมุ่งสร้างพื้นฐานชีวิตหรืออุปนิสัยท่ีมั่นคงเข้มแข็ง อาทิ การสร้างบุคลิกและอุปนิสัยท่ี   
ดีงาม (Character Education)"  

1.2. สืบสานพระราชปณิธานด้านการศึกษาของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช      
ท่ีทรงมีแนวพระราชกระแสฯ ทรงพระราชทานในวโรกาสต่าง ๆ เกี่ยวกับนักเรียน ครู และการศึกษา 
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1.2.1 นักเรียน  
o “ครูต้องสอนให้เด็กนักเรียนมีน้ าใจ เช่น คนเรียนเก่งช่วยติวเพื่อนท่ีเรียนล้าหลัง มิใช่สอนให้เด็กคิด

แต่จะแข่งขัน (Compete) กับเพื่อน เพื่อให้คนเก่งได้ล าดับดี ๆ เช่น สอบได้ท่ีหนึ่งของช้ัน แต่ต้องให้เด็กแข่งขัน
กับตนเอง” (11 มิ.ย. 2555)  

o “ครูไม่จ าเป็นต้องมีความรู้ทางเทคโนโลยีมาก แต่ต้องมุ่งปลูกฝังความดีให้นักเรียนช้ันต้นต้องอบรม
บ่มนิสัยให้เป็นพลเมืองดี เด็กโตก็ต้องท าเช่นกัน” (6 มิ.ย. 2555)  
  o “เราต้องฝึกหัดให้นักเรียนรู้จักท างานร่วมกันเป็นกลุ่มเป็นหมู่คณะมากขึ้น จะได้มีความสามัคคี รู้จัก
ดูแลช่วยเหลือซึ่งกันและกัน เอื้อเฟื้อเผ่ือแผ่ความรู้และประสบการณ์แก่กัน” (5 ก.ค. 2555)  
  o “ท าเป็นตัวอย่างให้นักเรียนเป็นคนดี นักเรียนรักครู ครูรักนักเรียน” (9 ก.ค. 2555)  

1.2.2 ครู  
  o“เรื่องครูมีความส าคัญไม่น้อยกว่านักเรียน ปัญหาหนึ่ง คือ การขาดครู เพราะจ านวน ไม่พอ และครู
ย้ายบ่อย ดังนั้น ก่อนคัดเลือกเด็กท่ีจะพัฒนาต้องพัฒนาครูก่อน ให้พร้อมท่ีจะสอนเด็กให้ได้ผล ตามท่ีต้องการ 
จึงจะต้องคัดเลือกครูและพัฒนาครู ต้องต้ังฐานะในสังคมของครูให้เหมาะสม และปลูกจิตส านึก โดยใช้ปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียง วิธีการคือ การใหทุ้นและอบรม กล่าวคือ ต้องมีความรู้ทางวิชาการ ในสาขาท่ีเหมาะสมท่ี
จะสอน ต้องอบรมวิธีการสอนให้มีประสิทธิภาพ มีความเป็นครูท่ีแท้จริง คือ มีความรักความเมตตาต่อเด็ก   
ควรเป็นครูท้องท่ีเพื่อจะได้มีความผูกพันและคิดท่ีจะพัฒนาท้องถิ่นท่ีเกิดของตนไม่คิดย้ายไปย้ายมา ”              
(11 มิ.ย. 2555)  

o “ต้องปรับปรุงครู ครูจะอายุ 40 - 50 ปี ก็ต้องเรียนใหม่ ต้องปฏิวัติครูอย่างจริงจัง” ( 6 มิ.ย. 2555)  
o “ปัญหาปัจจุบันคือ ครูมุ่งเขียนงานวิทยานิพนธ์ เขียนต าราส่งผู้บริหารเพื่อให้ได้ต าแหน่งและ

เงินเดือนสูงขึ้น แล้วบางทีก็ย้ายไปท่ีใหม ่ส่วนครูที่มุ่งการสอนหนังสือกลับไม่ได้อะไรตอบแทน ระบบไม่ยุติธรรม 
เราต้องเปล่ียนระเบียบตรงจุดนี้ การสอนหนังสือต้องถือว่าเป็นความดีความชอบ หากคนใดสอนดี ซึ่งส่วนมาก
คือมีคุณภาพและปริมาณ ต้องมี reward” (5 ก.ค. 2555)  
  o “ครูบางส่วนเวลาสอนนักเรียนจะสอนไม่หมดแต่เก็บไว้บางส่วน หากนักเรียนต้องการรู้ท้ังหมดวิชา 
ก็ต้องเสียเงินไปสมัครเรียนพิเศษกับครูท่านนั้น จะเป็นการสอนในโรงเรียนหรือส่วนตัวก็ตาม” (5 ก.ค. 2555) 
  2. การด าเนินการตามแผนยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ 20 ป ี 

2.1 กระทรวงศึกษาธิการจะด าเนินการตามแผนยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2560 - 2579) 
ภายใต้วิสัยทัศน์ “ประเทศมีความมั่นคง มั่งค่ัง ยั่งยืน เป็นประเทศพัฒนาแล้ว ด้วยการพัฒนาตามปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง” ซึ่งได้ก าหนดไว้ในรัฐธรรมนูญฯ โดยยึดยุทธศาสตร์ชาติเป็นจุดเน้นด้านการศึกษา ที่จะ
ด าเนินการ 6 ด้าน คือ  

1) ความมั่นคง  
2) การสร้างความสามารถในการแข่งขัน  
3) การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน  
4) การสร้างโอกาสความเสมอภาคและความเท่าเทียมกันทางสังคม  
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5) การสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตท่ีเป็นมิตรต่อส่ิงแวดล้อม  
6) การปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ  
3. จุดเน้นการด าเนินงานของกระทรวงศึกษาธิการ  
3.1 ด าเนินการอยู่ภายใต้กรอบยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2560 - 2579)  
3.2 ทุกโครงการของกระทรวงศึกษาธิการต้องเน้นความโปร่งใสและต่อต้านการทุจริตคอรัปช่ัน  
3.3 กระทรวงศึกษาธิการ ต้องมีคุณลักษณะ MM = Modernized MOE มีการด าเนินการสอดคล้อง

กับรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ....  
3.4 ด าเนินการเร่งด่วนตามข้อส่ังการของนายกรัฐมนตรีให้เห็นผลการดาเนินการเป็นรูปธรรม  
4. จุดเน้นส าคัญ นโยบาย แนวทางหลักการด าเนินงาน และโครงการส าคัญของ

กระทรวงศึกษาธิการ  
นายธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ได้มอบจุดเน้นเชิงนโยบาย   

แนวทางการด าเนินงาน และโครงการส าคัญของกระทรวงศึกษาธิการโดยยึดกรอบยุทธศาสตร์ชาติ 6 ด้าน    
เป็นหลักในการด าเนินการให้เป็นรูปธรรม ดังนี้  

1. ด้านความม่ันคง  
แนวทางหลัก  
1.1 พัฒนาหลักสูตร กระบวนการเรียนการสอน  
1.1.1 การเสริมสร้างความมั่นคงของสถาบันหลัก น้อมน าพระราชปณิธานและพระราชกระแส       

ด้านการศึกษา พัฒนาหลักสูตร การเรียนการสอนวิชาท่ีมีเนื้อหาเกี่ยวประวัติศาสตร์และสถาบันพระกษัตริย์  
  1.1.2 พัฒนากระบวนการเรียนการสอน เพื่อความปรองดองและสมานฉันท์ เช่น กิจกรรมเพื่อนช่วย
เพื่อน  

1.2 การบริหารจัดการ  
1.2.1 การศึกษาจังหวัดชายแดนภาคใต้และพื้นท่ีชายขอบ/ชายแดน  
1.2.2 ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา 
2. ด้านการผลิต พัฒนาก าลังคนและสร้างความสามารถในการแข่งขัน  
แนวทางทางหลัก : ผลิต พัฒนาก าลังคนและงานวิจัยที่สอดคล้องกับการพัฒนาประเทศ  
2.1 การยกระดับมาตรฐาน พัฒนาหลักสูตร ส่ือ และครูด้านภาษา  
2.1.1 ยกระดับวิชาภาษาอังกฤษรองรับ Thailand 4.0 ในสถานศึกษาสังกัดส านักงานคณะกรรมการ

การศึกษาข้ันพื้นฐานอย่างต่อเนื่อง และสังกัดส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา โดยจัดท า Echo 
English Vocational ซึ่งเป็น Application ภาษาอังกฤษ ส าหรับนักเรียนอาชีวศึกษาและการอบรมโดย Boot 
Camp ตลอดจนพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษของประชาชนในรูปแบบต่าง ๆ อาทิ หลักสูตรภาษาอังกฤษระยะ
ส้ัน Application และส่ือต่างๆ ท่ีหลากหลาย  
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2.1.2 พัฒนาวิชาภาษาจีน โดยหลักการเดียวกับวิชาภาษาอังกฤษ โดยปี 2560 จะด าเนินการเป็นกลุ่ม
เล็กโดยการสนับสนุนของสถานทูตสาธารณรัฐประชาชนจีน  

2.1.3 ขับเคล่ือนการจัดการเรียนรู้สะเต็มศึกษา (STEM Education) เพื่อแก้ปัญหาขาดแคลน 
บุคลากรสายวิทยาศาสตร์ของประเทศ  

2.1.4 พัฒนาโรงเรียนวิทยาศาสตร์ ห้องเรียนหลักสูตรพิเศษเพื่อเสริมสร้างศักยภาพ การแข่งขัน  
2.2 ผลิตก าลังคนรองรับ New S - Curve โดยสานพลังประชารัฐด้านการศึกษาและจัดการศึกษา    

ทวิภาคีอีกรูปแบบหนึ่งโดยใช้สถานการณ์จริงจากสถานประกอบการและชุมชน“ปรับโรงงาน เป็นโรงเรียน” 
โดยมุ่งเน้นให้นักเรียน นักศึกษาได้ฝึกทักษะฝีมือควบคู่กับการฝึกทักษะการท างานร่วมกับผู้อื่น เพื่อให้มี
สมรรถนะท่ีเป็นไปตามความต้องการของสถานประกอบการ  

2.3 ปรับปรุงกระบวนการเรียนการสอน เร่งรัดการพัฒนาอาจารย์ เพื่อผลิตนวัตกรรมและเทคโนโลยี รองรบั
อุตสาหกรรมเป้าหมาย 10 อุตสาหกรรมใหม่ 

3. ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน  
แนวทางหลัก  
3.1 การพัฒนาหลักสูตร กระบวนการเรียนการสอน การวัดและประเมินผล  
3.1.1 การจัดการศึกษาเด็กปฐมวัย  
1) กระทรวงศึกษาธิการ รับผิดชอบดูเด็กระดับช้ันอนุบาล 1 ถึงระดับช้ันอนุบาล 3 (เด็กอายุ 3 - 5 ปี) และ

จัดท ามาตรฐานผู้เรียน ครู สถานศึกษาและผู้บริหารเพื่อประกันคุณภาพให้แก่เด็กปฐมวัยทุกสังกัด  
2) หน่วยงานอื่น อาทิ กระทรวงมหาดไทย รับผิดชอบดูเด็กของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  
3.1.2 การส่งเสริม ปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม  
1) เรื่องคุณธรรม จริยธรรม เน้นการพัฒนาคุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ในเด็ก เยาวชน และต่อยอดการ

สร้างความดี ซึ่งโมเดลการสร้างความดีมีหลายทางท้ังกระบวนการลูกเสือ-เนตรนารี รวมท้ังรูปแบบโรงเรียน
คุณธรรม โรงเรียนวิถีพุทธ และโครงการยุวทูตความดี  

2) รณรงค์ให้เด็ก “เกลียดการโกง ความไม่ซื่อสัตย์” 
3.1.3 การพัฒนา ปรับปรุงหลักสูตรการเรียนการสอน  
1) หลักสูตรมีความยืดหยุ่น ชุมชนท้องถิ่นสามารถออกแบบหลักสูตรเองได้  
2) ปรับปรุงหลักสูตร โดยเพิ่ม 3 วิชา ซึ่งอยู่ในกรอบเดิม ได้แก่ วิชาภูมิศาสตร์ ICT และ Design and 

Technology โดยวิชา ICT และ Design and Technology เป็นการสนับสนุนช่วยเหลือจากประเทศอังกฤษ
และประเทศสหรัฐอเมริกา  

3) แก้ไขปัญหาอ่านไม่ออกเขียนไม่ได้ เน้นกิจกรรมการอ่านโดยเฉพาะการอ่าน ให้เด็กอนุบาลฟังและ
การปรับปรุงห้องสมุด  

4) เน้นการจัดการเรียนการสอน การคิดวิเคราะห์ตามรูปแบบ Active Learning ในห้องเรียนปกติและ
กิจกรรมเสริม โดยกิจกรรมลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ เป็นกิจกรรม/วิธีการย่อย รวมท้ังการรองรับผลการทดสอบ 
PISA และ STEM Education  
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3.1.4 การวัดและประเมินผล  
1) การวางแผนการประเมินผลนักเรียนนานาชาติ (PISA) เพื่อให้ผลคะแนนสูงขึ้น  
2) การประเมินผล O - Net ในวิชาสังคมศึกษาให้ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เป็นผู้

ประเมิน ส าหรับวิชาคณิตศาสตร์ และวิทยาศาสตร์ ให้สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเป็น
ผู้ออกข้อสอบ  

3) การออกข้อสอบวิชาคณิตศาสตร์ และวิทยาศาสตร์ ด าเนินการในรูปคณะท างานออกข้อสอบ  
3.2 การผลิต พัฒนาครู คณาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา  
3.2.1 การสรรหาครู  
1) โครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น มอบให้ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานและ

ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา เป็นหน่วยงานหลักด าเนินการสรรหาครู (การผลิต รูปแบบการสรรหา การ
บรรจุแต่งต้ัง การติดตามพร้อมการพัฒนา)  

2) เปิดโอกาสให้คนเก่งมาเป็นครู  
3.2.2 ปรับเกณฑ์การประเมินวิทยฐานะครูให้เป็นการเช่ือมโยงกับการเรียนการสอนเพื่อให้ครูอยู่ใน

ห้องเรียน 
3.2.3 การพัฒนาครู การอบรมครู  
1) หลักสูตรในการอบรมครูให้มีความเช่ือมโยงกับการได้รับวิทยฐานะและการได้รับใบอนุญาต

ประกอบวิชาชีพครู โดยต้องเป็นหลักสูตรท่ีได้รับการอนุมัติ/เห็นชอบ รวมท้ังการพัฒนาครูด้วยระบบ TPEP 
Online  

2) หน่วยด าเนินการให้หน่วยงานกลางในการพัฒนาครู คณาจารย์และบุคลากรทางการศึกษา ได้แก่ 
สถาบันอุดมศึกษา มหาวิทยาลัย และสถาบันพัฒนาครู คณาจารย์และบุคลากรทางการศึกษา  

4. ด้านการสร้างโอกาสความเสมอภาค และการลดความเหลื่อมล้ าทางการศึกษา  
  แนวทางหลัก : โอกาสและความเสมอภาคทางการศึกษา  

4.1 สร้างโอกาสและความเสมอภาคทางการศึกษาโดยยกระดับคุณภาพสถานศึกษาท่ีต้องการความ
ช่วยเหลือและพัฒนาเป็นพิเศษอย่างเร่งด่วน (ICU) รวมท้ังการด าเนินการตามแนวทาง No Child Left 
Behind คือ จัดทาข้อมูลเพื่อส่งต่อผู้เรียน การป้องกัน การติดตามเด็กออกกลางคันโดยชุมชน ผู้ปกครองร่วม
รับผิดชอบ และคัดกรองเด็กท่ีมีความจ าเป็นและต้องการเป็นพิเศษ  

4.2 เพิ่มโอกาสทางการศึกษาผ่านเทคโนโลยีดิจิทัล โดยบูรณาการเทคโนโลยีดิจิทัลเพ่ือการศึกษา ให้
สามารถใช้ประโยชน์ร่วมกัน ท้ังด้านโครงสร้างพื้นฐานและระบบเครือข่าย ด้านระบบข้อมูลสารสนเทศ เพื่อ
การศึกษา ด้านส่ือและองค์ความรู้ รวมถึงการพัฒนาบุคลากรให้ใช้เทคโนโลยีดิจิทัลอย่างสร้างสรรค์และรู้เท่า
ทันการเปล่ียนแปลง  

4.3 จัดระบบการคัดเลือกเข้าเรียนมหาวิทยาลัย (Admission) เพื่อสร้างความเท่าเทียมในการใช้สิทธิ์
เข้าศึกษาต่อระดับอุดมศึกษาผ่านระบบ Clearing – House 
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5. ด้านการเสริมสร้างคุณภาพชีวิตประชาชนที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม  
แนวทางหลัก : พัฒนาหลักสูตร กระบวนการเรียนการสอน  
5.1 โครงการธนาคารขยะ โดยโรงเรียนและชุมชนร่วมคัดแยกขยะน ากลับมาใช้ประโยชน์  
5.2 การสร้างจิตส านึกการพัฒนาอย่างยัง่ยืน เช่น โรงเรียนตามพระราชด าริ : ต้นแบบการจัดการ 

ส่ิงแวดล้อม  
5.3 หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงโดยขยายผลบรรจุในหลักสูตรทุกระดับ  
6. ด้านการพัฒนาระบบและการบริหารจัดการ  
แนวทางหลัก : พัฒนาระบบบริหารจัดการ  
6.1 เรื่องกฎหมาย  
เตรียมความพร้อมเกี่ยวกับกฎหมายการศึกษา เพื่อรองรับร่างรัฐธรรมนญู พ.ศ. ....  

จ านวน 12 ฉบับ ดังนี ้ 
6.1.1 กฎหมายหลัก  
1) พ.ร.บ. การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ....  
2) พ.ร.บ. กองทุนช่วยเหลือผู้ขาดแคลนทุนทรัพย์ พ.ศ. ....  
3) พ.ร.บ. ปฏิรูปการศึกษา  
: จัดต้ังคณะกรรมการให้แล้วเสร็จภายใน 60 วัน  
6.1.2 กฎหมายรอง ใน พ.ร.บ. ปฏิรูปการศึกษา  
1) พ.ร.บ. ระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ (ฉบับท่ี ..) พ.ศ. ....  
2) พ.ร.บ. สภาครูและบุคลากรทางการศึกษา  
3) พ.ร.บ. ระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (ฉบับท่ี ..) พ.ศ. ....  
4) พ.ร.บ. เงินเดือน วิทยฐานะและเงินประจ าต าแหน่งข้าราชการครู  
5) พ.ร.บ. การอุดมศึกษา พ.ศ. ....  
6) พ.ร.บ. โรงเรียนเอกชน (ฉบับท่ี ..) พ.ศ. ....  
7) พ.ร.บ. การศึกษาตลอดชีวิต พ.ศ. ....  
8) พ.ร.บ. เทคโนโลยีเพื่อการศึกษา พ.ศ. ....  
9) พ.ร.บ. กองทุนพัฒนาคร ูพ.ศ. ....  
6.2 ปรับปรุงระบบการบริหารงานบุคคลของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  
6.3 การจัดต้ังกระทรวงอุดมศึกษาท่ีเป็นรูปธรรมชัดเจน  
6.4 การขับเคล่ือนนโยบายระดับพื้นท่ี ให้ส านักงานศึกษาธิการภาคและส านักงานศึกษาธิการจังหวัด 

เป็นฐานในการขับเคล่ือนนโยบายเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา  
6.5 บริหารจัดการโรงเรียนแม่เหล็กและโรงเรียนขนาดเล็ก  
5. การขับเคลื่อน ก ากับ และการติดตามการน าจุดเน้นเชิงนโยบายรัฐมนตรีว่าการ

กระทรวงศึกษาธิการสู่การปฏิบัติ  
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5.1 ให้ส่วนราชการ หน่วยในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการจัดท าแผนปฏิบัติการตามจุดเน้นเชิงนโยบาย
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการระดับกระทรวง และระดับหน่วยงานท่ีสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ 6 
ด้าน  

5.2 ส านักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการเป็นหน่วยงานหลักและก าหนดกรอบการติดตาม ประเมินผล 
และรายงานรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ดังนี ้ 

5.2.1 จัดต้ังคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลการน าจุดเน้นเชิงนโยบายรัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงศึกษาธิการสู่การปฏิบัติ เพื่อเป็นกลไกในการขับเคล่ือนและติดตาม ประเมินผล การด าเนินงานตาม
นโยบาย  

5.2.2 ติดตามการน าจุดเน้นเชิงนโยบายนโยบายสู่การปฏิบัติ ประกอบด้วย การประชุมติดตามรายไตร
มาส รอบ 6 เดือน และ 12 เดือน ซึ่งการรายงานข้อมูลเป็นเอกสาร / e-report และการตรวจราชการ  

5.2.3 จัดท ารายงานและสรุปผลการปฏิบัติตามนโยบายท่ีเป็นจุดเน้นท่ีต้องเร่งรัดให้ปรากฏผลโดยเร็ว
ในทุกเดือน (ก่อนวันพุธสัปดาห์สุดท้ายของเดือน)  

5.2.4 จัดท ารายงานและสรุปผลการปฏิบัติตามจุดเน้นเชิงนโยบายทุกนโยบายเป็นรายไตรมาส รอบ 6 
เดือน และรอบ 12 เดือน  

5.2.5 การรายงานและสรุปผลการปฏิบัติตามข้อ 5.2.1 - 5.2.4 อาจมีการเปล่ียนแปลง ซึ่งจะมีการส่ัง
การ ให้ทราบเพื่อให้การด าเนินการเกิดความเหมาะสมต่อไป 
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ส่วนที่ 2 แนวทางการด าเนินงานและโครงการหลักที่กระทรวงศึกษาธิการขับเคลื่อนสอดคล้องกับ
ยุทธศาสตร์ชาติ และจุดเน้นเชิงนโยบาย 6 ด้าน 

ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี จุดเน้นเชิงนโยบาย 
รมว.ศธ / แนวทางหลัก 

การด าเนินงาน / โครงการหลัก 

1. ด้านความม่ันคง  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. จุดเนน้ด้านความม่ันคง  
แนวทางหลัก  
1.1 พฒันาหลักสตูร 
กระบวนการเรียน การสอน 
การวัด และประเมินผล 
  

1.2 การบริหารจัดการ  
1.3 การยกระดบัคณุภาพ
และส่งเสริมโอกาสในการ
เข้าถึงการศกึษาในเขต
พฒันาพิเศษ เฉพาะกิจ
จังหวัดชายแดนภาคใต ้ 
และพื้นทีพ่เิศษ  
 
 
 
 
 
 
 

 
1.4 การพฒันาการจัด
การศึกษาเพื่อการจัดระบบ
การดแูลและปอ้งกันภัย
คุกคามในรปูแบบใหม่ 
 

 
 
1. การสร้างความปรองดองและสมานฉันท ์
 
 
 
2. การขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดน
ภาคใต้ และพื้นที่ชายขอบ / ชายแดน  
โครงการพ้ืนฐานเพ่ือการพัฒนาการศึกษาใน 
เขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้  
โครงการสานฝันการกีฬาสู่ระบบการศึกษาจังหวัด
ชายแดนใต้  
การยกระดับคุณภาพการศึกษาในเขตพัฒนาพิเศษ
เฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้และ พ้ืนที่พิเศษ  
โครงการจัดการศึกษาส าหรับคนต่างด้าว  
3. การเสริมสร้างความม่ันคงของสถาบันหลักของ
ชาติ 
 โครงการพัฒนาคุณภาพเด็กไทยและเยาวชนไทย : 
การเรียนรู้โครงการอันเน่ืองมาจากพระราชด าร ิ
 การพัฒนาการเรียนรู้ประวัติศาสตร์ขาติไทย/ 
สถาบันพระมหากษัตริย์ 
 
4. การส่งเสริมการสร้างภูมิคุ้มกันและพัฒนา ทักษะ
ชีวิตเพื่อความม่ันคง  
โครงการค่ายสร้างสรรค์พัฒนาคุณภาพเด็กไทย  
โครงการ TO BE NUMBER ONE  
โครงการส่งเสริมการเรียนรู้เพ่ือพัฒนาทักษะชีวิต  
โครงการสร้างเครือข่ายเฝ้าระวังและแก้ไขปัญหายา
เสพติด  
การสร้างเสริมความรู้และทักษะความเป็นพลเมือง 
(Civic Education) 
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ยทุธศาสตร์ชาติ 20 ปี 
จุดเน้นเชิงนโยบาย 

รมว.ศธ / แนวทางหลัก การด าเนินงาน / โครงการหลัก 

2. ด้านการสร้าง
ความสามารถในการ
แข่งขัน  
 
 
 
 
 
 

2. จุดเนน้ด้านการผลติ 
พฒันากาลังคนและสร้าง
ความสามารถ ในการ
แข่งขัน  
แนวทางหลัก  
2.1. การผลติและพัฒนา
กาลังคนให้มีความ
เชี่ยวชาญและเปน็เลศิ
เฉพาะด้าน มีสมรรถนะ
ในสาขาที่ตรงตามความ
ต้องการของตลาดงาน
และการพัฒนาเศรษฐกิจ
และสังคมของประเทศ   

 
 
 
 
 
1. การจัดการศึกษาเพ่ือความเชี่ยวชาญ /เป็นเลิศเฉพาะ
ด้าน  
โครงการอาชวีศึกษาเป็นเลิศ  
โครงการอาชวีศึกษาไทยเป็น Hub ASEAN  
อาชีวศึกษาสู่สากล  
มหาวิทยาลัยเปิดปริญญาตรีในสายวชิาชีพ  
โครงการ Echo English Vocational  
โครงการอบรม Boot Camp ระดับอาชีวศึกษา  
โครงการสอนภาษาอังกฤษให้กับนักศึกษาอาชีวะที่จบ
ไปแล้ว  
โครงการพัฒนาวิชาภาษาจีน  
โครงการ Education Hub  
2. การส่งเสริม สนับสนุนการผลิตก าลังคนด้านอาชีวะ  
   1. การให้ทุนศึกษาด้านวิชาชีพ ช่างเทคนิคและบัณฑิต
นักปฏิบัติ (TTS)  
   2. การให้ทุนกู้ยืมในสาขาที่ขาดแคลน  
   3. การสร้างคา่นิยมอาชีวศึกษา  
   4. การส่งเสริมอาชีวะจิตอาสา  
3. การประสานพลังประชารัฐด้านการศึกษา  
   1. ทวิศึกษา  
   2. ทวิภาค ี 
   3. สหกิจศึกษา/Work-integrated Learning (WiL)  
   4. การสานพลังประชารัฐ  
   5. การปรับโรงงานเป็นโรงเรียน  
4. การส่งเสริม สนับสนุนการพัฒนาเพ่ือเสริมสร้างการ
ผลิตและพัฒนาก าลังคน  
การจัดท าแผนผลิตและพัฒนาก าลังคนให้ตรงกับความ
ต้องการของตลาดงานในกลุ่มอุตสาหกรรมเป้าหมาย  
โครงการสรา้งทักษะการเป็นผู้ประกอบการ Start Up / 
Spin Off 
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2.2 การส่งเสริมการ
วิจัยและพัฒนา  
เพื่อสร้างองค์ความรู้
และนวัตกรรมที่สร้าง
ผลผลิตและมูลค่าเพิ่ม
ทางเศรษฐกิจ   

โครงการจัดการเรียนรู้เป็นผู้ประกอบการท าธุรกิจ
พอเพียง  
 โครงการขับเคลื่อนการจัดการเรียนรู้สะเต็มศึกษา 
(STEM Education)  
 โครงการพัฒนารูปแบบการเรียนรู้ระดับ ม.ปลาย 
สู่ Thailand 4.0  
 โครงการส่งเสริมการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ  
    - โครงการพิเศษ EP/MEP และ EBE  
    - โครงการพัฒนา Application ภาษาอังกฤษ 
เพ่ือการสื่อสาร  
     - ส่งเสริมการเรียนการสอนภาษาต่างประเทศ
ภาษาท่ีสอง  
- พัฒนาครูแกนน าด้าน การจัดการเรียนการสอน
ภาษาอังกฤษ (Boot Camp)  
 โครงการพัฒนาสถานศึกษาการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน
เพ่ือสนับสนุนการผลิตก าลังคน โดย  
-สู่ความเป็นมาตรฐานสากล  
    -ความเป็นเลิศทางวิชาการ  
    -โรงเรียนต้นแบบสู่ความเป็นเลิศ  
    -ยกระดับคุณภาพในเขตเศรษฐกิจพิเศษ  
5. ส่งเสริมและพัฒนาทางวิชาการเพื่อเพิ่มขีด
ความสามารถในการแข่งขัน  
    -โครงการเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขัน  
ของคร ู 
    -โครงการพัฒนาขีดความสามารถทางการแข่งขัน
ของผู้เรียน  
 

6. ส่งเสริมการวิจัยและพัฒนานวัตกรรม  
โครงการอุดมศึกษาเป็นเลิศด้านการวิจัยเพ่ือพัฒนา
เทคโนโลยีและนวัตกรรม  
โครงการปรับปรุงงานวิจัยเข้าสู่ตลาด  
โครงการส่งเสริมวิจัยและพัฒนานวัตกรรมการ
เรียนรู้สู่ความเป็นเลิศ  
โครงการพัฒนาความสามารถในด้านวิจัย ให้แก่
ผู้เรียน  
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3. ด้านการพัฒนาและ
เสริมสร้างศักยภาพคน  
 
 
 
 
 

3. จุดเน้นด้านการ
พัฒนาและเสริมสร้าง
ศักยภาพคน  
แนวทางหลัก  
3.1 พัฒนาหลักสูตร 
กระบวนการเรียน  
การสอน การวัดและ
ประเมินผล  

 

 

 

 
 
 

 
1. การพัฒนาหลักสูตรที่มีความยืดหยุ่น  
โครงการส่งเสริมและพัฒนาหลักสูตร  
โครงการพัฒนาสื่อ คู่มือ Application Website  
โครงการพัฒนาหนังสือเรียนเพ่ือการเรียนรู้ใน
ห้องเรียน  
2. การปรับเพิ่ม 3 วิชา : ภูมิศาสตร์ / ICT / 
Design and Technology  
โครงการพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอนกลุ่ม
สาระพ้ืนฐาน (สังคมศึกษา) การพัฒนาการเรียนรู้วิชา
ภูมิศาสตร ์ 
3. การจัดการศึกษาปฐมวัย  
โครงการพัฒนาศักยภาพเด็กระดับปฐมวัย / ก่อน
ประถมศึกษา  
โครงการส่งเสริมนิสัยรักการอ่าน  
4. การเรียนการสอน รูปแบบ Active Learning  
โครงการลดเวลาเรียนเพ่ิมเวลารู้  
การใช้กระบวนการ BBL  
5. การส่งเสริมและสร้างคนดี  
โรงเรียนคุณธรรม  
โครงการพัฒนาจิตส านึกเยาวชนไทย  
โครงการพัฒนาโรงเรียนวิถีพุทธ  
โครงการส่งเสริมกิจกรรมลูกเสือ - เนตรนารี  
เพ่ือสร้างเสริมคุณธรรม จริยธรรมและลักษณะที่พึง
ประสงค ์ 
การรณรงค ์“เกลียดการโกง ความไม่ซื่อสัตย์”  
โรงเรียน/ห้องเรียนกีฬา  
การสร้างวินัย หน้าท่ี และความเป็นพลเมือง  
6. โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยี
การศึกษาทางไกล 
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3.2. การผลิตและพัฒนาครู 
คณาจารย์ และบุคลากร 
ทางการศึกษา  
 

7. การขับเคลื่อน STEM Education  
โครงการยกระดับผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน
วิทยาศาสตร์ข้ันพ้ืนฐาน  
โครงการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนด้านคณิตศาสตร ์
  

8. การยกระดับผลคะแนน PISA  
 

9. การวัดและประเมินผล  
การวางแผนประเมินผล O-Net วิชา สังคมศึกษา 
คณิตศาสตร ์และวิทยาศาสตร์  
การประเมินผ่านหรือซ้ าชั้นในชั้น ป.3 ป.6  
และ ม.3  
การพัฒนาแบบทดสอบการศึกษา  
พัฒนาระบบ ICT เพ่ือการทดสอบและประเมินผล  
การปรับเครื่องมือ ระบบและวิธีการประเมิน/
ประกันคุณภาพ  
โครงการพัฒนาระบบการแนะแนวในสถานศึกษา 
 

10. โครงการผลิตพัฒนา เสริมสร้างคุณภาพวิชาชีพ
ครู คณาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา  
 ผลิตครูเพ่ือพัฒนาท้องถ่ิน  
 ผลิตครูระบบปิด  
 ราชภฎัเป็นเลิศ (ด้านครู)  
 สนับสนุนทุนเรียนครูระดับอุดมศึกษา  
 มหาวิทยาลัยเป็นพ่ีเลี้ยง  
     -โครงการพัฒนาตามสมรรถนะตามความ ต้องการ
ของสถานศึกษาโดยความร่วมมือกับสถาบันอุดมศึกษา
ในพ้ืนที่  
 Training for trainers / Boot Camp  
 การพัฒนาระบบนิเทศ  
     -สร้าง Trainers ด้านการประเมินคุณภาพ  
 โครงการพัฒนาครูและบคุลากรทางการศึกษา 
ด้วย DLTV / TPEP online  
 การพัฒนาครูเฉพาะช่วงปิดภาคเรียน  
 โครงการจ้างครูผู้ทรงคุณค่า (ครูเกษียณ)  
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3.3 การส่งเสริม สนับสนุน
ให้คนทุกช่วงวัย มีทักษะ 
ความรู้ความสามารถ และ
การพัฒนาคุณภาพชีวิต 
อย่างเหมาะสมเต็มตาม
ศักยภาพ  
3.4 การส่งเสริมและพัฒนา
แหล่งเรียนรู้ สื่อตาราเรียน 
และสื่อการเรียนรู้ต่าง ๆ 
ให้มีคุณภาพ มาตรฐาน 
และประชาชนสามารถ
เข้าถึงแหล่งเรียนรู้ได้โดยไม่
จ ากัดเวลาและสถานที่  
 

11. ปรับปรุงหลักเกณฑ์ กฎ ระเบียบครู และ
บุคลากรทางการศึกษา  
การปรับหลักเกณฑ์การโอน/ย้าย  
การสร้างกรอบมาตรฐานการประเมิน  
การปรับปรุงหลักเกณฑ์และวิธีการประเมิน 
วิทยฐานะแนวใหม่  
การปรับเกณฑ์การสรรหาและบรรจุครูสาย
วิชาชีพ  
การปรับกฎ ระเบียบเรื่องใบประกอบวิชาชีพ  
 

12. ปรับปรุงมาตรการในการแก้ปัญหาหนี้ 
สินครู 
  

13. เร่งปรับปรุงบ้านพักครู 
 14. การส่งเสริมสนับสนุนการจัดการศึกษา
และการให้ความรู้ส าหรับคนทุกช่วงวัย  
 
 
 
 
15. การส่งเสริมสนับสนุนการผลิตสื่อ ต ารา 
สิ่งพิมพ์ สื่อวีดีทัศน์ และสื่ออเิล็กทรอนิกส์ที่มี
คุณภาพมาตรฐาน ผ่านการรับรองมาตรฐาน  
 

16. การส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนา
แหล่งเรียนรู้ตามมาตรฐานแหล่งเรียนรู้แต่ละ
ประเภท  
 

17. การพัฒนาทักษะด้านเทคโนโลยี  
การสร้างมูลค่าเพิ่มด้านผลผลิตและการ
บริการ และทักษะการเป็นผู้ประกอบการ 
แก่ประชาชนวัยท างานและผู้สูงวัย  
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4. ด้านการสร้าง
โอกาส ความเสมอภาค 
และความเท่าเทียมกัน
ทางสังคม  

4. จุดเน้นด้านการ
สร้างโอกาส  
ความเสมอภาค และ
ความเท่าเทียมกัน 
ทางสังคม 
แนวทางหลัก  
4.1 ขยายโอกาสการ
เข้าถึงบริการทาง
การศึกษาและการ
เรียนรู้อย่างต่อเนือ่ง
ตลอดชีวิต  
4.2 การเพิ่มโอกาส
และความเสมอภาค
ในการเข้าถึง
การศึกษาที่มีคุณภาพ  

 
 
 
 
 
 
 

1. การบริหารจัดการสถานศึกษาเพ่ือโอกาสและ การ
เข้าถึงบริการทางการศึกษา  
ยกระดับคุณภาพสถานศึกษาที่ต้องการความช่วยเหลือ
และพัฒนาเป็นพิเศษอย่างเร่งด่วน (ICU)  
การคัดเลือกเข้าเรียนมหาวทิยาลัย (Admission) ผ่าน
ระบบ Clearing-House  
บริหารจัดการ รร.ขยายโอกาส  
โครงการสรา้งเสริมคุณภาพสถานศึกษาขนาดเล็กใหไ้ด้
มาตรฐานอาชีวศึกษา  
ขยายโอกาสการศึกษาวิชาชีพ  
 ยกระดับคุณภาพการจัดการศึกษาส าหรบัเด็กพิเศษ  
การจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานที่เหมาะกับแรงงานนอก
ระบบแต่ละกลุ่มอาชีพ  
การจัดการศึกษานอกระบบส าหรับเด็กตกหล่น  
โครงการลดปัญหาการออกกลางคันของผู้เรียน 
อาชีวศึกษา  
No Child Left Behind  
โครงการเตรียมความพร้อมผู้เรียนอาชีวศึกษา 
(Pre.Voc.Ed)  
โครงการ DLTV / DLIT / ETV  
2. การจัดการศึกษาส าหรับกลุ่มท่ีมีความต้องการพิเศษ  
โครงการส่งเสริมความเสมอภาคส าหรบัเด็กพิการและ
เด็กด้อยโอกาส  
โครงการพัฒนาวิชาชีพเพื่อการมีงานท าของเด็กพิการ
และเด็กด้อยโอกาส  
โครงการยกระดับคุณภาพการศึกษาส าหรับเด็กพิการ
ต้ังแต่แรกเกิด 
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  โครงการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาแบบเรียน
รวม  
โครงการสนับสนุนเด็กพิการและเด็กด้อยโอกาส
ด้านกีฬาและนันทนาการ  
โครงการส่งเสริมการอ่าน การเขียนและการคิด
วิเคราะห์ส าหรับเด็กด้อยโอกาสในโรงเรียนศึกษา
สงเคราะห ์ 
โครงการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพครูผูส้อนใน
โรงเรียนศึกษา สงเคราะห ์โรงเรียนเฉพาะความพิการ
และศูนย์การศึกษาพิเศษ  
โครงการการเรียนรู้โครงการอันเน่ืองมาจาก
พระราชด าร ิในโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์และโรงเรียน
เฉพาะความพิการ  
โครงการพัฒนาระบบสื่อเทคโนโลยีและสิง่อ านวย
ความสะดวกทางการศึกษา ส าหรับคนพิการ  
3. โครงการด้านการศึกษาที่เก่ียวข้องกับ
พระมหากษัตริย์และพระบรมวงศานุวงศ ์ 
โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ  
โรงเรียนตามโครงการพระราชด าร ิ/  
อันเน่ืองมาจากพระราชด าริ  
โครงการทุนพระราชทาน  
4. การพัฒนาการศึกษาในพื้นที่พิเศษและเพื่อ
คุณภาพชีวิต  
โครงการพัฒนาความเข้มแข็งของโรงเรียนสู่และ
ผู้เรียนเศรษฐกิจฐานรากและชุมชมเข้มแข็ง  
โครงการพัฒนาการจัดการศึกษาโรงเรียนในพ้ืนที่
พิเศษ  
โครงการส่งเสริมให้ผู้เรียนท างานหารายได้ระหว่าง
ปิดภาคเรียน  
โครงการนักธุรกิจน้อยมีคุณธรรมน าสู่เศรษฐกจิ
สร้างสรรค์สู่สากล  
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 4.3 ส่งเสริมและพัฒนา
ระบบเทคโนโลยีดิจิทัล 
เพื่อการศึกษาและส าหรับ
คนทุกช่วงวัย  
4.4 การพัฒนาฐานข้อมูล
ด้านการศึกษาที่มี
มาตรฐาน เชื่อมโยงและ
เข้าถึงได้  

5. การขับเคลื่อนแผนแม่บทเทคโนโลย ีสารสนเทศ
เพื่อการศึกษา เพื่อสรา้งและเพิ่มประสิทธิภาพ 
ด้านการศึกษา  
บูรณาการด้านโครงสร้างพ้ืนฐานและระบบ
เครือข่าย  
   -พัฒนาระบบช่วยเหลือกลาง  
   -การจัดหาเทคโนโลยี สิ่งอานวยความสะดวก/สื่อ
อุปกรณ์และการบริการทีจ่ าเป็นเฉพาะบุคคล  
   -การจัดต้ังสถาบันเทคโนโลยีเพ่ือการศึกษา และ
กองทุนพัฒนาเทคโนโลยีเพ่ือการศึกษา  
   -การจัดต้ังสถานีโทรทัศน์เพ่ือการศึกษา รวมทั้งการ
พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานด้านระบบเทคโนโลยีดิจิทัล
เพ่ือการศึกษา  
บูรณาการด้านสื่อและองคค์วามรู ้ 
   -การพัฒนาคลังข้อมูล สื่อ และนวัตกรรมการเรียนรู้  
   -จัดท าหลักสูตรระยะสั้นที่จ าเป็นต่อการพัฒนา
คุณภาพชีวิตในยุค IT การพัฒนาศูนย์เรียนรู้ทุก
ประเภท  
   -จัดการเรียนรู้ / จัดท าสื่อส าหรับ ปชช. ในเรื่ององค์
ความรู้เก่ียวกับนโยบายการพัฒนาต่าง ๆ ของรัฐ  
   -จัดทา CD Tutor  
พัฒนาบุคลากรให้ใช้เทคโนโลยีดิจิทัล  
อย่างสร้างสรรค ์ 
มหาวิทยาลัยไซเบอร์ไทย / MOOCs  
บูรณาการงบประมาณ ICT  
บูรณาการด้านระบบข้อมูลสารสนเทศ  
เพ่ือการศึกษา  
   -การบูรณาการฐานข้อมูลเด็กตกหล่น  
   -บูรณาการข้อมูลการศึกษากับบัตรประจ าตัว
ประชาชน  
   -พัฒนาระบบ Credit Bank  
   -การพัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศ เพ่ือการบริหาร
และการจัดการศึกษา และพัฒนาสื่ออิเล็กทรอนิกส์  
   -พัฒนาฐานข้อมูลจัดเก็บทะเบียนประวัติผู้เรียนและ
บุคลากร 



แผนปฏิบัติการ ประจ�าปี 2562 . 47

ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี 
จุดเน้นเชิงนโยบาย 

รมว.ศธ / แนวทางหลัก การด าเนินงาน / โครงการหลัก 

  
 
 
 

การปรับปรุงแก้ไขกฎหมาย กฎระเบียบของ
หน่วยงานต่าง ๆ ทีเ่ก่ียวข้องกับการใช้ระบบเทคโนโลยี
ดิจิทัล เพ่ือการบริหารจัดการข้อมูลและสารสนเทศ
ทางการศึกษา  

5. ด้านการสร้างการ
เติบโตบนคุณภาพชีวิต 
ที่เป็นมิตรต่อ 
สิ่งแวดล้อม  

5. จุดเน้นด้านการ
เสริมสร้างคุณภาพชีวิต
ประชาชนที่เป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล้อม  
 



 แนวทางหลัก  
5.1 ส่งเสริมและพัฒนา
หลักสูตร กระบวนการ
เรียนรู้ แหล่งเรียนรู้ และ
สื่อการเรียนรู้ต่าง ๆ ท่ี
เก่ียวข้องกับการสร้างเสริม
คุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล้อม  
 
 
 
 
 
 
 
5.2 ส่งเสริม สนับสนนุการ
สร้างจิตส านึกรักษ์
สิ่งแวดล้อม มีคุณธรรม
จริยธรรม และน าแนวคิด
ตามหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพยีงสู่การ
ปฏิบัติในการด าเนนิชีวิต 

1. การสร้างความรู้ ความเข้าใจ ความตระหนักใน
การเปลี่ยนแปลงของภูมิอากาศและสภาพแวดล้อม  
โครงการพัฒนาหลักสูตรและการเรียนการสอน
เก่ียวกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศผลกระทบ
ภัยธรรมชาติ และภัยพิบัติจากการเปลี่ยนแปลงสภาพ
ภูมิอากาศ  
โครงการธนาคารขยะ  
โครงการเพ่ิมพ้ืนที่สีเขียว  
โครงการปลูกจิตส านึกรักษาทรัพยากรป่าไม้  
โครงการส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้เพ่ือจัดการขยะ 
น้ าเสีย ในโรงเรียน ชุมชน และลดพลังงานในโรงเรียน  
โครงการขับเคลื่อนหลักปรชัญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงสู่สถานศึกษา  
โครงการส่งเสริมแหล่งเรียนรู้ด้านพลังงาน  
(Green Office)  
โครงการส่งเสริมการเรียนรู้เพ่ือการอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติ  
2. การส่งเสริม สนับสนุนการสร้างจิตส านึก
สิ่งแวดล้อมรักษ์สิ่งแวดล้อม  
โครงการปลูกจิตส านึก/นิสัยอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติ  
โครงการสร้างวินัยและจิตส านึกในการจัด
การพลังงาน ขยะ น้ าเสีย มลพิษทางอากาศและ 
ความหลากหลายทางชีวภาพ
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 5.3 พัฒนาองค์ความรู้ 
งานวิจัย และนวัตกรรม 
ด้านการสร้างเสริมคุณภาพ
ชีวิตที่เป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล้อม  

3. พัฒนาองค์ความรู้ด้านการเป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล้อม  
โครงการน้อมน าศาสตร์พระราชาสู่การพัฒนา  
และเพ่ิมศักยภาพคนทุกช่วงวัย  
 

6. ด้านการปรับสมดุล
และพัฒนาระบบการ
บริหารจัดการภาครัฐ  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

6. จุดเน้นด้านการพัฒนา
ระบบและการบริหาร
จัดการ  
แนวทางหลัก  
6.1 ปรับปรุงโครงสร้างและ
การบริหารจัดการ 
การศึกษา  
 
 
 
 
 
6.2 เพิ่มประสิทธิภาพการ
บริหารจัดการสถานศึกษา  
 
 

 
 
 
 
 

1. ปรับโครงสร้างการบริหารราชการส่วนกลาง  
ส่วนภูมิภาค  
ปรับโครงสร้างส่วนราชการส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค  
จัดต้ังกระทรวงอุดมศึกษา  
การขับเคลื่อนนโยบายระดับพ้ืนที่ (ศธภ.และศธจ.)  
โครงการปฏิบัติการกระจายอ านาจแบบ Cluster  
2. การปรับปรุง แก้ไข ระเบียบ กฎหมายที่เก่ียวขอ้ง
กับการบริหารการศึกษาและส่งเสริม สนับสนุนให้
สถานศึกษา สถาบันการศึกษามีความคล่องตัว  
3. การเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการ
สถานศึกษา  
โครงการยกระดับคุณภาพสถานศึกษาท่ีต้องการ
ความช่วยเหลือและพัฒนาเป็นพิเศษอย่างเร่งด่วน 
(ICU)  
โครงการเพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการ
โรงเรียนแม่เหล็กและโรงเรียนขนาดเล็ก  
โครงการเพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการ
สถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน  
โครงการเพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการระดับ
อาชีวศึกษาและอุดมศึกษา  
โครงการส่งเสริมสนับสนุนสถานศึกษาเพ่ือพัฒนา
ศักยภาพและความพร้อมรองรับการปรับบทบาทการ
บริหารและจัดการศึกษา 
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6.3 ส่งเสริมการมีส่วนร่วม
ของทุกภาคส่วนในการจัด
การศึกษา  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

6.4 ปรับปรุงกฎหมาย
เก่ียวกับระบบการเงิน 
เพื่อการศึกษาที่ส่งผลต่อ
คุณภาพและประสิทธิภาพ
การจัดการศึกษา 
 
6.5 พัฒนาระบบ
บริหารงานบุคคลของครู 
อาจารย์ และบุคลากร
ทางการศึกษา  

โครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและ  
ธรรมาภิบาล “โรงเรียนสุจริต”  
โครงการโรงเรียนดรุณธรรม (คุณธรรม)  
การป้องกันและลดปัญหาการทะเลาะวิวาท  
โครงการพฒันาระบบการประกนัคุณภาพ
การศึกษาและการประเมินประสิทธิภาพการ 
จัดการศึกษาของสถานศึกษาทุกระดับ/ประเภท
การศึกษา  
โครงการระบบการควบคุมภายในเพื่อพัฒนา
คุณภาพการศึกษา  
4. ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนใน
การจัดการศึกษา  
โครงการพฒันารูปแบบ/แนวทางการ
ส่งเสริมการสร้างการมีส่วนร่วมในการจัดและ
สนับสนุนการจัดการศึกษาจากทุกภาคส่วนของ
สังคม  
โครงการส่งเสริมและสนับสนุนเครือข่าย
การศึกษาในการจัดการศึกษาในพื้นท่ี อาทิ 
สมัชชาการศึกษา หรือสภาการศึกษาจังหวัด 
หรือสถาบัน และองค์กรต่าง ๆ ในสังคม 
5. ปรับระบบทรัพยากรและการเงิน 
เพื่อการศึกษา  
โครงการระบบคูปองเพื่อการศึกษา  
โครงการจัดสรรงบประมาณโดยพิจารณา
จากการด าเนินงานท่ีเป็นไป ตามกรอบการ
ปฏิรูปการศึกษา 
6. โครงการพัฒนาครูและบุคลากรทางการ  
ศึกษาด้านการปราบปรามการทุจริต  
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การศึกษาของประเทศครั้งส าคัญท่ีจะพัฒนาประชากรในวัยเรียนทุกคนและทุกกลุ่มเป้าหมาย ซึ่งหมายรวมถึง  
กลุ่มผู้เรียนท่ีมีความต้องการจ าเป็นพิเศษ กลุ่มชาติพันธุ์ กลุ่มผู้ด้อยโอกาส และกลุ่มท่ีอยู่ในพื้นท่ีห่างไกล
ทุรกันดาร ให้มีความพร้อมท้ังกาย ใจ สติปัญญา มีสุขภาวะท่ีดีในทุกช่วงวัย มีจิตสาธารณะ รับผิดชอบต่อสังคม
และผู้อื่น มัธยัสถ์ อดออม โอบอ้อมอารี มีวินัย รักษาศีลธรรม และเป็นพลเมืองท่ีดีของชาติ และพลเมืองโลกท่ีดี 
มีหลักคิดท่ีถูกต้อง มีทักษะท่ีจ าเป็นในศตวรรษท่ี 21 มีทักษะส่ือสารภาษาอังกฤษและภาษาท่ี 3 และอนุรักษ์
ภาษาท้องถิ่น มีนิสัยรักการเรียนรู้และการพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต สู่การเป็นคนไทยและพลโลกท่ี
มีทักษะการคิดขั้นสูง เป็นนวัตกร นักคิด ผู้ประกอบการ เกษตรกรยุคใหม่ โดยมีสัมมาชีพตามความถนัดของ
ตนเอง โดยได้ก าหนดนโยบาย วิสัยทัศน์ พันธกิจ กลยุทธ์ เป้าประสงค์ และแนวทางในการด าเนินการ ดังนี้  
 

วิสัยทัศน์ 
 “ สร้างคุณภาพทุนมนุษย์ สู่สังคมอนาคตท่ียั่งยืน ” 
พันธกิจ 
  1. จัดการศึกษาเพื่อเสริมสร้างความมั่นคงของสถาบันหลักของชาติและการปกครองในระบบ
ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมขุ 

2. พัฒนาศักยภาพผู้เรียนเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันโดยพัฒนาคุณภาพผู้เรียนให้มีความรู้
ทักษะวิชาการ ทักษะชีวิต ทักษะวิชาชีพ คุณลักษณะในศตวรรษที่ 21 
  3. ส่งเสริมการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาให้เป็นมืออาชีพ 
  4. สร้างโอกาส ความเสมอภาคลดความเหล่ือมล้ า ให้ผู้เรียนทุกคนได้รับริการทางการศึกษาอย่างท่ัวถึง
และเท่าเทียม 

5. ส่งเสริมการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตท่ีเป็นมิตรกับส่ิงแวดล้อม ยึดหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง และเป้าหมายโลกเพื่อการพัฒนาท่ียั่งยืน (SDGs) 
  6. พัฒนาระบบบริหารจัดการแบบบูรณาการ และส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการจัด
การศึกษา 
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เป้าหมาย 
1. ผู้เรียน เป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้ คิดริเริ่มและสร้างสรรค์นวัตกรรม มีความรู้ ทักษะ และ

คุณลักษณะของผู้เรียนในศตวรรษที่ 21 มีสุขภาวะท่ีเหมาะสมตามวัย มีความสามารถในการพึ่งพาตนเอง  
และปรับตัวต่อการเป็นพลเมืองและพลโลกท่ีดี 
 2. ผู้เรียนท่ีมีความต้องการจ าเป็นพิเศษ กลุ่มชาติพันธุ์ กลุ่มผู้ด้อยโอกาส และกลุ่มท่ีอยู่ในพื้นท่ีห่างไกล
ทุรกันดาร ได้รับการศึกษาอย่างท่ัวถึง เท่าเทียม และมีคุณภาพ พร้อมก้าวสู่สากล ตามหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง 
  3. ครู เป็นผู้เรียนรู้ มีจิตวิญญาณความเป็นครู มีความแม่นย าทางวิชาการและมีทักษะการจัดการ
เรียนรู้ที่หลากหลายสนองผู้เรียนเป็นรายบุคคล เป็นผู้สร้างสรรค์นวัตกรรม และทักษะในการใช้เทคโนโลยี 
 4. ผู้บริหารสถานศึกษา มีความเป็นเลิศส่วนบุคคล คิดเชิงกลยุทธ์และนวัตกรรม มีภาวะผู้น าทาง
วิชาการ มีส านึกความรับผิดชอบ (Accountability) และการบริหารแบบร่วมมือ 
 5. สถานศึกษา มีความเป็นอิสระในการบริหารงานและจัดการเรียนรู้ ร่วมมือกับชุมชน ภาคเอกชนและ
ผู้เกี่ยวข้องในการจัดการศึกษาระดับพื้นท่ี จัดสภาพแวดล้อมในโรงเรียนเพื่อการเรียนรู้ในทุกมิติ เป็นโรงเรียน
นวัตกรรม 
 6. ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา มีการบริหารเชิงบูรณาการ เป็นส านักงานแห่งนวัตกรรมยุคใหม่  
ใช้ข้อมูลสารสนเทศและการวิจัยและพัฒนาในการขับเคล่ือนคุณภาพ ก ากับ ติดตาม ประเมินและรายงานผล
อย่างเป็นระบบ 
 7. ส านักงานส่วนกลาง ปรับเปล่ียนวัฒนธรรมการท างาน โดยกระจายอ านาจการบริหารและการจัด
การศึกษาให้สถานศึกษา บริหารเชิงบูรณาการ มีระบบข้อมูลสารสนเทศท่ีมีประสิทธิภาพ ก ากับ ติดตาม 
ประเมินผล และการรายงานผลอย่างเป็นระบบ ใช้วิจัยและนวัตกรรมในการขับเคล่ือนคุณภาพ 

นโยบาย  
นโยบายท่ี 1 ด้านการจัดการศึกษาเพื่อความมั่นคง 
นโยบายท่ี 2 ด้านการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน 
นโยบายท่ี 3 ด้านการพัฒนาผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษา 
นโยบายท่ี 4 ด้านการสร้างโอกาสในการเข้าถึงบริการการศึกษาท่ีมีคุณภาพ มีมาตรฐาน และลดความ

เหล่ือมล้ าทางการศึกษา 
นโยบายท่ี 5 ด้านการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการ 
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สวนท่ี 3 

ทิศทางการพัฒนาการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 

สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 2 

--------------------------- 

การทบทวน วิสัยทัศน พันธกิจ เปาประสงค กลยุทธ ของสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา

มัธยมศึกษา เขต 2 

 จากสภาพการเปลี่ยนแปลงทางสังคม เศรษฐกิจ ซ่ึงมีผลกระทบตอการบริหารจัดการในทุกภาคสวน 

ในฐานะการศึกษาเปนเครื่องมือของสังคม เศรษฐกิจ การเมืองการปกครอง เพ่ือเสริมสรางศักยภาพของบุคคล

ใหอยูในสังคมไดอยางมีความสุขอันจะสงผลใหประเทศม่ันคง ม่ังค่ัง และยั่งยืน การจัดการศึกษาในระดับ

ปฏิบัติการโดยเฉพาะอยางยิ่งโรงเรียนและสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา จึงเปนผูขับเคลื่อนการศึกษาโดยตรง 

จึงตองปรับแนวทางการบริหารจัดการใหสอดคลองกับสภาวะของสังคมเศรษฐกิจโลกท่ีเปลี่ยนแปลงไป อีกท้ัง

แนวนโยบายยุทธศาสตรการพัฒนาการศึกษาจะตองสนองตอบตอยุทธศาสตรชาติระยะ 20 ป (พ.ศ. 2560 -

2579) แผนการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ ฉบับท่ี 12 (พ.ศ. 2560 - 2564) ท่ีกําหนดเปาหมายการศึกษา

ของชาติไว ดังนั้น การทบทวนวิสัยทัศน พันธกิจ เปาประสงค กลยุทธของสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา

มัธยมศึกษา เขต 2 ซ่ึงมีความจําเปนท่ีจะตองระดมผูเก่ียวของพิจารณาเปาหมายหลักของการจัดการศึกษาของ

สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 2 ตอไป (รายละเอียดปรากฏในภาคผนวก) 

ทิศทางการดําเนินงานพัฒนาการศึกษาของสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 2 

 สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 2 ไดกําหนดเปาหมาย ทิศทางการบริหารการศึกษา 

เพ่ือขับเคลื่อนการดําเนินงานตามยุทธศาสตรชาติ ระยะ 20 ป (พ.ศ. 2560 - 2579) แผนการศึกษาของ

กระทรวงศึกษาธิการ ฉบับ ท่ี 12 (พ.ศ.  2560 - 2564) จุดเนนเชิ งนโยบายของรัฐมนตรีว าการ

กระทรวงศึกษาธิการ (นายธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป) นโยบายสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ึนพ้ืนฐาน 

ปงบประมาณ พ.ศ. 2562 และจุดเนนของสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 2 เพ่ือขับเคลื่อน

คุณภาพการศึกษาสูการปฏิบัติและผลการทบทวนวิสัยทัศน พันธกิจ เปาประสงค กลยุทธ จึงไดกําหนดทิศ

ทางการดําเนินงาน ดังนี้ 

 

 

 

ส่วนที่ 3
ทิศทางการพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐาน

ส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 2
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วิสัยทัศน 

  “ เปนองคกรสงเสริมการจัดการศึกษาท่ีมีคุณภาพตามมาตรฐานสากล บนพ้ืนฐานความเปนไทย ” 

 วิสัยทัศนยอยท่ี 1 คุณภาพ  หมายถึง ผูเรียน ครู และบุคลากรทางการศึกษามีคุณภาพตามกําหนด 

 วิสัยทัศนยอยท่ี 2 มาตรฐาน หมายถึง สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 2 และ 

           โรงเรียนมีระบบการบริหารจัดการท่ีมีมาตรฐาน 

วิสัยทัศนยอยท่ี 3 ความเปนไทย หมายถึง ผูเรียน ครู และบุคลากรทางการศึกษา มีคานิยมความ 

เปนไทย ยึดม่ันการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข อนุรักษ

วัฒนธรรมประเพณีไทย และดํารงชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

พันธกิจ 

1. สงเสริมและปลูกฝงคานิยมความเปนไทย ยึดม่ันการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมี

พระมหากษัตริยทรงเปนประมุข และอนุรักษวัฒนธรรมประเพณีไทย 

  2. พัฒนาศักยภาพผูเรียนใหมีคุณลักษณะตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน มีทักษะการ

เรียนรูในศตวรรษท่ี 21 และเพ่ิมขีดความสามารถในการแขงขัน 

  3. พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาใหมีทักษะในการจัดการเรียนการสอนท่ีเนนผูเรียนเปนสําคัญ

และมีประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานอยางมืออาชีพ 

 4. จัดการศึกษาใหประชากรวัยเรียนไดรับโอกาสและความเสมอภาคทางการศึกษาอยางท่ัวถึงและมี

คุณภาพ 

  5. พัฒนาใหโรงเรียนจัดการศึกษาเพ่ือเสริมสรางคุณภาพชีวิตท่ีเปนมิตรกับสิ่งแวดลอม และดํารงชีวิต

ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

 6. พัฒนาระบบการบริหารจัดการแบบบูรณาการ และสงเสริมใหทุกภาคสวนมีสวนรวมในการจัด

การศึกษาสูมาตรฐานสากล 

เปาประสงค 

 1. ผูเรียน ครู และบุคลากรทางการศึกษา มีคานิยมความเปนไทย ยึดม่ันการปกครองระบอบ

ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข และอนุรักษวัฒนธรรมประเพณีของไทย 

  2. ผูเรียนมีคุณภาพตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน มีทักษะการเรียนรูในศตวรรษท่ี 21 

และมีความสามารถในการแขงขัน  
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  3. ครแูละบุคลากรทางการศึกษามีทักษะในการจัดการเรียนการสอนท่ีเนนผูเรียนเปนสําคัญ และ 

มีประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานอยางมืออาชีพ 

 4. สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาและโรงเรียนจัดการศึกษาใหประชากรวัยเรียนไดรับโอกาสและ 

ความเสมอภาคทางการศึกษาอยางท่ัวถึง และมีคุณภาพ 

 5. โรงเรียนจัดการศึกษาเพ่ือเสริมสรางคุณภาพชีวิตท่ีเปนมิตรกับสิ่งแวดลอม และดํารงชีวิตตามหลัก

ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

  6. สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาและโรงเรียน มีระบบการบริหารจัดการแบบบูรณาการ สงเสริมให 

ทุกภาคสวนมีสวนรวมในการจัดการศึกษาสูมาตรฐานสากล และจัดการเรียนการสอนท่ีเนนผูเรียนเปนสําคัญ 

โดยใช Digital Technology สงเสริมการจัดการเรียนรู 

กลยุทธ 

 1. สงเสริมใหผูเรียน ครู และบุคลากรทางการศึกษามีคานิยมความเปนไทย ยึดม่ันการปกครองระบอบ 

ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข และอนุรักษวัฒนธรรมประเพณีของไทย 

  2. สงเสริมใหโรงเรียนพัฒนาคุณภาพผูเรียนใหมีคุณลักษณะตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ัน

พ้ืนฐานมีทักษะการเรียนรูในศตวรรษท่ี 21 เพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถในการแขงขัน 

  3. สงเสริมใหครูและบุคลากรทางการศึกษามีทักษะในการจัดการเรียนการสอนท่ีเนนผูเรียนเปนสําคัญ

และมีประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานอยางมืออาชีพ 

 4. จัดใหประชากรวัยเรียนไดรับโอกาส และความเสมอภาคทางการศึกษาอยางท่ัวถึง และมีคุณภาพ 

 5. สงเสริมใหโรงเรียนจัดการศึกษาเพ่ือเสริมสรางคุณภาพชีวิตท่ีเปนมิตรกับสิ่งแวดลอม และดํารงชีวิต

ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

  6. สงเสริมใหสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาและโรงเรียนพัฒนาระบบการบริหารจัดการแบบบูรณาการ 

และสงเสริมใหทุกภาคสวนมีสวนรวมในการจัดการศึกษาสูมาตรฐานสากล 
 

จุดเนน 

  1. การยกระดับคุณภาพผูเรียนใหเต็มตามศักยภาพ 

  2. การพัฒนาระบบการดูแลชวยเหลือนักเรียนใหไดมาตรฐาน 

  3. การสงเสริมการจัดการศึกษาของสถานศึกษาสูความเปนเลิศ   

               “โรงเรียนนาอยู  นักเรียนอยากรู  ครูอยากสอน ” 

วัฒนธรรมองคกร 

   “ สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 2 เปนองคกรชั้นนํา คุณธรรมเปนเลิศ ”  



แผนปฏิบัติการ ประจ�าปี 2562 . 55

สวนท่ี 4 

สรุปแผนงาน โครงการ งบประมาณประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562 

--------------------------- 

 สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 2 ไดรับจัดสรรงบประมาณประจําปงบประมาณ พ.ศ. 

2562 จากสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐานมาบูรณาการเพ่ือการบริหารจัดการอยางมี

ประสิทธิภาพ เพ่ือใหเกิดประสิทธิผลสูงสุด โดยจัดทํารายละเอียดการใชจายงบประมาณประจําป พ.ศ. 2562 

ดังนี้ 

  สวนท่ี 1 งบประมาณบริหารจัดการสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 2 (งบประจํา) 

จํานวน 3,000,000 บาท ดังรายละเอียดตอไปนี้ 

ท่ี รายการ งบประมาณ ผูรับผิดชอบ 

ก คาตอบแทนใชสอยและวัสดุ       กลุมบริหารงานการเงิน 

1 คาอาหารทําการนอกเวลา 90,000 และสินทรัพย 

2 คาเบี้ยเลี้ยง ท่ีพัก พาหนะและ คชจ.ประชุม 120,000  

3 คาซอมแซมยานพาหนะ 75,000  

4 คาซอมแซมครุภัณฑ 65,000  

5 คาซอมแซมสิ่งกอสราง 80,000  

6 วัสดุสํานักงาน 250,000  

7 วัสดุน้ํามันเชื้อเพลิงและหลอลื่น 85,000  

8 คาบํารุงรักษาเครื่องปรับอากาศ 57,580  

9 คาจางถายเอกสาร 75,000  

10 คาเชาพ้ืนท่ีเว็บไซต สพม. 2 12,000  

11 คาใชจายอ่ืน ๆ ตามท่ีจําเปน (6 เดือน)   

 -  คาจางเจาหนาท่ีธุรการ  1 คน  92,700 กลุมนโยบายและแผน 

 -  คาจางเจาหนาท่ีการเงิน  4 คน  389,760 กลุมบริหารงานการเงิน 

และสินทรัพย 

 -  คาจางนักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ 

   3 คน 

278,100 กลุมบริหารงานบุคคล 

 -  คาจางเจาหนาท่ีธุรการ  2 คน 180,000 กลุมบริหารงานบุคคล 

 -  คาจางเจาหนาท่ีธุรการ  1 คน  92,700 กลุมนิเทศ ติดตามและ

ประเมินผลการจัดการศึกษา 
 

ส่วนที่ 4
สรุปแผนงาน โครงการ งบประมาณประจ�าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
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ท่ี รายการ งบประมาณ หมายเหตุ 

 -  คาจางเจาหนาท่ีธุรการ  2 คน  182,700 กลุมอํานวยการ 

 -  คาจางเจาหนาท่ีประชาสัมพันธ  1 คน 90,000 กลุมอํานวยการ 

 -  คาจางพนักงานทําความสะอาด  2 คน  117,600 กลุมอํานวยการ 

 -  คาจางพนักงานขับรถยนต  1 คน 74,160 กลุมอํานวยการ 

 -  คาจางยามรักษาความปลอดภัย  1 คน 92,700 กลุมอํานวยการ 

ข คาสาธารณูปโภค  กลุมบริหารงานการเงิน 

1 คาไฟฟา  350,000 และสินทรัพย 

2 คาน้ําประปา 55,000  

3 คาโทรศัพท  50,000  

4 คาไปรษณียโทรเลข          45,000  

รวมท้ังส้ิน 3,000,000  
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  สวนท่ี 2 งบประมาณพัฒนาคุณภาพการศึกษาสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 2  

(งบพัฒนา) จํานวน 2,000,000 บาท ดังรายละเอียดตอไปนี้ 
 

ท่ี โครงการ/กิจกรรม งบประมาณ 

 สพม.2 

งบประมาณ 

 โรงเรียน 

งบประมาณ 

 สพฐ. 
ผูรับผิดชอบ 

นโยบายท่ี 2 พัฒนาคุณภาพผูเรียน     

1 โครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน     

 - มหกรรมวิชาการยกระดับคณุภาพทางการศึกษา 220,000 - 640,000 กลุมนิเทศฯ 

 สพม. 2     

2 โครงการประกวดแขงขันทักษะทางวิชาการ     

 - งานมหกรรมความสามารถทางศลิปหัตถกรรม 500,000 - - กลุมนิเทศฯ 

 ทางวิชาการและเทคโนโลยีของนักเรียน ปการศึกษา     

 2562     

 รวม 720,000  640,000  

นโยบายท่ี 3 พัฒนาผูบริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษา     

3 โครงการพัฒนาครู ผูบริหาร และบุคลากรทางการ     

 ศึกษา     

 3.1 การเพ่ิมศักยภาพครูผูชวยบรรจุใหม 80,000 1,020,000 - กลุมบรหิาร 

 ปงบประมาณ 2562    งานบุคคล 

 3.2 การเพ่ิมศักยภาพบุคลากรทางการศึกษา 220,000 - - กลุมบริหาร 

 สูความเปนเลิศ ครั้งท่ี 1 และ 2     งานการเงินฯ 

 (งบพัฒนา สพม.2 เพ่ิม จํานวน 250,000 บาท)    กลุมนโยบายฯ 

     กลุมอํานวยการ 

 3.3 สงเสริมวินัย คณุธรรมและจรยิธรรมสําหรับ - 213,900 - กลุมบรหิาร 

 ขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ประจาํป    งานบุคคล 

 งบประมาณ พ.ศ. 2562     

 รวม 300,000 1,233,900 -  
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ท่ี โครงการ/กิจกรรม 
งบประมาณ 

สพม.2  

 

งบประมาณ 

โรงเรียน 

งบประมาณ 

สพฐ. 
ผูรับผิดชอบ 

นโยบายท่ี 4 สรางโอกาสในการเขาถึงบริการการศึกษาท่ีม ี     

คุณภาพ มีมาตรฐาน และลดความเหลื่อมล้ําทางการศึกษา     

4 โครงการสรางโอกาสและลดความเหลื่อมล้ํา     

 ทางการศึกษา     

 4.1 อบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาครท่ีูจัดการเรียน - - 161,400 กลุมนิเทศฯ 

 การสอนท่ีมีความตองการจําเปนพิเศษ 

 

    

 4.2 ศึกษาและพัฒนาการดําเนินงานระบบดูแล 28,000 - - กลุมสงเสริมฯ 

 ชวยเหลือนักเรยีน     

 4.3 ทบทวนและพัฒนาระบบดูแลชวยเหลือนักเรยีน 52,000 - - กลุมสงเสริมฯ 

 ของโรงเรียนในสังกัด 

 

    

 4.4 การรับนักเรียนและจดัท่ีเรยีนใหประชากรวัย

 

25,000 - 20,000 กลุมสงเสริมฯ 

 4.5 สงเสริมการจัดการศึกษาข้ันพ้ืนฐานโดย

 

20,000 - - กลุมสงเสริมฯ 

 บุคคล องคกรวิชาชีพ องคกรชุมชนและองคกร

 

    

 สถานประกอบการ     

 4.6 จัดคายทักษะชีวิตและผูนํานักเรียน 45,000 - - กลุมสงเสริมฯ 

 4.7 อบรมใหความรูกับลูกเสือ เนตรนารี หลักสตูร - - 416,000 กลุมสงเสริมฯ 

 ลูกเสือตานภัยยาเสพติด     

 4.8 อบรมใหความรูโครงการสถานศึกษาสีขาว 30,000 - - กลุมสงเสริมฯ 

 ปลอดยาเสพตดิ     

 4.9 จัดชุมชนลูกเสือ เนตรนารี และผูบังคับบัญชา - 540,500 - กลุมสงเสริมฯ 

 ลูกเสือโรงเรยีนในสังกัด สพม. 2     

 รวม 200,000 540,500 597,400  

นโยบายท่ี 5 เพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการ 

 

    

5 โครงการเพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจดัการสู     

 ความเปนเลิศ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562     

 5.1 ประชุมปฏิบัติการลางสํานวนการสืบสวนและ 40,000 - - กลุมบรหิาร 

 สอบสวนวินัย ละเมดิทางแพง    งานบุคคล 

 5.2 สงเสริมศักยภาพการบริหารจดัการ 180,000 - - กลุมนโยบาย 

 ดานนโยบายและแผน    และแผน 
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ท่ี โครงการ/กิจกรรม 
งบประมาณ 

สพม.2  

 

งบประมาณ

โรงเรียน 

งบประมาณ 

สพฐ. 
ผูรับผิดชอบ 

 5.3 ตรวจสอบภายในสถานศึกษา 40,000 - - หนวยตรวจ 

     สอบภายใน 

 5.4 สงเสริมและพัฒนาระบบประกันคุณภาพ 30,000 - - กลุมนิเทศฯ 

 ภายในของสถานศึกษา     

 5.5 เสริมสรางสมรรถนะขาราชการครูและบุคลากร 235,000 - - กลุมอํานวยการ 

 ทางการศึกษาใหมีสวนรวมในการปฏิบัติงานตาม     

 มาตรฐานอยางมืออาชีพ     

 5.6 พัฒนาระบบขอมูลและเทคโนโลยสีารสนเทศ

 

50,000 - - กลุมสงเสรมิ 

 การสื่อสารเพ่ือการบริหารจัดการศึกษา    การศึกษา 

     ทางไกลฯ 

 5.7 เพ่ิมประสิทธิภาพการจดัเก็บขอมูลสารสนเทศ - - 262,400 กลุมนิเทศฯ 

 ดานการวัดผล ประเมินผลทางการศึกษาระดับเขต     

 พ้ืนท่ีการศึกษาและระดับโรงเรียน (ใชงบ O-Net)     

 5.8 เพ่ิมประสิทธิภาพการบรหิารงบประมาณ - 156,800  กลุมบริหาร

ิ   ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562    งานการเงินฯ 

 5.9 โครงการพัฒนาและยกระดับโรงเรียนมาตรฐาน 30,000 - - กลุมนิเทศฯ 

 สากล     

 5.10 นิเทศเต็มพิกัดเพ่ือพัฒนาคณุภาพการศึกษา 150,000 - - กลุมนิเทศฯ 

 สูมาตรฐาน บนพ้ืนฐานความเปนไทย     

 5.11 การจัดทําบัตรประจําตัวขาราชการเคลื่อนท่ี 25,000 - - กลุมบรหิาร 

 และปรับปรุงทะเบียนประวัติ (ก.ค.ศ.16) 

 

   งานบุคคล 

 รวม 780,000 156,800 262,400  

 รวมงบประมาณท้ังสิ้น 2,000,000 1,931,200 1,499,800  
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ส่วนที่ 5
รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม

ตามแผนปฏิบัติการประจ�าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

ส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 2

ส่วนที่ 5   
รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม 

ตามแผนปฏบิัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 2 

 
  ส ำนักงำนเขตพื้นท่ีกำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต 2 ได้รับจัดสรรงบประมำณประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 
2562 จำกส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำข้ันพื้นฐำน เพื่อใช้บริหำรพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำส ำนักงำน 
เขตพื้นท่ีกำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต 2 รวมทั้งบริหำรจัดกำรตำมบริบทของส ำนักงำนเขตพื้นท่ีกำรศึกษำ 
จ ำนวน 5,000,000 บำท โดยมีรำยละเอียดโครงกำร/กิจกรรม ดังต่อไปนี ้
  1. ควำมสอดคล้องสัมพันธ์ของโครงกำร/กิจกรรมกับนโยบำยของส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำ 
ขั้นพื้นฐำนและส ำนักงำนเขตพื้นท่ีกำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต 2 

นโยบาย สพฐ. กลยุทธ์ สพม.2 
จ านวน 
โครงการ งบประมาณ 

1. จัดกำรศึกษำเพื่อควำม
มั่นคง 
2. พัฒนำคุณภำพผู้เรียน 
3. พัฒนำผู้บริหำร ครู และ
บุคลำกรทำงกำรศึกษำ 
4. สร้ำงโอกำสในกำรเข้ำถึง
บริกำรกำรศึกษำท่ีมีคุณภำพ 
มีมำตรฐำน 
และลดควำมเหล่ือมล้ ำ
ทำงกำรศึกษำ 
5. เพิ่มประสิทธิภำพกำร
บริหำรจัดกำร 

1. ส่งเสริมให้ผู้เรียน ครู และบุคลำกรทำงกำร
ศึกษำมีค่ำนิยมควำมเป็นไทย ยึดมั่นกำร
ปกครองระบอบประชำธิปไตยอันมี
พระมหำกษัตริย์ทรงเป็นประมุข อนุรักษ์
วัฒนธรรมประเพณีของไทย 

2. ส่งเสริมให้โรงเรียนพัฒนำคุณภำพผู้เรียน
ให้มีคุณลักษณะตำมหลักสูตรแกนกลำง
กำรศึกษำข้ันพื้นฐำน มีทักษะกำรเรียนรู้ใน
ศตวรรษที่ 21 เพื่อเพิ่มขีดควำมสำมำรถใน
กำรแข่งขัน 
3. ส่งเสริมให้ครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำมี
ทักษะในกำรจัดกำรเรียนกำรสอนท่ีเน้น
ผู้เรียนเป็นส ำคัญและ มีประสิทธิภำพในกำร
ปฏิบัติงำนอย่ำงมืออำชีพ 

4. จัดให้ประชำกรวัยเรียนได้รับโอกำส และ
ควำมเสมอภำคทำงกำรศึกษำอย่ำงท่ัวถึง และ
มีคุณภำพ 
 

 

5 2,000,000  
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นโยบาย สพฐ. กลยุทธ์ สพม.2 
จ านวน 
โครงการ งบประมาณ 

 

5. ส่งเสริมให้โรงเรียนจัดกำรศึกษำ 
เพื่อเสริมสร้ำงคุณภำพชีวิตท่ีเป็นมิตรกับ
ส่ิงแวดล้อม และด ำรงชีวิตตำมหลักปรัชญำ
ของเศรษฐกิจพอเพียง 
6. ส่งเสริมให้ส ำนักงำนเขตพื้นท่ีกำรศึกษำ
และโรงเรียนพฒันำระบบกำรบริหำรจัดกำร
แบบบูรณำกำร และส่งเสริมให้ทุกภำคส่วนมี
ส่วนร่วมในกำรจัดกำรศึกษำสู่มำตรฐำนสำกล 

  

 
  2. โครงกำร/กิจกรรมท่ีสนองตอบต่อนโยบำยของส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำข้ันพื้นฐำน  และ
กลยุทธ์ของส ำนักงำนเขตพื้นท่ีกำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต 2 มี ดังนี้ 
  นโยบายที่ 1 จัดการศึกษาเพื่อความม่ันคง 
  - ไม่ม ี
  นโยบายที่ 2 พัฒนาคุณภาพผู้เรียน 
  1) โครงกำรยกระดับผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียน 
  2) โครงกำรประกวดแข่งขันทำงวิชำกำร 
  นโยบายที่ 3 พัฒนาผูบ้ริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษา 
  - โครงกำรพฒันำครู ผู้บริหำร และบุคลำกรทำงกำรศึกษำ 
  นโยบายที่ 4 สร้างโอกาสในการเข้าถึงบริการการศึกษาที่มีคุณภาพ มีมาตรฐานและลดความ
เหลื่อมล้ าทางการศึกษา 
  - โครงกำรสร้ำงโอกำสและลดควำมเล่ือมล้ ำทำงกำรศึกษำ 
   นโยบายที่ 5 เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการ 
  - โครงกำรเพิ่มประสิทธิภำพกำรบริหำรจัดกำรสู่ควำมเป็นเลิศ ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2562 
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โครงการ     ยกระดับผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียน 
สนองกลยุทธ์ สพม.2 กลยุทธ์ที่  1 - 6  
สนองนโยบาย สพฐ.       นโยบำยท่ี 2  พัฒนำคุณภำพผู้เรียน  
ลักษณะโครงการ  โครงกำรใหม่  
หน่วยงานที่รับผิดชอบ    กลุ่มนิเทศติดตำมและประเมินผลกำรจัดกำรศึกษำ 
ผู้รับผิดชอบโครงการ     นำยวีระศักดิ์ ศรีสังข์ และคณะ 
ระยะเวลาด าเนินการ ธันวำคม 2561 - กันยำยน 2562 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
1. หลักการและเหตุผล   
 แผนพัฒนำเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ ฉบับท่ี 12 (พ.ศ. 2560 - 2565) ได้ก ำหนดทิศทำงของ
แผนพัฒนำเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติในระยะ 5 ปี ด้ำนกำรศึกษำไว้ข้อแรก คือ ให้มีกำรยกระดับคุณภำพ
กำรศึกษำและกำรเรียนรู้ให้มีคุณภำพเท่ำเทียมและท่ัวถึง  อีกท้ังปีงบประมำณ พ.ศ. 2562 ส ำนักงำน
คณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำนให้แนวปฏิบัติในกำรพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำบำงประกำรว่ำ ให้มี         
กำรส่งเสริมกำรพัฒนำครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำให้เป็นมืออำชีพ ให้มีกำรพัฒนำศักยภำพผู้เรียนเพื่อเพิ่ม     
ขีดควำมสำมำรถในกำรแข่งขันโดยพัฒนำคุณภำพผู้เรียนให้มี ควำมรู้ ทักษะวิชำกำร ทักษะชีวิต ทักษะวิชำชีพ 
คุณลักษณะในศตวรรษที่ 21 ซึ่งส ำนักงำนเขตพื้นท่ีกำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต 2  มีแนวคิดกำรพัฒนำคุณภำพ
กำรศึกษำท่ีสอดคล้องกับทิศทำงกำรพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำในระดับชำติดังกล่ำว ท่ีว่ำ “สร้ำงนักเรียนดีให้
บ้ำนเมือง สร้ำงครูดีให้ห้องเรียน  สร้ำงผู้บริหำรดีให้โรงเรียน  สร้ำงโรงเรียนดีให้ชุมชน” ท่ีมีสนับสนุนส่งเสริม
ให้โรงเรียนทุกแห่งมีกำรพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำแบบองค์รวมหรือรอบด้ำนท้ังด้ำนกำรบริหำรจัดกำรด้ำนกำร
จัดกำรเรียนกำรสอนเพื่อคุณภำพของนักเรียนท้ังด้ำนผลสัมฤทธิ์ทำงวิชำกำร และด้ำนคุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ 
โดยกำรมีส่วนร่วมส่งเสริม พัฒนำ และ นิเทศ ติดตำมตรวจสอบคุณภำพกำรศึกษำขององค์คณะบุคคล         
ท้ังคณะผู้บริหำรระดับเขตพื้นท่ีกำรศึกษำ คณะกรรมกำรติดตำม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศกำรศึกษำ           
(ก.ต.ป.น.)  สหวิทยำเขต ศูนย์พัฒนำวิชำกำร คณะศึกษำนิเทศก์ ตลอดปีงบประมำณ 2562  
 ตลอดระยะเวลำ 1 ปีงบประมำณ โรงเรียนย่อมมีผลงำนกำรพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำของท้ังผู้บริหำร
โรงเรียนและครูทุกกลุ่มสำระกำรเรียนรู้และกิจกรรมพัฒนำผู้เรียนท่ีส่งผลดีต่อคุณภำพของนักเรียนให้เห็นเป็น    
เชิงประจักษ์  ดังนั้น ส ำนักงำนเขตพื้นท่ีกำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต 2 จึงจัดท ำโครงกำรยกระดับผลสัมฤทธ์ิทำง  
กำรเรียน  :  มหกรรมวิชำกำรยกระดับคุณภำพกำรศึกษำ  สพม. 2  เพื่อสนับสนุนส่งเสริมแต่ละโรงเรียนให้     
มีกำรแลกเปล่ียนเรียนรู้ผลงำนภำยในโรงเรียน  และคัดเลือกผลงำนดีเด่นน ำเสนอในระดับสหวิทยำเขต       
เพื่อกำรคัดเลือกให้น ำเสนอผลงำนในระดับเขตพื้นท่ีกำรศึกษำต่อไป  ซึ่งกระบวนกำรด ำเนินงำนดังกล่ำว จะ
เป็นกำรกระตุ้นให้ผู้พัฒนำคุณภำพกำรศึกษำทุกคนมีกำรพัฒนำตนเอง พัฒนำงำนอย่ำงต่อเนื่องจำกกำรวิพำกษ์
ของผู้เช่ียวชำญ ได้เผยแพร่ผลงำนท่ีขยำยวงกว้ำงจำกระดับโรงเรียนสู่ระดับเขตพื้นท่ีกำรศึกษำ และ
ระดับประเทศต่อไป    
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2.วัตถุประสงค์ 
 2.1  เพื่อยกระดับคุณภำพกำรศึกษำของโรงเรียนในสังกัดส ำนักงำนเขตพื้นท่ีกำรศึกษำมัธยมศึกษำ 
เขต 2    
 2.2  เพื่อส่งเสริมกำรท ำงำนแบบเครือข่ำยท้ังระดับเขตพื้นท่ีกำรศึกษำ สหวิทยำเขต  ศูนย์พัฒนำ
วิชำกำรและ โรงเรียน   
 2.3  เพื่อส่งเสริมควำมเป็นเลิศทำงวิชำกำรของส ำนักงำนเขตพื้นท่ีกำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต 2   
 
3. เป้าหมาย 
 3.1 เชิงปริมาณ 
 3.1.1  ทุกโรงเรียนในสังกัดส ำนักงำนเขตพื้นท่ีกำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต 2 ร่วมโครงกำร 
 3.1.2  สหวิทยำเขตและศูนย์พัฒนำวิชำกำร ท้ัง 11 แห่ง จัดนิทรรศกำรน ำเสนอผลงำนดีเด่น 
ครอบคลุมผลงำนของฝ่ำยบริหำร  ครู และนักเรียนท่ีเป็นผลจำกกำรพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำของโรงเรียน  
            3.1.3  ผู้บริหำรโรงเรียนท้ัง 52 แห่ง ครู นักเรียนและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ ในสังกัดส ำนักงำน
เขตพื้นท่ีกำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต 2 และหน่วยงำนอื่น จ ำนวน 2,000 คน  ร่วมงำน มหกรรมวิชำกำร
ยกระดับคุณภำพกำรศึกษำ  สพม.2      
 3.2 เชิงคณุภาพ 
               3.2.1  ผู้บริหำรโรงเรียนมีกำรสร้ำงสรรค์ผลงำนในกำรบริหำรจัดกำรภำยในโรงเรียน   
 3.2.2  ครูทุกกลุ่มสำระกำรเรียนรู้และกิจกรรมพฒันำผู้เรียนของแต่ละโรงเรียน มีกำรพฒันำ
คุณภำพกำรจัดกำรเรียนกำรสอนหรือกำรสร้ำงนวตักรรมเพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียนและหรือคุณภำพ
ด้ำนอื่น ๆ ท่ีมีผลต่อผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียน  โดยมีกำรน ำกระบวนกำร PLC (Professional Learning 
Community) หรือวิธีกำรอื่นๆ มำใช้ในกำรด ำเนินงำน  
 3.2.3  มีผลงำนกำรปฏิบัติท่ีเป็นเลิศ (Best Practice) ของผู้บริหำรโรงเรียนในระดับสหวิทยำเขต 
และ ระดับเขตพื้นท่ีกำรศึกษำมัธยมศึกษำเขต 2 เกี่ยวกับกำรบริหำรจัดกำรท่ีส่งผลต่อคุณภำพของครูในกำร
จัดกำรเรียนกำรสอนหรือกำรพัฒนำนวัตกรรม  ท่ีส่งผลต่อระดับผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียนและหรือคุณภำพ 
ด้ำนอื่นๆ ของนักเรียนท่ีมีผลต่อผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียน   
 3.2.4  มีผลงำนกำรปฏิบัติท่ีเป็นเลิศ  (Best Practice)  ของครูทุกกลุ่มสำระกำรเรียนรู้และ
กิจกรรมพัฒนำผู้เรียน ท่ีมีประสิทธิภำพในกำรกำรส่งเสริมและพัฒนำคุณภำพนักเรียนด้ำนผลสัมฤทธิ์ทำงกำร
เรียนและหรือคุณภำพด้ำนอื่นๆ ของนักเรียนท่ีมีผลต่อผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียน   
 

 
 
 
 
 
 



64 . แผนปฏิบัติการ ประจ�าปี 2562

4. กิจกรรม/ข้ันตอนการด าเนินงาน  
 4.1 ขั้นวางแผน (P) 
       4.1.1 แต่งต้ังและประชุมคณะกรรมกำรโครงกำร มหกรรมวิชำกำร ยกระดับคุณภำพกำรศึกษำ  
สพม. 2  ประกอบด้วย ผู้บริหำร สพม. 2 ประธำนเครือข่ำยเครือข่ำยส่งเสริมประสิทธิภำพกำรจัดกำรศึกษำ
มัธยมศึกษำ ประธำนสหวิทยำเขต ประธำนศูนย์พัฒนำวิชำกำร ศึกษำนิเทศก์และบุคลำกรในสังกัด สพม.2    
ท่ีเกี่ยวข้องในกำรก ำหนดแนวทำงกำรด ำเนินงำน กำรนิเทศ ติดตำม เพื่อยกระดับคุณภำพกำรศึกษำของ
โรงเรียนในสังกัดส ำนักงำนเขตพื้นท่ีกำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต 2 (จ ำนวน 4 ครั้งๆ ละ 1 วัน)  
       4.1.2 แต่งต้ังคณะกรรมกำรจัดท ำแนวทำงกำรด ำเนินงำนและเกณฑ์กำรคัดเลือกผลงำนกำร
ปฏิบัติท่ีเป็นเลิศ (Best Practice) ของผู้บริหำรโรงเรียนและครู  โดยมีกำรประชุมปฏิบัติกำรด ำเนินงำน    
(จ ำนวน 1 ครั้ง  2 วัน)  
       4.1.3 จัดส่งเอกสำรในข้อ 4.1.2  ให้โรงเรียน  สหวิทยำเขต  ศูนย์พัฒนำวิชำกำร  ศึกษำนิเทศก์
และผู้เกี่ยวข้อง  ตรวจสอบ  แล้วน ำมำประชุมปฏิบัติกำรเพื่อกำรปรับปรุงพร้อมเผยแพร่  (จ ำนวน 1 ครั้ง 2 วัน)   
                 4.1.4 เผยแพร่เอกสำรพร้อมช้ีแจงแนวด ำเนินงำนให้แก่โรงเรียน สหวิทยำเขต ศูนย์พัฒนำ
วิชำกำร เขตพื้นกำรศึกษำ (เผยแพร่ในวันประชุมผู้บริหำร / เว็บไซต์ สพม.2 / ออนไลน์อื่นๆ / ประชุมสหวิทยำ
เขต / ประชุมศูนย์พัฒนำวิชำกำร  โดยมีศึกษำนิเทศก์ท่ีเกี่ยวข้องหรือประสำนงำนสหวิทยำเขต/ศูนย์ฯ ร่วม
ประชุมหรือเผยแพร่ด้วย) 
 4.2  ขั้นด าเนินงาน (D) 
          4.2.1  ผู้บริหำร (ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียน และ รองผู้อ ำนวยกำรโรงเรียน)  ท้ัง 52 โรงเรียนจัดท ำ
แนวทำง/รูปแบบกำรบริหำรจัดกำรท่ีส่งผลต่อคุณภำพของครูในกำรจัดกำรเรียนกำรสอนหรือกำรพฒันำ
นวัตกรรม  ท่ีส่งผลต่อระดับผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียนและหรือคุณภำพด้ำนอื่นๆ ของนักเรียนท่ีมีผลต่อ
ผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียน   
  4.2.2 ครูแต่ละกลุ่มสำระกำรเรียนรู้และกิจกรรมพัฒนำผู้เรียนของแต่ละโรงเรียน  จัดท ำ
แนวทำงกำรส่งเสริมและพัฒนำคุณภำพนักเรียนด้ำนผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียนและหรือคุณภำพด้ำนอื่นๆ ท่ีมีผล
ต่อผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียน  โดยน ำกระบวนกำร PLC (Professional Learning Community) หรอืวิธีกำร 
อื่น ๆ มำใช้ในกำรด ำเนินงำน 
   4.2.3  แต่ละโรงเรียนคัดเลือก  ผลงำนกำรปฏิบัติท่ีเป็นเลิศ  (Best Practice)  ของครูในแต่ละ  
กลุ่มสำระกำรเรียนรู้และกิจกรรมพัฒนำผู้เรียน แบ่งเป็นระดับช้ันมัธยมศึกษำตอนต้นและตอนปลำย (ได้ผลงำน 
ระดับช้ันละ 9 ผลงำน)  ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียน 1  ผลงำน และ ผลงำนของรองผู้อ ำนวยกำรโรงเรียน 1 ผลงำน  
ตำมแนวทำงและเกณฑ์กำรคัดเลือกท่ีส ำนักงำนเขตพื้นท่ีกำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต 2  รวมจ ำนวน 20 ผลงำน 
ส่งผลงำนท้ัง  20  ผลงำนไปยังประธำนสหวิทยำเขต 
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  4.2.4 แต่ละสหวิทยำเขตคัดเลือก  ผลงำนกำรปฏิบัติท่ีเป็นเลิศ  (Best Practice)  ของโรงเรียน
ในสหวิทยำเขต  ดังนี้ 
       1)  ผลงำนกำรปฏิบัติท่ีเป็นเลิศ  ของผู้บริหำรโรงเรียน (ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียน  1 ผลงำน  
และ รองผู้อ ำนวยกำรโรงเรียน 1 ผลงำน )  รวมจ ำนวน 2 ผลงำน    
       2)  ผลงำนกำรปฏิบัติท่ีเป็นเลิศ ของครูแต่ละกลุ่มสำระกำรเรียนรู้และกิจกรรมพัฒนำ
ผู้เรียน กลุ่มละ 2 ผลงำน  แบ่งเป็นระดับช้ันมัธยมศึกษำตอนต้นและตอนปลำย (ได้ผลงำนรวม 18 ผลงำน) 
       แต่ละสหวิทยำเขตส่งผลกำรคัดเลือกพร้อมเอกสำร ส่งมำยัง ส ำนักงำนเขตพื้นท่ีกำรศึกษำ
มัธยมศึกษำ เขต 2  เพื่อกำรคัดเลือกระดับเขตพื้นท่ีกำรศึกษำ 
  4.2.5 ระดับเขตพื้นท่ีกำรศึกษำ  โดยคณะกรรมกำรโครงกำรมหกรรมวิชำกำรยกระดับคุณภำพ 
กำรศึกษำ  สพม. 2  (ผู้บริหำรส ำนักงำนเขตพื้นท่ีกำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต 2 ประธำนเครือข่ำยเครือข่ำย
ส่งเสริมประสิทธิภำพกำรจัดกำรศึกษำมัธยมศึกษำ ประธำนสหวิทยำเขต  ประธำนศูนย์พัฒนำวิชำกำร  
ศึกษำนิเทศก์และบุคลำกรในสังกัด สพม.2 ท่ีเกี่ยวข้องในกำรยกระดับคุณภำพกำรศึกษำ) คัดเลือกผลงำนระดับ
เขตพื้นท่ีกำรศึกษำ จำกกลุ่มบุคลำกรแต่ละกลุ่ม   โดยได้จ ำนวนผลงำนจำกท้ัง 11 สหวิทยำเขต  ดังนี้ 
     1)  กลุ่มผู้อ ำนวยกำรโรงเรียน     จ ำนวน  11  ผลงำน  คัดเลือก เหลือ 3 ผลงาน 
     2)  กลุ่มรองผู้อ ำนวยกำรโรงเรียน  จ ำนวน  11  ผลงำน  คัดเลือก เหลือ 3 ผลงาน      
       3)  กลุ่มครูทั้ง 8 กลุ่มสำระกำรเรียนรู้  ท้ังระดับช้ันมัธยมศึกษำตอนต้นและตอนปลำย  
         จ ำนวน 176 ผลงำน  คัดเลือก เหลือ 48 ผลงาน      
          (กลุ่มสำระกำรเรียนรู้ละ 6 ผลงำน (ม.ต้น และ ม.ปลำย ระดับละ 3 ผลงำน)  
     4)  กลุ่มครูกิจกรรมพัฒนำผู้เรียน   จ ำนวน 22 ผลงำน    คัดเลือก เหลือ  6 ผลงาน 
          (ม.ต้น และ ม.ปลำย ระดับละ 3 ผลงำน)   
  

  4.2.6 กำรน ำเสนอผลงำนท่ีได้รับคัดเลือก ในงำนมหกรรมวิชำกำรยกระดับคุณภำพกำรศึกษำ   
สพม. 2  โดยมีผู้ทรงคุณวุฒิวิพำกษ์เพื่อกำรพัฒนำต่อยอด และกำรให้รำงวัลกำรปฏิบัติท่ีเป็นเลิศ (Best 
Practice)  จัดอันดับ 3 อันดับ ในแต่ละกลุ่ม (ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียน  รองผู้อ ำนวยกำรโรงเรียน  8 กลุ่มสำระ
กำรเรียนรู้ และ  กิจกรรมพัฒนำผู้เรียน) ประจ ำปี 2562  (รวมจ ำนวนผลงำนท้ังส้ิน 60 ผลงำน) 
 4.3  ขั้นก ากับติดตาม (C) 
        กำรติดตำมควำมก้ำวหน้ำในกำรด ำเนินงำน จำกกำรประชุมของแต่ละกลุ่มงำนและกำรนิเทศ 
ติดตำม ดังนี้ 
  4.3.1 กำรประชุมผู้บริหำรโรงเรียน ในแต่ละเดือน 
  4.3.2 กำรประชุมกรรมกำรบริหำรเครือข่ำยมัธยมศึกษำ  กำรประชุมของแต่ละสหวิทยำเขต 
กำรประชุมของแต่ละศูนย์พัฒนำคุณภำพวิชำกำรฯ  
  4.3.3 กำรนิเทศ ติดตำมโดยคณะกรรมกำรติดตำม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศกำรศึกษำ  
(ก.ต.ป.น.) และ ศึกษำนิเทศก์ประจ ำสหวิทยำเขต และศูนย์พัฒนำวิชำกำรฯ 
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 4.4  ขั้นปรับปรุง (A)  
        4.4.1  หน่วยงำนแต่ละแห่งแต่งต้ังคณะกรรมกำรประเมินผลเป็นของตนเอง (โรงเรียน 52 แห่ง   
สหวิทยำเขต 11 แห่ง และเขตพื้นท่ีกำรศึกษำ)  เพื่อด ำเนินกำรประเมินผล ท้ังด้ำนผลส ำเร็จ  กระบวนกำร
ด ำเนินงำน  ปัจจัยสนับสนุนให้เกิดผลส ำเร็จ  หรือสภำพปัญหำ/อุปสรรคกำรด ำเนินงำนพร้อมแนวทำงแก้ไข 
ข้อเสนอแนะเพื่อกำรพัฒนำต่อไป   โดยมีกำรจัดท ำแบบประเมินและกำรจัดท ำรำยงำน 
  4.4.2  น ำเสนอผลกำรด ำเนินงำน ในท่ีประชุมผู้บริหำรโรงเรียน  สหวิทยำเขต และเผยแพร่สู่
สำธำรณะ   
  4.4.3  คณะกรรมกำรโครงกำรมหกรรมวิชำกำร ยกระดับคุณภำพกำรศึกษำ  สพม. 2 น ำผล
กำรประเมินมำวำงแผนกำรพัฒนำงำนในปีงบประมำณต่อไป  
 

5.  สถานที่และระยะเวลา 
   สถานที่ ส ำนักงำนเขตพื้นท่ีกำรศึกษำมัธยมศึกษำเขต 2  และโรงเรียนในสังกัดทุกแห่ง 
 ระยะเวลา ธันวำคม 2561 - ตุลำคม 2562  
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6.  รายละเอียดการใช้งบประมาณ จ านวน 860,000 บาท 
     (ใช้งบประมำณระยะแรก 220,000 บำท และรองบประมำณจัดสรรเพิ่มเติม จ ำนวน 640,000 บำท) 

กิจกรรม/รายการ 
งบประมาณจ าแนกตามหมวดรายจ่าย ระยะเวลา

ปฏิบัติงาน ตอบแทน ใช้สอย วัสดุ รวม 
กิจกรรมที่ 1 ประชุมคณะกรรมกำรโครงกำร 
(จ ำนวน 4 ครั้ง ๆ ละ 1 วัน ) 

     
ธ.ค. 61 
มี.ค. 62 
มิ.ย. 62 
ก.ย. 62 

 
 
 

ค่ำอำหำรว่ำงและเครื่องด่ืม  
(40 คน x 35 บำท  x  2 มื้อ) x  4 ครั้ง 

- 11,200 - 11,200 

ค่ำอำหำรกลำงวัน  
(40 คน x 150 บำท  x  1 มื้อ)  x 4 ครั้ง 

-  
24,000 

-  
24,000 

-ค่ำวัสดุ    - - 5,000 5,000   
รวม -  35,200 5,000  40,200   

กิจกรรมที่ 2   ประชุมปฏิบัติกำรจัดท ำแนวทำงกำร
ด ำเนินงำนและเกณฑ์กำรคัดเลือกผลงำนกำรปฏิบัติที่เป็น
เลิศ (Best Practice) ของผู้บริหำรโรงเรียนและคร ู  
(2 วัน)  

     
ธ.ค. 61 

 
 

-ค่ำอำหำรว่ำงและเครื่องด่ืม 
(30 คน x 35 บำท  x  4  มื้อ)   

- 4,200 - 4,200 

-ค่ำอำหำรกลำงวัน 
 (30 คน x 150 บำท  x  2 มื้อ)    

- 9,000 - 9,000 

-ค่ำวัสดุ    - - 2,000 2,000 
รวม - 13,200 2,000 15,200 

กิจกรรมที่ 3  โรงเรียนโดยผู้บริหำร และครู  
พัฒนำงำนที่ส่งผลต่อระดับผลสัมฤทธ์ิทำงกำรเรียนและ
หรือคุณภำพด้ำนอื่นๆ ของนักเรียนที่มีผลต่อผลสัมฤทธ์ิ
ทำงกำรเรียน  โดยน ำกระบวนกำร PLC   (Professional 
Learning Community) หรือวิธีกำรอื่นๆ มำใช้  และ 
กำรคัดเลือก ผลงำนกำรปฏิบัติที่เป็นเลิศ (Best Practice)  

 
 

ใช้งบประมาณของโรงเรียน 
 
 

ธ.ค. 61 – 
ส.ค. 62 

กิจกรรมที่ 4  กำรนิเทศ ก ำกับติดตำมกำรด ำเนินงำน 
โดยคณะกรรมกำรด ำเนินโครงกำร ก.ต.ป.น. และ
ศึกษำนิเทศก์ประจ ำสหวิทยำเขต/ศูนย์พัฒนำวิชำกำร   

    
 

-ค่ำตอบแทน ก.ต.ป.น. 5,000   5,000 
ม.ค. - 

ก.ย. 62 
 

-ค่ำพำหนะเดินทำง ก.ต.ป.น.   5,000  5,000 
-ค่ำวัสดุ   2,000  2,000 

รวม  5,000 5,000 2,000 12,000 
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กิจกรรม/รายการ 
งบประมาณจ าแนกตามหมวดรายจ่าย ระยะเวลา

ปฏิบัติงาน ตอบแทน ใช้สอย วัสดุ รวม 
กิจกรรมที่ 5  ส่งเสริมสนับสนุนกำรคัดเลือกผลงำน 
กำรปฏิบัติที่เป็นเลิศ (Best Practice) ระดับสหวิทยำเขต  
(โอนเงินให้แต่ละสหวิทยำเขตด ำเนินกำร สหวิทยำเขต 
ละ 5,000 บำท x  11 สหวิทยำเขต) 
(ถัวจ่ำยในกำรด ำเนินงำนค่ำตอบแทน ค่ำใช้สอย ค่ำวัสดุ) 

 
- 
 
 

 
55,000 

 
- 

 
55,000 

  

 
 

ก.ย.-ต.ค. 
62 

รวม -  55,000  - 55,000 
กิจกรรมที่ 6  กำรประชุมปฏิบัติกำรคัดเลือกผลงำน 
กำรปฏิบัติที่เป็นเลิศ (Best Practice)  ระดับเขตพ้ืนที่
กำรศึกษำ (ได้ผลงำน จ ำนวน 60 ผลงำน)      
กลุ่มผู้บริหำรโรงเรียน (ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียน และ  
รองผู้อ ำนวยกำรโรงเรียน กลุ่มละ 3 ผลงำน  
รวม 6 ผลงำน) 
กลุ่มสำระกำรเรียนรู้และกิจกรรมพัฒนำผู้เรียน  
 (กลุ่มละ 6 ผลงำน : ม.ต้น-ปลำย รวม 54 ผลงำน   

     
 

9 - 13 
ก.ย. 62 

-ค่ำอำหำรว่ำงและเครื่องด่ืม  
  (40 คน x 35 บำท  x  2 มื้อ)   

- 2,800 - 2,800 

-ค่ำอำหำรกลำงวัน 
 (40 คน x 150 บำท  x  1 มื้อ)    

- 6,000 - 6,000 

-ค่ำตอบแทนผู้ทรงคุณวุฒิ/ผู้เชี่ยวชำญที่ร่วมคัดเลือก  
 ผลงำน  (ผลงำนของกลุ่มผู้อ ำนวยกำรโรงเรียน 
 รองผู้อ ำนวยกำร โรงเรียน และกลุ่มสำระกำรเรียนรู ้
 ทั้ง 8 กลุ่ม และกิจกรรมพัฒนำผู้เรียน จ ำนวน  10 คน)  
 (10  คน x 600 บำท  x 5 ชั่วโมง )   

30,000 - - 30,000 

-ค่ำวัสดุ   /  จัดท ำเกียรติบัตร - - 5,000 5,000 
รวม 30,000 8,800 5,000  43,800 

กิจกรรมที่ 7  กำรวิพำกษ์ผลงำนที่ได้รับคัดเลือกจำก  
สพม.2 ในงำนมหกรรมวิชำกำร ยกระดับคุณภำพ
กำรศึกษำ สพม. 2 จ ำนวนทั้งสิ้น 60 ผลงำน   

     
 

ก.ย. – ต.ค. 62 
 

(ค่ำอำหำร
ค ำนวณไว้ในกำร
จัดงำนมหกรรม

วิชำกำรฯ) 
(กรรมกำร 

 

-ค่ำตอบแทน กรรมกำรผู้ทรงคุณวุฒิ 4 คณะ ๆ ละ 
3 คน (คัดเลือกผู้บริหำร 1 คณะ / กลุ่มสำระกำรเรียนรู้  
2 คณะ ๆ ละ 4 กลุ่มสำระกำรเรียนรู้ / กิจกรรมพัฒนำ  
ผู้เรียน 1 คณะ)  
(1,200 บำทต่อคน  x 12 คน x  5 ชม.)  

72,000 - -   72,000 

-ค่ำพำหนะเดินทำงของกรรมกำร 12 คน   
(4 คณะๆ ละ 3คน) 

- 30,000 - 30,000 

 



แผนปฏิบัติการ ประจ�าปี 2562 . 69

กิจกรรม/รายการ 
งบประมาณจ าแนกตามหมวดรายจ่าย ระยะเวลา

ปฏิบัติงาน ตอบแทน ใช้สอย วัสดุ รวม 
-ค่ำท่ีพักของกรรมกำร (ถ้ำมีส ำหรับบำงท่ำน)  
(3 ห้อง x 1,200 บำท x 1  คืน) 

- 3,600 - 3,600  

-ค่ำของรำงวัล / โล่ แก่ผู้น ำเสนอผลงำน จ ำนวน 60 คน 
(โล่ชิ้นละ 700 บำท) 

- - 50,000 50,000 

รวม 72,000  33,600 50,000 155,600 
กิจกรรมที่ 8  กำรจัดงำนมหกรรมวิชำกำรยกระดับ
คุณภำพกำรศึกษำ สพม. 2  จ ำนวน 2  วัน 

    ต.ค.62 

-ค่ำอำหำรว่ำงและเครื่องด่ืม   
(คณะกรรมกำรจัดงำน / ผู้ทรงคุณวุฒิคัดเลือกผลงำน /  
คณะผู้บริหำรโรงเรียน (ผู้อ ำนวยกำรและ 
รองผู้อ ำนวยกำร)  /  ผู้น ำเสนอผลงำน /  ผู้จัด
นิทรรศกำร / แขกที่ได้รับเชิญ )   
 (500 คน x  35  บำท  x  4 มื้อ) 

- 70,000 - 70,000  

-ค่ำอำหำรกลำงวัน   
(500 คน x  150  บำท  x  2 มื้อ) 

- 150,000  - 150,000  

-ค่ำวัสดุ  (แผ่นพับ / เอกสำรแจกในงำน /  
ป้ำยประชำสัมพันธ์ / ของตอบแทน  / เกียรติบัตรฯ) 

- - 50,000 50,000  

-ค่ำตอบแทนบรรยำยพิเศษ / ค่ำตอบแทนวิทยำกร 10,000 - - 10,000  
-ค่ำของที่ระลึกของประธำนในพิธีเปิด / ค่ำของที่ระลึก - 6,200 -  6,200  
-ค่ำจัดนิทรรศกำรของ  11 สหวิทยำเขตๆ ละ  
20,000 บำท (รวมศูนย์พัฒนำวิชำกำร 11 ศูนย์) 

- 220,000 - 220,000  

รวม 10,000  446,200 50,000  506,200  
กิจกรรมที่ 9 กำรประชุมปฏบิัติกำรสรุปรำยงำนผลกำร
ด ำเนินงำน ระดับเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ โดยคณะกรรมกำร
ฝ่ำยประเมินผล จ ำนวน 3 วัน 

    ต.ค.62 

-ค่ำอำหำรว่ำงและเครื่องด่ืม 
(20 คน x 35 บำท  x  2 มื้อ) x  3 วัน 

- 4,200 - 4,200  

-ค่ำอำหำรกลำงวัน 
(20 คน x 150 บำท  x  1 มื้อ)  x 3 วัน 

- 9,000 - 9,000  

-ค่ำวัสดุ  / จัดจ้ำงพิมพ์งำน ท ำเล่มรำยงำน  - - 5,000 5,000    
รวม - 13,200 5,000 18,200  

รวมทั้งสิ้น 117,000 619,000 124,000 860,000  

(ขออนุมัติถัวจ่ำยทุกรำยกำร) 
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7. การประเมินผล   
ตัวชี้วัดความส าเร็จ วิธีการประเมิน เคร่ืองมือที่ใช้ 

เชิงปริมาณ 
7.1  ผู้บริหำรโรงเรียนท้ัง 52 แห่ง ครู และบุคลำกรทำงกำร
ศึกษำในสังกัด เข้ำร่วมงำนมหกรรมวิชำกำรยกระดับคุณภำพ
กำรศึกษำ สพม. 2 

 
-ลำยมือช่ือเข้ำร่วม
กิจกรรม 
-สังเกตจำกสภำพจริง 

 
-แบบลงลำยมือช่ือ 
-แบบสังเกต 

7.2  สหวิทยำเขตและศูนย์พัฒนำวิชำกำรท้ัง 11 แห่ง  
จัดนิทรรศกำรน ำเสนอผลงำนดีเด่น 

- สังเกตจำกสภำพ
จริง 

- แบบสังเกต
จ ำนวนสหวิทยำเขต
และศูนย์ฯ ท่ีจัด
นิทรรศกำร 

เชิงคุณภาพ 
7.3  ทุกโรงเรียนมีผลงำนท่ีเป็นเลิศ ครอบคลุมท้ัง 8 กลุ่ม
สำระกำรเรียนรู้  และ กิจกรรมพัฒนำผู้เรียน 

- กำรน ำเสนอผลงำน - แบบ/เกณฑ์ 
กำรคัดเลือกผลงำน 

7.4  ทุกสหวิทยำเขตมีผลงำนท่ีเป็นเลิศทำงวิชำกำร ของ
ผู้บริหำรโรงเรียน ในระดับสหวิทยำเขต 

- กำรน ำเสนอผลงำน - แบบ/เกณฑ์ 
กำรคัดเลือกผลงำน 

7.5 ร้อยละ 80 ของครูทุกกลุ่มสำระกำรเรียนรู้ และ กิจกรรม
พัฒนำผู้เรียนของแต่ละโรงเรียน  มีกำรพัฒนำคุณภำพ  
กำรจัดกำรเรียนกำรสอน เพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทำงกำร
เรียนและคุณภำพด้ำนต่ำง ๆ 

-กำรนิเทศ ติดตำม 
-กำรสังเกตกำรณ์ 
 

-แบบนิเทศ ติดตำม 
-แบบสังเกต 
 

 

8. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
 8.1 โรงเรียนในสังกัดส ำนักงำนเขตพื้นท่ีกำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต 2 มีควำมเป็นเลิศทำงวิชำกำร  
 8.2 ส ำนักงำนเขตพื้นท่ีกำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต 2 มีเครือข่ำยกำรท ำงำนร่วมกันอย่ำงมี
ประสิทธิภำพ   
 8.3 นักเรียนมีผลงำนด้ำนกำรยกระดับผลสัมฤทธิ์หรือผลงำนท่ีดีเด่น จำกกำรส่งเสริมและพัฒนำของ
ครูผู้สอนหรือครูที่จัดกิจกรรม   
 

9. เง่ือนไขความส าเร็จ 
 ผู้บริหำรโรงเรียนท้ัง 52 แห่ง ครู และบุคลำกรทำงกำรศึกษำในสังกัด เข้ำร่วมงำนมหกรรมวิชำกำร
ยกระดับคุณภำพกำรศึกษำ สพม. 2  และจัดส่งผลงำนแข่งขันทุกสหวิทยำเขต ครอบคลุมท้ังฝ่ำยบริหำร ทุก
กลุ่มสำระกำรเรียนรู้และกิจกรรมพัฒนำผู้เรียน 
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โครงการ     ประกวดแข่งขันทักษะทำงวิชำกำร 
สนองกลยุทธ์ สพม.2 กลยุทธ์ท่ี 1 - 5 
สนองนโยบาย สพฐ.       นโยบำยท่ี 2  พัฒนำคุณภำพผู้เรียน  
ลักษณะโครงการ  โครงกำรต่อเนื่อง  
หน่วยงานที่รับผิดชอบ    กลุ่มนิเทศ ติดตำม และประเมินผลกำรจัดกำรศึกษำ 
ผู้รับผิดชอบโครงการ     นำยวีระศักดิ์ ศรีสังข์ และคณะ 
ระยะเวลาด าเนินการ ตุลำคม 2561 – กันยำยน 2562 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
1. หลักการและเหตุผล   
 ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำข้ันพื้นฐำน อนุมัติในหลักกำรให้จัดงำนศิลปหัตถกรรมนักเรียน
เป็นประจ ำทุกปี เพ่ือให้ครูและนักเรียนได้รับกำรพัฒนำทักษะด้ำนวิชำชีพ ดนตรีนำฏศิลป์ ศิลปะ เห็นคุณค่ำ
และเกิดควำมภำคภูมิใจในควำมเป็นไทย รักและหวงแหนในมรดกทำงวัฒนธรรมของไทยและเป็นกำรเปิดเวที
ได้แสดงออกตำมควำมสำมำรถของตนเองอย่ำงอิสระและสร้ำงสรรค์ ใช้เวลำว่ำงให้เกิดประโยชน์ รวมท้ังกำรใช้
กิจกรรมเป็นส่ือในกำรพัฒนำคุณธรรม เสริมสร้ำงวิถีประชำธิปไตย และคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตำมหลักสูตร
และกำรสร้ำงภูมิคุ้มกันภัยจำกยำเสพติด โดยจัดเวทีกำรประกวดแข่งขันทักษะท้ังระดับโรงเรียน ระดับเขตพื้นท่ี
กำรศึกษำและระดับภำค 
 ส ำนักงำนเขตพ้ืนท่ีกำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต 2 ก ำหนดให้มีกำรจัดกำรแข่งขันและจัดกิจกรรม
งำนมหกรรมควำมสำมำรถทำงศิลปหัตถกรรมทำงวิชำกำรและเทคโนโลยีของนักเรียน ปีกำรศึกษำ 256 2 
ระดับเขตพ้ืนท่ีกำรศึกษำ เพ่ือสนับสนุนให้นักเรียนได้แสดงออกถึ งศักยภำพในด้ำนศิลปหัตถกรรม รวมถึง 
ด้ำนคุณธรรมและจริยธรรม และเข้ำร่วมกำรแข่งขันตำมกิจกรรมต่ำง ๆ เพื่อผู้ได้รับรำงวัลชนะเลิศตำมเกณฑ์  
ในระดับเขตพื้นท่ีกำรศึกษำเป็นตัวแทนเข้ำแข่งขันในระดับภำค ต่อไป 

2.วัตถุประสงค์ 
  2.1  เพื่อส่งเสริมสนับสนุนให้นักเรียนได้แสดงออกถึงศักยภำพในด้ำนศิลปหัตถกรรม  
รวมถึงด้ำนคุณธรรม และจริยธรรม   
  2.2  เพื่อจัดกิจกรรมสร้ำงสรรค์ และพัฒนำคุณภำพ ให้นักเรียนพัฒนำคุณธรรม จริยธรรม 
เสริมสร้ำงวิถีประชำธิปไตย และคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตำมหลักสูตร ทุกโรงเรียนในสังกัดได้เข้ำร่วม
กิจกรรม 

3. เป้าหมาย 
 3.1 เชิงปริมาณ 
 3.1.1  นักเรียน ครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำทุกโรงเรียนในสังกัด 
             3.1.2  โรงเรียนระดับมัธยมศึกษำทุกโรงเรียนในสังกัด 
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 3.2 เชิงคุณภาพ 
               3.2.1 นักเรียน ครูและบุคลำกร เข้ำร่วมกิจกรรมในงำนมหกรรมควำมสำมำรถทำงศิลปหัตถกรรม
ทำงวิชำกำรและเทคโนโลยีของนักเรียน ปีกำรศึกษำ 2562 ท่ีจัดขึ้นในระดับเขตพื้นท่ีกำรศึกษำ เพื่อพัฒนำ
ศักยภำพของนักเรียนและน ำเสนอผลงงำนของนักเรียนในทุก ๆ ด้ำน 
  3.2.2 ครู มีควำมคิดริเริ่มสร้ำงสรรค์ในกำรจัดกิจกรรมส่งเสริมพัฒนำคุณภำพและศักยภำพ
นักเรียน มีโอกำสแลกเปล่ียนประสบกำรณ์ร่วมกัน นักเรียนได้พฒันำคุณธรรมจริยธรรม เสริมสร้ำงวิถี
ประชำธิปไตย ควำมรู้ ควำมเข้ำใจ และทักษะในกำรด ำรงชีวิต ซึ่งเกิดจำกกำรแลกเปล่ียนเรียนรู้ประสบกำรณ์
ร่วมกันในทุกด้ำน 

4. กิจกรรม/ข้ันตอนการด าเนินงาน  
 4.1 วำงแผนเตรียมกำรจัดกำรแข่งขันงำนมหกรรมควำมสำมำรถทำงศิลปหัตถกรรมทำงวิชำกำรและ
เทคโนโลยีของนักเรียน ปีกำรศึกษำ 2562 ระดับเขตพื้นท่ีกำรศึกษำ 
 4.2 กำรจัดกำรแข่งขันงำนมหกรรมควำมสำมำรถทำงศิลปหัตถกรรมทำงวิชำกำรและเทคโนโลยีของ
นักเรียน ปีกำรศึกษำ 2562 ระดับเขตพื้นท่ีกำรศึกษำ 
 4.3 ด ำเนินกำรตรวจเย่ียมศูนย์แข่งขันระดับภำค 
 4.4 สรุปผลกำรจัดกำรแข่งขันงำนมหกรรมควำมสำมำรถทำงศิลปหัตถกรรมทำงวิชำกำรและ
เทคโนโลยีของนักเรียน ปีกำรศึกษำ 2562 น ำเสนอผู้บริหำร 
 

5.  สถานที่และระยะเวลา 
   5.1 สถานที่ โรงเรียนในสังกัด สพม.2 ท่ีรับผิดชอบจัดกำรแข่งขัน  
                            เป็นศูนย์กำรแข่งขันระดับเขตพื้นท่ีกำรศึกษำ 
 5.2 ระยะเวลา   ตุลำคม 2561 – กันยำยน 2562 
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6.  รายละเอียดการใช้งบประมาณ จ ำนวน 500,000 บำท (ห้ำแสนบำทถ้วน) 

กิจกรรมและรายการ 
งบประมาณจ าแนกตามหมวดรายจ่าย ระยะเวลา 

ปฏิบัติงาน ตอบแทน ใช้สอย วัสดุ รวม 

งานมหกรรมความสามารถทาง 
ศิลปหัตถกรรมทางวิชาการและ 
เทคโนโลยีของนักเรียน  
ปีการศึกษา 2562 ระดับส านักงานเขต
พื้นที่การศึกษา 

     

กิจกรรมที่ 1 จัดสรรงบประมาณ 
ให้ศูนย์แข่งขัน จ านวน 11 ศูนย์  
เพื่อด าเนินการแข่งขัน 

    ก.ค.62 

 -ค่ำตอบแทนและค่ำวัสดุ - - 440,000 440,000  

รวม - - 440,000 440,000  

กิจกรรมที่ 2 การตรวจเยี่ยมศูนย์แข่งขัน      

-ค่ำท่ีพัก 
 (2 คน x 600 บำท x 2 คืน) 

- 2,400 - 2,400 ธ.ค.62 

-ค่ำท่ีพัก 
(17 คน x 600 บำท x 3 คืน) 

- 30,600 - 30,600 ธ.ค.62 

 -ค่ำเดินทำง 
  (17 คน x 1000 บำท) 

- 17,000 - 17,000 ธ.ค.62 

รวม - 50,000 - 50,000  

กิจกรรมที่ 3 สรุปผลการแข่งขัน     มี.ค.63 

 -ค่ำอำหำรว่ำงและเครื่องด่ืม 
 (17 คน x 35 บำท x 4 มื้อ) 

- 2,380 - 2,380  

 -ค่ำอำหำรกลำงวัน 
 (17 คน x 150 บำท x 2 มื้อ) 

- 5,100 - 5,100  

 -ค่ำวัสดุและเอกสำรสรุปกำรแข่งขัน - - 2,520 2,500  

รวม - 7,480 2,520 10,000  

รวมทั้งสิ้น - 57,480 442,520 500,000  
 (ขอถัวจ่ำยทุกกิจกรรม) 
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7. การประเมินผล 
ตัวชี้วัดความส าเร็จ วิธีการประเมิน เคร่ืองมือที่ใช้ 

เชิงปริมาณ   
7.1 ร้อยละ 100 ของโรงเรียนในสังกัดเข้ำร่วมงำนงำนมหกรรม
ควำมสำมำรถทำงศิลปหัตถกรรมทำงวิชำกำรและเทคโนโลยี
ของนักเรียน ปีกำรศึกษำ 2562 ระดับเขตพื้นท่ีกำรศึกษำ 

-กำรลงทะเบียน 
-กำรแข่งขัน 
-กำรตรวจเย่ียมกำร
แข่งขัน 

-รำยงำนผลกำร
แข่งขัน 

7.2 ร้อยละ 80 ของรำงวัลท่ีได้รับจำกกำรแข่งขัน -ตรวจสอบจำกรำยกำร
แข่งขัน 

-แบบรำยงำนผล
กำรแข่งขัน 

เชิงคณุภาพ   
7.3 ครูมีควำมคิดริเริ่มสร้ำงสรรค์ในกำรจัดกิจกรรมส่งเสริม
พัฒนำคุณภำพและศักยภำพนักเรียน มีโอกำสแลกเปล่ียน
ประสบกำรณ์ร่วมกัน 

-กำรนิเทศ ติดตำม 
-กำรสังเกตกำรณ์ 

-แบบนิเทศ 
ติดตำม 
-แบบสังเกต 

7.4 นักเรียนได้พฒันำคุณธรรม จริยธรรม เสริมสร้ำงวิถี
ประชำธิปไตย มีควำมรู้ ควำมเข้ำใจและทักษะชีวิต ซึ่งเกิดจำก
กำรแลกเปล่ียนเรียนรู้ประสบกำรณ์ร่วมกันในทุกด้ำน 

-กำรนิเทศ ติดตำม 
-กำรสังเกตกำรณ์ 

-แบบนิเทศ 
ติดตำม 
-แบบสังเกต 

7.5 ครูมีควำมรู้ ทักษะ ควำมสำมำรถในกำรจัดกำรเรียนกำร
สอน โดยเน้นผู้เรียนเป็นส ำคัญ อยู่ในระดับ “ดี” ขึ้นไป  
ร้อยละ 95 

-กำรนิเทศ ติดตำม 
-กำรสังเกตกำรณ์ 

-แบบนิเทศ 
ติดตำม 
-แบบสังเกต 

 
8. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
 8.1  นักเรียน ครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ ได้รับกำรพัฒนำศักยภำพ มีควำมคิดสร้ำงสรรค์ มีควำมรู้
ควำมสำมำรถ ได้เข้ำร่วมพัฒนำทักษะตำมศักยภำพ 
 8.2 นักเรียน ครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ ได้แสดงผลงำนทำงกำรศึกษำให้ปรำกฏ เป็นที่น่ำช่ืนชม
แก่สำธำรณชน และได้รับรำงวัลชนะเลิศ ได้เป็นตัวแทนระดับเขตพื้นท่ีกำรศึกษำ ระดับภำคและระดับชำติ 
ส่งผลให้ผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียนของนักเรียนสูงขึน้ 
 8.3 ผู้เรียนมีคุณภำพตำมหลักสูตรแกนกลำงกำรศึกษำข้ันพื้นฐำน มีทักษะกำรเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 
และมีควำมสำมำรถในกำรแข่งขัน 
    8.4 ครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำมีทักษะในกำรจัดกำรเรียนกำรสอนท่ีเน้นผู้เรียนเป็นส ำคัญและมี
ประสิทธิภำพในกำรปฏิบัติงำนอย่ำงมืออำชีพ 
 8.5 โรงเรียนจัดกำรศึกษำเพื่อเสริมสร้ำงคุณภำพชีวิตท่ีเป็นมิตรกับส่ิงแวดล้อมและด ำรงชีวิตตำมหลัก
ปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียง 
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 8.6 ผู้เรียน ครู และบุคลำกรทำงกำรศึกษำ มีค่ำนิยมควำมเป็นไทย ยึดมั่นกำรปกครองระบบ
ประชำธิปไตยอันมีพระมหำกษัตริย์ทรงเป็นประมขุ และอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีของไทย 
 
9. เง่ือนไขความส าเร็จ 
 - นักเรียน ครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำของโรงเรียนในสังกัดเข้ำร่วมงำนงำนมหกรรม
ควำมสำมำรถทำงศิลปหัตถกรรมทำงวิชำกำรและเทคโนโลยีของนักเรียน ปีกำรศึกษำ 2562 ครบทุกโรงเรียน 
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โครงการ  พัฒนำครู  ผู้บริหำร และบุคลำกรทำงกำรศึกษำ 
สนองกลยุทธ์ สพม. 2 กลยุทธ์ที่ 2 ส่งเสริมให้โรงเรียนพัฒนำคุณภำพผู้เรียนให้มีคุณลักษณะตำมหลักสูตร 
                               แกนกลำงกำรศึกษำข้ันพื้นฐำนมีทักษะกำรเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 เพื่อเพิ่มขีด 
                               ควำมสำมำรถในกำรแข่งขัน และกลยุทธ์ที่ 3 ส่งเสริมให้ครูและบุคลำกรทำง 
                               กำรศึกษำมีทักษะในกำรจัดกำรเรียนกำรสอนท่ีเน้นผู้เรียนเป็นส ำคัญและมี 
                               ประสิทธิภำพในกำรปฏิบัติงำนอย่ำงมืออำชีพ 
สนองนโยบาย สพฐ.  นโยบำยท่ี 3 กำรพัฒนำผู้บริหำร ครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ  
ลักษณะโครงการ โครงกำรต่อเนื่อง 
หน่วยงานที่รับผิดชอบ   กลุ่มบริหำรงำนบุคคล กลุ่มบริหำรงำนกำรเงินและสินทรัพย์ กลุ่มนโยบำยและแผน 
                               และกลุ่มอ ำนวยกำร  
ผู้รับผิดชอบโครงการ     กลุ่มบริหำรงำนบุคคล กลุ่มบริหำรงำนกำรเงินและสินทรัพย์ กลุ่มนโยบำยและแผน  
                               และกลุ่มอ ำนวยกำร 
ระยะเวลาด าเนินการ  ตุลำคม 2561 - กันยำยน 2562 
.............................................................................................................................................................................. 
1. หลักการและเหตุผล 
 วิสัยทัศน์ของแผนพัฒนำกำรศึกษำของกระทรวงศึกษำธิกำรฉบับท่ี 12 พ.ศ. 2560 ถึง 2564 คือ  
มุ่งพัฒนำผู้เรียนให้มีควำมรู้คู่คุณธรรมมีคุณภำพชีวิตท่ีดีมีควำมสุขในสังคม ซึ่งได้มีกำรก ำหนดยุทธศำสตร์ ท่ี
สำมำรถตอบสนองกำรพัฒนำท่ีส ำคัญในด้ำนต่ำง ๆ ได้แก่ ยุทธศำสตร์ผลิตพัฒนำครูคณำจำรย์และบุคลำกร
ทำงกำรศึกษำท่ีมุ่งหวังให้มีกำรผลิตครูตำมควำมต้องกำรในกำรจัดกำรศึกษำทุกระดับทุกประเทศและ 
มีสมรรถนะตำมมำตรฐำนวิชำชีพสำมำรถใช้ศักยภำพในกำรสอนได้อย่ำงเต็มท่ีซึ่งตอบสนองกำรพัฒนำในด้ำน
คุณภำพ 
 ส ำนักงำนเขตพ้ืนท่ีกำรศึกษำมัธยมศึกษำ  เขต 2 ได้ให้ควำมส ำคัญกับยุทธศำสตร์ดังกล่ำว               
จึงได้ด ำเนินกำร จัดกิจกรรมเพิ่มศักยภำพครูผู้ช่วยบรรจุใหม่ ปีงบประมำณ 2562  เพิ่มศักยภำพบุคลำกรทำง
กำรศึกษำสู่ควำมเป็นเลิศ และอบรมให้ควำมรู้ในเรื่องวินัย คุณธรรม จริยธรรมและค่ำนิยมท่ีพึงประสงค์ข้ึน 
เพื่อให้ข้ำรำชครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำในสังกัดเป็นแบบอย่ำงท่ีดีต่อนักเรียน ชุมชนและสังคม และ
บุคลำกรทำงกำรศึกษำมีแนวทำงกำรปฏิบัติงำนอย่ำงมืออำชีพ ซึ่งจะส่งผลต่อกำรพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำของ
นักเรียนในสังกัด 
  จำกเหตุผลข้ำงต้น โครงกำรและกิจกรรมดังกล่ำวจึงตอบสนองต่อนโยบำยส ำนักงำนคณะกรรมกำร
กำรศึกษำขึ้นพื้นฐำน โดยมุ่งให้ผู้เรียนมีควำมรักในสถำบันหลักของชำติ และยึดมั่นกำรปกครองระบอบ
ประชำธิปไตยอันมีพระมหำกษัตริย์ทรงเป็นประมุข  ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรม และค่ำนิยมท่ีพึงประสงค์ 
และบุคลำกรทำงกำรศึกษำได้รับกำรพัฒนำศักยภำพสู่ควำมเป็นเลิศในกำรให้บริกำร ตลอดจนข้ำรำชกำรครู
และบุคลำกรทำงกำรศึกษำในสังกัดเป็นผู้ท่ีมีคุณธรรม  มีจิตวิญญำณควำมเป็นครู และมีสมรรถนะในกำร
จัดกำรเรียนกำรสอนได้อย่ำงมีประสิทธิภำพและส่งผลต่อกำรยกระดับคุณภำพกำรศึกษำขั้นพื้นฐำนให้สูงขึ้น 
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2. วัตถุประสงค์ 
 2.1  เพื่อเพิ่มศักยภำพบุคลำกรทำงกำรศึกษำสู่ควำมเป็นเลิศ และมีกำรท ำงำนแบบมืออำชีพ 
 2.2  เพื่อเตรียมควำมพร้อมในด้ำนต่ำง ๆ ให้กับครูผู้ช่วยในสังกัด ได้มีควำมรู้ ควำมเข้ำใจในเรื่องกำร
จัดกำรเรียนกำรสอน หลักสูตร วินัย คุณธรรม จริยธรรม และสิทธิประโยชน์ต่ำง ๆ  
 2.3  เพื่อให้ข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำในสังกัด มีวินัย คุณธรรม และจริยธรรม สำมำรถ
ประพฤติตนเป็นแบบอย่ำงท่ีดีต่อนักเรียน ชุมชน และสังคม 
 2.4 เพื่อสร้ำงขวัญก ำลังใจให้กับครู และบุคลำกรทำงกำรศึกษำได้ท ำงำนอย่ำงมีควำมสุข 
 

3. เป้าหมาย 
 3.1  เชิงปริมาณ 
  3.1.1  ร้อยละ 95 ของครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำในสังกัด ได้รับกำรพัฒนำควำมรู้ควำม
เข้ำใจในเรื่องวินัย คุณธรรม และจริยธรรม 
  3.1.2  ร้อยละ 95 ของครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำในสังกัด เป็นแบบอย่ำงท่ีดีต่อนักเรียน 
ชุมชน และสังคม  
  3.1.3  ร้อยละ 95 ของครูผู้ช่วยมีควำมรู้ในกำรสอน หลักสูตรกำรสอน วินัย คุณธรรม และ
จริยธรรม และสิทธิประโยชน์ต่ำง ๆ และมีควำมพร้อมในกำรปฏิบัติงำนได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ 
  3.1.4  ร้อยละ 95 ของบุคลำกรทำงกำรศึกษำมีศักยภำพในกำรบริหำรงำนแบบมืออำชีพ 

3.2  เชิงคุณภาพ 
  3.2.1  ครูผู้ช่วยในสังกัด มีควำมพร้อมในกำรปฏิบัติงำน และสำมำรถจัดกำรเรียนกำรสอนได้
อย่ำงมีคุณภำพ 
  3.2.2  ผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียนของนักเรียนสูงขึ้น 
  3.2.3  ข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำในสังกัด มีขวัญและก ำลังใจในกำรปฏิบัติงำน 
ส่งผลให้มีคุณภำพชีวิตท่ีดีขึ้น  
  3.2.4  บุคลำกรทำงกำรศึกษำสำมำรถให้บริกำรอย่ำงมืออำชีพ   
 
4. กิจกรรม/ข้ันตอนการด าเนินงาน 
 4.1  การวางแผน (P)  

4.1.1 จัดท ำค ำส่ังเพื่อแต่งต้ังคณะท ำงำนของแต่ละกิจกรรม 
 4.1.2 ศึกษำยุทธศำสตร์ชำติ 20 ปี, แผนกำรศึกษำชำติแห่งชำติ พ.ศ. 2560 -2579 

แผนพัฒนำกำรศึกษำของกระทรวงศึกษำธิกำร ฉบับท่ี 12 (พ.ศ. 2560 - 2564), พ.ร.บ.กำรศึกษำแห่งชำติ 
พ.ศ. 2542, พ.ร.บ.ระเบียบข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ พ.ศ.2546 ประกำศคณะกรรมกำรคุรุสภำ 
เรื่อง สำระควำมรู้ สมรรถนะและประสบกำรณ์วิชำชีพของผู้ประกอบวิชำชีพครู ผู้บริหำรสถำนศึกษำ ผู้บริหำร
กำรศึกษำ และศึกษำนิเทศก์ ตำมข้อบังคับคุรุสภำ ว่ำด้วยมำตรฐำนวิชำชีพ พ.ศ.2556 , หลักสูตรแกนกลำง
กำรศึกษำข้ันพื้นฐำน พุทธศักรำช 2551 และ มำตรฐำนกำรเรียนรู้และตัวชี้วัดกลุ่มสำระกำรเรียนรู้วิทยำศำสตร์ 

4.1.2 ศึกษายุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี, แผนการศึกษาชาติแห่งชาติ พ.ศ. 2560-2579
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และคณิตศำสตร์  (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560) ตำมหลักสูตรแกนกลำงกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน พุทธศักรำช 2551,
นโยบำยส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำข้ันพ้ืนฐำน ปีงบประมำณ 2562 ,ศำสตร์พระรำชำในกำรจัดกำร
เรียนกำรสอน, หลักกำรทรงงำนในหลวง ร.9 และพระรำโชบำย ร.10 ในกำรบูรณำกำรจัดกำรเรียนกำรสอน
กำรจัดกิจกรรมท่ีพัฒนำคุณธรรม  จริยธรรม คุณลักษณะอันพึงประสงค์  ค่ำนิยมหลักของคนไทย 12 ประกำร, 
สถำนศึกษำตำมแนวทำงโรงเรียนคุณธรรม สถำนศึกษำพอเพียง กำรสร้ำงและพัฒนำส่ือนวัตกรรม เทคโนโลยี
ทำงกำรศึกษำและแหล่งเรียนรู้ และนักจิตวิทยำในสถำนศึกษำ   

4.1.3  ประชุมคณะท ำงำนในกำรจัดงำนแต่ละกิจกรรม 
 4.2  การปฏิบัติ (D)  

4.2.1 จัดท ำกิจกรรมกำรพัฒนำศักยภำพของครู ครูผู้ช่วย และบุคลำกรทำงศึกษำ ในสังกัด
ส ำนักงำนเขตพื้นท่ีกำรศึกษำมัธยมศึกษำเขต 2 
  4.2.2 จัดอบรมกำรเพิ่มศักยภำพครูผู้ช่วยบรรจุใหม่ กำรเพิ่มศักยภำพบุคลำกรทำงกำรศึกษำ
สู่ควำมเป็นเลิศ ครั้งท่ี 1 และ 2 และจัดอบรมส่งเสริมวินัย คุณธรรมและจริยธรรมส ำหรับข้ำรำชกำรครูและ
บุคลำกรทำงกำรศึกษำ ประจ ำปี พ.ศ. 2562 

4.3  การก ากับติดตาม (C) 
  - กำรนิเทศ ก ำกับ และติดตำม  
 4.4  การพัฒนาปรับปรุง (A)  
  4.4.1  กำรจัดท ำรำยงำนสรุปโครงกำรเสนอผู้บริหำร  
  4.4.2  กำรมอบรำงวัล และเกียรติบัตร 
 

5. สถานที่และระยะเวลา 
 สถานที่   โรงแรม หรือ โรงเรียนในสังกัด 
 ระยะเวลา  ตุลำคม 2561 - กันยำยน 2562 
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6. รายละเอียดการใช้งบประมาณ จ ำนวน 300,000 บำท (สำมแสนบำทถ้วน) 

ท่ี กิจกรรมและรายการ 
งบประมาณจ าแนกตามหมวดรายจ่าย ระยะเวลา

ปฏิบัติงาน ตอบแทน ใช้สอย วัสดุ รวม 
6.1 กำรเพิ่มศักยภำพครูผู้ช่วย 

บรรจุใหม่ ปีงบประมำณ 2562 
(งบประมำณโรงเรียนเพิ่ม  
1,020,000 บำท) 

36,000 41,500 2,500 80,000 ต.ค.61 - 
ก.ย.62  

6.2 กำรเพิ่มศักยภำพบุคลำกรทำง
กำรศึกษำสู่ควำมเป็นเลิศ ครั้งท่ี 
1 และ 2 (ครั้งท่ี 2 งบพัฒนำ  
250,000 บำท) 

- 205,000 15,000 220,000 ต.ค.61 - 
ก.ย.62 

6.3 ส่งเสริมวินัย คุณธรรม และ
จริยธรรมส ำหรับข้ำรำชกำรครู 
ประจ ำปี พ.ศ. 2562  
(งบโรงเรียน 213,000 บำท) 

- - - - ต.ค.61 -  
ก.ย.62 

 รวม 36,000 246,500 175,00 300,000  
  (ขอถัวจ่ำยทุกกิจกรรม) 
7. การประเมินผล 

ตัวชี้วัดความส าเร็จ วิธีการประเมิน เคร่ืองมือที่ใช้ 
เชิงปริมาณ 
7.1 ร้อยละ 95 ของบุคลำกรทำงกำรศึกษำมี
กำรท ำงำนแบบมืออำชีพ 

 
- กำรนิเทศ ติดตำม  
- กำรประเมินควำมพึงพอใจ 
- กำรสังเกตกำรมีส่วนร่วม 

 
- แบบนิเทศ ติดตำม 
- แบบประเมิน 
  ควำมพึงพอใจ 
- แบบสังเกต  

7.2 ร้อยละ 95 ของครูและบุคลำกรทำงกำร
ศึกษำ ในสังกัด ได้รับกำรส่งเสริมสนับสนุน
และพัฒนำศักยภำพ 

- กำรนิเทศ ติดตำม 
- กำรประเมินควำมพึงพอใจ 
- กำรทดสอบ 
- กำรสัมภำษณ์   

- แบบนิเทศ ติดตำม 
- แบบประเมิน 
  ควำมพึงพอใจ 
- แบบทดสอบ 
- แบบสัมภำษณ์   

7.3 ร้อยละ 90 ของข้ำรำชกำรครูมีวินัย 
คุณธรรมและจริยธรรมและเป็นแบบอย่ำงท่ีดี
ของเยำวชนและสังคม 

- กำรนิเทศ ติดตำม  
- กำรสังเกต 
- กำรประเมิน 

- แบบนิเทศ ติดตำม  
- แบบสังเกต 
- แบบประเมิน 
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ตัวชี้วัดความส าเร็จ วิธีการประเมิน เคร่ืองมือที่ใช้ 
เชิงคุณภาพ 
7.4 ครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ มี
แนวทำงกำรปฏิบัติตน คนและงำนได้อย่ำง
มีประสิทธิภำพ 

 
- กำรนิเทศ ติดตำม  
- กำรประเมิน 
  ควำมพึงพอใจ 
- กำรสังเกตกำรมีส่วนร่วม 

 
- แบบนิเทศติดตำม 
- แบบประเมินควำมพึงพอใจ 
- แบบสังเกต  

7.5 ส ำนักงำนเขตพื้นท่ีกำรศึกษำ
มัธยมศึกษำ เขต 2 มีระบบกำรบริหำร
จัดกำรตำมมำตรฐำนส ำนักงำนเขตพื้นท่ี
กำรศึกษำ 

- กำรนิเทศ ติดตำม  
- กำรประเมิน 
  ควำมพึงพอใจ 
- กำรสังเกตกำรมีส่วนร่วม 

- แบบนิเทศติดตำม 
- แบบประเมินควำมพึงพอใจ 
- แบบสังเกต  

7.6 ครูผู้ช่วยมีควำมพร้อมในกำรปฏิบัติงำน
และสำมำรถจัดกำรเรียนกำรสอนได้อย่ำงมี
คุณภำพ ส่งผลต่อกำรยกระดับคุณภำพ
ทำงกำรศึกษำข้ันพื้นฐำน 

- กำรนิเทศ ติดตำม 
- กำรประเมิน 
  ควำมพึงพอใจ 
- กำรทดสอบ 
- กำรสัมภำษณ์   

- แบบนิเทศติดตำม 
- แบบประเมินควำมพึงพอใจ 
- แบบทดสอบ 
- แบบสัมภำษณ์   

 
8. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
 8.1  ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียนสูงกว่ำระดับจังหวัด 
 8.2  ครูมีคุณธรรม จริยธรรม และสำมำรถอยู่ร่วมกันอย่ำงมีควำมสุข 
 8.3  บุคลำกรทำงกำรศึกษำมีแนวทำงในกำรปฏิบัติงำนอย่ำงมืออำชีพ 

9.  เง่ือนไขความส าเร็จ 
          ข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ ครูผู้ช่วย และบุคลำกรทำงกำรศึกษำ ในสังกัดส ำนักงำน 
เขตพื้นท่ีกำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต 2 ต้องเข้ำรับกำรพัฒนำตำมวัตถุประสงค์ของแต่ละกิจกรรม   
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โครงการ   สร้ำงโอกำสและลดควำมเหล่ือมล้ ำทำงกำรศึกษำ 
สนองกลยุทธ์ สพม.2 กลยุทธ์ที่ 4 จัดให้ประชำกรวัยเรียนได้รับโอกำส และควำมเสมอ

ภำคทำงกำรศึกษำอย่ำงท่ัวถึง และมีคุณภำพ  
สนองนโยบาย สพฐ.  นโยบำยท่ี 4 สร้ำงโอกำส ควำมเสมอภำค ในกำรเข้ำถึงบริกำรกำรศึกษำ 

ท่ีมีคุณภำพ มีมำตรฐำน และลดควำมเหล่ือมล้ ำทำงกำรศึกษำ  
ลักษณะโครงการ  โครงกำรต่อเนื่อง  
หน่วยงานที่รับผิดชอบ  กลุ่มนิเทศ ติดตำมและประเมินผลกำรจัดกำรศึกษำ และ 
                                                 กลุ่มส่งเสริมกำรจัดกำรศึกษำ  
ผู้รับผิดชอบโครงการ  กลุ่มนิเทศ ติดตำมและประเมินผลกำรจัดกำรศึกษำ และ 
                                                 กลุ่มส่งเสริมกำรจัดกำรศึกษำ  
ระยะเวลาด าเนินการ  ตุลำคม 2561 - กันยำยน 2562 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
1. หลักการและเหตุผล  

กำรศึกษำเป็นปัจจัยส ำคัญในกำรพัฒนำคนให้เป็นทรัพยำกรท่ีมีคุณภำพ รัฐบำลให้ควำมส ำคัญกับ
กำรศึกษำ เพื่อพัฒนำคนไทยให้เป็นทรัพยำกรมนุษย์ท่ีมีศักยภำพ พร้อมท่ีจะรับกำรเปล่ียนแปลงของโลก  
โดยมุ่งให้ประชำกรทุกคนมีโอกำสเข้ำถึงกำรศึกษำข้ันพื้นฐำนท่ีมีคุณภำพอย่ำงกว้ำงขวำงโดยเสมอภำคและเท่ำ
เทียมกัน นโยบำยดังกล่ำวได้ระบุไว้ในพระรำชบัญญัติกำรศึกษำแห่งชำติ พ.ศ. 2542 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับท่ี 2) 
พ.ศ. 2545 มำตรำ 10 ระบุว่ำ “...ต้องจัดให้บุคคลมีสิทธิและโอกำสเสมอกันในกำรรับกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน ไม่
น้อยกว่ำสิบสองปี ท่ีรัฐต้องจัดให้ท่ัวถึง และมีคุณภำพโดยไม่เก็บค่ำใช้จ่ำย” ซึ่งสอดคล้องกับรัฐธรรมนูญแห่ง
รำชอำณำจักรไทย พุทธศักรำช 2550 ส่วนท่ี 8 สิทธิและเสรีภำพในกำรศึกษำ ฉะนั้นรัฐจึงต้องให้กำรสนับสนุน
กำรจัดกำรศึกษำทำงเลือกของประชำชน กำรเรียนรู้ด้วยตนเองและกำรเรียนรู้ตลอดชีวิต 

ดังนั้นเพื่อเป็นกำรส่งเสริมสนับสนุนกำรและสร้ำงโอกำสทำงกำรศึกษำอย่ำงทัดเทียม มีควำมเสมอภำค
ให้กับประชำกรวัยเรียนในเขตพื้นท่ีบริกำรของส ำนักงำนเขตพื้นท่ีกำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต 2 อย่ำงท่ัวถึงและ
มีคุณภำพ ส ำนักงำนเขตพื้นท่ีกำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต ๒ จึงได้จัดท ำโครงกำรสร้ำงโอกำสและลดควำม
เหล่ือมล้ ำทำงกำรศึกษำอย่ำงต่อเนื่อง เพื่อให้ประชำกรวัยเรียนทุกคนมีโอกำสเข้ำถึงกำรศึกษำขั้นพื้นฐำนท้ังใน
ระบบกำรศึกษำและนอกระบบกำรศึกษำในรูปแบบต่ำง ๆ  

2. วัตถุประสงค์ 
2.1 เพื่อส่งเสริม สนับสนุนให้เด็กทุกคนในเขตพื้นท่ีบริกำรของส ำนักงำนเขตพื้นท่ีกำรศึกษำ

มัธยมศึกษำ เขต 2 ได้รับกำรศึกษำระดับมัธยมศึกษำได้อย่ำงท่ัวถึง  
 2.2 เพื่อพัฒนำครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำท่ีจัดกำรเรียนกำรสอนส ำหรับผู้เรียนท่ีมีควำมจ ำเป็น
พิเศษมีทักษะในกำรจัดกำรเรียนกำรสอนท่ีเน้นผู้เรียนเป็นส ำคัญ 
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 2.3 เพื่อใหผู้้น ำนักเรียนสำมำรถน ำแนวทำงในกำรจัดกิจกรรมไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ ำวันได้อย่ำงมี
ประสิทธิภำพ 
 2.4 เพื่อพัฒนำ เสริมสร้ำงควำมรู้ ควำมเข้ำใจและทักษะ เกี่ยวกับระบบกำรดูแลช่วยเหลือนักเรียน 
ให้กับผู้บริหำร ครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำท่ีรับผิดชอบงำนดูแลช่วยเหลือนักเรียนของโรงเรียนในสังกัด 
 2.5 เพื่อสร้ำงภูมิคุ้มกันป้องกันยำเสพติดให้นักเรียนมีควำมรู้ ควำมเข้ำใจ ถึงภัยอันตรำย และ 
ควำมเส่ียงต่อสำรยำเสพติดต่ำง ๆ  และเสริมสร้ำงเครือข่ำยพลังแผ่นดินเอำชนะยำเสพติดในสถำนศึกษำ 
ด้วยโครงกำรสถำนศึกษำสีขำว ปลอดยำเสพติด 
 2.6 เพื่อเสริมสร้ำงให้นักเรียนเกิดควำมรัก ควำมสำมัคคีเรียนรู้ประสบกำรณ์กำรใช้ชีวิตในมวลหมู่
สมำชิกด้วยกิจกำรลูกเสือ ยึดมั่นกำรปกครองระบอบประชำธิปไตยอันมีพระมหำกษัตริย์ทรงเป็นประมุข และ
ด ำรงชีวิตตำมหลักปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียง 

3. เป้าหมาย  
3.1 เชิงปริมาณ  
 3.1.1 ผู้บริหำร ครู และบุคลำกรทำงกำรศึกษำท่ีรับผิดชอบงำนระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน

ของโรงเรียนในสังกัด รวม 120 คน 
 3.1.2 ประธำนสภำนักเรียน จ ำนวน 52 โรงเรียน ๆ ละ 1 คน รวม 52 คน 
 3.1.3 ประชำกรวัยเรียนในเขตพื้นท่ีบริกำรของส ำนักงำนเขตพื้นท่ีกำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต 2 

ทุกคน 
 3.1.4 ลูกเสือ เนตรนำรี ผู้บังคับบัญชำลูกเสือของโรงเรียนในสังกัด จ ำนวน 470 คน 
3.2 เชิงคุณภาพ  

3.2.1 ผู้เรียนมีควำมสุข และอยู่ร่วมกันอย่ำงมีควำมสุข อยู่ในระดับ “ดี” ขึ้นไป  
ร้อยละ  95 

3.2.2 ผู้เรียนมีควำมเป็นไทย ยึดมั่นกำรปกครองระบอบประชำธิปไตยอันมี
พระมหำกษัตริย์ทรงเป็นประมุข และด ำรงชีวิตตำมหลักปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียง 

4. ข้ันตอนการด าเนินงาน  
 4.1 การวางแผน 
  4.1.1 จัดเตรียมข้อมูล และเอกสำรที่เกี่ยวข้อง 
  4.1.2 แต่งต้ังคณะท ำงำน และคณะกรรมกำรท่ีเกี่ยวข้อง 
  4.1.3 ประชุมคณะท ำงำนและผู้ท่ีเกี่ยวข้อง 
  4.1.4 ประสำนงำนกับหน่วยงำน หรือบุคคลท่ีเกี่ยวข้อง 
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 4.2 การด าเนินงาน 
  4.2.1 อบรมเชิงปฏิบัติกำรพัฒนำครูที่จัดกำรเรียนกำรสอนท่ีมีควำมต้องกำรจ ำเป็นพิเศษตำม
หลักสูตรที่ก ำหนด 
  4.2.2 ศึกษำและพัฒนำกำรด ำเนินงำนระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนของส ำนักงำนเขตพื้นท่ี
กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต 2 
  4.2.3 ทบทวนและพัฒนำระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนของโรงเรียนในสังกัด 
  4.2.4 กำรรับนักเรียนและกำรจัดท่ีเรียนให้ประชำกรวัยเรียน 
  4.2.5 ส่งเสริมกำรจัดกำรศึกษำขั้นพื้นฐำนโดยครอบครัว สถำนประกอบกำร บุคคล องค์กร
วิชำชีพ องค์กรชุมชนและองค์กรเอกชน 
  4.2.6 อบรมกำรจัดกิจกรรมสภำนักเรียนและกำรจัดค่ำยให้กับประธำนสภำนักเรียน 
  4.2.7 กำรคัดเลือกตัวแทนสภำนักเรียนส ำนักงำนเขตพื้นท่ีกำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต 2 
  4.2.8 อบรมให้ควำมรู้กับลูกเสือ เนตรนำรีหลักสูตรลูกเสือต้ำนภัยยำเสพติด 
  4.2.9 อบรมให้ควำมรู้โครงกำรสถำนศึกษำสีขำว ปลอดยำเสพติด 
  4.2.10 จัดชุมนุมลูกเสือ เนตรนำรี ผู้บังคับบัญชำลูกเสือ โรงเรียนในสังกัด สพม. 2 
 4.3 ก ากับ ติดตาม การด าเนินการในแต่ละกิจกรรม และสรุปผลการด าเนินงานในแต่ละกิจกรรม 
  4.3.1 ประชุมคณะกรรมกำรและผู้เกี่ยวข้องเพื่อติดตำมงำน 
   4.3.2 รำยงำนกำรจัดกิจกรรมตำมระยะเวลำท่ีก ำหนด 
 4.4 การปรับปรุง 
  4.4.1 วิเครำะห์ผลกำรด ำเนินงำนในแต่ละกิจกรรม 
  4.4.2 วำงแผนกำรปรับปรุง เก็บรวบรวมข้อมูลเป็นสำรสนเทศ 
  4.4.3 จัดเตรียมเกียรติบัตร หรือประกำศมอบให้กับผู้เข้ำรับกำรพัฒนำในแต่ละกิจกรรม 
  4.4.4 จัดท ำรำยงำนผลกำรด ำเนินงำนในแต่ละกิจกรรม 

5. สถานที่ และระยะเวลา 
 กิจกรรมท่ี 1  โรงเรียนในสังกัด จ ำนวน 52 โรงเรยีน   
                           ระยะเวลำ ตุลำคม 2561 - กันยำยน 2562 
 กิจกรรมท่ี 2  ส ำนักงำนเขตพื้นท่ีกำรศึกษำประถมศึกษำเชียงรำย เขต 1  
                           ระยะเวลำ พฤศจิกำยน 2561 
 กิจกรรมท่ี 3  โรงเรียนในสังกัด จ ำนวน 52 โรงเรยีน   
                           ระยะเวลำ มกรำคม - กันยำยน 2562 
 กิจกรรมท่ี 4  โรงเรียนในสังกัด จ ำนวน 52 โรงเรียน   
                           ระยะเวลำ พฤศจิกำยน 2561  -  พฤษภำคม 2562 
 กิจกรรมท่ี 5  ส ำนักงำนเขตพื้นท่ีกำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต 2  
                           ระยะเวลำ ตุลำคม 2561 - กันยำยน 2562 
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 กิจกรรมท่ี 6  โรงเรียนบำงกะปิ    
                           ระยะเวลำ  พฤษภำคม - กันยำยน 2562 
 กิจกรรมท่ี 7  ค่ำยลูกเสือ ปริมณฑล   
                           ระยะเวลำ  มิถุนำยน - กันยำยน 2562 
 กิจกรรมท่ี 8  โรงเรียนในสังกัด จ ำนวน 52 โรงเรยีน   
                           ระยะเวลำ มกรำคม - กันยำยน 2562 
 กิจกรรมท่ี 9 ค่ำยลูกเสือ ปริมณฑล   
                   ระยะเวลำ  มิถุนำยน - กันยำยน 2562 
 
6. รายละเอียดเก่ียวกับงบประมาณ  จ ำนวน 200,000 บำท (สองแสนบำทถ้วน) 

ท่ี กิจกรรมและรายการ 
งบประมาณจ าแนกตามหมวดรายจ่าย ระยะเวลา 

ปฏิบัติงาน ตอบแทน ใช้สอย วัสดุ รวม 
6.1 อบรมเชิงปฏิบติักำรพัฒนำครูที่

จัดกำรเรียนกำรสอนท่ีมีควำม
ต้องกำรจ ำเป็นพิเศษ 
(งบ สพฐ. 161,400 บำท) 

- - - - ต.ค.61 - 
ก.ย.62 

6.2 ศึกษำและพัฒนำกำรด ำเนินงำน
ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน 

- 27,000 1,000 28,000 พ.ย.61 

6.3 ทบทวนและพัฒนำระบบดูแล
ช่วยเหลือนักเรียนของโรงเรียนใน
สังกัด 

7,200 29,800 15,000 52,000 ม.ค. -  
ก.ย.62 

6.4 กำรรับนักเรียนและกำรจัดท่ีเรียน
ให้ประชำกรวัยเรียน  
(งบ สพฐ. เพิ่มเติม 20,000 บำท) 

9,000 11,000 5,000 25,000 พ.ย.61 - 
พ.ค.62 

6.5 ส่งเสริมกำรจัดกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน
โดยครอบครัว สถำนประกอบกำร 
บุคคล องค์กรวิชำชีพ องค์กรชุมชน
และองค์กรเอกชน 

 - 19,000 1000 20,000 ต.ค.61 - 
ก.ย.62 

6.6 จัดค่ำยทักษะชีวิตและผู้น ำนักเรียน 7,200 27,800 10,000 45,000 พ.ค. -  
ก.ย.62 
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ท่ี กิจกรรมและรายการ 
งบประมาณจ าแนกตามหมวดรายจ่าย ระยะเวลา 

ปฏิบัติงาน ตอบแทน ใช้สอย วัสดุ รวม 
6.7 อบรมให้ควำมรู้กับลูกเสือ เนตร

นำรีหลักสูตรลูกเสือต้ำนภัยยำ 
เสพติด (งบ สพฐ. 416,000 บำท) 

- 
 

- - 
 

- มิ.ย. -  
ก.ย.62 

6.8 อบรมให้ควำมรู้โครงกำร
สถำนศึกษำสีขำว ปลอดยำเสพติด 

7,200 20,300 2,500 30,000 ม.ค. -  
ก.ย.62 

6.9 จัดชุมนุมลูกเสือ เนตรนำรี และ
ผู้บังคับบัญชำลูกเสือโรงเรียนใน
สังกัด สพม. 2  
(งบ โรงเรียน 540,500 บำท) 

- - - - มิ.ย. -  
ก.ย.62 

 รวม 30,600 134,900 34,500 200,000  
(ขอถัวจ่ำยทุกกิจกรรม)  
 
7. การประเมินผล 

ตัวชี้วัดความส าเร็จ วิธีการประเมิน เคร่ืองมือที่ใช้ 
เชิงปริมาณ 
7.1 ผู้บริหำร ครู และบุคลำกรทำงกำรศึกษำท่ี
รับผิดชอบงำนระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนของโรงเรียน
ในสังกัด  รวม 120 คน 
7.2 ประธำนสภำนักเรียน จ ำนวน 52 โรงเรียน ๆ ละ  
1 คน รวม 52 คน 
7.3 ประชำกรวัยเรียนในเขตพื้นท่ีบริกำรของส ำนักงำน 
เขตพื้นท่ีกำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต 2 ทุกคน 
7.4 ลูกเสือ เนตรนำรี ผู้บังคับบัญชำลูกเสือของโรงเรียน 
ในสังกัด จ ำนวน 470 คน 

 
1. กำรสอบถำม 
2. กำรเก็บข้อมูล 
3. กำรบันทึกกิจกรรม 
4. กำรตรวจสอบ 

 
1. แบบสอบถำม 
ควำมพึงพอใจ 
2. แบบส ำรวจ 
3. แบบบันทึก
กิจกรรม 
4. แบบตรวจสอบ 
 

เชิงคุณภาพ 
7.5 ผู้เรียนมีควำมสุข และอยู่ร่วมกันอย่ำงมีควำมสุข  
อยู่ในระดับ “ดี” ขึ้นไป ร้อยละ 95 
7.6 ผู้เรียนมีควำมเป็นไทย ยึดมั่นกำรปกครองระบอบ
ประชำธิปไตยอันมีพระมหำกษัตริย์ทรงเป็นประมขุ  
และด ำรงชีวิตตำมหลักปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียง 

 
1. ประเมินควำมพึงพอใจ 
2. กำรนิเทศ ติดตำม 
3. กำรบันทึกกิจกรรม 

 
1. แบบสอบถำม 
ควำมพึงพอใจ 
2. ประเด็นนิเทศฯ 
2. แบบบันทึก
กิจกรรม 

 



86 . แผนปฏิบัติการ ประจ�าปี 2562

 
8. ผลที่คาดว่าจะได้รับ  

8.1 ประชำกรวัยเรียนทุกคนได้รับโอกำสทำงกำรศึกษำระดับมัธยมศึกษำ ด้วยรูปแบบและวิธีกำรท่ี
หลำกหลำยตำมควำมถนัด ตำมควำมสนใจ ตำมศักยภำพและมีคุณภำพตำมจุดมุ่งหมำยและมำตรฐำน
กำรศึกษำ 
 8.2 ผู้บริหำร ครู และบุคลำกรทำงกำรศึกษำท่ีรับผิดชอบระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน มีข้อมูล ควำมรู้  
ควำมเข้ำใจขั้นตอนระบบกำรดูแลช่วยเหลือนักเรียน สำมำรถน ำไปใช้ในกำรปฏิบัติงำนได้อย่ำงเป็นระบบ 
 8.3 นักเรียนในสังกัดได้รับกำรส่งเสริม กำรดูแลช่วยเหลือและเสริมสร้ำงภูมิคุ้มกันทำงสังคมอย่ำงท่ัวถึง 
และอยู่ในสังคมได้อย่ำงมีควำมสุข 
 8.4 ส ำนักงำนเขตพื้นท่ีกำรศึกษำและโรงเรียนจัดกำรศึกษำให้ประชำกรวัยเรียนได้รับโอกำสและควำม
เสมอภำคทำงกำรศึกษำอย่ำงท่ัวถึงและมีคุณภำพ 
 8.5 ผู้เรียน ครู และบุคลำกรทำงกำรศึกษำ มีค่ำนิยมควำมเป็นไทย ยึดมั่นกำรปกครองระบบ
ประชำธิปไตยอันมีพระมหำกษัตริย์ทรงเป็นประมุข และอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีของไทย 
 
9. เง่ือนไขความส าเร็จ 
 ผู้บริหำร ครู และบุคลำกรทำงกำรศึกษำในสังกัด ต้องให้ควำมร่วมมือเข้ำร่วมกิจกรรม และสนับสนุน
กำรด ำเนินกำรในส่วนท่ีเกี่ยวข้องในแต่ละกิจกรรม 
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โครงการ                    เพิ่มประสิทธิภำพกำรบริหำรจัดกำรสู่ควำมเป็นเลิศ ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.2562 
สนองกลยุทธ์ สพม.2     กลยุทธ์ที่ 6  ส่งเสริมให้ส ำนักงำนเขตพื้นท่ีกำรศึกษำและโรงเรียนพัฒนำระบบ 
                               กำรบริหำรจัดกำรแบบบูรณำกำรและส่งเสริมให้ทุกภำคส่วนมีส่วนร่วมในกำรจัด 
                               กำรศึกษำสู่มำตรฐำนสำกล 
สนองนโยบาย สพฐ.      นโยบำยท่ี 5  เพิ่มประสิทธิภำพกำรบริหำรจัดกำร                            
ลักษณะโครงการ โครงกำรต่อเนื่อง 
หน่วยงานที่รับผิดชอบ   กลุ่มอ ำนวยกำร  กลุ่มนิเทศ ติดตำมและประเมินผลกำรจัดกำรศึกษำ 
                               กลุ่มบริหำรงำนบุคคล หน่วยตรวจสอบภำยใน กลุ่มบริหำรงำนกำรเงินและสินทรัพย์ 
                               กลุ่มนโยบำยและแผน  และกลุ่มส่งเสริมกำรศึกษำทำงไกล เทคโนโลยีสำรสนเทศ 
                               และกำรส่ือสำร  
ผู้รับผิดชอบโครงการ     กลุ่ม/หน่วยที่รับผิดชอบกิจกรรม 
ระยะเวลาด าเนินการ     ตุลำคม 2561 - กันยำยน 2562 
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1. หลักการและเหตุผล 

   ตำมพระรำชกฤษฎีกำว่ำด้วยหลักเกณฑ์และวิธีกำรบริหำรกิจกำรบ้ำนเมืองท่ีดี พ.ศ.2546 มำตรำ 9 
และมำตรำ 16 บัญญัติให้ทุกหน่วยรำชกำรจัดท ำแผนปฏิบัติรำชกำร ก ำหนดรำยละเอียด ขั้นตอน ระยะเวลำ
และงบประมำณท่ีใช้ในกำรด ำเนินกำรให้บรรลุผลสัมฤทธิ์ของภำรกิจ และมีกำรติดตำมประเมินผลกำร
ด ำเนินงำน  โดยให้ควำมรู้กลุ่มเป้ำหมำยหลัก ได้แก่ ผู้บริหำร ข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำในสังกัด 
ให้มีทักษะ มีควำมรู้ กฎหมำยระเบียบวินัยในกำรปฏิบัติงำน  สำมำรถปฏิบัติงำนได้อย่ำงมืออำชีพ ตำม
มำตรฐำนสำกล และพัฒนำระบบข้อมูลและเทคโนโลยีสำรสนเทศและกำรส่ือสำรที่ทันสมัย เพื่อสร้ำงสรรค์
นวัตกรรม มูลค่ำเพิ่มให้สอดคล้องกับประเทศไทย 4.0  กำรด ำเนินงำนเป็นตำมนโยบำยกำรปฏิรูประบบ
รำชกำรท่ีมีประสิทธิภำพ ควำมถูกต้อง ควำมโปร่งใส  และควำมคล่องตัวในกำรด ำเนินงำน เน้นประชำชน
ผู้รับบริกำรเป็นหลัก และส่งผลให้กำรจัดกำรเรียนกำรสอนให้แก่ผู้เรียนมีคุณภำพ เป็นไปตำมเป้ำหมำยทำงกำร
ศึกษำตำมหลักสูตรกำรศึกษำข้ันพื้นฐำน  พ.ศ.2551 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2560)  
            จำกเหตุผลดังกล่ำว กลุ่ม/หน่วย จ ำนวน 7 กลุ่ม ในส ำนักงำนเขตพื้นท่ีกำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต 2    
จึงจัดท ำโครงกำรและกิจกรรม เพื่อพัฒนำผู้บริหำร ครู และบุคลำกรทำงกำรศึกษำ ให้เป็นไปตำมนโยบำยท่ี
ก ำหนด ตำมรำยละเอียดกิจกรรมในโครงกำร โดยกำรถ่ำยทอดควำมรู้จำกผู้มีประสบกำรณ์ เปิดโอกำสให้
แลกเปล่ียนควำมคิดเห็น สะท้อนปัญหำอุปสรรคในกำรปฏิบัติงำน เสนอแนะแนวทำงแก้ไข และติดตำม
ประเมินผล เพื่อน ำไปปรับปรุงกำรปฏิบัติงำนให้ถูกต้องและมีประสิทธิภำพต่อไป 
 
 
 
 

ให้มีทักษะ  มีความรู้  กฎหมายระเบียบวินัยในการปฏิบัติงาน  สามารถปฏิบัติงานได้อย่างมืออาชีพ 

ตามมาตรฐานสากล และพัฒนาระบบข้อมูลและเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารที่ทันสมัย เพื่อสร้างสรรค์
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2. วัตถุประสงค์  
       2.1 เพื่อให้งำนด้ำนกฎหมำยและคดีของรัฐท่ีค่ังค้ำงอยู่ได้รับกำรด ำเนินกำร 
       2.2 เพื่อให้กำรจัดท ำแผนปฏิบัติกำรประจ ำปีงบประมำณ กำรติดตำม ประเมินผลและรำยงำนผล
ประจ ำปี กำรจัดต้ังงบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปีงบประมำณและกำรขออนุมัติเก็บเงินบ ำรุงกำรศึกษำของ
สถำนศึกษำด ำเนินกำรอย่ำงมีระบบและมีประสิทธิภำพ 
       2.3 เพื่อให้ทรำบผลกำรตรวจสอบด้ำนกำรเงิน กำรบัญชีและกำรพัสดุของสถำนศึกษำในสังกัด
เป็นไปตำมกฎหมำย ระเบียบ ข้อบังคับ มติคณะรัฐมนตรีและนโยบำยท่ีก ำหนด 
       2.4 เพื่อให้สถำนศึกษำในสังกัดมีระบบประกันคุณภำพภำยในท่ีเข้มแข็งสู่ระดับมำตรฐำนท่ีสูงขึ้น 
                2.5 เพื่อเสริมสร้ำงสมรรถนะให้แก่ข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำให้มีกำรปฏิบัติงำน
ตำมมำตรฐำนเขตพื้นท่ีกำรศึกษำอย่ำงมืออำชีพ เน้นคุณธรรมและควำมโปร่งใสในองค์กรอย่ำงยั่งยนื 
         2.6 เพื่อให้ข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำท่ีมีหน้ำท่ีจัดท ำข้อมูลสำรสนเทศและกำร
ส่ือสำรได้มีควำมรู้ ควำมเข้ำใจในกำรจัดท ำข้อมูลและเทคโนโลยีสำรสนเทศอย่ำงถูกต้อง 
       2.7 เพื่อให้สถำนศึกษำมีระบบข้อมูลสำรสนเทศด้ำนกำรวัดผล ประเมินผลตำมหลักสูตร
กำรศึกษำข้ันพื้นฐำน ท่ีสำมำรถใช้ในกำรสรุปรำยงำน และวำงแผนเพื่อกำรพัฒนำกำรจัดกำรศึกษำได้อย่ำงมี
ประสิทธิภำพ 
       2.8 เพื่อให้ผู้เข้ำรับกำรอบรมผู้ปฏิบัติงำนด้ำนกำรเงิน บัญชี และพัสดุ มีควำมรู้ ควำมเข้ำใจ 
เกีย่วกับแนวทำง วิธีกำร กฎหมำย ระเบียบต่ำง ๆ ได้แลกเปล่ียนเรียนรู้ ประสบกำรณ์และร่วมกันแก้ไขปัญหำ 
รวมท้ังแนวทำงกำรพฒันำกำรปฏิบัติงำน   

2.9 เพื่อสนับสนุนกำรจัดกำรศึกษำของโรงเรียนให้มีคุณภำพตำมมำตรฐำนสำกล   
      2.10 เพื่อนิเทศ ติดตำม ผลกำรน ำควำมรู้ท่ีได้รับไปประยุกต์ใช้ในกำรปฏิบัติงำน 
      2.11 เพื่อให้กำรจัดท ำแฟ้มประวัติข้ำรำชกำร (ก.ค.ศ.16) มีข้อมูลเป็นปัจจุบัน  

3. เป้าหมาย 
 เชิงปริมาณ 
 3.1 งำนด้ำนกฎหมำยและคดีของรัฐได้รับกำรสะสำง 
 3.2 แผนปฏิบัติกำรประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2562 จ ำนวน 120 เล่ม และรำยงำนผลกำร
ด ำเนินงำนประจ ำปี จ ำนวน 100 เล่ม 
 3.3 ตรวจสอบด้ำนงบประมำณของสถำนศึกษำในสังกัด จ ำนวน 20 โรงเรียน (ตรวจปกติ  
14 โรงเรียน และตรวจสอบพิเศษ จ ำนวน 6 โรงเรียน) 
  3.4 สถำนศึกษำในสังกัด 52 แห่ง มีระบบและกลไกกำรบริหำรจัดกำรคุณภำพและมำตรฐำน
กำรศึกษำ เพื่อกำรประกันคุณภำพกำรศึกษำภำยในสถำนศึกษำ 
 3.5 ข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ ร้อยละ 100 ปฏิบัติงำนอย่ำงมืออำชีพเป็นไปตำม
มำตรฐำนเขตพื้นท่ีกำรศึกษำ 
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 3.6 ข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำในสังกัด จ ำนวน 52 แห่ง สำมำรถจัดท ำข้อมูล
สำรสนเทศในกำรบริหำรจัดกำรข้อมูลได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ 
 3.7 ส ำนักงำนเขตพื้นท่ีกำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต 2 มีระบบกำรบริหำรจัดกำรด้ำนคุณภำพ
ผู้เรียนตำมหลักสูตร โดยใช้ Digital Platform   ท่ีพัฒนำขึ้น เพื่อกำรเป็นส่วนหนึ่งของระบบสำรสนเทศด้ำน
กำรบริหำรงำนวัดประเมินผล 
 3.8 โรงเรียนท่ียังไม่ได้เข้ำร่วมโครงกำรโรงเรียนมำตรฐำนสำกล (World Class Standard 
School) จ ำนวน 2 โรงเรียน มีควำมเข้ำใจแนวทำงกำรบริหำรจัดกำรด้วยระบบคุณภำพและกำรจัดกำรเรียน
กำรสอนของโรงเรียนมำตรฐำนสำกล 
 3.9  เอกสำรคู่มือกำรปฏิบัติงำนด้ำนกำรเงิน บัญชีและพัสดุ จ ำนวน 280 เล่ม 
 3.10 นิเทศ ติดตำม กำรบริหำรงำนจัดกำรของโรงเรียน โรงเรียนละ 1 ครั้ง 
 3.11 แฟ้มประวัติข้ำรำชกำร (ก.ค.ศ.16) ของโรงเรียนในสังกัด 52 โรงเรียน มีข้อมูลให้เป็นปัจจุบัน 
      เชิงคุณภาพ 
       3.12 ร้อยละ 95 ของงำนด้ำนกฎหมำยและคดีของรัฐได้รับกำรด ำเนินกำรตำมระเบียบและ
กฎหมำย 
       3.13  ร้อยละ 95 ของงำนด้ำนโยบำยและแผน ได้รับกำรด ำเนินกำรเสร็จทันตำมก ำหนดเวลำ
และบรรลุตำมวัตถุประสงค์ 
       3.14 สถำนศึกษำในสังกัด จ ำนวน 20 โรงเรียนได้รับกำรตรวจสอบภำยในด้ำนกำรเงิน กำรบัญชี 
และกำรพัสดุ 
       3.15 สถำนศึกษำในสังกัด มีระบบประกันคุณภำพภำยในท่ีเข้มแข็ง ชัดเจนและมีกำรพัฒนำอย่ำง
ต่อเนื่อง   
  3.16 ส ำนักงำนเขตพื้นท่ีกำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต 2 และโรงเรียนในสังกัด สำมำรถปฏิบัติงำน
ให้เป็นไปตำมมำตรฐำนอย่ำงมืออำชีพ อยู่ในระดับ ดี ขึ้นไป 
  3.17 ร้อยละ 100 ของข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำในสังกัด สำมำรถจัดท ำข้อมูล
สำรสนเทศได้อย่ำงถูกต้อง สมบูรณ์และเสร็จทันตำมก ำหนดเวลำ 
       3.18 ร้อยละ 50 ของข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำของโรงเรียนในสังกัด มีควำมรู้ 
ควำมเข้ำใจในกำรจัดท ำข้อมูลสำรสนเทศด้ำนคุณภำพผู้เรียน ตำมหลักสูตรสถำนศึกษำและสำมำรถใช้ Digital 
Platform ท่ีส ำนักงำนเขตพื้นท่ีกำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต 2 ก ำหนดขึ้นในกำรจัดท ำข้อมูลคุณภำพผู้เรียนท่ี
ตนเองรับผิดชอบ 
  3.19 โรงเรียนท่ียังไม่ได้เข้ำร่วมโครงกำรโรงเรียนมำตรฐำนสำกล มีควำมพร้อมในกำรเข้ำร่วม
โครงกำรโรงเรียนมำตรฐำนสำกล 

      3.20 ผู้บริหำร เจ้ำหน้ำท่ีกำรเงิน บัญชี และพัสดุของโรงเรียนและส ำนักงำนเขตพื้นท่ีกำรศึกษำ 
มัธยมศึกษำ เขต 2 มีควำมรู้ ควำมเข้ำใจแนวปฏิบัติ ระเบียบ กฎหมำยท่ีใช้ในกำรปฏิบัติงำนเป็นอย่ำงดี 
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      3.21 ครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำมีทักษะในกำรจัดกำรเรียนกำรสอนท่ีเน้นผู้เรียนเป็นส ำคัญ  
และมีประสิทธิภำพในกำรปฏิบัติงำนอย่ำงมืออำชีพ   

       3.22 ร้อยละ 100 ของแฟ้มประวัติข้ำรำชกำร (ก.ค.ศ.16) มีข้อมูลให้เป็นปัจจุบัน 

4. กิจกรรม/ข้ันตอนการด าเนินงาน 
            4.1 ประชุมผู้เกี่ยวข้อง แต่งต้ังค ำส่ังคณะท ำงำน  
            4.2 ขออนุมัติงบประมำณอบรม 
           4.3 จัดท ำคู่มือ เอกสำร 
            4.4 ก ำหนดสถำนท่ีจัดกิจกรรม 
            4.5 อบรม พัฒนำ จัดกิจกรรม  
            4.6 ติดตำม ประเมินผลกำรอบรม พัฒนำ จัดกิจกรรม 
                    4.6.1  แบบสอบถำม 
                4.6.2  แบบติดตำม 
                     4.6.3  กระดำษท ำกำรตรวจสอบ และแบบสอบถำม 
            4.7 สรุปผลกำรด ำเนินงำน / รำยงำนผล 

 

5. สถานที่ด าเนินการ 

                 สถานที่         โรงเรียน หรือ สถำนท่ีเอกชน  
                 ระยะเวลา      ตุลำคม 2561- กันยำยน  2562 
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6. รายละเอียดการใช้งบประมาณ  จ ำนวน 780,000 บำท (เจ็ดแสนแปดหมื่นบำทถ้วน) 

ท่ี กิจกรรมและรายการ 
งบประมาณจ าแนกตามหมวดรายจ่าย ระยะเวลา 

ปฏิบัติงาน ตอบแทน ใช้สอย วัสดุ รวม 
6.1 ประชุมปฏิบัติกำรล้ำงส ำนวนกำรสืบสวน

และสอบสวนวินัย ละเมิดทำงแพ่ง   
- 39,000 1,000 40,000 พ.ย.61 -  

ก.ย.62 
6.2 ส่งเสริมศักยภำพกำรบริหำรจัดกำร 

ด้ำนนโยบำยและแผน  
21600 52,700 105,700 180,000 พ.ย.61 -  

ก.ย.62 
6.3 ตรวจสอบภำยในสถำนศึกษำ  - 40,000 - 40,000 ต.ค.61 -  

ก.ย.62 
6.4 ส่งเสริมและพัฒนำระบบประกันคุณภำพ

ภำยในของสถำนศึกษำ  
2,400 22,600 5,000 30,000 พ.ย.61 -  

ก.ย.62 
6.5 เสริมสร้ำงสมรรถนะข้ำรำชกำรครูและ

บุคลำกรทำงกำรศึกษำให้มีส่วนร่วมในกำร
ปฏิบัติงำนตำมมำตรฐำนอย่ำงมืออำชีพ  

- 198,700 36,300 235,000 ต.ค.61 -  
ก.ย.62 

6.6 พัฒนำระบบข้อมูลและเทคโนโลยี
สำรสนเทศและกำรสื่อสำรเพ่ือกำรบริหำร
จัดกำรศึกษำ  

7,200 42,800 - 50,000 พ.ย.61 -  
ก.ย.62 

6.7 เพ่ิมประสิทธิภำพกำรจัดเก็บข้อมูล
สำรสนเทศด้ำนกำรวัดผล ประเมินผลทำง
กำรศึกษำระดับเขตพ้ืนที่กำรศึกษำและ
ระดับโรงเรียน (งบ สพฐ. 262,400 บำท) 

- - - - พ.ย.61 -  
ก.ย.62 

6.8 เพ่ิมประสิทธิภำพกำรบริหำรงบประมำณ 
ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.2562  
(งบโรงเรียน 156,800 บำท) 

- - - - พ.ย.61 -  
ก.ย.62 

6.9 โครงกำรพัฒนำและยกระดับโรงเรียน
มำตรฐำนสำกล   

7,200 20,300 2,500 30,000 พ.ย.61 - 
ก.ย.62 

6.10 นิเทศเต็มพิกัดเพ่ือพัฒนำคุณภำพกำร 
จัดกำรศึกษำสู่มำตรฐำน บนพ้ืนฐำน                                   
ควำมเป็นไทย 

72,000 73,000 5,000 150,000    พ.ย.61 - 
ก.ย.62 

6.11 กำรจัดท ำบัตรประจ ำตัวข้ำรำชกำร
เคลื่อนที่และปรับปรุงทะเบียนประวัติ 
(ก.ค.ศ.16) 

- 22,500 2,500 25,000 พ.ย.61 - 
ก.ย.62 

 รวมงบพัฒนา สพม.2 110,400 517,300 152,300 780,000  

(ขอถัวจ่ำยทุกกิจกรรม) 
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 7. การประเมินผล 
ตัวชี้วัดความส าเร็จ วิธีการประเมิน เคร่ืองมือ 

เชิงปริมาณ   
7.1 งำนด้ำนกฎหมำยและคดีของรัฐได้รับกำรล้ำงส ำนวน -รำยงำนผลกำร

ตรวจสอบข้อเท็จจริง 
-แบบ สว.6 

7.2 แผนปฏิบัติกำรประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2562 
จ ำนวน 120 เล่ม และรำยงำนผลกำรด ำเนินงำน
ประจ ำปี จ ำนวน 100 เล่ม 

-กำรตรวจนับ -ใบรับของ 

7.3 สถำนศึกษำในสังกัด จ ำนวน 20 โรงเรียน  
(ตรวจปกติ 14 โรงเรียน และตรวจสอบพิเศษ  
จ ำนวน 6 โรงเรียน) 

-กำรตรวจสอบเอกสำร
กำรเงิน บัญชี และพัสดุ
ของสถำนศึกษำ 

กระดำษท ำกำร
ตรวจสอบภำยใน 

7.4 สถำนศึกษำในสังกัด 52 แห่ง มีระบบและกลไกกำร
บริหำรจัดกำรคุณภำพและมำตรฐำนกำรศึกษำ เพื่อกำร
ประกันคุณภำพกำรศึกษำภำยในสถำนศึกษำ 

-ประเมินควำมพึงพอใจ 
-ประเมินผลงำน 
-กำรนิเทศ ติดตำม 

-แบบสอบถำม 
-แบบประเมิน 
-แบบนิเทศ ติดตำม 

7.5 ร้อยละ 95 ของบุคลำกรในส ำนักงำนเขตพื้นท่ี 
กำรศึกษำปฏิบัติงำนได้อย่ำงมืออำชีพเป็นไปตำม 
มำตรฐำนเขตพื้นท่ีกำรศึกษำ 

-กำรก ำกับ ติดตำม 
-กำรสังเกตกำรณ์ 

-แบบนิเทศ ติดตำม 
-แบบสังเกต 

7.6 ข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำในสังกัด  
จ ำนวน 52 แห่ง สำมำรถจัดท ำข้อมูลสำรสนเทศในกำร
บริหำรจัดกำรข้อมูลได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ 

-ตรวจสอบ 
กำรกรอกข้อมูล  
-ประเมินควำมพึงพอใจ 

-โปรแกรม DMC 
-โปรแกรมบญัชี
กำรศึกษำข้ัน
พื้นฐำน 
-แบบประเมินผล 

7.7 สพม.2 มีระบบกำรบริหำรจัดกำรด้ำนคุณภำพ
ผู้เรียนตำมหลักสูตร โดยใช้ Digital Platform ท่ีพัฒนำ 
ขึ้น เพื่อกำรเป็นส่วนหนึ่งของระบบสำรสนเทศด้ำนกำร 
บริหำรงำนวัดประเมินผล 

-ประเมินประสิทธิภำพ
ระบบ 

-แบบประเมิน
ประสิทธิภำพระบบ 

7.8 โรงเรียนท่ียังไม่ได้เข้ำร่วมโครงกำรโรงเรียน
มำตรฐำนสำกล (World Class Standard School) 
จ ำนวน 2 โรงเรียน มีควำมเข้ำใจแนวทำงกำรบริหำร 
จัดกำรด้วยระบบคุณภำพและกำรจัดกำรเรียนกำรสอน 
ของโรงเรียนมำตรฐำนสำกล 

-ประเมินและส ำรวจ 
จำกผู้ท่ีเกี่ยวข้อง 

-แบบประเมิน
ประสิทธิภำพของ
โครงกำร/กิจกรรม 

 



แผนปฏิบัติการ ประจ�าปี 2562 . 93

ตัวชี้วัดความส าเร็จ วิธีการประเมิน เคร่ืองมือ 
7.9 เอกสำรคู่มือกำรปฏิบัติงำนด้ำนกำรเงินและพัสดุ 
จ ำนวน 280 เล่ม 

-กำรตรวจนับ -ใบส่งของ 

7.10 นิเทศ ติดตำม กำรบริหำรงำนจัดกำรของโรงเรียน 
โรงเรียนละ 1 ครั้ง 

-กำรนิเทศ ติดตำม -แบบนิเทศ ติดตำม 

7.11 แฟ้มข้อมูลประวัติข้ำรำชกำร (ก.ค.ศ.16) 
มีข้อมูลเป็นปัจจุบัน 

-กำรป้อนข้อมูล -แบบประวัติข้ำรำชกำร 
(ก.ค.ศ.16) 

เชิงคุณภาพ   
7.12 ร้อยละ 95 ของงำนด้ำนกฎหมำยและคดีของรัฐ 
ได้รับกำรด ำเนินกำรตำมระเบียบและกฎหมำย 

-กำรก ำกับ ติดตำม -แบบรำยงำน 

7.13 ร้อยละ 95 ของงำนด้ำนโยบำยและแผน ได้รับ 
กำรด ำเนินกำรเสร็จทันตำมก ำหนดเวลำและบรรลุตำม
วัตถุประสงค์ 

-กำรตรวจสอบข้อมูล 
-กำรประเมินควำมพึง
พอใจ 

-โปรแกรม DMC 
-โปรแกรมบัญชี
กำรศึกษำข้ันพื้นฐำน 
-แบบสอบถำม 

7.14 สถำนศึกษำในสังกัด จ ำนวน 20 โรงเรียนได้รับ
กำรตรวจสอบภำยในด้ำนกำรเงิน บัญชี และพัสดุ 

-กำรตรวจสอบเอกสำร
กำรเงิน บัญชี และพัสดุ
ของสถำนศึกษำ 

กระดำษท ำกำร
ตรวจสอบภำยใน 

7.15 สถำนศึกษำในสังกัด มีระบบประกันคุณภำพ
ภำยในท่ีเข้มแข็ง ชัดเจนและมีกำรพัฒนำอย่ำงต่อเนื่อง 

-กำรนิเทศ ติดตำม 
-ประเมินผลงำน 

-แบบนิเทศ ติดตำม 
-แบบประเมินผลงำน 

7.16 ส ำนักงำนเขตพื้นท่ีกำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต 2 
และโรงเรียนในสังกัด สำมำรถปฏิบัติงำนให้เป็นไปตำม
มำตรฐำนอย่ำงมืออำชีพ อยู่ในระดับ ดี ขึ้นไป 

-กำรก ำกับ ติดตำม 
-กำรประเมินผลงำน 

-แบบรำยงำนตำม
ตัวชี้วัด 

7.17 ร้อยละ 100 ของข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำง 
กำรศึกษำในสังกัด สำมำรถจัดท ำข้อมูลสำรสนเทศ 
ได้อย่ำงถูกต้อง สมบูรณ์และเสร็จทันตำมก ำหนดเวลำ 

-ตรวจสอบ 
กำรกรอกข้อมูล  
 

-โปรแกรม DMC 
-โปรแกรมบัญชี
กำรศึกษำข้ันพื้นฐำน 

7.18 ร้อยละ 50 ของข้ำรำชกำรครูและบุคลำกร
ทำงกำรศึกษำของโรงเรียนในสังกัด มีควำมรู้  
ควำมเข้ำใจในกำรจัดท ำข้อมูลสำรสนเทศด้ำนคุณภำพ
ผู้เรียน ตำมหลักสูตรสถำนศึกษำและสำมำรถใช้ Digital 
Platform ท่ี สพม.2 ก ำหนดขึ้นในกำรจัดท ำข้อมูล
คุณภำพผู้เรียนท่ีตนเองรับผิดชอบ 

-ประเมินควำมรู้หลัง 
กำรอบรม 
-ประเมินทักษะ 
กำรปฏิบัติจริง 

-แบบทดสอบควำมรู้ 
หลังกำรอบรม 
-แบบทดสอบทักษะ 
กำรปฏิบัติขณะอบรม 
-แบบประเมินทักษะ 
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ตัวชี้วัดความส าเร็จ วิธีการประเมิน เคร่ืองมือ 
7.19 โรงเรียนท่ียังไม่ได้เข้ำร่วมโครงกำรโรงเรียน
มำตรฐำนสำกล มีควำมพร้อมในกำรเข้ำร่วมโครงกำร
โรงเรียนมำตรฐำนสำกล 

-ประเมินและส ำรวจ 
จำกผู้ท่ีเกี่ยวข้อง 

-แบบประเมิน
ประสิทธิภำพของ
โครงกำร/กิจกรรม 

7.20 ผู้บริหำร เจ้ำหน้ำท่ีกำรเงิน บัญชี และพัสดุของ
โรงเรียนและส ำนักงำนเขตพื้นท่ีกำรศึกษำมัธยมศึกษำ 
เขต 2 มีควำมรู้ ควำมเข้ำใจแนวปฏิบัติ ระเบียบ 
กฎหมำยท่ีใช้ในกำรปฏิบัติงำนเป็นอย่ำงดี 

-ประเมินควำมพึงพอใจ 
-ประเมินควำมรู้หลัง 
กำรอบรม 

-แบบสอบถำม 
-แบบทดสอบควำมรู้ 
หลังกำรอบรม 

7.21 ครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำมีทักษะในกำร
จัดกำรเรียนกำรสอนท่ีเน้นผู้เรียนเป็นส ำคัญ 
และมีประสิทธิภำพในกำรปฏิบัติงำนอย่ำงมืออำชีพ   

-กำรนิเทศ ติดตำม 
-กำรประเมินผลงำน 

-แบบนิเทศ ติดตำม 
-แบบประเมินผลงำน 

7.22 ร้อยละ 95 ของแฟ้มประวัติข้อมูลข้ำรำชกำร 
(ก.ค.ศ.16) มีข้อมูลเป็นปัจจุบัน 

-กำรป้อนข้อมูล -แบบประวัติ
ข้ำรำชกำร (ก.ค.ศ.16) 

8.  ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
          8.1  เชิงปริมาณ 
                       ข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำของส ำนักงำนเขตพื้นท่ีกำรศึกษำมัธยมศึกษำ  
เขต 2 ได้รับกำรพัฒนำให้มีควำมรู้ ควำมสำมำรถ และทักษะในเรื่องกำรประกนัคุณภำพกำรศึกษำภำยใน
สถำนศึกษำ กำรจัดท ำข้อมูลสำรสนเทศด้ำนคุณภำพผู้เรียนตำมหลักสูตรสถำนศึกษำและสำมำรถใช้ Digital 
Platform โรงเรียนมำตรฐำนสำกล กำรเงิน บัญชแีละพัสดุของโรงเรียน กำรจัดกำรเรียนกำรสอนท่ีเน้นผู้เรียน
เป็นส ำคัญ ส่งผลให้มีกำรบริหำรจัดกำรแบบบูรณำกำรศึกษำสู่มำตรฐำนสำกล 
          8.2  เชิงคุณภาพ 
                       โรงเรียนในสังกัด ได้รับกำรพัฒนำ ส่งเสริม สนับสนุน ให้มีกำรบริหำรจัดกำรศึกษำ 
ตำมมำตรฐำนสำกล กำรปฏิบัติงำนมีประสิทธิภำพ เกิดประสิทธิผล สอดคล้องกับนโยบำยของทำงรำชกำร 
 

9. เง่ือนไขของความส าเร็จ 
     9.1 ข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำของส ำนักงำนเขตพื้นท่ีกำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต 2 

มีทักษะ ควำมรู้ควำมสำมำรถ ปฏิบัติงำนได้ส ำเร็จโดยมีข้อมูลสำรสนเทศในกำรปฏิบัติงำน 
               9.2  ทุกโรงเรียนรำยงำนผลตำมก ำหนดเวลำได้ถูกต้อง ครบถ้วน 
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ส่วนที่ 6   
การบริหารแผนงานสู่การปฏบิัติ 

   
 ส ำนักงำนเขตพื้นท่ีกำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต 2 ได้น ำแผนปฏิบัติกำรประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2562 
ไปเป็นเครื่องมือกำรบริหำรจัดกำร วำงแผนด ำเนินกำรพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำ ติดตำมประเมินงำน ปรับปรุง
แก้ไขและรำยงำน ภำยใต้กำรได้รับจัดสรรงบประมำณจำกส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน ให้
สอดคล้องกับนโยบำยท่ีได้ก ำหนดเป็นแนวทำงด ำเนินงำน เพื่อขับเคล่ือนนโยบำยและภำรกิจไปสู่เป้ำหมำย
อย่ำงมีประสิทธิภำพ เพ่ือให้กำรบริหำรแผนปฏิบัติกำรประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2562 เป็นไปอย่ำงมีระบบ  
จึงก ำหนดแนวทำงกำรด ำเนินงำน ดังนี้  

 แนวทางการด าเนินงานและการบริหารงบประมาณ  
 1. งบประมำณในส่วนของงบประจ ำส ำหรับบริหำรจัดกำรส ำนักงำนเขตพื้นท่ีกำรศึกษำ มอบหมำยให้
กลุ่มบริหำรงำนกำรเงินและสินทรัพย์บริหำรจัดกำร  เพื่อสนับสนุนกำรบริหำรงำนของส ำนักงำนเขตพื้นท่ี
กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต 2 ให้เกิดประสิทธิภำพได้มำตรฐำนส ำนักงำนเขตพื้นท่ีกำรศึกษำ 
 2. งบประมำณส ำหรับพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำส ำนักงำนเขตพื้นท่ีกำรศึกษำ มอบให้กลุ่ม/หน่วยใน
สังกัดบริหำรจัดกำรงบประมำณ เพื่อขับเคล่ือนนโยบำยและภำรกิจสู่กำรปฏิบัติให้บรรลุตำมเป้ำหมำย        
โดยผู้รับผิดชอบโครงกำรต้องบริหำรงบประมำณโดยค ำนึงถึงควำมคุ้มค่ำ คุ้มทุน ประหยัด และเกิดประโยชน์
สูงสุด สอดคล้องกับ 5 นโยบำยของส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำข้ันพื้นฐำน และถูกต้องตำมวัตถุประสงค์
ของงบประมำณ และระเบียบวิธีกำรบริหำรงบประมำณ กำรเงิน และกำรคลัง 
 3. งบประมำณท่ีได้รับจัดสรรจำกหน่วยงำนอื่นส ำหรับบริหำรจัดกำรเพื่อขับเคล่ือนภำรกิจตำม
วัตถุประสงค์ของกำรจัดสรรงบประมำณในแต่ละรำยกำร ให้บริหำรจัดกำรให้สอดคล้องกับเงื่ อนไข/          
แนวทำงกำรบริหำรงบประมำณ /แผนกำรใช้จ่ำยงบประมำณท่ีหน่วยงำนเจ้ำของงบประมำณก ำหนด        
ตำมระเบียบท่ีเกี่ยวข้องโดยเคร่งครัด 

 ปัจจัยสู่ความส าเร็จ 
 1. ผู้บริหำรกำรศึกษำ และบุคลำกรทำงกำรศึกษำทุกระดับให้ควำมส ำคัญ และมีส่วนร่วมในกำรบริหำร
จัดกำรงบประมำณแบบบูรณำกำร โดยให้ผลกำรด ำเนินงำนสอดคล้องกับยุทธศำสตร์ชำติ ระยะ 20 ปี (พ.ศ. 
2560 - 2579) แผนกำรศึกษำแห่งชำติ พ.ศ. 2560 - 2579 แผนกำรศึกษำของกระทรวงศึกษำธิกำร ฉบับท่ี 12 (พ.ศ. 
2560 - 2564) โดยเน้นควำมสอดคล้องตำม 5 นโยบำยส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำข้ันพื้นฐำนเป็นหลัก 
 2. บริหำรจัดกำรแบบบูรณำกำรในรูปขององค์คณะบุคคล โดยเปิดโอกำสให้ทุกภำคส่วนร่วมแสดง
ควำมคิดเห็น ร่วมจัดท ำแผนงำน/โครงกำร/กิจกรรม เพื่อขจัดปัญหำ แก้ไขปัญหำ ก ำหนดควำมต้องกำร 
จัดล ำดับควำมส ำคัญของควำมต้องกำร ก ำหนดวิธีกำรแนวทำงกำรด ำเนินงำน รวมท้ังบริหำรจัดกำรทรัพยำกร
ท่ีจะน ำไปใช้ในกำรสนับสนุน และพัฒนำโครงกำร/กิจกรรมในแผนปฏิบัติกำรประจ ำปีงบประมำณให้เป็นไป
อยำ่งมีประสิทธิภำพ 

ส่วนที่ 6
การบริหารแผนงานสู่การปฏิบัติ
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 3. สร้ำงควำมเข้ำใจเกี่ยวกับวิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้ำประสงค์ และกลยุทธ์ของส ำนักงำนเขตพื้นท่ี
กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต 2 นโยบำยและทิศทำงกำรจัดกำรศึกษำขั้นพื้นฐำนของส ำนักงำนคณะกรรมกำร
กำรศึกษำข้ันพื้นฐำน ปีงบประมำณ พ.ศ. 2562 ให้บุคลำกรทุกระดับรับรู้ และเข้ำใจตรงกันอย่ำงท่ัวถึง 
 4. ติดตำม ตรวจสอบ และประเมินผล เพื่อให้กำรน ำนโยบำยของส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำ
ขั้นพื้นฐำนสู่กำรปฏิบัติอย่ำงเป็นรูปธรรมโดยติดตำมควำมก้ำวหน้ำรำยไตรมำส กำรประเมินผลระยะครึ่งปี  
และกำรประเมินผลเมื่อส้ินสุดปีงบประมำณ 
 5. สร้ำงกลไกกำรขับเคล่ือนและตรวจสอบสำธำรณะ  โดยรำยงำนผลกำรปฏิบัติงำนประจ ำปี 
สู่สำธำรณชนและหน่วยงำนท่ีเกี่ยวข้อง 
 6. หน่วยงำนทุกระดับ ปฏิบัติตำมมำตรกำรเพิ่มประสิทธิภำพกำรใช้จ่ำยงบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปี 
          กระบวนการน าแผนสู่การปฏิบัติ 
 1. ส่ือสำรและประชำสัมพันธ์ทิศทำงกำรบริหำรจัดกำรองค์กรท้ังวิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้ำประสงค์      
กลยุทธ์ และเป้ำหมำยกำรให้บริกำรหน่วยงำน ให้บุคลำกรทุกระดับรับรู้ และเข้ำใจตรงกันอย่ำงท่ัวถึง 
 2. จัดโครงสร้ำง กระบวนกำรท ำงำน และมอบหมำยผู้รับผิดชอบปฏิบัติงำน ท้ังเจ้ำภำพหลัก เจ้ำภำพรอง 
และผู้สนับสนุน พร้อมก ำหนดบทบำทควำมรับผิดชอบอย่ำงชัดเจน 
 3. วิเครำะห์ผลสัมฤทธิ์ คุณภำพกำรศึกษำของโรงเรียนในสังกัดส ำนักงำนเขตพื้นท่ีกำรศึกษำ
มัธยมศึกษำ เขต 2 และเป้ำหมำยของส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำนและกระทรวงศึกษำธิกำร
เพื่อก ำหนดแนวทำงกำรบริหำรจัดกำรแผนปฏิบัติงำนประจ ำปีงบประมำณให้บรรลุตำมวัตถุประสงค์อย่ำงมี
ประสิทธิภำพ 
 4. บริหำรจัดกำรโครงกำร/กิจกรรมตำมแผนปฏิบัติกำรประจ ำปีงบประมำณตำมท่ีก ำหนด 
 5. ติดตำม ตรวจสอบ และประเมินผล เพื่อให้กำรบริหำรจัดกำรโครงกำร/กิจกรรมไปสู่กำรปฏิบัติได้
อย่ำงเป็นรูปธรรมและเกิดประสิทธิผล โดยติดตำมควำมก้ำวหน้ำประจ ำปี กำรประเมินผลระหว่ำงปี และ      
กำรประเมินผลเมื่อส้ินสุดปีงบประมำณ   
 6. รำยงำนผลกำรปฏิบัติงำนประจ ำปีสู่สำธำรณชน และหน่วยงำนท่ีเกี่ยวข้อง  

 การติดตาม ประเมินผล และรายงาน 
 ส ำนักงำนเขตพื้นท่ีกำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต 2 ได้วำงแผนก ำหนดแนวทำงในกำรติดตำมประเมินและ
รำยงำนผลกำรด ำเนินกำร ดังต่อไปนี้ 
 การติดตาม 
 ส ำนักงำนเขตพื้นท่ีกำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต 2 มีระบบกำรติดตำมในรูปของคณะกรรมกำรแบบมี
ส่วนร่วม ดังนี ้
 1. คณะกรรมกำรติดตำมประเมินผลนิเทศกำรศึกษำ (กตปน.) ของเขตพื้นท่ีกำรศึกษำ 
 2. กำรตรวจสอบภำยใน เพื่อกำรติดตำม ตรวจสอบและให้ค ำแนะน ำ 
 3. คณะกรรมกำรของสหวิทยำเขต และศูนย์พัฒนำคุณภำพวิชำกำรกลุ่มสำระกำรเรียนรู้ ติดตำม 
กำรด ำเนินโครงกำร/กิจกรรม ตลอดท้ังนโยบำยในกำรขับเคล่ือนเพื่อพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำ 



แผนปฏิบัติการ ประจ�าปี 2562 . 97

 4. คณะกรรมกำรท่ีแต่งต้ังเพื่อกำรติดตำมงำนโครงกำร/กิจกรรมโดยกำรเฉพำะกิจ 
 5. กำรตรวจสอบภำยในของสถำนศึกษำท้ังงำนตรวจสอบภำยใน งำนประกันคุณภำพกำรศึกษำ และ
ในบทบำทหน้ำท่ีของคณะกรรมกำรสถำนศึกษำข้ันพื้นฐำน 
 การประเมินผล 
 ส ำนักงำนเขตพื้นท่ีกำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต 2 มีระบบกำรประเมินผลแบบมีส่วนร่วม โดยด ำเนิน
กิจกรรมกำรติดตำมตรวจสอบและกำรประเมินผลควบคู่กันไป แต่กำรประเมินผลได้จัดระบบเพื่อแสดง
ผลส ำเร็จของกำรด ำเนินงำนโครงกำร/กิจกรรม นโยบำยท่ีบรรลุตำมวัตถุประสงค์ ดังนี้ 
 1. โรงเรียนและส ำนักงำนเขตพื้นท่ีกำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต 2 มีระบบประกันคุณภำพตำมมำตรฐำน
และตัวชี้วัดท่ีครอบคลุม ด ำเนินกำรประเมินและรำยงำนผลตำมแนวทำงท่ีกระทรวงศึกษำธิกำรและส ำนักงำน
คณะกรรมกำรกำรศึกษำข้ันพื้นฐำนก ำหนด 
 2. โครงกำร/กิจกรรมท่ีด ำเนินกำรพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำก ำหนดแนวทำงประเมิน ดังนี้ 
      2.1 กำรประเมินโดยยึดหลักตำมวัตถุประสงค์ เป้ำหมำย และตัวชี้วัด 
                    เชิงปริมำณ  โดยก ำหนดเกณฑ์เป็นปริมำณ จ ำนวน ร้อยละ 
                    เชิงคุณภำพ  โดยก ำหนดเกณฑ์เป็น จ ำนวน ร้อยละ ค่ำเฉล่ีย และ Rubic 

   2.2 ประเมินและติดตำม กำรด ำเนินงำนตำมนโยบำยและกลยุทธ์ของส ำนักงำนคณะกรรมกำร 
กำรศึกษำข้ันพื้นฐำน โดยใช้แบบประเมินหรือแบบรำยงำนท่ีหน่วยงำนเกี่ยวข้องก ำหนดและกำรขับเคล่ือน
นโยบำยและกลยุทธ์แบบต่อเนื่อง โดยใช้ระบบ Tracking System ( 4 Track : A1 – A4 หรือมำกกว่ำ) 
ประเมนิในแต่ละ Track เป็นระดับข้ันตอน (Milestone) ตำมท่ีหน่วยงำนเกี่ยวข้องก ำหนดแล้วประเมินกับ
เกณฑ์คุณภำพที่ก ำหนด 
 3. กำรประเมินผลกำรด ำเนินงำนท่ีเป็นโครงกำร/กิจกรรมรูปแบบอื่น ๆ เช่น กำรประเมินผลเป็นไป
ตำมแนวทำงท่ีหน่วยงำนอื่น ๆ ก ำหนด 

การรายงาน 
  ส ำนักงำนเขตพื้นท่ีกำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต 2 มีระบบกำรรำยงำนผลกำรด ำเนินงำน ดังนี้ 
  1. ก ำหนดปฏิทินกำรติดตำม ประเมินผล และรำยงำนผลกำรด ำเนินงำนสอดคล้องกับแนวปฏิบัติและ 
ปฏิทินกำรด ำเนินงำนของส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำนก ำหนด เป็นรำยไตรมำส ดังนี้ 
  ครั้งท่ี 1 รอบ  6  เดือน (ตุลำคม 2561 - มีนำคม 2562)   ภำยในวันท่ี 15 เมษำยน 2562  
  ครั้งท่ี 2  รอบ  9  เดือน  (ตุลำคม 2561 - มิถุนำยน 2562)   ภำยในวันท่ี  15 กรกฎำคม 2562  
  ครั้งท่ี 3 รอบ 12 เดือน (ตุลำคม 2561 - กันยำยน 2562)  ภำยในวันท่ี 15 ตุลำคม 2562  
 2. กำรรำยงำนผลกำรด ำเนินงำนตำมภำระงำนเป็นไปตำมระบบกำรประกันคุณภำพของโรงเรียนและ
ส ำนักงำนเขตพื้นท่ีกำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต 2 ก ำหนด 
 3. กำรรำยงำนผลกำรด ำเนินงำนตำมโครงกำร/กิจกรรม รำยงำนผลตำมแบบรำยงำนท่ีก ำหนดเมื่อ
ด ำเนินงำนแล้วเสร็จภำยใน 15 วัน 
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                                                    ภาคผนวก 
 

                    ก. กระบวนการทบทวนวิสัยทัศน พันธกิจ เปาประสงค กลยุทธ 

                    ข. โครงการประชุมปฏิบัติการจัดทําแผนปฏิบัติการประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562 

                        สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 2 

                    ค. คําสั่งสํานกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 2 ท่ี 193/2561 

                        เรื่อง แตงตั้งคณะกรรมการจัดทําแผนปฏิบัติการประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562 

                        สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 2 

  ง. หนังสืออนุมัติแผนปฏิบัติการประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562 สํานักงานเขตพ้ืนท่ี 

                        การศึกษามัธยมศึกษา เขต 2 

  จ. แบบรายงานผลการดําเนินงานโครงการตามแผนปฏิบัติการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562 
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ภาคผนวก ก. 
กระบวนการทบทวน วิสัยทัศน์ พันธกิจ เปา้ประสงค ์กลยุทธ์ 

 
 จากการศึกษาสรุปผลการด าเนินงานโครงการ/กิจกรรมตามแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ    
พ.ศ. 2561 ของส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 2 คณะกรรมการจัดท าแผนปฏิบัติการประจ าปี
งบประมาณ 2562 ได้อภิปรายสรุปตามกรอบของปัจจัยท่ีมีอิทธิพลต่อการบริหารโดยท่ัวไป ท้ังปัจจัยภายนอก
ซึ่งเป็นโอกาส และอุปสรรค และปัจจัยภายในซึ่งเป็นจุดแข็ง และจุดอ่อน รวมท้ังก าหนดค่าน้ าหนักของปัจจัย
ต่าง ๆ เพื่อน าไปวิเคราะห์สภาพบริบทของส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 2 ซึ่งพบว่าโดยรวมอยู่
ในสภาวการณ์ “เชิงรุก” มีสภาพแวดล้อมภายในเป็นจุดแข็งและมีสภาพแวดล้อมภายนอกเป็นโอกาสท่ีเอื้อต่อ
การเพิ่มขยาย มุ่งเน้นคุณภาพเสริมสร้างศักยภาพไปสู่ความเป็นเลิศได้ ดังภาพท่ีแสดงลักษณะสถานะภาพของ
ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 2 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 จากภาพท่ีแสดงลักษณะสถานภาพของส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 2 มีลักษณะเป็น
เขตพื้นท่ีการศึกษาดาวรุ่ง มีศักยภาพอันเป็นจุดแข็งของตนเอง มีการขับเคล่ือนนโยบายไปสู่การปฏิบัติได้อย่าง
ถูกต้องเหมาะสม มีการจัดโครงสร้างการขับเคล่ือนในรูปของสหวิทยาเขต กระจายอ านาจเพื่อการปฏิบัติงาน    
มีระบบและทีมงานท่ีมีศักยภาพ ผู้เก่ียวข้องมีทักษะประสบการณ์ มีวัฒนธรรมความมุ่งม่ันเสียสละในการ
ปฏิบัติงาน และถ่ายทอดความรู้ ประสบการณ์ในการท างานตามบทบาทหน้าท่ี จากการอภิปรายพบจุดอ่อน
เกี่ยวกับการขาดแคลนบุคลากรและบุคลากรบรรจุใหม่ยังขาดประสบการณ์ในบางส่วนอยู่บ้าง แต่ไม่เป็นปัจจัย

โอกาส 
(ภายนอก) 

เชิงรุก 

จุดอ่อน 
(ภายใน) 

อุปสรรค
(ภายนอก) 

จุดแข็ง
(ภายใน) .92 

1.00 
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ท่ีมีอิทธิพลส่งผลต่อการปฏิบัติงานในปัจจุบันแต่อาจจะมีผลในอนาคต และมีโอกาสจากปัจจัย ภายนอก
สนับสนุน ท่ีมีสภาพสังคม ชุมชนท่ีเจริญเติบโต สภาพเศรษฐกิจและสังคมดี ผู้ปกครองมีการศึกษา ฐานะดี 
นักเรียนมีพื้นฐานดี ได้รับการสนับสนุนทางสังคมสูง ครูและบุคลากรค่อนข้างมีศักยภาพสูงและใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศเพื่อจัดการเรียนรู้  
 คณะกรรมการจัดท าแผนปฏิบัติการของส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 2 ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2562 ได้ก าหนดค่าน้ าหนักปัจจัยท่ีมีอิทธิพลต่อการจัดการศึกษาและได้วิเคราะห์บริบทด้วย
เทคนิค SWOT จัดกิจกรรมสนทนากลุ่ม (Focus Group) ตามแนวคิดของ Mc Kensey เพื่อสรุป จุดอ่อน    
จุดแข็ง โอกาสและอุปสรรค และได้ค้นพบตนเองแล้ว จึงท าการทบทวนวิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าประสงค์ และ  
กลยุทธ์  โดยยึดแผนพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2560 - 2564 ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 2 เป็นหลักและนโยบายส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้ นพ้ืนฐาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 
2562 ประกอบการพิจารณาเพื่อความสอดคล้องในการขับเคล่ือนนโยบายท่ีก าหนด อันจะสอดคล้องและ
สนองตอบต่อนโยบายแผนพัฒนาในระดับต่าง ๆ ของประเทศ ซึ่งผลการพิจารณาด้วยกระบวนการมีส่วนร่วม
ของทุกภาคส่วนของคณะกรรมการจัดท าแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 มีมติทบทวน
วิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าประสงค์ กลยุทธ์ของส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 2 ได้ ดังตาราง
ต่อไปนี้  
 

ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 

ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 2 
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 

วิสัยทัศน์ 
    “ สร้างคุณภาพทุนมนุษย์ สู่สังคมอนาคตที่ย่ังยืน ” 

วิสัยทัศน์ 
 “ เป็นองค์กรส่งเสริมการจัดการศึกษาท่ีมคีุณภาพ 
ตามมาตรฐานสากล บนพ้ืนฐานความเป็นไทย ” 
วิสัยทัศน์ย่อยที่ 1. คุณภาพ 
                   2. มาตรฐานสากล 
                   3. ความเป็นไทย 

พันธกิจ 
1. จัดการศึกษาเพ่ือเสริมสร้างความมั่นคงของสถาบันหลัก
ของชาติและการปกครองในระบบประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 
2. พัฒนาศักยภาพผู้เรียนเพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถในการ
แข่งขันโดยพัฒนาคุณภาพผู้เรียนให้มีความรู้ทักษะวิชาการ 
ทักษะชีวิต ทักษะวิชาชีพ คุณลักษณะในศตวรรษที่ 21 
3. ส่งเสริมการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาให้เปน็
มืออาชีพ  

พันธกิจ 
1. ส่งเสริมและปลูกฝงัค่านิยมความเป็นไทย ยึดมั่นการ
ปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ 
ทรงเป็นประมุข อนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีไทย  
2. พัฒนาศักยภาพผู้เรียนให้มีคุณลักษณะตามหลักสูตร
แกนกลางการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน มีทักษะการเรียนรู้ 
ในศตวรรษที่ 21 และเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขัน 
3. พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มีทักษะในการ
จัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ และมี
ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานอย่างมืออาชีพ 
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ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 

ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 2 
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 

4. สร้างโอกาส ความเสมอภาคลดความเหลื่อมล้ า ให้ผู้เรยีน
ทุกคนได้รับริการทางการศึกษาอย่างทั่วถึงและเท่าเทียม 
5. ส่งเสริมการจัดการศึกษาเพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิตที่เป็น
มิตรกับสิ่งแวดล้อม ยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
และเป้าหมายโลกเพ่ือการพัฒนาท่ีย่ังยืน (SDGs) 
 6. พัฒนาระบบบริหารจัดการแบบบูรณาการและสง่เสรมิให้
ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา 
 

4. จัดการศึกษาให้ประชากรวัยเรียนได้รับโอกาสและ 
ความเสมอภาคทางการศึกษาอย่างทั่วถึงและมีคุณภาพ 

5. พัฒนาให้โรงเรียนจัดการศึกษาเพ่ือเสริมสร้างคุณภาพ
ชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม และด ารงชีวิตตามหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกจิพอเพียง 

6. พัฒนาระบบการบริหารจัดการแบบบูรณาการ และ
ส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา 
สู่มาตรฐานสากล 

เป้าประสงค์ 
1. ผู้เรียน เป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้ คิดริเริ่มและสร้างสรรค์
นวัตกรรม มีความรู้ ทักษะ และคุณลักษณะของผู้เรียนใน
ศตวรรษที่ 21 มีสุขภาวะที่เหมาะสมตามวัย มีความสามารถ
ในการพ่ึงพาตนเองและปรับตัวต่อการเป็นพลเมืองและพล
โลกที่ดี 
2. ผู้เรียนที่มีความต้องการจ าเป็นพิเศษ กลุ่มชาติพันธ์ุ กลุ่ม
ผู้ด้อยโอกาส และกลุ่มที่อยู่ในพ้ืนที่ห่างไกลทุรกันดาร ได้รับ
การศึกษาอย่างทั่วถึง เท่าเทียม และมีคุณภาพ พร้อมก้าวสู่
สากล ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
3. ครู เป็นผู้เรียนรู้ มีจิตวิญญาณความเป็นครู มีความ
แม่นย าทางวิชาการและมีทักษะการจัดการเรียนรู้ที่
หลากหลายสนองผู้เรียนเป็นรายบุคคล เป็นผู้สร้างสรรค์
นวัตกรรม และทักษะในการใช้เทคโนโลยี 
4. ผู้บริหารสถานศึกษา มีความเป็นเลิศส่วนบุคคล คิดเชิง 
กลยุทธ์และนวัตกรรม มีภาวะผู้น าทางวิชาการ มีส านึกความ
รับผิดชอบ (Accountability) และการบริหารแบบร่วมมอื 
5. สถานศึกษา มีความเป็นอิสระในการบริหารงานและ
จัดการเรียนรู้ ร่วมมือกับชุมชน ภาคเอกชนและผู้เก่ียวข้อง
ในการจัดการศึกษาระดับพ้ืนที่ จัดสภาพแวดล้อมในโรงเรียน
เพ่ือการเรียนรู้ในทุกมิติ เป็นโรงเรียนนวัตกรรม 
6. ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา มีการบริหารเชงิบูรณาการ 
เป็นส านักงานแห่งนวัตกรรมยุคใหม่ ใช้ข้อมูลสารสนเทศและ
การวิจัยและพัฒนาในการขับเคลื่อนคุณภาพ ก ากับ ติดตาม 
ประเมินและรายงานผลอย่างเป็นระบบ 
7. ส านักงานส่วนกลาง ปรับเปลี่ยนวัฒนธรรมการท างาน 
โดยกระจายอ านาจการบริหารและการจัดการศึกษาให้ 

เป้าประสงค์ 

1. ผู้เรียน ครู และบุคลากรทางการศึกษา มคี่านิยม    
ความเป็นไทย ยึดมั่นการปกครองระบอบประชาธิปไตย 
อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข อนุรักษ์วัฒนธรรม
ประเพณีของไทย  
2. ผู้เรียนมีคุณภาพตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ัน
พ้ืนฐาน มีทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 และ 
มีความสามารถในการแข่งขัน 
3. ครูและบคุลากรทางการศึกษามีทักษะในการจัดการเรยีน
การสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ และมีประสิทธิภาพในการ
ปฏิบัติงานอย่างมืออาชีพ 
4. ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาและโรงเรียนจัดการศึกษา
ให้ประชากรวัยเรียนได้รับโอกาสและความเสมอภาคทาง
การศึกษาอย่างทั่วถึง และมีคุณภาพ 
5. โรงเรียนจัดการศึกษาเพ่ือเสริมสร้างคุณภาพชีวิตที่เป็น
มิตรกับสิ่งแวดล้อม และด ารงชีวิตตามหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง 
6. ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาและโรงเรียน มีระบบการ
บริหารจัดการแบบบูรณาการ ส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนมีส่วน
ร่วมในการจัดการศึกษาสู่มาตรฐานสากล และจัดการเรียน
การสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ โดยใช้ Digital 
Technology ส่งเสริมการจัดการเรียนรู ้
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ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 2 

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 
สถานศึกษา บริหารเชิงบูรณาการ มรีะบบข้อมูลสารสนเทศ
ที่มีประสิทธิภาพ ก ากับ ติดตาม ประเมินผล และการ
รายงานผลอย่างเป็นระบบ ใช้วิจัยและนวัตกรรมในการ
ขับเคลื่อนคุณภาพ 

 

นโยบาย 
1. จัดการศึกษาเพ่ือความมั่นคง 
2. พัฒนาคุณภาพผู้เรียน 
3. พัฒนาผู้บริหาร ครูและบคุลากรทางการศึกษา 
4. สร้างโอกาสในการเข้าถึงบริการการศึกษาท่ีมีคุณภาพ มี
มาตรฐาน และลดความเหลื่อมล้ าทางการศึกษา 
5. เพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการ 

กลยุทธ ์

1. ส่งเสริมให้ผู้เรียน ครู และบคุลากรทางการศึกษา 
มีค่านิยมความเป็นไทย ยึดมั่นการปกครองระบอบ
ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข  
อนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีของไทย 

2. ส่งเสริมให้โรงเรียนพัฒนาคุณภาพผู้เรียนให้มีคุณลักษณะ
ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน มีทักษะการ
เรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 เพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถในการ
แข่งขัน 
3. ส่งเสริมให้ครูและบุคลากรทางการศึกษามีทักษะในการ
จัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญและมี
ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานอย่างมืออาชีพ 

4. จัดให้ประชากรวัยเรียนได้รับโอกาส และความเสมอภาค
ทางการศึกษาอย่างทั่วถึง และมีคุณภาพ 
5. ส่งเสริมให้โรงเรียนจัดการศึกษาเพ่ือเสริมสร้างคุณภาพ
ชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมและด ารงชีวิตตามหลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียง 

6. ส่งเสริมให้ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาและโรงเรียน
พัฒนาระบบการบริหารจัดการแบบบูรณาการ และส่งเสริม
ให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาสู่
มาตรฐานสากล 
จุดเน้น 
1.การยกระดับคุณภาพผู้เรียนให้เต็มตามศักยภาพ 
2.การพัฒนาระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนให้ได้
มาตรฐาน 

3.การส่งเสริมการจัดการศึกษาของสถานศึกษาสู่ความ 
เป็นเลิศ “ โรงเรียนน่าอยู่ นักเรียนอยากรู้ ครูอยากสอน” 
วัฒนธรรมองค์กร 

    “ ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 2  
เป็นองค์กรชั้นน า คุณธรรมเป็นเลิศ ” 
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ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 2 
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 

ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 2 
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 

วิสัยทัศน์ 
 “ เป็นองค์กรทางการศึกษาท่ีบริหารจัดการมีคุณภาพได้
มาตรฐานระดับสากล ด้วยนวัตกรรมทันสมัย บนพ้ืนฐาน
ความเป็นไทย ” 

วิสัยทัศน์ 
 “ เป็นองค์กรส่งเสริมการจัดการศึกษาท่ีมคีุณภาพ 
ตามมาตรฐานสากล บนพ้ืนฐานความเป็นไทย ” 

พันธกิจ 
1. ส่งเสริมให้ผู้เรียนได้รับการพัฒนาเต็มศักยภาพตาม
หลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
2. ส่งเสริมให้ครูและบุคลากรทางการศึกษามคีุณธรรม 
จริยธรรม มีความโปร่งใสในการด าเนินงานของเขตพ้ืนที่
การศึกษาและสถานศึกษาในสังกัด  
3. จัดการศึกษาให้ประชากรวัยเรียนระดับมัธยมศึกษาในเขต
พ้ืนที่บริการได้รับโอกาส และความเสมอภาคทางการศึกษา
อย่างทั่วถึงและมีคุณภาพ 
4. พัฒนาศักยภาพของครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มี
ทักษะทางภาษา และสมรรถนะตามสายงานอย่างมืออาชีพ 
5. พัฒนาระบบการบริหารจัดการศึกษาให้ได้มาตรฐานระดับ
สากล เน้นการบริการที่มีประสิทธิภาพ ด้วยนวัตกรรมที่
ทันสมัย 

พันธกิจ 
1. ส่งเสริมและปลูกฝงัค่านิยมความเป็นไทย ยึดมั่นการ
ปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ 
ทรงเป็นประมุข อนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีไทย  
2. พัฒนาศักยภาพผู้เรียนให้มีคุณลักษณะตามหลักสูตร
แกนกลางการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน มีทักษะการเรียนรู้ 
ในศตวรรษที่ 21 และเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขัน 
3. พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มีทักษะในการ
จัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ และมี
ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานอย่างมืออาชีพ 

4. จัดการศึกษาให้ประชากรวัยเรียนได้รับโอกาสและ 
ความเสมอภาคทางการศึกษาอย่างทั่วถึงและมีคุณภาพ 
5. พัฒนาให้โรงเรียนจัดการศึกษาเพ่ือเสริมสร้างคุณภาพ
ชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม และด ารงชีวิตตามหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกจิพอเพียง 

6. พัฒนาระบบการบริหารจัดการแบบบูรณาการ และ
ส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา 
สู่มาตรฐานสากล 

เป้าประสงค์ 
1. ผู้เรียนเป็นคนดี คนเก่ง มีคุณภาพตามหลักสูตร มีความ
เป็นไทย อยู่ในสังคมอย่างมีความสุข 
2. ประชากรวัยเรียนระดับมัธยมศึกษาทุกคน ได้รับโอกาสใน
การศึกษาข้ันพ้ืนฐานระดับมัธยมศึกษา   อย่างเสมอภาค 
ทั่วถึง และมีคุณภาพ 
3. ครู และบคุลากรทางการศึกษามีความรู้ ความสามารถ 
คุณธรรม จริยธรรม ทักษะทางภาษาในการปฏิบัติงาน และ 
มีความก้าวหน้าในวิชาชีพ 
4. ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 2 และ
สถานศึกษาในสังกัด มีความเข้มแข็งในการบริหารจัด
การศึกษา การบริการ และเป็นกลไกขับเคลื่อนการศึกษา 
ข้ันพ้ืนฐานสู่คุณภาพตามมาตรฐานระดับสากล 

เป้าประสงค์ 

1. ผู้เรียน ครู และบุคลากรทางการศึกษา มคี่านิยมความ
เป็นไทย ยึดมั่นการปกครองระบอบประชาธิปไตย อันมี 
พระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข อนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณี
ของไทย  
2. ผู้เรียนมีคุณภาพตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ัน
พ้ืนฐาน มีทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 และ 
มีความสามารถในการแข่งขัน 
3. ครูและบคุลากรทางการศึกษามีทักษะในการจัดการเรยีน
การสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ และมีประสิทธิภาพในการ
ปฏิบัติงานอย่างมืออาชีพ 
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ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 2 

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 2 

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 
 4. ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาและโรงเรียนจัดการศึกษา

ให้ประชากรวัยเรียนได้รับโอกาสและความเสมอภาคทาง
การศึกษาอย่างทั่วถึง และมีคุณภาพ 
5. โรงเรียนจัดการศึกษาเพ่ือเสริมสร้างคุณภาพชีวิตที่เป็น
มิตรกับสิ่งแวดล้อม และด ารงชีวิตตามหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง 
6. ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาและโรงเรียน มีระบบการ
บริหารจัดการแบบบูรณาการ ส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนมีส่วน
ร่วมในการจัดการศึกษาสู่มาตรฐานสากล และจัดการเรียน
การสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ โดยใช้ Digital 
Technology ส่งเสริมการจัดการเรียนรู ้

กลยุทธ ์
1. ส่งเสริม สนับสนุนการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนในระดับ
มัธยมศึกษาเต็มตามศักยภาพและได้มาตรฐาน 
ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพ้ืนฐานก าหนด 
2. เพ่ิมโอกาสการเข้าถึงบริการการศึกษาข้ันพ้ืนฐานอย่าง
เสมอภาค ท่ัวถึง และมีคุณภาพ 
3. พัฒนาคุณภาพครู และบุคลากรทางการศึกษาสู่ความเป็น
มืออาชีพ 
4. พัฒนาระบบการบริหารจัดการโดยมุ่งเน้นการจัด
การศึกษาเพ่ือความมั่นคง ได้มาตรฐานระดับสากล  
บนพ้ืนฐานการมีส่วนร่วม และส่งเสริมคุณภาพชีวิตที่เป็น
มิตรกับสิ่งแวดล้อม 

 

กลยุทธ ์

1. ส่งเสริมให้ผู้เรียน ครู และบคุลากรทางการศึกษามี
ค่านิยมความเป็นไทย ยึดมั่นการปกครองระบอบ
ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข  
อนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีของไทย 

2. ส่งเสริมให้โรงเรียนพัฒนาคุณภาพผู้เรียนให้มีคุณลักษณะ
ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน มีทักษะการ
เรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 เพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถในการ
แข่งขัน 
3. ส่งเสริมให้ครูและบุคลากรทางการศึกษามีทักษะในการ
จัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญและมี
ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานอย่างมืออาชีพ 

4. จัดให้ประชากรวัยเรียนได้รับโอกาส และความเสมอภาค
ทางการศึกษาอย่างทั่วถึง และมีคุณภาพ 
5. ส่งเสริมให้โรงเรียนจัดการศึกษาเพ่ือเสริมสร้างคุณภาพ
ชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมและด ารงชีวิตตามหลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียง 

6. ส่งเสริมให้ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาและโรงเรียน
พัฒนาระบบการบริหารจัดการแบบบูรณาการ และส่งเสริม
ให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาสู่
มาตรฐานสากล 
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ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 2 
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 

ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 2 
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 

จุดเน้น 

1. การยกระดับคุณภาพผู้เรียนให้เต็มตามศักยภาพ 

2. การพัฒนาระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนให้ได้
มาตรฐาน 

3. โรงเรียนน่าอยู่ นักเรียนอยากรู้ ครูอยากสอน 

จุดเน้น 
1.การยกระดับคุณภาพผู้เรียนให้เต็มตามศักยภาพ 
2.การพัฒนาระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนให้ได้
มาตรฐาน 

3.การส่งเสริมการจัดการศึกษาของสถานศึกษาสู่ความ 
เป็นเลิศ “ โรงเรียนน่าอยู่ นักเรียนอยากรู้ ครูอยากสอน” 

วัฒนธรรมองค์กร 

“ ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 2  
เป็นองค์กรชั้นน า คุณธรรมเป็นเลิศ ” 

วัฒนธรรมองค์กร 

“ ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 2  
เป็นองค์กรชั้นน า คุณธรรมเป็นเลิศ ” 

 
  การตรวจสอบความสัมพันธ์เช่ือมโยงของกลยุทธ์ อันจะน าไปสู่การบรรลุวิสัยทัศน์ของส านักงานเขต
พื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 2 โดยใช้เทคนิคแผนท่ียุทธศาสตร์ (Strategy Map) กับกรอบการประเมินผล
การปฏิบัติงานของส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานใน 4 มิติ ตามหลักการบริ หารแบบสมดุล 
(Balanced Scorecard : BSC) ของ Norton and Kaplan (1992) คือมิติท่ี 1 การพัฒนาองค์การ มิติท่ี 2 
ประสิทธิภาพการปฏิบัติราชการ มิติท่ี 3 คุณภาพการให้บริการ และมิติท่ี 4 ประสิทธิผลตามแผนปฏิบัติ
ราชการ ดังตารางต่อไปนี้ 
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----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
มิติท่ี 1 
ประสิทธิผล                       ①                       ②         
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
มิติท่ี 2 
คุณภาพ                                                                      
การให้บริการ                                                                   ④ 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
มิติท่ี 3  
ประสิทธิภาพ               ③                                         ⑤     
ของการปฏิบัติ                                       
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
มิติท่ี 4 
พัฒนาองค์การ                                                                                                 ⑥ 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
 จากการตรวจสอบเป้าประสงค์กับกรอบการบริหารหลักและการประเมินผลการปฏิบัติราชการของ
ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐานและความสัมพันธ์เช่ือมโยงระหว่างเป้าประสงค์กับกลยุทธ์ อันจะ
น าไปสู่การบรรลุวิสัยทัศน์ของส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 2 พบว่ามีความสัมพันธ์เช่ือมโยง
และครอบคลุมตามกระบวนการบริหารและการประเมินท้ัง  4  มิติ 
 การด าเนินงานโครงการ/กิจกรรม ตามพันธกิจ เพื่อให้เกิดผลสัมฤทธิ์ตามเป้าประสงค์และบรรลุตาม
วิสัยทัศน์นั้น  ต้องอาศัยกลยุทธ์เป็นแนวทางในการก าหนดโครงการ/กิจกรรม ดังนั้น เพื่อให้การจัดท า
แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ของส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 2 จัดท า
โครงการได้ผลสัมฤทธิ์ตามเป้าประสงค์ท่ีก าหนด จึงก าหนดตัวชี้วัดความส าเร็จประกอบเป้าประสงค์ ดังนี้ 
 

วิสัยทัศน์ 

วิสัยทศัน์ย่อยที่ 1 วิสัยทศัน์ย่อยที่ 2 วิสัยทศัน์ย่อยที่ 3 

กลยุทธ์ที่ 1 กลยุทธ์ที่ 2 กลยุทธ์ที่ 3 กลยุทธ์ที่ 4 กลยุทธ์ที่ 5 กลยุทธ์ที่ 6 
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 1. คุณภาพ 
    1.1 ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงกว่าระดับจังหวัด 

   1.2 ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรมอยู่ในระดับ “ ดี ” ขึ้นไป ร้อยละ 95 
   1.3 ผู้เรียนมีความสุข และอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข อยู่ในระดับ “ ดี ” ขึ้นไป ร้อยละ 95 
   1.4 ครูมีความรู้ ทักษะ ความสามารถในการจัดการเรียนการสอน โดยเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ อยู่ใน

ระดับ “ ดี ” ขึ้นไป ร้อยละ 95 
   1.5 บุคลากรทางการศึกษา มีผลงานเชิงประจักษ์ตามเกณฑ์มาตรฐานของส านักงานเขตพื้นท่ี

การศึกษา 

2. มาตรฐานสากล 
     2.1 โรงเรียนมีระบบการบริหารจัดการแบบมีส่วนร่วม ส่งเสริมการจัดการศึกษาสู่มาตรฐานสากล 
และจัดการเรียนการสอนด้วย STEM Education, Problem - Based Learning, Independent Study  
เพื่อจัดการเรียนรู้ให้ผู้เรียนได้เรียนรู้สู่การปฏิบัติจริง (Active Learning) 
     2.2 ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามีระบบการบริหารจัดการตามมาตรฐานส านักงานเขตพื้นท่ี
การศึกษาบริหารจัดการเขตพื้นท่ีการศึกษาโดยใช้พื้นท่ีเป็นฐาน (Area-based Management) และจัดรูปแบบ 
การบริหารแบบกระจายอ านาจ “CLUSTERs” 

3. ความเป็นไทย 
     3.1 ผู้เรียนมีทักษะการอ่าน คิดวิเคราะห์ และเขียนส่ือความ อยู่ในระดับ “ ดี ” ขึ้นไป ร้อยละ 90 
     3.2 ครู นักเรียน และบุคลากรทางการศึกษา เข้าร่วมกิจกรรมทางศาสนา วัฒนธรรม ประเพณี 
ของไทย ร้อยละ 90 ขึ้นไป 
     3.3 ผู้เรียนมีค่านิยมความเป็นไทย ยึดมั่นการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ 
ทรงเป็นประมุข และด ารงชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
 
 จากการทบทวนวิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าประสงค์ และกลยุทธ์ ครั้งนี้ ยังอาศัยกรอบแนวทางการ
ขับเคล่ือนพัฒนาคุณภาพการศึกษาตามนโยบายของส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐานเป็นหลักและ
การจัดท าโครงการ/กิจกรรมของส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 2 ใช้กลยุทธ์และเป้าประสงค์
เป็นหลัก เพื่อให้สอดคล้องครอบคลุมตามพันธกิจ อันจะส่งผลให้บรรลุตามวิสัยทัศน์ได้อย่างสมบูรณ์ 
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รหัสโครงการ 604
โครงการ   ส่งเสริมศักยภำพกำรบริหำรจัดกำรด้ำนนโยบำยและแผน
สนองกลยุทธ์ สมพ.2	 กลยุทธ์ที่	4	พัฒนำระบบกำรบริหำรจัดกำรโดยมุ่งเน้นกำรจัดกำรศึกษำ		เพ่ือควำมม่ันคงได้มำตรฐำน

ระดับสำกลบนพื้นฐำนกำรมีส่วนร่วม	และส่งเสริมคุณภำพชีวิตที่เป็นมิตรกับส่ิงแวดล้อม
สนองยุทธศาสตร์ สพฐ. ยุทธศำสตร์ที่	6	พัฒนำระบบบริหำรจัดกำรและส่งเสริมกำรมีส่วนร่วม
ลักษณะโครงการ	 โครงกำรต่อเนื่อง
หน่วยงานท่ีรับผิดชอบ	 กลุ่มนโยบำยและแผน	
ผู้รับผิดชอบโครงการ	 นำงสมสิริ		จันทร์สว่ำง		และคณะ
ระยะเวลาด�าเนินการ	 ตุลำคม	2560	-	กันยำยน	2561
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

1. หลักการและเหตุผล
พระรำชกฤษฎีกำว่ำด้วยหลักเกณฑ์และวิธีกำรบริหำรกิจกำรบ้ำนเมืองที่ดี	พ.ศ.	2546	มำตรำ	9	และมำตรำ	16	บัญญัต ิ

ให้ทุกหน่วยรำชกำรจัดท�ำแผนปฏิบัติรำชกำร	 ก�ำหนดรำยละเอียด	 ขั้นตอน	 ระยะเวลำและงบประมำณที่ใช้ในกำรด�ำเนินกำรให ้
บรรลุผลสัมฤทธิ์ของภำรกิจ	 และต้องมีกำรติดตำมผลกำรด�ำเนินงำน	และยุทธศำสตร์ข้อ	 6	ของส�ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำ 
ขั้นพื้นฐำน	 ด้ำนกำรพัฒนำระบบบริหำรจัดกำรและส่งเสริมให้ทุกภำคส่วนมีส่วนร่วมในกำรจัดกำรศึกษำ	 มีเป้ำหมำยเพื่อพัฒนำ 
ระบบวำงแผน	 กำรน�ำแผนไปสู่กำรปฏิบัติ	 กำรก�ำกับ	 ติดตำม	 ตรวจสอบ	 และประเมินผล	 พัฒนำระบบงบประมำณและค่ำใช้จ่ำย 
เพื่อกำรศึกษำ	ตลอดจนกำรน�ำข้อมูลสำรสนเทศมำใช้บริหำรจัดกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำนให้เป็นไปอย่ำงมีประสิทธิภำพ

กลุ่มนโยบำยและแผนมีภำรกิจในกำรศึกษำ	 วิเครำะห์	 วิจัย	 และพัฒนำระบบข้อมูลสำรสนเทศ	 เพื่อกำรบริหำรและ 
กำรจัดกำรศึกษำ	 จัดท�ำนโยบำยและแผนพัฒนำกำรศึกษำให้สอดคล้องกับนโยบำย	 มำตรฐำนกำรศึกษำ	 แผนกำรศึกษำ	 แผนพัฒนำ 
กำรจัดกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน	 และควำมต้องกำรของท้องถิ่น	 วิเครำะห์กำรจัดตั้งงบประมำณ	 เงินอุดหนุนทั่วไปของสถำนศึกษำ	 
กำรแจ้งจัดสรรงบประมำณ	 ตรวจสอบ	 ติดตำม	 ประเมินและรำยงำนผลกำรใช้งบประมำณและผลกำรปฏิบัติตำมนโยบำยและแผน	
กำรอนุมัติเก็บเงินบ�ำรุงกำรศึกษำของสถำนศึกษำ	ตลอดจนด�ำเนินกำรจัดตั้ง	ยุบ	รวม	เลิก	และโอนสถำนศึกษำขั้นพื้นฐำน	 เป็นต้น

ดังนั้น	 เพื่อให้กำรปฏิบัติงำนตำมภำรกิจดังกล่ำวมีควำมถูกต้อง	 รวดเร็ว	 โปร่งใส	 เป็นธรรม	 สอดคล้องกับนโยบำย	 และ 
เกิดควำมพึงพอใจและประโยชน์สุขแก่ผู้รับบริกำร	 กลุ่มนโยบำยและแผนจึงได้ก�ำหนดจัดโครงกำรส่งเสริมศักยภำพกำรบริหำรจัดกำร
ด้ำนนโยบำยและแผนขึ้น		เพื่อให้กำรบริหำรจัดกำรด้ำนนโยบำยและแผนเป็นไปอย่ำงมีประสิทธิภำพและเกิดประสิทธิผลต่อไป

2. วัตถุประสงค์
2.1	 เพื่อจัดท�ำแผนปฏิบัติกำรประจ�ำปีงบประมำณ	 พ.ศ.	 2562	 ส�ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ	 เขต	 2	 

ที่สอดคล้องกับนโยบำย	 สภำพปัญหำ	 ควำมต้องกำรและศักยภำพของหน่วยงำน	 และใช้เป็นกรอบแนวทำงในกำรขับเคลื่อน 
นโยบำยด้ำนกำรศึกษำขั้นพื้นฐำนสู่กำรปฏิบัติ

2.2	 เพ่ือให้กำรติดตำม	 ประเมินผลและรำยงำนผลกำรด�ำเนินงำนตำมกลยุทธ์ส�ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำ 
ขั้นพื้นฐำน		และนโยบำยของกระทรวงศึกษำธิกำรเป็นไปอย่ำงมีประสิทธิภำพ

2.3	 เพื่อให้กำรจัดตั้งงบประมำณรำยจ่ำยประจ�ำปีงบประมำณ	พ.ศ.	 2562	 งบลงทุน	 ค่ำที่ดินและสิ่งก่อสร้ำงไปอย่ำง
โปร่งใสและเป็นธรรม

2.4	 เพื่อให้สถำนศึกษำในสังกัด	 สำมำรถรำยงำน	 ประมวลผล	 แก้ไข	 ตรวจสอบและรับรองข้อมูลผ่ำนระบบ	 Data	
Management	Center	ปีกำรศึกษำ	2561	ได้อย่ำงเป็นระบบและทันตำมก�ำหนดเวลำ

2.5	 เพื่ออนุมัติเก็บเงินบ�ำรุงกำรศึกษำของสถำนศึกษำในสังกัด	 ให้เป็นไปตำมหลักเกณฑ์กำรเก็บเงินบ�ำรุงกำรศึกษำของ 
สถำนศึกษำ	 สังกัดส�ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน	และประกำศกระทรวงศึกษำธิกำร

2.6	 เพื่อให้กำรจัดท�ำค�ำขอต้ังงบประมำณ	ประจ�ำปีงบประมำณ	พ.ศ.	2562	ของ	สพม. 2	เป็นไปอย่ำงมีประสิทธิภำพ 
และทันตำมก�ำหนดเวลำ

2.7	 เพื่อกลั่นกรองโครงกำรในแผนปฏิบัติกำรประจ�ำปีงบประมำณ	พ.ศ.	2561	สพม. 2	ให้เป็นไปอย่ำงมีประสิทธิภำพ
และสอดคล้องกับงบประมำณที่ได้รับ
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3. เป้าหมาย

3.1 เชิงปริมาณ 
3.1.1	 ประชุมเชิงปฏิบัติกำรจัดท�ำแผนปฏิบัติกำรประจ�ำปีงบประมำณ	พ.ศ.	2562		จ�ำนวน	25	คน
3.1.2	ประชุมคณะกรรมกำรติดตำมและรำยงำนผลกำรด�ำเนินงำนประจ�ำปี	จ�ำนวน	40	คน

	 3.1.3	ประชุมคณะกรรมกำรพิจำรณำจัดตั้งงบประมำณรำยจ่ำยประจ�ำปีงบประมำณ	พ.ศ. 2562	งบลงทุน	ค่ำที่ดิน 
และสิ่งก่อสร้ำง	จ�ำนวน	15	คน

3.1.4	ประชุมเชิงปฏิบัติกำรจัดท�ำข้อมูลนักเรียนรำยบุคคล	 Data	 Management	 Center	 ปีกำรศึกษำ	 2561	 
จ�ำนวน	110	คน

	 3.1.5	ประชุมคณะกรรมกำรให้ควำมเห็นชอบกำรขอรับเงินสนับสนุนค่ำใช้จ่ำยของสถำนศึกษำ	 ปีกำรศึกษำ	 2561	 
จ�ำนวน	20	คน

3.1.6	ประชุมคณะกรรมกำรจัดท�ำค�ำขอตั้งงบประมำณ	ประจ�ำปีงบประมำณ	พ.ศ.	2562	จ�ำนวน	20	คน
3.1.7	ประชุมคณะกรรมกำรจัดท�ำแผนปฏิบัติกำรประจ�ำปีงบประมำณ	พ.ศ.	2561	สพม.2	จ�ำนวน	20	คน	

3.2 เชิงคุณภาพ
	 3.2.1	ส�ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ	 เขต	2	สำมำรถใช้แผนปฏิบัติกำรประจ�ำปีงบประมำณ	พ.ศ.	2562 

ส�ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ	เขต	2	ในกำรขับเคลื่อนนโยบำยด้ำนกำรศึกษำขั้นพื้นฐำนสู่กำรปฏิบัติได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ
			 3.2.2	ส�ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ	เขต	2	มีผลกำรด�ำเนินงำนได้มำตรฐำนส�ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ

ในระดับ	ดี	ขึ้นไป
		 3.2.3	สถำนศึกษำในสังกัดมีอำคำรเรียนและอำคำรประกอบ	 เพียงพอต่อกำรจัดกำรเรียนกำรสอนและกำรจัดกิจกรรม 

ได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ
3.2.4	ข้อมูลนักเรียนรำยบุคคล	 (Data	 Management	 Center)	 ปีกำรศึกษำ	 2561	 ได้รับกำรรับรองข้อมูลผ่ำน

ระบบเสร็จทันตำมก�ำหนดเวลำอย่ำงมีประสิทธิภำพ
	 3.2.5	กำรเก็บเงินบ�ำรุงกำรศึกษำของสถำนศึกษำได้รับกำรอนุมัติตำมหลักเกณฑ์กำรเก็บเงินบ�ำรุงกำรศึกษำของ

สถำนศึกษำ	สังกัดสังกัดส�ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน
	 3.2.6	กำรจัดท�ำค�ำขอตั้งงบประมำณ	ประจ�ำปีงบประมำณ	พ.ศ.	2562	เป็นไปอย่ำงมีประสิทธิภำพและเสร็จทัน 

ตำมก�ำหนดเวลำ
	 3.2.7	โครงกำรในแผนปฏิบัติกำรประจ�ำปีงบประมำณ	พ.ศ.	2561	ได้รับกำรพิจำรณำกลั่นกรองและสอดคล้องกับ

งบประมำณที่ได้รับ

4. กิจกรรม/ขั้นตอนการด�าเนินงาน
4.1	 จัดประชุมเชิงปฏิบัติกำรจัดท�ำแผนปฏิบัติกำรประจ�ำปีงบประมำณ	พ.ศ.	2562	
4.2	 จัดประชุมคณะกรรมกำรติดตำมเพื่อเตรียมควำมพร้อม	 และรำยงำนผลกำรด�ำเนินงำนต่อคณะกรรมกำร	 ของส�ำนักงำน 

คณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำนและกระทรวงศึกษำธิกำร
4.3	 จัดประชุมคณะกรรมกำรพิจำรณำจัดตั้งงบประมำณรำยจ่ำยประจ�ำปีงบประมำณ	พ.ศ.2562	งบลงทุน	ค่ำที่ดินและ 

สิ่งก่อสร้ำง
4.4	 จัดประชุมเชิงปฏิบัติกำรจัดท�ำข้อมูลนักเรียนรำยบุคคล	Data	Management	Center	ประจ�ำปีงบประมำณ	2561
4.5	 จัดประชุมคณะกรรมกำรให้ควำมเห็นชอบกำรขอรับเงินสนับสนุนค่ำใช้จ่ำยของสถำนศึกษำ	ปีกำรศึกษำ	2561
4.6	 จัดประชุมคณะกรรมกำรจัดท�ำค�ำขอตั้งงบประมำณ	ประจ�ำปีงบประมำณ	พ.ศ.	2562
4.7	 จัดประชุมคณะกรรมกำรจัดท�ำแผนปฏิบัติกำรประจ�ำปีงบประมำณ	พ.ศ.	2561	สพม.	2

5. สถานที่และระยะเวลา

สถานท่ี  ห้องประชุม	สพม.	2		หรือโรงเรียนในสังกัด	สพม.	2		หรือสถำนที่อื่นตำมควำมเหมำะสม
ระยะเวลา ตุลำคม	2560	-	กันยำยน	2561
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 6.1 แผนปฏิบัติการประจ�าปีงบประมาณ พ.ศ 2562 สพม.2 
กิจกรรมที่ 1 ประชุมทบทวนวิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าประสงค์	 ส.ค.	61
และกลยุทธ์ สพม. 2
-		คำ่อำหำรว่ำงและเครื่องดื่ม	

-	 1,750	 -	 1,750
			(25	คน	x	35	บำท	x	2	มื้อ)	
-	 ค่ำอำหำรกลำงวัน	

-	 2,000	 -	 2,000
			(25	คน	x	80	บำท	x	1	มื้อ)	
-	 ค่ำตอบแทนวิทยำกร	

3,600	 -	 -	 3,600
			(1	คน	x	6	ชม.x	600	บำท)	
-		คำ่จัดท�ำเอกสำรและวัสดุ	 -	 -	 1,000	 1,000	

รวม 3,600 3,750 1,000 8,350 

กิจกรรมที่ 2 จัดท�าและกลั่นกรองโครงการในแผนปฏิบัติการ ส.ค	-	ก.ย.61
ประจ�าปี พ.ศ. 2562 สพม.2
-	 ค่ำอำหำรว่ำงและเครื่องดื่ม	(25	คน	x	35	บำท	x	4	มื้อ)	 -	 3,500	 -	 3,500
-	 ค่ำอำหำรกลำงวัน		(25	คน	x	80	บำท	x	2	มื้อ)	 -	 4,000	 -	 4,000	
-	 ค่ำจัดท�ำเอกสำรและวัสดุ	 -	 -	 550	 550	

รวม - 7,500 550 8,050 

กิจกรรที่ 3  จัดท�าเอกสารและแผ่นพับแผนปฏิบัติการ -	 -	 55000	 55,000	 ก.ย.61
ประจ�าปีงบประมาณ

รวม - - 55,000 55,000 

รวมทั้งสิ้น 3,600 11,250 56,550 71,400 
6.2 การติดตามและรายงานผลการด�าเนินงาน	 ต.ค.	60 - ก.ย. 61
การรายงานผลการด�าเนินงานตามกลยุทธ์ จุดเน้น สพฐ. 
(ติดตาม ปีงบประมาณละ 2 ครั้ง) 

กิจกรรมที่ 1 จัดประชุมคณะกรรมการฯ เพื่อเตรียมความพร้อม
ส�าหรับการรายงานผล 
-		คำ่อำหำรว่ำงและเครื่องดื่ม		(40	คน	x	35	บำท	x	12	มื้อ)	 -	 16,800	 -	 16,800
-	 ค่ำอำหำรกลำงวัน		(40	คน	x	80	บำท	x	6	มื้อ)	 -	 19,200	 -	 19,200
-	 ค่ำจัดท�ำเอกสำรและค่ำวัสดุ	 -	 -	 1,000	 1,000	

รวม - 36,000 1,000 37,000 

กิจกรรมที่ 2 จัดประชุมคณะกรรมการฯ เพื่อรายงานผล ต.ค.60 - ก.ย. 61
การด�าเนินงานต่อคณะกรรมการ สพฐ.
-	 ค่ำอำหำรว่ำงและเครื่องดื่ม		(40	คน	x	35	บำท	x	4	มื้อ)	 -	 5,600	 -	 5,600
-	 ค่ำอำหำรกลำงวัน		(40	คน	x	100	บำท	x	2	มื้อ)	 -	 8,000	 -	 8,000
-	 ค่ำจัดท�ำเอกสำรและค่ำวัสดุ	 -	 -	 1,000	 1,000	

รวม - 13,600 1,000 14,600 

กิจกรรมที่ 3 จัดประชุมคณะกรรมการฯ เพื่อเตรียม ต.ค.60 - ก.ย. 61
ความพร้อมส�าหรับการรายงานผลต่อผู้ตรวจราชการ
และกระทรวงศึกษาธิการ
-	 ค่ำอำหำรว่ำงและเครื่องดื่ม	(20	คน	x	35	บำท	x	4	มื้อ)	 -	 2,800	 -	 2,800
-		คำ่อำหำรกลำงวัน		(20	คน	x	80	บำท	x	2	มื้อ)	 -	 3,200	 -	 3,200	

รวม - 6,000 6,000 

กิจกรรมที่ 4 จัดประชุมคณะกรรมการฯ เพื่อรายงานผลการ ต.ค.60 - ก.ย. 61
ด�าเนินงานต่อผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ
-	 ค่ำอำหำรว่ำงและเครื่องดื่ม	(20	คน	x	35	บำท	x	4	มื้อ)	 -	 2,800	 -	 2,800
-	 ค่ำอำหำรกลำงวัน		(20	คน	x	80	บำท	x	2	มื้อ)	 -	 3,200	 -	 3,200	

รวม - 6,000 - 6,000 

6. รายละเอียดการใช้งบประมาณ		จ�ำนวน	290,000	บำท		(สองแสนเก้ำหมื่นบำทถ้วน)

กิจกรรม/รายการ
งบประมาณจ�าแนกตามหมวดรายจ่าย ระยะเวลา

ปฏิบัติงานตอบแทน ใช้สอย วัสดุ รวม
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กิจกรรม/รายการ
งบประมาณจ�าแนกตามหมวดรายจ่าย ระยะเวลา

ปฏิบัติงานตอบแทน ใช้สอย วัสดุ รวม

กิจกรรมที่ 5 จัดท�าเอกสารรายงานผลการด�าเนินงานประจ�าปี ต.ค.	-	ธ.ค. 60

-		จัดท�ำเอกสำร	จ�ำนวน	300	เล่ม	 -	 -	 54,000	 54,000	

รวม - 54,000 54,000 

รวมทั้งสิ้น - 61,600 56,000 117,600 

6.3  การประชุมคณะกรรมการพิจารณาจัดตั้งงบประมาณ พ.ย. 60	-	ธ.ค. 60

รายจ่ายประจ�าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 งบลงทุน ฯ 

-	 ค่ำอำหำรว่ำงและเครื่องดื่ม		(15	คน	x	35	บำท	x	4	มื้อ)	 -	 2,100	 -	 2,100

-	 ค่ำอำหำรกลำงวัน		(15	คน	x	80	บำท	x	2	มื้อ)	 -	 2,400	 -	 2,400

-		ค่ำจัดท�ำเอกสำรและค่ำวัสดุ	 -	 -	 1,000	 1,000	

รวม - 4,500 1,000 5,500

6.4 การประชุมเชิงปฏิบัติการจัดท�าข้อมูลนักเรียนรายบุคคล ต.ค. 60	-	ก.ย. 61

(Data Management Center) ปีการศึกษา 2561 

-	 ค่ำอำหำรว่ำงและเครื่องดื่ม		(110	คน	x	50	บำท	x	4	มื้อ)	 -	 22,000	 -	 22,000

-		ค่ำอำหำรกลำงวัน		(110	คน	x	250	บำท	x	2	มื้อ)	 -	 55,000	 -	 55,000

-	 ค่ำวิทยำกร		(2	คน	x	6	ชม.	x	600	บำท)	 7,200	 -	 -	 7,200

-	 ค่ำจัดท�ำเอกสำรและค่ำวัสดุ	 -	 -	 500	 500	

รวม 7,200 77,000 500 84,700 

6.5 ประชุมคณะกรรมการให้ความเห็นชอบการขอรับเงิน ก.พ.	-	มี.ค.	61

สนับสนุนค่าใช้จ่ายของสถานศึกษา ปีการศึกษา 2561

-		ค่ำอำหำรว่ำงและเครื่องดื่ม		(20	คน	x	35	บำท	x	2	มื้อ)	 -	 1,400	 -	 1,400	

-		ค่ำอำหำรกลำงวัน		(20	คน	x	80	บำท	x	1	มื้อ)	 -	 1,600	 -	 1,600	

-	 ค่ำจัดท�ำเอกสำรและค่ำวัสดุ	 -	 -	 800	 800	

รวม - 3,000 800 3,800 

6.6 การจัดท�าค�าขอตั้งงบประมาณประจ�าปี

งบประมาณ พ.ศ. 2562	 	 ก.ค.-ส.ค.61

-		ค่ำอำหำรว่ำงและเครื่องดื่ม		(20	คน	x	35	บำท	x	2	มื้อ)	 -	 1,400	 -	 1,400	

-		ค่ำอำหำรกลำงวัน		(20	คน	x	80	บำท	x	1	มื้อ)	 -	 1,600	 -	 1,600	

-		ค่ำจัดท�ำเอกสำรและค่ำวัสดุ	 -	 -	 500	 500	

รวม - 3,000 500 3,500 

6.7 การประชุมเชิงปฏิบัติการจัดท�าแผนปฏิบัติการ

ประจ�าปีงบประมาณ พ.ศ.2561 (กลั่นกรองโครงการ)	 ต.ค. -พ.ย. 60

-	 ค่ำอำหำรว่ำงและเครื่องดื่ม		(20	คน	x	35	บำท	x	2	มื้อ)	 -	 1,400	 -	 1,400	

-	 ค่ำอำหำรกลำงวัน		(20	คน	x	80	บำท	x	1	มื้อ)	 -	 1,600	 -	 1,600	

-	 ค่ำจัดท�ำเอกสำรและค่ำวัสดุ	 -	 -	 500	 500	

รวม - 3,000 500 3,500 

รวมทั้งสิ้น 10,800 163,350 115,850 290,000 

(ขออนุมัติถัวจ่ำยทุกรำยกำร)
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7. การประเมินผล

ตัวชี้วัดความส�าเร็จ วิธีการประเมิน เครื่องมือที่ใช้

	 7.1	 ร้อยละ	100	ของกลุ่ม/หน่วยในสังกัด	สพม.2	สำมำรถใช้แผน	 -	ประเมินผลกำรปฏิบัติงำน	 1. แบบสอบถำม

ปฏิบัติกำรประจ�ำปีงบประมำณ	พ.ศ.	2562	ในกำรบริหำร	 ในแผนปฏิบัติกำรประจ�ำปี	 2. แบบติดตำมผลฯ

จัดกำรโครงกำรและงบประมำณได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ	 งบประมำณ	พ.ศ.	2562	สพม. 2	

	 7.2	 ร้อยละ	100	ของสถำนศึกษำได้รับกำรนิเทศ	ก�ำกับ	 -	ก�ำกับติดตำม	 -	 ประเด็นกำรติดตำม

ติดตำมตรวจสอบและประเมินผลจำกองค์คณะบุคคล

	 7.3	 ร้อยละ	100	ของกำรจัดตั้งงบประมำณรำยจ่ำยประจ�ำปี	 -	ตรวจสอบควำมถูกต้องครบถ้วน	 - เว็บไซต์กำรขอตั้งงบประมำณ

งบประมำณ	พ.ศ.	2562	งบลงทุนฯ	เป็นไปอย่ำงมีประสิทธิภำพ	 ขอข้อมูลในระบบ	 สพฐ.

	 7.4	 ร้อยละ	95	ของเจ้ำหน้ำที่บันทึกข้อมูลสำรสนเทศของทุก	 -	ประเมินผล	 -	 แบบประเมินผล

โรงเรียนในสังกัด	สำมำรถจัดท�ำข้อมูลนักเรียนรำยบุคคล

(DMC)	ปีกำรศึกษำ	2561	ได้อย่ำงถูกต้องและเสร็จทันตำม

ก�ำหนดเวลำ

	 7.5	 ร้อยละ	100	ของสถำนศึกษำในสังกัดได้รับกำรอนุมัติ	 -	กำรก�ำกับ	และติดตำม	 -	 แบบติดตำม

ให้เก็บเงินบ�ำรุงกำรศึกษำของสถำนศึกษำ

	 7.6	 ร้อยละ	100	ของกำรจัดท�ำค�ำขอตั้งงบประมำณประจ�ำปี	 -	ตรวจสอบควำมถูกต้องครบถ้วน	 -	เว็บไซต์กำรขอตั้งงบประมำณ

งบประมำณ	พ.ศ.	2562	มีควำมถูกต้องและเสร็จทัน	 ขอข้อมูลในระบบ	 สพฐ.

ตำมก�ำหนดเวลำ	

	 7.7	 ร้อยละ	100	ของโครงกำรในแผนปฏิบัติกำรประจ�ำปี	 -	ประเมินควำมสอดคล้องกับ	 -		คณะกรรมกำรพิจำรณำ

งบประมำณ	พ.ศ.	2561	สพม.2	สอดคล้องกับยุทธศำสตร์	 ยุทธศำสตร์และงบประมำณ

ของ	สพฐ.	และงบประมำณที่ได้รับจัดสรร	 ท่ีได้รับ	

8. ผลที่คาดว่าจะได้รับ

8.1	 ส�ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ	 เขต	2	มีแผนปฏิบัติกำรประจ�ำปีงบประมำณ	พ.ศ.	 2562	ที่สำมำรถ 

บริหำรจัดกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำนในเขตพื้นที่กำรศึกษำได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ

8.2	 สถำนศึกษำและหน่วยงำนที่เกี่ยวข้องสำมำรถใช้แผนปฏิบัติกำรประจ�ำปีงบประมำณ	พ.ศ.	2562	ส�ำนักงำนเขตพื้นที่ 

กำรศึกษำมัธยมศึกษำ	 เขต 2	 เป็นกรอบแนวทำงในกำรจัดท�ำแผนปฏิบัติกำรประจ�ำปีงบประมำณด้ำนกำรศึกษำขั้นพื้นฐำนและ 

งำนที่เกี่ยวข้องได้อย่ำงมีคุณภำพ

8.3		สถำนศึกษำในสังกัดได้รับกำรติดตำมตรวจสอบฯ	อย่ำงทั่วถึง	และมีคุณภำพตำมมำตรฐำนที่ก�ำหนด

8.4	 ส�ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ	 เขต 2	 มีข้อมูลสำรสนเทศเป็นระบบรำยสถำนศึกษำที่เป็นปัจจุบันและ 

น�ำไปใช้พัฒนำคุณภำพกำรศึกษำ

8.5	 สถำนศึกษำในสังกัดมีอำคำรเรียนและอำคำรประกอบ	 เพียงพอต่อกำรจัดกำรเรียนกำรสอนและกำรจัดกิจกรรม 

ได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ

8.6	 ข้อมูลนักเรียนรำยบุคคล	 (Data	Management	 Center)	 ปีกำรศึกษำ	 2561	 มีควำมถูกต้องและเป็นปัจจุบันและ

รำยงำนได้ทันตำมก�ำหนดเวลำ

8.7	 สถำนศึกษำในสังกัดได้รับกำรจัดสรรงบประมำณจำกส�ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน	 เพื่อเป็นค่ำใช้จ่ำย 

ในกำรจัดกำรศึกษำที่สอดคล้องกับข้อมูลที่ได้รับ

8.8	 สถำนศึกษำในสังกัดได้รับกำรอนุมัติให้เก็บเงินบ�ำรุงกำรศึกษำของสถำนศึกษำ	 เพื่อเป็นค่ำใช้จ่ำยในกำรจัดกำรเรียน 

กำรสอนนอกหลักสูตรแกนกลำงกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน		ซึ่งมุ่งเน้นหลักสูตรที่มีเนื้อหำสำระมำกกว่ำปกติ	
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ค าสั่งส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 2 
ที่  193 / 2561 

เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการจัดท าแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 

ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 2 

------------------------------------------------------------------ 
 ด้วย ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 2 มีภารกิจในการจัดท าแผนปฏิบัติการประจ าปี
งบประมาณ เพ่ือใช้เป็นเครื่องมือในการบริหารจัดการ และพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาตามภารกิจให้สอดคล้องกับ
ยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2560 - 2579) แผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2560 - 2579 แผนพัฒนาการศึกษา
ของกระทรวงศึกษาธิการ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560 - 2564) ประเด็นสั่งการของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ 
นโยบายและยุทธศาสตร์ของส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน และบริบทของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 2 ดังนั้นเพ่ือให้การจัดท าแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณดังกล่าวเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและมี
ประสิทธิภาพ ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 2 จึงแต่งตั้งคณะกรรมการเพ่ือร่วมจัดท าแผนปฏิบัติการ
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 2 ดังนี้ 

 1. คณะกรรมการจัดท าแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 มีหน้าที ่ก าหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ 
เป้าหมาย กลยุทธ์ และจุดเน้น รวมทั้งให้ข้อคิดเห็น เสนอแนะ สนับสนุน กลั่นกรองและพิจารณาโครงการ / กิจกรรม 
งบประมาณ และจัดท ารายละเอียดโครงการในแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ 2562 ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย
และส าเร็จตามวัตถุประสงค์ ประกอบด้วย 
 1.1 นางสาวรัตติมา พานิชอนุรักษ์  ผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่  ประธานกรรมการ 

      การศึกษามัธยมศึกษา เขต 2 
 1.2 นายชวลิต นกขุนทอง   รองผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่ รองประธานกรรมการ 

      การศึกษามัธยมศึกษา เขต 2 

1.3 ประธานสหวิทยาเขตวังทองหลาง      กรรมการ 

 1.4 ประธานสหวิทยาเขตศรีนครินทร์       กรรมการ 

 1.5 ประธานสหวิทยาเขตนวลจันทร์      กรรมการ 
 1.6 ประธานสหวิทยาเขตกรุงเทพตะวันออก     กรรมการ 
 1.7 ประธานสหวิทยาเขตเบญจบูรพา      กรรมการ 
 1.8 ประธานสหวิทยาเขตเบญจสิริ       กรรมการ 
 1.9 ประธานสหวิทยาเขตรัชโยธิน       กรรมการ 
       

                      / 1.10 ประธาน... 
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1.10 ประธานสหวิทยาเขตราชนครินทร์      กรรมการ 
1.11 ประธานสหวิทยาเขตเสรีไทย       กรรมการ 

 1.12 ประธานสหวิทยาเขตจตุรวิทย์      กรรมการ 

 1.13 ประธานสหวิทยาเขตวิภาวดี       กรรมการ
 1.14 นายวีระศักดิ์  ศรีสังข์  ผู้อ านวยการกลุ่มนิเทศ ติดตาม  กรรมการ 
      และประเมินผลการจัดการศึกษา 
 1.15 นางยุพดี ดีอินทร์   ผู้อ านวยการหน่วยตรวจสอบภายใน กรรมการ 
 1.16 นางศิรินันท์ จิวตระกูล  ผู้อ านวยการกลุ่มบริหารงานการเงิน กรรมการ 
      และสินทรัพย์ 
 1.17 นางพรรณี จิตตยะโสธร  ผู้อ านวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล  กรรมการ 
 1.18 นางสาวปราณี มงกุฎทอง  ผู้อ านวยการกลุ่มอ านวยการ  กรรมการ 
 1.19 นายสรายุทธ์ แก้วสลับนิล  ปฏิบัติหน้าที่ผู้อ านวยการกลุ่มส่งเสริม กรรมการ 
      การศึกษาทางไกล เทคโนโลยี 
      สารสนเทศและการสื่อสาร 
 1.20 นายพิษณุ ทองสืบสาย  ปฏิบัติหน้าที่ผู้อ านวยการกลุ่มส่งเสริม กรรมการ 
      การจัดการศึกษา 
 1.21 นางอรรธนิศา เกิดมีทรัพย์  นักทรัพยากรบุคคลช านาญการพิเศษ กรรมการ 
 1.22 นางรวีวรรณ ประสพสุข  ครูช านาญการพิเศษ   กรรมการ 
      โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ บดินทรเดชา 
 1.23 นางสาววรรณพร สุขอนันต์  ศึกษานิเทศก์ช านาญการพิเศษ  กรรมการ 

1.24 นางพิชญ์มณฑน์ ลีก าเนิดไทย  ศึกษานิเทศก์ช านาญการพิเศษ  กรรมการ 
 1.25 นายสมหวัง สมานรักษ์   ศึกษานิเทศก์ช านาญการพิเศษ  กรรมการ 
 1.26 นางสาวมาเรียม ซอหมัด   ศึกษานิเทศก์ช านาญการพิเศษ  กรรมการ 
 1.27 นางสาวสิริลักษณ์ วงศ์เพชร  ศึกษานิเทศก์ช านาญการพิเศษ  กรรมการ 
 1.28 นายนิธิวัฒน์ อินทสิทธิ์  ศึกษานิเทศก์ช านาญการพิเศษ  กรรมการ 
 1.29 นายพลพิพัฒน์ วัฒนเศรษฐานุกูล ศึกษานิเทศก์ช านาญการ   กรรมการ 
 1.30 นางสุพัชร์ชญา วิสูญ   ศึกษานิเทศก์ช านาญการ   กรรมการ 
 1.31 นางสาวภัททิยา สุปินะ  ศึกษานิเทศก์ช านาญการ   กรรมการ 
 1.32 นางสาวณัฐสินี ภาณุศานต์  ศึกษานิเทศก์ช านาญการ   กรรมการ 
 1.33 นายกอบวิทย์ พิริยะวัฒน์  ศึกษานิเทศก์    กรรมการ 
 
          / 1.34 นายวรสิทธิ์... 
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 1.34 นายวรสิทธิ์ ญวนพลอย  ศึกษานิเทศก์    กรรมการ 
 1.35 นางสาวศุภิสรา เสือทอง  ศึกษานิเทศก์    กรรมการ 
 1.36 นางสาวชามาศ ดิษฐเจริญ  ศึกษานิเทศก์    กรรมการ 
 1.37 นางสมสิริ จันทร์สว่าง  ผู้อ านวยการกลุ่มนโยบายและแผน  กรรมการและ 
                                                          เลขานุการ 

1.38 นายเขมมชาติ วัฒนโสภณ  นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช านาญการ    กรรมการและ 
                                     ผู้ช่วยเลขานุการ 

1.39 นางอัญชลี เจริญสุข   นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช านาญการ    กรรมการและ 
                                    ผู้ช่วยเลขานุการ 
 

2. คณะกรรมการจัดประชุมและฝ่ายเอกสาร มีหน้าที่เก่ียวกับการเตรียมการประชุม จัดท าเอกสาร
ประกอบการประชุม ต้อนรับและอ านวยความสะดวกผู้เข้าอบรมและวิทยากร จัดประชุม เผยแพร่และประชาสัมพันธ์ 
การประชุม จัดท าแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 จัดพิมพ์ต้นฉบับ ตรวจสอบความถูกต้องสมบูรณ์  
จัดท ารูปเล่มแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ จัดส่งโรงพิมพ์ และงานอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้อง ประกอบด้วย 

2.1 นางสมสิริ จันทร์สว่าง   ผู้อ านวยการกลุ่มนโยบายและแผน  ประธานกรรมการ 
2.2 นางสาวนันชรัตน์ เอ่ียมวรชัย  นักจัดการงานทั่วไปช านาญการพิเศษ รองประธานกรรมการ 

 2.3 นางสาวทิชา แสงเล็ก   นักประชาสัมพันธ์ช านาญการพิเศษ กรรมการ 
2.4 นางสุจิตรา อรุณสวัสดิ์  นักทรัพยากรบุคคลช านาญการ  กรรมการ 

  2.5 นางอัญชลี เจริญสุข   นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช านาญการ กรรมการ 
2.6 นางสาวนันทนา ภพพินิจ  นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช านาญการ กรรมการ 
2.7 นางเกษแก้ว ชื่นรุ่ง   นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช านาญการ กรรมการ 

 2.8 นางขวัญเรือน โคกเสือ  นักจัดการงานทั่วไปช านาญการ  กรรมการ 
2.9 นางสาวมาลัย ผลดีนานา  นักวิชาการเงินและบัญชีช านาญการ กรรมการ 
2.10 นางสาวภูษา จัดพล   เจ้าพนักงานพัสดุช านาญงาน  กรรมการ 
2.11 นายสุธี พึ่งกลั่นดี   เจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์ อัตราจ้าง  กรรมการ 
2.12 นายเขมมชาติ วัฒนโสภณ  นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช านาญการ   กรรมการและ 
          เลขานุการ 
2.13 นางสาวปิยะวรรณ มีเจริญ  เจ้าหน้าที่ธุรการ อัตราจ้าง  กรรมการและ 

           ผู้ช่วยเลขานุการ 

 

               /ให้ผู้ที่ได้รับ... 
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 ให้ผู้ที่ได้รับการแต่งตั้งปฏิบัติหน้าที่ตามที่ได้รับมอบหมาย เพ่ือให้การจัดท าแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2562 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 2 ส าเร็จตามวัตถุประสงค์อย่างมีคุณภาพและเกิดประโยชน์
สูงสุดต่อการบริหารจัดการศึกษาข้ันพื้นฐานต่อไป 

 ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป  

    สั่ง ณ วันที่ 10 สิงหาคม พ.ศ. 2561 
  
     
                    
         (นางสาวรัตติมา  พานิชอนุรักษ์) 
            ผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 2      
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บันทึกขอความ 
สวนราชการ  กลุมบริหารงานบุคคล  ตอ 115, 116 

ท่ี      วันท่ี    7   มกราคม  2562 

เรื่อง  อนุมัติแผนปฏิบัติการประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562 สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 2 

เรียน  รองผูอํานวยการสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 2 

        ผูอํานวยการกลุม/หนวย  ผูรับผิดชอบโครงการ และผูเกี่ยวของ 

 ตามท่ี กลุมนโยบายและแผน ไดดําเนินการจัดทําแผนปฏิบัติการประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562 

สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 2 เพ่ือใชเปนกรอบแนวทางในการบริหารจัดการโครงการ/

กิจกรรม/งบประมาณ ในปงบประมาณ พ.ศ. 2562 ใหเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ และสงผลโดยตรง          

ตอคุณภาพการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน นั้น 

   บัดนี้ ผูอํานวยการสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 2 ไดอนุมัติแผนปฏิบัติการประจําป

งบประมาณ พ.ศ. 2562 สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 2 เปนท่ีเรียบรอยแลว รายละเอียดตาม

สําเนาหนังสืออนุมัติแผนปฏิบัติการฯ ดังแนบ 

 ในการนี้ กลุม/หนวยในสังกัดและผูรับผิดชอบโครงการ สามารถบริหารจัดการโครงการและกิจกรรมใน

แผนปฏิบัติการประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562 สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 2 ได โดยทํา

บันทึกขออนุมัติจัดโครงการ/กิจกรรม พรอมแนบรายละเอียดโครงการยอย หรือกิจกรรมในโครงการและ

งบประมาณท่ีใชผานกลุมนโยบายและแผนเพ่ือระบุแหลงเงินงบประมาณ และนําเสนอผูอํานวยการสํานักงาน

เขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 2 พิจารณาอนุมัติเปนรายโครงการ/กิจกรรม และแจงใหกลุมบริหารงาน

การเงินและสินทรัพยดําเนินการ ท้ังนี้ กลุมนโยบายและแผนจะดําเนินการจัดทําแผนปฏิบัติการประจําป

งบประมาณ พ.ศ. 2562 สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 2 เปนรูปเลม และจะเผยแพรขอมูล

ดังกลาวทางเว็บไซตของสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 2 เพ่ือใหผูเก่ียวของไดนําไปใชประโยชน

ตอไป 

จึงเรียนมาเพ่ือทราบ  
 

 

 

 

     (นางสาวรัตติมา พานิชอนุรักษ) 

                  ผูอํานวยการสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 2 
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1. การดําเนินงานตามโครงการ/กิจกรรม ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562 

 ไตรมาสท่ี 1 (ตุลาคม 61 - ธันวาคม 61)    ไตรมาสท่ี 2 (มกราคม 62 - มีนาคม 62) 

 ไตรมาสท่ี 3 (เมษายน 62 - มิถุนายน 62)  ไตรมาสท่ี 4 (กรกฎาคม 62 - กันยายน 62) 

2. โครงการท่ี...............ช่ือโครงการ……………………………………………………………………....................................................... 

3. สนองกลยุทธ สพม.2  กลยุทธท่ี ……………………………………………………....................................................................... 

4. สนองนโยบาย สพฐ.  นโยบายท่ี ……………………………………………………….................................................................. 

5. กลุมท่ีรับผิดชอบโครงการ ………………………………………………………………………………………………………………............... 

6. ผูรับผิดชอบโครงการ .........………………………………………………………………................................................................... 

7. วัน/เดือน/ป ท่ีดําเนินการ ………………………………………................................................................................................         

8. แหลงงบประมาณ     งบประมาณตามแผนปฏิบัติการฯ สพม.2    งบประมาณจาก สพฐ.    งบอ่ืน ๆ  

 จํานวนเงินท่ีไดรับ…………..….... บาทเบิกจาย จํานวน..................... บาทคงเหลือ จํานวน...................... บาท 

9. วัตถุประสงค (ตามโครงการ/กิจกรรมยอย) 

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

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

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

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

10. เปาหมายท่ีกําหนดไว (ตามโครงการ/กิจกรรมยอย) 

 เชิงปริมาณ 

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

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

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

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

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

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

          เชิงคุณภาพ 

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

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

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

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

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

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

แบบรายงานผลการดําเนินงานโครงการตามแผนปฏิบัติการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562 
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12. สรุปผลการประเมินความพึงพอใจของการจัดโครงการ/กิจกรรม (ถามี) 

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

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

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

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

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

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

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

13. ปญหา อุปสรรค/ขอเสนอแนะ 

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

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

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

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

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

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

14. ภาพถายประกอบการรายงานผล จํานวน 3 – 5 ภาพ (ไฟล JPG) 

 

 

               (ลงชื่อ)...................................................ผูรับผิดชอบโครงการ 

                                               (...................................................) 

                                                 .............../.............../............... 

  

         (ลงชื่อ)....................................................ผูอํานวยการกลุม 

                                              (....................................................) 

                                                 .............../.............../...............        

 

หมายเหตุ    ขอความอนุเคราะหผูรับผิดชอบรายงานผลการดําเนินงาน ภายใน 15 วันหลังจากเสร็จส้ินโครงการ 

                 โดยจัดสงเปนไฟลขอมูลทาง My Office หรอื e-mail : an_chasuk@yahoo.com 

   

   



122 . แผนปฏิบัติการ ประจ�าปี 2562

คณะผู้จัดท�า

ที่ปรึกษา
 1. ดร.รัตติมา พานิชอนุรักษ์ ผู้อ�านวยการส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 2

 2. ดร.กนิษฐา ทองเลิศ รองผู้อ�านวยการส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 2

 3. ผศ.ดร.สุวัฒน์ วิวัฒนานนท์ อาจารย์ มหาวิทยาลัยปทุมธานี

 4. ประธานสหวิทยาเขตวังทองหลาง 

 5. ประธานสหวิทยาเขตศรีนครินทร์

 6. ประธานสหวิทยาเขตนวลจันทร์

 7. ประธานสหวิทยาเขตกรุงเทพตะวันออก

 8. ประธานสหวิทยาเขตเบญจบูรพา

 9. ประธานสหวิทยาเขตเบญจสิริ

10. ประธานสหวิทยาเขตรัชโยธิน

11. ประธานสหวิทยาเขตราชนครินทร์

12. ประธานสหวิทยาเขตเสรีไทย

13. ประธานสหวิทยาเขตจตุรวิทย์

14. ประธานสหวิทยาเขตวิภาวดี

วิทยากร
ผศ.ดร.สุวัฒน์ วิวัฒนานนท์ อาจารย์ มหาวิทยาลัยปทุมธานี

ผู้จัดท�า
 1. นางสมสิริ จันทร์สว่าง ผู้อ�านวยการกลุ่มนโยบายและแผน

 2. นายเขมมชาติ วัฒนโสภณ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช�านาญการ

 3. บุคลากรของกลุ่มนโยบายและแผน

ผู้สนับสนุนข้อมูล
 1. กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา

 2. กลุ่มนโยบายและแผน

 3. กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์

 4. กลุ่มบริหารงานบุคคล

 5. กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา

 6. กลุ่มอ�านวยการ

 7. หน่วยตรวจสอบภายใน
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124 . แผนปฏิบัติการ ประจ�าปี 2562

จัดพิมพ์โดย : บริษัท อินเตอร์-เทค พริ้นติ้ง จ�ากัด

 โทร. 0-2587-5379, โทรสาร 0-2587-5379


