สวนที่ 1
บทนํา
พระราชบัญญัตกิ ารศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 และที่แกไขเพิ่มเติม ไดกําหนดไวในเรื่องของความ
มุงหมายและหลักการ สิทธิและหนาที่ทางการศึกษา ระบบการศึกษาแนวทางการจัดการศึกษา การบริหารและ
การจัดการศึกษา มาตรฐานและการประกันคุณภาพการศึกษา ครู คณาจารยและบุคลากรทางการศึกษา
ทรัพยากรและการลงทุนเพื่อการศึกษาและเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา ซึ่งเปนกฏหมายแมบทในการบริหารและจัด
การศึกษาที่กอใหเกิดการเปลี่ยนแปลงการศึกษาของไทยทั้งระบบ
แผนการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2560-2574 มีจุดมุงหมายของการจัดการศึกษา(Goal)เพื่อให
การศึกษา เปนเครือ่ งมือ/กลไกในการพัฒนาทรัพยากรมนุษยใหมีความเปนพลเมืองมีทกั ษะความรูความสามารถ
และสมรรถนะในการปฏิบัติงาน และดํารงชีวิตในสังคมอยางเปนสุข แผนการศึกษาแหงชาติ มีความคาดหวัง
เพื่อลดความแตกตางในคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาระหวางสถานศึกษา เพิ่มโอกาสและความเสมอภาค
ในการเขาถึงบริการการศึกษาที่มีคุณภาพและมาตรฐาน กระจายอํานาจและความรับผิดชอบไปสู
สถานศึกษาตามศักยภาพและความพรอมเพื่อการพัฒนาที่ยงั่ ยืนเพิ่มประสิทธิภาพและลดความสูญเปลาของการ
บริหารจัดการเพื่อรองรับการแขงขันอยางเปนธรรมภายใตการกํากับของรัฐ และการดํารงอยูดวยความมั่นคง
และยั่งยืน และสรางการมีสวนรวมในการระดมทุนและรวมรับภาระคาใชจายเพื่อการศึกษาจากทุกภาคสวนของ
สังคม โดยมีวิสัยทัศนของแผนการศึกษาแหงชาติ(Vision)ในการใหความสําคัญกับการสรางระบบการศึกษาทีม่ ี
คุณภาพและมีประสิทธิภาพเพื่อเปนกลไกหลักของการพัฒนาศักยภาพและขีดความสามารถของทุนมนุษยและ
รองรับการศึกษาการเรียนรู และความทาทายที่เปนพลวัตของโลกศตวรรษที่ 21
บทบาทหนาที่ของสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาเปนหนวยงานทางการศึกษาทีอ่ ยูภายใตการกํากับดูแลของสํานักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานมีอํานาจหนาที่ ตามมาตรา 37 ของพระราชบัญญัตริ ะเบียบบริหาร ราชการ
กระทรวงศึกษา พ.ศ. 2546 ดังนี้
ก. มีอํานาจหนาที่เกี่ยวกับการศึกษาที่กําหนดไวในกฎหมายนี้ (พรบ.ระเบียบบริหารราชการ
กระทรวงศึกษาธิการ) และกฎหมายอื่นและ
ข. มีอํานาจหนาที่ ดังนี้
1) จัดทํานโยบาย แผนพัฒนา และมาตรฐานการศึกษาของเขตพื้นที่การศึกษาใหสอดคลองกับ
นโยบายมาตรฐานการศึกษา แผนการศึกษา แผนพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐานและความตองการของ ทองถิ่น
2) วิเคราะหการจัดตัง้ งบประมาณเงินอุดหนุนทัว่ ไปของสถานศึกษา และหนวยงานใน เขตพื้นที่
การศึกษา และแจงจัดสรรงบประมาณที่ไดรับใหหนวยงานขางตนรับทราบและกํากับ ตรวจสอบ ติดตามการ
ใชจายงบประมาณของหนวยงานดังกลาว
3) ประสาน สงเสริม สนับสนุน และพัฒนาหลักสูตรรวมกับสถานศึกษาในเขตพื้นที่การศึกษา
4) กํากับ ดูแล ติดตาม และประเมินผลสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน และในเขตพื้นที่การศึกษา
5) ศึกษา วิเคราะห วิจัย และรวบรวมขอมูลสารสนเทศดานการศึกษาในเขตพื้นที่การศึกษา
6) ประสานการระดมทรัพยากรดานตาง ๆ รวมทั้งทรัพยากรบุคคล เพื่อสงเสริมสนับสนุน การจัด
และพัฒนาการศึกษาในเขตพื้นที่การศึกษา
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7) จัดระบบการประกันคุณภาพการศึกษา และประเมินผลสถานศึกษาในเขตพื้นที่การศึกษา
8) ประสาน สงเสริม สนับสนุน การจัดการศึกษาของสถานศึกษาของเอกชน องคกรปกครองสวน
ทองถิ่น รวมทัง้ บุคคล องคกรชุมชน องคกรวิชาชีพ สถาบันศาสนา สถานประกอบการและสถาบันอื่นที่
จัดรูปแบบที่หลากหลายในเขตพื้นที่การศึกษา
9) ดําเนินการและประสาน สงเสริม สนับสนุนการวิจัยและพัฒนาการศึกษาในเขตพื้นทีก่ ารศึกษา
10) ประสาน สงเสริมการดําเนินงานของคณะอนุกรรมการ และคณะทํางานดานการศึกษา
11) ประสานการปฏิบัตริ าชการทั่วไปกับองคกร หนวยงานภาครัฐ เอกชน และองคกรปกครองสวน
ทองถิ่น ในฐานะสํานักงานผูแทนกระทรวงศึกษาธิการในเขตพื้นที่การศึกษา
12) ปฏิบัติหนาที่อื่นเกี่ยวกับกิจการภายในเขตพื้นที่การศึกษาทีม่ ิไดระบุใหเปนหนาที่ของผูใด
โดยเฉพาะ หรือปฏิบัตงิ านอื่นตามทีม่ อบหมาย
สภาพแวดลอมขององคกร
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 39 ประกอบดวยพื้นที่จงั หวัดพิษณุโลกและจังหวัด
อุตรดิตถ โดยมีอาณาเขตและที่ตั้ง ดังนี้
จังหวัดพิษณุโลก ตั้งอยูภาคเหนือตอนลางและอยูในเขตภาคกลางตอนบนของประเทศไทย
เรียกกันวา "เหนือลางกลางบน" หางจากกรุงเทพมหานคร 394 กม. มีอาณาเขตติดตอกับจังหวัดใกลเคียง ดังนี้
ทิศเหนือ
ติดตอกับ อําเภอพิชัย อําเภอทองแสนขัน และอําเภอน้ําปาด (จังหวัดอุตรดิตถ) และ
แขวงไชบุรี(สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว)
ทิศใต
ติดตอกับ อําเภอเมืองพิจิตร อําเภอวชิรบารมี อําเภอสามงาม และอําเภอสากเหล็ก
(จังหวัดพิจิตร)
ทิศตะวันออก ติดตอกับ อําเภอหลมสัก อําเภอเขาคอ อําเภอวังโปง (จังหวัดเพชรบูรณ)
อําเภอดานซาย และอําเภอนาแหว (จังหวัดเลย)
ทิศตะวันตก ติดตอกับ อําเภอกงไกรลาศ อําเภอศรีสําโรง (จังหวัดสุโขทัย) และอําเภอลานกระบือ
(จังหวัดกําแพงเพชร)
จังหวัดอุตรดิตถ ตั้งอยูใตสุดของภาคเหนือ มีอาณาเขตติดตอกับจังหวัดใกลเคียง ดังนี้
ทิศเหนือ
ติดตอกับ อําเภอเดนชัย (จังหวัดแพร) อําเภอนาหมื่น และอําเภอนานอย
(จังหวัดนาน)
ทิศตะวันออก ติดตอกับ แขวงไชยบุรี (สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว) โดยมีภูทุงแลง
เปนเขต แนวพรมแดน ระยะทาง 120 กิโลเมตร และติดตอกับอําเภอชาติตระการ
(จังหวัดพิษณุโลก)
ทิศใต
ติดตอกับ อําเภอพรหมพิราม อําเภอวัดโบสถ (จังหวัดพิษณุโลก)
ทิศตะวันตก ติดต่อกับ อําเภอศรีสชั นาลัย อําเภอศรีนคร (จังหวัดสุโขทัย)
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ตารางที่ 1 แสดงจํานวนอําเภอ ตําบล หมูบาน และพื้นที่ของจังหวัดพิษณุโลกและจังหวัดอุตรดิตถ
จังหวัด

อําเภอ

ตําบล

หมูบาน

พิษณุโลก

9

93

1,032

เนื้อที่
(ตารางกิโลเมตร)
10,815

อุตรดิตถ

9

67

562

7,854

18

160

1,594

18,669

รวมทั้งสิ้น

ทีมา : http://th.wikipedia.org/wiki/จังหวัดพิษณุโลก : http://th.wikipedia.org/wiki/จังหวัดอุตรดิตถ์

ที่ตั้งสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 39
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 39 ตั้งอยูที่อาคารอเนกประสงคโรงเรียนพิษณุโลก
พิทยาคม ถนนเลี่ยงเมืองพิษณุโลก - สุโขทัย ตําบลทาทอง อําเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก รับผิดชอบ
การจัดการศึกษาของโรงเรียนมัธยมศึกษา ที่เปดสอนในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนตนและชั้นมัธยมศึกษาตอน
ปลาย ในจังหวัดพิษณุโลก จํานวน 39 โรงเรียน และในจังหวัดอุตรดิตถ จํานวน 18 โรงเรียน รวมทั้งสิ้น 57
โรงเรียน
สภาพการจัดการศึกษา
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 39 มีหนาที่บริหารและจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานระดับ
มัธยมศึกษาตอนตนและตอนปลาย ตามพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 ที่แกไขเพิ่มเติม (ฉบับ
ที่ 2) พ.ศ. 2545 และแกไขเพิม่ เติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2553 มีแนวคิดและหลักการบริหารงาน โดยมุง สงเสริมให
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 39 และสถานศึกษาในสังกัดเปนองคกร ที่มีความเขมแข็งในการ
บริหารและจัดการศึกษา เปนองคกรแหงการเรียนรู โดยมีแนวคิดและหลักการบริหารงาน ดังนี้
1. บริหารงานเชิงยุทธศาสตร มุงเนนผลสัมฤทธิ์
2. นําเทคโนโลยีมาใชในการบริหารงาน
3. บริหารการศึกษาในรูปแบบเครือขาย
4. กระจายอํานาจในการบริหารจัดการโดยยึดหลักการมีสวนรวม
5. ระดมทรัพยากรมาใชในการจัดการศึกษา
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โครงสรางการบริหารสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 39

ก.ศ.จ จังหวัด

สํานักงานเขตพืน้ ที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 39

หนวยตรวจสอบภายใน

กลุมอํานวยการ
- งานสารบรรณ
- งานชวยอํานวยการ
- งานอาคารและสถานที่และสิ่งแวดลอม
- งานยานพาหนะ
- งานการจัดระบบบริหาร
- งานประสานงาน
- งานเลือกตั้งและสรรหากรรมการฯ
- งานประชาสัมพันธ
- งานสวัสดิภาพครูและบุคลากร
ทางการศึกษา

กลุมบริหารงานการเงิน
และสินทรัพย
- งานการเงิน
- งานบัญชี
- งานบริหารพัสดุ
- งานบริหารสินทรัพย

ศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศ
เพื่อการศึกษา (ITEC)
- งานระบบคอมพิวเตอรและ
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
- งานบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ
- งานสนับสนุนและใหบริการการจัดการ
เรียนรู
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กลุมนโยบายและแผน
- งานธุรการ
- งานขอมูลสารสนเทศ
- งานนโยบายและแผน
- งานวิเคราะหงบประมาณ
- งานติดตามประเมินผลและรายงาน
- งานเลขานุการคณะกรรมการ
เขตพื้นที่การศึกษา

ศึกษาธิการจังหวัด
คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและ
นิเทศการศึกษาการศึกษา(ก.ต.ป.น.) สพม.39

กลุมบริหารงานบุคคล
- งานธุรการ
- งานวางแผนอัตรากําลังและกําหนดตําแหนง
- งานสรรหาและบรรจุแตงตั้ง
- งานบําเหน็จความชอบ และทะเบียนประวัติ
- งานพัฒนาบุคลากร
- งานวินัยและนิติกร
- งานเลขานุการ อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่

กลุมสงเสริมการจัดการศึกษา
- งานสงเสริมการจัดการศึกษาในระบบ
นอกระบบ ตามอัธยาศัย
- งานสงเสริมสนับสนุนการจัดการศึกษา
ของบุคคล ครอบครัว ชุมชน องคกร
สถาบันศาสนา สถานประกอบการ ฯ
- งานประสานและสงเสริม อปท.
- งานสงเสริมการจัดการศึกษาเด็กพิการ
ดอยโอกาส และผูมีความสามารถพิเศษ
- งานสงเสริมงานแนะแนว สุขภาพอนามัย
กีฬา นันทนาการ ลูกเสือ เนตรนารี
ยุวกาชาด ฯ
- งานสงเสริมสนับสนุนการระดมทรัพยากร
เพื่อการศึกษา
- งานสงเสริมงานกิจรรมพิเศษ งานโครงการ
พระราชดําริ ประสานการปองกันและ
แกไขปญหาการใชสารเสพติด
- งานวิเทศสัมพันธ ฯลฯ

กลุมนิเทศติดตามและ
ประเมินผลการจัดการศึกษา
- งานธุรการ
- งานพัฒนาหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน
และกระบวนการเรียนรู
- งานวัดและประเมินผลการศึกษา
- งานสงเสริมและพัฒนาสื่อนวัตกรรม
และเทคโนโลยีทางการศึกษา
- งานนิเทศติดตามและประเมินผล
ระบบบริหารและการจัดการศึกษา
- งานสงเสริมพัฒนาระบบการประกัน
คุณภาพการศึกษา
- งานเลขานุการคณะกรรมการ ติดตาม
ตรวจสอบประเมินผลและนิเทศการศึกษา
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ขอมูลพื้นฐาน ปการศึกษา 2559
ตารางที่ 2 แสดงจํานวนโรงเรียนจําแนกตามขนาดโรงเรียน (ขอมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2559)
ที่
ขนาดโรงเรียน
จังหวัด
จังหวัด
รวม
พิษณุโลก อุตรดิตถ (โรงเรียน)
(โรงเรียน) (โรงเรียน)
1 ขนาดเล็ก (นักเรียนตัง้ แต 1 – 500 คน)
23
8
31
2 ขนาดกลาง (นักเรียนตั้งแต 501 – 1500 คน)
12
7
19
3 ขนาดที่ ใหญ (นักเรียนตัง้ แต 1,501 – 2,500 คน)
2
1
3
4 ขนาดที่ ใหญพิเศษ (นักเรียนตั้งแต 2,501 ขึ้นไป)
2
2
4
รวมทั้งสิ้น

39

18

57

ตารางที่ 3 แสดงจํานวนโรงเรียนจําแนกตามการจัดการศึกษา (ขอมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2559)
ระดับที่เปดทําการสอน
จังหวัด
จังหวัด
รวม
พิษณุโลก อุตรดิตถ
ระดับมัธยมศึกษาปที่ 1 ถึงระดับมัธยมศึกษาปที่ 6
38
17
56
ระดับมัธยมศึกษาปที่ 4 ถึงระดับมัธยมศึกษาปที่ 6
1
1
ระดับมัธยมศึกษาปที่ 1 ถึงระดับ ปวช.
1
1
รวมทั้งสิ้น
39
18
57
ตารางที่ 4 แสดงจํานวนนักเรียนจําแนกตามระดับการศึกษา (ขอมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2559)
จังหวัด
มัธยมศึกษา มัธยมศึกษา
ปวช.
รวม
ตอนตน
ตอนปลาย
พิษณุโลก
12,010
13,928
0
25,938
อุตรดิตถ
8,300
6,999
20
15,319
รวมทั้งสิ้น
21,639
20,927
20
42,586
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โรงเรียนในฝน (28 โรงเรียน)
ในฝนรุน 1

1. โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา ภาคเหนือ
9. โรงเรียนตรอนตรีสินธุ
2. โรงเรียนนครไทย
10. โรงเรียนทาปลาประชาอุทิศ
3. โรงเรียนชาติตระการวิทยา
11. โรงเรียนน้าํ ปาดชนูปถัมภ
4. โรงเรียนบางกระทุมพิทยาคม
12. โรงเรียนฟากทาวิทยา
5. โรงเรียนวัดโบสถศึกษา
13. โรงเรียนบานโคกวิทยาคม
6. โรงเรียนวังทองพิทยาคม
14. โรงเรียนดาราพิทยาคม
7. โรงเรียนเนินมะปรางศึกษาวิทยา
15. โรงเรียนลับแลศรีวิทยา
8. โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา นอมเกลา อุตรดิตถ 16. โรงเรียนทองแสนขันวิทยา

ในฝนรุน 2

1. โรงเรียนบางระกําวิทยศึกษา
2. โรงเรียนวังมะดานพิทยาคม
1. โรงเรียนวังน้ําคูศึกษา
6. โรงเรียนเนินกุมวิทยา
2. โรงเรียนนาบัววิทยา
7. โรงเรียนดงประคําพิทยาคม
3. โรงเรียนนครชุมพิทยา รัชมังคลาภิเษก 8. โรงเรียนวังพิกุลพิทยศึกษา
4. โรงเรียนสวนเมี่ยงวิทยา
9. โรงเรียนน้าํ ริดวิทยา
5. โรงเรียนประชาสงเคราะหวิทยา
10. โรงเรียนลับแลพิทยาคม

ในฝนรุน 3

รายชื่อโรงเรียนดี ศรีตําบล
ประจําปงบประมาณ 2553

- ไมมี –

ประจําปงบประมาณ 2554

1. โรงเรียนบานดานแมคํามันพิทยาคม อําเภอพิชัย

จังหวัดอุตรดิตถ

ประจําปงบประมาณ 2555

1. โรงเรียนบานกรางวิทยาคม
2. โรงเรียนบานโคนพิทยา

อําเภอเมือง
อําเภอพิชัย

จังหวัดพิษณุโลก
จังหวัดอุตรดิตถ

ประจําปงบประมาณ 2556

1. โรงเรียนทาทองพิทยาคม
2. โรงเรียนทุง กะโลวิทยา

อําเภอเมือง
อําเภอพิชัย

จังหวัดพิษณุโลก
จังหวัดอุตรดิตถ

ประจําปงบประมาณ 2557

1. โรงเรียนไทรยอยพิทยาคม
2. โรงเรียนหนองพระพิทยา
3. โรงเรียนแสนตอวิทยา

อําเภอเนินมะปราง จังหวัดพิษณุโลก
อําเภอวังทอง
จังหวัดพิษณุโลก
อําเภอเมือง
จังหวัดอุตรดิตถ
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โรงเรียนประชารัฐ (ป 2559 นํารอง 8 โรงเรียน)
จังหวัดอุตรดิตถ
1. โรงเรียนบานโคนพิทยา
2. โรงเรียนทุง กะโลวิทยา

3. แสนตอวิทยา
4. ดานแมคํามันพิทยาคม

จังหวัดพิษณุโลก
1. โรงเรียนไทรยอยพิทยาคม
2. โรงเรียนบานกรางวิทยาคม

3. โรงเรียนทาทองพิทยาคม
4. โรงเรียนหนองพระพิทยา

โรงเรียนในโครงการ ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู
จังหวัดอุตรดิตถ
1. โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษานอมเกลา อุตรดิตถ
2. โรงเรียนแสนตอวิทยา
3. โรงเรียนน้ําริดวิทยา
4. โรงเรียนตรอนตรีสินธุ
5. โรงเรียนลับแลศรีวิทยา

6. โรงเรียนดานแมคํามันพิทยาคม
7. โรงเรียนทาปลาประชาอุทิศ
8. โรงเรียนบานโคกวิทยาคม
9. โรงเรียนน้ําปาดชนูปถัมภ

จังหวัดพิษณุโลก
10. โรงเรียนทาทองพิทยาคม
11. โรงเรียนพุทธชินราชพิทยา
12. โรงเรียนบานกรางวิทยศึกษา
13. โรงเรียนวังน้ําคูศึกษา
14. โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัยพิษณุโลก
15. โรงเรียนบางระกําวิทยศึกษา
16. โรงเรียนชุมแสงสงคราม “อุดรคณารักษอปุ ถัมภ”
17. โรงเรียนประชาสงเคราะหวิทยา
18. โรงเรียนบางกระทุมพิทยาคม
19. โรงเรียนวังทองพิทยาคม
20. โรงเรียนหนองพระพิทยาคม
21. โรงเรียนทรัพยไพรวัลยวิทยาคม
22. โรงเรียนบานกลางพิทยาคม
23. โรงเรียนเนินสะอาดวิทยาคม
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24. โรงเรียนวังพิกุลวิทยศึกษา
25. โรงเรียนเนินมะปรางศึกษาวิทยา
26. โรงเรียนวังโพรงพิทยาคม
27. โรงเรียนไทรยอยพิทยาคม
28. โรงเรียนพรหมพิรามวิทยา
29. โรงเรียนนครไทย
30. โรงเรียนนาบัววิทยา
31. โรงเรียนนครชุมพิทยา รัชมังคลาภิเษก
32. โรงเรียนนครบางยางพิทยาคม
33. โรงเรียนบอโพธิ์วิทยา
34. โรงเรียนยางโกลนวิทยา
35. โรงเรียนชาติตระการวิทยา
36. โรงเรียนสวนเมี่ยงวิทยา
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โรงเรียนมาตรฐานสากล (12 โรงเรียน)
รุนที่ 1

รุนที่ 2

1. โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม
2. โรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี
3. โรงเรียนพุทธชินราชพิทยา
4. โรงเรียนจานกรอง
5. โรงเรียนนครไทย
6. โรงเรียนเนินมะปรางศึกษาวิทยา
7. โรงเรียนอุตรดิตถ
8. โรงเรียนอุตรดิตถดรุณี
9. โรงเรียนทาปลาประชาอุทิศ
1. โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา ภาคเหนือ
2. โรงเรียนบางกระทุมพิทยาคม
3. โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษานอมเกลา อุตรดิตถ

โรงเรียนเครือขายสะเต็มศึกษา (STEM) ภาคเหนือตอนลาง
1. โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม
2. โรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี
3. โรงเรียนจานกรอง

ศูนยสะเต็มศึกษา
เครือขาย 1
เครือขาย 2

โรงเรียนขับเคลื่อนสะเต็มศึกษา (STEM) ของ สพม.39
1. โรงเรียนทาทองพิทยาคม
2. โรงเรียนบานกรางวิทยาคม
3. โรงเรียนหนองพระพิทยา
4. โรงเรียนไทรยอยพิทยาคม
5. โรงเรียนบานโคนพิทยา
6. โรงเรียนดานแมคํามันพิทยาคม
7. โรงเรียนทุงกะโลวิทยา
8. โรงเรียนนครไทย
9. โรงเรียนวังทองพิทยาคม
10. โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษานอมเกลา อุตรดิตถ
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ตารางที่ 5 แสดงจํานวนนักเรียนและหองเรียน จําแนกตามระดับชั้น (ขอมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2559)
ระดับการศึกษา
จํานวนนักเรียน
รวมทั้งสิ้น
จํานวน
หองเรียน
ชาย
หญิง
มัธยมศึกษาปที่ 1
3,562
3,799
7,361
206
มัธยมศึกษาปที่ 2
3,418
3,678
7,096
202
มัธยมศึกษาปที่ 3
3,374
3,808
7,182
203
รวม ม.ตน
10,354
11,285
21,639
611
มัธยมศึกษาปที่ 4
2,969
4,190
7,159
224
มัธยมศึกษาปที่ 5
2,786
4,051
6,837
220
มัธยมศึกษาปที่ 6
2,903
4,028
6,931
218
รวม ม.ปลาย
8,678
12,269
20,947
664
ปวช.1
11
0
11
1
ปวช.2
9
0
9
1
ปวช.3
0
0
0
0
รวม ปวช.
20
0
20
2
รวมทั้งสิ้น
19,032
23,554
42,586
1,275
ตารางที่ 6 แสดงจํานวนขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (ขอมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2559)
ที่
ตําแหนง
จํานวน
1 ผอ.สพม. 39
1
2 รอง ผอ.สพม. 39
2
3 ผูอํานวยการสถานศึกษา
57
4 รองผูอํานวยการสถานศึกษา
72
5 ครูผสู อน
2,535
6 บุคลากรทางการศึกษาอื่น ม.38 ค (1) (ศึกษานิเทศก)
12
7 บุคลากรทางการศึกษาอื่น ม.38 ค (2)
34
8 ลูกจางประจํา
122
9 ลูกจางชั่วคราว
124
10 พนักงานราชการ
70
รวมทั้งสิ้น
2,901
ผลการดําเนินงานที่ผานมา
จากผลการดําเนินงานที่ผานมาในปงบประมาณ 2559 สรุปได ดังนี้
1. ดานคุณภาพการจัดการศึกษา
1.1 ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-Net) 5 กลุม สาระหลัก ไดแกรายวิชา
ภาษาไทย คณิตศาสตร วิทยาศาสตร ภาษาอังกฤษ และ สังคมศึกษา เปรียบเทียบระหวางปการศึกษา 2557
กับปการศึกษา 2558 ของนักเรียนในระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 และมัธยมศึกษาปที่ 6 ดังนี้
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ตารางที่ 7 แสดงผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-Net) ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 ดังนี้
กลุมสาระ
คะแนนเฉลี่ยปการศึกษา
ผลตาง
2557
2558
+/รายการที่ 1 ภาษาไทย
35.90
43.40
+7.50
รายการที่ 2 คณิตศาสตร
31.48
35.34
+3.86
รายการที่ 3 วิทยาศาสตร
40.19
40.16
-0.03
รายการที่ 4 ภาษาอังกฤษ
27.87
32.42
+4.55
รายการที่ 5 สังคมศึกษา
47.57
48.17
+0.60
เฉลี่ย 5 กลุมสาระฯ
36.60
39.89
+3.29
จากตารางที่ 7 แสดงใหเห็นวา ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน ในระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 ในปการศึกษา
2558 มีคะแนนเฉลี่ยในภาพรวมสูงกวา ปการศึกษา 2557 ในภาพรวม 5 กลุมสาระการเรียนรูหลัก สูงขึ้นจากเดิม
รอยละ 3.29และสูงกวาระดับประเทศ
ตารางที่ 8 แสดงผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-Net) ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 6 ดังนี้
กลุมสาระ
คะแนนเฉลี่ยปการศึกษา
ผลตาง
2557
2558
+/รายการที่ 1 ภาษาไทย
51.12
50.75
-0.37
รายการที่ 2 คณิตศาสตร
21.95
27.67
+5.72
รายการที่ 3 วิทยาศาสตร
32.85
34.00
+1.15
รายการที่ 4 ภาษาอังกฤษ
23.31
25.09
+1.78
รายการที่ 5 สังคมศึกษา
36.33
39.90
+3.57
เฉลี่ย 5 กลุมสาระฯ
33.11
35.48
+2.37
จากตารางที่ 8 แสดงใหเห็นวา ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน ระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ 6 ในปการศึกษา
2558 มีคะแนนเฉลี่ยในภาพรวมสูงกวา ปการศึกษา 2557 ในภาพรวม 5 กลุมสาระการเรียนรูห ลัก สูงขึ้นจากเดิม
รอยละ 2.37 และสูงกวาระดับประเทศ
จากตารางที่ 7 และ 8 แสดงใหเห็นวา ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน(O-NET) ชั้น
มัธยมศึกษาปที่ 3และชั้นมัธยมศึกษาปที่ 6 ในภาพรวม 5 กลุมสาระการเรียนรูห ลักเพิ่มสูงขึ้นจากเดิม และสูงกวา
ระดับประเทศ แมผลการประเมินบางรายการจะอยูใ นระดับที่นาพอใจหรือไมพอใจ สํานักงานเขตพื้นทีก่ ารศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 39 ถือเปนภารกิจสําคัญที่ตองเรงสงเสริมสนับสนุนและพัฒนาคุณภาพการศึกษาใหปรากฏเปน
รูปธรรมโดยเฉพาะตัวผูเรียนหรือนักเรียนทุกคนที่ตองไดรับการพัฒนาคุณภาพการเรียนรูในทุกๆดาน
1.2 พัฒนาคุณธรรม จริยธรรม
ในดานการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมนักเรียน สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต
39 ไดดําเนินการโครงการ/กิจกรรมตางๆเพือ่ ใหโรงเรียนนําไปจัดกิจกรรมการเรียนรูใหกับนักเรียนไดเรียนรูและ
ฝกปฏิบัติ ไดแก โครงการโรงเรียนสุจริต โครงการพัฒนาคุณลักษณะอันพึงประสงคและขับเคลื่อนคานิยม 12
ประการโดยกระบวนการลูกเสือ โครงการสถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติดและอบายมุข โครงการพัฒนา
ศักยภาพดานดนตรี โครงการรูรัก สามัคคี รวมคนดีมีภูมิ ดวยจิตอาสานําพาสุจริตสูชีวิตพอเพียง ซึ่งการจัดทํา
แผนปฏิบตั ิการประจําปี งบประมาณ
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โครงการ/กิจกรรมตางๆเหลานี้สงผลใหนักเรียนในสังกัดเปนคนดีมีคุณธรรม มีคุณลักษณะ และทักษะทางสังคม
ที่เหมาะสม รักความเปนไทย หางไกลยาสเพติด และปฏิบัติตนบนพื้นฐานวัฒนธรรมที่ดีงามของไทย และดํารง
ตนอยูในสังคมอยางมีความสุข
2. ดานโอกาสทางการศึกษา
เด็กปกติและเด็กที่มีความบกพรอง/พิการ ในพื้นที่บริการการศึกษาที่จบชั้น ป.6 และ ม.3 และ
ประสานงานดานขอมูลนักเรียนรายบุคคลกับ หนวยงานทางการศึก ษาที่เ กี่ยวของในเขตพื้นที่ก ารศึกษาเพื่อ
ใชวางแผนการรับนักเรียน นอกจากนี้ในชวง 3 ปที่ผานมา ไดดําเนินกิจกรรม/โครงการเกี่ยวกับการดูแลและ
ชวยเหลือนักเรียน เพื่อสงเสริมอัตราการเรียนตอและลดอัตราการออกกลางคันของนักเรียน สงผลใหอัตราการ
ออกกลางคันของนักเรียนมีแนวโนมลดลงทุกป ดังนี้
ตารางที่ 9 แสดงขอมูลนักเรียนออกกลางคัน 3 ปที่ผานมา (ปการศึกษา 2557 – 2558)
ระดับชั้น
รอยละของนักเรียนออกกลางคัน
ปการศึกษา
ปการศึกษา 2557 ปการศึกษา 2558
2556
ม.1
0.25
0.01
0.05
ม.2
0.25
0.16
0.04
ม.3
0.39
0.17
0.01
รวมมัธยมศึกษาตอนตน
0.30
0.12
0.03
ม.4
0.24
0.45
0.13
ม.5
0.17
0.30
0.05
ม.6
0.09
0.11
0.11
รวมมัธยมศึกษาตอนปลาย
1.19
0.29
0.10
รวมทั้งสิ้น
0.24
0.20
0.07
ตารางที่ 10 ขอมูลนักเรียนพิการเรียนรวม ป การศึกษา 2558
ประเภทพิการ
ทางดานการเรียนรู
ทางดานการไดยิน
ทางดานออทิสติก
ทางดานการรางกาย
ทางดานพฤติกรรม
รวมทั้งสิ้น

แผนปฏิบตั ิการประจําปี งบประมาณ

ชาย
129
2
3
13
4
151

จํานวนนักเรียน
หญิง
รวม
36
165
3
5
3
12
25
2
6
53
204

หน้า 12

ตารางที่ 11 แสดงจํานวนนักเรียนพิการ ปการศึกษา 2558
ประเภท
ความพิการทางการมองเห็น
ความพิการทางการไดยิน
ความพิการทางสติปญ
 ญา
ความพิการทางกาย,สุขภาพ
ความพิการทางการเรียนรู
ความพิการทางการพูด,ภาษา
ความพิการทางการพฤติกรรม,อารมณ
ความพิการทางการออทิสติก
ความพิการทางการซ้ําซอน
นักเรียนพิการทัง้ หมด

ชาย
3
2
9
13
129
1
4
3
164

จํานวนนักเรียน
หญิง
รวม
3
6
3
5
9
12
25
36
165
1
2
6
3
56
220

สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึก ษา เขต 39 ไดเ สริมสรางกําลังใจใหครูผูสอนนักเรียน
พิก ารใหมีโ รงเรียนตนแบบการเรียนรวม (Inclusive school)สนับ สนุนใหนักเรียนพิการไดมีโอกาสเขาถึง
การศึกษา พัฒนาเด็กพิการโครงการพัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนรวม คัดกรองนักเรียนเพื่อจัดการเรียนการ
สอนไดตรงตามความตองการจําเปนพิเ ศษโดยการจัดอบรมแบบเข ม โครงการคายพัฒ นาคุณภาพการจัด
การศึก ษาเรียนรวม เพื่อใหโ อกาสเด็ก พิการและเด็กดอยโอกาสไดรับ การพัฒ นาเต็ม ตามศัก ยภาพ ผลการ
ดําเนินงาน พบวา เด็กพิการและเด็กดอยโอกาสไดรับการดูแล เอาใจใส สามารถเรียนรูและพัฒนาศักยภาพตาม
ความสามารถของตนเองไดอยางนาพอใจ มีการแนะแนวการศึกษา อาชีพและแนะแนวชีวิตและสังคมโดยความ
รวมมือของผูปกครองและชุมชน ทําใหนักเรียนไดรับการพัฒนาตามศักยภาพตามความแตกตางระหวางบุคคล
สงผลใหนักเรียนมีคุณภาพชีวิตที่ดี อัตราการออกกลางคันลดลง
3. ดานการบริหารจัดการ
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 39 กําหนดแนวทางการพัฒนาประสิท ธิภาพการ
บริห ารจัดการศึกษา โดยไดกําหนดเปาหมายใหส ถานศึก ษาทุ ก แหงไดรับการนิเ ทศ ติดตาม ชวยเหลือ การ
ดําเนินงานใหมีคุณภาพ ผานมาตรฐานสํา นัก งานเขตพื้นที่ก ารศึก ษา ใหม ีความพรอ มและเขม แข็งในการ
บริหารจัดการศึกษา สามารถยกระดับคุณภาพมาตรฐานและธรรมาภิบาล ผูรับบริการมีความพึงพอใจ ใหมี
ความพรอมและเขมแข็ง ในการบริหารจัดการศึก ษา สามารถยกระดับคุณภาพมาตรฐานและธรรมาภิบ าล
ผูรับบริการมีความพึงพอใจ เปนไปตามมาตรฐานสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา พ.ศ. 2557 ดังนี้
มาตรฐานที่ 1 การบริหารจัดการองคการสูความเปนเลิศ หมายถึง การดําเนินงานของสํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาเพื่อใหบรรลุตามเปาหมาย โดยมุงเนนการสรางและพัฒนากระบวนการปฏิบัติงานที่ดี ยึดการสรางความ
เข็มแข็งด วยการพัฒ นาใหเปนองคการแหงการเรี ยนรู การกระจายอํานาจและเปดโอกาสใหมีสวนรวมจาก
ผูเกี่ยวของ มีการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และนิเทศการศึกษาเพื่อใหไดขอมูลสารสนเทศที่มีคุณภาพ
แผนปฏิบตั ิการประจําปี งบประมาณ
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มาตรฐานที่ 2 การบริหารและการจัดการศึกษาที่มีประสิทธิภาพ หมายถึงการบริหารและการจั ด
การศึกษาขั้นพื้นฐาน ในความรับผิดชอบของสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาใหเกิดประสิทธิภาพสงผลถึง
คุณภาพการจัดการศึกษาที่ตองการใหเกิดกับผูเรียนในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานในเขตพื้นที่การศึกษา
มาตรฐานที่ 3 ผลการบริหารและการจัดการศึกษาของสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา หมายถึง ผลการ
ดําเนินงานที่บรรลุเปาหมายและสงผลดีตอสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา สถานศึกษา ขาราชการครู และบุคลากร
ทางการศึกษา ชุมชน และผูเรียน
สํานักงานติดตามและประเมินผลตามมาตรฐานสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา ในปงบประมาณ พ.ศ.
2559 ไดติดตามผลการดําเนินงานที่ผานมา พบวา ในสวนของสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึก ษาเขต
39 มีผลการประเมินดานประสิทธิภาพการบริหารอยูในระดับดีเยี่ยม
ตารางที่ 12 ผลการติดตามและประเมินผลการบริหารจัดการของสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต
39ตามเกณฑมาตรฐานสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา พ.ศ. 2557 ประจําปงบประมาณ 2559
คะแนน
ที่ไดรับ

ระดับ
คุณภาพ

มาตรฐานที่ 1 การบริหารจัดการองคการสูความเปนเลิศ(30%)
ตัวบงชี้ที่ 1 การบริหารจัดการที่ดี
ตัวบงชี้ที่ 2 การพัฒนาสูองคการแหงการเรียนรู
ตัวบงชี้ที่ 3 การกระจายอํานาจและการสงเสริมการบริหารจัดการอยางมีสวนรวม
ตัวบงชี้ที่ 4 การติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษาที่มปี ระสิทธิภาพ
มาตรฐานที่ 2 การบริหารและการจัดการศึกษาที่มีประสิทธิภาพ(30%)
ตัวบงชี้ที่ 1 การบริหารงานดานวิชาการ
ตัวบงชี้ที่ 2 การบริหารงานดานงบประมาณ
ตัวบงชี้ที่ 3 การบริหารงานดานบริหารงานบุคคล
ตัวบงชี้ที่ 4 การบริหารงานดานการบริหารทั่วไป
ตัวบงชี้ที่ 5 การขับเคลือ่ นนโยบายไปสูการปฏิบัติ
มาตรฐานที่ 3 ผลการบริหารและการจัดการศึกษาของสํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษา(40%)
ตัวบงชี้ที่ 1 สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามีผลงานที่แสดงความสําเร็จและเปนแบบอยางได
ตัวบงชี้ที่ 2 สถานศึกษามีคุณภาพตามมาตรฐานการประกันคุณภาพการศึกษา
ตัวบงชี้ที่ 3 ผูเรียนทุกระดับการศึกษามีคุณภาพตามหลักสูตร
ตัวบงชี้ที่ 4 ผูเรียนมีคุณภาพตามจุดเนนและสมรรถนะสําคัญตามหลักสูตรแกนกลาง
การศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551

27.91
41.72
52.15
45.70
28.50
37.50
30.00
37.50
37.50
33.00

ดีเยี่ยม
ดีมาก
ดีเยี่ยม
ดีเยี่ยม
ดีเยี่ยม
ดีเยี่ยม
ดีมาก
ดีเยี่ยม
ดีเยี่ยม
ดีเยี่ยม

25.00
20.00
15.00
25.00

ดีเยี่ยม
ดีมาก
ดี
ดีเยี่ยม

ตัวบงชี้ที่ 5 ผูเรียนมีคุณลักษระอันพึงประสงคตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานพุทธศักราช 2551

25.00
25.00
5.00

ดีเยี่ยม
ดีเยี่ยม
ปรับปรุง

25.00
89.41

ดีเยี่ยม
ดีเยี่ยม

มาตรฐาน/ตัวบงชี้

ตัวบงชีท้ ี่ 6 ผูเรียนมีสุขภาพกาย สุขภาพจิต ที่ดี
ตัวบงชี้ที่ 7 ประชากรวัยเรียนไดรบั สิทธิและโอกาสทางการศึกษาขั้นพื้นฐานเทาเทียม
กันและสงเสริมการศึกษาตอในระดับทีส่ ูงขึ้น
ตัวบงชี้ที่ 8 ความพึงพอใจของผูรบั บริการและผูมสี วนไดเสีย
คิดเปนรอยละ
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ในปงบประมาณ 2560 สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 39 ไดกําหนด กลยุทธ จุดเนน
และตัวชี้วัดความสําเร็จตอเนื่องจากปงบประมาณ 2559 ที่สอดคลองและตอบสนองกับทิศทางการพัฒ นา
การศึกษาขั้นพื้นฐานของรัฐบาล กระทรวงศึกษาธิการ และสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เปน
แนวทางในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 39 ตอไป อันจะทําให
การปฏิรูปการศึกษาของชาติประสบความสําเร็จในอนาคต และเกิดผลสัมฤทธิต์ ามเปาหมายที่กําหนดไว
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สวนที่ 2
กฎหมาย ยุทธศาสตร นโยบาย เอกสารสําคัญ ที่เกี่ยวของกับภารกิจ
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 39
สํานักงานเขตพืนทีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 39 ได้ดาํ เนินการจัดทําแผนปฏิบตั ิการประจําปี งบประมาณ พ.ศ.
2560 โดยนําแนวทางการบริหารงบประมาณประจําปี งบประมาณ พ.ศ.2560 ของสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขัน
พืนฐานเป็ นเครืองมือและกรอบทิศทางสําคัญในการปฏิบตั ิงาน เพือส่งมอบผลผลิตการให้บริการการศึกษาทีเชือมโยง
สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี (พ.ศ.2560–2579) แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที 12 (พ.ศ.
2560–2564) นโยบายของรัฐบาล นโยบายกระทรวงศึกษาธิการ นโยบายสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขันพืนฐาน
และยุทธศาสตร์การปฏิรูปการศึกษา เพือการนํานโยบายและจุดเน้น 6 ยุทธศาสตร์การปฏิรูปการศึกษาไปสู่การปฏิบตั ิ
อ ย า ง เ ป น ร ูป ธ ร ร ม ด ัง น ี้

ก ฎ ห ม า ย ย ุท ธ ศ า ส ต ร  น โ ย บ า ย เ อ ก ส า ร ส ํา ค ัญ
2.1 กรอบยุทธศาสตรชาติ ระยะ 20 ป (พ.ศ.2560-2579)
คณะกรรมการจัดทํา ยุท ธศาสตรชาติไดดํา เนินการยกรางกรอบยุท ธศาสตรแหง ชาติร ะยะ 20 ป
(พ.ศ.2560-2579) โดยกําหนดวิสัยทัศนและยุทธศาสตรดังนี้
วิสัยทัศน
“ประเทศไทยมีความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน เปนประเทศพัฒนาแลวดวยการพัฒนาตามหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง” และเปนคติพจนประจําชาติวา “มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน”
เปาหมาย
1. เปาหมายความมั่นคง
1.1 การมีความมั่นคงปลอดภัยจากภัยและการเปลี่ยนแปลงทั้งภายในประเทศและภายนอก
ประเทศในทุกระดับ ทั้งระดับประเทศ สังคม ชุมชน ครัวเรือน และปจเจกบุคคล และมีความมั่นคงในทุกมิติ
ทั้งมิติเศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดลอม และการเมือง
1.2 ประเทศมีความมั่นคงในเอกราชและอธิปไตย มีสถาบันชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย
ที่เขมแข็ง เปนศูนยกลางและที่ยึดเหนี่ยวจิตใจของประชาชน ระบบการเมืองมีความมั่นคงเปนกลไกที่นําไปสู
การบริหารประเทศที่ตอเนื่องและโปรงใสตามหลักธรรมาภิบาล
1.3 สังคมมีความปรองดองและความสามัคคี สามารถผนึก กําลังเพื่อพัฒนาประเทศ ชุมชน
มีความเขมแข็ง ครอบครัวมีความอบอุน
1.4 ประชาชนมีความมั่นคงในชีวิต มีงานและรายไดที่มั่นคงพอเพียงกับการดํารงชีวิต มีที่อยู
อาศัย และความปลอดภัยในชีวิตทรัพยสิน
1.5 ฐานทรัพยากรและสิ่งแวดลอม มีความมั่นคงของอาหาร พลังงาน และน้ํา
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2. เปาหมายความมั่งคั่ง
2.1 ประเทศไทยมีก ารขยายตัวของเศรษฐกิจอยางตอเนื่อง ยกระดับเปนประเทศในกลุม
รายไดสูง ความเหลื่อมล้ําของการพัฒนาลดลง ประชากรไดรับผลประโยชนจากการพัฒนาอยางเทาเทียมกัน
มากขึ้น
2.2 เศรษฐกิจมีความสามารถในการแขงขันสูง สามารถสรางรายไดทั้งภายในและภายนอก
ประเทศ สรางฐานเศรษฐกิจและสัง คมแห ง อนาคต และเปน จุดสํา คัญ ของการเชื่อมโยงในภูมิภาคทั้ง การ
คมนาคมขนสง การผลิต การคาการลงทุนและการทําธุรกิจ มีบทบาทสําคัญในระดับภูมิภาคและ ระดับโลก เกิด
สายสัมพันธทางเศรษฐกิจและการคาอยางมีพลัง
2.3 ความสมบูร ณในทุนที่จ ะสามารถสรางการพัฒ นาคนอยางตอเนื่อง ไดแก ทุนมนุษย
ทุนทางปญญา ทุนทางการเงิน ทุนที่เปนเครื่องมือเครื่องจักร ทุนทางสังคม และทุนทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอม
3. เปาหมายความยั่งยืน
3.1 การพัฒนาที่สามารถสรางความเจริญ รายได และคุณภาพชีวิตของประชาชนใหเพิ่มขึ้น
อยางตอเนื่อง ซึ่งเปนการเจริญเติบโตของเศรษฐกิจที่ไมใชทรัพยากรธรรมชาติเกินพอดี ไมสราง มลภาวะตอ
สิ่งแวดลอมจนเกินความสามารถในการรองรับและเยียวยาของระบบนิเวศน
3.2 การผลิตและการบริโภคเปนมิตรกับ สิ่ง แวดลอม และสอดคลองกับ กฎระเบียบของ
ประชาคมโลก ซึ่งเปนที่ยอมรับรวมกัน ความอุด มสมบูรณของทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมมีคุณภาพ
ดีขึ้น คนมีความรับผิดชอบตอสังคม มีความเอื้ออาทร เสียสละเพื่อผลประโยชนสวนรวม
3.3 ประชาชนทุกภาคสวนในสังคมยึดถือและปฏิบัติตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
วัตถุประสงค
1. เพื่อสรางความปรองดองสมานฉันท
2. เพื่อเพิ่ม กระจายโอกาสและคุณภาพการใหบริการของรัฐอยางทั่วถึง เทาเทียม เปนธรรม
3. เพื่อลดตนทุนใหภาคการผลิตและบริการ
4. เพื่อเพิ่มมูลคาสินคาเกษตร อุตสาหกรรม และบริการดวยนวัตกรรม
ยุทธศาสตรชาติระยะ 20 ป (พ.ศ. 2560-2579) รวม 6 ยุทธศาสตร ซึ่งเกี่ยวของกับสํานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษา 4 ยุทธศาสตร ดังนี้
1. ยุทธศาสตรที่ 1 การสรางความมั่นคงใหกับ ประเทศ การรักษาความมั่นคงภายใน และ
ความสงบ เรียบรอยภายใน ตลอดจนการบริหารจัดการความมั่นคงชายแดน
2. ยุทธศาสตรที่ 3 การพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพศักยภาพคน
2.1 ยุทธศาสตรที่ 3.1 การพัฒนาศักยภาพคนตลอดชวงชีวิตใหสนับสนุนการเจริญเติบโต
ของประเทศ
2.2 ยุทธศาสตรที่ 3.2 ยกระดับคุณภาพการศึกษาและการเรียนรูใหมีคุณภาพเทาเทียม
และทั่วถึง
2.3 ยุทธศาสตรที่ 3.3 การปลูกฝงระเบียบวินัย คุณธรรม จริยธรรม คานิยมทีพ่ ึงประสงค
3. ยุทธศาสตรที่ 4 ดานการสรางโอกาสบนความเสมอภาคและความเทาเทียมกันทางสังคม
3.1 ยุทธศาสตรที่ 4.1 การสรางความมั่นคงและการลดความเหลื่อมล้ําทางดานเศรษฐกิจ
และสังคม
แผนปฏิบตั ิการประจําปี งบประมาณ

หน้า 17

4. ยุทธศาสตรที่ 6 ดานการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ
4.1 ยุทธศาสตรที่ 6.1 การปรับปรุงโครงสราง บทบาท ภารกิจของหนวยงานภาครัฐใหมี
ขนาดที่เหมาะสม
2.2 แผนพัฒนําเศรษฐกิจและสังคมแหงชําติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560-2564)
การพัฒนาประเทศในชวงแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติฉบับที่ 12 เปน 5 ปแรก ของการ
ขับเคลื่อนยุทธศาสตรชาติ 20 ป(พ.ศ.2560-2579) สูการปฏิบัติ โดยแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ
ฉบับที่ 12 มีหลักการที่สาํ คัญ คือ 1) ยึด “หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” เพื่อใหเกิดบูรณาการ การพัฒนา
ในทุกมิติอยางสมเหตุสมผล มีความพอประมาณ และมีระบบภูมิคุมกันและการบริหารจัดการความเสี่ยงที่ดี ซึ่ง
เปนเงื่อนไขที่จําเปนสําหรับการพัฒนาที่ยั่งยืนซึ่งมุงเนนการพัฒนาคนมีความเปนคนที่สมบูรณ สังคมไทยเปน
สังคมคุณภาพ มีที่ยืนและเปดโอกาสใหกั บทุก คนในสังคมไดดําเนินชีวิตที่ดี มีความสุขและอยูรวมกันอยาง
สมานฉันท 2) ยึด “คนเปนศูนยกลางการพัฒนา” มุงสรางคุณภาพชีวิตและสุขภาวะที่ดีสําหรับคนไทย พัฒนา
คนใหมีความเปนคนที่สมบูรณมีวินัย ใฝรู มีความรู มีทักษะ มีความคิดสรางสรรค มีทัศนคติที่ดี รั บผิดชอบตอ
สังคม มีจริยธรรมและคุณธรรม พัฒนาคนทุกชวงวัยและเตรียมความพรอม เขาสูสังคมผูสูงอายุอยางมีคุณภาพ
รวมถึ ง การสร า งคนให ใ ช ป ระโยชน แ ละอยู กั บ สิ่ ง แวดล อ มอย า งเกื้ อ กู ล อนุ รั ก ษ ฟ น ฟู ใช ป ระโยชน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมอยางเหมาะสม 3) ยึด “วิสัยทัศนภายใต ยุทธศาสตรชาติ20 ป” มาเปน
กรอบของวิสัยทัศนประเทศไทยในแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ 12 วิสัยทัศน “ประเทศไทยมี
ความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน เปนประเทศพัฒนาแลว ดวยการพัฒนาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” หรือ
เปนคติพจนประจําชาติวา “มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน” 4) ยึด “เปาหมายอนาคต ประเทศไทยป 2579” ที่เปน
เปาหมายในยุทธศาสตรชาติ 20 ป มาเปนกรอบในการกําหนดเปาหมายที่จะบรรลุใน 5 ปแรก และเปาหมายใน
ระดับยอยลงมา ควบคูกับกรอบเปาหมายที่ยั่งยืน (SDGs) 5) ยึด “หลักการ นําไปสูการปฏิบัติใหเกิดผลสัมฤทธิ์
อยางจริงจังใน 5 ปที่ตอยอดไปสูผลสัมฤทธิ์ที่เปนเปาหมายระยะยาว”
เปาหมายรวม ประกอบดวย 6 เปาหมาย โดยมีเปาหมายที่เกี่ยวของกับสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
จํานวน 3 เปาหมาย ดังนี้
1. เปาหมายที่ 1 คนไทยมีคุณลักษณะเปนคนไทยที่สมบูรณมีวินัย มีทัศนคติและพฤติกรรมตามบรรทัด
ฐานที่ดีของสังคม มีความเปนพลเมืองตื่นรู มีความสามารถในการปรับตัวไดอยางรูเทาทัน สถานการณมีความ
รับผิดชอบและทําประโยชนตอสวนรวม มีสุขภาพกายและใจที่ดีมีความเจริญงอกงาม ทางจิตวิญญาณ มีวิถีชีวิต
ที่พอเพียง และมีความเปนไทย
2. เปาหมายที่ 2 ความเหลื่อมล้ําทางดานรายไดและความยากจนลดลง เศรษฐกิจฐานราก มีความ
เขมแข็ง ประชาชนทุกคนมีโอกาสในการเขาถึงทรัพยากร การประกอบอาชีพ และบริการทางสังคมที่มีคุณภาพ
อยางทั่วถึง และเปนธรรม
3. เปาหมายที่ 6 มีระบบบริหารจัดการที่มปี ระสิทธิภาพ ทันสมัย โปรงใส ตรวจสอบได กระจายอํานาจ
และมีสวนรวมจากประชาชน
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วัตถุประสงค
1. เพื่อใหคนไทยทุกชวงวัยมีทักษะความรูความสามารถ สามารถพัฒนาตนเองไดตอเนื่องตลอดชีวิต
2. เพื่อใหระบบเศรษฐกิจมีโครงสรางที่เขมแข็ง มีเสถียรภาพ แขงขันได ยั่งยืน
3. เพื่อรักษาทุนธรรมชาติและคุณภาพสิ่งแวดลอมสูความสมดุลของระบบนิเวศน
4. เพื่อสรางความมั่นคงภายในประเทศ ปองกันและลดผลกระทบจากภัยคุกคามขามชาติ
5. เพื่อใหการทํางานเชิงบูรณาการในลักษณะเชื่อมโยงระหวางหนวยงานที่ยึดหนาที่และพื้นที่ ทําให
ภาครัฐมีประสิทธิภาพและปราศจากคอรรัปชั่น
ยุทธศาสตรแผนพัฒนาพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชําติ ฉบับที่ 12 รวม 10 ยุทธศาสตร ซึ่ง
เกี่ยวของกับสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา 4 ยุทธศาสตร ดังนี้
1. ยุทธศาสตรที่ 1 การเสริมสรางและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย โดยมีเปาหมาย 1) ใหคนไทย สวน
ใหญมีทัศนคติและพฤติกรรมตามบรรทัดฐานที่ดีของสังคมเพิ่มขึ้น 2) คนในสังคมไทยทุกชวงวัยมีทักษะ ความรู
และความสามารถเพิ่มขึ้นและ 3) คนไทยไดรับการศึกษาที่มีคุณภาพสูงตามมาตรฐานสากล และ สามารถเรียนรู
ดวยตนเองอยางตอเนื่อง โดยการปรับเปลี่ยนคานิยมคนไทยใหมีคุณธรรม จริยธรรม มีวินัย จิตสาธารณะ และ
พฤติกรรมที่พึงประสงคดวยการสงเสริมใหมีกิจกรรมการเรียนการสอนทั้งในและนอกหองเรียน ที่สอดแทรก
คุณธรรม จริยธรรม ความมีระเบียบวินัย จิตสาธารณะ รวมทั้งเรงสรางสภาพแวดลอมภายใน และโดยรอบ
สถานศึกษาใหปลอดจากอบายมุขอยางจริงจัง พัฒนาศักยภาพคนใหมีทักษะความรูและความสามารถ ในการ
ดํารงชีวิตอยางมีคุณคา ดวยการสง เสริม ใหเ ด็ก ปฐมวัยมีก ารพัฒ นาทัก ษะทางสมองและทัก ษะทางสัง คม
ที่เหมาะสม พัฒนาเด็กวัยเรียนและวัยรุนใหมีทักษะการคิดวิเคราะหอยางเปนระบบ มีความคิดสรางสรรค มี
ทักษะการทํางานและการใชชีวิตที่พรอมเขาสูตลาดงาน สงเสริมแรงงานใหมีความรูและทักษะในการประกอบ
อาชีพที่เปนไปตามความตองการของตลาดงาน พัฒนาศักยภาพของกลุมผูสูงอายุวัยตนใหสามารถเขาสู
ตลาดงานเพิ่มขึ้น และยกระดับคุณภาพการศึกษาและการเรียนรูตลอดชีวิต
2. ยุทธศาสตรที่ 2 การสรางความเปนธรรม ลดความเหลื่อมล้ําในสังคม โดยมีเปาหมายเพื่อเพิ่ม
โอกาสการเขาถึงบริการพื้นฐานทางสังคมของภาครัฐ ดวยการเพิ่มโอกาสใหกับกลุมเปาหมาย ประชากรรอยละ
40 ที่มีรายไดต่ําสุดใหสามารถเขาถึงบริการที่มีคุณภาพของรัฐ และมีอาชีพ ทั้งในดาน การศึกษาในระดับ ที่
สูงขึ้น การไดรับขยายการคุมครองทางสังคม (Social Protection) และสวัสดิการ (Welfare) ที่เหมาะสมอยาง
ทั่วถึงและเปนธรรม และการพัฒนาทักษะฝมือเพื่อประกอบอาชีพและยกระดับรายไดโดยขยายโอกาสการเขาถึง
การศึกษาที่มีคุณภาพใหแกเด็กและเยาวชนที่ดอยโอกาสทางการศึกษาอยางตอเนื่อง โดยไมถูกจํากัดศักยภาพ
จากสภาพครอบครัว พื้นที่ และสภาพรางกาย การดูแลนักเรียนยากจนที่อาศัยในพื้นที่หา งไกลที่ครอบคลุมตั้งแต
การสรางรายไดของครัวเรือน การสนับสนุนคาเดินทางไปยังสถานศึกษา การใหทุนการศึกษาตอระดับสูง เพื่อ
ปองกันไมใหเด็กนักเรียนออกจากโรงเรียนกลางคัน รวมถึงสนับสนุน การใชเทคโนโลยีเพื่อสงเสริมการเรียนรูใน
พื้นที่หางไกล
3. ยุทธศาสตรที่ 5 การเสริมสรางความมั่นคงแหงชาติเพื่อการพัฒนาประเทศสูความมั่งคั่ง และ
ยั่งยืน โดยมีเ ปาหมายเพื่อปกปองและเชิดชูสถาบันพระมหากษัตริยใหเป นสถาบันหลัก ของประเทศ และ
ประชาชนในจัง หวัดชายแดนภาคใตมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย สิน มีโ อกาสในการศึก ษาและการ
ประกอบอาชีพที่สรางรายไดเพิ่มขึ้น โดยการรักษาความมั่นคงภายใน เพื่อใหเกิดความสงบในสังคมและ ธํารงไว
ซึ่งสถาบันหลักของชาติ ดวยการสรางจิตสํานึกของคนในชาติใหมีความหวงแหน และธํารงรักษาสถาบันชาติ
ศาสนา พระมหากษัตริย โดยปลูกฝงและสรางความตระหนักถึงความสําคัญ และปองกัน แกไข ปญหาความไม
สงบในจัง หวัดชายแดนภาคใต โดยกระบวนการสันติสุขแนวทางสันติวิธี และกระบวนการมีสวนรวมของ
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ประชาชนในพื้นที่ บนพื้นฐานความแตกตางทางอัตลักษณและชาติพันธุ เพื่อขจัดความขัดแยง ลดความรุนแรง
ตามแนวทาง “เขาใจ เขาถึง พัฒนา”
4. ยุทธศาสตรที่ 6 การบริหารจัดการภาครัฐ การปองกันการทุจริตประพฤติมิชอบและธรรมาภิบาล
ในสังคมไทย โดยมีเปาหมายเพื่อลดสัดสวนคาใชจายดานบุคลากร และเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการและ
การใหบ ริก ารของภาครัฐ การเพิ่ม คะแนนดัชนีภาพลัก ษณคอรรัป ชั่นใหอยูสูง กวารอยละ 50 เมื่อสิ้นสุด
แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12 ดวยการปรับปรุงโครงสรางหนวยงาน บทบาท ภารกิจ และ คุณภาพบุคลากรภาครัฐ
ใหมีความโปรงใส ทันสมัย คลองตัว มีขนาดที่เหมาะสม เกิดความคุมคา สามารถ ใหบริการประชาชนในรูปแบบ
ทางเลือกที่หลากหลายและมีคุณภาพ ขาราชการมีคุณภาพ ประสิทธิภาพ และความรับผิดชอบตอบทบาทหนาที่
องคกรมีสมรรถนะสูงและมีความทันสมัย ราชการบริหารสวนกลาง มีขนาดเล็กลง และราชการบริหารสวน
ทองถิ่นมีขนาดที่เหมาะสมกับพื้นที่รับผิดชอบ และปองกัน ปราบปราม การทุจริตและประพฤติมิชอบ เพื่อให
สังคมไทยมีวินัย โปรงใส และยุติธรรม รวมทั้งสรางความเขมแข็ง เปนภูมิคุมกันของสังคมไทยใหครอบคลุม
ภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชน พรอมทั้งเพื่อสรางพลัง การขับเคลื่อนคานิยมตอตานการทุจริต
2.3 นโยบายรัฐบาล(พลเอก ประยุทธ จันทรโอชา นายกรัฐมนตรี)
นายกรัฐมนตรีไดแถลงนโยบายรัฐบาลตอสภานิติบัญญัติแหงชาติ เมื่อวันที่ 12 กันยายน 2557 โดยได
กําหนดนโยบายไว 11 ดาน เพื่อใหสอดคลองกับรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย (ฉบับชั่วคราว) พุทธศักราช
2557 มาตรา 19 ที่ระบุใหรัฐบาลมีหนาที่ในการบริหารราชการแผนดิน ดําเนินการใหมีการปฏิรูปดานตาง ๆ
และสง เสริม ความสามัคคีและความสมานฉันทของประชาชนในชาติโดยมีนโยบาย ที่เ กี่ยวของกับ ภารกิจ
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา ดังนี้
1. นโยบายที่ 1 การปกปอ งและเชิดชู ส ถาบัน พระมหากษั ตริย ส ถาบันพระมหากษั ตริย เ ป น
องคประกอบสําคัญของการปกครองในระบอบประชาธิปไตยรัฐบาล จึงถือเปนหนาที่สําคัญยิ่งยวดในอันทีจ่ ะเชิด
ชูสถาบันนี้ไวดวยความจงรักภักดีและปกปองรักษาพระบรมเดชานุภาพ เผยแพรความรูความเขาใจที่ถูกตองและ
เปนจริงเกี่ยวกับสถาบันพระมหากษัตริยและพระราชกรณียกิจเพื่อประชาชน ทั้งจะสนับสนุน โครงการทั้งหลาย
อันเนื่องมาจากพระราชดําริ สงเสริมใหเจาหนาที่สถานศึกษา ตลอดจนหนวยงานทั้งหลายของรัฐเรียนรูเขาใจ
หลักการทรงงาน สามารถนําหลักดังกลาวมาประยุกตใชในการปฏิบัติราชการและการพัฒนา ตลอดจนเรงขยาย
ผลตามโครงการและแบบอยางที่ทรงวางรากฐานไวใหแพรหลาย
2. นโยบายที่ 4 การศึกษาและเรียนรู การทะนะบํารุงศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม
นโยบายที่ 4.1 การปฏิรูปการศึกษาและการเรียนรูโดยใหความสําคัญทั้งการศึกษาในระบบและ
การศึกษาทางเลือกไปพรอมกัน เพื่อสรางคุณภาพของคนไทยใหสามารถเรียนรู พัฒนาตนไดเต็มตามศักยภาพ
ประกอบอาชีพและดํารงชีวิตไดโดยมีความใฝรูและทักษะที่เหมาะสม เปนคนดีมีคุณธรรม สรางเสริมคุณภาพ
การเรียนรู โดยเนนการเรียนรูเพื่อสรางสัมมาชีพในพื้นที่ ลดความเหลือ่ มล้ําและพัฒนากําลังคนใหเปนที่ตองการ
เหมาะสมกับพื้นที่ ทั้งในดานการเกษตร อุตสาหกรรม และธุรกิจบริการ
นโยบายที่ 4.2 ในระยะเฉพาะหนาจะปรับเปลี่ยนการจัดสรรงบประมาณสนับสนุนการศึกษา ให
สอดคลองกับความจําเปนของผูเรียนและลักษณะพื้นที่ของสถานศึกษา และปรับปรุง และบูรณาการ ระบบการ
กูยืมเงินเพื่อการศึกษาใหมีประสิทธิภาพ เพื่อเพิ่มโอกาสแกผูยากจนหรือดอยโอกาส จัดระบบการสนับสนุนให
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เยาวชนและประชาชนทั่วไปมีสิทธิเลือกรับบริการการศึกษา ทั้งในระบบโรงเรียนและนอกโรงเรียน โดยจะ
พิจารณาจัดใหมีคูปองการศึกษาเปนแนวทางหนึ่ง
นโยบายที่ 4.3 ใหองคก รภาคประชําสั ง คม ภาคเอกชน องคก รปกครองสวนทองถิ่น และ
ประชาชนทั่วไปมีโ อกาสรวมจัด การศึก ษาที่มีคุณภาพ ทั่วถึง และรวมในการปฏิรูป การศึก ษา การเรียนรู
กระจายอํานาจการบริหารจัดการศึกษาสูส ถานศึกษา เขตพื้นที่การศึกษา และองคกรปกครองสวนทองถิ่น ตาม
ศัก ยภาพและความพรอม โดยใหส ถานศึกษาสามารถเปนนิติบุคคล และบริหารจัดการไดอยางอิสระและ
คลองตัวขึ้น
นโยบายที่ 4.4 พัฒนาคนทุกชวงวัยโดยสงเสริมการเรียนรูตลอดชีวิต เพื่อใหมีความรู และทักษะใหม
ที่ส ามารถประกอบอาชีพไดหลากหลายตามแนวโนม การจางงานในอนาคต ปรับ กระบวนการเรียนรูแ ละ
หลักสูตรใหเชื่อมโยงกับภูมิสังคม โดยบูรณาการความรูและคุณธรรมเขาดวยกันเพื่อใหเอื้อตอการพัฒนาผูเรียน
ทั้งในดานความรู ทักษะ การใฝเรียนรูการแกปญหา การรับฟงความเห็นผูอื่น มีคุณธรรม จริยธรรม และความ
เปนพลเมืองดี โดยเนนความรวมมือระหวางผูเกี่ยวของทั้งในและนอกโรงเรียน
นโยบายที่ 4.6 พัฒนาระบบการผลิตและพัฒนาครูที่มีคุณภาพและมีจิตวิญญาณของความเปนครู
เนนครูผูสอนใหมีวุฒิตรงตามวิชาที่สอน นําเทคโนโลยีสารสนเทศและเครื่องมือที่เหมาะสมมาใช ในการเรียนการ
สอน เพื่อเปนเครื่องมือชวยครูห รือเพื่อการเรียนรู ดวยตนเอง เชน การเรียนทางไกล การเรียนโดยระบบ
อิเล็กทรอนิกส เปนตน รวมทั้งปรับระบบการประเมินสมรรถนะที่สะทอนประสิทธิภาพการจัด การเรียนการ
สอนและการพัฒนาคุณภาพผูเรียนเปนสําคัญ
3. นโยบายที่ 7 การสงเสริมบทบาทและการใชโอกาสในประชาคมอาเซียน
นโยบายที่ 7.3 พัฒนาแรงงานของภาคอุตสาหกรรมเพื่อรองรับการเขาสูป ระชาคมอาเซียน ทั้ง
แรงงานวิชาชีพ แรงงานมีทักษะ และแรงงานไมมีทักษะ โดยการเรงรัดและขยายผลการใช ระบบคุณวุฒิวิชาชีพ
ใหเกิดผลในทางปฏิบัติโดยคํานึงถึงความเปนเอกภาพกับระบบมาตรฐานฝมือแรงงาน และมาตรฐานวิชาชีพใน
8 กลุมที่มีขอตกลงการเปดเสรีในอาเซียนควบคูไปกับการวางแผนดานการผลิตใหเพียงพอ การยกระดับฝมือ
แรงงานในกลุมอุตสาหกรรมที่มีศักยภาพ และอุตสาหกรรมที่ใชแรงงานเขมขน การสงเสริม การพัฒนาระบบ
การทดสอบมาตรฐานฝมือแรงงานเพื่อใชในการประเมินคาจางแรงงาน
4. นโยบายที่ 10 : การสงเสริมการบริหารราชการแผนดินที่มีธรรมาภิบาล และการปองกัน
ปราบปรามการทุจริต และประพฤติมิชอบในภาคครัฐ
นโยบายที่ 10.5 ใชมาตรการทางกฎหมาย การปลูกฝงคานิยม คุณธรรม จริยธรรม และจิตสํานึกใน
การรักษาศัก ดิ์ศรีของความเปนขาราชการและความซื่อ สัตยสุจริต ควบคูกับการบริหารจัดการ ภาครัฐที่มี
ประสิทธิภาพ เพื่อปองกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจาหนาที่ของรัฐทุกระดับอยาง
เครงครัด ยกเลิก หรือแกไขกฎหมาย ระเบียบ ขอบังคับตางๆ ที่ไมจําเปน สรางภาระแกประชาชนเกินควร หรือ
เปดชองโอกาสการทุจริต เชน ระเบียบการจัดซื้อ จัดจาง การอนุญาต อนุมัติ และการขอรับบริการจากรัฐ ซึ่งมี
ขั้นตอนยืดยาวใชเวลานาน ซ้ําซอน และเสียคาใชจายทั้งของภาครัฐและประชาชน
2.4 นโยบายความมั่นคงแหงชําติ (พ.ศ. 2558-2564)
นโยบายความมั่นคงแหงชาติ กําหนดขึ้นเพื่อเปนกรอบในการดําเนินการดานความมั่นคงของ ภาครัฐใน
ระยะ 7 ป แบงเปน 2 สวน คือสวนที่ 1 นโยบายเสริมสรางความมั่นคงที่เปนแกนหลักของชาติและสวนที่ 2
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นโยบายความมั่นคงแหงชาติทั่วไป โดยกําหนดกรอบความคิดหลักจากการกําหนดนโยบายไดคํานึงถึงคานิยม
หลักของชาติ 12 ประการ
วิสัยทัศน “ชาติมีเสถียรภาพและเปนปกแผน ประชาชนมีความมั่นคงในชีวิต ประเทศมีการพัฒนา
อยางตอเนื่องปลอดภัยจากภัยคุกคามขามพรมแดน พรอมเผชิญ วิก ฤติการณ มีบทบาทเชิงรุกในประชาคม
อาเซียนและดําเนินความสัมพันธกับนานาประเทศอยางมีดุลยภาพ”
นโยบายความมั่นคงที่เกี่ยวของกับสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา มีดังนี้
สวนที่ 1 นโยบายสําคัญเพื่อเสริมสรางความมั่นคงที่เปนแกนหลักของชาติ เกี่ยวของใน 2 นโยบาย
1. นโยบายที่ 1 เสริ ม สร า งความมั่น คงของสถาบั นหลั ก ของชาติ และการปกครองระบอบ
ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข 1.1) เสริม สรางความรู ความเขาใจที่ถูก ตองเกี่ยวกับ
สถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย
2. นโยบายที่ 2 สรางความเปนธรรม ความปรองดอง และความสมานฉันทในชาติ 2.4) สงเสริม ให
ประชาชนเกิดความรูสึกเปนสวนหนึ่งของชาติ อยูรวมกันอยางสันติสุข มีความรัก ความภาคภูมิใจในความเปน
ชาติและเปนสังคมพหุวัฒนธรรมที่เขมแข็ง
2.5 กฎหมายและนโยบายดานการศึกษา
1) รางรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ......
รางรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช...... (ฉบับคณะกรรมการรางรัฐธรรมนูญ 29
มีนาคม 2559) ไดกําหนดการศึกษาอบรมไวใน หมวด 4 5 และ 16 โดยสรุปดังนี้ บุคคลมีหนาที่เขารับ
การศึกษาอบรมในการศึกษาภาคบังคับ โดยรัฐตองดําเนินการใหเด็กทุกคนไดรับการศึกษาเปนเวลาสิบสองป
ตั้งแตกอนวัยเรียนจนจบการศึกษาภาคบังคับอยางมีคุณภาพโดยไมเก็บคาใชจาย รัฐตองดําเนินการใหเด็กเล็ก
ไดรับการดูแล และพัฒนากอนเขารับการศึกษา เพื่อพัฒนารางกาย จิตใจ วินัย อารมณสังคม และสติปญญา ให
สมกับ วัย โดยสง เสริม และสนับ สนุนใหองคก รปกครองสวนทองถิ่นและภาคเอกชนเขามีสวนรวมในการ
ดําเนินการดวย รัฐตองดําเนินการใหประชาชนไดรับการศึกษาตามความตองการในระบบตาง ๆ รวมทั้ง
สง เสริมใหมีก ารเรียนรูตลอดชีวิต และจัดใหมีก ารรวมมือกันระหวางรัฐ องคกรปกครองสวนทองถิ่น และ
ภาคเอกชนในการจัดการศึกษาทุกระดับ โดยรัฐมี หนาที่ดําเนินการ กํากับ สงเสริม และสนับสนุนใหการจัด
การศึกษาดังกลาวมีคุณภาพและไดมาตรฐานสากล ทั้งนี้ ตามกฎหมายวาดวยการศึกษาแหงชาติซึ่งอยางนอย
ตองมีบทบัญญัติเกี่ยวกับการจัดทําแผนการศึกษาแหงชาติและการดําเนินการและตรวจสอบการดําเนินการให
เปนไปตามแผนการศึกษาแหงชาติดวย
การศึกษาทั้งปวงตองมุงพัฒนาผูเ รียนใหเปนคนดีมีวินัย ภูมิใจในชาติสามารถเชี่ยวชาญ ไดตามความ
ถนัดของตน และมีความรับผิดชอบตอครอบครัว ชุมชน สังคม และประเทศชาติ
รัฐตองดําเนินการใหผูขาดแคลนทุนทรัพยไดรับการสนับสนุนคาใชจายในการศึกษา ตามความถนัด
ของตน ใหจัดตั้งกองทุนเพื่อใชในการชวยเหลือผูขาดแคลนทุนทรัพย เพื่อลดความเหลื่อมล้ําในการศึกษา และ
เพื่อเสริม สรางและพัฒ นาคุณภาพและประสิทธิภาพครูโ ดยใหรัฐจัดสรรงบประมาณใหแก กองทุน หรือใช
มาตรการหรือกลไกทางภาษี รวมทั้งการใหผูบริจาคทรัพยสินเขากองทุนไดรับประโยชนในการลดหยอนภาษี
ดวย ทั้งนี้เปนไปตามที่กฎหมายบัญญัติ ซึ่งกฎหมายดังกลาวอยางนอยตองกําหนดใหการบริหารจัดการกองทุน
เปนอิสระและกําหนดใหมีการใชจายเงินกองทุนเพื่อบรรลุวัตถุประสงคดังกลาว
การปฏิรูปประเทศใหดําเนินการปฏิรูปประเทศอยางนอยในดานตางๆ ใหเกิดผล ดังตอไปนี้
จ. ดานการศึกษา
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(1) ใหสามารถเริ่มดําเนินการใหเด็กเล็กไดรับการดูแลและพัฒนากอนเขารับการศึกษา เพื่อให
เด็กเล็กไดรับการพัฒนารางกายจิตใจวินัยอารมณสังคมและสติปญญาใหสมกับวัยโดยไมเก็บคาใชจาย
(2) ใหดําเนินการตรากฎหมายเพือ่ จัดตั้งกองทุน ใหแลวเสร็จภายในหนึ่งปนับแตวันประกาศใช
รัฐธรรมนูญนี้
(3) ใหมีกลไกและระบบการผลิต คัดกรองและพัฒนาผูประกอบวิชาชีพครูและอาจารยใหไดผมู ี
จิตวิญญาณของความเปนครู มีความรูความสามารถอยางแทจริง ไดรับคาตอบแทนที่เหมาะสมกับความสามารถ
และประสิทธิภาพในการสอน รวมทั้งมีกลไกสรางระบบคุณธรรมในการบริหารงานบุคคล ของผูประกอบวิชาชีพ
ครู
(4) ปรับปรุงการจัดการเรียนการสอนทุกระดับเพื่อใหผูเรียนสามารถเรียนไดตามความถนัด
และปรับปรุงโครงสรางของหนวยงานที่เกี่ยวของเพื่อบรรลุเปาหมายดังกลาว โดยสอดคลองกันทั้งในระดับชาติ
และระดับพื้นที่
2) พระราชบัญญัตกิ ารศึกษาแหงชําติ พ.ศ.2542 แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่2) พ.ศ.2545 และ (ฉบับ
ที่ 3) พ.ศ.2553
หมวด 1 บททั่วไป ความมุงหมายและหลักการ
มาตรา 6 การจัดการศึกษาตองเปนไปเพื่อพัฒนาคนไทยใหเปนมนุษยที่สมบูรณทั้งรางกาย จิตใจ
สติปญญา ความรูและคุณธรรม มีจริยธรรมและวัฒนธรรมในการดํารงชีวิต สามารถอยูรวมกับผูอื่นไดอยางมี
ความสุข
มาตรา 8 การจัดการศึกษาใหยึดหลักดังนี้(1) เปนการศึกษาตลอดชีวิตสาหรับประชาชน (2) ให
สังคมมีสวนรวมในการจัดการศึกษา (3) การพัฒนาสาระและกระบวนการเรียนรูใหเปนไปอยางตอเนื่อง
มาตรา9 การจัดระบบ โครงสรางและกระบวนการจัดการศึกษา ใหยึดหลักดังนี้ (1) มีเอกภาพ
ดานนโยบายและมีความหลากหลายในการปฏิบัติ (2) มีการกระจายอํานาจไปสูเขตพื้นที่การศึกษา สถานศึกษา
และองคกรปกครองสวนทองถิ่น (3) มีการกําหนดมาตรฐานการศึกษา และจัดระบบประกันคุณภาพการศึกษา
ทุกระดับและประเภทการศึกษา (4) มีหลักการสงเสริมมาตรฐานวิชาชีพครู คณาจารยและบุคลากรทางการ
ศึกษา และการพัฒนาครู คณาจารย และบุคลากรทางการศึกษาอยางตอเนื่อง (5) ระดมทรัพยากรจากแหลง
ตาง ๆ มาใชในการจัดการศึกษา (6) การมีสวนรวมของบุคคลครอบครัวชุมชน องคก รชุมชน องคกรปกครอง
สวนทองถิ่น เอกชน องคกรเอกชน องคกรวิชาชีพ สถาบันศาสนา สถานประกอบการ และสถาบันสังคมอื่น
หมวด 2 สิทธิและหนาที่ทางการศึกษา
มาตรา 10 การจัดการศึกษา ตองจัดใหบุคคลมีสิทธิและโอกาสเสมอกันในการรับการศึกษาขั้น
พื้นฐานไมนอยกวาสิบสองปที่รัฐตองจัดใหอยางทั่วถึงและมีคุณภาพโดยไมเก็บคาใชจาย
การจัดการศึกษาสาหรับบุคคลซึ่งมีความบกพรองทางรางกาย จิตใจสติปญญาอารมณสังคม การ
สื่อสารและการเรียนรู หรือมีรางกายพิการ หรือทุพพลภาพหรือบุคคลซึ่งไมสามารถพึ่งตนเองไดหรือ ไมมีผูดูแล
หรือดอยโอกาส ตองจัดใหบุคคลดังกลาวมีสิทธิและโอกาสไดรับการศึกษาขั้นพื้นฐานเปนพิเศษ ใหจัดตั้งแตแรก
เกิดหรือพบความพิการโดยไมเสียคาใชจาย และใหบุคคลดังกลาวมีสิทธิไดรับสิ่งอํานวยความสะดวก สื่อ บริการ
และความชวยเหลืออื่นใดทางการศึกษา ตามหลักเกณฑและวิธีการที่กําหนดในกฎกระทรวง การจัดการศึกษา
สําหรับบุคคลซึ่งมีความสามารถพิเศษ ตองจัดดวยรูปแบบที่เหมาะสมโดยคํานึงถึง ความสามารถของบุคคลนั้น
มาตรา 11 บิดา มารดา หรือผูปกครองมีหนาที่จัดใหบุตรหรือบุคคลซึ่งอยูในความดูแล ไดรับ
การศึกษาภาคบัง คับ ตามมาตรา17และตามกฎหมายที่เกี่ยวของตลอดจนใหไดรับการศึก ษานอกเหนือจาก
การศึกษาภาคบังคับ ตามความพรอมของครอบครัว
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มาตรา 12 นอกเหนือจากรัฐ เอกชน และองคกรปกครองสวนทองถิ่น ใหบุคคล ครอบครัว องคกร
ชุม ชน องค ก รเอกชน องค ก รวิช าชี พ สถาบัน ศาสนา สถานประกอบการ และสถาบั น สั ง คมอื่ น มี สิ ท ธิ
ในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน ทั้งนี้ใหเปนไปตามที่กําหนดในกฎกระทรวง
3) ทิศทางแผนพัฒนาการศึกษาแหงชาติ (พ.ศ.2560 – 2574)
วิสัยทัศน:“สรางระบบการศึกษาที่รองรับการศึกษา การเรียนรูตลอดชีวิต และความทาทาย ที่เปน
พลวัตของโลกศตวรรษที่ 21 อยางมีคุณภาพและมีประสิทธิภาพ เพื่อเปนกลไกหลักของการพัฒนาศักยภาพ
และขีดความสามารถของคนไทย และการดํารงชีวิตอยางเปนสุข ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง”
เปาหมายการพัฒนาการศึกษา (Target)
1. การเขาถึง (Access) คนไทยทุกคนเขาถึงการศึกษาทีม่ ีคุณภาพและมาตรฐานไดอยางทั่วถึง
2. ความเทา เที ย ม (Equity) สถานศึก ษาทุ ก แห ง ให บ ริ ก ารการศึก ษาแกผู เ รีย นทุก คน
ทุกกลุมเปาหมาย ไดอยางมีคุณภาพตามมาตรฐานอยางเทาเทียม
3. คุณภาพ (Quality)ระบบการศึกษาที่มีคุณภาพ สามารถพัฒนาผูเรียนใหบรรลุ ขีดความ
สามารถ เต็มตามศักยภาพ
4. ประสิทธิภาพ (Efficiency) ระบบการบริหารจัดการศึกษาที่มีประสิทธิภาพ เพื่อการลงทุน
ทางการศึกษาที่คุมคาและบรรลุเปาหมาย
5. ตอบโจทยก ารเปลี่ยนแปลง (Relevancy) ระบบการศึก ษาที่ส นองตอบและกาวทัน
การเปลี่ยนแปลงของโลกที่เปนพลวัตและบริบทที่เปลี่ยนแปลง
เปาหมายสุดทาย (Ends)
1. ผูเรียนทุกระดับการศึกษาไดรับ การพัฒนานําขีดความสามารถเต็มตามศัก ยภาพที่มีอยู
ในตัวตนของแตละบุคคล มีคุณลักษณะนิสัย/พฤติก รรมที่พึงประสงคและอยูอยางพอเพียง มีองคความรู ที่
สําคัญ และทักษะการเรียนรูที่เชื่อมโยงกับการทํางานในศตวรรษที่ 21 มีทักษะการดํารงชีวิต และทักษะ ความรู
ความสามารถ และสมรรถนะในการปฏิบัติงานที่ตอบสนองความตองการของตลาดแรงงานและ การพัฒนา
ประเทศ
2. ประชากรทุกชวงวัยสามารถเขาถึงโอกาสและความเสมอภาคทางการศึกษาและการเรียนรู
จากระบบการศึกษาที่มีความยืดหยุน หลากหลาย และสนองตอบความตองการของผูเรียน เพื่อ ยกระดับ
คุณภาพชีวิต ผานกระบวนการศึกษาและการเรียนรู มีระบบการทดสอบ วัดและประเมินผลลัพธ การเรียนรู
(Learning Outcome) ทั้งการศึกษาในระบบ นอกระบบ และการศึกษาตามอัธยาศัย และการเรียนรู จาก
ประสบการณการทํางาน เพื่อยกระดับ คุณวุฒิตามกรอบคุณวุฒิแหงชาติ ภายใตระบบเศรษฐกิจ ฐานความรู
(Knowledge based Economy) ที่เอื้อตอการสรางสังคมแหงปญญา และการสรางสภาพแวดลอมที่เอื้อตอ
การเรียนรูที่ประชาชนสามารถแสวงหาความรูและเรียนรูไดดวยตนเองอยางตอเนื่องตลอดชีวิต
3. สถานศึกษามีระบบการบริการและการจัดการศึกษาที่มีประสิทธิภาพ ดวยคุณภาพ และ
มาตรฐานระดับสากล สามารถใหบริการการศึกษาที่ตอบสนองความตองการของบริบทเชิงพื้นที่ ระดับประเทศ
และระดับภูมิภาคตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในฐานะที่เปนศูนยกลางของการบริการ ดานการศึกษา
ในภูมิภาคอาเซียน (Hub for Education) และเปนภาคเศรษฐกิจหนึ่งของระบบเศรษฐกิจ ของประเทศและของ
ภูมิภาคที่สรางรายไดใหกับประเทศไทย
4. ภาคการศึก ษามี ทุนและทรัพ ยากรที่เ พีย งพอสํ าหรั บ การจั ดการศึก ษาที่ มีคุณ ภาพ
มาตรฐานจากการมีสวนรวมในการระดมทุนและสนองทุนเพื่อการศึกษาทุกภาคสวนของสังคม ผาน การเสีย
ภาษีตามสิทธิและหนาที่ของพลเมือง การบริจาค การระดมทุนและการรวมรับภาระคาใชจาย ทางการศึกษา
แผนปฏิบตั ิการประจําปี งบประมาณ

หน้า 24

5. ระบบการศึกษาที่มีคุณภาพและประสิทธิภาพ สามารถเปนกลไกในการพัฒนา ศักยภาพ
และขีดความสามารถ รวมทั้ง เพิ่มผลิตภาพของทุนมนุษย (productivity) ที่ตอบสนองความตองการ ของ
ตลาดแรงงานและการพัฒนาประเทศ เพื่อใหประเทศสามารถกาวขามกับดักประเทศที่มีรายไดปานกลาง ไปสู
ประเทศที่พัฒนาแลวอยางยั่งยืน ภายใตพลวัตของโลกศตวรรษที่ 21 (ราง แผนการศึกษาแหงชาติ พ.ศ.2560 –
2574. ส านักงานเลขาธิการสภาการศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ กันยายน 2559) 15
ภารกิ จ หลั ก ของสํ า นั ก งานปลั ด กระทรวงศึ กษาธิ ก ารรองรั บ เป า หมายสุ ด ท า ยของแผน
การศึกษาแหงชําติ(พ.ศ.2560-2574)
1) พัฒนาคุณภาพการศึกษาทั้งในระบบการศึกษา นอกระบบ และการศึกษาตามอัธยาศัย
2) เพิ่มและกระจายโอกาสทางการศึกษาและการเรียนรูตลอดชีวิต
3) พัฒนาระบบบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพตามหลักธรรมาภิบาล
4) สงเสริมสนับสนุนใหทุกภาคสวนมีสวนรวมหรือจัดการศึกษาในระบบการศึกษา นอกระบบ
และการศึกษาตามอัธยาศัย
4) นโยบายของรัฐมนตรีวาการกระทรวงศึกษาธิการ
รัฐมนตรีวาการกระทรวงศึกษาธิการ (พลเอก ดาวพงษ รัตนสุวรรณ) ไดกําหนดยุทธศาสตร ตาม
กรอบปฏิรูปการศึกษา ใหทุกสวนราชการ/หนวยงานในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ โดยมีรายละเอียด ดังนี้
วิ สั ย ทั ศน “ยกระดั บ คุ ณ ภาพการศึ ก ษาที่ ดี ขึ้ น มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ ประสิ ท ธิ ผ ล และลดความ
เหลื่อมล้ําอยางทั่วถึง ผลิตและพัฒนากําลังคนใหสอดคลองกับความตองการและรองรับการพัฒนาประเทศ”
พันธกิจ
1. ยกระดับคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาเพื่อรองรับการพัฒนาประเทศ
2. เสริมสรางโอกาสทางการศึกษาแกประชาชนอยางเสมอภาค
3. พัฒนาระบบบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล
ประเด็นยุทธศาสตร
1. ผลิตและพัฒนากําลังคนใหสอดคลองกับความตองการและรองรับการพัฒนาประเทศ
2. หลักสูตรและกระบวนการเรียนรู
3. ระบบงบประมาณและทรัพยากรเพื่อการศึกษา
4. ระบบตรวจสอบและประเมินคุณภาพการศึกษา
5. ระบบสื่อสารและเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา
6. พัฒนาระบบการผลิต การสรรหา และการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา
7. ระบบการบริหารจัดการ
8. สรางโอกาสทางการศึกษา
9. พัฒนาการศึกษาจังหวัดชายแดนภาคใต
10. การวิจัยเพื่อพัฒนาและเพิ่มขีดความสามารถในการแขงขันของประเทศ
เปาประสงค
1. กําลังคนมีคุณภาพและมาตรฐาน สอดคลองกับยุทธศาสตรพัฒนาประเทศ
2. ผูเรียนและผูสําเร็จการศึกษาอาชีวศึกษา มีสมรรถนะตรงความตองการของตลาดแรงงาน
ตามกรอบคุณวุฒิวิชาชีพ
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3. การจัดการอาชีวศึกษาใหไดตามมาตรฐานสากล
4. ผูเรียนจบแลวมีงานทํา
5. ผูเรียนไดรับการศึกษาและการเรียนรูตลอดชีวิตอยางมีคุณภาพ มาตรฐาน
6. ผูเ รียนและประชาชนไดรับการพัฒนาทัก ษะ และพัฒนาการเหมาะสมตามวัยสามารถ
แสวงหาความรูได สอดคลองกับบริบทในปจจุบัน
7. นักเรียน นักศึกษา ประชาชนมีความรูความเขาใจในประวัติศาสตรไทย มีคานิยมที่ถูกตอง
ตามคานิยมหลักของคนไทย 12 ประการ และมีภูมิคุมกัน ปลอดภัยจากยาเสพติด
8. สถานศึกษาไดรับการจัดสรรทรัพยากรอยางทั่วถึงและเปนธรรม สอดคลองกับ นโยบาย
การผลิตและพัฒนากําลังคน
9. สถานศึกษามีการเบิกจายงบประมาณเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ โปรงใส และตรวจสอบได
10. ผูเรียนไดรับการศึกษาและการเรียนรูตลอดชีวิตอยางมีคุณภาพและมาตรฐาน
11. ระบบและกลไกการประเมินคุณภาพการศึกษามีประสิทธิภาพ
12. สถานศึกษาทุกระดับทุกประเภทผานการรับรองมาตรฐานทางการศึกษา
13. หนวยงานมีระบบสื่อสารและเทคโนโลยีเ พื่อการศึกษาที่มี ประสิทธิภาพ รวดเร็ว และ
ทันสมัย
14. ระบบ ICT มีการบูร ณาการเชื่อมโยงกับหนวยงานที่เกี่ยวของทั้งภายในและภายนอก
อยางครอบคลุม มีคุณภาพ รวดเร็วและทั่วถึง
15. นําระบบ ICT เขามาใชจัดการเรียนรูและบริหารจัดการอยางเปนรูปธรรม และกวางขวาง
16. หนวยงานที่ เ กี่ยวของรวมกัน จัดทํา แผนการผลิต การสรรหา และการพัฒ นาครูและ
บุคลากรทางการศึกษา
17. ครูและบุคลากรทางการศึกษาไดรับการพัฒนาตามเสนทางวิชาชีพทั้งระบบตามศักยภาพ
เพื่อยกระดับการประกอบวิชาชีพตามระดับคุณภาพของมาตรฐานในการประกอบวิชาชีพ
18. ครูและบุคลากรทางการศึกษามีคุณภาพและจรรยาบรรณของวิชาชีพสอดคลองกับ
ความตองการของสถานศึกษาและทองถิ่น
19. หนวยงานมีระบบบริหารจัดการที่คลองตัวและมีประสิทธิภาพตามหลักธรรมาภิบาล
20. มีกลไกการบริหารและการประสานงานการจัดการศึกษาสวนกลางและในพื้นที่อยางมี
ประสิทธิภาพ
21. มีนโยบาย แผน มาตรฐานและการติดตามประเมินผลการจัดการศึกษาที่หนวยงาน ปฏิบัติ
สามารถนําไปบริหารจัดการไดอยางมีประสิทธิภาพ
22. นักเรียน นักศึกษาทุกกลุม ไดรับโอกาสทางการศึกษาขั้นพื้นฐานตามสิทธิที่กําหนดไว
23. ประชากรทุกกลุมทุกวัยไดรับโอกาสในการศึกษาและการเรียนรูตลอดชีวิตอยางทั่วถึง และ
เปนธรรม
24. ประชากรวัยเรียนในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใตเขาถึงการศึกษาอยางเสมอภาค
25. ประชาชนในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใตไดรับการพัฒนาศักยภาพและยกระดับ คุณภาพ
ชีวิต
26. ครูมีความปลอดภัย มีขวัญกําลังใจในการปฏิบัติงาน
แผนปฏิบตั ิการประจําปี งบประมาณ
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27. การบริหารจัดการเงินอุดหนุนการศึกษาเปนไปดวยความถูกตอง
28. มีหนวยงานรับผิดชอบขับเคลื่อนการศึกษาในจังหวัดชายแดนภาคใตอยางเปนรูปธรรม
29. มีงานวิจัยที่นําไปใชประโยชนไดจริงในเชิงสาธารณะและเชิงพาณิชย
30. งานวิจัยและบริก ารวิชาการตอบสนองตอโจทยปญหาหรือความตองการของชุม ชน
ทองถิ่น และประเทศ
31. มีนวัตกรรม องคความรู และฐานขอมูลดานการศึก ษาที่ ส ามารถนําไปใชเ ปนแนวทาง
ในการบริการจัดการเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา
จุดเนนการปฏิรูปการศึกษา
1. หลักสูตรและกระบวนการเรียนรู
2. ครู
3. การทดสอบการประเมิน การประกันคุณภาพ และการพัฒนามาตรฐานการศึกษา
4. ผลิต พัฒนากําลังคนและงานวิจัยที่สอดคลองกับความตองการของการพัฒนาประเทศ
5. ICT เพื่อการศึกษา
6. การบริหารจัดการ
5) ทิศทางแผนพัฒนาการศึกษาของกระทรวงศึกษาธฺการ ฉบับที่ 12 (พ.ศ.2560-2564)
กระทรวงศึกษาธิการ ไดประชุมจัดทําราง แผนพัฒนาการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ ฉบับที่
12 พ.ศ. 2560 – 2564 เมื่อวันที่ 21 กันยายน 2559 ไดกําหนดสาระสําคัญของแผนพัฒนา การศึกษาของ
กระทรวงศึกษาธิการ ฉบับที่ 12 (พ.ศ.2560-2564) (ดังนี้
วิสัยทัศน“มุงพัฒนาผูเรียนใหมีความรูคูคุณธรรม มีคุณภาพชีวิตที่ดี มีความสุขในสังคม”
- “ผูเรียน” หมายถึง เด็ก เยาวชน นักเรียน นักศึกษา และประชาชน ที่ไดรับ บริการจาก
กระทรวงศึกษาธิการ
- “มีความรูคูคุณธรรม” หมายถึง รอบรูรอบคอบ ระมัดระวัง ซื่อสัตยสุจริต ขยันอดทน
สติปญญา แบงปน ซึ่งเปน 2 เงื่อนไขตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
- “มีคุณภาพชีวิตที่ด”ี หมายถึง มีอาชีพ มีความมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน ในการ ดํารงชีวิต –
- “มีความสุข” หมายถึง ความอยูดีมีสุข สามารถอยูรวมกันอยางเอื้ออาทร มีความสามัคคี
ปรองดอง
- “สังคม” หมายถึง สังคมไทย ภูมิภาคอาเซียน และสังคมโลก
พันธกิจ
1. ยกระดับคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาทุกระดับ/ประเภทสูสากล
2. เสริมสรางโอกาสการเขาถึงบริการทางการศึกษาของประชาชนอยางทั่วถึง เทาเทียม
3. พัฒนาระบบบริหารจัดการการศึกษาตามหลักธรรมาภิบาล
เปาหมายหลัก (Extreme Goals)
1. คุ ณ ภาพการศึ ก ษาของไทยดี ขึ้ น คนไทยมี คุ ณ ธรรมจริ ย ธรรม มี ภู มิ คุ ม กั น ต อ การ
เปลี่ยนแปลง และการพัฒนาประเทศในอนาคต
2. กําลังคนไดรับการผลิตและพัฒนา เพื่อเสริมสรางศักยภาพการแขงขันของประเทศ
3. คนไทยไดรับโอกาสในเรียนรูอยางตอเนื่องตลอดชีวิต
4. มีองคความรู เทคโนโลยี นวัตกรรม สนับสนุนการพัฒนาประเทศอยางยั่งยืน
แผนปฏิบตั ิการประจําปี งบประมาณ
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5. มีระบบบริหารจัดการการศึกษาที่มีประสิทธิภาพตามหลักธรรมาภิบาล โดยการมีสวนรวม
จากทุกภาคสวน
ตัวชีว้ ัดตามเปาหมายหลัก
1. ผลคะแนนสอบ PISA ในแตละวิชาไมต่ํากวา 500
2. ร อยละที่เพิ่มขึ้นของคะแนนเฉลี่ยผลสัม ฤทธิ์ทางการเรียนวิชาหลัก ระดับการศึกษาขั้น
พื้นฐาน จากการทดสอบระดับชาติ
3. รอยละคะแนนเฉลี่ยของผูเรียนทุกระดับการศึกษามีคุณธรรม จริยธรรม
4. รอยละคะแนนเฉลี่ยของผูเรียนทุกระดับการศึกษามีความเปนพลเมืองและพลโลก
5. สัดสวนผูเขาเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลายประเภทอาชีวศึกษาตอสายสามัญ
6. ร อยละความพึง พอใจของนายจ าง ผู ป ระกอบการ ที่ มีต อ ผูสํ า เร็ จ การศึ ก ษาระดั บ
อาชีวศึกษา และระดับอุดมศึกษา
7. รอยละของผูสําเร็จการศึกษาระดับอาชีวศึกษาและระดับอุดมศึกษาไดงานทําหรือ ประกอบ
อาชีพอิสระภายใน 1 ป
8. รอยละของผลงานวิจัย นวัตกรรมงานสรางสรรค สิ่งประดิษฐที่ไดรับการเผยแพรและตีพิมพ
9. รอยละขององคความรูและสิ่งประดิษฐที่นําไปใช หรือแกไขปญหาชุมชนทองถิ่น
10. จํานวนปการศึกษาเฉลี่ยของคนไทยอายุ 15 – 59 ป 11. รอยละของกําลังแรงงานที่สาํ เร็จ
การศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนตนขึ้นไป
12. รอยละของนักเรียนตอประชากรวัยเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (อายุ 15 – 17 ป)
13. สัดสวนผูเรียนในสถานศึกษาทุกระดับของรัฐตอเอกชน
14. จํานวนภาคีเครือขายที่เขามามีสวนรวมในการจัด/ พัฒนา/ สงเสริมการศึกษา
ยุทธศาสตร
1. ยุทธศาสตรพัฒนาหลักสูตร กระบวนการเรียนการสอน การวัดและประเมินผล
2. ยุทธศาสตรผลิต พัฒนาครู คณาจารยและบุคลากรทางการศึกษา
3. ยุทธศาสตรผลิตและพัฒนากําลังคน รวมทั้งงานวิจัยที่สอดคลองกับความตองการของ
การพัฒนาประเทศ
4. ยุท ธศาสตรขยายโอกาสการเขาถึงบริก ารทางการศึกษา และการเรียนรูอยางตอเนื่อง
ตลอดชีวิต
5. ยุทธศาสตรสงเสริมและพัฒนาระบบเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการศึกษา
6. ยุท ธศาสตรพัฒนาระบบบริหารจัดการและสงเสริมใหทุกภาคสวนมีสวนรวมในการจัด
การศึกษา
6) นโยบายกระทรวงศึกษาธิการที่สาํ คัญ จํานวน 11 นโยบาย
1. จะทําใหครูใชศักยภาพในการสอนอยางเต็มที่ภายใน 5 ป
2. ปรับระบบการสอบ O-NET ใหเปนที่ยอมรับและสะทอนถึงคุณภาพของการจัดการศึกษาภายใน
ป 2560
3. จะทําใหเด็กเรียนทองจําใหนอยลง ฝกคิดวิเคราะห แกปญหา และสามารถนําไปประยุกตใชใน
ชีวิต ประจําวันมากขึ้น ครบทุกโรงเรียนภายใน 2 ป
แผนปฏิบตั ิการประจําปี งบประมาณ
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4. จะทําใหมีการเรียนการสอน STEM (Sciene Technology Engineering and Mathematics)
ศึกษาครบทุกโรงเรียน ภายใน 5 ป
5. ยกระดับภาษาอังกฤษใหนักเรียนสามารถใชภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารในชีวิตประจําวันได
ภายใน 3 ป
6. จะทําใหครูครบตามเกณฑ ภายใน 1 ป จะทําใหครูประจําชั้นครบทุกหอง ภายใน 2 ป จะ
ทําใหมีครูประจําชั้นครบทุกหอง ภายใน 2 ป จะทําใหครูตรงสาขาภายใน 5-10 ป
7. จะผลิตกําลังคนใหตรงกับความตองการของประเทศ
8. ใหเด็กทุกคนไดเขาเรียน/ใหเด็กทุกคนไดเขาถึงการศึกษาที่มีคุณภาพอยางเทาเทียมกัน
9. ผลิตคนดีสูสงั คม
10. ซอมบานพักครูใหเสร็จภายในป 2560
11. การแกไขปญหาความทุจริตและประพฤติมิชอบ
ทิศทางการพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐาน
สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
นโยบาย ปงบประมาณ พ.ศ. 2560
สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานมีภารกิจหลักในการจัดและสงเสริมการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ในปงบประมาณ พ.ศ. 2560 ไดกําหนดนโยบาย เพื่อพัฒนาไปในทิศทางที่สอดคลองกับการเปลี่ยนแปลงของ
ประเทศ และของโลก โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการการศึกษาขั้ นพื้นฐาน ประกอบดวย วิสัยทัศน
พันธกิจ ประเด็นยุทธศาสตร เปาประสงค กลยุทธ ผลผลิต จุดเนน และตัวชี้วัน ดังนี้
วิสัยทัศน
การศึกษาขั้นพื้นฐานของประเทศไทย มีคุณภาพและมาตรฐานระดับ สากล 1 บนพื้นฐานของความ
เปนไทย
พันธกิจ
1. สงเสริมและสนับสนุนใหประชากรวัยเรียนทุกคนไดรับการศึกษาอยางทั่วถึงและมีคุณภาพ
2. สงเสริมใหผูเรียนมีคุณธรรม จริยธรรม มีคุณลักษณะอันพึงประสงค2 ตามหลักสูตร และคานิยมหลัก
ของคนไทย 12 ประการ
3. พัฒนาระบบบริหารจัดการทีเ่ นนการมีสว นรวม เพื่อเสริมสรางความรับผิดชอบตอคุณภาพการศึกษา
และบูรณาการการจัดการศึกษา
เปาประสงค
เพื่อใหการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานของประเทศไทย มีคุณภาพและมาตรฐานระดับสากล บนพื้นฐาน
ของความเปนไทย สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานจึงกําหนดเปาประสงค ดังนี้
1
มาตรฐานระดั บ สากล หมายถึ ง ผู เ รี ย นมี ศั ก ยภาพเป น พลโลก การจั ด การเรี ย นการสอนเที ย บเคี ย ง
มาตรฐานสากลและการบริหารจัดการดวยระบบ คุณภาพ
2
ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 คุณลักษณะอันพึงประสงค เปนลักษณะ ที่
ตองการใหเกิดกับผูเรียน เพื่อสามารถอยูรวมกับผูอื่นไดอยางมีความสุข ในฐานะเปนพลเมื องไทยและพลโลก
แผนปฏิบตั ิการประจําปี งบประมาณ
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ประกอบดวยคุณลักษณะ 8 ประการ ไดแก 1) รักชาติ ศาสน กษัตริย 2) ซื่อสัตยสุจริต 3) มีวินัย 4) ใฝเรียนรู 5)
อยูอยางพอเพียง 6) มุงมั่นในการทํางาน 7) รักความเปนไทย 8) มีจิตสาธารณะ
1. นักเรียนระดับกอนประถมศึกษา และระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานทุกคนมีพัฒนาการเหมาะสมตามวัย
และมีคุณภาพ
2. ประชากรวัยเรียนทุกคนไดรับโอกาสในการศึกษาขั้นพื้นฐานอยางทั่วถึงมีคุณภาพ และเสมอภาค
3. ครูและบุคลากรทางการศึกษา มีสมรรถนะตรงตามสายงาน และมีวัฒนธรรมการทํางานที่มุงเนน
ผลสัมฤทธิ์
4. สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา สํานักบริ หารงานการศึกษาพิเศษ และสถานศึกษา มีประสิทธิภาพ
และเปนกลไกขับเคลื่อนการศึกษาขั้นพื้นฐานสูคุณภาพระดับมาตรฐานสากล
5. สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เนนการทํางานแบบบูรณาการ มีเครือขายการบริหาร
จัดการ บริหารแบบมีสวนรวมจากทุกภาคสวนในการจัดการศึกษาและกระจายอํานาจ และความรับผิดชอบสู
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาและสถานศึกษา
6. พื้นที่พิเศษ ไดรับการพัฒนาคุณภาพการศึกษาและพัฒนารูปแบบการจัดการศึกษาที่เหมาะสม ตาม
บริบทของพื้นที่
โดยมีประเด็นยุทธศาสตรในการดําเนินงาน 4 ยุทธศาสตร ไดแก
ป ร ะ เ ด ็น ย ุท ธ ศ า ส ต ร ท ี่ 1

การพัฒนาคุณภาพผูเ้ รี ยนในระดับการศึกษาขันพืนฐาน

ป ร ะ เ ด ็น ย ุท ธ ศ า ส ต ร ท ี่ 2

การเพิ มโอกาสให้ผเู ้ รี ยนเข้าถึงบริ การการศึกษาขันพืนฐาน

ป ร ะ เ ด ็น ย ุท ธ ศ า ส ต ร ท ี่ 3

การพัฒนาคุณภาพครู และบุคลากรทางการศึกษา

ป ร ะ เ ด ็น ย ุท ธ ศ า ส ต ร ท ี่ 4

ประเด็นยุทธศาสตรที่ 1

การพัฒนาระบบการบริ หารจัดการ
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การพัฒนาคุณภาพผูเรียนในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน
เปาประสงคที่ 1 ผูเรียนระดับกอนประถมศึกษาและระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานทุกคนมีพัฒนาการเหมาะสม
ตามวัย และมีคุณภาพ
กลยุทธ
1. เสริมสรางความเขมแข็งใหกับการพัฒนาผูเรียนอยางมีคุณภาพ
1.1 พัฒนาคุณภาพผูเรียน
1.1.1 ผูเรียนระดับกอนประถมศึกษามีพัฒนาการทางดานรางกาย อารมณ จิตใจ สังคม
และสติปญญา เตรียมความพรอมเขาสูการเรียนในระดับประถมศึกษา
1.1.2 ปลูกฝงผูเรียนดานคุณธรรม จริยธรรม ตามคานิยมหลักของคนไทย 12 ประการ
รวมทั้งมีจิตสํานึกในการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมและหางไกลยาเสพติด
1..1.3 สงเสริมสนับสนุนการจัดกิจกรรมแนะแนวเพื่อการศึกษาตอและการประกอบอาชีพ
อยางเขมแข็ง ตอเนื่องและเปนรูปธรรม ตั้งแตระดับประถมศึกษาขึ้นไป
1.1.4 สงเสริมสนับสนุนใหผูเรียนสามารถอานออกเขียนไดตามชวงวัย
1.1.5 สงเสริมการเรียนการสอนใหผูเรียนมีความมั่นใจในการสื่อสารภาษาอัง กฤษและ
ภาษาอาเซียนอยางนอย 1 ภาษา
1.2 พัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา
1.2.1 ปรับปรุงหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน และนําหลักสูตรไปสูการปฏิบัติให
เกิดประสิทธิภาพ โดยลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู จัดกิจกรรมใหสอดคลองกับหลักสูตร ตามความจําเปนและความ
ตองการของผูเรียน ชุมชน ทองถิ่นและสังคม
1.2.2 สงเสริม สนับสนุนการใชสื่อการเรียนการสอน เทคโนโลยีนวัตกรรม และสิ่งอํานวย
ความสะดวกที่หลากหลาย มีศูนยรวมสื่อใหครูสามารถยืมสื่อไปใชในการจัดการเรียนรูได ทั้งในหองเรียนและ
นอกหองเรียน
1.2.3 ปรับ ปรุง วิธีการวัดและประเมินผล ใหส ามารถพัฒนาและประเมินผลผูเ รียนใหมี
คุณภาพตามศักยภาพเปนรายบุคคล
1.2.4 สงเสริมสนับสนุนการนําผลการประเมินในระดับสถานศึกษาระดับชาติ (NT, O-NET)
และระดับนานาชาติ (PISA) มาใชพัฒนาการเรียนรูใหเกิดคุณภาพแกผูเรียน
1.2.5 สงเสริมการจัดหลักสูตรทักษะอาชีพ ควบคูไปกับวิชาสามัญ
2. สรางการมีสวนรวมพัฒนาคุณภาพผูเรียน
2.1 สรางความเขาใจและความตระหนักในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานใหแกผูป กครอง ชุมชน
สังคม และสาธารณชนในการพัฒนาคุณภาพผูเรียน
2.2 ประสาน สงเสริม สนับสนุนใหผูปกครอง ชุมชน และหนวยงานที่เกี่ยวของทุกภาคสวนในการ
กํากับดูแล และมีสวนรวมรับผิดชอบในการพัฒนาคุณภาพผูเรียน
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2.3 ประสานสถาบันที่รับ ผูเรียนเขาศึกษาตอใหมีการคัดเลือกอย างหลากหลาย สอดคลองกับ
หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ประเด็นยุทธศาสตรที่ 2
การเพิ่มโอกาสใหผูเรียนเขาถึงบริการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
เปาประสงคที่ 2 ประชากรวัยเรียนทุกคนไดรับโอกาสในการศึกษาขั้นพื้นฐานอยางทั่วถึงมีคุณภาพ และ เสมอ
ภาค
เปา ประสงคที่ 6 พื้ นที่พิเ ศษ ไดรับ การพัฒ นาคุณภาพการศึก ษา และพั ฒ นารูป แบบการจัดการศึ ก ษาที่
เหมาะสมตามบริบทของพื้นที่
กลยุทธ
1. เพิ่มโอกาสการเขาถึงการศึกษาที่มีคุณภาพ
1.1 สนับสนุนใหสถานศึกษามีคุณภาพ มีรูปแบบการเรียนการสอนสอดคลองกับบริบทของพื้นที่
มุงสูมาตรฐานสากล บนพื้นฐานของความเปนไทยใหครอบคลุมทุกตําบล
1.2 สงเสริมและสนับสนุนใหสถานศึกษาที่จัดการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย จัดการศึกษา
วิชาชีพ โดยสรางความรวมมือกับสถานประกอบการ หรือหนวยงานอื่น
1.3 สงเสริมการจัดการศึกษาในรูปแบบที่หลากหลาย และมีคุณภาพตามมาตรฐาน ใหเ หมาะสม
กับความตองการจําเปนของผูเรียนแตละบุคคล โดยมีความเชื่อมโยงระหวางรูปแบบตางๆ ทั้งในรูปแบบปกติ
รูปแบบเพื่อความเปนเลิศ รูปแบบเพื่อผูเรียนที่มีความตองการพิเศษ และรูปแบบการศึกษาทางเลือก
1.4 สงเสริมและสนับสนุนการจัดการศึกษาสําหรับโรงเรียนในพื้นที่พิเศษ (พื้นที่สูง ชายแดน เกาะ
เกง เขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต)
2. ลดความเหลี่ยมล้ําทางการศึกษา
2.1 สรางความเขมแข็งของระบบการดูแลชวยเหลือนักเรียน ระบบสงเสริมความประพฤตินักเรียน
และระบบคุมครองนักเรียน รวมถึงการสรางภูมิคุมกันทางสังคมใหเชื่อมโยงสัมพันธกับเครือขาย สหวิชาชีพ
ทุกระดับ
2.2 ประสานหนวยงานที่เกี่ยวของ ในการจัดการศึกษาที่เหมาะสมสําหรับเด็กดอยโอกาส ที่ไมอยู
ในทะเบียนราษฎร เชน เด็กไรสัญชาติ เด็กพลัดถิ่น เด็กตางดาว เด็กไทยที่ไมมีเลขประจําประชาชน เปนตน
ประเด็นยุทธศาสตรที่ 3
การพัฒนาคุณภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา
เปาประสงคที่ 3 ครู และบุคลากรทางการศึกษา มีส มรรถนะตรงตามสายงานและมีวัฒนธรรมการทํางานที่
มุงเนนผลสัมฤทธิ์
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เปา ประสงคที่ 6 พื้ นที่พิเ ศษ ไดรับ การพัฒ นาคุณภาพการศึก ษา และพั ฒ นารูป แบบการจัดการศึ ก ษาที่
เหมาะสมตามบริบทของพื้นที่
กลยุทธ
1. ลดภาระงานอื่นที่นอกเหนือจากงานที่เกี่ยวของกับการจัดการเรียนรูของครูและบุคลากรทางการ
ศึกษา
1.1 ขอความรวมมือหนวยงานที่เกี่ยวของ หลีกเลี่ยงการจัดกิจกรรมโครงการในชวงเปด ภาคเรียน
1.2 สงเสริมใหมีการบริหารจัดการในลักษณะกลุมโรงเรียน โดยเฉพาะโรงเรียนที่มีจํานวนครูไม
เพียงพอ
1.3 กําหนดนโยบาย ใหผูบริหารสถานศึกษาสอนอยางนอย 1 รายวิชาในโรงเรียนของตน และ
ประสานบุคลากรทางการศึกษาในเขตพื้นที่การศึกษาที่มีคุณวุฒิเหมาะสมชวยสอนในโรงเรียนที่ครูไมเพียงพอ
1.4 ประสานและสงเสริมการทํางานของผูมีจิตอาสา หรือการสนับสนุนบุคลากรจากองคกรตางๆ
2. สงเสริม สนับสนุนการพัฒนาองคความรูครูแ ละบุคลากรทางการศึกษาโดยเฉพาะ ดา นการ
จัดการเรียนรู การวัดและประเมินผล และทักษะในการสื่อสารของครูใหมีสมรรถนะดานการสอน อยางมี
ประสิทธิภาพ
2.1 เผยแพรองคความรูและแหลงเรียนรูเ กี่ยวกับนวัตกรรม วิธีการจัดการเรียนรู การสอน คิดแบบ
ตางๆ ตลอดจนการวัดและประเมินผลใหสามารถนํามาพัฒนาผูเรียนใหมีคุณภาพตามศักยภาพ เปนรายบุคคล
2.2 พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา ใหสามารถยกระดับคุณภาพการศึกษาตามศักยภาพของ
แตละบุคคล ในรูปแบบที่หลากหลาย โดยการประยุกตใชสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสารที่ทันสมัยมา
ใชในการพัฒนา
2.3 สง เสริ ม ระบบการนิ เ ทศแบบกั ล ยาณมิต ร โดยสํา นั ก งานเขตพื้ น ที่ก ารศึก ษา ผูบ ริห าร
สถานศึกษา และครู ทั้งในโรงเรียน ระหวางโรงเรียน หรือภาคสวนอื่น ๆ ตามความพรอมของโรงเรียน
2.4 สงเสริมการสรางเครือขายการเรียนรู การมีสวนรวมจากผูมีสวนเกี่ยวของทุกภาคสวน ใหเกิด
ชุมชนแหงการเรียนรู
2.5 สงเสริมครูใหจัดการเรียนรูสูประชาชนคมอาเซียน
2.6 สงเสริมครูและบุคลากรทางการศึกษาใหมีสมรรถนะในการคุมครองดูแลชวยเหลือผูเรียนที่มี
ความตองการพิเศษ หรือตองการพิเศษ หรือตองการการคุมครองพิเศษ
3. ส ง เสริ ม สนั บ สนุ นการพั ฒ นาผู บ ริ ห ารสถานศึ ก ษาให มี ความสามารถทุ ก ด า นอย า ง มี
ประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล
4. เสริมสรางระบบแรงจูงใจใหครูและบุคลากรทางการศึกษา มีขวัญกําลังใจในการทํางาน เกิดผล
การปฏิบัติงานเชิงประจักษ
4.1 ยกยองเชิดชูเกียรติครูและบุคลากรทางการศึกษาที่เปนมืออาชีพ
4.2 สงเสริมความกาวหนาของครูและบุคลากรทางการศึกษาใหมีวิทยฐานะสูงขึ้น
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5. สงเสริม สนับสนุนครูและบุคลากรทางการศึกษาใหมีจิตวิญญาณของความเปนครู การเปนครูมือ
อาชีพ และยึดมั่นในจรรยาบรรณของวิชาชีพ
6. สงเสริม สนับสนุนในองคกร องคคณะบุคคล และผูมีสวนไดสวนเสียวางแผน สรรหา ยาย โอน
ครู และบุคลากรทางการศึกษาใหสอดคลองกับความตองการจําเปนของโรงเรียน และชุมชน
6.1 สรางความตระหนักกับองคกร องคคณะบุคคลและผูมีสวนไดสวนเสีย ในการสรรหา ยาย โอน
ครูและบุคลากรทางการศึกษาในเขตพื้นที่ และมีการเผยแพรประชาสัมพันธ
6.2 ประสานสถาบันอุดมศึกษาผลิตครูวิชาเอกที่ตรงกับความตองการสามารถจัดการเรียนรู ที่มี
ความแตกตางหลากหลายได และสอดคลองกับบริบทของโรงเรียน
ประเด็นยุทธศาสตรที่ 4
การพัฒนาระบบการบริหารจัดการ
เป า ประสงค ที่ 4 สํ า นั ก งานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษา สํ า นั ก บริ ห ารงานการศึ ก ษาพิ เ ศษและสถานศึ ก ษา มี
ประสิทธิภาพ และเปนกลขับเคลื่อนการศึกษาขั้นพื้นฐานสูคุณภาพระดับมาตรฐานสากล
เปาประสงคที่ 5 สํานัก งานคณะกรรมการศึกษาขั้นพื้นฐาน เนนการทํางานแบบบูร ณาการ มีเครือขายการ
บริห ารจัดการ บริหารแบบมีสวนรวมจากทุกภาคสวนในการจัดการศึก ษาและ กระจายอํานาจ และ ความ
รับผิดชอบสูสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาและสถานศึกษา
เปาประสงคที่ 6 พื้นที่พิเศษไดรับการพัฒนาคุณภาพการศึกษา และพัฒนารูปแบบการจัดการศึกษาที่เหมาะสม
ตามบริบทของพื้นที่
กลยุทธ
1. กระจายอํานาจและความรับผิดชอบการบริหารจัดการศึกษา
1.1 สงเสริม สนับสนุนสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาและสถานศึกษาใหมีความสามารถ และมี
ความเขมแข็งในการบริหารจัดการดวยตนเองไดอยางมีประสิทธิภาพ
1.2 บูร ณาการการทํางาน พัฒ นาคุณภาพการศึก ษาระหวางหนวยงานตางๆเพื่อสงเสริม ให
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา และสถานศึกษาพัฒนาคุณภาพตามบริบทไดเพิ่มขึ้น
1.3 พัฒนาระบบขอมูลสารสนเทศเพื่อการการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ
1.4 พัฒนาระบบการสื่อสารและเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา
1.5 พัฒนาระบบงานงบประมาณและทรัพยากรเพื่อการศึกษา
1.6 พั ฒ นาระบบ กํ า กั บ ติ ด ตาม ตรวจสอบ และประเมิ น ผล เพื่ อ การบริ ห ารจั ด การที่ มี
ประสิทธิภาพ
1.7 แกไขปญหาการบริหารจัดการที่ไมเหมาะสม ใหถูกตอง โดยยึดหลักธรรมาภิบาล
2. สงเสริมเครือขายและการมีสวนรวมในการบริหารจัดการ
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2.1 สร างเครือ ขายในรู ป แบบ cluster ของสํานั ก งานเขตพื้น ที่ก ารศึก ษาในการบริ ห าร จั ด
การศึกษารวมกัน
2.2 สงเสริมการมีสวนรวมในการบริหารจัดการศึกษา
2.2.1 ประชาสั ม พัน ธ ใ หส าธารณชนทราบถึง ความต องการได รับ การช ว ยเหลือ ของ
สถานศึกษาในการจัดการศึกษา
2.2.2 ประสานหนวยงานทุกภาคสวน ผูมีสวนไดสวนเสียใหเขามารวมพัฒนาและชวยเหลือ
สถานศึกษา
3. สงเสริมการนําผลการวิจัยไปใชเพื่อพัฒนานโยบายและเปนฐานในการพัฒนาการจัดการศึกษา
ของเขตพื้นที่การศึกษาและสถานศึกษา
4. สงเสริมสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา สถานศึกษา และองคคณะบุคคลใหมีความรับผิดชอบตอ
ผลการดําเนินงาน
4.1 ยกยองเชิดชูเกียรติสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา สถานศึกษา และองคคณะบุคคลที่มีผลงาน
เชิงประจักษ
4.2 สรางแรงจูงใจใหสํานักงานเขตพื้นทีก่ ารศึกษา สถานศึกษา และองคคณะบุคคลใหมีผลงานเชิง
ประจักษ
5.3 รับฟงความคิดเห็น และขอเสนอแนะ ที่เกี่ยวของกับองคกร องคคณะบุคคลในการปรับปรุง
แกไขและติดตามตรวจสอบอยางตอเนื่อง
5. สงเสริมการบริหาจัดการศึกษาในพื้นที่พิเศษ และระดับตําบล
5.1 พัฒนารูปแบบการจัดการศึกษาในพื้นที่พิเศษใหเหมาะสมตามบริบทของพื้นที่
5.2 วางแผนพัฒนาการศึกษาระดับตําบล (Educational Maps)
ผลผลิต
สํานักงานคณะกรรมการศึกษาขั้นพื้นฐาน มีการดําเนินงาน 6 ผลผลิต ดังนี้
1) ผูจบการศึกษากอนประถมศึกษา
2) ผูจบการศึกษาภาคบังคับ
3) ผูจบการศึกษามัธยมศึกษาตอนปลาย
4) เด็กพิการไดรับการศึกษาขั้นพื้นฐานและพัฒนาสมรรถภาพ
5) เด็กดอยโอกาสไดรับการศึกษาขั้นพื้นฐาน
6) ผูที่มีความสามารถพิเศษไดรับการพัฒนาศักยภาพ
โดยมี ห น ว ยงานกํ า กั บ ประสาน ส ง เสริ ม การจั ด การศึ ก ษา คื อ สํ า นั ก งานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษา
ประถมศึก ษา จํ านวน 183 เขต สํ านัก งานเขตพื้น ที่ก ารศึ ก ษามั ธยมศึ ก ษา จํ านวน 42 เขต และ สํ านั ก
บริหารงานการศึกษาพิเศษ ซึ่งมีสถานศึกษาขั้นพื้นฐานเปนหนวยปฏิบัติการการจัดการศึกษา เพื่อใหภารกิจ
ดังกลาวสามารถ ตอบสนองสภาพปญหาและรองรับการขับเคลื่อนนโยบายกระทรวงศึกษาธิการ และนโยบาย
รัฐบาล
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จุดเนน
สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานกํา หนด 6 จุดเนนการดําเนินงานปง บประมาณ พ.ศ.
2560 ที่สอดคลองกับ 6 ยุทธศาสตร กระทรวงศึกษาธิการ ดังนี้
1. จุดเนนดานหลักสูตรและกระบวนการเรียนรู
2. จุดเนนดานครูและบุคลากรทางการศึกษา
3. จุดเนนดานพัฒนากําลังคนและงานวิจัยที่สอดคลองกับความตองการของประเทศ
4. จุดเนนดานการทดสอบ การประเมิน ประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา
5. จุดเนนดาน ICT เพื่อการศึกษา
6. จุดเนนดานการบริหารจัดการ
จุดเนนดานหลักสูตรและกระบวนการเรียนรู
1. หลักสูตรและกระบวนการเรียนรูมีปรับปรุงตามความเหมาะสม ดังตอไปนี้
1.1 หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานมีการปรับปรุงใหเหมาะสมกับผูเรียน
1.2 โครงสรางเวลาเรียนมีการปรับปรุงใหเหมาะสมกับผูเรียน
1.3 สถานศึกษาทุกแหงมีการยกระดับมาตรฐานภาษาอังกฤษในแตละชวงชั้น
1.4 สถานศึกษาใช STEM Education BBL DLTV
2. ผูเรียนมีสมรรถนะที่สําคัญ สูมาตรฐานสากล ดังตอไปนี้
2.1 ผูเรียนระดับกอนประถมศึกษามีพฒ
ั นาการดานรางกาย อารมณ จิตใจ สังคม และสติปญญาที่
สมดุล เหมาะกับสังคม วัย และเรียนรูอยางมีความสุข
2.2 ผูเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 1 อานออก เขียนได
2.3 ผูเรียนตั้งแตชั้นประถมศึกษาปที่ 2 ขึ้นไป อานคลองเขียนคลอง
2.4 ผูเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 3 มีความสามารถดานภาษา ดานคํานวณและดานเหตุผล ผาน
เกณฑมาตรฐานที่กําหนดเพิ่มขึ้น
2.6 ผูเรียนในระดับมัธยมศึกษาไดรับการสงเสริมใหมีแรงจูงใจสูอาชีพดวยการแนะแนว และไดรับ
การพัฒนาความรูทักษะที่เหมาะสมเพื่อการมีงานทําในอนาคต
2.7 ผูเรียนมีทักษะในการสื่อสาร ทักษะการคิด ทักษะการแกปญหา ทักษะชีวิต และทักษะการใช
เทคโนโลยี ที่เหมาะสมตามชวงวัย
2.8 ผูเรียนไดรับการวัดและประเมินผลที่หลากหลายเหมาะสมตามศักยภาพเปนรายบุคคล
3. ผูเรียนมีคุ ณธรรม จริยธรรม ตามคานิยมหลัก ของคนไทย 12 ประการ รวมทั้งมีจิตสํานึกในการ
อนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม และหางไกลยาเสพติด
3.1 ผูเรียนระดับประถมศึกษา ใฝเรียนรู ใฝดี และอยูรวมกับผูอื่นได
3.2 ผูเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนตน มีทักษะการแกปญหา และอยูอยางพอเพียง
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3.3 ผูเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย มีความมุงมั่นในการศึกษาและทํางาน สามารถปรับตัวเขา
กับพหุวัฒนธรรม บนพื้นฐานวัฒนธรรมที่ดีงามของไทย
4. ผู เ รียนที่มีค วามต องการพิเ ศษได รับ การสง เสริม สนับ สนุน และพัฒ นาเต็ม ตามศั ก ยภาพเป น
รายบุคคล ไดแก
4.1 ผูพิการ
4.2 ผูดอยโอกาสและผูเรียนในพื้นที่พิเศษ
4.3 ผูเรียนที่มีความสามารถพิเศษ
4.4 ผูเรียนภายใตการจัดการศึกษาโดยครอบครัว สถานประกอบการและศูนยการเรียน
4.5 ผูเรียนที่ตองการความคุมครองและชวยเหลือเปนกรณีพิเศษ
ตัวชี้วัดดานหลักสูตรและกระบวนการเรียนรู
1. หลักสูตรและกระบวนการเรียนรูมีการปรับปรุงตามความเหมาะสม
- หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานไดรับการปรับปรุงใหเหมาะสมกับผูเรียน
- โครงสรางเวลาเรียนไดรับการปรับปรุงใหเหมาะสมกับผูเรียน
- สถานศึกษาทุกแหงไดรับการยกระดับมาตรฐานภาษาอังกฤษในแตละชวงชั้น
- รอยละ 90 ของสถานศึกษา ใช STEM Education BBL DLTV
2. ผูเรียนมีสมรรถนะที่สําคัญสูมาตรฐานสากล
- ผูเรียนระดับกอนประถมศึกษาทุกคนไดรับการเตรียมความพรอมตามชวงวัย
- ผูเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 1 ทุกคนอานออกเขียนได
- ผูเรียนตั้งแตชั้นประถมศึกษาปที่ 2 ขึ้นไปทุกคน อานคลองเขียนคลอง
- คาเฉลี่ยรอยละของผูเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 3 ของการสอบประเมินคุณภาพการศึกษาขั้น
พื้นฐาน (NT) เพิ่มขึ้นไมนอยกวารอยละ 3
- คาเฉลี่ยรอยละของผูเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 6 ชัน้ มัธยมศึกษาปที่ 3 และชั้นมัธยมศึกษาปที่ 6
ของผลการทดสอบระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) กลุมสาระหลัก 5 วิชา โดยรวมเพิ่มขึ้นไมนอยกวา รอยละ 3
- ผูเรียนระดับมัธยมศึกษาทุกคนมีแรงจูงใจสูอาชีพและการมีงานทําในอนาคต
- ผูเรียนทุกคนมีทักษะในการสื่อสาร ทักษะการคิด ทักษะการแกปญหา ทักษะชีวิต และทักษะ
การใชเทคโนโลยี
- รอยละ 50 ของผูเรียนที่จบการศึกษาในระดับมัธยมศึกษาตอนตนเรียนตอสายอาชีพ
- ผูเรียนทุกคนไดรับการวัดและประเมินผลโดยโปรแกรมคอมพิวเตอร (E-testing)
3. ผูเรียนมีคุณธรรม จริยธรรม ตามคานิยมหลักของคนไทย 12 ประการ รวมทั้งมีจิตสํานึก ในการ
อนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม และหางไกลยาเสพติด
- ผูเรียนทุกคนมีคุณธรรม จริยธรรม ตามคานิยมหลักของคนไทย 12 ประการสอดคลองตามชวงวัย
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- ผูเรียนทุกคนมีจิตสํานึกในการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
- ผูเรียนทุก คนปองกันตนเองใหหางไกลยาเสพติดและการแกไขปญหายาเสพติดและการแกไข
ปญหายาเสพติดในโรงเรียน
4. ผูเรียนที่มีความตองการพิเศษไดรับการสงเสริมและพัฒนาเต็มตามศักยภาพเปนรายบุคคล ไมนอย
กวารอยละ 80
จุดเนนดานครูและบุคลากรทางการศึกษา
1. ครูและบุคลากรทางการศึกษา ไดรับการพัฒนาองคความรู ตรงตามความตองการของบุคคล และ
สถานศึกษา
1.1 ครูและบุคลากรทางการศึกษา ไดรับการพัฒนาวิธีจัดการเรียนรูที่ใชทักษะกระบวนการคิด
รวมทั้งการวัดและประเมินผลการเรียนรู
1.2 ครูและบุคลากรทางการศึกษา สามารถประยุกตใชระบบเทคโนโลยีส ารสนเทศ และการ
สื่อสารที่ทันสมัย
1.3 ครูและบุคลากรทางการศึก ษา ไดรับ การนิเ ทศแบบกัล ยาณมิตรจากสํานัก งานเขตพื้นที่
การศึกษา ผูบริหารสถานศึกษาและครู ทั้งในโรงเรียน ระหวางโรงเรียนหรือภาคสวนอื่น ๆ ตามความพรอมของ
โรงเรียน
1.4 ครูและบุคลากรทางการศึกษา สรางเครือขายการเรียนรู การมีสวนรวมจากผูมีสวนเกี่ยวของ
และทุกภาคสวนใหเกิดชุมชนแหงการเรียนรู
1.5 ครูจัดการเรียนรูสูประชาคมอาเซียน
1.6 ครูและบุคลากรทางการศึกษา มีจิตวิญญาณของความเปนครู การเปนครูมืออาชีพ และยึดมั่น
ในจรรยาบรรณวิชาชีพ
2. ผูบริหารสถานศึกษาสามารถบริหารงานทุกดานใหมีประสิทธิภาพ และเกิดประสิทธิผล
3. ครูและบุคลากรทางการศึกษา มีขวัญกําลังใจในการทํางาน และมีผลการปฏิบัติงานเชิงประจักษ
4. องคกร องคคณะบุคคล และผูมีสวนไดสวนเสีย วางแผนสรรหา ยาย โอน ครูและบุคลากรทางการ
ศึกษา ใหสอดคลองกับความตองการของโรงเรียนและชุมชน
ตัวชี้วัดดานครูและบุคลากรทางการศึกษา
1. ครูและบุคลากรทางการศึกษา ไดรับการพัฒนาองคความรู ตรงตามความตองการของบุคคล และ
สถานศึกษา
- ครูและบุคลากรทางการศึกษาทุกคนผานการประเมินการพัฒนาวิธีการจัดการเรียนรูที่มีทักษะ
กระบวนการคิด การวัดและประเมินผลการเรียนรู และประยุกตใชระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสาร
- ศึกษานิเ ทศกทุกคน สามารถนิเ ทศและชวยเหลือครูใหจัดกิจกรรมการเรียนรู เพื่อยกระดับ
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
- ครูและบุคลากรทางการศึกษาทุกคน มี ID-Plan และนําไปใชในการพัฒนาตนเอง
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2. ผูบริหารสถานศึกษาสามารถบริหารงานทุกดานใหมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล
- ผูบริหารสถานศึกษาทุกโรง (โรงเรียนมาตรฐานสากล โรงเรียนในฝนและโรงเรียนดีประจําตําบล
โรงเรียนประชารัฐ) มีความสามารถบริหารสถานศึกษาในศตวรรษที่ 21 ในระดับดีขึ้นไป
3. ครูและบุคลากรทางการศึกษา มีขวัญกําลังใจในการทํางาน และมีผลการปฏิบัติงาน
- ครูและบุคลากรทางการศึกษาทุกคนที่มีผลการปฏิบัติงานเชิงประจักษตามเกณฑไดรับการ ยก
ยองเชิดชูเกียรติ
4. องคกร องคคณะบุคคล และผูมีสวนไดสวนเสียวางแผนสรรหา ยาย โอน ครูและบุคลากรทางการ
ศึกษา ใหสอดคลองกับความตองการของโรงเรียนและชุมชน
- คณะอนุ ก รรมการข า ราชการครู แ ละบุ ค ลากรทางการศึ ก ษาเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษาและ
คณะกรรมการสถานศึกษา มีการบริหารงานบุคคลเปนไปตามหลักธรรมาภิบาล
จุดเนนดานพัฒนากําลังคนและงานวิจัยทีส่ อดคลองกับความตองการของประเทศ
1. สถานศึกษาสรางคานิยมเชิงบวกในการเรียนสายอาชีพ เพื่อลดสัดสวนการเรียนสายสามัญ
2. หนวยงานทุกระดับมีการวิจัยที่สามารถนําไปใชประโยชนได
ตัวชี้วัดดานพัฒนากําลังคนและงานวิจัยที่สอดคลองกับความตองการของประเทศ
1. สถานศึกษาทุกแหงสรางคานิยมเชิงบวกในการเรียนสายอาชีพ เพื่อลดสัดสวนการเรียนสายสามัญ
2. รอยละ 80 ของหนวยงานทุกระดับมีการวิจัยที่สามารถนําไปใชประโยชนได
จุดเนนดานการทดสอบ การประเมิน การประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา
1. ระบบการประเมินสถานศึกษาและผูเรียนมีการพัฒนาใหเหมาะสมกับสถานศึกษาและผูเรียน
2. ระบบทดสอบเพื่ อประเมิ นผาน หรื อซ้ําชั้น มีก ารพัฒ นาใหเ หมาะสมในการจบการศึก ษา ชั้ น
ประถมศึกษาปที่ 6 มัธยมศึกษาปที่ 3 และชั้นมัธยมศึกษาปที่ 6
3. ผูประเมินคุณภาพสถานศึกษามีการพัฒนาตามมาตรฐานผูประเมิน
ตัวชี้วัดดานการทดสอบ การประเมิน การประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา
1. ระบบการประเมินสถานศึกษาและผูเรียนไดรับการพัฒนาใหเหมาะสมกับสถานศึกษาและผูเรียน
2. ระบบทดสอบเพื่อประเมินผาน หรือซ้ําชั้น ไดรับการพัฒนาใหเหมาะสมในการจบการศึกษา ชั้น
ประถมศึกษาปที่ 6 ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 และชั้นมัธยมศึกษาปที่ 6
3. ผูประเมินคุณภาพสถานศึกษาทุกคนไดรับการพัฒนาตามมาตรฐานผูประเมิน
จุดเนนดาน ICT เพื่อการศึกษา
1. หนวยงานทุกระดับพัฒนาระบบ ICT เพื่อการศึกษาใหเหมาะสมกับสถานศึกษาและผูเรียน
2. หนวยงานทุกระดับพัฒนาระบบขอมูลสารสนเทศใหเปนฐานเดียวกันในเรื่องขอมูลนักเรียน ขอมูลครู
และบุคลากรทางการศึกษา ขอมูลสถานศึกษาและขอมูลขาราชการและบุคลากรอื่น ในการใชขอมูลรวมกัน
อยางมีประสิทธิภาพ
3. หนวยงานทุกระดับไดรับการพัฒนา DLTV DLIT ใหเหมาะสมกับสถานศึกษาและผูเรียน
4. ผูเรียนทุกคนมีคอมพิวเตอรใชในการเรียนรู
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ตัวชี้วัดดาน ICT เพื่อการศึกษา
1. หนวยงานทุก ระดับ ไดรับ การพัฒ นาระบบ ICTเพื่อ การศึก ษาใหเ หมาะสมกับ สถานศึก ษาและ
ผูเรียน
2. หนวยงานทุกระดับไดรับการพัฒนาระบบขอมูลสารสนเทศใหเปนฐานเดียวกันในเรื่องขอมูลนักเรียน
ขอมูลครูและบุคลากรทางการศึกษา ขอมูลสถานศึกษาและขอมูลขาราชการและบุคลากรอื่น ในการใชขอมูล
รวมกันอยางมีประสิทธิภาพ
3. หนวยงานทุกระดับไดรับการพัฒนา DLTV DLIT ใหเหมาะสมกับสถานศึกษาและผูเรียน
4. ผูเรียนทุกคนมีคอมพิวเตอรใชในการเรียนรู
จุดเนนดานการบริหารจัดการ
1. หนวยงานทุกระดับบริหารจัดการโดยมุงเนนการกระจายอํานาจการสรางเครือขาย และรับผิดชอบ
ตอผลการดําเนินงาน
1.1 สถานศึกษาที่ไมผานการรับ รองคุณภาพภายนอกตามที่กําหนดไดรับการแกไข ชวยเหลือ
นิเทศ ติดตาม และประเมินผล
1.2 สถานศึกษาขนาดเล็กไดรับการพัฒนาใหมีคุณภาพการจัดการศึกษา
1.3 สถานศึกษาที่มีความพรอมรับการกระจายอํานาจ มีรูปแบบการบริหารจัดการไดอยาง มี
ประสิทธิภาพ
1.4 สถานศึกษาบริหารจัดการรวมกันโดยใชการวางแผนพัฒนาการศึกษาระดับตําบล
(Educational Maps)
1.5 สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาบริหารรวมกันในรูปแบบ Cluster อยางมีประสิทธิภาพ
1.6 สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาบริหารจัดการอยางมีคุณภาพโดยใชมาตรฐานสํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษา
1.7 หนวยงานทุกระดับ พัฒนาคุณภาพการศึก ษา สรางระบบสวัสดิการ สวัสดิภาพ และความ
ปลอดภัยใหเหมาะสมตามบริบทของพื้นที่พิเศษ
1.8 หนวยงานทุกระดับพัฒนาระบบ กํากับ ติดตาม และประเมินผลเพื่อการบริหารจัดการที่มี
ประสิทธิภาพและตอเนื่อง
1.9 หนวยงานทุก ระดับ ปรับ ปรุง ระบบการจัดสรรงบประมาณ และเกณฑก ารจัดสรรงบเงิน
อุดหนุนคาใชจายรายหัว ใหมีความเหมาะสมและเพียงพอ
1.10 หนวยงานทุกระดับ ยกยองเชิดชูเกียรติ หนวยงาน องคคณะบุคคลและบุคลากรที่มีผลงาน
เชิงประจักษ
1.11 หนวยงานทุกระดับ สงเสริมใหมีการวิจัยเพื่อพัฒนานโยบายและพัฒนาการจัดการศึกษาของ
เขตพื้นที่การศึกษาและสถานศึกษา
1.12 หนวยงานทุกระดับ มีการบริหารจัดการโดยยึดหลักธรรมภิบาล
2. หนวยงานทุกระดับ สงเสริมการมีสวนรวมในการจัดการศึกษา
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2.1 หนวยงานทุกระดับสงเสริมใหทุกภาคสวนและผูมีสวนไดสวนเสียเขามามีสวนรวมในการจัด
การศึกษา
2.2 หนวยงานทุกระดับ สงเสริมการระดมทรัพยากรในการจัดการศึกษา
2.3 หนวยงานทุกระดับ รับฟงความคิดเห็นขอเสนอแนะจากทุกภาคสวนและผูมีสวนไดสวนเสีย
เพื่อปรับปรุงพัฒนาการจัดการศึกษา
ตัวชี้วัดดานการบริหารจัดการ
1. หนวยงานทุกระดับบริหารจัดการโดยมุงเนนการกระจายอํานาจ การสรางเครือขายและรับผิดชอบ
ตอผลการดําเนินงาน
- สถานศึกษาทุกแหงมีระบบประกันคุณภาพภายในที่เขมแข็งตามกฎกระทรวงวาดวย หลักเกณฑ
และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. 2553 มุงเนนการกระจายอํานาจ การสรางเครือขาย การมีสวนรวม
และมีความรับผิดชอบตอผลการดําเนินงาน
- สถานศึกษาทุกแหงที่เขารับ การประเมินคุณภาพภายนอก ผานการรับรองคุณภาพภายนอก
ตามที่กําหนด
- รอยละ 60 ของสถานศึกษาขนาดเล็กบริหารจัดการศึกษาไดอยางมีคุณภาพและประสิทธิภาพ
- รอยละ 60 ของสถานศึกษาระดับตําบลมีการบริหารจัดการไดอยางมีประสิทธิภาพ
- เครือขาย cluster ทุกแหง บริหารจัดการไดอยางมีประสิทธิภาพ
- สถานศึกษาทุกแหงมีการจัดทําแผนเผชิญเหตุภัยพิบัติตางๆ และบูรณาการในการจัดการเรียนรู
- รอยละ 80 ของสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาผานการประเมินมาตรฐานสํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาระดับดีมากขึ้นไป
- เมื่อสิ้นปงบประมาณ พ.ศ.2560 สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน สํานักงานเขต
พื้นที่การศึกษา สถานศึกษา เบิกจายงบประมาณในภาพรวมไดไมนอยกวารอยละ 96 และงบลงทุนไมนอยกวา
รอยละ 87
- รอยละ 1 ของสถานศึกษา ไดรับการพัฒนาใหเปนหนวยเบิกจายตรง
- สถานศึก ษาทุก แหง สามารถพัฒ นารูป แบบการบริห ารโรงเรียนและดําเนินการไดอยาง มี
ประสิทธิภาพ
- สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาทุกแหงผานการประเมินตามโครงการคุณธรรมและความโปรงใสใน
การดําเนินงานของหนวยงานภาครัฐ
- หนวยงานทุกระดับมีผลงานเชิงประจักษ ที่ไดรับยกยองเชิดชูเกียรติ
- รอยละ 80 ของสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาและสถานศึกษา มีงานวิจัยและนําผลการวิจัยใช
พัฒนาการบริหารและการจัดการศึกษา
2. หนวยงานทุกระดับ สงเสริมการมีสวนรวมในการจัดการศึกษา
- สํานักงานเขตพื้นที่ก ารศึกษา สถานศึกษาทุกแหง ไดรับ ความรวมมือสง เสริมและสนับสนุน
ทรัพยากรเพื่อการจัดการศึกษา
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- สถานศึกษาทุกแหงในโครงการโรงเรียนประชารัฐ สามารถพัฒนารูปแบบการบริหารโรงเรียน
อยางมีประสิทธิภาพ
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สวนที่ 3
ทิศทางการจัดการศึกษา
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 39
วิสัยทัศน
สํานักงานเขตพื้นทีก่ ารศึกษามัธยมศึกษา เขต 39 จัดการศึกษาขั้นพืน้ ฐาน
มีคุณภาพและมาตรฐานระดับสากล บนพื้นฐานของความเปนไทย
พันธกิจ
1. สงเสริม และสนับสนุนใหประชากรวัยเรียนทุกคนในเขตพื้นที่บริการ ไดรบั การศึกษาอยางทั่วถึง
และมีคุณภาพ
2. สงเสริมใหผูเรียนมีคุณธรรม จริยธรรม มีคุณลักษณะอันพึงประสงคตามหลักสูตร และคานิยมหลัก
ของ คนไทย 12 ประการ
3. พัฒนาระบบการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล เพือ่ เสริมสรางความรับผิดชอบตอคุณภาพ
การศึกษา
เปาประสงค
1. นักเรียนระดับการศึกษามัธยมศึกษาทุกคนมีพัฒนาการเหมาะสมตามชวงวัยและมีคุณภาพ
2. ประชากรวัยเรียนทุกคนไดรับโอกาสในการศึกษาอยางทั่วถึง มีคุณภาพ และเสมอภาค
3. ครู ผูบริหารสถานศึกษา และบุคลากรทางการศึกษา มีความรูและทักษะที่เหมาะสม ปฏิบัติงานได
อยางมีประสิทธิภาพเต็มตามศักยภาพ มีวัฒนธรรมการทํางานที่มุงเนนผลสัมฤทธิ์
4. สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาและสถานศึกษามีการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล มีการบูร
ณาการการทํางาน โดยเนนการบริหารจัดการแบบมีสวนรวม เพื่อเสริมสรางความรับผิดชอบตอคุณภาพ
การศึกษาและเปนกลไกขับเคลื่อนการศึกษาขั้นพื้นฐานสูคุณภาพระดับมาตรฐานสากล
คานิยม
ยึดมั่นธรรมาภิบาล (Good Governance)
รวมใจทํางาน (Value Teamwork)

สรางสรรคสิ่งใหม (Innovative Thoughts)
บริการเปนเลิศ (Excellent Services)

ประเด็นกลยุทธ
1. การพัฒนาคุณภาพผูเ รียนในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน
2. การเพิม่ โอกาสการเขาถึงบริการการศึกษาขั้นพื้นฐานใหทั่วถึง ครอบคลุมผูเ รียนใหไดรับโอกาส
ในการพัฒนาเต็มตามศักยภาพ และมีคุณภาพ
3. การพัฒนาคุณภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา
4. การพัฒนาระบบการบริหารจัดการ
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ผลผลิต
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 39 มีการดําเนินงาน 5 ผลผลิต ดังนี้
1. ผูจบการศึกษาภาคบังคับ
2. ผูจบการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
3. เด็กพิการไดรบั การศึกษาขั้นพื้นฐานและพัฒนาสมรรถภาพ
4. เด็กดอยโอกาสไดรับการศึกษาขั้นพื้นฐาน
5. ผูที่มีความสามารถพิเศษไดรับการพัฒนาศักยภาพ
โดยมีกลุม อํานวยการ กลุมนโยบายและแผน กลุม นิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา
ขั้นพื้นฐานกลุมบริหารงานบุคคล กลุม สงเสริมการจัดการศึกษา กลุมบริหารงานการเงินและสินทรัพย และกลุม
ตรวจสอบภายใน ทําหนาที่กํากับ ประสาน สงเสริมการจัดการศึกษา และมีสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน เปนหนวย
ปฏิบัติการการจัดการศึกษาเพื่อใหภารกิจดังกลาวสามารถตอบสนองสภาพปญหาและรองรับการขับเคลือ่ น
นโยบายรัฐบาลนโยบายกระทรวงศึกษาธิการ นโยบายสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และ
นโยบายสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 39
แสดงความเชื่อมโยงระหวางเปาประสงค ประเด็นกลยุทธ กลยุทธ และจุดเนน
เปาประสงคที่ 1. นักเรียนระดับการศึกษามัธยมศึกษาทุกคนมีพัฒนาการเหมาะสมตามชวงวัยและมี
คุณภาพ
ประเด็นกลยุทธที่ 1. การพัฒนาคุณภาพผูเรียนในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน
กลยุทธ
1. เสริมสรางความเขมแข็งใหกับการพัฒนาผูเรียนอยางมีคุณภาพ
1.1 พัฒนาคุณภาพผูเรียน
1.1.1 ปลูกฝงผูเรียนดานคุณธรรม จริยธรรม และคานิยมหลักของคนไทย 12 ประการ
1.1.2 สงเสริม สนับสนุนการจัดกิจกรรมแนะแนวและการบริการแนะแนวเพื่อการศึกษาตอ
และการประกอบอาชีพใหแกนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนตนและตอนปลายอยางเขมแข็ง ตอเนื่อง และเปน
รูปธรรม เพื่อใหนักเรียนรูจักและเขาใจตนเอง สามารถวางแผนชีวิตดานการเรียน การประกอบอาชีพในอนาคต
รวมทั้งสามารถปรับตัวไดอยางเหมาะสมและอยูรวมกับผูอื่นไดอยางมีความสุข
1.1.3 สงเสริมการเรียนการสอนภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร และภาษาอาเซียนอยางนอย 1
ภาษา เพื่อใหนักเรียนสามารถสื่อสารกับชาวตางชาติไดรองรับการกาวสูประชาคมอาเซียน และเทียบเคียง
สูมาตรฐานสากล
1.2 พัฒนาระบบสงเสริมสนับสนุนคุณภาพการจัดการศึกษา
1.2.1 สงเสริมการจัดการระบบขอมูลสารสนเทศที่เกี่ยวของกับคุณภาพของผูเรียนทุกระดับ
ทุกประเภท ใหมีประสิทธิภาพ
1.2.2 สงเสริมการนําหลักสูตรไปสูการปฏิบัติใหเกิดประสิทธิภาพ รวมถึงการพัฒนาหลักสูตร
ใหสอดคลองกับความจําเปนและความตองการของผู เรียน ชุมชน ทองถิ่นและสังคม
1.2.3 สงเสริม สนับสนุนการใชสื่อการเรียนการสอน เทคโนโลยี และนวัตกรรม และสิ่ง
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อํานวยความสะดวกที่ห ลากหลาย การมีศูนยร วมสื่อใหครู ส ามารถยืม สื่อไปใชในการจัดการเรียนรูได เพื่อ
สงเสริมการเรียนรูทั้งในหองเรียนและนอกหองเรียน
1.2.4 สงเสริมสนับสนุนการนําการทดสอบ NT O-Net การประเมินของ PISA และระบบ
การทดสอบกลางของสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานมาใชในการพัฒนาการเรียนรูใหเกิดคุณภาพ
แกผูเรียน
1.2.5 สงเสริมการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษาใหมีความเขมแข็ง
1.2.6 สงเสริมการจัดหลักสูตรทักษะอาชีพควบคูไปกับวิชาสามัญ
1.2.7 จัดระบบนิเทศ ติดตาม ประเมินผล และรายงานผล ที่หลากหลายมิติใหมีความเขมแข็ง
และตอเนื่องเปนรูปธรรม ใหมีขอมูลปอนกลับและสามารถสะทอนคุณภาพของผูเรียน
2. สรางแนวรวมการกํากับดูแลพัฒนาคุณภาพนักเรียน
2.1 สรางความเขาใจและความตระหนักในการจัดการศึก ษาขั้นพื้นฐาน ใหแกผูปกครองชุมชน
สังคม และสาธารณชน
2.2 ประสาน สงเสริม สนับสนุนใหผูปกครอง ชุมชน และหนวยงานที่เกี่ยวของทุกภาคสวนเขามามี
สวนรวมในการพัฒนาคุณภาพผูเรียน
2.3 ประสานสถาบันที่รับนักเรียนเขาศึกษาตอใหคัดเลือกอยางหลากหลาย สอดคลองกับหลักสูตร
การศึกษาขั้นพื้นฐาน
เปาประสงคที่ 2. ประชากรวัยเรียนทุกคนไดรับโอกาสในการศึกษาอยางทั่วถึง มีคุณภาพ และเสมอภาค
ประเด็นกลยุทธที่ 2. การเพิ่มโอกาสการเขา ถึงบริการการศึกษาขั้นพื้นฐานใหทั่วถึง ครอบคลุมผูเรียนให
ไดรับโอกาสในการพัฒนาเต็มตามศักยภาพ และมีคุณภาพ
กลยุทธ
1. เพิ่มโอกาสการเขาถึงการจัดการศึกษาที่มีคุณภาพ
1.1 สนับสนุนโรงเรียนดีมีคุณภาพตามความตองการจําเปนของผูเ รียน ชุมชนและบริบทของพื้นที่ให
เปน โรงเรียนที่มีรูปแบบการเรียนการสอนที่ สอดคลองกับบริบทของพื้นที่ และมุงสูมาตรฐานสากล บนพื้นฐาน
ของความเปนไทย ใหครอบคลุมทุกตําบล
1.2 สงเสริมและสนับสนุนใหโรงเรียนจัดการศึ กษาวิชาชีพ ทั้งที่จัดเองและสรางความรวมมือกับ
หนวยงานอื่น เพื่อเปนการสงเสริมการมีงานทําของผูเรียน สรางความรวมมือกับสถานประกอบการ เพื่อเปน
ชองทางในการเลือกประกอบอาชีพของผูเรียน
1.3 สงเสริมการจัดการศึกษาในรูปแบบที่หลากหลาย ทั้งในรูปแบบปกติรูปแบบเพื่อความเปนเลิศ
รูปแบบเพื่อเด็กพิการ เด็กดอยโอกาส และรูปแบบการศึกษาทางเลือกใหเหมาะสมกับความตองการจําเปนของ
ผูเรียนแตละบุคคล และมีคุณภาพตามมาตรฐาน โดยมีความเชื่อมโยงระหวางรูปแบบตาง ๆ
2. เสริมสรางความเขมแข็งการออกกลางคัน
2.1 จัดทําขอมูลสารสนเทศนักเรียนเปนรายบุคคล ทั้งในเชิงปริมาณและคุณภาพใหมีประสิทธิภาพ
และตอเนื่องเชื่อมโยงกัน โดยเฉพาะเมื่อเกิดการสงตอนักเรียน
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2.2 สรางความเขมแข็งของระบบดูแลชวยเหลือนักเรียน ระบบสงเสริมความประพฤตินักเรียน และ
ระบบคุมครองนักเรียน รวมทั้งใหเชื่อมโยงทุกระดับกับงานที่สัมพันธกันในพื้นที่
2.3 ประสานหนวยงานที่เกี่ยวของ เพื่อจัดทําระบบดูแลชวยเหลือและจัดการศึกษาที่เหมาะสม
สําหรับเด็กดอยโอกาสที่ไมอยูในทะเบียนราษฎร เชน เด็กไรสัญชาติ เด็กพลัดถิ่น เด็กตางดาว เด็กไทยที่ไมมีเลข
ประจําตัวประชาชน บุตรหลานของแรงงานตางดาว เปนตน
เปาประสงคที่ 3 ครู ผูบริหารสถานศึกษา และบุคลากรทางการศึกษา มีความรูและทักษะที่เหมาะสม
ปฏิบัติงานไดอยางมีประสิทธิภาพเต็มตามศักยภาพ มีวัฒนธรรมการทํางานที่มุงเนนผลสัมฤทธิ์
ประเด็นกลยุทธที่ 3 การพัฒนาคุณภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา
กลยุทธ
๑. สงเสริม สนับสนุนใหครูและบุคลากรทางการศึกษาจัดการเรียนรูเต็มศักยภาพและมี
ประสิทธิภาพ
1.1 ลดภาระงานอื่น นอกเหนือจากงานที่เกี่ยวของกับการจัดการเรียนรูของครู
1.2 สถานศึกษาหลีกเลี่ยงการจัดกิจกรรม/โครงการกับหนวยอื่น ๆ ในชวงเปดภาคเรียน
1.3 สงเสริมการบริหารจัดการในลักษณะเครือขายโรงเรียน โดยเฉพาะโรงเรียนที่มีจํานวนครู
ไมเพียงพอหรือสอนไมตรงวิชาเอก
1.4 ประสานและสงเสริมการทํางานของจิตอาสา หรือการสนับสนุนจากองคกรตางๆ เพื่อ
จัดหาผูมาชวยเหลือการทํางานภายในโรงเรียน
2. สงเสริม สนับสนุนการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาใหมีความรู ความสามารถ และ
ทักษะในการจัดการเรียนรูสูมาตรฐานสากล
2.1 สงเสริม สนับสนุนการพัฒนาองคความรู โดยเฉพาะดานการวัดและประเมินผลและ
ทักษะในการสื่อสารของครู ใหสามารถวัดและประเมินผลนักเรียน อยางมีคุณภาพตามศักยภาพเปนรายบุคคล
2.2 พัฒนาครูเพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษาสูมาตรฐานสากล โดยประยุกตใชนวัตกรรม สื่อ
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร อยางสรางสรรค
2.3 เผยแพรองคความรูเกี่ยวกับนวัตกรรมทางการศึกษา / ผลการปฏิบัติที่ดี ในรูปแบบตาง ๆ
2.4 สงเสริมการนิเทศในทุกระดับอยางเปนระบบ
2.5 สงเสริมการสรางเครือขายการเรียนรู การมีสวนรวมของผูเกี่ยวของทุกภาคสวนเพื่อสราง
ชุมชนแหงการเรียนรู
2.6 สงเสริมใหครูออกแบบการเรียนรู โดยใชวิจัยเปนฐาน
3. สงเสริมใหสถานศึกษาสรางขวัญกําลังใจแกครูและบุคลากรทางการศึกษา เพื่อใหเกิดความ
ผูกพันและภักดีตอองคกร
3.1 ยกยองเชิดชูเกียรติครู และบุคลากรทางการศึกษาที่ เปนมืออาชีพมีผลงานเชิงประจักษ
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3.2 สงเสริมความกาวหนาของครูใหมีวิทยฐานะที่สอดคลองกับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของ
ผูเรียน
3.3 จัดระบบสวัสดิการ สวัสดิภาพ บริการและการอํานวยความสะดวก อยางรวดเร็วและ
มีประสิทธิภาพ
4. สงเสริมและสนับสนุน ใหครูแ ละบุคลากรทางการศึกษา มีจิตวิญญาณของความเปนครู
การเปนครูมืออาชีพ และยึดมั่นในจรรยาบรรณของวิชาชีพ
4.1 พัฒนาครูผูชวยอยางเขม ใหมีสมรรถนะในดานความรู ทักษะ และจิตวิญญาณของความ
เปนครู
4.2 พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา ตามมาตรฐานและจรรยาบรรณของวิชาชีพ
5. สงเสริม สนับสนุนการพัฒนาผูบริหารสถานศึกษา ใหมีความสามารถทุกดานอยางมี
ประสิทธิภาพ และเกิดประสิทธิผล โดยมุงเนนผลสัมฤทธิ์ของผูเรียน
5.1 สงเสริมใหผูบริหารสถานศึกษา สรางบรรยากาศและวัฒนธรรมองคกรการทํางานที่ดี
5.2 สงเสริมใหผบู ริหารสถานศึกษา พัฒนานวัตกรรมการบริหารสถานศึกษาอยางมีคุณภาพทั้ง
องคกร
5.3 พัฒนาผูบริหารสถานศึกษา ใหมีทักษะการใชภาษาเพื่อการสื่อสาร
5.4 พัฒ นาผูบริห ารสถานศึกษา ใหมีศักยภาพในดานการใชเทคโนโลยีเ พื่อการบริห ารจัด
การศึกษา
5.5 สงเสริมใหผูบริหารสถานศึกษา บริหารจัดการสถานศึกษาโดยยึดหลักธรรมาภิบาล
5.6 สงเสริมใหผูบริหารสถานศึกษามีการสรางภาคีเครือขา ยรวมพัฒนา การมีสวนรวมของ
ผูเกี่ยวของทุกภาคสวนทั้งในและตางประเทศ
6. สงเสริมและสนับสนุนให องคกร คณะบุคคลและผูมีสวนไดสวนเสียที่เกี่ยวของ วางแผน
สรรหาครูและบุคลากรทางการศึกษา ใหสอดคลองกับความตองการและจําเปนของโรงเรียน และชุมชน
6.1 สงเสริมใหมีการวิเคราะหอัตรากําลัง เพื่อตอบสนองความตองการของโรงเรียน และชุมชน
6.2 ประสานความรวมมือกับ สถาบันการศึก ษาอื่นๆ ทั้ง ภาครัฐและเอกชน เพื่อวางแผน
อัตรากําลังและพัฒนาครูใหสอดคลองกับความตองการของโรงเรียนและชุมชน
เปาประสงคที่ 4. สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาและสถานศึกษามีการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล
มีการบูรณาการการทํางานโดยเนนการบริหารจัดการแบบมีสวนรวม เพื่อเสริมสรางความรับผิดชอบตอ
คุณภาพการศึกษาและเปนกลไกขับเคลื่อนการศึกษาขั้นพื้นฐานสูคุณภาพระดับมาตรฐานสากล
ประเด็นกลยุทธที่ 4. การพัฒนาระบบการบริหารจัดการ
กลยุทธ
1. กระจายอํานาจและความรับผิดชอบ
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1.1 สงเสริมสนับสนุนใหสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาและสถานศึกษามีความสามารถและมีความ
เขมแข็งในการบริหารจัดการดวยตนเอง ไดอยางมีประสิทธิภาพ
1.2 บูร ณาการการทํางานพัฒ นาคุณภาพการศึก ษาระหวางกลุม ตางๆ ในสํานัก งานเขตพื้นที่
การศึกษา เพื่อสงเสริมใหสถานศึกษาพัฒนาคุณภาพตามบริบทไดเพิ่มขึ้น
1.3 พัฒนาระบบชวยเหลือ กํากับ ติดตาม และตรวจสอบการบริหารจัดการงบประมาณที่มี
ประสิทธิภาพ
1.4 แกไขปญหาการบริหารจัดการงบประมาณที่ไมเหมาะสม ถูกตอง ตามหลักธรรมาภิบาล ได
อยางรวดเร็ว
2. สงเสริมการมีสวนรวม
2.1 เรงสรางความรูความเขาใจใหกับผูบริหารสถานศึกษาถึงความจําเปน และประโยชนของการ
สงเสริมการมีสวนรวมอยางแทจริงในการพัฒนาการศึกษา
2.2 สงเสริมการมีสวนรวมในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา
2.2.1 ประชาสัมพันธใหสาธารณชนทราบถึงความตองการไดรับการชวยเหลือของโรงเรียน
โดยเฉพาะโรงเรียนที่ขาดแคลน อยูในพื้นที่หางไกล ทุรกันดาร
2.2.2 ประสานหนวยงานทุก ภาคสวนใหเ ขามาชวยเหลือโรงเรียนที่มีความมุง มั่นพัฒ นา
คุณภาพการศึกษาแตมีความขาดแคลนมาก
2.3 สงเสริมการมีสวนรวมของผูมีสวนไดสวนเสียในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา
3. สงเสริมการใชการวิจัยเปนฐานในการพัฒนาการจัดการศึกษาของเขตพื้นที่การศึกษา และ
สถานศึกษา
4. สงเสริมใหสถานศึกษาและสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา และองคคณะบุคคล มีความรับผิดชอบ
ตอผลการดําเนินงาน
4.1 สงเสริมใหมีการยกยองเชิดชูเกียรติสถานศึกษา สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา และองคคณะ
บุคคลที่เกี่ยวของที่นักเรียนในพื้นที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้น อัตราการออกกลางคันลดลง มีพฤติกรรม
เสี่ยงลดลง
4.2 สรางชองทางรับฟงความคิดเห็น ขอเสนอแนะ เรื่องรองเรียนที่เกี่ยวของกับองคกร องคคณะ
บุคคลที่เกี่ยวของ และติดตามตรวจสอบอยางตอเนื่อง
จุดเนนดานผูเรียน
1. นักเรียนมีสมรรถนะสําคัญสูม าตรฐานสากล
1.1 นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 และชั้นมัธยมศึกษาปที่ 6 มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนจาก
การทดสอบระดับชาติ (O-Net) กลุมสาระหลัก เพิ่มขึ้นเฉลี่ยไมนอยกวารอยละ 3
1.2 นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 และชั้นมัธยมศึกษาปที่ 6 ไดรับการสงเสริมใหมีแรงจูงใจ
สูอาชีพดวยการแนะแนว ทั้งโดยครูและผูประกอบอาชีพตางๆ (ผูปกครอง ศิษยเกา สถานประกอบการใน/นอก
พื้นที่) และไดรบั การพัฒนาความรูและทักษะทีเ่ หมาะสมกับการประกอบอาชีพสุจริตในอนาคต
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1.3 นักเรียนมีทักษะชีวิต ทักษะการคิดวิเคราะหคิดสรางสรรค และทักษะการสื่อสารอยาง
สรางสรรค อยางนอย 2 ภาษา ทักษะดานการใชเทคโนโลยีเพื่อเปนเครื่องมือในการเรียนรูเ หมาะสมตามชวงวัย
2. นักเรียนมีคุณธรรม จริยธรรม รักความเปนไทย หางไกลยาเสพติด มีคุณลักษณะและทักษะ
ทางสังคมทีเ่ หมาะสม
2.1 นักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนตน มีทักษะการแกปญ
 หา และอยูอยางพอเพียง
2.2 นักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย มีความมุงมั่นในการศึกษาและ การทํางาน และ
สามารถปรับตัวเขากับพหุวัฒนธรรม บนพื้นฐานวัฒนธรรมที่ดีงามของไทย
3. ประชากรวัยเรียนและนักเรียนทีม่ ีความสามารถพิเศษทุกคน ไดรับโอกาสทางการศึกษาและ
การสงเสริม สนับสนุนและพัฒนาอยางเต็มศักยภาพเปน รายบุคคลดวยรูปแบบทีห่ ลากหลาย
3.1 เด็กพิการไดรับการพัฒนาศักยภาพเปนรายบุคคลดวยรูปแบบ ที่หลากหลาย ตามหลัก
วิชา
3.2 เด็กดอยโอกาสและเด็กในพื้นที่พเิ ศษ ไดรับโอกาสทางการศึกษาที่มี คุณภาพตาม
มาตรฐานการเรียนรูของหลักสูตรและอัตลักษณแหงตน
3.3 นักเรียนที่เรียนภายใตการจัดการศึกษาโดยครอบครัว สถาน ประกอบการ บุคคลองคกร
วิชาชีพ องคกรเอกชน องคกรชุมชน และองคกรสังคมอื่นและการศึกษาทางเลือก ไดรับการพัฒนาอยางมี
คุณภาพตามมาตรฐาน
3.4 เด็กกลุมที่ตอ งการการคุม ครองและชวยเหลือเปนกรณีพิเศษ ไดรับการคุม ครองและ
ชวยเหลือเยียวยา ดวยรูปแบบที่หลากหลาย
3.5 เด็กวัยเรียนในถิ่นทุรกันดาร ไดรับการศึกษาและพัฒนาทักษะ การเรียนรูตลอดชีวิต
3.6 นักเรียนที่มีความสามารถพิเศษ ไดรับการสงเสริมใหมีความเปนเลิศ ดานวิทยาศาสตร
เทคโนโลยี พื้นฐานทางวิศวกรรมศาสตร คณิตศาสตร ภาษา กีฬา ดนตรี และศิลปะ
ตัวชี้วัด ดานผูเรียน
1. นักเรียนมีสมรรถนะสําคัญสูมาตรฐานสากล
1.1. คาเฉลี่ยรอยละของผูเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 และมัธยมศึกษาปที่ 6 ของผลการทดสอบ
ระดับชาติ O-Net กลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย คณิตศาสตร วิทยาศาสตร สังคมศึกษา ศาสนาและ
วัฒนธรรม โดยรวมเพิ่มขึ้น ไมนอยกวารอยละ 3
1.2. ผลการทดสอบระดับชาติ (O-Net) กลุมสาระการเรียนรูภาษาตางประเทศ (ภาษาอังกฤษ) ของ
ผูเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 และมัธยมศึกษาปที่ 6 จําแนกตามระดับ
1.2.1 โรงเรียนที่มีความพรอมสูง เพิ่มขึ้นไมนอยกวารอยละ 5
1.2.2 โรงเรียนที่มีความพรอมปานกลาง เพิ่มขึ้นรอยละ 3-5
1.2.3 โรงเรียนที่มีความพรอมนอย เพิ่มขึ้นรอยละ 2-5
1.3 นักเรียนมีความสามารถดานทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษตามมาตรฐานที่กําหนด
1.3.1 โรงเรียนที่มีความพรอมสูง รอยละ 80
1.3.2 โรงเรียนที่มีความพรอมปานกลาง รอยละ 50
1.3.3 โรงเรียนที่มีความพรอมนอย รอยละ 30
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1.4 นักเรียนทุกคนที่ไดรับการพัฒนาใหมีคุณลักษณะผูนํานักเรียนอาเซียน
1.5 รอยละ 100 ของจํานวนโรงเรียนที่ไดรับการพัฒนาตามมาตรฐานสากล
1.6 จํานวนศูนยอาเซียนและโรงเรียนศูนย เครือขายเพิ่มขึ้นครบทุกเขตพื้นที่การศึกษา
1.7 มีแนวปฏิบัติในการบริหารจัดการหลักสูตรสถานศึกษาที่มีประสิทธิภาพ
1.9 มีขอสรุป/แนวปฏิบัติในการปรับหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน
1.9 มีแนวทาง/วิธีการวัดและประเมินผลการเรียนใหเชื่อมโยงตั้งแตระดับหองเรียน ระดับชาติ และ
ระดับนานาชาติ
1.10 สมาชิกชุมนุมนักวัดและประเมินผลฯ ทุกคน มีความเขมแข็งดานการประเมิน
2. นักเรียนมีคุณธรรม จริยธรรม รักสามัคคี ปรองดอง สมานฉันท รักชาติ ศาสน กษัตริย ภูมิใจใน
ความเปนไทย หางไกลยาเสพติด มีคุณลักษณะและทักษะทางสังคมที่เหมาะสม
2.1 ระดับความสําเร็จการดําเนินกิจกรรม ใหผูเรียนมีคานิยมหลักคนไทย 12 ประการ ครบทุกตัว
สอดคลองตามชวงวัย
3. นักเรียนที่มีความตองการพิเศษไดรับการสงเสริมและพัฒนาเต็มตามศักยภาพเปนรายบุคคล
3.1 รอยละ 80 ของนักเรียนพิการที่ไดรับโอกาสใหสามารถพัฒนาไดเต็มตามศักยภาพ
3.2 รอยละ 80 ของนักเรียนพิการผานการพัฒนาตามศักยภาพเปนรายบุคคล
จุดเนน ดานครูและบุคลากรทางการศึกษา
1. ครูไดรับการพัฒนาองคความรู และทักษะในการสื่อสารมีสมรรถนะในการสอนอยางมี
ประสิทธิภาพ
1.1 ครูไดรับการพัฒนาวิธีการจัดการเรียนการสอน การสอนคิดแบบตางๆ และการวัด
ประเมินผลใหสามารถพัฒนาและประเมินผลนักเรียนใหมีคุณภาพตามศักยภาพเปนรายบุคคล
1.2 ครูสามารถยกระดับคุณภาพการศึกษา โดยประยุกตใชระบบสารสนเทศและการสื่อสาร
อยางเหมาะสม
1.3 ครูไดรับการนิเทศแบบกัลยาณมิตร โดยสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา ผูบริหาร
สถานศึกษา และครูทั้งในโรงเรียน ระหวางโรงเรียน หรือภาคสวนอื่นๆ ตามความพรอมของโรงเรียน
1.4 ครูสรางเครือขายการเรียนรู การมีสวนรวมจากผูมีสวนเกี่ยวของ และทุกภาคสวนใหเกิด
ชุมชนแหงการเรียนรู
1.5 ครูจัดการเรียนการสอน ใหสอดรับกับการเปนประชาคมอาเซียน
1.6 ครูและบุคลากรทางการศึกษา มีจิตวิญญาณของความเปนครู การเปนครูมืออาชีพ และ
ยึดมั่นในจรรยาบรรณของวิชาชีพ
2. ผูบริห ารสถานศึก ษา มีความสามารถในการบริหารงานทุก ดานใหมีประสิท ธิภาพ และเกิด
ประสิทธิผล
3. ครูและบุคลากรทางการศึกษา มีขวัญกําลังใจในการทํางาน
4. องคกรคณะบุคคลและผูมีสวนไดสวนเสียที่เกี่ยวของ วางแผนและสรรหาครูและบุคลากร
ทางการศึกษา ใหสอดคลองกับความตองการของโรงเรียน และสังคม
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ตัวชีว้ ัด ดานครู และบุคลากรทางการศึกษา
1. ครูไดรับการพัฒนาความรูและสมรรถนะ
1.1 ครูกลุมเปาหมาย มีองคความรูตามเนื้อหาที่กําหนดในระดับดีขึ้นไป
1.2 ศึกษานิเทศกที่รับผิดชอบ 4 กลุมสาระ สามารถนิเทศและชวยเหลือครูใหสามารถจัดกิจกรรม
การเรียน การสอน และยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนได
1.3 ครูและบุคลากรทางการศึกษาที่มี ID Plan ไดรับการสนับสนุนงบประมาณในการพัฒนาตนเอง
อยางนอย ปละ 2 ครั้ง
2. ผูบริหารสถานศึกษา ไดรับการพัฒนา
2.1 ผูบริหารสถานศึกษาที่ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนต่ํากวาคาเฉลี่ยระดับเขตพื้นที่ไดรับการพัฒนา
2.2 ผูบริหารสถานศึกษาทุกโรง (โรงเรียนมาตรฐานสากล โรงเรียนในฝน และโรงเรียนดีประจํา
ตําบล) มีความรู ความสามารถในการบริหารวิชาการในศตวรรษที่ 21 ในระดับดีขึ้นไป
3. ครูและบุคลากรทางการศึกษาที่เปนมืออาชีพมีผลงานเชิงประจักษ ไดรับการยกยองเชิดชูเกียรติ
อยางเหมาะสม ครูและบุคลากรทางการศึกษาที่มีผลการปฏิบัติงานเชิงประจักษตามเกณฑไดรับการยกยองเชิด
ชูเกียรติทุกคน
4. องคกรและคณะบุคคลที่เกี่ยวของกับการจัดเตรียมและการจัดสรรครู ตระหนักและดําเนินการใน
สวนที่เกี่ยวของใหครู และผูบริหารสถานศึกษาบรรจุใหม /ยายไปบรรจุ มีความสามารถสอดคลองกับความ
ตองการของโรงเรียน ชุมชน และสังคม คณะอนุกรรมการขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเขตพื้นที่
การศึกษา มีการบริหารงานบุคคลเปนไปตามหลักธรรมาภิบาล
จุดเนนดานการบริหารจัดการ
1.สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาและสถานศึกษามีการบูรณาการการทํางาน เนนการบริหาร
จัดการแบบมีสวนรวม เสริมสรางความรับผิดชอบตอคุณภาพ การศึกษาตามหลักธรรมาภิบาล และเปนกลไก
ขับเคลื่อนการศึกษาขั้นพื้นฐานสูคุณภาพระดับมาตรฐานสากล
1.1โรงเรียนที่ไมผานการรับรองคุณภาพภายนอก และที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของ
นักเรียนต่ํากวาคาเฉลี่ยของประเทศ ไดรับการแกไขชวยเหลือ นิเทศ ติดตาม และประเมินผล โดยสํานักงานเขต
พื้นที่การศึกษา ทําหนาที่สงเสริม สนับสนุน และเปนผูประสานงานหลักใหโรงเรียนทําแผนพัฒนาเปนรายโรง
รวมกับผูปกครองชุมชน และองคกรอื่นๆ ที่เกี่ยวของ
1.2 สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาบริหารจัดการอยางมีคุณภาพ โดยใชมาตรฐานสํานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษา
1.1 สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา พัฒนาระบบชวยเหลือ กํากับ ติดตาม ตรวจสอบ การ
บริหารจัดการงบประมาณที่มีประสิทธิภาพอยางจริงจัง และตอเนื่อง
1.2 สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา เชิดชูเกียรติโรงเรียนที่นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
สูงขึ้น อัตราการออกกลางคันลดลง มีพฤติกรรมเสี่ยงลดลง อยางจริงจังและตอเนื่อง
2. สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาและสถานศึกษา สงเสริมการระดมทรัพยากรและสงเสริมให
ทุกภาคสวนเขามามีสวนรวมในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา
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2.1 หนวยงานในสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา ทุกระดับ สงเสริมใหทุกภาคสวนเขามามี
สวนรวมในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา
2.2 หนวยงานในสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึก ษา สง เสริมการระดมทรัพยากรในการ
พัฒนาคุณภาพการศึกษา
ตัวชี้วัด ดานการบริหารจัดการ
1. สถานศึกษาและสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาบริหารจัดการโดยมุงผลสัมฤทธิ์ เนนการกระจายอํานาจ
การมีสวนรวม และการรับผิดชอบตอการดําเนินงาน
1.1 เมื่อสิ้นปง บประมาณ พ.ศ. 2559 สํานัก งานเขตพื้นที่การศึก ษา สถานศึก ษา เบิก จาย
งบประมาณในภาพรวมไดไมนอยกวารอยละ 96 และงบลงทุนไมนอยกวารอยละ 87
1.2 สถานศึก ษาในโครงการพัฒนารูปแบบการบริหารโรงเรียนนิติบุคคล มีความสามารถพัฒนา
รูปแบบการบริหารโรงเรียนอยางมีประสิทธิภาพ
1.3 สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามีผลสัมฤทธิ์ของการกระจายอํานาจที่รอยละ 50
2. สถานศึกษาและสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาจัดการศึกษาอยางมีคุณภาพตามมาตรฐาน
2.1 สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาผานการประเมินมาตรฐานเขต ระดับดีมากขึ้นไป รอยละ 80
2.2 สถานศึกษาทุกแหงมีระบบประกันคุณภาพภายในที่เขมแข็งตามกฏกระทรวงวาดวยหลักเกณฑ
และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. 2553
2.3 รอยละ 80 ของสถานศึกษาทีเ่ ขารับการประเมินคุณภาพภายนอกรอบที่ 3 ผานการรับรอง
คุณภาพภายนอกจากสํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องคการมหาชน) (สมศ.)
2.4 หนวยงานในสังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานทุกแหงมีผลงานที่เปนเลิศ
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สวนที่ 4
รายละเอียดโครงการและงบประมาณ
ดวยสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานไดจัดสรรงบประมาณป 2560 ใหสํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษา เพื่อใชในการบริหารจัดการสํานักงานและเพิ่มประสิทธิ์ผลกลยุทธ จํานวน 8,000,000 บาท และเพื่อให
การปฏิบั ติง านตามภารกิจ ตามนโยบายดัง กล าวบรรลุผ ลสําเร็จ ตามเปาหมายและนโยบายของสํ า นัก งาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 39 จึงไดจัดทําแผนปฏิบัติการ
ประจําปงบประมาณ 2560 เพื่อใชแผนในการขับเคลื่อนนโยบายไปสูการปฏิบัติ อยางเปนรูปธรรม โปรงใส
ตรวจสอบได โดยพิจารณาในรูปขององคคณะบุคคล และไดกําหนดโครงการ/กิจกรรม ในการดําเนินงานโครงการ
ตาง ๆ ดังนี้
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึก ษาเขต 39 ไดพิจ ารณาจัดสรรงบประมาณเพื่อใชในการ
ดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจําปงบประมาณ 2560 ดังนี้
1. เปนคาใชจายในการบริหารจัดการของสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 39
(งบประจํา)จํานวน 4,238,200 บาท ดังนี้
ที่
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

งานโครงการ/กิจกรรม
งบประมาณ/บาท
คาจางอัตราจางชั่วคราว จํานวน 7 คน
1,100,000
คาสาธารณูปโภค
900,000
คาใชจายไปราชการ(เบี้ยเลี้ยง ที่พัก พาหนะ)
215,200
คาวัสดุสํานักงาน
400,000
คาตอบแทนลวงเวลา
150,000
คาซอมครุภัณฑ ยานพาหนะ
200,000
คาน้ํามันเชื้อเพลิง
200,000
คาตอบแทนคณะกรรมการสอบตางๆ
70,000
คาตอบแทนการสอบสวนวินัย
150,000
สนับสนุนงบประมาณคาดําเนินการประชุมคณะกรรมการสถานศึกษา(จัดสรรให
171,000
โรงเรียนละ3,000 บาท)
11 สนับสนุนการบริหารจัดการเพื่อยกระดับการจัดการศึกษาสําหรับสหวิทยาเขต 9
180,000
สหวิทยาเขตละ 20,000 บาท
12 สนับสนุนการบริหารจัดการศูนยสาระการจัดการศึกษา พิษณุโลก
502,000
จํานวน 11 ศูนยๆละ 22,000 บาท อุตรดิตถ จํานวน 13 ศูนยๆละ20,000 บาท
รวมทั้งสิ้น

แผนปฏิบตั ิการประจําปี งบประมาณ

4,238,200
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2. สําหรับเพิ่มประสิทธิผลการบริหารเชิงกลยุทธและจุดเนน และยกระดับคุณภาพการศึกษาโดย
คํานึงถึงศักยภาพของแตละเขตพื้นที่ การมีสวนรวมของทุกภาคสวนและการบูรณาการใชทรัพยากรรวมกันเปน
รูปธรรม เพื่อสงเสริมคุณภาพและศักยภาพของนักเรียนในทุกระดับใหมีความคิดสรางสรรค ทันตอกระแสการ
เปลี่ยนแปลงของโลก สงเสริมนักเรียนฝกโครงงานตางๆ เพื่อใหเกิดความคิดรวบยอดพัฒนาสูการประกอบอาชีพ
ในอนาคต และใหมีความเขมแข็งเพื่อเขาสูประชาคมอาเซี่ยน รวมทั้งพัฒนาศักยภาพครูใหสามารถจัดการเรียนรู
ไดอยางมีประสิทธิภาพ โดยการสนับสนุนสงเสริมการพัฒนาคุณภาพการศึกษาและแกไขปญหาตามบริบทของ
พื้นที่ ของสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 39 พรอมนําแผนปฏิบัติสูการปฏิบัติตามมาตรฐาน ที่
ตอบสนองและสอดคลองตอนโยบายและทิศทางการดําเนินงานของสํานัก งานคณะกรรมการการศึกษาขั้น
พื้นฐาน โดยการจัดทําโครงการ/กิจกรรม ตามแผนปฏิบัติการประจําปงบประมาณ 2560 จํานวน 3,761,800
บาท
สรุปโครงการ/กิจกรรม จําแนกตาม 6 ยุทธศาสตร ดังนี้
จํานวน
โครงการ

งบประมาณ

ยุทธศาสตรที่ 1 หลักสูตรและกระบวนการเรียนการสอน

14

942,200

ยุทธศาสตรที่ 2 การผลิตและการพัฒนาครู

12

1,179,600

ยุทธศาสตรที่ 3 การทดสอบ/ประเมินการประกันคุณภาพ

5

423,000

ยุทธศาสตรที่ 4 การผลิตและพัฒนากําลังคน

1

30,000

ยุทธศาสตรที่ 5 ICT เพื่อการศึกษา

5
10

260,000
927,000

47

3,761,800

กลยุทธ

ยุทธศาสตรที่ 6 การบริหารจัดการ
รวมงบประมาณทั้ง 6 ยุทธศาสตร

แผนปฏิบตั ิการประจําปี งบประมาณ
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ยุทธศาสตรที่ 1 หลักสูตรและกระบวนการเรียนการสอน
ที่

โครงการ/กิจกรรม

1

สงเสริมประสิทธิภาพการดําเนินงานลูกเสือ เนตรนารี
ยุวกาชาด
พัฒนศักยภาพสภานักเรียน สพม.39
ยกระดับคุณภาพระบบการดูแลชวยเหลือนักเรียน
ปองกัน เฝาระวังและแกปญหายาเสพติดในสถานศึกษา
พัฒนาการเรียนรูและสงเสริมการใชหลักสูตรแกนกลาง
ขับเคลื่อนนโยบาย ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู
ขับเคลื่อนศาสตรพระราชาสูการพัฒนาในสถานศึกษา
อยางยั่งยืน
สงเสริมและพัฒนาการจัดการเรียนรูสปู ระชาคมอาเซียน
รักการอานและหองสมุดมีชีวิต
ยกระดับการเรียนการสอนภาษาตางประเทศที่ 2
การพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาเพื่อการมีงานทํา
ศึกษาดูงานตามรอยพระราชกรณียกิจ
การประกวดแขงขันศิลปหัตถกรรม
การพัฒนาการเรียนรูตามแนวทาง Active Learning
รวมทั้งสิ้น

2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

งบประมาณ

กลุมงาน
ที่รับผิดชอบ

69,000

สงเสริมฯ

15,000
30,000
40,000
67,300
105,500
40,000

สงเสริมฯ
สงเสริมฯ
สงเสริมฯ
ศึกษานิเทศก
ศึกษานิเทศก
ศึกษานิเทศก

16,500
30,000
100,000
10,000
70,000
290,000
59,400
942,200

ศึกษานิเทศก
ศึกษานิเทศก
ศึกษานิเทศก
ศึกษานิเทศก
สงเสริมฯ
ศึกษานิเทศก
ศึกษานิเทศก

งบประมาณ

กลุมงาน
ที่รับผิดชอบ

ยุทธศาสตรที่ 2 การผลิตและการพัฒนาครู
ที่

โครงการ/กิจกรรม

1
2
3
4
5
6
7
8

ประชุมสัมมนาพัฒนาศักยภาพผูบริหารสถานศึกษา
อบรมพัฒนาศักยภาพผูปฏิบัตงิ านธุรการ โครงการคืนครู
อบรมและพัฒนาครูผูชวย
พัฒนาศักยภาพบุคลากรทางการศึกษา
อบรมเชิงปฏิบัติการลูกจางประจํา
อบรมเชิงปฏิบัติงานอัตรากําลังขาราชการครูและบุคลากร
ประชุมเชิงปฏิบัตกิ ารเลื่อนขั้นเงินเดือนและคาตอบแทน
มอบเครื่องราชอิสริยภรณ

แผนปฏิบตั ิการประจําปี งบประมาณ

120,000
28,100
200,000
250,000
31,500
15,000
10,000
40,000

บุคคล
บุคคล
บุคคล
บุคคล
บุคคล
บุคคล
บุคคล
บุคคล
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ยุทธศาสตรที่ 2 การผลิตและการพัฒนาครู (ตอ)
ที่

โครงการ/กิจกรรม

9
10
11
12

เชิดชูเกียรติขา ราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
นิติกรสัญจร
บริหารงานบุคคลและการสรรหาอัตรากําลัง
เสริมสรางแนวทางจัดทําผลงานทางวิชาการครูและบุคลากร
ทางการศึกษา มีหรือเลื่อนวิทยฐานะ ชํานาญการพิเศษ
รวมงบประมาณ

งบประมาณ

กลุมงาน
ที่รับผิดชอบ

200,000
25,000
130,000
130,000

บุคคล
บุคคล
บุคคล
บุคคล

1,179,600

ยุทธศาสตรที่ 3 การทดสอบ/ประเมินการประกันคุณภาพและพัฒนามาตรฐานการศึกษา
ที่

โครงการ/กิจกรรม

1
2
3
4

ประเมินคุณภาพการศึกษา ม.1-ม.2 โดยใชขอสอบกลาง
พัฒนาระบบการวัดและประเมินผลระดับเขตพื้นที่การศึกษา
การจัดสอบ Pre O-NET ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3
การพัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา

5 นิเทศ ติดตาม ประเมินผลเพื่อ ยกระดับการจัดการศึกษา
รวมงบประมาณ

งบประมาณ

กลุมงาน
ที่รับผิดชอบ

40,000
40,000
70,500
50,000

ศึกษานิเทศก

222,500

ศึกษานิเทศก

ศึกษานิเทศก
ศึกษานิเทศก
ศึกษานิเทศก

423,000

ยุทธศาสตรที่ 4 การผลิตและพัฒนากําลังคนและงานวิจัยที่สอดคลองกับความตองการของพื้นที่
ที่

โครงการ/กิจกรรม

1 การวิจัยพัฒนาเพิม่ ขีดความสามารถครู บุคลากร และ
นักเรียน
รวมงบประมาณ

แผนปฏิบตั ิการประจําปี งบประมาณ

งบประมาณ
30,000

กลุมงาน
ที่รับผิดชอบ
ศึกษานิเทศก

30,000
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ยุทธศาสตรที่ 5 ICT เพื่อการศึกษา
ที่

โครงการ/กิจกรรม

งบประมาณ

กลุมงาน
ที่รับผิดชอบ

1 พัฒนาระบบขอมูลสารสนเทศผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน(SGS)
2 พัฒนาคุณภาพการศึกษาดวยเทคโนโลยีสารสนเทศ DLIT

40,000 ศึกษานิเทศก

3 พัฒนาระบบบริหารจัดการขอมูลสารสนเทศดาน ICT

150,000

แผน/ICT

4 พัฒนาระบบงานสารบรรณอิเล็กทรอนิกส(my-office)

40,000

อํานวยการ

รวมทั้งสิ้น

30,000 ศึกษานิเทศก

260,000

ยุทธศาสตรที่ 6 การบริหารจัดการ

1

อบรมพัฒนาศักยภาพบุคลากรดานการเงิน บัญชี และพัสดุ

กลุม/งาน
ทีร่ ับผิดชอบ
150,000 การเงินฯ

2

ขับเคลื่อนนโยบายการบริหารงบประมาณและการจัดทําแผน

200,000 กลุมแผนฯ

โครงการ/กิจกรรม

3

พัฒนาประสิทธิภาพ การปฏิบัตริ าชการและบริหารจัด
การศึกษา
4 พัฒนาประสิทธิภาพการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการ
ปฏิบัติราชการ
5 จัดระบบการควบคุมภายในของ สพท.และโรงเรียน
6 ฝกซอม ปองกันและเผชิญเหตุอัคคีภัย
7 พัฒนาบุคลากรดานการประชาสัมพันธ
8 สงเสริมการดําเนินการคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ
ประเมินผล และนิเทศการศึกษา(ก.ต.ป.น.)
9 การพัฒนาความสามารถผูเรียนดานคณิตศาสตร
10 โครงการสานพลังประชารัฐ
รวมงบประมาณ
แผนปฏิบตั ิการประจําปี งบประมาณ

งบประมาณ

150,000 อํานวยการ
22,000 อํานวยการ
32,000
20,000
120,000
63,000

อํานวยการ
อํานวยการ
อํานวยการ
ศึกษานิเทศก

98,000 ศึกษานิเทศก
72,000 ศึกษานิเทศก
927,000
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