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ส�ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต 2 1

ค�ำน�ำ

 ส�ำนักงำนเขตพื้นท่ีกำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต 2 ได้จัดท�ำแผนพัฒนำกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน พุทธศักรำช  

2560 - 2564 ส�ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต 2 (แผนระยะกลำง) ภำยใต้บทบัญญัติของพระรำชบัญญัต ิ

กำรศึกษำแห่งชำติ ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2545 แนวนโยบำยด้ำนกำรศึกษำของนำยกรัฐมนตรี (พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชำ)  

แนวทำงในกำรขับเคลื่อนนโยบำยด้ำนกำรศึกษำของรัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวงศึกษำธิกำร (พลเอกดำว์พงษ์ รัตนสุวรรณ) 

ทิศทำงแผนกำรศึกษำแห่งชำติ (พ.ศ. 2560 - 2574) ทิศทำงและนโยบำยของส�ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำ 

ขั้นพื้นฐำน กระทรวงศึกษำธิกำร และแผนยุทธศำสตร์กำรศึกษำ 5 ปี (พ.ศ. 2560 - 2564) ส�ำนักงำนศึกษำธิกำร

จังหวัดกรุงเทพมหำนคร รวมทั้งมีกำรวิเครำะห์สภำพแวดล้อมขององค์กร เพื่อก�ำหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้ำประสงค์ 

กลยุทธ์ จุดเน้นและตัวชี้วัด ให้ครอบคลุมกำรพัฒนำคุณภำพผู้เรียนในระดับกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน กำรเพิ่มโอกำสเข้ำถึง 

บริกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำนให้ทั่วถึงครอบคลุมผู้เรียนให้ได้รับโอกำสในกำรพัฒนำเต็มตำมศักยภำพและมีคุณภำพ 

กำรพัฒนำคุณภำพครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ และกำรพัฒนำระบบกำรบริหำรจัดกำรให้มีประสิทธิภำพและใช้แผน 

ดังกล่ำวเป็นกรอบแนวทำงในกำรจัดท�ำแผนปฏิบัติกำรประจ�ำปีงบประมำณของส�ำนักงำนเขตพื้นท่ีกำรศึกษมัธยมศึกษำ 

เขต 2 และสถำนศึกษำให้มีคุณภำพต่อไป

 ส�ำนักงำนเขตพ้ืนท่ีกำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต 2 ขอขอบคุณคณะท�ำงำนตลอดจนผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ำยที่มีส่วน 

เกี่ยวข้องในกำรจัดท�ำแผนพัฒนำกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน พุทธศักรำช 2560 - 2564 ส�ำนักงำนเขตพื้นท่ีกำรศึกษำ 

มัธยมศึกษำ เขต 2 จนส�ำเร็จลุล่วงไปด้วยดี และหวังเป็นอย่ำงยิ่งว่ำแผนพัฒนำกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน พุทธศักรำช  

2560 - 2564 ดังกล่ำว จะน�ำไปสู่กำรประกันโอกำสและควำมเสมอภำคทำงกำรศึกษำ กำรพัฒนำคุณภำพและ

มำตรฐำนกำรศึกษำให้ดียิ่งขึ้นต่อไป

  กลุ่มนโยบำยและแผน

  ส�ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต 2



2 แผนพัฒนำกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน พุทธศักรำช 2560 -2564
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ส�ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต 2 3

 บริบททั่วไป 

 ส�ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต 2 เป็นหน่วยงำนในสังกัดส�ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำ 

ขั้นพื้นฐำน มีภำรกิจหลักในด้ำนกำรส่งเสริม สนับสนุน และบริหำรจัดกำรศึกษำขั้นพื้นฐำนอย่ำงทั่วถึงให้มีคุณภำพ 

ตำมมำตรฐำน  โดยมีบริบททั่วไป  ดังนี้ 

 อำณำเขตติดต่อ 

 ทิศเหนือ  อำณำเขตติดต่อกับ จังหวัดปทุมธำนี 

 ทิศตะวันออก  อำณำเขตติดต่อกับ จังหวัดฉะเชิงเทรำ 

 ทิศตะวันตก  อำณำเขตติดต่อกับ จังหวัดนนทบุรีและกรุงเทพมหำนคร

 ทิศใต้  อำณำเขตติดต่อกับ จังหวัดสมุทรปรำกำร 

 เขตพื้นที่บริกำรของส�ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต 2  ประกอบด้วย 27 เขต  ดังนี้ 

  1. เขตคลองสำมวำ   2.  เขตคันนำยำว 

  3. เขตจตุจักร   4.  เขตดอนเมือง 

  5.  เขตบำงกะปิ   6.  เขตบำงเขน 

  7.  เขตบึงกุ่ม   8.  เขตประเวศ 

  9.  เขตมีนบุรี  10.  เขตลำดกระบัง 

 11.  เขตลำดพร้ำว  12.  เขตวังทองหลำง 

 13.  เขตสวนหลวง  14.  เขตสะพำนสูง 

 15.  เขตสำยไหม  16.  เขตหนองจอก 

 17.  เขตหลักสี่  18.  เขตห้วยขวำง 

 19.  เขตคลองเตย  20.  เขตดินแดง 

 21.  เขตบำงคอแหลม  22.  เขตบำงนำ 

 23.  เขตบำงรัก  24.  เขตพระโขนง 

 25.  เขตยำนนำวำ  26.  เขตวัฒนำ 

 27.  เขตสำทร

ส�ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต 2 3ส�ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต 2 3

บริบทและสภำพกำรจัดกำรศึกษำ

ส่วนที่ 1



4 แผนพัฒนำกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน พุทธศักรำช 2560 -25644 แผนพัฒนำกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน พุทธศักรำช 2560 -2564



ส�ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต 2 5

   สภำพกำรจัดกำรศึกษำ อ�ำนำจหน้ำที่ และควำมรับผิดชอบ

 ส�ำนักงำนเขตพื้นท่ีกำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต 2 ตั้งอยู่ในบริเวณโรงเรียนพิบูลอุปถัมภ์ ถนนลำดพร้ำว  

เขตห้วยขวำง กรุงเทพฯ 10310 ดูแลรับผิดชอบกำรจัดกำรศึกษำในเขตกรุงเทพมหำนคร จ�ำนวน 27 เขตกำรปกครอง  

เป็นหน่วยงำนภำยใต้กำรก�ำกับดูแลของสำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน แบ่งส่วนรำชกำรตำมกฎกระทรวง 

ว่ำด้วยกำรก�ำหนดหลักเกณฑ์กำรแบ่งส่วนรำชกำรภำยในส�ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำพุทธศักรำช 2546 และ 2553  

เพือ่ให้สอดคล้องกบัภำรกจิกำรกระจำยอ�ำนำจ กำรบรหิำรจดักำรศกึษำจำกส�ำนกังำนคณะกรรมกำรกำรศกึษำขัน้พืน้ฐำน 

และกระทรวงศึกษำธิกำร มีเอกภำพในกำรบริหำรจัดกำรศึกษำ บริหำรงำนมุ่งเน้นผลสัมฤทธ์ิ โดยแบ่งส่วนรำชกำร

ภำยในตำมโครงสร้ำงกำรบริหำรส�ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต 2  ดังนี้ 

 1.  กลุ่มอ�ำนวยกำร 

 2.  กลุ่มบริหำรงำนบุคคล 

 3.  กลุ่มนโยบำยและแผน 

 4.  กลุ่มส่งเสริมกำรจัดกำรศึกษำ 

 5.  กลุ่มนิเทศ ติดตำม และประเมินผลกำรจัดกำรศึกษำ 

 6.  กลุ่มบริหำรงำนกำรเงินและสินทรัพย์ 

 7.  หน่วยตรวจสอบภำยใน 

 8.  ศูนย์เทคโนโลยีสำรสนเทศทำงกำรศึกษำ 

 อ�ำนำจหน้ำที่และควำมรับผิดชอบ 

  1. จัดท�ำนโยบำย แผนพัฒนำ และมำตรฐำนกำรศึกษำของเขตพื้นที่กำรศึกษำให้สอดคล้องกับนโยบำย 

มำตรฐำนกำรศึกษำ  แผนกำรศึกษำ  แผนพัฒนำกำรศึกษำขั้นพื้นฐำนและควำมต้องกำรของท้องถิ่น 

  2. วิเครำะห์ กำรจัดตั้งงบประมำณเงินอุดหนุนทั่วไปของสถำนศึกษำ และหน่วยงำนในเขตพื้นที่กำรศึกษำ  

และแจ้งกำรจัดสรรงบประมำณที่ได้รับให้หน่วยงำนข้ำงต้นรับทรำบ รวมทั้งก�ำกับ ตรวจสอบ ติดตำมกำรใช้จ่ำย 

งบประมำณของหน่วยงำนดังกล่ำว 

  3. ประสำน ส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนำหลักสูตรร่วมกับสถำนศึกษำในเขตพื้นที่กำรศึกษำ 

  4.  ก�ำกับ ดูแล ติดตำม และประเมินผลสถำนศึกษำขั้นพื้นฐำนและในเขตพื้นที่กำรศึกษำ 

  5.  ศึกษำ วิเครำะห์ วิจัย และรวบรวมข้อมูลสำรสนเทศด้ำนกำรศึกษำในเขตพื้นที่กำรศึกษำ 

  6.  ประสำน กำรระดมทรัพยำกรด้ำนต่ำง ๆ รวมทั้งทรัพยำกรบุคคล เพื่อส่งเสริมสนับสนุนกำรจัดและ 

พัฒนำกำรศึกษำในเขตพื้นที่กำรศึกษำ 

  7.  จัดระบบ ประกันคุณภำพกำรศึกษำ และประเมินผลสถำนศึกษำในเขตพื้นที่กำรศึกษำ 

  8. ประสำน ส่งเสริม สนับสนุน กำรจัดกำรศึกษำของสถำนศึกษำเอกชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  

รวมทั้งบุคคลองค์กรชุมชนองค์กรวิชำชีพ สถำบันศำสนำ สถำนประกอบกำร และสถำบันอื่นที่จัดกำรศึกษำรูปแบบ 

ที่หลำกหลำยในเขตพื้นที่กำรศึกษำ 

  9. ด�ำเนินกำร และประสำน ส่งเสริม สนับสนุนกำรวิจัยและพัฒนำกำรศึกษำในเขตพื้นที่กำรศึกษำ 

 10. ประสำน ส่งเสริม กำรด�ำเนินกำรของคณะอนุกรรมกำร และคณะท�ำงำนด้ำนกำรศึกษำ 

 11. ประสำนกำรปฏิบัติรำชกำรทั่วไปกับองค์กร หรือหน่วยงำนต่ำง ๆ ทั้งภำครัฐ เอกชน และองค์กรปกครอง

ส่วนท้องถิ่นในฐำนะส�ำนักงำนผู้แทนกระทรวงศึกษำธิกำรในเขตพื้นที่กำรศึกษำ 



ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 

 ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ในปีการศึกษา 2558 ของนักเรียนชั้น 

มัธยมศึกษาปีท่ี 3 ใน 5 กลุ่มสาระการเรียนรู้พบว่า ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงกว่าระดับ สพฐ. และระดับประเทศ  

ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ โดยเฉล่ียคะแนนรวมทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ได้ล�าดับที่ 1         

ของประเทศ 

ตารางแสดงผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) 

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3  ปีการศึกษา 2558  

แผนภูมิแสดงผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน (O-NET) ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3

กลุ่มสาระการเรียนรู้
ระดับเขตพื้นที่ ระดับประเทศ

ส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 2 9

คะแนนเฉลี่ยร้อยละ

ระดับ สพฐ.

 ภาษาไทย 45.45 42.89 42.64

 คณิตศาสตร์ 38.76 32.42 32.40

 วิทยาศาสตร์ 42.75 37.88 37.63

 สังคมศึกษา 51.76 46.42 46.24

 ภาษาอังกฤษ 36.72 30.08 30.54

            รวม 43.08 37.93 37.89



แผนภูมิแสดงผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน (O-NET) ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6

10 แผนพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2560 -2564

กลุ่มสาระการเรียนรู้
ระดับเขตพื้นที่ ระดับประเทศ

คะแนนเฉลี่ยร้อยละ

ระดับ สพฐ.

 ภาษาไทย 55.47 49.95 49.36

 คณิตศาสตร์ 31.61 26.65 26.59

 วิทยาศาสตร์ 35.28 33.55 33.40

 สังคมศึกษา 41.95 40.01 39.71

 ภาษาอังกฤษ 31.01 24.68 24.98

            รวม 39.06 34.97 34.81

ตารางแสดงผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) 

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6  ปีการศึกษา 2558  

ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 

 ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ในปีการศึกษา 2558 ของนักเรียนชั้น 

มัธยมศึกษาปีที่ 6 ใน 5 กลุ่มสาระการเรียนรู้พบว่าผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงกว่าระดับ สพฐ. และระดับประเทศ  

ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ โดยเฉล่ียคะแนนรวมทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ได้ล�าดับที่ 2         

ของประเทศ



6 แผนพัฒนำกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน พุทธศักรำช 2560 -2564

 12. ปฏบิตัหิน้ำทีอ่ืน่ เกีย่วกบักจิกำรภำยในเขตพ้ืนทีก่ำรศกึษำทีม่ไิด้ระบุให้เป็นหน้ำทีข่องหน่วยงำนใดโดยเฉพำะ 

หรือปฏิบัติงำนอื่นที่ได้รับมอบหมำย

 ระบบบริหำรจัดกำรศึกษำ ส�ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต 2 บริหำรงำนโดยกำรมีส่วนร่วม 

ขององค์คณะบุคคลตำมแนวทำงกำรกระจำยอ�ำนำจกำรบริหำรจัดกำรให้ส�ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำและสถำนศึกษำ 

ประกอบด้วยคณะกรรมกำรขับเคลื่อนกำรปฏิรูปกำรศึกษำของกระทรวงศึกษำธิกำรในภูมิภำค และคณะกรรมกำร

ติดตำม ตรวจสอบ ประเมินผล และนิเทศกำรศึกษำ  ดังน้ี

 คณะกรรมกำรขับเคลื่อนกำรปฏิรูปกำรศึกษำของกระทรวงศึกษำธิกำรในภูมิภำค

 1. พลเอก ดำว์พงษ์  รัตนสุวรรณ รัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวงศึกษำธิกำร ประธำนกรรมกำร

 2.  พลเอก สุรเชษฐ์  ชัยวงศ์ รัฐมนตรีช่วยว่ำกำรกระทรวงศึกษำธิกำร กรรมกำร

 3.  นำยธีระเกียรติ  เจริญเศรษฐศิลป์ รัฐมนตรีช่วยว่ำกำรกระทรวงศึกษำธิกำร กรรมกำร

 4.  นำยกำรุณ  สกุลประดิษฐ์ เลขำธิกำรคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน  กรรมกำร

 5.  นำยชัยพฤกษ์  เสรีรักษ์ เลขำธิกำรคณะกรรมกำรอำชีวศึกษำ กรรมกำร

 6.  น.ส.อำภรณ์  แก่นวงศ์ เลขำธิกำรคณะกรรมกำรกำรอุดมศึกษำ กรรมกำร

 7.  นำยกมล  รอดคล้ำย เลขำธิกำรสภำกำรศึกษำ กรรมกำร

 8.  รองศำสตรำจำรย์ก�ำจร  ตติยำกวี ปลัดกระทรวงศึกษำธิกำร                    กรรมกำรและเลขำนุกำร                                               

 คณะกรรมกำรติดตำม  ตรวจสอบ  ประเมินผล  และนิเทศกำรศึกษำ

 1.  นำยไพรัช  แสงทอง  ผู้อ�ำนวยกำรส�ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ  ประธำนกรรมกำร 

                                           มัธยมศึกษำ เขต 2 

 2.  นำงวรรณดี  นำคสุขปำน       ผู้แทนผู้บริหำรสถำนศึกษำขั้นพื้นฐำนของรัฐ  กรรมกำร 

 3.  นำงกมลวรรณ  ชัยวำนิชศิริ    ผู้แทนผู้บริหำรสถำนศึกษำขั้นพื้นฐำนของเอกชน กรรมกำร 

 4.  นำยภักดี  คงดำ ผู้ทรงคุณวุฒิ  กรรมกำร 

 5.  นำยนำวี  ยั่งยืน  ผู้ทรงคุณวุฒิ      กรรมกำร 

 6.  นำยถวิล  ศรีใจงำม  ผู้ทรงคุณวุฒิ  กรรมกำร 

 7.  นำยยศรินทร์  ตลับนำค  ผู้ทรงคุณวุฒิ  กรรมกำร 

 8.  นำยปัญญำ  สังข์ภิรมย์  ผู้ทรงคุณวุฒิ  กรรมกำร 

 9.  นำงศศิภำ  เอี่ยวเจริญ  ผู้อำนวยกำรกลุ่มนิเทศติดตำม               กรรมกำรและเลขำนุกำร 

                                            และประเมินผลกำรจัดกำรศึกษำ



ส�ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต 2 7

 1.  สถำนศึกษำ

  จ�ำนวนโรงเรียนจ�ำแนกตำมขนำด และ จ�ำนวนนักเรียน

  ขนำดโรงเรียน  จ�ำนวนนักเรียน (คน)  จ�ำนวนโรงเรียน

  ขนำดเล็ก   นักเรียนน้อยกว่ำหรือเท่ำกับ 500 คน  2  โรงเรียน

  ขนำดกลำง   นักเรียน ตั้งแต่ 501 - 1,500 คน  6  โรงเรียน

  ขนำดใหญ่   นักเรียน ตั้งแต่ 1,501 - 2,500 คน  21  โรงเรียน

  ขนำดใหญ่พิเศษ นักเรียน ตั้งแต่ 2,500 คน ขึ้นไป  23  โรงเรียน

   รวม   52 โรงเรียน

ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนำยน 2559

 2. นักเรียน

    จ�ำนวนนักเรียนจ�ำแนกตำมระดับชั้น  และจ�ำนวนห้องเรียน

  
ระดับชั้น

  จ�ำนวนนักเรียน (คน)  จ�ำนวน

   ชำย หญิง รวม ห้องเรียน

 ชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 1 11,277 11,779 23,056 548

 ชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 2 11,140 12,196 23,336 542

 ชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 3 10,397 11,732 22,129 542

 ชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 4 8,082 11,006 19,008 511

 ชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 5 7,678 11,055 18,733 514

 ชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 6 7,316 10,791 18,107 508

  รวมทั้งสิ้น 55,890 68,559 124,449 3,165

ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนำยน 2559

   ข้อมูลพื้นฐำนทำงกำรศึกษำ 

 ส�ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต 2 ดูแลรับผิดชอบกำรจัดกำรศึกษำระดับชั้นมัธยมศึกษำตอนต้น 

และมัธยมศึกษำตอนปลำย  ดังนี้



8 แผนพัฒนำกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน พุทธศักรำช 2560 -2564

 3. ครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ

  3.1  จ�ำนวนบุคลำกรทำงกำรศึกษำที่ปฏิบัติงำน ณ ส�ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต 2

    ประเภทบุคลำกร จ�ำนวน (คน )

  ผู้อ�ำนวยกำร  1

  รองผู้อ�ำนวยกำร  4

  กลุ่มอ�ำนวยกำร  6

  กลุ่มบริหำรงำนบุคคล  12

  กลุ่มนโยบำยและแผน  7

  กลุ่มส่งเสริมกำรจัดกำรศึกษำ  7

  กลุ่มนิเทศ ติดตำม และประเมินผลกำรจัดกำรศึกษำ 13

  กลุ่มบริหำรงำนกำรเงินและสินทรัพย์ 7

  หน่วยตรวจสอบภำยใน  3

  ศูนย์เทคโนโลยีสำรสนเทศทำงกำรศึกษำ 1

  ลูกจ้ำงประจ�ำ  1

  ลูกจ้ำงชั่วครำว  14

    รวม 76

  ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนำยน 2559

     

  3.2  จ�ำนวนข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำของสถำนศึกษำ

    ข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ จ�ำนวน ( คน )

   ผู้อ�ำนวยกำรโรงเรียน  52

   รองผู้อ�ำนวยกำรโรงเรียน  175

   ครู  6,127

    รวม 6,354

      ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนำยน 2559

   ผลกำรด�ำเนินงำน 

 ปีงบประมำณ พ.ศ. 2559 ส�ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต 2 ขับเคลื่อนภำรกิจโดยใช้แผน 

ปฏิบัติกำรประจ�ำปี เป็นเครื่องมือในกำรบริหำรจัดกำรและพัฒนำกำรศึกษำ ภำยใต้กลยุทธ์ 4 ด้ำน ผลกำรด�ำเนินงำน 

ตำมตัวช้ีวัดควำมส�ำเร็จตำมแผนปฏิบัติกำรประจ�ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2559 ส่วนใหญ่บรรลุเป้ำหมำย โดยสรุปผล 

กำรด�ำเนินงำนตำมภำรกิจในประเด็นส�ำคัญด้ำนคุณภำพกำรศึกษำ  ดังนี้ 



ส�ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต 2 11

                                                    ส่วนที่ 2
         แนวทำงและนโยบำยที่เกี่ยวข้องกับกำรจัดกำรศึกษำ

   รัฐธรรมนูญแห่งรำชอำณำจักรไทย (ฉบับร่ำง) พ.ศ. 2559

	 ส�ำหรับเนื้อหำสำระที่เกี่ยวกับกำรจัด	“กำรศึกษำ”	 ในร่ำงรัฐธรรมนูญ	ถูกเขียนอยู่ในหมวด	5	หน้ำที่	 ของรัฐ	 

ในมำตรำ	50	ดังนี้

	 หมวด	5	หน้ำที่ของรัฐ	มำตรำ	50	รัฐต้องด�ำเนินกำรให้เด็กทุกคนได้รับกำรศึกษำภำคบังคับที่มีคุณภำพอย่ำง 

ทั่วถึงโดยไม่เรียกเก็บค่ำใช้จ่ำย

	 รัฐต้องด�ำเนินกำร	หรือจัดให้มีกำรศึกษำก่อนวัยเรียนที่มีคุณภำพอย่ำงทั่วถึง

 รัฐต้องด�ำเนินกำรให้ประชำชนต้องได้รับกำรศึกษำตำมควำมต้องกำรในระบบต่ำงๆ		รวมทั้งกำรศึกษำตลอดชีวิต	 

และจัดให้มีกำรร่วมมือกันระหว่ำงรัฐ	องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	และเอกชนในกำรจัดกำรศึกษำ	ทุกระดับ	 โดยรัฐมี 

หน้ำที่ด�ำเนินกำรก�ำกับส่งเสริม	 และสนับสนุนให้กำรจัดกำรศึกษำดังกล่ำวมีคุณภำพได้มำตรฐำนสำกล	 และด�ำเนินกำร 

ให้ผู้ด้อยโอกำสได้รับกำรสนับสนุนค่ำใช้จ่ำยในกำรศึกษำตำมควำมถนัดของตน	 ทั้งนี้	 ตำมกฎหมำยว่ำด้วยกำรศึกษำ 

แห่งชำติ	ซึ่งอย่ำงน้อยต้องมีบทบัญญัติเกี่ยวกับกำรจัดท�ำแผนกำรศึกษำแห่งชำติ	และด�ำเนินกำร	และตรวจสอบ 

กำรด�ำเนินกำรให้เป็นไปตำมแผนกำรศึกษำแห่งชำติด้วย

	 กำรศึกษำท้ังปวงต้องมุ่งพัฒนำผู้เรียนให้เป็นคนดี	มีวินัย	ภูมิใจในชำติ	สำมำรถเชี่ยวชำญได้ตำมควำมถนัด 

ของตน	และมีควำมรับผิดชอบต่อครอบครัว	ชุมชน	สังคม	และประเทศชำติ

   พระรำชบัญญัติกำรศึกษำแห่งชำติ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545

	 พระรำชบัญญัติกำรศึกษำแห่งชำติ	(ฉบับที่	2)	พ.ศ.	2545	ได้บัญญัติไว้ว่ำ

         มำตรำ 4		ในพระรำชบัญญัตินี้
 								 “กำรศึกษำ”	 หมำยควำมว่ำ	 กระบวนกำรเรียนรู้เพื่อควำมเจริญงอกงำมของบุคคลและสังคม	 โดยกำรถ่ำยทอด
ควำมรู้	 กำรฝึก	 กำรอบรม	 กำรสืบสำนทำงวัฒนธรรม	 กำรสร้ำงสรรค์จรรโลงควำมก้ำวหน้ำทำงวิชำกำร	 กำรสร้ำง 
องค์ควำมรู้อันเกิดจำกกำรจัดสภำพแวดล้อม	สังคม	กำรเรียนรู้และปัจจัยเกื้อหนุนให้บุคคลเรียนรู้อย่ำงต่อเนื่องตลอดชีวิต
									 “กำรศึกษำขั้นพื้นฐำน”		หมำยควำมว่ำ		กำรศึกษำก่อนระดับอุดมศึกษำ
 มำตรำ 6	กำรจัดกำรศึกษำต้องเป็นไปเพื่อพัฒนำคนไทยให้เป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ทั้งร่ำงกำย	จิตใจ	สติปัญญำ	
ควำมรู้และคุณธรรม	มีจริยธรรมและวัฒนธรรมในกำรด�ำรงชีวิตสำมำรถอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้อย่ำงมีควำมสุข
 มำตรำ 8 	กำรจัดกำรศึกษำให้ยึดหลักดังนี้
									 (1)		เป็นกำรศึกษำตลอดชีวิตส�ำหรับประชำชน
									 (2)		ให้สังคมมีส่วนร่วมในกำรจัดกำรศึกษำ
									 (3)		กำรพัฒนำสำระและกระบวนกำรเรียนรู้ให้เป็นไปอย่ำงต่อเนื่อง
 มำตรำ ๙		กำรจัดระบบ	โครงสร้ำง	และกระบวนกำรจัดกำรศึกษำ	ให้ยึดหลักดังนี้
									 (1)		มีเอกภำพด้ำนนโยบำย	และมีควำมหลำกหลำยในกำรปฏิบัติ
									 (2)		มีกำรกระจำยอ�ำนำจไปสู่เขตพื้นที่กำรศึกษำ	สถำนศึกษำ	และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น



12 แผนพัฒนำกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน พุทธศักรำช 2560 -2564

    				 (3)		มีกำรก�ำหนดมำตรฐำนกำรศึกษำ	และจัดระบบประกันคุณภำพกำรศึกษำทุกระดับและประเภทกำรศึกษำ
									 (4)		มีหลักกำรส่งเสริมมำตรฐำนวิชำชีพครู	 คณำจำรย์	 และบุคลำกรทำงกำรศึกษำ	 และกำรพัฒนำครู	 
คณำจำรย์		และบุคลำกรทำงกำรศึกษำอย่ำงต่อเนื่อง
									 (5)	 ระดมทรัพยำกรจำกแหล่งต่ำง	ๆ	มำใช้ในกำรจัดกำรศึกษำ
									 (6)	 กำรมีส่วนร่วมของบุคคล	 ครอบครัว	 ชุมชน	 องค์กำรชุมชน	 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	 องค์กรเอกชน	
องค์กรวิชำชีพ		สถำบันศำสนำ		สถำนประกอบกำร		และสถำบันสังคมอื่น
  มำตรำ 10 กำรจัดกำรศึกษำ	 ต้องจัดให้บุคคลมีสิทธิและโอกำสเสมอกันในกำรรับกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน 
ไม่น้อยกว่ำสิบสองปีที่รัฐต้องจัดให้อย่ำงทั่วถึงและมีคุณภำพโดยไม่เก็บค่ำใช้จ่ำยกำรจัดกำรศึกษำส�ำหรับบุคคลซึ่งมี 
ควำมบกพร่องทำงร่ำงกำย	 จิตใจ	 สติปัญญำ	 อำรมณ์	 สังคม	 กำรสื่อสำร	 และกำรเรียนรู้	 หรือมีร่ำงกำยพิกำร	 หรือ 
ทุพพลภำพหรือบุคคล	 ซึ่งไม่สำมำรถพึ่งตนเองได้	 หรือไม่มีผู้ดูแลหรือด้อยโอกำส	 ต้องจัดให้บุคคลดังกล่ำวมีสิทธิ 
และโอกำสได้รับกำรศึกษำข้ันพื้นฐำนเป็นพิเศษ
  จุดมุ่งหมำยของกำรจัดกำรศึกษำตำมมำตรำดังกล่ำวเป็นกำรให้บุคคลมีสิทธิและโอกำสเสมอกันในกำรรับ 
กำรศึกษำขั้นพื้นฐำนไม่น้อยกว่ำสิบสองปี	 เป็นกำรจัดกำรศึกษำโดยยึดหลักเป็นกำรศึกษำตลอดชีวิตส�ำหรับประชำชน	 
และให้สังคมและองค์กรในท้องถิ่นในมีส่วนร่วมในกำรจัดกำรศึกษำ	 นอกจำกนี้กำรจัดกำรศึกษำมีจุดมุ่งหมำยเพื่อเน้น 
กำรพัฒนำคนไทยให้เป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ทั้งร่ำงกำยและจิตใจ	 สติปัญญำ	 ควำมรู้	 คุณธรรม	 จริยธรรม	 และวัฒนธรรม 
ในกำรด�ำรงชีวิต		สำมำรถอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้อย่ำงมีควำมสุข

   แนวนโยบำยของนำยกรัฐมนตรี (พลเอก ประยุทธ์  จันทร์โอชำ)

										 ค�ำแถลงนโยบำยของคณะรัฐมนตรี	 (พลเอกประยุทธ์	 จันทร์โอชำ	 นำยกรัฐมนตรี)	 แถลงต่อสภำนิติบัญญัต ิ
แห่งชำติ	วันศุกร์ที่	12	กันยำยน	2557	ว่ำ	รัฐบำลจะน�ำกำรศึกษำ	ศำสนำ	ศิลปวัฒนธรรม	ควำมภำคภูมิใจในประวัติศำสตร์
และควำมเป็นไทยมำใช้สร้ำงสังคมให้เข้มแข็งอย่ำงมีคุณภำพและคุณธรรมควบคู่กันดังนี้
	 1)	จัดให้มีกำรปฏิรูปกำรศึกษำและกำรเรียนรู้	โดยให้ควำมส�ำคัญทั้งกำรศึกษำในระบบและกำรศึกษำทำงเลือก 
ไปพร้อมกัน	 เพื่อสร้ำงคุณภำพของคนไทยให้สำมำรถเรียนรู้	 พัฒนำตนได้เต็มตำมศักยภำพ	ประกอบอำชีพและด�ำรงชีวิต
ได้โดยมีควำมใฝ่รู้และทักษะท่ีเหมำะสม	 เป็นคนดีมีคุณธรรม	 สร้ำงเสริมคุณภำพกำรเรียนรู้	 โดยเน้นกำรเรียนรู้เพื่อ
สร้ำงสัมมำชีพในพื้นที่	ลดควำมเหลื่อมล�้ำ	และพัฒนำก�ำลังคนให้เป็นที่ต้องกำรเหมำะสมกับพื้นที่	ทั้งในด้ำนกำรเกษตร	
อุตสำหกรรม	และธุรกิจบริกำร
	 2)	 ในระยะเฉพำะหน้ำ	 จะปรับเปลี่ยนกำรจัดสรรงบประมำณสนับสนุนกำรศึกษำให้สอดคล้องกับควำมจ�ำเป็น 
ของผู้เรียนและลักษณะพื้นที่ของสถำนศึกษำ	และปรับปรุงและบูรณำกำรระบบกำรกู้ยืมเงินเพื่อกำรศึกษำให้มีประสิทธิภำพ	
เพื่อเพิ่มโอกำสแก่ผู้ยำกจนหรือด้อยโอกำส	 จัดระบบกำรสนับสนุนให้เยำวชนและประชำชนทั่วไปมีสิทธิเลือกรับบริกำร 
กำรศึกษำ		ทั้งในระบบโรงเรียนและนอกโรงเรียน		โดยจะพิจำรณำจัดให้มีคูปองกำรศึกษำเป็นแนวทำงหนึ่ง
									 3)	 ให้องค์กรภำคประชำสังคม	ภำคเอกชน	องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและประชำชนทั่วไปมีโอกำสร่วมจัด 
กำรศึกษำที่มีคุณภำพและทั่วถึง	 และร่วมในกำรปฏิรูปกำรศึกษำและกำรเรียนรู้	 กระจำยอ�ำนำจกำรบริหำรจัดกำรศึกษำ
สู่สถำนศึกษำ	 เขตพื้นท่ีกำรศึกษำและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตำมศักยภำพและควำมพร้อม	 โดยให้สถำนศึกษำ
สำมำรถเป็นนิติบุคคลและบริหำรจัดกำรได้อย่ำงอิสระและคล่องตัวขึ้น
									 4)	 พัฒนำคนทุกช่วงวัยโดยส่งเสริมกำรเรียนรู้ตลอดชีวิต	 เพื่อให้สำมำรถมีควำมรู้และทักษะใหม่ท่ีสำมำรถ 
ประกอบอำชีพได้หลำกหลำยตำมแนวโน้มกำรจ้ำงงำนในอนำคต	 ปรับกระบวนกำรเรียนรู้และหลักสูตรให้เชื่อมโยงกับ 
ภูมิสังคม	 โดยบูรณำกำรควำมรู้และคุณธรรมเข้ำด้วยกัน	 เพื่อให้เอื้อต่อกำรพัฒนำผู้เรียนทั้งในด้ำนควำมรู้	 ทักษะ	 
กำรใฝ่เรียนรู้	 กำรแก้ปัญหำ	 กำรรับฟังควำมเห็นผู้อื่น	 กำรมีคุณธรรม	 จริยธรรม	 และควำมเป็นพลเมืองดี	 โดยเน้น	 
ควำมร่วมมือระหว่ำงผู้เกี่ยวข้องทั้งในและนอกโรงเรียน
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	 5)	 ส่งเสริมอำชีวศึกษำและกำรศึกษำระดับวิทยำลัยชุมชน	 เพื่อสร้ำงแรงงำนที่มีทักษะโดยเฉพำะในท้องถิ่นที่

มีควำมต้องกำรแรงงำน	และพัฒนำคุณภำพมำตรฐำนกำรศึกษำให้เชื่องโยงกับมำตรฐำนวิชำชีพ

	 6)	 พัฒนำระบบกำรผลิตและพัฒนำครูที่มีคุณภำพและมีจิตวิญญำณของควำมเป็นครู	เน้นครูผู้สอนให้มีวุฒิ 

ตรงตำมวชิำทีส่อน	น�ำเทคโนโลยสีำรสนเทศและเครือ่งมอืทีเ่หมำะสมมำใช้ในกำรเรยีนกำรสอนเพือ่เป็นเครือ่งมือช่วยครู 

หรือเพื่อกำรเรียนรู้ด้วยตนเอง	 เช่น	 กำรเรียนทำงไกล	 กำรเรียนโดยระบบอิเล็กทรอนิกส์	 เป็นต้น	 รวมทั้งปรับระบบ 

กำรประเมินสมรรถนะที่สะท้อนประสิทธิภำพกำรจัดกำรเรียนกำรสอนและกำรพัฒนำคุณภำพผู้เรียนเป็นส�ำคัญ

	 7)	 ทะนบุ�ำรุงและอปุถัมภ์พระพทุธศำสนำและศำสนำอืน่ ๆ สนบัสนนุให้องค์กรทำงศำสนำมบีทบำทส�ำคญัใน 

กำรปลูกฝังคุณธรรม	จริยธรรม	ตลอดจนพัฒนำคุณภำพชีวิต	 สร้ำงสันติสุขและควำมปรองดองสมำนฉันท์ในสังคมไทย

อย่ำงยั่งยืนและมีส่วนร่วมในกำรพัฒนำสังคมตำมควำมพร้อม

		 8)	 อนุรักษ์	 ฟื้นฟู	 และเผยแพร่มรดกทำงวัฒนธรรม	 ภำษำไทยและภำษำถิ่น	 ภูมิปัญญำท้องถิ่น	 รวมทั้ง 

ควำมหลำกหลำยของศิลปวัฒนธรรมไทย	เพื่อกำรเรียนรู้	สร้ำงควำมภำคภูมิใจในประวัติศำสตร์และควำมเป็นไทย	 

น�ำไปสู่กำรสร้ำงควำมสัมพันธ์อันดีในระดับประชำชน	 ระดับชำติ	 ระดับภูมิภำค	 และระดับนำนำชำติ	 ตลอดจนเพิ่ม

มูลค่ำทำงเศรษฐกิจให้แก่ประเทศ

	 9)	 สนับสนุนกำรเรียนรู้ภำษำต่ำงประเทศ	 วัฒนธรรมของประเทศเพื่อนบ้ำนและวัฒนธรรมสำกล	และ 

กำรสร้ำงสรรค์งำนศิลปะและวัฒนธรรมที่เป็นสำกล	เพ่ือเตรียมเข้ำสู่เสำหลักวัฒนธรรมของประชำคมอำเซียนและ 

เพื่อกำรเป็นส่วนหนึ่งของประชำคมโลก

	 10)	 ปลูกฝังค่ำนิยมและจิตส�ำนึกที่ดี	 รวมทั้งสนับสนุนกำรผลิตสื่อคุณภำพ	 เพื่อเปิดพื้นที่สำธำรณะให้เยำวชน 

และประชำชนได้มีโอกำสแสดงออกอย่ำงสร้ำงสรรค์

   นโยบำยรัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวงศึกษำธิกำร  (พลเอก ดำว์พงษ์  รัตนสุวรรณ)

 ควำมน�ำ

											พระบำทสมเด็จพระเจ้ำอยู่หัวฯ	ทรงมีพระบรมรำชโองกำรโปรดเกล้ำฯ	ประกำศแต่งตั้งรัฐมนตรี	ตำมประกำศ	 

ณ	วันที่	 19	 สิงหำคม	พุทธศักรำช	 2558	 โดยแต่งตั้งให้	 พลเอก	ดำว์พงษ์	 รัตนสุวรรณ	 เป็นรัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวง 

ศึกษำธิกำร	 และ	 นำยธีระเกียรติ	 เจริญเศรษฐศิลป์	 เป็นรัฐมนตรีช่วยว่ำกำรกระทรวงศึกษำธิกำร	 และ	 พลเอก	 

สุรเชษฐ์		ชัยวงศ์		เป็นรัฐมนตรีช่วยว่ำกำรกระทรวงศึกษำธิกำรตำมประกำศ	ณ	วันที่	30	สิงหำคม	2557

		 เมื่อวันที่	 27	สิงหำคม	2558	รัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวงศึกษำธิกำร	 ได้มอบนโยบำยแก่ผู้บริหำรระดับสูงของ 

กระทรวงศึกษำธิกำร	ผู้บริหำรส่วนภูมิภำค	และข้ำรำชกำรสังกัดกระทรวงศึกษำธิกำรทั่วประเทศ	เพื่อเป็นแนวทำง 

ในกำรขับเคล่ือนนโยบำยของรัฐบำลและของกระทรวงศึกษำธิกำรไปสู่กำรปฏิบัติให้เกิดประสิทธิผลต่อเด็ก	

เยำวชน	ประชำชน		และกำรพัฒนำประเทศโดยรวม

 ทัศนคติในกำรท�ำงำน

  เหตุผลและควำมจ�ำเป็นที่เกิดขึ้นกับประเทศจนมีคณะรักษำควำมสงบแห่งชำติ	(คสช.)	รัฐบำลปัจจุบันได้เข้ำมำ 

บริหำรประเทศ	 เนื่องจำกสถำนกำรณ์บ้ำนเมืองอยู่ในสภำวกำรณ์ที่ไม่ปกติ	 ต้องช่วยกันยุติควำมขัดแย้งและปฏิรูป 

ประเทศไทย	 ซึ่งในส่วนของกำรศึกษำนั้น	 ถือว่ำเป็นพื้นฐำนของกำรปฏิรูปทุกเรื่องเริ่มจำกกำรปฏิรูป	 11	 ด้ำนของคณะ

รักษำควำมสงบแห่งชำติ	 เพรำะกำรศึกษำเป็นพื้นฐำนของควำมมั่นคงยั่งยืนในกำรปฏิรูปประเทศ	 ต้องใช้เวลำนำนและ

ต้องมีแผนปฏิรูปทั้งระยะเร่งด่วน	 ระยะปำนกลำง	 และระยะยำว	กระทรวงศึกษำธิกำรต้องด�ำเนินกำรปฏิรูปกำรศึกษำ 

โดยค�ำนึงถึงอนำคตของนักเรียนซึ่งก็คือลูกหลำนของเรำ	 ให้มีชีวิตที่สดใสและสำมำรถแข่งขันกับนำนำประเทศได้	 

ต่อจำกนี้	ต้องขอทุกคนสละเวลำมำกขึ้นเพรำะมีงำนเร่งด่วนที่ต้องท�ำ	ต้องกำรผลลัพธ์มำกขึ้น	 เร็วขึ้น	และต้องสื่อสำรกัน 

เพื่อลดควำมรู้สึกขัดแย้งทั้งหมดในกระทรวงศึกษำธิกำร	โดยจะขอดูที่ผลงำนของทุกท่ำน



14 แผนพัฒนำกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน พุทธศักรำช 2560 -2564

 แนวคิดในกำรท�ำงำนของส่วนรำชกำร

  ส่วนรำชกำรตัง้แต่ระดบัพ้ืนที	่ ต้องด�ำเนนิกำรแปลงนโยบำยของรฐับำลและของกระทรวงศกึษำธกิำร	 ตำมภำรกจิ 

งำนในขอบเขตควำมรับผิดชอบของหน่วยงำน	 เพื่อน�ำไปสู่กำรปฏิบัติมีกำรศึกษำวิเครำะห์และปรับกลยุทธ์กำรท�ำงำน 

ปัจจุบันให้สอดคล้องกับแนวนโยบำยให้เห็นผลเป็นรูปธรรม	 เพื่อให้ทรำบถึงผลกำรด�ำเนินงำนและควำมคิดเห็นเพื่อ 

กำรหลอมรวมวิธีกำรท�ำงำนให้รวดเร็วและท�ำงำนร่วมกันได้คล่องตัวมำกขึ้นโดยมีแผนกำรด�ำเนินกำรแบ่งเป็นกลุ่ม	

ดังนี้

		 1.		งำนที่ด�ำเนินกำรอยู่แล้วและตรงตำมนโยบำย

			 2.		งำนที่ด�ำเนินกำรอยู่แล้วสำมำรถปรับให้เป็นไปตำมนโยบำย

										 3.		งำนที่ด�ำเนินกำรและเพิ่มตำมนโยบำยใหม่	แบ่งเป็น

	 	 3.1	งำนที่เพิ่มโดยไม่ต้องใช้งบประมำณด�ำเนินกำร

	 	 3.2	งำนที่เพิ่มโดยต้องใช้เวลำและงบประมำณด�ำเนินกำร

   แนวทำงในกำรขับเคลื่อนนโยบำยด้ำนกำรศึกษำ

	 ประกอบด้วย	2	ส่วน	คือ

        1. น้อมน�ำกระแสพระรำชด�ำรัสของพระบำทสมเด็จพระเจ้ำอยู่หัวฯ ที่เกี่ยวกับกำรปฏิรูปกำรศึกษำมำเป็น

แนวทำงปฏิบัติ

						 	 พระบำทสมเด็จพระเจ้ำอยู่หัวฯ	ทรงมีพระรำชด�ำรัสเกี่ยวกับกำรปฏิรูปกำรศึกษำ		ดังนี้

						 	 1.1	 “ให้ครูรักเด็กและเด็กรักครู”

						 	 1.2		“ให้ครูสอนเด็กให้มีน�้ำใจกับเพื่อน	 ไม่ให้แข่งขันกัน	 แต่ให้แข่งกับตัวเอง	 ให้เด็กที่เรียนเก่งกว่ำช่วย 

สอนเพื่อนที่เรียนช้ำกว่ำ”

							 	 1.3	 “ให้ครูจัดกิจกรรมให้เด็กท�ำร่วมกัน	 เพื่อให้เห็นคุณค่ำของควำมสำมัคคี”	 กระทรวงศึกษำธิกำร 

โดยหน่วยงำนทำงกำรศึกษำทกุสงักดัและผูเ้กีย่วข้อง	 น้อมน�ำกระแสพระรำชด�ำรสัมำเป็นกรอบแนวทำงในกำรปฏบิติังำน 

กำรสอนของครูและจัดกิจกรรมโดยกำรถ่ำยทอดพระรำชด�ำรัสทั้ง	3	ประกำรให้บังเกิดผลเป็นรูปธรรม	และเป็นเส้นทำง 

สู่ควำมส�ำเร็จกำรปฏิรูปกำรศึกษำของประเทศต่อไป

  2. แนวนโยบำยของนำยกรัฐมนตรี (พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชำ)

       กำรขับเคลื่อนกำรด�ำเนินงำนขององค์กรหลักและหน่วยงำนทำงกำรศึกษำสังกัดกระทรวงศึกษำธิกำร	 

ที่ต้องสอดคล้องและขยำยผลตำมแนวนโยบำยของนำยกรัฐมนตรีที่เกี่ยวกับกำรศึกษำ		ดังนี้

	 				2.1	 ท�ำให้เร็ว	มีผลสัมฤทธิ์ภำยในเดือนกันยำยน	2559	ให้มำกที่สุด	ส่วนที่เหลือส่งต่อให้รัฐบำลต่อไป

	 				2.2	 ประชำชน	สังคมพึงพอใจ	ประเทศได้คนมีคุณภำพ

						 	 2.3		ปรับลดภำระงำนที่ไม่จ�ำเป็นของกระทรวงศึกษำธิกำรลง

	 				2.4		เร่งปรับหลักสูตร	/	ต�ำรำ	แต่ละกลุ่มให้เหมำะสม	กำรพิมพ์ต�ำรำต้องคุ้มค่ำ

					 	 2.5	 ผลิตคนให้ทันกับควำมต้องกำรของประเทศ	 จบแล้วต้องมีงำนท�ำ	 สำมำรถเข้ำท�ำงำนในประชำคม 

เศรษฐกิจอำเซียน	 (Asean	 Economic	 Community	 :	 AEC)	 ให้ทันปี	 2558	 เพื่อช่วยแก้ปัญหำว่ำงงำนและปัญหำ 

สังคมได้

					 	 2.6	 ปรับหลักสูตรกำรเรียนกำรสอนที่ท�ำให้เด็ก	ครู	ผู้ปกครองมีควำมสุข

					 	 2.7		ใช้สื่อกำรเรียนกำรสอน	กระตุ้นผู้เรียนเพื่อสร้ำงแรงจูงใจในกำรเรียนรู้ให้กับเด็ก

					 	 2.8		ลดควำมเหลื่อมล�้ำ	จัดกำรศึกษำให้ทั่วถึง	เท่ำเทียม	และมีคุณภำพ



ส�ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต 2 15

					 	 	 2.9	 น�ำระบบ	ICT	เข้ำมำใช้จัดกำรเรียนรู้อย่ำงเป็นรูปธรรมและกว้ำงขวำง

					 	 2.10	กำรเรียนไม่ใช่เพื่อกำรสอบ		แต่เรียนให้ได้ทักษะชีวิตสำมำรถอยู่ในยุคโลกไร้พรมแดน

   แนวนโยบำยด้ำนกำรศึกษำของรัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวงศึกษำธิกำร

	 นโยบำยทั่วไป	17	เรื่อง
 1. กำรจัดท�ำแผนงำน / โครงกำรริเริ่มใหม่
												 1.1	 ต้องเข้ำใจจุดมุ่งหมำยและวัตถุประสงค์ของงำนที่ปฏิบัติให้ชัดเจน
												 1.2	 ต้องมองภำพงำนในอนำคตได้อย่ำงชัดเจนสำมำรถก�ำหนดรำยละเอียดของงำนหลักงำนรอง	 และ 
งำนที่ต้องด�ำเนินกำรก่อน/หลัง	เพื่อให้บรรลุผลส�ำเร็จ
												 1.3	 ต้องมีฐำนข้อมูลท่ีดี	 ถูกต้อง	 ครบถ้วน	 ชัดเจนตั้งแต่หน่วยงำนย่อยขึ้นมำจนถึงหน่วยงำนหลักและ 
ทันต่อสถำนกำรณ์		เช่น		จะผลิตนักศึกษำอำชีวศึกษำต้องรู้ควำมต้องกำรจ้ำงงำนของตลำดแรงงำนในแต่ละสำขำวิชำ
												 1.4	 มีกำรวิเครำะห์ปัญหำและทบทวนกำรด�ำเนินงำนที่ผ่ำนมำให้ชัดเจน	 ซ่ึงผลกำรวิเครำะห์จะช่วยให้ 
กำรแก้ไขปัญหำมีควำมแม่นย�ำมำกขึ้น
        2. กำรปรับปรุงแผนงำน/ โครงกำรเดิมที่ไม่สัมฤทธิ์ผล	 ให้ค้นหำสำเหตุปัญหำกำรด�ำเนินงำนที่ผ่ำนมำแล้ว
วิเครำะห์หำทำงเลือกในกำรแก้ไขปัญหำที่หลำกหลำย	 เช่น	 ปัญหำเรื่องอำยุของผู้เรียน	 ปัญหำอยู่ที่ครู	 ปัญหำอยู่ที ่
พ่อแม่		ปัญหำอยู่ที่สภำวะแวดล้อมต่ำงๆ		ซึ่งบำงครั้งไม่สำมำรถแก้ไขได้ด้วยวิธีหนึ่งวิธีเดียว		
        3.  แผนงำน / โครงกำรตำมพระรำชด�ำริ
						 	 3.1	 ให้มีกำรด�ำเนินโครงกำรตำมพระรำชด�ำริในส่วนท่ีกระทรวงศึกษำธิกำรรับผิดชอบโดยตรงหรือมีส่วน 
เกี่ยวข้อง
									 	 3.2	 โครงกำรพระรำชด�ำริของพระบำทสมเด็จพระเจ้ำอยู่หัวฯ	 สมเด็จพระนำงเจ้ำพระบรมรำชินีนำถฯ 
หรือพระบรมวงศำนุวงศ์พระองค์ใดที่กระทรวงศึกษำธิกำรด�ำเนินกำร	 หรือให้กำรสนับสนุนต้องสำมำรถอธิบำยที่มำ	 
เหตุผล	 และควำมส�ำคัญของโครงกำรให้นักเรียนนักศึกษำรู้และเข้ำใจหลักกำรแนวคิดของโครงกำรได้ชัดเจน	 รวมทั้ง
ถ่ำยทอดให้เกิดกำรเรียนรู้ได้อย่ำงดี
									 	 3.3	 ส่งเสริมให้กำรด�ำเนินงำนโครงกำรตำมหลักปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียงในส่วนที่เกี่ยวข้อง	 โดยกำร 
เรียนรู้ท�ำควำมเข้ำใจและยึดเป็นแนวปฏิบัติในกำรด�ำเนินชีวิต		พร้อมทั้งสำมำรถเผยแพร่ขยำยผลต่อไปได้
												 3.4	 ส่งเสริมให้มีกำรด�ำเนินงำนโครงกำร / กิจกรรม	 เพื่อเสริมสร้ำงอุดมกำรณ์รักชำติและสถำบันหลัก				
ของชำติ
 4. งบประมำณ
												 4.1	 งบลงทุน
																			 1)	 ให้เตรียมกำรด�ำเนินโครงกำรให้พร้อมในไตรมำสแรกของปีงบประมำณ	พ.ศ.	2559
																	 2)	 กำรใช้งบประมำณ	 เมื่อได้รับแล้วต้องเร่งด�ำเนินกำรตำมแผนที่ก�ำหนดเพ่ือให้เกิดกำรกระจำย 
งบประมำณในพื้นที่
						 	 4.2	 งบกลำง
																	 1)		ให้เสนอขอใช้งบกลำงอย่ำงมีเหตุผลและใช้เท่ำที่จ�ำเป็น
																	 2)		ให้เกลี่ยงบประมำณปกติของส่วนรำชกำรมำใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด
							 	 4.3	 กำรใช้งบประมำณในกำรด�ำเนินงำน	 ต้องเป็นไปด้วยควำมโปร่งใสและตรวจสอบได้ซึ่งรัฐบำลจะแต่งตั้ง 
คณะกรรมกำรติดตำมและตรวจสอบกำรใช้งบประมำณภำครัฐ	(คตร.)	ทุกกระทรวง	และมีกำรแต่งตั้งคณะกรรมกำร	คตร.	 
เฉพำะกระทรวงศึกษำธิกำร	 เพื่อตรวจกำรใช้จ่ำยงบประมำณภำครัฐของกระทรวงศึกษำธิกำร	 และช่วยกำรปฏิบัติงำน	
ของผู้บริหำรกระทรวงศึกษำธิกำรเพื่อควำมโปร่งใสและถูกต้อง



16 แผนพัฒนำกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน พุทธศักรำช 2560 -2564

								 	 4.4	 งำนบำงโครงกำรทีต้่องมีกำรบรูณำกำรตำมแผนงบประมำณบรูณำกำรนัน้	 ให้มกีำรบรูณำกำรงบประมำณ 

หน่วยงำนย่อยร่วมกันภำยในกระทรวงให้เรียบร้อย	 ก่อนกำรบูรณำกำรกับหน่วยงำนภำยนอก	 เพื่อให้กำรใช้งบประมำณ 

คุ้มค่ำและเกิดประโยชน์สูงสุด

 5. เน้นกำรสื่อสำรภำยในและภำยนอกองค์กร

														 5.1	 จัดให้มีช่องทำงกำรสื่อสำรอย่ำงเป็นระบบ	 น�ำเทคโนโลยีกำรสื่อสำรเข้ำมำช่วยปฏิบัติงำน	 อำทิ 

กำรประชุมทำงไกล		และโปรแกรมไลน์		เป็นต้น		โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ

																	 1)	 สร้ำงควำมเข้ำใจภำยในองค์กรให้มำกขึ้น

																	 2)	 ให้ผู้บริหำรมีช่องทำงติดต่อสื่อสำรได้ตลอดเวลำ	 สำมำรถถ่ำยทอดค�ำสั่งไปยังหน่วยรอง	 และ

หน่วยปฏิบัติได้ทันที	รวดเร็ว	และทั่วถึง

																	 3)	 ให้มีกำรรำยงำนที่รวดเร็ว	ทันเหตุกำรณ์	และทดสอบระบบที่มีอยู่เสมอ

												 5.2	 ทุกหน่วยงำนต้องจัดให้มีแผนกำรประชำสัมพันธ์	อำทิ

																	 1)	 เสมำสนเทศ	เป็นกำรสื่อสำรประชำสัมพันธ์ภำยในองค์กร	คือ	กำรสร้ำงควำมเข้ำใจภำยในองค์กร	

หน่วยงำน

																	 2)	 ประชำสนเทศ	 เป็นกำรประชำสัมพันธ์ผ่ำนสื่อภำยนอกองค์กร	 คือ	 กำรสร้ำงควำมเข้ำใจกับ

ประชำชน

 6. อ�ำนวยกำรเมื่อมีเหตุกำรณ์ฉุกเฉิน

												 กรณีเกิดอุบัติเหตุ	ภัยพิบัติ	หรือเหตุกำรณ์ที่ส่งผลกระทบต่อสถำนศึกษำ	ผู้บริหำร	ครู	นักเรียน	นักศึกษำ	 

ทั้งที่เกิดในสถำนศึกษำ	 และนอกสถำนศึกษำ	 อำทิ	 กำรกล่ำวหำพฤติกรรมผู้บริหำร	 กำรประท้วงต่อต้ำนผู้บริหำร	

นักเรียนเจ็บป่วยผิดปกติ	 โรงเรียนถูกขู่วำงระเบิด	 โรงเรียนเกิดวำตภัย	 ฯลฯ	 ให้ทุกหน่วยงำน	 ที่เกี่ยวข้องก�ำหนด 

มำตรกำร	 วิธีกำร	 ขั้นตอนปฏิบัติที่ชัดเจน	 ในกำรป้องกันแก้ไขปัญหำ	 ตลอดจนสร้ำงควำมรู้ควำมเข้ำใจที่ถูกต้องแก่ 

ผู้เกี่ยวข้อง		ให้ทบทวนปรับปรุงหรือท�ำกำรซักซ้อมควำมเข้ำใจอยู่เสมอ		ซึ่งเบื้องต้นต้องมีรำยละเอียด	ดังนี้

	 	 6.1		มีกำรจัดระบบและก�ำหนดผู้ปฏิบัติที่ชัดเจน

	 	 6.2		มีวิธีกำร	ขั้นตอนกำรแก้ไขปัญหำเฉพำะหน้ำ	ระยะสั้น	และระยะยำว

	 	 6.3		ส�ำรวจระบบที่มีอยู่ให้มีควำมพร้อมปฏิบัติงำนอยู่เสมอ

	 	 6.4		ให้มีระบบกำรรำยงำนเหตุด่วนตำมล�ำดับขั้นอย่ำงรวดเร็ว

 7. กำรร่วมมือกับภำคเอกชนและภำคประชำสังคม

           ประสำนควำมร่วมมือกับทุกภำคส่วน	 ให้เข้ำมำมีส่วนร่วมด�ำเนินกำรจัดกำรศึกษำให้ครบวงจร	 เช่น	 

ร่วมก�ำหนดหลักสูตรกำรเรียนกำรสอนให้นักเรียนนักศึกษำเข้ำท�ำงำนระหว่ำงก�ำลังศึกษำ	 และกำรรับเข้ำท�ำงำนเมื่อส�ำเร็จ 

กำรศึกษำ

      8.  ให้ควำมส�ำคัญกับกำรบริหำรงำนส่วนภูมิภำคและเขตพื้นที่ต่ำง ๆ ของแต่ละส่วนรำชกำร

		 	 8.1	 ให้มีกำรทบทวนบทบำทหน้ำที่กำรปฏิบัติงำนของหน่วยงำนระดับพื้นที่ให้ครบถ้วน

		 	 8.2	 ก�ำหนดบทบำทภำรกิจในสิ่งที่ต้องรู้และสิ่งที่ยังไม่รู้	ให้มีกำรแบ่งภำรกิจงำนให้ชัดเจน

												 8.3	 ก�ำหนดควำมต้องกำรและสิ่งอ�ำนวยควำมสะดวกต่ำง	ๆ	ให้พอเพียง

 9. โครงกำรจัดอบรม สัมมนำ ต้องบรรลุตำมวัตถุประสงค์

								 	 9.1	 กำรจัดโครงกำรประชุมสัมมนำ	 ต้องด�ำเนินกำรให้บรรลุวัตถุประสงค์และเป้ำหมำยที่ก�ำหนดอย่ำงมี

ประสิทธิผล		เป็นไปตำมนโยบำย		และเกิดประโยชน์แก่ประชำชน

												 9.2	 กำรคัดเลือกกลุ่มเป้ำหมำย	 วิทยำกร	 หรือส่งบุคลำกรเข้ำร่วมประชุมสัมมนำกับหน่วยงำนในทุกระดับ 

ต้องเป็นที่มีควำมรู้เหมำะสม		เพื่อให้ได้ผลกำรด�ำเนินงำนที่มีคุณภำพ
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     10. ยกระดับมำตรฐำนภำษำอังกฤษในทุกหลักสูตร

										ให้เร่งยกระดับมำตรฐำนภำษำอังกฤษในกลุ่มเป้ำหมำยหลักนักเรียน	นักศึกษำ	ให้มีควำมรู้และสำมำรถใช้ใน 

กำรสื่อสำรเพื่อกำรเข้ำสู่ประชำคมอำเซียน	รวมถึงครู	อำจำรย์	และบุคลำกรทำงกำรศึกษำ

 11. ให้มีกำรน�ำ ICT มำใช้ในกำรบริหำรงำนในกระทรวงศึกษำธิกำรอย่ำงทั่วถึงมีประสิทธิภำพ                              

												 11.1	 ให้มีกำรด�ำเนินงำนของศูนย์ศึกษำทำงไกล	(Distance	Learning	Thailand)	โดยบูรณำกำรเข้ำกับ 

สถำนีวิทยุเพื่อกำรศึกษำกระทรวงศึกษำธิกำร	 (ETV)	 และเครือข่ำยของส�ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรอุดมศึกษำใช้เป็น 

ช่องทำงในกำรสื่อสำรเพื่อกำรจัดที่มีคุณภำพ

												 11.2	 จัดให้มี	CEO	ด้ำน	ICT	เพื่อขับเคลื่อนงำนจัดกำรศึกษำ	กำรใช้สื่อเพื่อสร้ำงควำมเข้ำใจ	ควำมสนใจ	 

และกำรประชำสัมพันธ์ด้ำน	“เสมำสนเทศ”	และ	“ประชำสนเทศ”	

     12. ให้ควำมส�ำคัญกับเทคนิคกำรสอน และกำรสื่อควำมหมำย

 											 ส่งเสริมให้ครูผู้สอนพัฒนำหรือต่อยอดนวัตกรรมกำรเรียนกำรสอน	กำรใช้สื่อเทคโนโลยีต่ำง ๆ	 จัดกำรเรียน 

กำรสอน		กำรสร้ำงควำมรู้ควำมเข้ำใจที่ดี		ท�ำให้เด็กเกิดควำมสนใจเรียนรู้และมีผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียนสูงขึ้น

         13. กำรดูแลรักษำสภำพแวดล้อม

								 	 13.1		ให้มีกำรประดับธงชำติในสถำนที่รำชกำรและสถำนศึกษำให้เรียบร้อย		เหมำะสม

										 	 13.2	 ดูแลควำมสวยงำมและควำมสะอำด	บริเวณพื้นที่ที่รับผิดชอบของหน่วยงำนและสถำนศึกษำระดับ

										 	 13.3	 กำรรักษำควำมปลอดภัยของหน่วยงำนและสถำนศึกษำ	 ต้องจัดให้มีแผนรักษำควำมปลอดภัยให้ 

ชัดเจน	 อำทิ	 แผนเผชิญเหตุอัคคีภัย	 อุทกภัย	 จัดล�ำดับควำมส�ำคัญและสภำพปัญหำภัยคุกคำมของแต่ละพื้นที่	 และ 

มีกำรซักซ้อมแผนอย่ำงสม�่ำเสมอ

 14.  ให้ลดภำระงำนที่ไม่เกี่ยวข้องกับกำรเรียนกำรสอนของครู และนักเรียน

												 14.1	 ให้น้อมน�ำกระแสพระรำชด�ำรัส	มำเป็นกรอบแนวทำงในกำรปฏิบัติงำนกำรสอนของครู

												 14.2	 ให้ลดเวลำเรียนต่อวันในช่วงเวลำบ่ำย	 เพื่อให้เด็กได้ใช้เวลำนอกห้องเรียนเพื่อกำรเรียนรู้และ 

เข้ำร่วมกิจกรรมที่โรงเรียนจัดขึ้นตำมควำมถนัดและควำมสนใจ	เพื่อให้เกิดกำรผ่อนคลำยและมีควำมสุข

												 14.3	 ให้สถำนศึกษำลดภำระงำนที่ไม่เกี่ยวกับกำรเรียนกำรสอน	กำรน�ำนักเรียน	และครูออกนอกห้องเรียน   

ไปร่วมกิจกรรมที่ไม่เกี่ยวกับกำรศึกษำ	 อำทิ	 กำรยืนเข้ำแถวต้อนรับผู้ใหญ่	 เป็นต้น	 ควรส่งเสริมให้เด็กได้ร่วมกิจกรรม	

เพื่อเสริมสร้ำงประสบกำรณ์เรียนรู้	สร้ำงทักษะ	ควำมสำมำรถ

 15. กำรประเมินเพื่อมีหรือเลื่อนวิทยฐำนะให้สอดคล้องกับผลสัมฤทธิ์ของผู้เรียน

					 	 ให้จัดระบบกำรประเมินผลงำน	 ควำมก้ำวหน้ำ	 และกำรปรับเพิ่มวิทยฐำนะและภำระงำนของครูผู้สอน 

ให้สำมำรถวัดผลได้จริงสอดคล้องกับผลสัมฤทธิ์ของผู้เรียน		ทั้งด้ำนควำมรู้		คุณลักษณะที่พึงประสงค์และทักษะชีวิต

       16. แก้ไขปัญหำกำรจัดกำรศึกษำจังหวัดชำยแดนภำคใต้

													 ให้เร่งรัดกำรด�ำเนินโครงกำรขับเคล่ือนตำมแผนพัฒนำกำรศึกษำจังหวัดชำยแดนภำคใต้	 และสนับสนุน

กำรด�ำเนินโครงกำรในส่วนท่ีเกี่ยวข้อง	 ให้บังเกิดผลโดยเร็ว	 อำทิ	 โครงกำรสำนฝันกำรกีฬำสู่จังหวัดชำยแดนภำคใต้	

เป็นต้น

 17. ครูควรมีข้อมูลนักเรียนและผู้ปกครอง

	 	 ให้จัดระบบกำรท�ำระเบียบข้อมูลประวัติผู้เรียนและผู้ปกครองให้เป็นปัจจุบัน	 เพื่อเป็นระบบดูแลนักเรียน

และช่วยแก้ไขปัญหำที่ตัวผู้เรียนและครอบครัวเป็นรำยบุคคลได้	 เช่น	 ครอบครัวที่ประสบเหตุภัยแล้ง	 อุทกภัยต่ำงๆ	 และ

รวบรวมเป็นข้อมูลในภำพรวมของหน่วยงำนระดับพ้ืนที่ในกำรให้ควำมช่วยเหลือบรรเทำปัญหำในรูปแบบที่เหมำะสม

ต่อไป
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 นโยบำยส่งเสริมและสนับสนุนกำรศึกษำ
 1.  นโยบำยด้ำนกำรปรำบปรำมกำรทุจริต 
					 	 1.1	 ห้ำมมิให้มีกำรซื้อขำยต�ำแหน่ง	 หรือเรียกรับเงินเพื่อกำรสอบบรรจุ	 กำรรับโอน	 กำรโยกย้ำยหรือ 
ผลตอบแทนอันใด	ที่ไม่เป็นไปตำมกฎหมำยและระเบียบปฏิบัติรำชกำร
										 	 1.2	 หยุดกำรทุจริตภำยในองค์กรโดยเด็ดขำด	หำกพบข้อมูล
						 	 	 1)	 ด�ำเนินกำรห้ำมมิให้มีกำรซ้ือขำยต�ำแหน่ง	 หรือเรียกรับเงินเพื่อกำรสอบบรรจุ	 กำรรับโอน	 
กำรโยกย้ำย	หรือผลตอบแทนสอบสวนหำผู้กระท�ำผิด	และด�ำเนินคดีตำมกฎหมำยอย่ำงจริงจัง
									 	 	 2)	 ท�ำกำรตรวจสอบช่องว่ำงที่ท�ำให้เกิดกำรทุจริตตำมที่ตรวจพบนั้น	ๆ	และท�ำกำรแก้ไข
								 	 		 3)	 ปรับปรุงระบบ	ระเบียบ	รวมถึงมำตรกำรต่ำง	ๆ	ควบคุมเพื่อไม่ให้เกิดกำรทุจริตขึ้นอีก
												 1.3	 ด�ำเนินกำรสุ่มตรวจสอบ	 หำกพบมีกำรปล่อยทุจริตในหน่วยงำนใด	 ผู้บังคับบัญชำหน่วยงำนตำม
ล�ำดับชั้นต้องมีส่วนร่วมรับผิดชอบด้วย		ฐำนปล่อยละเลยให้เกิดกำรดังกล่ำว
 2. นโยบำยด้ำนสวัสดิกำร
												 2.1	 กำรสอบบรรจุ	แต่งตั้ง	โยกย้ำย	ให้เป็นไปด้วยควำมโปร่งใสและเป็นธรรม
												 2.2	 ให้ส�ำนักงำนคณะกรรมกำรส่งเสริมสวัสดิกำรและสวัสดิภำพครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ	 (สกสค.)	
ด�ำเนินกำรตำมอ�ำนำจหน้ำที่ในกำรดูแลสวัสดิกำรและสวัสดิภำพครูให้ครอบคลุมทุกด้ำน	 ไม่เฉพำะกรณีเสียชีวิตเท่ำนั้น	
เพื่อช่วยให้ครูได้มีคุณภำพชีวิตที่ดีขึ้น
												 2.3	 เรือ่งหน้ีสนิของคร	ู ส่งเสริมให้ครมูจีติส�ำนึกรูจ้กักำรด�ำเนนิชีวติโดยยดึหลักปรชัญำของเศรษฐกจิพอเพยีง	
รู้จักใช้	รู้จักเก็บ	สร้ำงเกียรติภูมิในตนเอง		เพื่อไม่ให้ส่งผลกระทบต่อกำรเรียนกำรสอน
       3. นโยบำยด้ำนกำรจัดกำรขยะ
												 3.1	 ให้สถำนศึกษำสังกัดส�ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน	 (สพฐ.)	ขยำยผลโครงกำรโรงเรียน
ขยะให้เพิ่มมำกขึ้น
												 3.2	 ให้สถำนศึกษำ/สถำบันกำรศึกษำทุกสังกัด	 ขับเคลื่อนนโยบำยกำรจัดกำรขยะ	 โดยกำรปลูกจิตส�ำนึก		
แก่ผู้เรียนทุกระดับ	ให้ลดกำรทิ้งขยะ	รู้จักกำรคัดแยกประเภทขยะ	และกำรก�ำจัดขยะที่ถูกต้อง
 4. นโยบำยด้ำนกำรดูแลรักษำสิ่งปลูกสร้ำง ครุภัณฑ์
												 ให้มีกำรจัดระบบกำรดูแลรักษำสิ่งปลูกสร้ำงและครุภัณฑ์ให้มีประสิทธิภำพ		ดังนี้
									 	 4.1	 ระบบกำรจัดหำและแจกจ่ำยครุภัณฑ์
																 -	 ให้ใช้หลักตรรกะในกำรด�ำเนินกำร	ตำมเหตุผลและควำมจ�ำเป็นของหน่วยงำน
												 4.2	 ระบบกำรซ่อมบ�ำรุง
              - ให้จดัตัง้หน่วยเฉพำะกิจสร้ำงระบบกำรดแูลซ่อมบ�ำรงุ	ตรวจสอบวงรอบกำรใช้งำน	ก�ำหนดผู้รบัผิดชอบ 
ให้ชัดเจน		มีกำรเชื่อมโยงและร่วมมือกับหน่วยงำนที่มีทักษะในกำรซ่อมบ�ำรุง
			 	 4.3	 ระบบดูแลอำคำรสถำนที่
																	 -	 ให้จัดระบบกำรดูแลรักษำควำมสะอำด	 ควำมเป็นระเบียบเรียบร้อย	 ตรวจสภำพไม่ให้ทรุดโทรม
อย่ำงต่อเนื่อง

 นโยบำยเฉพำะ
	 1.	 กำรศึกษำขั้นพื้นฐำน
				 	 1.1	 กำรแก้ไขปัญหำเด็กประถมศึกษำ	อ่ำนไม่ออกเขียนไม่ได้
																 1)	 ปรับปรุงวิธีกำรเรียนกำรสอนที่เห็นผลสัมฤทธิ์ชัดเจน	 เช่นกำรสอนแบบแจกลูกสะกดค�ำ	 โดยใช้
แนวกำรจัดกำรเรียนรู้ที่สอดคล้องกับกำรพัฒนำสมอง	(Brain	Based	Learning	:	BBL)
																 2)	 ก�ำหนดเป้ำหมำยให้นักเรียนชั้น	ป.1	ต้องอ่ำนออกเขียนได้	ชั้น	ป.2	ขึ้นไปต้องอ่ำนคล่องเขียนคล่อง



ส�ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต 2 19

								 	 1.2	 กำรดูแลเด็กออกกลำงคันให้ได้รับกำรศึกษำภำคบังคับ

																 1)		ต้องมีฐำนข้อมูลเด็กออกกลำงคันที่ชัดเจน

																 2)	 เด็กที่ออกกลำงคันต้องมีข้อมูลและติดตำมดูแลให้ได้รับกำรศึกษำภำคบังคับต่อเนื่อง	 หรือออกไป

ท�ำงำนต้องส่งเสริมให้ได้รับกำรศึกษำนอกโรงเรียน		โดยมีเครือข่ำยประสำนกำรติดตำมอย่ำงเป็นระบบ

												 1.3	ให้ทบทวนปรับปรุงหลักสูตรกำรศึกษำ

																 1)	 ลดเวลำเรียนต่อวัน	 ลดกำรบ้ำนนักเรียน	 นักเรียนเรียนอย่ำงมีควำมสุข	 ไม่มีกิจกรรมเพิ่มภำระ

นักเรียนในเวลำที่เหลือ

																 2)	 ให้ผู้เรียนได้ใช้เวลำนอกห้องเรียนเพื่อกำรเรียนรู้	 และเข้ำร่วมกิจกรรมที่โรงเรียนจัดขึ้นตำม	 

ควำมถนัด	และควำมสนใจของผู้เรียนให้มำกขึ้น		เพื่อให้ผ่อนคลำย	และมีควำมสุข

																 3)	 ให้ผู้เรียนได้รู้จักคิด	 ปฏิบัติ	 มำกกว่ำท่องจ�ำเพื่อกำรสอบอย่ำงเดียว	 เพื่อสร้ำงภูมิต้ำนทำนให้กับ

เด็กยุคโลกไร้พรมแดน

	 	 1.4	 กำรแก้ไขปัญหำโรงเรียนขนำดเล็ก

                - โรงเรียนท่ีมีครูสอนไม่ครบชั้น	 ให้จัดกำรศึกษำทำงไกลผ่ำนดำวเทียม	 (Distance	 Learning	

Information	 Technology :	 DLIT)	 อย่ำงจริงจังและเต็มรูปแบบ	 รวมทั้งส่งเสริมสนับสนุนโรงเรียนไกลกังวลเป็น

โรงเรียนต้นทำงที่มีคุณภำพ

												 1.5	 กำรลดควำมเหลื่อมล�้ำทำงกำรศึกษำ

																 -	 ใช้โครงกำรพัฒนำคุณภำพทำงกำรศึกษำทำงไกล	ดำวเทียม	 (Distance	Learning	Television	 :	 

DLTV)	 และผ่ำนระบบเทคโนโลยีสำรสนเทศ	 (Information	 Communication	 Technology	 :	 ICT)	 ด้วยกำรจัด 

กำรศึกษำทำงไกลผ่ำนดำวเทียม	(DLIT)

								 	 1.6	 กำรประเมินครู	นักเรียน	โรงเรียน

																 -	 ให้หำควำมสมดุลระหว่ำงกำรควบคุมคุณภำพกำรศึกษำกับภำระงำนของครูที่ต้องเพิ่มขึ้นตลอดจน

ปรับปรุงกำรคัดสรรครู	 ผู้บริหำร	 กำรประเมินวิทยฐำนะให้เหมำะสม	 จัดรถโมบำยเคลื่อนที่จำกส่วนกลำงเพื่อช่วยลด

ภำระครู		หรือน�ำเทคโนโลยีเข้ำมำช่วยสนับสนุน

 2. กำรอำชีวศึกษำ

										 	 2.1	 ปรับทัศนคติเปลี่ยนค่ำนิยมของผู้ปกครองและนักเรียน	 ให้เห็นควำมส�ำคัญและเข้ำสู่กำรเรียนสำย

อำชีวศึกษำให้มำกขึ้น

									 	 2.2	 ส่งเสริมกำรจัดกำรเรียนกำรสอนแบบทวิศึกษำ	 โดยร่วมกับส�ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำ 

ขั้นพื้นฐำน	 (สพฐ.)	 และส�ำนักงำนส่งเสริมกำรศึกษำนอกระบบและกำรศึกษำตำมอัธยำศัย	 (กศน.)	 เมื่อจบกำรศึกษำ

แล้วให้ได้รับวุฒิกำรศึกษำรับรอง	2	ใบ		ซึ่งสำมำรถน�ำไปประกอบอำชีพได้

									 	 2.3	 ร่วมมือกับสถำนประกอบกำรในกำรจดักำรศกึษำระหว่ำงสถำนประกอบกำรและสถำนศกึษำ	 โดยมุง่เน้น

ให้นักศึกษำได้ฝึกปฏิบัติจริง	และเมื่อจบกำรศึกษำแล้วสำมำรถประกอบอำชีพได้ทันที

									 	 2.4	 แก้ไขปัญหำกำรทะเลำะวิวำทของนักศึกษำอย่ำงเป็นระบบ	 เพื่อสร้ำงควำมปลอดภัยให้กับนักเรียน	

นักศึกษำ

																 1)		ให้ควำมสนใจกับนักศึกษำทุกคนอย่ำงทั่งถึง

																 2)	 เปิดโอกำสนักศึกษำได้เข้ำฝึกงำนในสถำนประกอบกำร	 เพื่อเสริมสร้ำงนิสัยรักกำรประกอบอำชีพ	

กำรตรงต่อเวลำ	ควำมอดทน	ควำมมั่นใจในตนเอง	และมองถึงอนำคตข้ำงหน้ำ

					 	 2.5	 ส่งเสริมให้สถำนศึกษำระดับอำชีวศึกษำมีควำมเป็นเลิศเฉพำะด้ำน	 อำทิ	 เปิดสอนหลักสูตรเก่ียวกับ

กำรขนส่งระบบรำง		หลักสูตรกำรซ่อมแซมยุทธ์โธปกรณ์	และหลักสูตรเกี่ยวกับกำรบิน		เป็นต้น
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	 	 2.6	 จัดหลักสูตรเพ่ือรองรับกำรพัฒนำประเทศด้ำนสำธำรณูปโภคและอื่น ๆ	 อำทิ	 เปิดสอนหลักสูตร 
เกี่ยวกับกำรบิน		เป็นต้น
									 	 2.7	 จัดกำรศึกษำอำชีวศึกษำสู่มำตรฐำนสำกล	 จัดกำรอำชีวศึกษำอำเซียน	 โดยร่วมมือกับกลุ่มประชำคม
อำเซียน		รวมทั้งประเทศจีน		ญี่ปุ่น		เกำหลี	 และยุโรปบำงประเทศ		ได้แก่		อังกฤษ		เดนมำร์ก		เยอรมัน		เป็นต้น
      3. กำรอุดมศึกษำ
												 3.1	 ก�ำหนดบทบำทกำรผลิตนักศึกษำให้ชัดเจน	 ตำมควำมถนัดและควำมเป็นเลิศของแต่ละสถำบัน	 เพื่อลด 
ควำมซ�้ำซ้อน
												 3.2	 ก�ำหนดผลลัพธ์	 (Outcome)	 ของสถำบันอุดมศึกษำ	 เช่น	 เป็นศูนย์วิจัยที่มีคุณภำพ	 มีกำรวิจัยและ
พัฒนำจนเกิดเป็นนวัตกรรมจำกทรัพยำกรในท้องถิ่น		เพื่อเพิ่มมูลค่ำกำรส่งออกของประเทศ
												 3.3	 จัดให้สถำบันอุดมศึกษำในพื้นที่ท�ำหน้ำที่เป็นพี่เลี้ยงให้แก่สถำนศึกษำในท้องถิ่น	 เพื่อกำรพัฒนำคุณภำพ 
กำรศึกษำและกำรพัฒนำท้องถิ่น
 4. กำรศึกษำนอกระบบและกำรศึกษำตำมอัธยำศัย
						 	 4.1	 จัดกำรศึกษำเพื่อขยำยโอกำสทำงกำรศึกษำ
																 1)	 ส่งเสริมให้ประชำชนที่พลำดโอกำสทำงกำรศึกษำในระบบโรงเรียน	 สำมำรถหำควำมรู้ด้วยตนเอง 
อย่ำงกว้ำงขวำงและต่อเนื่อง	 โดยจัดกำรศึกษำทั้งในระดับประถมศึกษำ	 มัธยมศึกษำตอนต้น	 และมัธยมศึกษำตอนปลำย	
เพื่อน�ำควำมรู้ไปประกอบอำชีพหรือเป็นพื้นฐำนในกำรศึกษำต่อในระดับที่สูงขึ้น
																 2)	 จัดโครงกำรติวเข้มเติมเต็มควำมรู้	 เพื่อเสริมสร้ำงโอกำสทำงกำรศึกษำ	 ลดควำมเหลื่อมล�้ำและ
กระจำยโอกำสทำงกำรศึกษำให้เกิดควำมเท่ำเทียมกันทั้งในเมืองและชนบท
									 	 4.2	 เร่งสร้ำงค่ำนิยมอำชีวศึกษำ
                 - จัดโครงกำรเรียนร่วมหลักสูตรอำชีวศึกษำและมัธยมศึกษำตอนปลำยของส�ำนักงำน	 กศน.	 เพื่อผลิต 
และพัฒนำก�ำลังคนด้ำนอำชีวศึกษำให้เพิ่มมำกข้ึน	 และตรงกับควำมต้องกำรของตลำดแรงงำนและกำรจ้ำงงำน 
ทั้งภำคธุรกิจบริกำร	ภำคอุตสำหกรรม	และภำคเกษตร
									 	 4.3	 จัดกิจกรรมส่งเสริมกำรเรียนรู้
																 -	เพื่อให้คนทุกช่วงวัยได้รับโอกำสทำงกำรศึกษำอย่ำงทั่วถึงและมีคุณภำพ	ทั้งด้ำนภำษำ	กำรเปิดโลก
ทัศน์	 เกษตรธรรมชำติ	 กีฬำสำยสัมพันธ์	 กำรฝึกอำชีพ	 กำรพัฒนำศักยภำพครู	 พนักงำนรำชกำรและบุคลำกรทำงกำร
ศึกษำ	ตลอดจนติดตำม	และประสำนงำนแผนกำรด�ำเนินงำนให้บรรลุผลส�ำเร็จ
									 	 4.4	 ด�ำเนินกำรปลูกฝังและเสริมสร้ำงอุดมกำรณ์รักชำติ
																	 -	 เพื่อให้นักเรียนและประชำชน	 มีควำมตระหนักในควำมเป็นชำติ	 กระตุ้นให้เกิดควำมรักชำติและ 
เทิดทูนสถำบันพระมหำกษัตริย์รวมจิตใจ	 และควำมรักควำมสำมัคคีของประชำชน	 สำมำรถน�ำไปถ่ำยทอดและขยำยผล
ในวงกว้ำง
										 	 4.5	 ก�ำหนดให้	กศน.	ต�ำบล	เป็นกลไกส�ำคัญในกำรขับเคลื่อนกำรเชื่อมประสำนระหว่ำงบ้ำน	วัด	โรงเรียน
																 -	เพื่อเพิ่มแหล่งเรียนรู้ให้แก่ประชำชนในพื้นที่	โดยด�ำเนินกำรรูปแบบของคณะกรรมกำร	กศน.	ต�ำบล
ในวัด	ประกอบด้วย	คณะกรรมกำรสถำนศึกษำ	เจ้ำอำวำสหรือผู้น�ำทำงศำสนำ	ผู้น�ำท้องถิ่น	ภูมิปัญญำท้องถิ่นและเครือ
ข่ำยในชุมชน
										 	 4.6	 พัฒนำคนทุกช่วงวัย
																 1)	 ส่งเสริมกำรเรียนรู้ตลอดชีวิต	 เพ่ือให้สำมำรถมีควำมรู้และทักษะใหม่ท่ีสำมำรถประกอบอำชีพได้
หลำกหลำยตำมแนวโน้มกำรจ้ำงงำนในอนำคต
																 2)	 ปรับกระบวนกำรเรียนรู้และหลักสูตรให้เชื่อมโยงกับภูมิสังคม	 โดยบูรณำกำรควำมรู้และคุณธรรม 
เข้ำด้วยกัน	 เพื่อให้เอื้อต่อกำรพัฒนำผู้เรียนท้ังในด้ำนควำมรู้	 ทักษะกำรใฝ่เรียนรู้	 แก้ปัญหำกำรรับฟังควำมเห็นผู้อื่น	
กำรมีคุณธรรม	จริยธรรม	และควำมเป็นพลเมืองดี		โดยเน้นควำมร่วมมือระหว่ำงผู้เกี่ยวข้อง		ทั้งในและนอกโรงเรียน
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	1.	 กำรแปลงกระแสพระรำชด�ำรัสของพระบำทสมเด็จพระเจ้ำอยู่หัวฯ

 ที่เกี่ยวกับกำรปฏิรูปกำรศึกษำไปสู่กำรปฏิบัติ

	2.	 กำรปฏิรูปกำรศึกษำ	 	 		

	3.	 กำรแก้ปัญหำกำรทุจริต	 		 	

	4.	 กำรลดควำมเหลื่อมล�้ำทำงกำรศึกษำ	 		 	

	5.	 กำรจัดกำรศึกษำในจังหวัดชำยแดนภำคใต้

	6.	 กำรปรับปรุงโครงสร้ำงเวลำเรียน(ระดับชั้น	ป.1	-	ม.3)

	7.	 กำรยกระดับมำตรฐำนภำษำอังกฤษในทุกหลักสูตร	 	

	8.	 กำรสร้ำงค่ำนิยมอำชีวศึกษำ	 		 	

	9.	 กำรจัดกำรเรียนกำรสอนทวิภำคีร่วมกับสถำนประกอบกำร	 		

10.	กำรแก้ไขปัญหำทะเลำะวิวำทของนักเรียน	นักศึกษำ	 	

11.	กำรส่งเสริมอำชีวศึกษำสู่มำตรฐำนสำกล

12.	กำรจัดกำรอำชีวศึกษำสู่มำตรฐำนสำกล

13.	กำรผลิตนักศึกษำตำมควำมถนัดและควำมเป็นเลิศของแต่ละสถำบัน

14.	กำรก�ำหนดเป้ำหมำยผลผลิตทำงกำรศึกษำเพื่อให้เกิดนวัตกรรม

 จำกทรัพยำกรในท้องถิ่น

15.	กำรสร้ำงควำมเข้มแข็งของโรงเรียนในท้องถิ่นโดยมีสถำบันอุดมศึกษำ	

 เป็นพี่เลี้ยง 

16.	กำรกระจำยโอกำสทำงกำรศึกษำ	“โครงกำรติวเข้มเติมเต็มควำมรู้”

17.	กำรพัฒนำก�ำลังคนด้ำนอำชีวศึกษำของ	กศน.

18.	กำรส่งเสริม	กศน.	ต�ำบล	เป็นกลไกส�ำคัญในกำรขับเคลื่อนระหว่ำงบ้ำน		

 วัด		โรงเรียน

19.	กำรส่งเสริมกำรเรียนรู้ตลอดชีวิต

20.	กำรสอนให้เด็กใช้หลักเหตุผลในกำรตัดสินใจ		มำกกว่ำใช้ควำมรู้สึก

 ตำมกระแสสังคม

21.	กำรลดภำระงำน/กิจกรรม	ที่ไม่เกี่ยวกับกำรเรียนกำรสอนของครู	

 และนักเรียน

22.	กำรประเมินเพื่อมีหรือเลื่อนวิทยฐำนะให้สอดคล้องกับผลสัมฤทธิ์

 ของผู้เรียน

23.	กำรส่งเสริมด้ำนสวัสดิกำรและสวัสดิภำพครู	และบุคลำกร

 ทำงกำรศึกษำ

24.	กำรขับเคลื่อนโครงกำรอบรม/สัมมนำ		ให้บรรลุตำมวัตถุประสงค์

25.	กำรน�ำ	ICT	มำใช้ในกำรบริหำรงำนอย่ำงทั่วถึง	มีประสิทธิภำพ

26.	กำรอ�ำนวยกำรเมื่อเกิดเหตุกำรณ์ฉุกเฉิน

27.	กำรบูรณำกำรกำรด�ำเนินงำนระหว่ำงกระทรวงศึกษำธิกำรกับ

 หน่วยงำนอื่น      

      กำรมอบหมำยกำรด�ำเนินงำนตำมจุดเน้นของนโยบำยรัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวงศึกษำธิกำร

นโยบำยรัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวงศึกษำธิกำร

รัฐมนตรีช่วยว่ำกำร

กระทรวงศึกษำธิกำร

(พลเอก สุรเชษฐ์ 

ชัยวงศ์)

รัฐมนตรีช่วยว่ำกำร

กระทรวงศึกษำธิกำร

(นำยธีระเกียรติ

เจริญเศรษฐศิลป์)

ผู้ช่วยรัฐมนตรี

ประจ�ำ

กระทรวงศึกษำ
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22 แผนพัฒนำกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน พุทธศักรำช 2560 -2564

l แนวทำงด�ำเนินกำรของรัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวงศึกษำธิกำร

	 Hit	The	Point	 :	 งำนทุกเรื่องต้องตีโจทย์ปัญหำให้ชัดเจน	และท�ำให้ตรงประเด็น

	 Dynamic							 :	 กำรขับเคลื่อนกำรด�ำเนินงำนไปด้วยกันทั้งระบบอย่ำงต่อเนื่อง

	 	 	 	 ทั้งภำยในองค์กร	และองค์กรภำยนอก

										Lively										 :		ท�ำงำนด้วยชีวิตจิตใจที่ดี		เข้ำใจเนื้องำนตรงกัน		เห็นประโยชน์ร่วมกัน

	 	 	 	 ไม่ขัดแย้งกัน	และท�ำงำนร่วมกันอย่ำงมีควำมสุข

l จุดเน้น 6 ยุทธศำสตร์ กระทรวงศึกษำธิกำร 

 กระทรวงศึกษำธิกำรได้ก�ำหนด	จุดเน้น	6	ยุทธศำสตร์	 เพื่อเป็นแนวทำงกำรด�ำเนินงำนของกระทรวงศึกษำธิกำร     

(21	มีนำคม	2559)		ดังนี้	

	 1.		ครู	 เพื่อแก้ปัญหำครูไม่ครบช้ัน	 สอนไม่ตรงเอก	 ภำระงำนเยอะ	 ขำดขวัญและกำลังใจ	 โดยมี	 แนวทำง 

ด�ำเนินงำน	 อำทิ	 โครงกำรคุรุทำยำท	 ทุนครูระดับอุดมศึกษำ	 รำชภัฏเป็นเลิศ	 (ด้ำนครู)	 มหำวิทยำลัยพี่เลี้ยงพัฒนำครู

ช่วงปิดภำคเรียน	ปรับปรุงเกณฑ์ประเมินวิทยฐำนะ	ปรับปรุงบ้ำนพักครู	เป็นต้น	

	 2.		หลักสูตรและกระบวนกำรเรียนรู้	 เพื่อแก้โจทย์เด็กเรียนมำก	 ไม่มีควำมสุข	 และผลสัมฤทธิ์ต�่ำ	 โดยใช้ 

แนวทำงกำรปฏิรูปหลักสูตรส�ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน	 และส�ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรอำชีวศึกษำ	

กำรตั้งกรมวิชำกำร	 โครงกำรลดเวลำเรียนเพิ่มเวลำรู้	 STEM	 Education	 กระบวนกำร	 BBL	 ทวิศึกษำ	 กำรจัดท�ำ

มำตรฐำนภำษำอังกฤษ	Boot	-	camp	เป็นต้น	

	 3.		พัฒนำคุณภำพสถำนศึกษำและแหล่งเรียนรู้	 เพื่อกำรผลิตพัฒนำก�ำลังคนและงำนวิจัย	 ที่สอดคล้องกับ 

ควำมต้องกำรของกำรพัฒนำประเทศ	 เพื่อส่งเสริมกำรผลิตบัณฑิตในสำขำวิชำที่เป็นควำมต้องกำรของประเทศ	 ยกระดับ

มำตรฐำนฝีมือ	 แก้ปัญหำขำดแคลนก�ำลังแรงงำนสำยวิชำชีพ	 และงำนวิจัยที่ไม่สำมำรถน�ำไปใช้ได้จริง	 โดยใช้แนวทำง 

กำรสร้ำงค่ำนิยมอำชีวศึกษำ	 ทุนกำรศึกษำด้ำนวิชำชีพ	 ทวิศึกษำ	 ทวิภำคี	 อำชีวศึกษำ	 สู่สำกล	 ปรับเกณฑ์กำรสรรหำ	

และบรรจุครูอำชีวศึกษำ	และอุดมศึกษำที่เป็นเลิศ		ทุนให้ยืมสำขำ		ขำดแคลน		เช่น		ภำษำอังกฤษ		เป็นต้น	

	 4.	 กำรประเมินและกำรพัฒนำมำตรฐำนกำรศึกษำ	 เพื่อส่งเสริมกำรประเมินครู	 กำรศึกษำต่อในแต่ละระดับ	 

กำรประเมินผลสัมฤทธิ์ผู้เรียนและสถำนศึกษำ	 โดยกำรสร้ำงกรอบมำตรฐำนกำรประเมิน	 ก�ำหนดแนวทำงกำร 
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คัดเลือกบุคคลเข้ำศึกษำต่อในระดับอุดมศึกษำ	 กำรทดสอบผ่ำนหรือซ�้ำชั้นประถมศึกษำปีที่	 6	 ชั้นมัธยมศึกษำปีที่	 3	 
ชั้นมัธยมศึกษำปีที่	 6	 พัฒนำแบบทดสอบกำรศึกษำมำตรฐำนระดับชำติ	 สร้ำงเครื่องมือ	 ระบบวิธีประเมินหรือประกัน 
คุณภำพ		เป็นต้น	
	 5.	 ICT	 เพ่ือกำรศึกษำ	 เพ่ือปรับปรุงโครงสร้ำงพื้นฐำน	 พัฒนำระบบฐำนข้อมูล	 และระบบกำรจัดกำร 
เนื้อหำสำระ	 หรือองค์ควำมรู้	 โดยใช้แนวทำงกำรจัดท�ำแผนแม่บทเทคโนโลยีสำรสนเทศเพื่อกำรศึกษำ	 และแผนแม่บท
เทคโนโลยีสำรสนเทศเพื่อกำรบริหำรงำน	มีกำรบูรณำกำรงบประมำณ	ICT	และโครงกำร	DLTV		เป็นต้น	
	 6.	 กำรบริหำรจัดกำร	 เพื่อให้มีระบบงบประมำณที่สอดคล้องกับกำรดำเนินงำน	 กำรก�ำกับดูแล	 ที่มี 
ประสิทธิภำพ	 ที่มีกำรบูรณำกำร	 และกระจำยอ�ำนำจ	 โดยใช้แนวทำงของระบบคูปองเพ่ือกำรศึกษำ	 กำรจัดสรร 
งบประมำณตำมกรอบปฏิรูปกำรศึกษำ	 จัดกลุ่ม	 Cluster	 กำรปรับโครงสร้ำง	 และปรับปรุงระเบียบ	 ในกำรเข้ำสู ่
ต�ำแหน่ง	และควำมก้ำวหน้ำในต�ำแหน่งผู้บริหำรในพื้นที่

l  นโยบำยส�ำคัญ 11 ข้อของกระทรวงศึกษำธิกำร
 พล.อ.ดำว์พงษ์	 รัตนสุวรรณ	 รัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวงศึกษำธิกำร	 บรรยำยเรื่อง	 "นโยบำยส�ำคัญของกระทรวง 
ศึกษำธิกำร"	 ในกำรสัมมนำผู้บริหำรโรงเรียนไทยรัฐวิทยำทั่วประเทศ	 ณ โรงแรมเชียงใหม่พลำซ่ำ	 จังหวัดเชียงใหม่	 
รัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวงศึกษำธิกำร	 ได้กล่ำวถึงนโยบำยส�ำคัญที่กระทรวงศึกษำธิกำรก�ำลังด�ำเนินกำรในเวลำนี้	 และ 
เรื่องที่จะด�ำเนินกำรต่อไป	ตำมนโยบำยและเป้ำหมำย	Roadmap	แผนงำนที่ส�ำคัญของกระทรวง	11	เรื่อง		ดังนี้	
	 1.		ภำยใน	1	ปี	:	ให้เด็กทุกคนได้เข้ำถึงกำรศึกษำและคุณภำพอย่ำงเท่ำเทียมกัน	
	 2.		ภำยใน	5	ปี	:	ส่งเสริมให้ครูใช้ศักยภำพในกำรสอนอย่ำงเต็มที่	
	 3.		ภำยใน	1	ปี	:	จะท�ำครูให้ครบตำมเกณฑ์					
				 	 ภำยใน	2	ปี	:	จะท�ำครูให้มีครูประจ�ำชั้นครบทุกห้อง	
					 			 ภำยใน	5	-	10	ปี	:	จะท�ำให้ครูตรงสำขำ	
	 4.	 ภำยใน	2	ปี	 :	จะท�ำให้เด็กเรียนท่องจ�ำ	ในสิ่งที่ควรจ�ำ	และน�ำส่ิงที่จ�ำไปฝึกคิดวิเครำะห์	แก้ปัญหำ	และ 
น�ำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ�ำวันได้ครบทุกโรงเรียน	
		 5.	 ภำยใน	5	ปี	 :	 จะท�ำให้มีกำรเรียนกำรสอน	STEM	ศึกษำ	 (Science	Technology	Engineering	 and	
Mathematics)		ครบทุกโรงเรียน	
		 6.	 ภำยใน	3	ปี	:	ยกระดับภำษำอังกฤษให้นักเรียนสำมำรถใช้ภำษำอังกฤษเพื่อกำรสื่อสำรในชีวิตประจ�ำวันได้	
		 7.		ภำยในปี	2560	:	ปรับระบบกำรสอบ	O-NET	ให้เป็นที่ยอมรับ	และสะท้อนถึงคุณภำพของกำรจัดกำรศึกษำ	
	 8.	 ภำยใน	10	ปี	:	จะผลิตก�ำลังคนให้ตรงกับควำมต้องกำรของประเทศ	
	 9.	 ผลิตคนดีออกสู่สังคม	
	 10.	ภำยในปี	2560	:	ซ่อมบ้ำนพักครูให้แล้วเสร็จทั้งหมด	
	 11.	กำรแก้ปัญหำทุจริตและประพฤติมิชอบ		

l นโยบำยส�ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน และคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน
 พ.ศ. 2560

 หัวใจส�ำคัญของกำรจัดกำรศึกษำข้ันพื้นฐำน	 คือ	 กำรสร้ำงและพัฒนำคนไทยเพื่ออนำคตของประเทศ	 
สร้ำงคนไทย	 ให้เป็นคนดีและคนเก่ง	มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์	ตำมค่ำนิยมหลักของคนไทย	12	ประกำร	 มีควำม 
เข้มแข็งทั้งร่ำงกำยและจิตใจ	 เน้นกำรอ่ำนออก	 เขียนได้	 คิดวิเครำะห์เป็น	 สำมำรถสร้ำงวิสัยทัศน์และวำงแผนอนำคต 
ที่ดีของตนเองได้	 รวมถึงกำรรักษำขนบธรรมเนียมประเพณีอันดีงำมของคนไทย	 และค�ำนึงถึงประโยชน์ส่วนรวมและ 
ประเทศชำติเป็นหลัก	 ส�ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน	 โดยควำมเห็นชอบของคณะกรรมกำรกำรศึกษำ 
ขั้นพื้นฐำน	 จึงก�ำหนดนโยบำยของส�ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำนและคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน 
ปีงบประมำณ	พ.ศ.	2560		ดังนี้



24 แผนพัฒนำกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน พุทธศักรำช 2560 -2564

	 1.	 เร่งรัดปฏิรูปกำรศึกษำข้ันพื้นฐำน	 ให้มีกำรปรับปรุงเปลี่ยนแปลงระบบและกระบวนกำร	 จัดกำรศึกษำ 

ขั้นพื้นฐำนทั้งระบบให้มีประสิทธิภำพ	ทันสมัย	ทันเหตุกำรณ์	ทันโลก	ให้ส�ำเร็จอย่ำงเป็นรูปธรรม

		 2.	 เร่งพัฒนำควำมแข็งแกร่งทำงกำรศึกษำ	 ให้ผู้เรียนทุกระดับทุกประเภท	 รวมถึง	 เด็กพิกำรและด้อยโอกำส	 

มีควำมรู้	 และทักษะแห่งโลกยุคใหม่ควบคู่กันไป	 โดยเฉพำะทักษะกำรอ่ำน	 เขียน	 และกำรคิด	 เพื่อให้มีควำมพร้อม 

เข้ำสู่กำรศึกษำระดับสูง	และโลกของกำรท�ำงำน

	 3.	 เร่งปรับระบบสนับสนุนกำรจัดกำรศึกษำที่สอดคล้องไปในทิศทำงเดียวกัน	 มีกำรประสำนสัมพันธ์กับเนื้อหำ 

ทักษะ	 และกระบวนกำรเรียนกำรสอน	 ประกอบไปด้วย	 มำตรฐำนและกำรประเมิน	 หลักสูตรและกำรสอน	 กำรพัฒนำ

ทำงวิชำชีพและสภำพแวดล้อมกำรเรียนรู้

	 4.	 ยกระดับควำมแข็งแกร่งมำตรฐำนวิชำชีพครูและผู้บริหำรสถำนศึกษำ	 ให้ครูเป็นผู้ที่มีควำมสำมำรถและ

ทักษะที่เหมำะสมกับกำรพัฒนำกำรเรียนของผู้เรียน	 ผู้บริหำรสถำนศึกษำมีควำมสำมำรถในกำรบริหำรจัดกำร	 และ 

เป็นผู้น�ำทำงวิชำกำร	 ครูและผู้บริหำรสถำนศึกษำประพฤติตนเป็นแบบอย่ำงที่ดีแก่ผู้เรียน	 สร้ำงควำมมั่นใจและไว้วำงใจ	 

ส่งเสริมให้รับผิดชอบต่อผลที่เกิดกับนักเรียนที่สอดคล้องกับวิชำชีพ

	 5.	 เร่งสร้ำงระบบให้ส�ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ	 เป็นองค์กรคุณภำพที่แข็งแกร่ง	 และมีประสิทธิภำพ	 

เพื่อกำรให้บริกำรที่ดี		มีควำมสำมำรถรับผิดชอบกำรจัดกำรศึกษำขั้นพื้นฐำนที่มีคุณภำพ	และมำตรฐำนได้เป็นอย่ำงดี

	 6.	 เร่งรัดปรับปรุงโรงเรียนให้เป็นองค์กรที่มีควำมเข้มแข็งมีแรงบันดำลใจ	 และมีวิสัยทัศน์ในกำรจัดกำรศึกษำ

ขั้นพ้ืนฐำนที่ชัดเจน	 เป็นสถำนศึกษำคุณภำพ	 และมีประสิทธิภำพที่สำมำรถจัดกำรเรียนกำรสอนได้อย่ำงมีคุณภำพ	 

และมำตรฐำนระดับสำกล

	 7.	 สร้ำงระบบกำรควบคุมกำรจัดกำรเปลี่ยนแปลงทำงกำรศึกษำที่มีข้อมูลสำรสนเทศ	 และข่ำวสำรเก่ียวกับ

กระบวนกำรเรียนกำรสอนอย่ำงพร้อมบริบูรณ์	และมีนโยบำยกำรติดตำมประเมินผลอย่ำงเป็นรูปธรรม

	 8.	 สร้ำงวัฒนธรรมใหม่ในกำรท�ำงำนให้มีประสิทธิภำพ	 เพื่อกำรให้บริกำรที่ดี	 ทั้งส่วนกลำงและส่วนภูมิภำค	

เร่งรัดกำรกระจำยอ�ำนำจ	 และควำมรับผิดชอบ	 ส่งเสริมกำรพัฒนำเชิงพื้นที่ทุกภำคส่วนเข้ำมำมีส่วนร่วม	 ปรับปรุง 

ระบบของโรงเรียนให้เป็นแบบร่วมคิดร่วมท�ำ	 กำรมีส่วนร่วม	 และกำรประสำนงำน	 สำมำรถใช้เครือข่ำยกำรพัฒนำ 

กำรศึกษำ	 ระหว่ำงโรงเรียนกับโรงเรียน	 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	 องค์กรวิชำชีพ	 กลุ่มบุคคล	 องค์กรเอกชน	 

องค์ชุมชน	และองค์กำรสังคมอื่น

	 9.	 เร่งปรับปรุงระบบกำรบริหำรงำนบุคคล	 มุ่งเน้นควำมถูกต้อง	 เหมำะสม	 เป็นธรรม	 ปรำศจำกคอร์รัปชั่น	 

ให้เป็นปัจจัยหนุนในกำรเสริมสร้ำงคุณภำพและประสิทธิภำพ	 ขวัญและก�ำลังใจ	 สร้ำงภำวะจูงใจ	 แรงบันดำลใจ	 

และควำมรับผิดชอบในควำมส�ำเร็จตำมภำระหน้ำที่

	 10.	 มุ่งสร้ำงพลเมืองดีท่ีตื่นตัว	 และอยู่ร่วมกับผู้อื่นในสังคมพหุวัฒนธรรมได้	 และท�ำให้กำรศึกษำน�ำ	 กำรแก้

ปัญหำส�ำคัญของสังคม		รวมทั้งปัญหำกำรคอร์รัปชั่น

									 11.	 ทุ่มเทมำตรกำรเพื่อยกระดับคุณภำพสถำนศึกษำที่พัฒนำล้ำหลัง	 และโรงเรียนขนำดเล็กที่ไม่ได้คุณภำพ	

เพื่อไม่ให้ผู้เรียนต้องเสียโอกำสได้รับกำรศึกษำที่มีคุณภำพ

l องค์ประกอบนโยบำยส�ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำนปีงบประมำณ พ.ศ. 2560 

	 จำกกำรเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นในควำมเป็นมำนโยบำย	 ส�ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำข้ันพื้นฐำน	 ซึ่งมี 

ภำรกิจหลักในกำรจัดและส่งเสริมกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน	 จึงก�ำหนดองค์ประกอบนโยบำย	 เพื่อพัฒนำไปในทิศทำงที่ 

สอดคล้องกับกำรเปลี่ยนแปลงของประเทศ	 และของโลก	 โดยควำมเห็นชอบของคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน	

ประกอบด้วย	วิสัยทัศน์	พันธกิจ	ประเด็นยุทธศำสตร์	เป้ำประสงค์	กลยุทธ์	ผลผลิต	จุดเน้น	และตัวชี้วัด		ดังนี้	



ส�ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต 2 25

วิสัยทัศน ์
	 กำรศึกษำขั้นพื้นฐำนของประเทศไทย		มีคุณภำพและมำตรฐำนระดับสำกล		บนพื้นฐำนของควำมเป็นไทย	

พันธกิจ 
	 1.	 ส่งเสริมและสนับสนุนให้ประชำกรวัยเรียนทุกคนได้รับกำรศึกษำอย่ำงทั่วถึงและมีคุณภำพ	
	 2.	 ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีคุณธรรมจริยธรรม	 มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตำมหลักสูตร	 และค่ำนิยมหลักของ 
คนไทย	12	ประกำร	
	 3.	 พัฒนำระบบบริหำรจัดกำรที่เน้นกำรมีส่วนร่วม	 เพื่อเสริมสร้ำงควำมรับผิดชอบ	 ต่อคุณภำพกำรศึกษำ	 
และบูรณำกำรกำรจัดกำรศึกษำ	

เป้ำประสงค์ 
	 เพื่อให้กำรจัดกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำนของประเทศไทย	 มีคุณภำพและมำตรฐำนระดับสำกลบนพื้นฐำนของ 
ควำมเป็นไทย		ส�ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน		จึงก�ำหนดและเป้ำประสงค์		ดังนี้	
		 1.	 นักเรียนระดับก่อนประถมศึกษำ	 และระดับกำรศึกษำขั้นพื้นฐำนทุกคน	 มีพัฒนำกำรเหมำะสมตำมวัย	 
และมีคุณภำพ	
	 2.	 ประชำกรวัยเรียนทุกคนได้รับโอกำสในกำรศึกษำขั้นพื้นฐำนอย่ำงทั่วถึง	มีคุณภำพ	และเสมอภำค	
	 3.	 ครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ	 มีสมรรถนะตรงตำมสำยงำน	 และมีวัฒนธรรมกำรทำงำน	 ที่มุ่งเน้น 
ผลสัมฤทธิ	์
	 4.	 ส�ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ	 ส�ำนักบริหำรงำนกำรศึกษำพิเศษ	 และสถำนศึกษำ	 มีประสิทธิภำพ	 และ 
เป็นกลไกขับเคลื่อนกำรศึกษำขั้นพื้นฐำนสู่คุณภำพระดับมำตรฐำนสำกล	
	 5.	 ส�ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน	 เน้นกำรท�ำงำนแบบบูรณำกำร	 มีเครือข่ำยกำรบริหำรจัดกำร 
บริหำรแบบมีส่วนร่วมจำกทุกภำคส่วนในกำรจัดกำรศึกษำ	 และกระจำยอ�ำนำจ	 และควำมรับผิดชอบ	 สู่ส�ำนักงำน 
เขตพื้นที่กำรศึกษำ	และสถำนศึกษำ	
	 6.	 พื้นที่พิเศษได้รับกำรพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำ	 และพัฒนำรูปแบบกำรจัดกำรศึกษำที่เหมำะสมตำมบริบท
ของพื้นที่		โดยมีประเด็นยุทธศำสตร์ในกำรด�ำเนินงำน	4	ยุทธศำสตร์	ได้แก่	
 ประเด็นยุทธศำสตร์ ที่ 1		กำรพัฒนำคุณภำพผู้เรียนในระดับกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน	
 ประเด็นยุทธศำสตร์ ์ที่ 2 	กำรเพิ่มโอกำสให้ผู้เรียนเข้ำถึงบริกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน	
 ประเด็นยุทธศำสตร์ ที่ 3		กำรพัฒนำคุณภำพครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ	
 ประเด็นยุทธศำสตร์ ที่ 4		กำรพัฒนำระบบกำรบริหำรจัดกำร	

l แผนยุทธศำสตร์กำรศึกษำ 5 ปี (พ.ศ. 2560 - 2564)  ส�ำนักงำนศึกษำธิกำร
 จังหวัดกรุงเทพมหำนคร

วิสัยทัศน์
 กำรศึกษำของกรุงเทพมหำนคร	มีคุณภำพและมำตรฐำนระดับสำกล	บนพื้นฐำนควำมเป็นไทย	ด้วยกำรพัฒนำ

ตำมหลักปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียง

พันธกิจ
	 1.	 ยกระดับคุณภำพและมำตรฐำนกำรศึกษำทุกระดับทุกประเภทสู่สำกล

	 2.	 เสริมสร้ำงโอกำสกำรเข้ำถึงบริกำรทำงกำรศึกษำของประชำชนอย่ำงทั่วถึงเท่ำเทียม
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	 3.	 พัฒนำระบบกำรบริหำรจัดกำรตำมหลักธรรมำภิบำลเน้นกำรติดตำม	 ตรวจสอบ	 ประเมินผล	 และนิเทศ 

กำรจัดกำรศึกษำ

ประเด็นยุทธศำสตร์
 ยุทธศำสตร์ที่ 1	 พัฒนำหลักสูตร	กระบวนกำรเรียนกำรสอน	กำรวัดและประเมินผล

 ยุทธศำสตร์ที่ 2 ขยำยโอกำสเข้ำถึงบริกำรทำงกำรศึกษำ	และกำรเรียนรู้อย่ำงต่อเนื่องตลอดชีวิต

 ยุทธศำสตร์ที่ 3	 ผลิต	พัฒนำครู	คณำจำรย์และบุคลำกรทำงกำรศึกษำ

 ยุทธศำสตร์ที่ 4 ผลิตและพัฒนำก�ำลังคน	 รวมทั้งงำนวิจัยที่สอดคล้องกับควำมต้องกำรของกำรพัฒนำประเทศ

 ยุทธศำสตร์ที่ 5 	ส่งเสริมและพัฒนำระบบเทคโนโลยีสำรสนเทศและกำรสื่อสำรเพื่อกำรศึกษำ

 ยุทธศำสตร์ที่ 6 	พัฒนำระบบบริหำรจัดกำรและส่งเสริมให้ทุกภำคส่วนมีในกำรจัดกำรศึกษำ

เป้ำประสงค์
	 1.	 ผู้เรียนได้รับกำรศึกษำและกำรเรียนรู้ตลอดชีวิตอย่ำงมีคุณภำพและมำตรฐำนระดับสำกล

	 2.		ผู้เรียนทุกกลุ่มทุกวัยได้รับโอกำสในกำรศึกษำและกำรเรียนรู้ตลอดชีวิตอย่ำงทั่วถึงและเสมอภำค

	 3.		ครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำมีทักษะที่เหมำะสมและมีวัฒนธรรมกำรท�ำงำนที่มุ่งเน้นผลสัมฤทธิ์

	 4.	 ส�ำนักงำนศึกษำธิกำรจังหวัดกรุงเทพมหำนคร	 และหน่วยงำนกำรศึกษำ	 (สถำนศึกษำ	 ส�ำนักงำนเขตพื้นที่ 

กำรศึกษำ	 ส�ำนักบริหำรงำนกำรศึกษำนอกระบบและอัธยำศัย	 แหล่งเรียนรู้	 หรือหน่วยงำนอื่นตำมกฎหมำยระเบียบ 

บริหำรรำชกำรกระทรวงศึกษำธิกำร)	 มีประสิทธิภำพ	 เน้นกำรท�ำงำนแบบบูรณำกำร	 มีเครือข่ำยกำรบริหำรจัดกำร	 

มีส่วนร่วมจำกทุกภำคส่วนในกำรจัดกำรศึกษำ	กำรกระจำยอ�ำนำจ	และยึดหลักธรรมำภิบำล
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สภำพแวดล้อมภำยใน (2S - 4M)

โครงสร้ำง (Structure)

   จุดแข็ง   จุดอ่อน

	 1.	สพม.2	มีโครงสร้ำงกำรบริหำรงำนและภำรกิจที่ชัดเจน	 -	 ปริมำณงำนตำมโครงสร้ำงไม่สอดคล้องกับ

	 2.	มีเครือข่ำยองค์คณะบุคคล	/	คณะกรรมกำร	 	 กรอบอัตรำก�ำลัง	

	 	 ที่ช่วย	สนับสนุนกำรท�ำงำนให้มีประสิทธิภำพ		

	 3.	กำรแบ่งส่วนรำชกำรภำยในมีควำมเหมำะสมชัดเจน	

	 	 และครอบคลุมตำมอ�ำนำจหน้ำที่	

ผลลัพธ์ และระบบบริกำร (Service)

   จุดแข็ง   จุดอ่อน

	 1.	ให้บริกำรด้วยควำมสะดวก	รวดเร็ว	เป็นมิตรและ	 1.	ควำมล่ำช้ำของกำรให้บริกำร	อำจเนื่องมำจำก
	 	 มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดีต่อผู้รับบริกำร		 	 กำรขำดทักษะในกำรปฏิบัติงำนของเจ้ำหน้ำที่
	 2.	ระบบ	MY	Office	ท�ำให้กำรเสนอเรื่องและกำรติดต่อ	 2.	สถำนที่คับแคบไม่เอื้อต่อผู้รับบริกำร
	 	 สื่อสำรเป็นไปด้วยควำมเรียบร้อย
	 3.	มีกำรเผยแพร่ประชำสัมพันธ์เรื่องระเบียบแนวปฏิบัติ	 3.	กำรสื่อสำร	และกำรประสำนงำนไม่ชัดเจน	
	 	 ให้ผู้ใช้บริกำรทรำบ		 	 	 ท�ำให้กำรท�ำงำนขำดประสิทธิภำพ	 	
	 4.	ผลกำรประเมินผู้เรียนชั้นมัธยมศึกษำปีที่	3	ที่มีควำม	 4.	ผลกำรประเมินผลกำรทดสอบระดับชำติ	(O-Net)
	 	 สำมำรถด้ำนทักษะกำรสื่อสำรภำษำอังกฤษตำม	 	 กลุ่มสำระกำรเรียนรู้ภำษำต่ำงประเทศ	(ภำษำอังกฤษ)	
	 	 มำตรฐำนที่ก�ำหนด	จ�ำแนกตำมระดับสถำนศึกษำ	 	 ของผู้เรียนชั้นมัธยมศึกษำปีที่	3		มัธยมศึกษำปีที่	6
	 	 และตัวชี้วัด	(รร.ที่มีควำมพร้อมสูงร้อยละ	80	พร้อม	 	 จ�ำแนกตำมระดับ	(รร.	ที่มีควำมพร้อมสูงเพิ่มขึ้น	 	
	 	 ปำนกลำงร้อยละ	50	และพร้อมน้อย	ร้อยละ	30)	 	 ไม่น้อยกว่ำร้อยละ	5	พร้อมปำนกลำงเพิ่มขึ้น
	 	 โดย	รร.ที่มีควำมพร้อมสูง	อยู่ในระดับ	4	:	สูงกว่ำ	 	 ร้อยละ	3-5	และพร้อมน้อย	เพิ่มขึ้นร้อยละ	2-5)	 	
	 	 เป้ำหมำย	และ	รร.	ที่มีควำมพร้อมปำนกลำง	 	 	โดย รร.ที่มีควำมพร้อมสูง	และควำมพร้อมปำนกลำง
  อยู่ในระดับ	3	:	ได้ตำมเป้ำหมำย	 	 อยู่ในระดับ	1	:	ต�่ำกว่ำเป้ำหมำยและเกณฑ์ที่ก�ำหนด
	 5.	ผลกำรประเมินระดับควำมส�ำเร็จกำรด�ำเนินกิจกรรม	 5.	มำตรฐำนที่	3	ผลกำรบริหำรและกำรจัดกำรศึกษำ
	 	 ให้ผู้เรียนมีค่ำนิยมหลักของคนไทย	12	ประกำร	 	 ของส�ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ	ตัวบ่งชี้ที่	3
	 	 ครบทุกตัวสอดคล้องตำมช่วงวัย	อยู่ในระดับ	3	:	 	 ผู้เรียนทุกระดับกำรศึกษำมีคุณภำพตำมหลักสูตร
	 	 ได้ตำมเป้ำหมำย	 	 	 และตัวบ่งชี้ที่	6	ผู้เรียนมีสุขภำพกำย	สุขภำพจิตที่ดี
	 	 	 	 	 ได้รับกำรประเมินในระดับคุณภำพ	ปรับปรุง

กำรวิเครำะห์สภำพแวดล้อม (SWOT Analysis)

ส่วนที่ 3
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   จุดแข็ง   จุดอ่อน

	 6.	ผลกำรประเมินนักเรียนที่มีควำมต้องกำรพิเศษได้รับ	 	
	 	 กำรส่งเสริมและพัฒนำเต็มศักยภำพเป็นรำยบุคคล
	 	 ระดับ	ร้อยละ	80	ของเด็กที่มีควำมต้องกำรพิเศษ
	 	 ผ่ำนกำรพัฒนำศักยภำพเป็นรำยบุคคล	อยู่ในระดับ	3 : 
	 	 ได้ตำมเป้ำหมำย	
	 7.	ผลกำรประเมินครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ	
	 	 ร้อยละของครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำที่มี	
	 	 ID	Plan		รับกำรสนับสนุนงบประมำณในกำรพัฒนำ
	 	 ตนเองอย่ำง	น้อยปีละ	2	ครั้ง	อยู่ในระดับ	5	:	ดีเยี่ยม	
	 8.	ผลกำรประเมินครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ	
	 	 ครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำที่มีผลกำรปฏิบัติงำน	
	 	 เชิงประจักษ์ตำมเกณฑ์ได้รับกำรยกย่องเชิดชูเกียรติ	
	 	 ทุกคนอยู่ในระดับ	5	:	ดีเยี่ยม	
	 9.	ผลกำรประเมินครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำร้อยละ
	 	 ของครูผู้สอนกลุ่มสำระกำรเรียนรู้ภำษำต่ำงประเทศ
	 	 (ภำษำอังกฤษ)	ที่ได้รับกำรส่งเสริมให้มีสมรรถนะ
	 	 ภำษำอังกฤษเพื่อกำรสื่อสำร	อยู่ในระดับ	3	:	
	 	 ได้ตำมเป้ำหมำย	
	 10.	มำตรฐำนที่	1	กำรบริหำรจัดกำรองค์กำรสู่ควำม
	 	 เป็นเลิศทุกตัวบ่งชี้		ได้รับกำรประเมินในระดับ
	 	 คุณภำพ	ดีเยี่ยม	
	 11.	มำตรฐำนที่	2	กำรบริหำรและกำรจัดกำรศึกษำที่มี	
	 	 ประสิทธิภำพ	ทุกตัวบ่งชี้	ได้รับกำรประเมินในระดับ	
	 	 คุณภำพ	ดีเยี่ยม	
	 12.		ผล	O-Net	ปีกำรศึกษำ	2558	ระดับชั้น	ม.3	ได้ที่	1		
	 	 ของประเทศ	และระดับชั้น		ม.6	ได้ที่	2	ของประเทศ	

บุคลำกร (Man)

   จุดแข็ง   จุดอ่อน

	 1.	บุคลำกรมีควำมรู้	ควำมสำมำรถ	ทักษะและ	 1.	บุคลำกรขำดกำรพัฒนำสมรรถนะตำมสำยงำน
	 	 ประสบกำรณ์ในกำรท�ำงำน		 	 และขำดกำรแลกเปลี่ยนเรียนรู้ท�ำให้ไม่สำมำรถ
	 2.	ผู้บริหำรมีภำวะผู้น�ำและมีวิสัยทัศน์	 	 ปฏิบัติงำนแทนกันได้
	 3.	บุคลำกรมีจิตส�ำนึกในกำรให้บริกำรรวดเร็วและ	 2.	อัตรำก�ำลังไม่เพียงพอต่อกำรปฏิบัติงำน
	 	 เป็นมิตร
 4.	บุคลำกรมีควำมรับผิดชอบในหน้ำที่และภำรกิจตำม	
	 	 ที่ได้รับมอบหมำย	
	 5.	เจ้ำหน้ำที่แสวงหำควำมรู้อยู่เสมอ
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กำรเงิน (Money)

   จุดแข็ง   จุดอ่อน

	 1.	สพม.2	ได้รับงบประมำณจำก	สพฐ.เพื่อน�ำมำบริหำร	 1.	 เงินเหลือจ่ำยปลำยปีที่	สพฐ.	จัดสรรให้กระชั้นชิด

	 	 จัดกำรได้อย่ำงเพียงพอ		 	 	 ท�ำให้เกิดควำมยุ่งยำกในกำรปฏิบัติงำน

	 2.	ใช้หลักธรรมำภิบำลในกำรบริหำรจัดกำรองค์กร	 2.	กำรจัดสรรงบประมำณให้บำงโครงกำร/กิจกรรม

	 3.	กำรติดตำมกำรเบิกจ่ำยและกำรส่งใช้เงินยืมรำชกำร	 	 ผลส�ำเร็จที่ได้รับไม่คุ้มค่ำกับเงินงบประมำณ

	 	 เข้มแข็ง	 	 3.	กำรใช้จ่ำยงบประมำณไม่เป็นไปตำมก�ำหนดเวลำ

	 4.	ระบบกำรรำยงำนทำงกำรเงินรวดเร็ว	ถูกต้องตำม	

	 	 ก�ำหนดเวลำ	

วัสดุและอุปกรณ์ (Material)

   จุดแข็ง   จุดอ่อน

	 -	 วัสดุอุปกรณ์มีจ�ำนวนเพียงพอ	 1.	อุปกรณ์/เครื่องมือที่ใช้ปฏิบัติงำนล่ำหลังไม่ทันสมัย	

	 	 	 	 2.	วิธีกำรบริหำรวัสดุ	อุปกรณ์ที่เหลือใช้ยังไม่ดีพอ

กำรบริหำรจัดกำร (Management)

   จุดแข็ง   จุดอ่อน

	 1.	ระบบ	My	Office	ท�ำให้กำรเสนอเรื่องและกำรติดต่อ	 1.	ขำดระบบข้อมูลสำรสนเทศที่ครอบคลุมในกำร
	 	 สื่อสำร	เป็นไปด้วยควำมรวดเร็ว		 	 บริหำรจัดกำร
	 2.	ผู้บริหำรให้ควำมส�ำคัญกับกำรใช้ระบบข้อมูล	 2.	ขำดกำรบูรณำกำรกำรท�ำงำนระหว่ำงกลุ่มงำน	
	 	 สำรสนเทศเพื่อกำรบริหำรจัดกำร	 3.	สถำนที่ท�ำงำนไม่เอื้อต่อกำรให้บริกำรได้อย่ำงมี
	 3.	ผู้บริหำรใช้หลักธรรมำภิบำลในกำรบริหำรงำน	 	 ประสิทธิภำพ
	 4.	มีองค์คณะบุคคล/คณะกรรมกำรช่วยสนับสนุน	 4.	กำรวิเครำะห์เนื้องำนไม่ตรงตำมภำรกิจที่แท้จริง
	 	 กำรท�ำงำนให้มีประสิทธิภำพ	 	 ของผู้ปฏิบัติ	ส่งผลให้กำรท�ำงำนไม่ทันตำม
	 5.	สพม.2	มีแผนปฏิบัติกำรประจ�ำปีมำใช้ในกำร	 	 ก�ำหนดเวลำ
  บริหำรงำน

สภำพแวดล้อมภำยนอก (STEP)

ด้ำนสังคมและวัฒนธรรม (Socio-Cultural)

   โอกำส   อุปสรรค

	 1.	โรงเรียนในสังกัด	สพม.2	มีควำมเข้มแข็ง	พร้อมให้	 1.	 เป็นสังคมเมืองประชำกรส่วนใหญ่ต่ำงคนต่ำงอยู่

	 	 กำรสนับสนุนกำรท�ำงำนของ	สพม.2	 	 ไม่ค่อยช่วยเหลือกัน

	 2.	ประชำกรส่วนใหญ่มีกำรศึกษำสูงและหน้ำที่กำรงำนด	ี 2.	ระยะทำงที่อยู่ของโรงเรียนในสังกัดบำงแห่งอยู่ไกล

	 3.	มีวัฒนธรรมและแหล่งเรียนรู้หลำกหลำย		เช่น	 	 ท�ำให้กำรเดินทำงไม่สะดวก

	 	 วัฒนธรรมของแต่ละภำค	และมหำวิทยำลัย		 3.	แหล่งอบำยมุขใกล้สถำนศึกษำ
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   โอกำส   อุปสรรค

	 4.	สพม.2	ตั้งอยู่ในชุมชนเมืองที่มีควำมพร้อม

	 	 กำรคมนำคมสะดวก	

	 5.	สพม.2	มีกำรรับข้อมูลข่ำวสำรและประสำนงำน

	 	 จำกส่วนกลำงได้อย่ำงรวดเร็ว	

	 6.	มีบรรยำกำศกำรท�ำงำนที่เป็นกัลยำณมิตร	

 

ด้ำนเทคโนโลยี (Technology)

   โอกำส   อุปสรรค

	 1.	มีเทคโนโลยีและระบบสำรสนเทศสนับสนุน	 1.	 เด็กจะมีควำมเสี่ยงสูงในกำรเข้ำถึงเทคโนโลยี

	 	 ส่งเสริมกำรท�ำงำนให้มีประสิทธิภำพ	 	 และสื่อที่ไม่พึงประสงค์

	 2.	โอกำสในกำรเข้ำถึงเทคโนโลยีสะดวกรวดเร็ว	 2.	ข้อมูลสำรสนเทศยังไม่ครอบคลุมและไม่พร้อม

	 3.	เทคโนโลยีทันสมัย	และหลำกหลำย	 	 ต่อกำรบริหำรจัดกำร

ด้ำนเศรษฐกิจ (Economics)

   โอกำส อุปสรรค

	 1.	โรงเรียนมีศักยภำพในกำรสนับสนุนงบประมำณ	 1.	 ไม่มีงบประมำณสนับสนุนจำกองค์กำรภำยนอก

	 2.	ผู้ปกครอง	ชุมชน	มีพื้นฐำนทำงเศรษฐกิจที่ดี	 2.	 โรงเรียนมีข้อจ�ำกัดในเรื่องระเบียบกำรใช้จ่ำยเงิน

 

ด้ำนกำรเมืองและกฎหมำย (Political and Legal)

   โอกำส   อุปสรรค

	 1.	รัฐบำลมีกำรก�ำหนดนโยบำยใหม่	ๆ	ที่เอื้อและ	 1.	นโยบำยด้ำนกำรศึกษำ		กฎหมำย		ระเบียบปฏิบัติ

	 	 เป็นประโยชน์ต่อกำรพัฒนำกำรศึกษำ	 	 และกำรเมืองมีกำรปรับเปลี่ยนบ่อย		ท�ำให้เกิด

	 2.	มีระเบียบ	กฎหมำย	ข้อบังคับที่เอื้อต่อกำรปฏิบัติงำน	 	 ควำมยุ่งยำกในกำรท�ำงำน

	 	 	 	 2.	กำรปรับเปลี่ยนโครงสร้ำง		ท�ำให้กำรพัฒนำ

	 	 	 	 	 ไม่ต่อเนื่อง

	 	 	 	 3.	กฎหมำย		ระเบียบ		ไม่เอื้อต่อกำรจัดซื้อจัดจ้ำง

	 	 	 	 	 อุปกรณ์ที่ทันสมัย
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  สรุปผลกำรวิเครำะห์สภำพแวดล้อม (SWOT Analysis) และทิศทำงองค์กร 

     ส�ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต 2

	 จำกกำรวิเครำะห์สภำพแวดล้อมของส�ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ	เขต	2	พบว่ำ	สภำพแวดล้อม

ภำยใน	 ปัจจัยที่เด่นชัดที่สุดคือ	 ผลลัพธ์	 และระบบบริกำร	 (Service)	 คือ	 มีกำรให้บริกำรด้วยควำมสะดวก	 รวดเร็ว	 

เป็นมิตร	 และมีมนุษยสัมพันธ์ที่ดีต่อผู้รับบริกำร	 มีระบบ	My	 office	 ท�ำให้กำรเสนอเรื่องและกำรติดต่อสื่อสำรเป็นไป 

ด้วยควำมเรียบร้อย	 มีกำรเผยแพร่ประชำสัมพันธ์เรื่องระเบียบแนวปฏิบัติให้ผู้ใช้บริกำรทรำบ	 และมีผลกำรประเมิน 

ผู้เรียน	 ครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำในระดับ	 ดี	 ถึง	 ดีเยี่ยม	 ในส่วนของสภำพแวดล้อมภำยนอก	 ปัจจัยที่เป็นโอกำส 

ที่เด่นชัดที่สุด	คือ	ด้ำนสังคมและวัฒนธรรม	คือโรงเรียนในสังกัดส�ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ	เขต	2	 

มีควำมเข้มแข็ง	 พร้อมให้กำรสนับสนุนกำรท�ำงำนของส�ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ	 เขต	 2	 ประชำกร 

ส่วนใหญ่มีกำรศึกษำสูง	 และหน้ำที่กำรงำนดี	 มีวัฒนธรรมของแต่ละภำค	 และมหำวิทยำลัย	 ตั้งอยู่ในชุมชน	 มีกำรรับ 

ข้อมูลข่ำวสำร	 และประสำนงำนจำกส่วนกลำงได้อย่ำงรวดเร็ว	 และมีบรรยำกำศกำรท�ำงำนที่เป็นกัลยำณมิตร	 ซึ่งเป็น 

ปัจจัยที่เอ้ือต่อกำรปฏิบัติงำนของส�ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ	 เขต	 2	 ได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ	 ซึ่งจำก 

กำรวิเครำะห์ค่ำน�้ำหนักของสภำพแวดล้อมภำยใน	 และสภำพแวดล้อมภำยนอก	 เพื่อก�ำหนดทิศทำงในกำรพัฒนำ 

องค์กร	 ผลปรำกฏว่ำ	 อยู่ในสถำนกำรณ์ท่ี	 1	 (จุดแข็ง	 -	 โอกำส)	 สถำนกำรณ์นี้เป็นสถำนกำรณ์ที่พึงปรำรถนำที่สุด	 

โดยมีค่ำคะแนนน�้ำหนักอยู่ในทิศทำงของ	“เอื้อและแข็ง”	ซึ่งแปลควำมได้ว่ำ	ส�ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ 

เขต	2	มีปัจจัยภำยในที่มีควำมเข้มแข็ง	และปัจจัยภำยนอกสร้ำงโอกำสเอื้อต่อกำรด�ำเนินกำร 



 ส�ำนักงำนเขตพื้นท่ีกำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต 2 มีแนวทำง กระบวนกำร กำรน�ำแผนสู่กำรปฏิบัติและ 

กำรประเมินแผนพัฒนำกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน (แผนกลยุทธ์) (พ.ศ. 2560 - 2564)  ดังนี้

กรอบการจัดท�าแผนพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐาน (แผนกลยุทธ์) พ.ศ. 2560 - 2564

ทิศทางการพัฒนาคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
พุทธศักราช 2560 - 2564

ส่วนที่ 4

กรอบการจัดท�าแผนพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐาน (แผนกลยุทธ์)

พ.ศ. 2560 - 2564

ส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 2 33
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กระบวนการจัดท�าแผน

ส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 2

แผนพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐาน

แผนปฏิบัติการประจ�าปีงบประมาณ

การวางแผน

PLANNING

การประเมินแผน

PLAN EVALUATION
การน�าแผนสู่การปฏิบัติ

IMPLEMENTATION
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 จำกแนวทำงและกระบวนกำรจัดท�ำแผนพัฒนำกำรศึกษำข้ันพื้นฐำน (แผนกลยุทธ์) (พ.ศ. 2560 - 2564)  

กำรท�ำ SWOT Analysis กำรวิเครำะห์นโยบำยของกระทรวงศึกษำธิกำร และนโยบำยของส�ำนักงำนคณะกรรมกำร

กำรศึกษำข้ันพื้นฐำน และร่ำงแผนยุทธศำสตร์กำรศึกษำ 5 ปี (พ.ศ. 2560 - 2564) ส�ำนักงำนศึกษำธิกำรจังหวัด

กรุงเทพมหำนคร ได้ก�ำหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้ำประสงค์ จุดเน้น กลยุทธ์ (Strategy Plan) และน�ำไปสู่กำรจัดท�ำ

โครงกำร/กิจกรรม (Action Plan) ในแผนพัฒนำกำรศึกษำข้ันพื้นฐำน (พ.ศ. 2560 - 2564) ส�ำนักงำนเขตพื้นที่กำร

ศึกษำมัธยมศึกษำ เขต 2  ดังนี้

วิสัยทัศน์ 
 เป็นองค์กรทำงกำรศึกษำ ท่ีบริหำรจัดกำรได้มำตรฐำนระดับสำกล ด้วยนวัตกรรมทันสมัย บนพื้นฐำน 

ควำมเป็นไทย

พันธกิจ
 1. ส่งเสริมให้ผู้เรียนได้รับกำรพัฒนำเต็มศักยภำพตำมหลักสูตรแกนกลำงกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน 

 2. จัดกำรศึกษำให้ประชำกรวัยเรียนระดับมัธยมศึกษำในเขตพื้นที่บริกำรได้รับโอกำส และควำมเสมอภำค

ทำงกำรศึกษำอย่ำงทั่วถึง และมีคุณภำพ

 3. พัฒนำศักยภำพของบุคลำกรให้มีทักษะ และสมรรถนะตำมสำยงำนอย่ำงมืออำชีพ

 4. พฒันำระบบกำรบรหิำรจดักำรศกึษำให้ได้มำตรฐำนระดับสำกล เน้นกำรบริกำรท่ีมปีระสทิธิภำพ ด้วยนวตักรรม 

ที่ทันสมัย

เป้าประสงค์
 1. ผู้เรียนเป็นคนดี คนเก่ง มีคุณภำพตำมหลักสูตร มีควำมเป็นไทย อยู่ในสังคมอย่ำงมีควำมสุข

 2. ประชำกรวัยเรยีนระดับมัธยมศกึษำทกุคน ได้รบัโอกำสในกำรศกึษำขัน้พืน้ฐำนระดบัมธัยมศกึษำ อย่ำงเสมอภำค 

ทั่วถึง และมีคุณภำพ 

 3. ครู และบุคลำกรทำงกำรศึกษำมีควำมรู้ ควำมสำมำรถ ทักษะในกำรปฏิบัติงำน และมีควำมก้ำวหน้ำ  

ในวิชำชีพ

 4. ส�ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต 2 และสถำนศึกษำในสังกัด มีควำมเข้มแข็งในกำรบริหำร 

จัดกำรศึกษำ กำรบริกำร และเป็นกลไกขับเคลื่อนกำรศึกษำขั้นพื้นฐำนสู่คุณภำพตำมมำตรฐำนระดับสำกล

จุดเน้น
 1. ด้ำนกำรพัฒนำคุณภำพผู้เรียน

  1.1 หลักสูตร และกระบวนกำรเรียนรู้มีกำรปรับปรุงตำมควำมเหมำะสม

  1.2 ผู้เรียนมีสมรรถนะที่ส�ำคัญ สู่มำตรฐำนสำกล

  1.3 ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรม ตำมค่ำนิยมหลักของคนไทย 12 ประกำร รวมทั้งมีจิตส�ำนึกในกำร

อนุรักษ์ทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม และห่ำงไกลยำเสพติด

  1.4 ผู้เรียนที่มีควำมต้องกำรพิเศษได้รับกำรส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนำเต็มตำมศักยภำพเป็นรำยบุคคล

 2. ด้ำนเพิ่มโอกำสกำรเข้ำถึงกำรศึกษำที่มีคุณภำพ และลดควำมเหลื่อมล�้ำทำงกำรศึกษำ

  2.1 เพิ่มโอกำสกำรเข้ำถึงกำรศึกษำระดับมัธยมศึกษำที่มีคุณภำพ

  2.2 ลดควำมเหลื่อมล�้ำทำงกำรศึกษำ
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 3. ด้ำนครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ
  3.1 ครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำได้รับกำรพัฒนำองค์ควำมรู้ ตรงตำมควำมต้องกำรของบุคคลและ
สถำนศึกษำ
  3.2 ผู้บริหำรสถำนศึกษำสำมำรถบริหำรงำนทุกด้ำนให้มีประสิทธิภำพ และเกิดประสิทธิผล
  3.3 ครู และบุคลำกรทำงกำรศึกษำมีขวัญก�ำลังใจในกำรท�ำงำน และมีผลกำรปฏิบัติงำนเชิงประจักษ์
  3.4 องค์กร องค์คณะบุคคล และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย วำงแผน สรรหำ ย้ำย โอน ครู และบุคลำกรทำง 
กำรศึกษำให้สอดคล้องกับควำมต้องกำรของโรงเรียนและชุมชน
 4. ด้ำนกำรบริหำรจัดกำร
  4.1 ส�ำนักงำนเขตพ้ืนท่ีกำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต 2 และสถำนศึกษำในสังกัด มีกำรบริหำรจัดกำร  
โดยมุ่งเน้นกำรกระจำยอ�ำนำจ กำรสร้ำงเครือข่ำย และรับผิดชอบต่อผลกำรด�ำเนินงำน
  4.2 ส�ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต 2 และสถำนศึกษำในสังกัด ส่งเสริมให้ทุกภำคส่วน 
และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเข้ำมำมีส่วนร่วมในกำรจัดกำรศึกษำ
 5. ด้ำนกำรพัฒนำก�ำลังคน และงำนวิจัยที่สอดคล้องกับควำมต้องกำรของประเทศ
  5.1 สถำนศึกษำสร้ำงค่ำนิยมเชิงบวกในกำรเรียนสำยอำชีพ เพื่อลดสัดส่วนกำรเรียนสำยสำมัญ
  5.2 หน่วยงำนทุกระดับมีกำรวิจัยที่สำมำรถน�ำไปประยุกต์ใช้ได้
 6. ด้ำนเทคโนโลยีสำรสนเทศ และกำรสื่อสำร เพื่อกำรศึกษำ
  6.1 ส�ำนักงำนเขตพื้นท่ีกำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต 2 และสถำนศึกษำในสังกัด พัฒนำระบบ ICT  
เพื่อกำรศึกษำให้เหมำะสมกับสถำนศึกษำและผู้เรียน
  6.2 ส�ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต 2 และสถำนศึกษำในสังกัด ได้รับกำรพัฒนำระบบ
ข้อมูลสำรสนเทศให้เป็นฐำนเดียวกันในเรื่องข้อมูลนักเรียน ข้อมูลครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ ข้อมูลสถำนศึกษำ 
และข้อมูลข้ำรำชกำรและบุคลำกรอื่น  ในกำรใช้ข้อมูลร่วมกันอย่ำงมีประสิทธิภำพ
   6.3 สถำนศึกษำในสังกัดพัฒนำ DLIT ให้เหมำะสมกับสถำนศึกษำและผู้เรียน
  6.4 ผู้เรียนมีคอมพิวเตอร์ใช้ในกำรเรียนรู้

กลยุทธ์
 1. ส่งเสริม สนับสนุนกำรพัฒนำคุณภำพผู้เรียนในระดับมัธยมศึกษำเต็มตำมศักยภำพและได้มำตรฐำนตำม  
หลักสูตรก�ำหนด
 2. เพิ่มโอกำสกำรเข้ำถึงบริกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำนอย่ำงเสมอภำค ทั่วถึงและมีคุณภำพ
 3. พัฒนำคุณภำพครู และบุคลำกรทำงกำรศึกษำสู่ควำมเป็นมืออำชีพ
 4.  พัฒนำระบบกำรบริหำรจัดกำรได้มำตรฐำนระดับสำกล

จุดเน้น และตัวชี้วัดการให้บริการของส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 2

จุดเน้นที่ 1 ด้านการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน
  1.1) หลักสูตรและกระบวนการเรียนรู้มีการปรับปรุงตามความเหมาะสม
   - โครงสร้ำงเวลำเรียนได้รับกำรปรับปรุงให้เหมำะสมกับผู้เรียน
   - ผู้เรียนทุกคนได้รับกำรพัฒนำทักษะภำษำอังกฤษตำมกิจกรรมส่งเสริมกำรสอนภำษำอังกฤษ  
สู่ประชำคมอำเซียนและสำกล
   - สถำนศึกษำในสังกัดได้รับกำรยกระดับมำตรฐำนภำษำอังกฤษในแต่ละช่วงชั้น
     - สถำนศึกษำใช้ STEM Education, BBL และ DLIT
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  ตัวชี้วัด

  1. ผู้เรียนระดับมัธยมศึกษำมีควำมสำมำรถด้ำนทักษะกำรสื่อสำรภำษำอังกฤษตำมมำตรฐำนที่ก�ำหนด คือ  

โรงเรียนที่มีควำมพร้อมสูง ร้อยละ 80 โรงเรียนที่มีควำมพร้อมปำนกลำง ร้อยละ 50 และโรงเรียนที่มีควำมพร้อมน้อย  

ร้อยละ 30

   2. สถำนศึกษำในสังกัด 52 โรงเรียนมีกำรเรียนกำรสอนแบบ STEM ศึกษำ

  3. ร้อยละของสถำนศึกษำในสังกัดที่ใช้กำรสอนแบบ STEM มีผลกำรเรียนเฉลี่ยสูงขึ้น

   4. ร้อยละ 90 ของสถำนศึกษำในสังกัดใช้กำรจัดกำรเรียนรู้ภำษำไทยที่สอดคล้องกับกำรพัฒนำทำงสมอ  

(BBL)  มีผลกำรเรียนเฉลี่ยสูงขึ้น

   5. ร้อยละ 90 ของสถำนศึกษำในสังกัดที่จัดกำรเรียนกำรสอนโดยใช้ DLIT มีผลกำรเรียนเฉลี่ยสูงขึ้น

  6. ร้อยละ 90 ของผู้เรียนเข้ำร่วมกิจกรรมส่งเสริมคุณลักษณะสู่ประชำคมอำเซียน

  1.2) ผู้เรียนมีสมรรถนะที่ส�าคัญ สู่มาตรฐานสากล

    - ผู้เรียนชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 3 และชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 6 มีผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียนจำกกำรทดสอบ

ระดับชำติขั้นพื้นฐำน (O-NET) กลุ่มสำระหลัก 5 วิชำ โดยรวมเพิ่มขึ้นไม่น้อยกว่ำร้อยละ 3

    - ผู้เรียนชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 3 และชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 6 ได้รับกำรส่งเสริมให้มีแรงจูงใจสู่อำชีพ  

ด้วยกำรแนะแนวโดยครู และผู้ประกอบวิชำชีพต่ำง ๆ และได้รับกำรพัฒนำควำมรู้ทักษะที่เหมำะสมเพื่อกำรมีงำนท�ำ 

ในอนำคต

     - ผู้เรียนมีทักษะชีวิต ทักษะกำรคิดวิเครำะห์ ทักษะกำรแก้ปัญหำ ทักษะในกำรสื่อสำรอย่ำงสร้ำงสรรค ์

อย่ำงน้อย 2 ภำษำ  และทักษะกำรใช้เทคโนโลยีสำรสนเทศ  เพื่อเป็นเครื่องมือในกำรเรียนรู้ได้อย่ำงเหมำะสมตำมช่วงวัย

   ตัวชี้วัด

   1. ระดับคะแนนเฉลี่ยร้อยละผลกำรทดสอบระดับชำติข้ันพ้ืนฐำน (O-NET) กลุ่มสำระหลักของนักเรียน 

ชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 3  และชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 6  โดยรวมเพิ่มขึ้นร้อยละ 3  ยกเว้นภำษำอังกฤษเพิ่มขึ้น  ร้อยละ 2

   2. ร้อยละ 80 ของนักเรียนระดับมัธยมศึกษำปีที่ 3 และชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 6 ได้รับกำรพัฒนำควำมรู้  

ทักษะที่เหมำะสมกับกำรประกอบวิชำชีพและกำรมีงำนท�ำในอนำคต

  3. นักเรียนระดับมัธยมศึกษำปีท่ี 3 และช้ันมัธยมศึกษำปีที่ 6 มีผลสัมฤทธ์ิทำงกำรเรียนจำกกำรทดสอบ

ระดับชำติขั้นพื้นฐำน (O-NET) กลุ่มสำระกำรเรียนรู้ภำษำอังกฤษจ�ำแนกระดับ คือ โรงเรียนที่มีควำมพร้อมสูงเพิ่มขึ้น

ไม่น้อยกว่ำ ร้อยละ 5 โรงเรียนที่มีควำมพร้อมปำนกลำง เพิ่มขึ้น ร้อยละ 3 - 5 และ โรงเรียนที่มีควำมพร้อมน้อย  

เพิ่มขึ้น ร้อยละ 2 - 5 

   4. ร้อยละ 80 ของผู้เรียนสำมำรถสื่อสำรได้อย่ำงน้อยสองภำษำในระดับดีขึ้นไป

  5. ร้อยละ 80 ของผู้เรียนมีควำมสำมำรถในกำรคิดอย่ำงเป็นระบบ คิดสร้ำงสรรค์ ตัดสินใจ แก้ปัญหำ 

ได้อย่ำงมีสติ สมเหตุผลในระดับดีขึ้นไป

    1.3) ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรม ตามค่านิยมหลักของคนไทย 12 ประการ รวมทั้งมีจิตส�านึกในการ

อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และห่างไกลยาเสพติด

     - นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษำตอนต้น มีทักษะกำรแก้ปัญหำด้วยวิธีกำรที่หลำกหลำย และอยู่อย่ำง

พอเพียงและเหมำะสม ไม่น้อยกว่ำร้อยละ 80

     - นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษำตอนปลำย มีควำมมุ่งมั่นในกำรศึกษำและกำรท�ำงำน สำมำรถปรับตัว 

เข้ำกับพหุวัฒนธรรมบนพื้นฐำนวัฒนธรรมที่ดีงำมของไทย ไม่น้อยกว่ำร้อยละ 80
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  ตัวชี้วัด
    1. ระดับควำมส�ำเร็จกำรด�ำเนินกิจกรรมให้นักเรียนทุกคนมีคุณธรรม จริยธรรม ตำมค่ำนิยมหลักของคนไทย  
12 ประกำร ครบทุกตัวสอดคล้องตำมช่วงวัย
    2. ระดับควำมส�ำเร็จกำรด�ำเนินกิจกรรมให้นักเรียนมีจิตส�ำนึกในกำรอนุรักษ์ทรัพยำกรธรรมชำติและ 
สิ่งแวดล้อม
    3. ระดบัควำมส�ำเร็จกำรด�ำเนินกจิกรรมให้นกัเรียนทกุคนป้องกนัตนเองให้ห่ำงไกลยำเสพติดและกำรแก้ไข 
ปัญหำยำเสพติดในโรงเรียน

   1.4) ผู้เรียนที่มีความต้องการพิเศษได้รับการส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนาเต็มตามศักยภาพเป็น 
รายบุคคล
    - ส่งเสริม สนับสนุนและพัฒนำผู้พิกำร ผู้ด้อยโอกำส และผู้เรียนที่มีควำมสำมำรถพิเศษผู้เรียน 
ภำยใต้กำรจัดกำรศึกษำโดยครอบครัว สถำนประกอบกำร และศูนย์กำรเรียน และผู้เรียนที่ต้องกำรควำมคุ้มครองและ
ช่วยเหลือเป็นกรณีพิเศษ ให้สำมำรถพัฒนำได้เต็มตำมศักยภำพเป็นรำยบุคคล

  ตัวชี้วัด
  1. ระดับควำมส�ำเร็จของกำรพัฒนำผู้เรียนที่มีควำมสำมำรถพิเศษด้ำนวิทยำศำสตร์และคณิตศำสตร์
   2. ร้อยละของเด็กพิกำรผ่ำนเกณฑ์กำรพัฒนำสมรรถภำพตำมแผนกำรศึกษำเฉพำะบุคคล
  3. ร้อยละอัตรำกำรออกกลำงคันลดลง ไม่น้อยกว่ำร้อยละ 0.3
   4.  ร้อยละของคดีเด็กและเยำวชนที่ถูกด�ำเนินคดีโดยสถำนพินิจและคุ้มครองเด็กและเยำวชนลดลง
  5. ร้อยละของนักเรียนที่มีพฤติกรรมเสี่ยงต่อสำรเสพติดลดลง

จุดเน้นที่ 2 ด้านเพิ่มโอกาสการเข้าถึงการศึกษาที่มีคุณภาพและลดความเหลื่อมล�้าทางการศึกษา

  2.1) เพิ่มโอกาสการเข้าถึงการศึกษาระดับมัธยมศึกษาที่มีคุณภาพ
   - ประชำกรวัยเรียนระดับมัธยมศึกษำทุกคน ได้รับโอกำสในกำรศึกษำขั้นพื้นฐำนระดับมัธยมศึกษำ
อย่ำงทั่วถึง มีคุณภำพและเสมอภำค
    - ส่งเสริมและสนับสนุนให้สถำนศึกษำในสังกัดจัดกำรศึกษำวิชำชีพ โดยสร้ำงควำมร่วมมือกับสถำน
ประกอบกำร หรือหน่วยงำนอื่น

  ตัวชี้วัด

  1. ร้อยละของผู้เรียนต่อจ�ำนวนประชำกรวัยเรียนได้รับกำรศึกษำขั้นพื้นฐำนเพิ่มขึ้น

   2. ร้อยละของประชำกร อำยุ 12-14 ปี ทุกคนได้รับกำรศึกษำระดับมัธยมศึกษำตอนต้น

  3. ร้อยละของสถำนศึกษำที่จัดกำรศึกษำวิชำชีพโดยควำมร่วมมือกับสถำนประกอบกำร หรือหน่วยงำนอื่น

  2.2) ลดความเหลื่อมล�้าทางการศึกษา

       - สร้ำงควำมเข้มแข็งของระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน ระบบส่งเสริมควำมประพฤตินักเรียน และ
ระบบคุ้มครองนักเรียน  รวมถึงกำรสร้ำงภูมิคุ้มกันทำงสังคมให้เชื่อมโยงสัมพันธ์กับเครือข่ำยสหวิชำชีพทุกระดับ
    - ประสำนหน่วยงำนท่ีเกี่ยวข้อง ในกำรจัดกำรศึกษำท่ีเหมำะสม ส�ำหรับเด็กด้อยโอกำสที่ไม่อยู่
ในทะเบียนรำษฎร์  เช่น  เด็กไร้สัญชำติ  เด็กพลัดถิ่น  เด็กต่ำงด้ำว  เด็กไทยที่ไม่มีเลขประจ�ำตัวประชำชน  เป็นต้น

  ตัวชี้วัด
  1. ระดับคุณภำพระบบกำรดูแลช่วยเหลือนักเรียนเพิ่มขึ้น
  2. นักเรียนมีสุขภำพกำยและสุขภำพจิตที่ดี  สำมำรถปรับตัวเข้ำกับสังคมและสิ่งแวดล้อมได้อย่ำงเหมำะสม
  3. ค่ำเฉลี่ยร้อยละควำมพึงพอใจต่อกำรด�ำเนินกำรพัฒนำระบบกำรดูแลช่วยเหลือนักเรียน
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จุดเน้นที่ 3 ด้านครูและบุคลากรทางการศึกษา

   3.1) ครูและบุคลากรทางการศึกษาได้รับการพัฒนาองค์ความรู้ ตรงตามความต้องการของบุคคล  

และสถานศึกษา

    - พัฒนำครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำให้มีองค์ควำมรู้วิธีจัดกำรเรียนรู้ และทักษะกระบวนกำรคิด 
รวมทั้งกำรวัดและประเมินผลกำรเรียนรู้
     - พัฒนำครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำให้ประยุกต์ใช้ระบบเทคโนโลยีสำรสนเทศและกำรสื่อสำร 
ที่ทันสมัย
     - ครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำได้รับกำรนิเทศแบบกัลยำณมิตรจำกส�ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ
มัธยมศึกษำ เขต 2 ผู้บริหำรสถำนศึกษำ และครูทั้งในโรงเรียน ระหว่ำงโรงเรียน หรือภำคส่วนอื่น ๆ ตำมควำมพร้อม 
ของโรงเรียน
    -  ส่งเสริมและสนับสนุนให้ครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำสร้ำงเครือข่ำยกำรเรียนรู้ กำรมีส่วนร่วม
จำกผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง และทุกภำคส่วนให้เกิดชุมชนแห่งกำรเรียนรู้
     - ส่งเสริมและสนับสนุนให้ครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำจัดกำรเรียนรู้สู่ประชำคมอำเซียน
     - พัฒนำให้ครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำมีจิตวิญญำณของควำมเป็นครู กำรเป็นครูมืออำชีพ ยึดมั่น 
ในจรรยำบรรณวิชำชีพและมีควำมก้ำวหน้ำในวิชำชีพ
    - แก้ปัญหำครูไม่ครบชั้น สอนไม่ตรงเอก ภำระงำนเยอะ โดยใช้แนวทำงกำรด�ำเนินงำน เช่น สรรหำ 
บรรจุ แต่งตั้ง หรือคัดเลือกครูจำกโครงกำรคุรุทำยำท และหรือสรรหำบรรจุคุรุทำยำท และหรือครู ทุนระดับอุดมศึกษำ 
ให้เป็นไปตำมเกณฑ์ กคศ.

  ตัวชี้วัด

    1. ร้อยละของครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำทุกคนผ่ำนกำรประเมินกำรพัฒนำวิธีกำรจัดกำรเรียนรู้ที่มี 
ทักษะ กระบวนกำรคิด กำรวัดและประเมินผลกำรเรียนรู้ และประยุกต์ใช้ระบบเทคโนโลยีสำรสนเทศและกำรสื่อสำร
ได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ
    2. ศึกษำนิเทศก์ทุกคน สำมำรถนิเทศแบบกัลยำณมิตรและช่วยเหลือครูให้จัดกิจกรรมกำรเรียนรู้ เพื่อยก
ระดับผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียนได้
  3. ร้อยละของครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำมี ID-Plan และได้รับกำรสนับสนุนกำรพัฒนำตนเอง
  4. ร้อยละของครูที่มีกำรสอนตรงตำมสำขำ
  5. ร้อยละของครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำได้รับกำรพัฒนำให้มีจิตวิญญำณของควำมเป็นครู กำรเป็นครู
มืออำชีพ และยึดมั่นในจรรยำบรรณวิชำชีพ และได้รับกำรประเมินเพื่อเลื่อนวิทยฐำนะ
   6. ร้อยละ 80 ของครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำได้รับกำรพัฒนำผ่ำนระบบ TEPE Online และผ่ำน 
กำรอบรม 
  7. ร้อยละของครูเกษียณและมีควำมเชี่ยวชำญในกำรจัดกำรเรียนสอน กลุ่มสำระเรียนรู้หลักกลับเข้ำสู่
ห้องเรียน
   8. ร้อยละของครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำได้รับกำรพัฒนำทักษะด้ำนภำษำอังกฤษและแลกเปลี่ยน 
เรียนรู้ สื่อสำรทำงภำษำอังกฤษตำมกิจกรรมที่ศูนย์พัฒนำกำรเรียนกำรสอนภำษำอังกฤษก�ำหนด (PEER Center Eric 
และ EBE)

  3.2) ผู้บริหารสถานศึกษา สามารถบริหารงานทุกด้านให้มีประสิทธิภาพ และเกิดประสิทธิผล
     - พัฒนำผู้บริหำรสถำนศึกษำที่มีผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียนต�่ำให้ได้รับกำรพัฒนำ
     - พฒันำผูบ้รหิำรสถำนศึกษำให้มคีวำมสำมำรถในกำรบรหิำรจดักำรและวชิำกำรได้อย่ำงมปีระสทิธภิำพ
และเกิดประสิทธิผล
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    ตัวชี้วัด

    1. ร้อยละของผู้บริหำรสถำนศึกษำ (โรงเรียนมำตรฐำนสำกล โรงเรียนในฝัน โรงเรียนประชำรัฐ โรงเรียน

นิติบุคคล) ที่มีผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียนต�่ำ กลุ่มร้อยละ 20 ได้รับกำรพัฒนำ

    2. ร้อยละของผู้บริหำรสถำนศึกษำทุกโรงเรียน (โรงเรียนมำตรฐำนสำกล โรงเรียนในฝัน โรงเรียนประชำรัฐ 

โรงเรียนนิติบุคคล) มีควำมสำมำรถบริหำรสถำนศึกษำสู่คุณภำพผู้เรียนในศตวรรษที่ 21 ในระดับดีขึ้นไป

   3.3) ครูและบุคลากรทางการศึกษามีขวัญก�าลังใจในการท�างานและมีผลการปฏิบัติงานเชิงประจักษ์

      - พัฒนำระบบแรงจูงใจให้ได้มำตรฐำนและสอดคล้องกับผลกำรปฏิบัติงำน

      - ส่งเสริม และสนับสนุนให้มีกำรยกย่อง เชิดชูเกียรติครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำที่มีผลงำน 

เชิงประจักษ์และประกำศคุณงำมควำมดี  เพื่อเป็นแบบอย่ำงให้แก่ครูและบุคลำกรได้ยึดถือและปฏิบัติ

    ตัวชี้วัด

    1. ร้อยละของครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำมีขวัญก�ำลังใจในกำรท�ำงำน และมีผลกำรปฏิบัติงำนดีขึ้น
    2. ร้อยละของครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำที่มีผลกำรปฏิบัติงำนเชิงประจักษ์ตำมเกณฑ์และได้รับกำร 
ประกำศยกย่องเชิดชูเกียรติ
   3.4) องค์กร องค์คณะบุคคล และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียวางแผน สรรหา ย้าย โอน ครู และบุคลากร
ทางการศึกษาให้สอดคล้องกับความต้องการของโรงเรียนและชุมชน
    - พัฒนำองค์กร องค์คณะบุคคล เพื่อสร้ำงควำมตระหนัก จิตส�ำนึกควำมรับผิดชอบและผลประโยชน์
ส่วนรวม
    - ปรับปรุงหลักเกณฑ์และวิธีกำรที่เกี่ยวข้องให้มีควำมสอดคล้องกับควำมต้องกำรของโรงเรียน ชุมชน
และสังคมโดยมีระยะเวลำกำรด�ำเนินงำนที่ชัดเจน

    ตัวชี้วัด
    1. ร้อยละข้อร้องเรียนด้ำนกำรบริหำรงำนบุคคลลดลง เมื่อเปรียบเทียบกับปีที่ผ่ำนมำ
  2. ร้อยละควำมพึงพอใจขององค์กร องค์คณะบุคคล และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียต่อกำรบริหำรงำนบุคคลที่
สอดคล้องกับควำมต้องกำรของโรงเรียนและชุมชน
  3. ส�ำนกังำนเขตพืน้ทีก่ำรศกึษำ และสถำนศกึษำในสงักดัมหีลกัเกณฑ์และวธิกีำรทีส่อดคล้องกับควำมต้องกำร
ของโรงเรียน ชุมชนและสังคม และก�ำหนดระยะเวลำกำรด�ำเนินงำนที่ชัดเจน

จุดเน้นที่ 4 ด้านการบริหารจัดการ

    4.1) ส�านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 2 และสถานศึกษาในสังกัดมีการบริหารจัดการ
โดยมุ่งเน้นการกระจายอ�านาจการสร้างเครือข่ายและรับผิดชอบต่อผลการด�าเนินงาน
      - กำรพัฒนำโรงเรียนขนำดเล็กให้มีคุณภำพกำรจัดกำรศึกษำอย่ำงมีประสิทธิภำพ
      - บูรณำกำรกำรท�ำงำนพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำระหว่ำงหน่วยงำนต่ำง ๆ เพื่อส่งเสริมให้ส�ำนักงำน
เขตพื้นที่กำรศึกษำและสถำนศึกษำ  พัฒนำคุณภำพตำมบริบทได้เพิ่มขึ้น
      - โรงเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียนของนักเรียนต�่ำกว่ำค่ำเฉลี่ยของประเทศได้รับกำรแก้ไข ช่วยเหลือ 
นิเทศติดตำมและประเมินผล โดยส�ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต 2 ท�ำหน้ำที่ส่งเสริม สนับสนุน และ 
เป็นผู้ประสำนงำนหลัก ให้โรงเรียนท�ำแผนพัฒนำเป็นรำยโรงร่วมกับผู้ปกครอง ชุมชน และองค์กรอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
      - ส�ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต 2 มีกำรกระจำยอ�ำนำจให้สถำนศึกษำและพัฒนำ

สถำนศึกษำให้มีรูปแบบกำรบริหำรจัดกำรที่มีประสิทธิภำพ
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      - ส�ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต 2 บริหำรจัดกำรอย่ำงมีคุณภำพ โดยใช้มำตรฐำน

ส�ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ

      - พัฒนำคุณภำพกำรศึกษำ สร้ำงระบบสวัสดิกำร สวัสดิภำพและควำมปลอดภัยของส�ำนักงำน 

เขตพื้นที่กำรศึกษำและสถำนศึกษำให้เหมำะสมตำมบริบทของพื้นที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ

      - พัฒนำระบบกำรก�ำกับ ติดตำมและประเมินผลเพื่อกำรบริหำรจัดกำรที่มีประสิทธิภำพและต่อเนื่อง

      - บริหำรจัดกำรด้ำนงบประมำณให้สอดคล้องกับกำรด�ำเนินงำน และมีกำรก�ำกับดูแลที่มีประสิทธิภำพ 

       - ยกย่องเชิดชูเกียรติสถำนศึกษำ องค์คณะบุคคลและบุคลำกรที่มีผลงำนเชิงประจักษ์

     - ส่งเสริมกำรใช้กำรวิจัยเป็นฐำนในกำรพัฒนำกำรจัดกำรศึกษำและคุณภำพกำรศึกษำของเขตพื้นที่

กำรศึกษำและสถำนศึกษำ

  ตัวชี้วัด

  1. ส�ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต 2 เบิกจ่ำยงบประมำณเมื่อสิ้นปีงบประมำณ

ในภำพรวมได้ไม่น้อยกว่ำร้อยละ 96 และงบลงทุนไม่น้อยกว่ำร้อยละ 87

   2. ร้อยละ 100 ของสถำนศึกษำในสังกัดมีระบบประกันคุณภำพภำยในที่เข้มแข็งตำมกฎกระทรวงว่ำด้วย

หลักเกณฑ์และวิธีกำรประกันคุณภำพกำรศึกษำ พ.ศ. 2553

   3. ส�ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต 2 ผ่ำนกำรประเมินมำตรฐำนส�ำนักงำน

เขตพื้นที่กำรศึกษำ  ระดับ “ ดีมำก ” ขึ้นไป

    4. ร้อยละ 100 ของครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำในสังกัดมีควำมพึงพอใจในเรื่องสวัสดิกำร 

สวัสดิภำพ กำรแก้ไขปัญหำหนี้สินครู และควำมก้ำวหน้ำในวิชำชีพ 

   5. ร้อยละ 100 ของสถำนศึกษำมีระดับคุณธรรมและควำมโปร่งใสในกำรด�ำเนินงำน

  6. ร้อยละ 100 ของโรงเรียนขนำดเล็กมีรูปแบบกำรบริหำรจัดกำรที่มีประสิทธิภำพ เอื้อต่อ

กำรจัดกิจกรรมกำรเรียนกำรสอนที่มีคุณภำพได้มำตรฐำน

  4.2) ส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 2 และสถานศึกษาในสังกัด ส่งเสริมให้ทุกภาคส่วน 

และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา

      - สร้ำงควำมรู้ ควำมเข้ำใจให้กับผู้บริหำรสถำนศึกษำ ถึงควำมจ�ำเป็นและประโยชน์ของกำรส่งเสริม

กำรมีส่วนร่วมอย่ำงแท้จริงในกำรพัฒนำกำรศึกษำ

      - ส่งเสริมกำรมีส่วนร่วมในกำรพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำ

      - ประชำสัมพันธ์ให้สำธำรณชนทรำบถึงควำมต้องกำรได้รับควำมช่วยเหลือของโรงเรียนโดยเฉพำะ

โรงเรียนที่ขำดแคลน

    ตัวชี้วัด

    1. ส�ำนักงำนเขตพื้นท่ีกำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต 2 และสถำนศึกษำในสังกัดทุกแห่งได้รับควำมร่วมมือ  

ส่งเสริมและสนับสนุนทรัพยำกรเพื่อจัดกำรศึกษำ

  2. มีกำรแต่งตั้งคณะกรรมกำรจำกทุกภำคส่วนและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเพื่อบูรณำกำรกำรท�ำงำนร่วมกันใน

กำรจัดกำรศึกษำให้มีคุณภำพ

  3. ร้อยละ 100 ของทุกภำคส่วนและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีควำมพึงพอใจต่อกำรจัดกำรศึกษำ
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จุดเน้นที่ 5 ด้านการพัฒนาก�าลังคนและงานวิจัยที่สอดคล้องกับความต้องการของประเทศ

   5.1) สถานศึกษาสร้างค่านิยมเชิงบวกในการเรียนสายอาชีพ เพื่อลดสัดส่วนการเรียนสายสามัญ
     - ส่งเสริม สนับสนุน ครู และบุคลำกรทำงกำรศึกษำ และผู้เรียนให้มีค่ำนิยมเชิงบวกในกำรเรียน 
สำยอำชีพ  เพื่อลดสัดส่วนกำรเรียนสำยสำมัญ

  ตัวชี้วัด
   - ร้อยละ 50 ของผู้เรียนที่จบกำรศึกษำในระดับชั้นมัธยมศึกษำตอนต้นเรียนต่อสำยอำชีพ

  5.2) หน่วยงานทุกระดับมีการวิจัยที่สามารถน�าไปใช้ประยุกต์ได้
    - พัฒนำครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำให้มีควำมรู้เรื่องวิจัยและกำรน�ำไปประยุกต์ใช้กับกำรเรียน
กำรสอน
   ตัวชี้วัด
  1.  ร้อยละ 80 ของครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำได้รับกำรพัฒนำเร่ืองวิจัยและกำรน�ำไปประยุกต์ใช้กับ
กำรเรียนกำรสอนได้
   2. ร้อยละของส�ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต 2 และสถำนศึกษำในสังกัดทั้งหมดน�ำผล 
กำรวิจัยไปใช้ในกำรพัฒนำกำรเรียนกำรสอน

จุดเน้นที่ 6 ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อการศึกษา

    6.1) ส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 2 และสถานศึกษาในสังกัด พัฒนาระบบ ICT เพื่อ 
การศึกษาให้เหมาะสมกับสถานศึกษาและผู้เรียน
    - ส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนำระบบ ICT เพื่อกำรศึกษำให้เหมำะสมกับสถำนศึกษำและผู้เรียน
   6.2) ส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 2 และสถานศึกษาในสังกัด ได้รับการพัฒนาระบบ
ข้อมูลสารสนเทศให้เป็นฐานเดียวกันในเรื่องข้อมูลนักเรียน ข้อมูลครูและบุคลากรทางการศึกษา ข้อมูลสถานศึกษา
และข้อมูลข้าราชการและบุคลากรอื่น  ในการใช้ข้อมูลร่วมกันอย่างมีประสิทธิภาพ
     - จัดท�ำและพัฒนำฐำนข้อมูลสำรสนเทศและระบบกำรจัดกำรเนื้อหำสำระหรือองค์ควำมรู้ เพื่อให ้
ส�ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำและสถำนศึกษำได้ใช้ข้อมูลสำรสนเทศร่วมกัน (เป็นฐำนเดียวกัน) ได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ
   6.3) สถานศึกษาในสังกัดพัฒนา DLIT ให้เหมาะสมกับสถานศึกษาและผู้เรียน
    - ส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนำ DLIT ให้เหมำะสมกับสถำนศึกษำและผู้เรียน
  6.4) ผู้เรียนมีคอมพิวเตอร์ใช้ในการเรียนรู้
    - จัดหำคอมพิวเตอร์ให้ผู้เรียนใช้ในกำรเรียนรู้

   ตัวชี้วัด
   1. ร้อยละของสถำนศึกษำที่มีระบบ ICT เพื่อกำรจัดกำรเรียนกำรสอนที่เหมำะสม และมีประสิทธิภำพ 
สอดคล้องกับบริบทของสถำนศึกษำและผู้เรียน
  2. ร้อยละของสถำนศึกษำที่ใช้นวัตกรรมและเทคโนโลยีในกำรจัดกำรเรียนกำรสอนอย่ำงหลำกหลำย
สอดคล้องเหมำะสมกับหลักสูตรและวัยของผู้เรียน
  3. ส�ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำมีระบบและใช้ระบบ ICT เพื่อกำรบริหำรจัดกำรอย่ำงมีประสิทธิภำพและ 
ทันสมัย
  4. สถำนศึกษำและส�ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำมีระบบข้อมูลเป็นฐำนเดียวกัน ถูกต้องเป็นปัจจุบันและ 
ครอบคลมุภำรกจิของส�ำนกังำนเขตพืน้ท่ีกำรศึกษำและสถำนศกึษำ ทุกฝ่ำยสำมำรถใช้ข้อมลูร่วมกนัได้อย่ำงมปีระสทิธภิำพ 
  5. สถำนศึกษำมีและใช้ DLIT อย่ำงเหมำะสมกับสอดคล้องกับบริบทของสถำนศึกษำและผู้เรียน
  6. อัตรำส่วนของคอมพิวเตอร์ต่อจ�ำนวนนักเรียนไม่น้อยกว่ำ 1 ต่อ 10 
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ขั้นตอนการจัดท�าแผน (Planning Process)

1. ด้ำนกำรพัฒนำคุณภำพผู้เรียน

 1.1 หลักสูตรและกระบวน

  กำรเรียนรู้มีกำรปรับปรุง 

  ตำมควำมเหมำะสม

 1.2 ผู้เรียนมีสมรรถนะที่ส�ำคัญสู่  

  มำตรฐำนระดับสำกล

 1.3 ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรม  

  ตำมค่ำนิยมหลักของคนไทย

  12 ประกำร รวมทั้งมีจิตส�ำนึก

  ในกำรอนุรักษ์ทรัพยำกร 

  ธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม  

  และห่ำงไกลยำเสพติด

 1.4 ผู้เรียนที่มีควำมต้องกำรพิเศษ 

  ได้รับกำรส่งเสริม สนับสนุน  

  และพัฒนำเต็มตำมศักยภำพ 

  เป็นรำยบุคคล

5. ด้ำนกำรพัฒนำก�ำลังคน 

 และงำนวิจัยที่สอดคล้องกับ

 ควำมต้องกำรของประเทศ

 5.1 สถำนศึกษำสร้ำงค่ำนิยม

  เชิงบวกในกำรเรียนสำยอำชีพ 

   เพื่อลดสัดส่วนกำรเรียน 

  สำยสำมัญ

6. ด้ำนเทคโนโลยีสำรสนเทศ และ

 กำรสื่อสำรเพื่อกำรศึกษำ

  6.1 ส�ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ 

  มัธยมศึกษำ เขต 2  และ

  สถำนศึกษำในสังกัด พัฒนำ

  ระบบ ICT เพื่อกำรศึกษำ

  ให้เหมำะสมกับสถำนศึกษำ 

  และผู้เรียน

 6.3 สถำนศึกษำในสังกัดพัฒนำ 

  DLIT  ให้เหมำะสมกับ

  สถำนศึกษำและผู้เรียน

    6.4 ผู้เรียนมีคอมพิวเตอร์ใช้ใน 

  กำรเรียนรู้

พันธกิจ จุดเน้น เป้าประสงค์ กลยุทธ์ หมายเหตุ

1. ผู้เรียนเป็นคนดี คนเก่ง  

 มีคุณภำพตำมหลักสูตร  

 มีควำมเป็นไทยอยู่ใน 

 สังคมอย่ำงมีควำมสุข

1. ส่งเสริมสนับสนุน

 กำรพัฒนำคุณภำพ

 ผู้เรียนในระดับ

 มัธยมศึกษำเต็มตำม

 ศักยภำพ  และได้

 มำตรฐำนตำม  

 หลักสูตรก�ำหนด

1. ส่งเสริมให้ผู้เรียนได้รับ 

 กำรพัฒนำเต็มศักยภำพ 

 ตำมหลักสูตรกำรศึกษำ 

 ขั้นพื้นฐำน
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ขั้นตอนการจัดท�าแผน (Planning Process)

2. ด้ำนเพิ่มโอกำสกำรเข้ำถึง
 กำรศึกษำที่มีคุณภำพและลด 
 ควำมเหลื่อมล�้ำทำงกำรศึกษำ
    2.1 เพิ่มโอกำสกำรเข้ำถึงกำรศึกษำ 
  ระดับมัธยมศึกษำที่มีคุณภำพ
    2.2 ลดควำมเหลื่อมล�้ำ  
  ทำงกำรศึกษำ
5. ด้ำนกำรพัฒนำก�ำลังคน 
 และงำนวิจัยที่สอดคล้องกับ  
ควำมต้องกำรของประเทศ
 5.1 สถำนศึกษำสร้ำงค่ำนิยม
  เชิงบวกในกำรเรียนสำย 
  อำชีพ  เพื่อลดสัดส่วน
  กำรเรียนสำยสำมัญ
6. ด้ำนเทคโนโลยีสำรสนเทศ 
 และกำรสื่อสำรเพื่อกำรศึกษำ
 6.1 สถำนศึกษำในสังกัดพัฒนำ
  DLIT ให้เหมำะสมกับ
  สถำนศึกษำและผู้เรียน

พันธกิจ จุดเน้น เป้าประสงค์ กลยุทธ์ หมายเหตุ

2. ประชำกรวัยเรียนระดับ 
 มัธยมศึกษำทุกคนได้รับ 
 โอกำสในกำรศึกษำ
 ขั้นพื้นฐำนระดับมัธยม 
 ศึกษำอย่ำงเสมอภำค
  ทั่วถึง และมีคุณภำพ

2. เพิ่มโอกำสกำรเข้ำถึง 
 บริกำรกำรศึกษำ
 ขั้นพื้นฐำนอย่ำง  
 เสมอภำค  ทั่วถึง  
 และมีคุณภำพ

2. จัดกำรศึกษำให้ประชำกร
 วัยเรียนระดับมัธยมศึกษำ
 ในเขตพื้นที่บริกำรได้รับ
 โอกำสและควำมเสมอภำค 
 ทำงกำรศึกษำอย่ำงทั่วถึง
 และมีคุณภำพ

 

3. พัฒนำศักยภำพของ 
 บุคลำกรให้มีทักษะ 
 และสมรรถนะตำม
 สำยงำนอย่ำงมืออำชีพ

3. ครูและบุคลำกรทำง
 กำรศึกษำมีควำมรู้  
 ควำมสำมำรถ ทักษะ
 ในกำรปฏิบัติงำน และ
 มีควำมก้ำวหน้ำใน 
 วิชำชีพ

3. พัฒนำคุณภำพครู  
 และบุคลำกทำง
 กำรศึกษำสู่ควำม  
 เป็นมืออำชีพ

3. ด้ำนครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ
 3.1 ครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ 
  ได้รับกำรพัฒนำองค์ควำมรู้  
  ตรงตำมควำมต้องกำรของ
  บุคคลและสถำนศึกษำ
  3.2 ผู้บริหำรสถำนศึกษำ
  สำมำรถบริหำรงำนทุกด้ำน 
  ให้มีประสิทธิภำพ  และเกิด
  ประสิทธิผล
 3.3 ครู และบุคลำกรทำงกำรศึกษำ 
  มีขวัญก�ำลังใจในกำรท�ำงำน   
  และมีผกำรปฏิบัติงำนเชิง 
  ประจักษ์
 3.4 องค์กร องค์คณะบุคคล  และ 
  ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย วำงแผน   
  สรรหำ ย้ำย โอน ครูและ 
  บุคลำกร  ทำงกำรศึกษำให้ 
  สอดคล้องกับควำมต้องกำร 
  ของโรงเรียน และชุมชน
5. ด้ำนกำรพัฒนำก�ำลังคน
 และงำนวิจัยที่สอดคล้องกับ
 ควำมต้องกำรของประเทศ
 5.2 หน่วยงำนทุกระดับมีกำรวิจัย 
  ที่สำมำรถน�ำไปประยุกต์ใช้ได้
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ขั้นตอนการจัดท�าแผน (Planning Process)

พันธกิจ จุดเน้น เป้าประสงค์ กลยุทธ์ หมายเหตุ

4. ส�ำนักงำนเขตพื้นที่
 กำรศึกษำมัธยมศึกษำ  
 เขต 2 และสถำนศึกษำ
 ในสังกัดมีควำมเข้มแข็ง
 ในกำรบริหำรจัดกำรศึกษำ  
 กำรบริกำร และเป็นกลไก 
 ขับเคลื่อนกำรศึกษำ
 ขั้นพื้นฐำน  สู่คุณภำพ 
 ตำมมำตรฐำนระดับ 
 สำกล

4. พัฒนำระบบ
 กำรบริหำรจัดกำร
 ได้มำตรฐำนระดับ 
 สำกล

4. พัฒนำระบบกำรบริหำร
 จัดกำรศึกษำให้ได้
 มำตรฐำนระดับสำกล
 เน้นกำรบริกำรที่ม ี
 ประสิทธิภำพ  ด้วย
 นวัตกรรมที่ทันสมัย

 

4. ด้ำนกำรบริหำรจัดกำร
 4.1 ส�ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ 
  มัธยมศึกษำ เขต 2  และ 
  สถำนศึกษำในสังกัด  มีกำร 
  บริหำรจัดกำร  โดยมุ่งเน้น 
  กำรกระจำยอ�ำนำจ กำรสร้ำง 
  เครือข่ำย และรับผิดชอบ 
  ต่อผลกำรด�ำเนินงำน
 4.2 ส�ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ 
  มัธยมศึกษำ เขต 2  และ 
  สถำนศึกษำในสังกัดส่งเสริม 
  ให้ทุกภำคส่วนและผู้มีส่วนได้  
  ส่วนเสีย  เข้ำมำมีส่วนร่วม 
  ในกำรจัดกำรศึกษำ
5. ด้ำนกำรพัฒนำก�ำลังคน 
 และงำนวิจัยที่สอดคล้องกับ
 ควำมต้องกำรของประเทศ
 5.2 หน่วยงำนทุกระดับมี
  กำรวิจัยที่สำมำรถน�ำไป
  ประยุกต์ใช้ได้
6. ด้ำนเทคโนโลยีสำรสนเทศ และ
 กำรสื่อสำรเพื่อกำรศึกษำ
   6.1 ส�ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ 
  มัธยมศึกษำ เขต 2  และ 
  สถำนศึกษำในสังกัด พัฒนำ 
  ระบบ ICT เพื่อกำรศึกษำให้ 
  เหมำะสมกับสถำนศึกษำและ 
  ผู้เรียน
 6.2 ส�ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ 
  มัธยมศึกษำ เขต 2  และ
  สถำนศึกษำในสังกัด ได้รับกำร
  พัฒนำระบบข้อมูลสำรสนเทศ 
  ให้เป็นฐำนเดียวกันในเรื่อง 
  ข้อมูลนักเรียน ข้อมูลครูและ 
  บุคลำกรทำงกำรศึกษำ ข้อมูล 
  สถำนศึกษำและข้อมูลข้ำรำชกำร 
  และบุคลำกรอื่น  ในกำรใช้
  ข้อมูลร่วมกันอย่ำงมีประสิทธิภำพ
 6.3 สถำนศึกษำในสังกัดพัฒนำ DLIT   
  ให้เหมำะสมกับสถำนศึกษำ 
  และผู้เรียน
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กำรบริหำรแผนสู่กำรปฏิบัติ

	 เพื่อให้แผนพัฒนาการศึกษาข้ันพื้นฐาน	 ประจ�าปีงบประมาณ	 2560 - 2564	 ส�านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา

มัธยมศึกษา	 เขต	 2	 น�าไปสู่การปฏิบัติให้บังเกิดผลอย่างเป็นรูปธรรม	 ส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา	 เขต	 2	 

จะด�าเนินการประชาสัมพันธ์เพื่อสร้างความเข้าใจแนวทางการพัฒนาการศึกษาตามแผนพัฒนาการศึกษาขั้นพื้น

ฐาน	ประจ�าปีงบประมาณ	2560 - 2564	ส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา	เขต	2	ให้ผู้เกี่ยวข้องได้ใช้เป็นทิศทาง 

ในการจัดท�าแผนปฏิบัติการประจ�าปีของส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษาและสถานศึกษาในสังกัด	 รวมทั้งส่งเสริมให้มี 

การบูรณาการทางการศึกษาได้สอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาล	 กระทรวงศึกษาธิการ	 และส�านักงานคณะกรรมการ

การศึกษาขั้นพื้นฐาน		เพื่อให้เกิดการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง	และมีประสิทธิภาพสูงสุดต่อไป

 แนวทำงกำรติดตำม ตรวจสอบและประเมินผล

 ส�านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา	 เขต	 2	 ได้ก�าหนดให้มีการติดตาม	 ตรวจสอบและประเมินผล 

โครงการ / กิจกรรม / กระบวนการท�างาน	 และร่องรอยข้อมูลที่สะท้อนให้เห็นถึงการน�านโยบายไปสู่การปฏิบัติอย่าง 

เป็นรูปธรรม	 ตามกลยุทธ์	 จุดเน้น	 และตัวชี้วัดในแต่ละกิจกรรมในกระบวนการท�างานในแต่ละค่าเป้าหมายของแต่ละปี	 

โดยใช้รูปแบบการติดตาม	Tracking	System	ดังนี้

 A1	(Awareness)		 :	 ความตระหนัก	 ได้แก่	 รับรู้	 เข้าใจ	 มีแนวคิดเชิงประยุกต์	 สร้างสรรค์	 กระตือรือร้น 

	 	 	 มุ่งเน้น		เห็นประโยชน์		และความส�าคัญ

 A2	(Attempt)		 :		ความพยายาม	 ได้แก่	 ความพร้อมของข้อมูล	 สารสนเทศ	 ผู้รับผิดชอบ	 การวางแผน	 

	 	 	 การนิเทศติดตาม		ประเมินผลการพัฒนา		ปรับเปลี่ยนกระบวนการเป็นระยะเพื่อให ้

	 	 	 บรรลุเป้าหมาย

 A3	(Achievement)	 :		ความส�าเร็จ	 ได้แก่ผลที่เกิดขึ้นเทียบกับเป้าหมาย	 (ผลเชิงกระบวนการ / ผลผลิต / 

	 	 	 ผลลัพธ์)		เกิดวิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศ		(Best	Practices)

 A4	(Accredited)	 :	 ความต่อเนื่องยั่งยืน	 ได้แก่	 การเผยแพร่ประชาสัมพันธ์	 จัดเวทีวิชาการ	 เสวนา 

	 	 	 แลกเปลี่ยนเรียนรู้	 ขยายผล	 สร้างเครือข่าย	 บุคลากรเกิดจิตวิญญาณในการสืบทอด 

	 	 	 อย่างยั่งยืน

	 ซึ่งรูปแบบการติดตาม	 Tracking	 System	 ดังกล่าวใช้ส�าหรับติดตามกระบวนการท�างาน	 ท�าให้สามารถ 

ทราบได้ว่าผลลัพธ์ในขั้นต่าง ๆ เป็นอย่างไร	 มีการด�าเนินการไปถึงส่วนใด	 รวมถึงสามารถดูรายละเอียดล�าดับในการ 

ด�าเนินการ	 นอกจากนั้นข้อมูลที่ได้ยังสามารถน�าไปใช้ประเมินระยะเวลาที่จะด�าเนินการต่อไป	 รวมถึงผลลัพธ์ที่จะเป็น 

ไปได้ในขั้นต่อ	ๆ	ไปอีกด้วย

 ทั้งนี้	 ส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา	 เขต	 2	 ได้ก�าหนดเกณฑ์การประเมินในแต่ละ	 Track	 (A1 - A4)  

มีค่าคะแนนเต็ม	 4	 ผลการด�าเนินงานในภาพรวมก�าหนดระดับคุณภาพเป็น	 4	 ระดับ	 คือ	 ปรับปรุง	 พอใช้	 ด	ี 

ดีเยี่ยม	 การติดตามและประเมินผลจุดเน้นนโยบาย	 มีขอบเขตการติดตามการด�าเนินงานของส�านักงานเขตพื้นที ่

การศึกษามัธยมศึกษา	 เขต	๒	และสถานศึกษาในสังกัด	 โดยมีรายละเอียดของการติดตาม	ตรวจสอบและประเมินผล		 

ดังนี้

ส่วนที่ 5
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 ระดับเขตพื้นที่กำรศึกษำ

	 1.	 ก�าหนดให้มีคณะกรรมการติดตาม	 ตรวจสอบ	 และประเมินผลการด�าเนินงานตาม	 กลยุทธ์	 จุดเน้นตาม 

แผนพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐาน	 ประจ�าปีงบประมาณ	 2560 - 2564	 ส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา	 เขต	 2	

มีหน้าที่ติดตาม	 ตรวจสอบและประเมินผลการด�าเนินงานของส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา	 เขต	 2	 ให้เป็นไป 

อย่างเป็นรูปธรรม

	 2.	 ก่อนเริ่มด�าเนินงานตามโครงการทุกครั้ง	 ให้ผู้รับผิดชอบโครงการ/กิจกรรม	 จัดท�าเครื่องมือเพื่อประเมินผล 

การด�าเนินงานตามโครงการ /กิจกรรม	 และให้น�าเครื่องมือดังกล่าวไปใช้ในการประเมินก่อน	 ระหว่าง	 และหลังการจัด 

โครงการ /กิจกรรม	 ให้เสร็จสิ้น	 กรณีมีเหตุจ�าเป็น	 ไม่สามารถประเมินผลหรือจ�านวนแบบประเมินผลที่ได้รับกลับไม่ถึง 

ร้อยละ	70	ให้ด�าเนินการประเมินผลอีกครั้ง

	 3.	 ให้ผู้รับผิดชอบโครงการ	/กิจกรรม	รวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูลในแบบประเมินผลและสรุปรายงานผลการ

ด�าเนินงานตามโครงการ	/กิจกรรม	ภายใน	30	วัน	หลังเสร็จสิ้นโครงการ	/กิจกรรม	และรายงานผลการด�าเนินงานตาม

แผนพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐาน	ประจ�าปีงบประมาณ	2560	-	2564	ส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา	เขต	2	

ให้ผู้อ�านวยการส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา	เขต	2	และกลุ่มนโยบายและแผนทราบ

	 4.	 กรณีมีเหตุจ�าเป็น	 ไม่สามารถด�าเนินงานตามโครงการ /กิจกรรมที่ก�าหนดไว้ในแผนปฏิบัติการประจ�าปีได ้

ให้ชี้แจงเหตุผลความจ�าเป็นต่อผู้อ�านวยการส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา	 เขต	 2	 ผ่านกลุ่มนโยบายและแผน 

เพื่อประสานการด�าเนินการขออนุมัติปรับเปลี่ยนโครงการ	/	กิจกรรม	ต่อไป

 ระดับสถำนศึกษำ

	 1.	 ก�าหนดให้มีคณะกรรมการติดตาม	 ตรวจสอบ	 และประเมินผลการด�าเนินงานตามกลยุทธ์	 จุดเน้นตาม 

แผนพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐาน	ประจ�าปีงบประมาณ	2560 - 2564	ส�านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา	 เขต	2	

มีหน้าที่ติดตาม	ตรวจสอบและประเมินผลการด�าเนินงานของสถานศึกษาให้เป็นไปอย่างเป็นรูปธรรม

	 2.	 การประเมินผลงานของสถานศึกษา	 คณะกรรมการติดตาม	 ตรวจสอบ	 และประเมินผลการด�าเนินงาน 

ตามกลยุทธ์	 จุดเน้นตามแผนพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐาน	 ประจ�าปีงบประมาณ	 2560 - 2564	 ส�านักงานเขตพื้นที ่

การศึกษามัธยมศึกษา	เขต	2	จะประเมินงานใน	2	ประเด็น		คือ

	 	 2.1	 การประเมินผลสัมฤทธิ์ตามกลยุทธ์	 จุดเน้น	 ของส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา	 เขต	 2	 

โดยจะประเมินผลงานเปรียบเทียบกับวัตถุประสงค์และเกณฑ์ตัวช้ีวัดท่ีก�าหนดในแต่ละกลยุทธ์และจุดเน้นของ 

ส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา	เขต	2

	 	 2.2	 การประเมินผลงานของสถานศึกษา	 โดยอาศัยกรอบการประเมินผลการปฏิบัติราชการของส�านักงาน

คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน	ดังนี้

	 	 	 มิติที่	1	 ด้านประสิทธิผลตามแผนปฏิบัติราชการ

	 	 		 มิติที่	2	 ด้านคุณภาพการให้บริการ

	 	 		 มิติที่	3	 ด้านประสิทธิภาพของการปฏิบัติราชการ

	 	 		 มิติที่	4	 ด้านการพัฒนาองค์กร

	 	 2.3	 คณะกรรมการจะติดตาม	ตรวจสอบ	และประเมินผลการด�าเนินงานของสถานศึกษาปีละการศึกษาละ	

2	ครั้ง	(ภาคเรียนละ	1	ครั้ง)

 วิธีกำรติดตำมและประเมินผล
	 ส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา	เขต	2	จัดให้มีระบบการก�ากับ	ติดตาม	และประเมินผลตามกลยุทธ์	 

จุดเน้น	 และเป้าหมายตามแผนพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐาน	 ประจ�าปีงบประมาณ	 2560 - 2564	 ส�านักงานเขตพื้นที ่

การศึกษามัธยมศึกษา	 เขต	 2	 โดยแต่งตั้งคณะกรรรมการติดตาม	 ตรวจสอบและประเมินผลของส�านักงานเขตพื้นที่
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การศึกษามัธยมศึกษา	เขต	2	เพื่อด�าเนินการเก็บข้อมูลตามแบบติดตามและประเมินผลที่ส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษา 

มัธยมศึกษา	 เขต	 2	 ก�าหนด	 โดยจะติดตามและประเมินจากรองผู้อ�านวยการส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา	 

และผู้อ�านวยการกลุ่มทุกกลุ่มงานในสังกัดส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา	 เขต	2	และสนทนากับผู้บริหาร

โรงเรียน	 ครู	 นักเรียน	 และเอกสารผลการด�าเนินงานของโรงเรียนแล้วน�ามาวิเคราะห์	 เทียบเคียงกับเกณฑ์ที่ก�าหนด	 

และน�าผลไปประมวลในภาพรวมของการด�าเนินงานและจัดให้มีการทบทวนแผนพัฒนาการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน	ประจ�าปี

งบประมาณ	2560 - 2564	ส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา	 เขต	2	 ตามความเหมาะสม

 ระยะเวลำกำรติดตำมและประเมินผล
 ระยะที่	1	กุมภาพันธ์	-	มีนาคม	ติดตามผลความตระหนัก	และความพยายามในการปฏิบัติงาน	Track	(A1 - A2)

 ระยะที่	2	สิงหาคม	-	กันยายน	ติดตามผลความส�าเร็จ	และความต่อเนื่องยั่งยืน	ในการปฏิบัติงาน	Track	(A3- A4)

 หลักเกณฑ์กำรติดตำม

 ส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา	 เขต 2	 ได้ก�าหนดการติดตามกระบวนการท�างานตามกลยุทธ์	 จุดเน้น	 

โดยใช้รูปแบบ		Tracking	System		ดังนี้

1. Track : A1

	 1.1	จัดกิจกรรมให้บุคลากรในโรงเรียนรับรู้		เข้าใจ	

	 	 มีแนวคิดเชิงประยุกต์		สร้างสรรค์		กระตือรือร้น	

	 	 มุ่งเน้น		เห็นประโยชน์		และความส�าคัญของ

	 	 การพัฒนาคุณภาพการศึกษาตามแนวทางพัฒนา 

	 	 คุณภาพการศึกษา		ส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษา

	 	 มัธยมศึกษา	เขต	2

	 1.2	จัดให้มีแผนงาน		โครงการรองรับนโยบายเร่งรัด

	 	 พัฒนาคุณภาพการศึกษาตามกลยุทธ์และจุดเน้น

	 1.3	มีฐานข้อมูลการด�าเนินงานย้อนหลัง

	 1.4	มีการบันทึกข้อตกลงบริการการศึกษา	

	 	 (Public	Service	Agreement	:	PSA)

	 	 บุคลากรในโรงเรียน	

 เกณฑ์กำรให้คะแนน

	 -		ได้ค่าคะแนน	1	เมื่อปฏิบัติข้อ	1.1

	 -		ได้ค่าคะแนน	2	เมื่อปฏิบัติข้อ	1.1,	1.2

	 -		ได้ค่าคะแนน	3	เมื่อปฏิบัติข้อ	1.1,	1.2,	1.3

	 -	 ได้ค่าคะแนน	4	เมื่อปฏิบัติข้อ	1.1,	1.2,	1.3,	1.4

ก�ำหนดกำรติดตำม ระยะที่ 1 ( กุมภำพันธ์ - มีนำคม )

2. Track : A2

	 2.1	จัดให้มีการประชุมชี้แจง	/	อบรม	/	สัมมนาการ

	 	 ขับเคลื่อนแผนงาน	/	โครงการ

	 2.2	เตรียมความพร้อมของข้อมูลสารสนเทศ

	 2.3	จัดให้มีการด�าเนินการจัดกิจกรรม	/	กระบวนการ

	 	 พัฒนาที่หลากหลาย

	 2.4	มีการนิเทศติดตาม		ประเมินผลการพัฒนา	

	 	 ปรับเปลี่ยนกระบวนการเป็นระยะเพื่อให้บรรลุ

	 	 เป้าหมาย

 เกณฑ์กำรให้คะแนน

	 -		ได้ค่าคะแนน	1	เมื่อปฏิบัติข้อ	2.1

	 -		ได้ค่าคะแนน	2	เมื่อปฏิบัติข้อ	2.1,	2.2

	 -		ได้ค่าคะแนน	3	เมื่อปฏิบัติข้อ	2.1,	2.2,	2.3

	 -		ได้ค่าคะแนน	4	เมื่อปฏิบัติข้อ	2.1,	2.2,	2.3,	2.4
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ค�ำชี้แจง

	 1.		ให้ประเมินในแต่ละ	 Track	 เป็นระดับขั้นตอน	 (Milestone)	 ในแต่ละ	 Track	 มี	 4	 ขั้นตอน	 4	 ระดับ 

คุณภาพ  ค่าคะแนนเต็ม	4

	 2.	 ค่าคะแนนประเมินภาพรวมประสิทธิผลของการด�าเนินงานทั้ง	4	Track	:	A1 - A4	ให้น�าค่าคะแนนในแต่ละ	

Track	รวมกันหารด้วย	4	ได้ค่าคะแนนเฉลี่ยผลการประเมินในภาพรวม

	 3.	 ให้น�าค่าคะแนนเฉลี่ยในภาพรวมเปรียบเทียบเกณฑ์คุณภาพ	คือ

	 				 -		ค่าคะแนนเฉลี่ย	1.00	-	1.99	 =		ระดับ	ปรับปรุง

	 				 -		ค่าคะแนนเฉลี่ย	2.00	-	2.79	 =		ระดับ	พอใช้

	 				 -		ค่าคะแนนเฉลี่ย	2.80	-	3.19	 =		ระดับ	ดี

	 				 -		ค่าคะแนนเฉลี่ย	3.60	-	4.00	 =		ระดับ	ดีเยี่ยม

                                           

3. Track : A3

	 3.1	 มีข้อมูล/สารสนเทศการด�าเนินงานโครงการตาม	

	 	 แนวทางพัฒนาไม่น้อยกว่า	5	จุดเน้น

	 3.2	 มีการรายงานผลการด�าเนินงานโครงการ	

	 	 ตามแนวทางพัฒนาไม่น้อยกว่า	5	จุดเน้น

	 3.3	 มีผลการด�าเนินงานส�าเร็จตามตัวชี้วัด/เป้าหมาย		

	 	 ไม่น้อยกว่าร้อยละ	80

	 3.4	 มีผลการด�าเนินงานส�าเร็จตามตัวชี้วัดไม่น้อยกว่า

	 	 ร้อยละ	80

 เกณฑ์กำรให้คะแนน

	 -		ได้ค่าคะแนน	1	เมื่อปฏิบัติข้อ	3.1

	 -		ได้ค่าคะแนน	2	เมื่อปฏิบัติข้อ	3.1,	3.2

	 -		ได้ค่าคะแนน	3	เมื่อปฏิบัติข้อ	3.1,	3.2,	3.3

	 -	 ได้ค่าคะแนน	4	เมื่อปฏิบัติข้อ	3.1,	3.2,	3.3,	3.4

ก�ำหนดกำรติดตำม  ระยะที่ 2  (สิงหำคม - กันยำยน)

4. Track : A4

	 4.1	มีการเผยแพร่ผลการด�าเนินงานต่อผู้มีส่วนได้

	 	 ส่วนที่เกี่ยวข้องและต่อสาธารณชน	

	 4.2	มีการวิเคราะห์/สังเคราะห์	ผลการด�าเนินงานและ

	 	 น�าผลไปออกแบบแผนงาน	โครงการในปีถัดไป

	 4.3	มีผลการด�าเนินงานได้รับการยกย่องชมเชย

	 	 เป็นที่ประจักษ์ต่อสาธารณชน

	 4.4	มีผลการด�าเนินงานที่เด่น

 เกณฑ์กำรให้คะแนน

	 -		ได้ค่าคะแนน	1	เมื่อปฏิบัติข้อ	41

	 -		ได้ค่าคะแนน	2	เมื่อปฏิบัติข้อ	4.1,	4.2

	 -		ได้ค่าคะแนน	3	เมื่อปฏิบัติข้อ	4.1,	4.2,	4.3

	 -		ได้ค่าคะแนน	4	เมื่อปฏิบัติข้อ	4.1,	4.2,	4.3,	4.4
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82 แผนพัฒนำกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน พุทธศักรำช 2560 -2564

ค�ำสั่งส�ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต 2

ที่ 241 / 2559
เรื่อง  แต่งตั้งคณะกรรมกำรจัดท�ำแผนพัฒนำกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน (พ.ศ. 2560 -2564)

และแผนปฏิบัติกำรประจ�ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2560  ส�ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต 2
--------------------------------

	 ด้วยส�านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา	 เขต	2	จะด�าเนินการจัดท�าแผนพัฒนาการศึกษา	ขั้นพื้นฐาน	 

(พ.ศ.	2560 - 2564)	และแผนปฏิบัติการประจ�าปีงบประมาณ	พ.ศ.	2560	ส�านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา	 

เขต	 2	 เพื่อใช้เป็นกรอบแนวทางในการบริหารจัดการและพัฒนาคุณภาพการศึกษา	 ขั้นพื้นฐานของส�านักงานเขตพื้นที่ 

การศึกษามัธยมศึกษา	เขต	2	ให้สอดคล้องกับนโยบายรัฐบาล	กระทรวงศึกษาธิการ	ส�านักงานคณะกรรมการการศึกษา 

ขั้นพื้นฐาน	และบริบทของส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา	 เขต	 2	 ตลอดจนแนวโน้มของสถานการณ์ภายนอก 

ได้อย่างมีประสิทธิภาพ	 และเพื่อให้การจัดท�าแผนพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐาน	 (พ.ศ. 2560 - 2564)	 และแผนปฏิบัติ

การประจ�าปีงบประมาณ	 พ.ศ. 2560	 เป็นไปด้วยความเรียบร้อย	 และบรรลุวัตถุประสงค์อย่างมีคุณภาพ	 จึงแต่งตั้ง 

คณะกรรมการจัดท�าแผนพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐาน	 (พ.ศ.	 2560 - 2564)	 และแผนปฏิบัติการประจ�าปีงบประมาณ	 

พ.ศ.	2560		ส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา	เขต	2		ดังนี้

	 คณะกรรมการวิเคราะห์สภาพแวดล้อม	 ก�าหนดวิสัยทัศน์	 พันธกิจ	 เป้าประสงค์	 ประเด็นยุทธศาสตร์	 ตัวชี้วัด	 

และกลยุทธ์		ส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา	เขต	2		ประกอบด้วย

	 1.	 นายไพรัช		 แสงทอง	 ผู้อ�านวยการส�านักงานเขตพื้นที่	 ประธานกรรมการ

	 	 	 	 การศึกษามัธยมศึกษา	เขต	2

	 2.	 นายวิจิตร			 วิทยาวราพงศ์	 รองผู้อ�านวยการส�านักงานเขตพื้นที่					 รองประธานกรรมการ

	 	 	 	 การศึกษามัธยมศึกษา	เขต	2

	 3.	 นายอารมณ์			 บ้านใหม่	 รองผู้อ�านวยการส�านักงานเขตพื้นที่			 กรรมการ

	 			 	 	 การศึกษามัธยมศึกษา	เขต	2

	 4.	 นายชวลิต			 นกขุนทอง	 รองผู้อ�านวยการส�านักงานเขตพื้นที่		 กรรมการ

	 		 	 	 การศึกษามัธยมศึกษา	เขต	2

	 5.	 นายละเอียด			แคล่วคล่อง	 รองผู้อ�านวยการส�านักงานเขตพื้นที่	 กรรมการ

	 			 	 	 การศึกษามัธยมศึกษา	เขต	2

	 6.		นายกล้าศักดิ์			จิตต์สงวน	 ผู้อ�านวยการโรงเรียน	 กรรมการ

	 			 	 	 บดินทรเดชา	(สิงห์	สิงหเสนี)

	 7.		นางวรรณดี		 นาคสุขปาน	 ผู้อ�านวยการโรงเรียน	 กรรมการ

	 	 	 	 สายน�้าผึ้ง	ในพระอุปถัมภ์ฯ

	 8.	 นายเลิศศิลป์			รัตนมุสิก	 ผู้อ�านวยการโรงเรียน	 กรรมการ

	 			 	 	 เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ	รัชดา

	 9.	 นายสหชัย			 สาสวน	 ผู้อ�านวยการโรงเรียน	 กรรมการ

	 			 	 	 บดินทรเดชา	(สิงห์	สิงหเสนี)	๒
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	 10.	 นายประวัติ			 สุทธิประภา	 ผู้อ�านวยการโรงเรียน	ลาดปลาเค้าพิทยาคม	 กรรมการ

	 11.	 นายสุรศักดิ์			 การุญ	 ผู้อ�านวยการโรงเรียน	ยานนาเวศวิทยาคม	 กรรมการ

	 12.	 นายเผด็จ			 อุทุมสกุลรัตน์	 ผู้อ�านวยการโรงเรียนสุขุมนวพันธ์อุปถัมภ์	 กรรมการ

	 13.	 น.ส.วรรณภา			 ทองสีไพล	 ผู้อ�านวยการโรงเรียนพุทธจักรวิทยา	 กรรมการ

	 14.	 นางศศิภา			 เอี่ยวเจริญ	 ผู้อ�านวยการกลุ่มนิเทศ	ติดตามและ	 กรรมการ

	 			 	 	 ประเมินผลการจัดการศึกษา

	 15.	 น.ส.ปราณี			 มงกุฎทอง	 ผู้อ�านวยการกลุ่มอ�านวยการ	 กรรมการ

	 16.	 นางศิรินันท์			 จิวตระกูล	 ผู้อ�านวยการกลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์	 กรรมการ

	 17.	 นางยุพดี			 ดีอินทร์	 ผู้อ�านวยการหน่วยตรวจสอบภายใน	 กรรมการ

	 18.	 นางพรรณี			 จิตตยะโสธร	 ผู้อ�านวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล	 กรรมการ

	 19.	 นายสาธิต			 ประทุมสุวรรณ	 ผู้อ�านวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา	 กรรมการ

	 20.	 นางวรรณิวัจน์			 หุ่นนวล	 ผู้อ�านวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา	 กรรมการ

	 21.	 นางกรุณา			 นนทรักษ์	 ศึกษานิเทศก์เชี่ยวชาญ	 กรรมการ

	 22.	 น.ส.สุขพัชรา			 ซิ้มเจริญ	 ศึกษานิเทศก์เชี่ยวชาญ	 กรรมการ

	 23.	 นายสมหวัง			 สมานรักษ์	 ศึกษานิเทศก์ช�านาญการพิเศษ	 กรรมการ

	 24.	 นายวีระศักดิ์			 ศรีสังข์	 ศึกษานิเทศก์ช�านาญการพิเศษ	 กรรมการ

	 25.	 นางพิชญ์มณฑน์		ลีก�าเนิดไทย			 ศึกษานิเทศก์ช�านาญการพิเศษ	 กรรมการ

	 26.	 น.ส.วรรณพร			 สุขอนันต์	 ศึกษานิเทศก์ช�านาญการพิเศษ	 กรรมการ

	 27.	 นางรวิสา			 สมานรักษ์	 ศึกษานิเทศก์ช�านาญการพิเศษ	 กรรมการ

	 28.	 นายอัตถสิทธิ์			 นาวะลี	 ศึกษานิเทศก์ช�านาญการพิเศษ	 กรรมการ

	 29.	 นางนวลจันทร์			 กระจ่างเวช	 ศึกษานิเทศก์ช�านาญการพิเศษ	 กรรมการ

	 30.	 น.ส.สุภาภรณ์			 โรมเริงฤทธิ์	 ศึกษานิเทศก์ช�านาญการพิเศษ	 กรรมการ

	 31.	 น.ส.สุวิมล			 อินทปันตี	 ศึกษานิเทศก์ช�านาญการ	 กรรมการ

	 32.	 น.ส.มาเรียม			 ซอหมัด	 ศึกษานิเทศก์ช�านาญการ	 กรรมการ

	 33.	 นางอัญชลี			 เจริญสุข	 นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช�านาญการ	 กรรมการ

	 34.	 น.ส.นันทนา			 ภพพินิจ	 นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช�านาญการ	 กรรมการ

	 35.	 นายสรายุทธ์			 แก้วสลับนิล	 นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช�านาญการ		 กรรมการ

	 36.	 นางเกษแก้ว			 ชื่นรุ่ง	 นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช�านาญการ	 กรรมการ

	 37.	 นางสมสิริ			 จันทร์สว่าง	 ผู้อ�านวยการกลุ่มนโยบายและแผน							 กรรมการและเลขานุการ

		 38.	 นางสุจิรา			 ศิวาโมกข์	 นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช�านาญการพิเศษ	 กรรมการและ

	 		 	 	 	 ผู้ช่วยเลขานุการ

	 39.	 นายเขมมชาติ		 วัฒนโสภณ	 นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช�านาญการ	 กรรมการและ

	 	 	 	 	 ผู้ช่วยเลขานุการ

 ท�ำหน้ำที	่ วิเคราะห์และจัดท�าสภาพแวดล้อมภายในและสภาพแวดล้อมภายนอก	 ก�าหนดวิสัยทัศน์	 พันธกิจ	 

เป้าประสงค์	ประเด็นยุทธศาสตร์	ตัวชี้วัด	และกลยุทธ์ของส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา	เขต	2

 คณะกรรมกำรจัดท�ำแผนพัฒนำกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน (พ.ศ. 2560 - 2564) และแผนปฏิบัติกำรประจ�ำ 

ปีงบประมำณ พ.ศ. 2560 ตำมกลยุทธ์ จุดเน้น ตัวชี้วัด ค่ำเป้ำหมำย โครงกำร และกิจกรรม  ประกอบด้วย



84 แผนพัฒนำกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน พุทธศักรำช 2560 -2564

	 	1.	 นายไพรัช			 แสงทอง	 ผู้อ�านวยการส�านักงานเขตพื้นที่	 ประธานกรรมการ

	 	 	 	 การศึกษามัธยมศึกษา	เขต	2

	 	2.		นายวิจิตร			 วิทยาวราพงศ์	 รองผู้อ�านวยการส�านักงานเขตพื้นที่										 รองประธานกรรมการ

	 	 	 	 การศึกษามัธยมศึกษา	เขต	2

	 	3.		นายอารมณ์			 บ้านใหม่	 รองผู้อ�านวยการส�านักงานเขตพื้นที่					 กรรมการ

	 	 	 	 การศึกษามัธยมศึกษา	เขต	2

		 	4.		นายชวลิต			 นกขุนทอง	 รองผู้อ�านวยการส�านักงานเขตพื้นที่		 กรรมการ

	 	 	 	 การศึกษามัธยมศึกษา	เขต	2

	 	5.		นายละเอียด			 แคล่วคล่อง	 รองผู้อ�านวยการส�านักงานเขตพื้นที่		 กรรมการ

	 	 	 	 การศึกษามัธยมศึกษา	เขต	2

	 	6.		นายกล้าศักดิ์			 จิตต์สงวน	 ผู้อ�านวยการโรงเรียน	 กรรมการ

	 	 	 	 บดินทรเดชา	(สิงห์	สิงหเสนี)

	 	7.		นางวรรณดี		 นาคสุขปาน	 ผู้อ�านวยการโรงเรียน	 กรรมการ

	 	 	 	 สายน�้าผึ้ง	ในพระอุปถัมภ์ฯ

	 	8.		นายเลิศศิลป์			 รัตนมุสิก	 ผู้อ�านวยการโรงเรียน	 กรรมการ

	 	 	 	 เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ	รัชดา

	 	9.		นายสหชัย			 สาสวน	 ผู้อ�านวยการโรงเรียน	 กรรมการ

	 	 	 	 บดินทรเดชา	(สิงห์	สิงหเสนี)	๒

	 10.	นายประวัติ			 สุทธิประภา	 ผู้อ�านวยการโรงเรียน	 กรรมการ

	 	 	 	 ลาดปลาเค้าพิทยาคม

	 11.		นายสุรศักดิ์			 การุญ	 ผู้อ�านวยการโรงเรียน	 กรรมการ

	 	 	 	 ยานนาเวศวิทยาคม

	 12.	นายเผด็จ			 อุทุมสกุลรัตน์	 ผู้อ�านวยการโรงเรียน	 กรรมการ

	 	 	 	 สุขุมนวพันธ์อุปถัมภ์	

	 13.	น.ส.วรรณภา		 ทองสีไพล	 ผู้อ�านวยการโรงเรียน	 กรรมการ

	 	 	 	 พุทธจักรวิทยา																															

	 14.	นางศศิภา			 เอี่ยวเจริญ	 ผู้อ�านวยการกลุ่มนิเทศ	ติดตามและ	 กรรมการ

	 	 	 	 ประเมินผลการจัดการศึกษา

	 15.	น.ส.ปราณี			 มงกุฎทอง	 ผู้อ�านวยการกลุ่มอ�านวยการ	 กรรมการ

	 16.	นางศิรินันท์			 จิวตระกูล	 ผู้อ�านวยการกลุ่มบริหารงานการเงิน	และสินทรัพย์	 กรรมการ

	 17.	นางยุพดี			 ดีอินทร์	 ผู้อ�านวยการหน่วยตรวจสอบภายใน	 กรรมการ

	 18.	นางพรรณี			 จิตตยะโสธร	 ผู้อ�านวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล	 กรรมการ

	 19.	นายสาธิต			 ประทุมสุวรรณ	 ผู้อ�านวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา	 กรรมการ

	 20.		นางวรรณิวัจน์			 หุ่นนวล	 ผู้อ�านวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา	 กรรมการ

	 21.	นางกรุณา		 นนทรักษ์	 ศึกษานิเทศก์เชี่ยวชาญ	 กรรมการ

	 22.	น.ส.สุขพัชรา		 ซิ้มเจริญ	 ศึกษานิเทศก์เชี่ยวชาญ	 กรรมการ

	 23.	นายสมหวัง			 สมานรักษ์	 ศึกษานิเทศก์ช�านาญการพิเศษ	 กรรมการ

	 24.		นายวีระศักดิ์			 ศรีสังข์	 ศึกษานิเทศก์ช�านาญการพิเศษ	 กรรมการ
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	 25.	นางพิชญ์มณฑน์	 ลีก�าเนิดไทย			 ศึกษานิเทศก์ช�านาญการพิเศษ	 กรรมการ

	 26.	น.ส.วรรณพร			 สุขอนันต์	 ศึกษานิเทศก์ช�านาญการพิเศษ	 กรรมการ

	 27.		นางรวิสา			 สมานรักษ์	 ศึกษานิเทศก์ช�านาญการพิเศษ	 กรรมการ

	 28.	นายอัตถสิทธิ์			 นาวะลี	 ศึกษานิเทศก์ช�านาญการพิเศษ	 กรรมการ

	 29.	นางนวลจันทร์			 กระจ่างเวช	 ศึกษานิเทศก์ช�านาญการพิเศษ	 กรรมการ

	 30.	น.ส.สุภาภรณ์			 โรมเริงฤทธิ์	 ศึกษานิเทศก์ช�านาญการพิเศษ	 กรรมการ

	 31.	น.ส.นันชรัตน์			 เอี่ยมวรชัย	 นักจัดการงานทั่วไปช�านาญการพิเศษ	 กรรมการ

	 32.	น.ส.ทิชา			 แสงเล็ก	 นักประชาสัมพันธ์ช�านาญการพิเศษ	 กรรมการ

	 33.	นางวลัยพร			 น�้าใจดี	 นักทรัพยากรบุคคลช�านาญการพิเศษ	 กรรมการ

	 34.	นางอรรธนิศา			 เกิดมีทรัพย์	 นักทรัพยากรบุคคลช�านาญการพิเศษ	 กรรมการ

	 35.	นางมาลัย		 ชนะดี	 นักทรัพยากรบุคคลช�านาญการพิเศษ	 กรรมการ

	 36.	นางเลิศลักษณ์			 หอมกลิ่น	 นักวิชาการศึกษาช�านาญการพิเศษ	 กรรมการ

	 37.	นางจินดาภัคจ์			 อภิธนภัคสมัชญ์		 นักวิชาการศึกษาช�านาญการพิเศษ	 กรรมการ

	 38.	นางดลนพร			 โสรัจจะ	 นักวิชาการตรวจสอบภายใน	 กรรมการ

	 	 	 	 ช�านาญการพิเศษ

	 39.	น.ส.สุวิมล			 อินทปันตี	 ศึกษานิเทศก์ช�านาญการ	 กรรมการ

	 40.	น.ส.มาเรียม			 ซอหมัด	 ศึกษานิเทศก์ช�านาญการ	 กรรมการ

	 41.	นางอัญชลี			 เจริญสุข	 นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช�านาญการ	 กรรมการ

	 42.	น.ส.นันทนา			 ภพพินิจ	 นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช�านาญการ	 กรรมการ

	 43.		นายสรายุทธ์			 แก้วสลับนิล	 นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช�านาญการ		 กรรมการ

	 44.		นางเกษแก้ว			 ชื่นรุ่ง	 นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช�านาญการ	 กรรมการ

	 45.	นายบุญเกียรติ			 ชาติวิริยะกุล	 เจ้าพนักงานพัสดุอาวุโส	 กรรมการ

	 46.	นางรอมะ		 เพ็งสะและ	 เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีอาวุโส	 กรรมการ

	 47.	นายพงศกร			 พลเสน	 นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ	 กรรมการ

	 48.	นางสมสิริ			 จันทร์สว่าง	 ผู้อ�านวยการกลุ่มนโยบายและแผน						 กรรมการและเลขานุการ		

	 49.	นางสุจิรา			 ศิวาโมกข์	 นักวิเคราะห์นโยบายและแผน	 กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ

	 	 	 	 ช�านาญการพิเศษ

	 50.	นายเขมมชาติ		 วัฒนโสภณ	 นักวิเคราะห์นโยบายและแผน	 กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ

	 	 	 	 ช�านาญการ

 ท�ำหน้ำที่ จัดท�าแผนพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐาน	(พ.ศ.	2560-2564)	และแผนปฏิบัติการประจ�าปีงบประมาณ	

พ.ศ.	2560		ตามกลยุทธ์		จุดเน้น		ตัวชี้วัด		ค่าเป้าหมาย		โครงการและกิจกรรม		ผู้รับผิดชอบ	และการติดตามผล	

 คณะกรรมกำรจัดประชุมเชิงปฏิบัติกำร ฯ  ประกอบด้วย 

	 1.	 นายวิจิตร			 วิทยาวราพงศ์	 รองผู้อ�านวยการส�านักงานเขตพื้นที่									 					ประธานกรรมการ

	 	 	 	 การศึกษามัธยมศึกษา	เขต	2

	 2.	 นางสมสิริ			 จันทร์สว่าง	 ผู้อ�านวยการกลุ่มนโยบายและแผน		 รองประธานกรรมการ

	 3.	 นางอัญชลี		 เจริญสุข	 นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช�านาญการ			 กรรมการ

	 4.	 น.ส.นันทนา	 ภพพินิจ	 นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช�านาญการ			 กรรมการ
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	 	5.	 นายสรายุทธ์			 แก้วสลับนิล	 นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช�านาญการ			 กรรมการ

	 	6.		นางเกษแก้ว			 ชื่นรุ่ง	 นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช�านาญการ			 กรรมการ

	 	7.		น.ส.เกษมศรี			 ปั้มมณี	 เจ้าหน้าที่ธุรการ	อัตราจ้าง	 กรรมการ

	 	8.	 น.ส.ชมขวัญ			 ศรีแสงฉ�่า	 เจ้าหน้าที่ธุรการ	อัตราจ้าง	 กรรมการ

	 	9.		นางสุจิรา			 ศิวาโมกข์	 นักวิเคราะห์นโยบายและแผน	 กรรมการและเลขานุการ	

	 	 	 	 	ช�านาญการพิเศษ

	 10.		นายเขมมชาติ		วัฒนโสภณ	 นักวิเคราะห์นโยบายและแผน	 กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ

	 	 	 	 	ช�านาญการ

 ท�ำหน้ำที่	 ติดต่อสถานที่	 เตรียมเอกสารประกอบการประชุม	 ด�าเนินการประชุม	 ประสานวิทยากร	 จัดท�า 

เอกสารแผนพัฒนาการศึกษาข้ันพื้นฐาน	 (พ.ศ. 2560 - 2564)	 และแผนปฏิบัติการประจ�าปีงบประมาณ	 พ.ศ. 2560	 

จัดพิมพ์ต้นฉบับ	ตรวจสอบความถูกต้องสมบูรณ์และจัดท�ารูปเล่ม	และจัดจ้างโรงพิมพ์จัดท�าเอกสาร

 คณะกรรมกำรฝ่ำยกำรเงิน 	ประกอบด้วย

	 1.	 นายชวลิต			 นกขุนทอง	 รองผู้อ�านวยการส�านักงานเขตพื้นที่								 ประธานกรรมการ

	 	 	 	 การศึกษามัธยมศึกษา	เขต	2

	 2.	 นางสมสิริ			 จันทร์สว่าง	 ผู้อ�านวยการกลุ่มนโยบายและแผน				 รองประธานกรรมการ

	 3.	 นายบุญเกียรติ	 ชาติวิริยะกุล	 เจ้าพนักงานพัสดุอาวุโส	 กรรมการ

	 4.		นางรอมะ			 เพ็งสะและ	 เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีอาวุโส	 กรรมการ

	 5.		นางศิรินันท์			 จิวตระกูล	 ผู้อ�านวยการกลุ่มบริหารงานการเงิน	 กรรมการและเลขานุการ

	 	 	 	 และสินทรัพย์	

	 6.		นางสุจิรา			 ศิวาโมกข์	 นักวิเคราะห์นโยบายและแผน	 กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ			

																																																 ช�านาญการพิเศษ																									

	 7.		นายเขมมชาติ			 วัฒนโสภณ	 นักวิเคราะห์นโยบายและแผน	 กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ

	 	 	 	 ช�านาญการ

 ท�ำหน้ำที่	 จัดท�าหลักฐานทางการเงิน	 การจัดซ้ือจัดจ้างและเบิกจ่ายเงินให้เป็นไปตามระเบียบการใช้จ่ายเงิน 

ของส่วนราชการ	และระเบียบส�านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ	พ.ศ.	2535	และที่แก้ไขเพิ่มเติมให้ผู้ที่ได้รับการ 

แต่งตั้ง	 ปฏิบัติหน้าที่ตามที่ได้รับมอบหมาย	 เพื่อให้การจัดท�าแผนพัฒนาการศึกษา	 ขั้นพื้นฐาน	 (พ.ศ. 2560 - 2564)	

และแผนปฏิบัติการประจ�าปีงบประมาณ	 พ.ศ. 2560	 ส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา	 เขต	 2	 ให้ประสบ 

ผลส�าเร็จตามวัตถุประสงค์อย่างมีคุณภาพและเกิดประโยชน์สูงสุดต่อการพัฒนาคุณภาพการศึกษา	ต่อไป

	 ทั้งน้ี		ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป	

	 	 	 สั่ง	ณ	 วันที่	 28	 มิถุนายน	พ.ศ.	2559

                                                                  

	 (นายไพรัช		แสงทอง)

	 ผู้อ�านวยการส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา	เขต	2
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โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการจัดท�าแผนพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐาน  (พ.ศ. 2560 - 2564)
และแผนปฏิบัติการประจ�าปีงบประมาณ  2560  สพม. 2   ณ  โรงแรงภูเขางามรีสอร์ท  จังหวัดนครนายก

วันที่  26-28  กันยายน  2559

88 แผนพัฒนำกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน พุทธศักรำช 2560 -2564



โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการจัดท�าแผนพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐาน
(พ.ศ. 2560-2564) และแผนปฏิบัติการประจ�าปีงบประมาณ 2560 สพม.2

ณ  โรงแรงภูเขางามรีสอร์ท  จังหวัดนครนายก
วันที่  26-28  กันยายน  2559
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โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการจัดท�าแผนพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐาน  (พ.ศ. 2560 - 2564)
และแผนปฏิบัติการประจ�าปีงบประมาณ 2560  สพม.2   วันที่ 8 สิงหาคม 2559 

ณ โรงแรมอเล็กซานเดอร์  รามค�าแหง  กรุงเทพฯ
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คณะผู้จัดท�ำ

ที่ปรึกษำ

 1.  นายไพรัช   แสงทอง ผู้อ�านวยการส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 2 

 2.  นายวิจิตร  วิทยาวราพงศ์ รองผู้อ�านวยการส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 2 

 3.  นายกล้าศักดิ์   จิตต์สงวน ผู้อ�านวยการโรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี)

 4.  นางวรรณดี  นาคสุขปาน ผู้อ�านวยการโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ

 5.  นายเลิศศิลป์   รัตนมุสิก ผู้อ�านวยการโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ รัชดา

 6.  นายสหชัย   สาสวน ผู้อ�านวยการโรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ๒

 7.  นายประวัติ  สุทธิประภา ผู้อ�านวยการโรงเรียนลาดปลาเค้าพิทยาคม

 8.  นายสุรศักดิ์   การุญ ผู้อ�านวยการโรงเรียนนวมินทราชูทิศ กรุงเทพมหานคร

 9.  นายเผด็จ   อุทุมสกุลรัตน์ ผู้อ�านวยการโรงเรียนสุขุมนวพันธ์อุปถัมภ์

10.  นางสาววรรณภา ทองสีไพล ผู้อ�านวยการโรงเรียนราชด�าริ

ผู้จัดท�ำ

 1.  นางสมสิริ  จันทร์สว่าง ผู้อ�านวยการกลุ่มนโยบายและแผน

 2.  นายเขมมชาติ วัฒนโสภณ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช�านาญการ

 3.  บุคลากรกลุ่มนโยบายและแผน

ผู้สนับสนุนข้อมูล

 1.  นางศศิภา   เอี่ยวเจริญ ผู้อ�านวยการกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา

 2.  นางสมสิริ   จันทร์สว่าง ผู้อ�านวยการกลุ่มนโยบายและแผน

 3.  นางศิรินันท์   จิวตระกูล ผู้อ�านวยการกลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์

 4.  นางยุพดี   ดีอินทร์ ผู้อ�านวยการหน่วยตรวจสอบภายใน

 5.  นางพรรณี   จิตตยะโสธร ผู้อ�านวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล

 6.  นางสาวปราณี   มงกุฎทอง ผู้อ�านวยการกลุ่มอ�านวยการ

 7.  นายสาธิต   ประทุมสุวรรณ ผู้อ�านวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา

 8.  นางวรรณิวัจน์   หุ่นนวล ผู้อ�านวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา

 9.  บุคลากรทางการศึกษาของส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 2
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จัดพิมพ์โดย  : บริษัท อินเตอร์-เทค พริ้นติ้ง จ�ำกัด

  โทร. 0 - 2587-5379, 0 - 2912 -7246  โทรสำร 0 - 2587-5379


