แผนพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐาน
พุทธศักราช 2560 - 2564
ส�ำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 2
แผนพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2560 - 2564

เอกสารล�ำดับที่ 3 / 2560
กลุ่มนโยบายและแผน
ส�ำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 2
ส�ำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
กระทรวงศึกษาธิการ

ค�ำน�ำ
ส�ำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 2 ได้จัดท�ำแผนพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช
2560-2564 ส�ำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 2 (แผนระยะกลาง) ภายใต้บทบัญญัติของพระราชบัญญัติ
การศึกษาแห่งชาติ ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2545 แนวนโยบายด้านการศึกษาของนายกรัฐมนตรี (พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา)
แนวทางในการขับเคลื่อนนโยบายด้านการศึกษาของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (พลเอกดาว์พงษ์ รัตนสุวรรณ)
ทิศทางแผนการศึกษาแห่งชาติ (พ.ศ. 2560 - 2574) ทิศทางและนโยบายของส�ำนักงานคณะกรรมการการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ และแผนยุทธศาสตร์การศึกษา 5 ปี (พ.ศ. 2560 - 2564) ส�ำนักงานศึกษาธิการ
จังหวัดกรุงเทพมหานคร รวมทั้งมีการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมขององค์กร เพื่อก�ำหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าประสงค์
กลยุทธ์ จุดเน้นและตัวชี้วัด ให้ครอบคลุมการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน การเพิ่มโอกาสเข้าถึง
บริการการศึกษาขั้นพื้นฐานให้ทั่วถึงครอบคลุมผู้เรียนให้ได้รับโอกาสในการพัฒนาเต็มตามศักยภาพและมีคุณภาพ
การพัฒนาคุณภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา และการพัฒนาระบบการบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพและใช้แผน
ดังกล่าวเป็นกรอบแนวทางในการจัดท�ำแผนปฏิบัติการประจ�ำปีงบประมาณของส�ำนักงานเขตพื้นที่การศึกษมัธยมศึกษา
เขต 2 และสถานศึกษาให้มีคุณภาพต่อไป
ส�ำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 2 ขอขอบคุณคณะท�ำงานตลอดจนผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายที่มีส่วน
เกี่ยวข้องในการจัดท�ำแผนพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2560 - 2564 ส�ำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 2 จนส�ำเร็จลุล่วงไปด้วยดี และหวังเป็นอย่างยิ่งว่าแผนพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช
2560 - 2564 ดังกล่าว จะน�ำไปสู่การประกันโอกาสและความเสมอภาคทางการศึกษา การพัฒนาคุณภาพและ
มาตรฐานการศึกษาให้ดียิ่งขึ้นต่อไป
		
		

กลุ่มนโยบายและแผน
ส�ำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 2

ส�ำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 2

1

สารบัญ
ค�ำน�ำ
ส่วนที่ 1 บริบทและสภาพการจัดการศึกษา
บริบททั่วไป
สภาพการจัดการศึกษา อ�ำนาจหน้าที่ และความรับผิดชอบ
ข้อมูลพื้นฐานทางการศึกษา	
ผลการด�ำเนินงาน
ส่วนที่ 2 แนวทางและนโยบายที่เกี่ยวข้องกับการจัดการศึกษา
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (ฉบับร่าง) พุทธศักราช 2559
พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2545
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ส่วนที่ 1
บริบทและสภาพการจัดการศึกษา
บริบททั่วไป
ส�ำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 2 เป็นหน่วยงานในสังกัดส�ำนักงานคณะกรรมการการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน มีภารกิจหลักในด้านการส่งเสริม สนับสนุน และบริหารจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานอย่างทั่วถึงให้มีคุณภาพ
ตามมาตรฐาน โดยมีบริบททั่วไป ดังนี้
อาณาเขตติดต่อ
ทิศเหนือ
อาณาเขตติดต่อกับ จังหวัดปทุมธานี
ทิศตะวันออก อาณาเขตติดต่อกับ จังหวัดฉะเชิงเทรา
ทิศตะวันตก
อาณาเขตติดต่อกับ จังหวัดนนทบุรีและกรุงเทพมหานคร
ทิศใต้
อาณาเขตติดต่อกับ จังหวัดสมุทรปราการ
เขตพื้นที่บริการของส�ำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 2 ประกอบด้วย 27 เขต ดังนี้
1. เขตคลองสามวา
2. เขตคันนายาว
3. เขตจตุจักร
4. เขตดอนเมือง
5. เขตบางกะปิ
6. เขตบางเขน
7. เขตบึงกุ่ม
8. เขตประเวศ
9. เขตมีนบุรี
10. เขตลาดกระบัง
11. เขตลาดพร้าว
12. เขตวังทองหลาง
13. เขตสวนหลวง
14. เขตสะพานสูง
15. เขตสายไหม
16. เขตหนองจอก
17. เขตหลักสี่
18. เขตห้วยขวาง
19. เขตคลองเตย
20. เขตดินแดง
21. เขตบางคอแหลม
22. เขตบางนา
23. เขตบางรัก
24. เขตพระโขนง
25. เขตยานนาวา
26. เขตวัฒนา
27. เขตสาทร

ส�ส�ำำนันักกงานเขตพื
งานเขตพื้น้นทีที่ก่การศึ
ารศึกกษามั
ษามัธธยมศึ
ยมศึกกษา
ษา เขต
เขต 22

33
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แผนพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2560-2564

สภาพการจัดการศึกษา อ�ำนาจหน้าที่ และความรับผิดชอบ
ส�ำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 2 ตั้งอยู่ในบริเวณโรงเรียนพิบูลอุปถัมภ์ ถนนลาดพร้าว
เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10310 ดูแลรับผิดชอบการจัดการศึกษาในเขตกรุงเทพมหานคร จ�ำนวน 27 เขตการปกครอง
เป็นหน่วยงานภายใต้การก�ำกับดูแลของสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน แบ่งส่วนราชการตามกฎกระทรวง
ว่าด้วยการก�ำหนดหลักเกณฑ์การแบ่งส่วนราชการภายในส�ำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาพุทธศักราช 2546 และ 2553
เพือ่ ให้สอดคล้องกับภารกิจการกระจายอ�ำนาจการบริหารจัดการศึกษาจากส�ำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขัน้ พืน้ ฐาน
และกระทรวงศึกษาธิการ มีเอกภาพในการบริหารจัดการศึกษา บริหารงานมุ่งเน้นผลสัมฤทธิ์ โดยแบ่งส่วนราชการ
ภายในตามโครงสร้างการบริหารส�ำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 2 ดังนี้
1. กลุ่มอ�ำนวยการ
2. กลุ่มบริหารงานบุคคล
3. กลุ่มนโยบายและแผน
4. กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
5. กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา
6. กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
7. หน่วยตรวจสอบภายใน
8. ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศทางการศึกษา
อ�ำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบ
1. จัดท�ำนโยบาย แผนพัฒนา และมาตรฐานการศึกษาของเขตพื้นที่การศึกษาให้สอดคล้องกับนโยบาย
มาตรฐานการศึกษา แผนการศึกษา แผนพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐานและความต้องการของท้องถิ่น
2. วิเคราะห์ การจัดตั้งงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไปของสถานศึกษา และหน่วยงานในเขตพื้นที่การศึกษา
และแจ้งการจัดสรรงบประมาณที่ได้รับให้หน่วยงานข้างต้นรับทราบ รวมทั้งก�ำกับ ตรวจสอบ ติดตามการใช้จ่าย
งบประมาณของหน่วยงานดังกล่าว
3. ประสาน ส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนาหลักสูตรร่วมกับสถานศึกษาในเขตพื้นที่การศึกษา
4. ก�ำกับ ดูแล ติดตาม และประเมินผลสถานศึกษาขั้นพื้นฐานและในเขตพื้นที่การศึกษา
5. ศึกษา วิเคราะห์ วิจัย และรวบรวมข้อมูลสารสนเทศด้านการศึกษาในเขตพื้นที่การศึกษา
6. ประสาน การระดมทรัพยากรด้านต่าง ๆ รวมทั้งทรัพยากรบุคคล เพื่อส่งเสริมสนับสนุนการจัดและ
พัฒนาการศึกษาในเขตพื้นที่การศึกษา
7. จัดระบบ ประกันคุณภาพการศึกษา และประเมินผลสถานศึกษาในเขตพื้นที่การศึกษา
8. ประสาน ส่งเสริม สนับสนุน การจัดการศึกษาของสถานศึกษาเอกชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
รวมทั้งบุคคลองค์กรชุมชนองค์กรวิชาชีพ สถาบันศาสนา สถานประกอบการ และสถาบันอื่นที่จัดการศึกษารูปแบบ
ที่หลากหลายในเขตพื้นที่การศึกษา
9. ด�ำเนินการ และประสาน ส่งเสริม สนับสนุนการวิจัยและพัฒนาการศึกษาในเขตพื้นที่การศึกษา
10. ประสาน ส่งเสริม การด�ำเนินการของคณะอนุกรรมการ และคณะท�ำงานด้านการศึกษา
11. ประสานการปฏิบัติราชการทั่วไปกับองค์กร หรือหน่วยงานต่าง ๆ ทั้งภาครัฐ เอกชน และองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นในฐานะส�ำนักงานผู้แทนกระทรวงศึกษาธิการในเขตพื้นที่การศึกษา

ส�ำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 2
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ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ในปีการศึกษา 2558 ของนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 3 ใน 5 กลุ่มสาระการเรียนรู้พบว่า ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงกว่าระดับ สพฐ. และระดับประเทศ
ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ โดยเฉลี่ยคะแนนรวมทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ได้ล�ำดับที่ 1
ของประเทศ
ตารางแสดงผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET)
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2558
กลุ่มสาระการเรียนรู้

ภาษาไทย
คณิตศาสตร์
วิทยาศาสตร์
สังคมศึกษา
ภาษาอังกฤษ
รวม

คะแนนเฉลี่ยร้อยละ
ระดับเขตพื้นที่

ระดับ สพฐ.

ระดับประเทศ

45.45
38.76
42.75
51.76
36.72
43.08

42.89
32.42
37.88
46.42
30.08
37.93

42.64
32.40
37.63
46.24
30.54
37.89

แผนภูมิแสดงผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน (O-NET) ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3

ส�ำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 2
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ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6
ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ในปีการศึกษา 2558 ของนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 6 ใน 5 กลุ่มสาระการเรียนรู้พบว่าผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงกว่าระดับ สพฐ. และระดับประเทศ
ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ โดยเฉลี่ยคะแนนรวมทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ได้ล�ำดับที่ 2
ของประเทศ
ตารางแสดงผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET)
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2558
กลุ่มสาระการเรียนรู้

ภาษาไทย
คณิตศาสตร์
วิทยาศาสตร์
สังคมศึกษา
ภาษาอังกฤษ
รวม

คะแนนเฉลี่ยร้อยละ
ระดับเขตพื้นที่

ระดับ สพฐ.

ระดับประเทศ

55.47
31.61
35.28
41.95
31.01
39.06

49.95
26.65
33.55
40.01
24.68
34.97

49.36
26.59
33.40
39.71
24.98
34.81

แผนภูมิแสดงผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน (O-NET) ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6
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12. ปฏิบตั หิ น้าทีอ่ นื่ เกีย่ วกับกิจการภายในเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษาทีม่ ไิ ด้ระบุให้เป็นหน้าทีข่ องหน่วยงานใดโดยเฉพาะ
หรือปฏิบัติงานอื่นที่ได้รับมอบหมาย
ระบบบริหารจัดการศึกษา ส�ำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 2 บริหารงานโดยการมีส่วนร่วม
ขององค์คณะบุคคลตามแนวทางการกระจายอ�ำนาจการบริหารจัดการให้ส�ำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาและสถานศึกษา
ประกอบด้วยคณะกรรมการขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการในภูมิภาค และคณะกรรมการ
ติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และนิเทศการศึกษา ดังนี้
คณะกรรมการขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการในภูมิภาค
1. พลเอก ดาว์พงษ์ รัตนสุวรรณ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ
ประธานกรรมการ
2. พลเอก สุรเชษฐ์ ชัยวงศ์
รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ
กรรมการ
3. นายธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ
กรรมการ
4. นายการุณ สกุลประดิษฐ์
เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กรรมการ
5. นายชัยพฤกษ์ เสรีรักษ์
เลขาธิการคณะกรรมการอาชีวศึกษา	
กรรมการ
6. น.ส.อาภรณ์ แก่นวงศ์
เลขาธิการคณะกรรมการการอุดมศึกษา	
กรรมการ
7. นายกมล รอดคล้าย
เลขาธิการสภาการศึกษา	
กรรมการ
8. รองศาสตราจารย์ก�ำจร ตติยากวี ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
กรรมการและเลขานุการ
คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และนิเทศการศึกษา
1. นายไพรัช แสงทอง
ผู้อ�ำนวยการส�ำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประธานกรรมการ
มัธยมศึกษา เขต 2
2. นางวรรณดี นาคสุขปาน
ผู้แทนผู้บริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐานของรัฐ
กรรมการ
3. นางกมลวรรณ ชัยวานิชศิริ
ผู้แทนผู้บริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐานของเอกชน กรรมการ
4. นายภักดี คงดา	
ผู้ทรงคุณวุฒิ
กรรมการ
5. นายนาวี ยั่งยืน
ผู้ทรงคุณวุฒิ
กรรมการ
6. นายถวิล ศรีใจงาม
ผู้ทรงคุณวุฒิ
กรรมการ
7. นายยศรินทร์ ตลับนาค
ผู้ทรงคุณวุฒิ
กรรมการ
8. นายปัญญา สังข์ภิรมย์
ผู้ทรงคุณวุฒิ
กรรมการ
9. นางศศิภา เอี่ยวเจริญ
ผู้อานวยการกลุ่มนิเทศติดตาม
กรรมการและเลขานุการ
และประเมินผลการจัดการศึกษา
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ข้อมูลพื้นฐานทางการศึกษา
ส�ำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 2 ดูแลรับผิดชอบการจัดการศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น
และมัธยมศึกษาตอนปลาย ดังนี้
1. สถานศึกษา
		 จ�ำนวนโรงเรียนจ�ำแนกตามขนาด และ จ�ำนวนนักเรียน
		

ขนาดโรงเรียน		

จ�ำนวนนักเรียน (คน)		

จ�ำนวนโรงเรียน

ขนาดเล็ก
ขนาดกลาง
ขนาดใหญ่
ขนาดใหญ่พิเศษ

นักเรียนน้อยกว่าหรือเท่ากับ 500 คน		
นักเรียน ตั้งแต่ 501 - 1,500 คน		
นักเรียน ตั้งแต่ 1,501 - 2,500 คน		
นักเรียน ตั้งแต่ 2,500 คน ขึ้นไป		

2 โรงเรียน
6 โรงเรียน
21 โรงเรียน
23 โรงเรียน

			

รวม			

52 โรงเรียน

ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2559
2. นักเรียน
จ�ำนวนนักเรียนจ�ำแนกตามระดับชั้น และจ�ำนวนห้องเรียน
		

		
ระดับชั้น
			
ชาย
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6
รวมทั้งสิ้น

จ�ำนวนนักเรียน (คน)		

จ�ำนวน
ห้องเรียน

หญิง

รวม

11,277
11,140
10,397
8,082
7,678
7,316

11,779
12,196
11,732
11,006
11,055
10,791

23,056
23,336
22,129
19,008
18,733
18,107

548
542
542
511
514
508

55,890

68,559

124,449

3,165

ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2559

ส�ำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 2
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3. ครูและบุคลากรทางการศึกษา
		 3.1 จ�ำนวนบุคลากรทางการศึกษาที่ปฏิบัติงาน ณ ส�ำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 2
				

ประเภทบุคลากร

		 ผู้อ�ำนวยการ		
		 รองผู้อ�ำนวยการ		
		 กลุ่มอ�ำนวยการ		
		 กลุ่มบริหารงานบุคคล		
		 กลุ่มนโยบายและแผน		
		 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา		
		 กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา	
		 กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
		 หน่วยตรวจสอบภายใน		
		 ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศทางการศึกษา	
		 ลูกจ้างประจ�ำ		
		 ลูกจ้างชั่วคราว		
				
รวม

จ�ำนวน ( คน )
1
4
6
12
7
7
13
7
3
1
1
14
76

		 ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2559
		 3.2 จ�ำนวนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาของสถานศึกษา
		 		

ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา	

			 ผู้อ�ำนวยการโรงเรียน		
			 รองผู้อ�ำนวยการโรงเรียน		
			 ครู		
				
รวม

จ�ำนวน ( คน )
52
175
6,127
6,354

ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2559

ผลการด�ำเนินงาน
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 ส�ำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 2 ขับเคลื่อนภารกิจโดยใช้แผน
ปฏิบัติการประจ�ำปี เป็นเครื่องมือในการบริหารจัดการและพัฒนาการศึกษา ภายใต้กลยุทธ์ 4 ด้าน ผลการด�ำเนินงาน
ตามตัวชี้วัดความส�ำเร็จตามแผนปฏิบัติการประจ�ำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 ส่วนใหญ่บรรลุเป้าหมาย โดยสรุปผล
การด�ำเนินงานตามภารกิจในประเด็นส�ำคัญด้านคุณภาพการศึกษา ดังนี้
8
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ส่วนที่ 2
แนวทางและนโยบายที่เกี่ยวข้องกับการจัดการศึกษา
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (ฉบับร่าง) พ.ศ. 2559
ส�ำหรับเนื้อหาสาระที่เกี่ยวกับการจัด “การศึกษา” ในร่างรัฐธรรมนูญ ถูกเขียนอยู่ในหมวด 5 หน้าที่ ของรัฐ
ในมาตรา 50 ดังนี้
หมวด 5 หน้าที่ของรัฐ มาตรา 50 รัฐต้องด�ำเนินการให้เด็กทุกคนได้รับการศึกษาภาคบังคับที่มีคุณภาพอย่าง
ทั่วถึงโดยไม่เรียกเก็บค่าใช้จ่าย
รัฐต้องด�ำเนินการ หรือจัดให้มีการศึกษาก่อนวัยเรียนที่มีคุณภาพอย่างทั่วถึง
รัฐต้องด�ำเนินการให้ประชาชนต้องได้รับการศึกษาตามความต้องการในระบบต่างๆ  รวมทั้งการศึกษาตลอดชีวิต
และจัดให้มีการร่วมมือกันระหว่างรัฐ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และเอกชนในการจัดการศึกษา ทุกระดับ โดยรัฐมี
หน้าที่ด�ำเนินการก�ำกับส่งเสริม และสนับสนุนให้การจัดการศึกษาดังกล่าวมีคุณภาพได้มาตรฐานสากล และด�ำเนินการ
ให้ผู้ด้อยโอกาสได้รับการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการศึกษาตามความถนัดของตน ทั้งนี้ ตามกฎหมายว่าด้วยการศึกษา
แห่งชาติ ซึ่งอย่างน้อยต้องมีบทบัญญัติเกี่ยวกับการจัดท�ำแผนการศึกษาแห่งชาติ และด�ำเนินการ และตรวจสอบ
การด�ำเนินการให้เป็นไปตามแผนการศึกษาแห่งชาติด้วย
การศึกษาทั้งปวงต้องมุ่งพัฒนาผู้เรียนให้เป็นคนดี มีวินัย ภูมิใจในชาติ สามารถเชี่ยวชาญได้ตามความถนัด
ของตน และมีความรับผิดชอบต่อครอบครัว ชุมชน สังคม และประเทศชาติ

พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545
พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 ได้บัญญัติไว้ว่า
มาตรา 4  ในพระราชบัญญัตินี้
        “การศึกษา” หมายความว่า  กระบวนการเรียนรู้เพื่อความเจริญงอกงามของบุคคลและสังคม โดยการถ่ายทอด
ความรู้ การฝึก การอบรม การสืบสานทางวัฒนธรรม การสร้างสรรค์จรรโลงความก้าวหน้าทางวิชาการ การสร้าง
องค์ความรู้อันเกิดจากการจัดสภาพแวดล้อม สังคม การเรียนรู้และปัจจัยเกื้อหนุนให้บุคคลเรียนรู้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต
         “การศึกษาขั้นพื้นฐาน”  หมายความว่า  การศึกษาก่อนระดับอุดมศึกษา
มาตรา 6 การจัดการศึกษาต้องเป็นไปเพื่อพัฒนาคนไทยให้เป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ทั้งร่างกาย จิตใจ สติปัญญา 
ความรู้และคุณธรรม มีจริยธรรมและวัฒนธรรมในการด�ำรงชีวิตสามารถอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุข
มาตรา 8 การจัดการศึกษาให้ยึดหลักดังนี้
         (1) เป็นการศึกษาตลอดชีวิตส�ำหรับประชาชน
         (2) ให้สังคมมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา
         (3) การพัฒนาสาระและกระบวนการเรียนรู้ให้เป็นไปอย่างต่อเนื่อง
มาตรา ๙  การจัดระบบ โครงสร้าง และกระบวนการจัดการศึกษา ให้ยึดหลักดังนี้
         (1) มีเอกภาพด้านนโยบาย และมีความหลากหลายในการปฏิบัติ
         (2) มีการกระจายอ�ำนาจไปสู่เขตพื้นที่การศึกษา สถานศึกษา และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ส�ำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 2
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    (3) มีการก�ำหนดมาตรฐานการศึกษา และจัดระบบประกันคุณภาพการศึกษาทุกระดับและประเภทการศึกษา
         (4) มีหลักการส่งเสริมมาตรฐานวิชาชีพครู คณาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา  และการพัฒนาครู
คณาจารย์  และบุคลากรทางการศึกษาอย่างต่อเนื่อง
         (5) ระดมทรัพยากรจากแหล่งต่าง ๆ มาใช้ในการจัดการศึกษา
         (6) การมีส่วนร่วมของบุคคล ครอบครัว ชุมชน องค์การชุมชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น องค์กรเอกชน
องค์กรวิชาชีพ  สถาบันศาสนา  สถานประกอบการ  และสถาบันสังคมอื่น
มาตรา 10 การจัดการศึกษา  ต้องจัดให้บุคคลมีสิทธิและโอกาสเสมอกันในการรับการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ไม่น้อยกว่าสิบสองปีที่รัฐต้องจัดให้อย่างทั่วถึงและมีคุณภาพโดยไม่เก็บค่าใช้จ่ายการจัดการศึกษาส�ำหรับบุคคลซึ่งมี
ความบกพร่องทางร่างกาย จิตใจ สติปัญญา  อารมณ์ สังคม การสื่อสาร และการเรียนรู้ หรือมีร่างกายพิการ หรือ
ทุพพลภาพหรือบุคคล ซึ่งไม่สามารถพึ่งตนเองได้ หรือไม่มีผู้ดูแลหรือด้อยโอกาส ต้องจัดให้บุคคลดังกล่าวมีสิทธิ
และโอกาสได้รับการศึกษาขั้นพื้นฐานเป็นพิเศษ
จุดมุ่งหมายของการจัดการศึกษาตามมาตราดังกล่าวเป็นการให้บุคคลมีสิทธิและโอกาสเสมอกันในการรับ
การศึกษาขั้นพื้นฐานไม่น้อยกว่าสิบสองปี เป็นการจัดการศึกษาโดยยึดหลักเป็นการศึกษาตลอดชีวิตส�ำหรับประชาชน
และให้สังคมและองค์กรในท้องถิ่นในมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา  นอกจากนี้การจัดการศึกษามีจุดมุ่งหมายเพื่อเน้น
การพัฒนาคนไทยให้เป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ทั้งร่างกายและจิตใจ สติปัญญา  ความรู้ คุณธรรม จริยธรรม และวัฒนธรรม
ในการด�ำรงชีวิต  สามารถอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุข

แนวนโยบายของนายกรัฐมนตรี (พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา)
          ค�ำแถลงนโยบายของคณะรัฐมนตรี (พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา  นายกรัฐมนตรี) แถลงต่อสภานิติบัญญัติ
แห่งชาติ วันศุกร์ที่ 12 กันยายน 2557 ว่า รัฐบาลจะน�ำการศึกษา ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม ความภาคภูมิใจในประวัติศาสตร์
และความเป็นไทยมาใช้สร้างสังคมให้เข้มแข็งอย่างมีคุณภาพและคุณธรรมควบคู่กันดังนี้
1) จัดให้มีการปฏิรูปการศึกษาและการเรียนรู้ โดยให้ความส�ำคัญทั้งการศึกษาในระบบและการศึกษาทางเลือก
ไปพร้อมกัน เพื่อสร้างคุณภาพของคนไทยให้สามารถเรียนรู้ พัฒนาตนได้เต็มตามศักยภาพ ประกอบอาชีพและด�ำรงชีวิต
ได้โดยมีความใฝ่รู้และทักษะที่เหมาะสม เป็นคนดีมีคุณธรรม สร้างเสริมคุณภาพการเรียนรู้ โดยเน้นการเรียนรู้เพื่อ
สร้างสัมมาชีพในพื้นที่ ลดความเหลื่อมล�้ำ และพัฒนาก�ำลังคนให้เป็นที่ต้องการเหมาะสมกับพื้นที่ ทั้งในด้านการเกษตร
อุตสาหกรรม และธุรกิจบริการ
2) ในระยะเฉพาะหน้า  จะปรับเปลี่ยนการจัดสรรงบประมาณสนับสนุนการศึกษาให้สอดคล้องกับความจ�ำเป็น
ของผู้เรียนและลักษณะพื้นที่ของสถานศึกษา และปรับปรุงและบูรณาการระบบการกู้ยืมเงินเพื่อการศึกษาให้มีประสิทธิภาพ
เพื่อเพิ่มโอกาสแก่ผู้ยากจนหรือด้อยโอกาส จัดระบบการสนับสนุนให้เยาวชนและประชาชนทั่วไปมีสิทธิเลือกรับบริการ
การศึกษา  ทั้งในระบบโรงเรียนและนอกโรงเรียน  โดยจะพิจารณาจัดให้มีคูปองการศึกษาเป็นแนวทางหนึ่ง
         3) ให้องค์กรภาคประชาสังคม ภาคเอกชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและประชาชนทั่วไปมีโอกาสร่วมจัด
การศึกษาที่มีคุณภาพและทั่วถึง และร่วมในการปฏิรูปการศึกษาและการเรียนรู้ กระจายอ�ำนาจการบริหารจัดการศึกษา
สู่สถานศึกษา  เขตพื้นที่การศึกษาและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามศักยภาพและความพร้อม โดยให้สถานศึกษา
สามารถเป็นนิติบุคคลและบริหารจัดการได้อย่างอิสระและคล่องตัวขึ้น
         4) พัฒนาคนทุกช่วงวัยโดยส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต เพื่อให้สามารถมีความรู้และทักษะใหม่ที่สามารถ
ประกอบอาชีพได้หลากหลายตามแนวโน้มการจ้างงานในอนาคต ปรับกระบวนการเรียนรู้และหลักสูตรให้เชื่อมโยงกับ
ภูมิสังคม โดยบูรณาการความรู้และคุณธรรมเข้าด้วยกัน เพื่อให้เอื้อต่อการพัฒนาผู้เรียนทั้งในด้านความรู้ ทักษะ
การใฝ่เรียนรู้ การแก้ปัญหา  การรับฟังความเห็นผู้อื่น การมีคุณธรรม จริยธรรม และความเป็นพลเมืองดี โดยเน้น
ความร่วมมือระหว่างผู้เกี่ยวข้องทั้งในและนอกโรงเรียน
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5) ส่งเสริมอาชีวศึกษาและการศึกษาระดับวิทยาลัยชุมชน เพื่อสร้างแรงงานที่มีทักษะโดยเฉพาะในท้องถิ่นที่
มีความต้องการแรงงาน และพัฒนาคุณภาพมาตรฐานการศึกษาให้เชื่องโยงกับมาตรฐานวิชาชีพ
6) พัฒนาระบบการผลิตและพัฒนาครูที่มีคุณภาพและมีจิตวิญญาณของความเป็นครู เน้นครูผู้สอนให้มีวุฒิ
ตรงตามวิชาทีส่ อน น�ำเทคโนโลยีสารสนเทศและเครือ่ งมือทีเ่ หมาะสมมาใช้ในการเรียนการสอนเพือ่ เป็นเครือ่ งมือช่วยครู
หรือเพื่อการเรียนรู้ด้วยตนเอง เช่น การเรียนทางไกล การเรียนโดยระบบอิเล็กทรอนิกส์ เป็นต้น รวมทั้งปรับระบบ
การประเมินสมรรถนะที่สะท้อนประสิทธิภาพการจัดการเรียนการสอนและการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนเป็นส�ำคัญ
7) ทะนุบำ� รุงและอุปถัมภ์พระพุทธศาสนาและศาสนาอืน่ ๆ สนับสนุนให้องค์กรทางศาสนามีบทบาทส�ำคัญใน
การปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม ตลอดจนพัฒนาคุณภาพชีวิต สร้างสันติสุขและความปรองดองสมานฉันท์ในสังคมไทย
อย่างยั่งยืนและมีส่วนร่วมในการพัฒนาสังคมตามความพร้อม
8) อนุรักษ์ ฟื้นฟู และเผยแพร่มรดกทางวัฒนธรรม ภาษาไทยและภาษาถิ่น ภูมิปัญญาท้องถิ่น รวมทั้ง
ความหลากหลายของศิลปวัฒนธรรมไทย เพื่อการเรียนรู้ สร้างความภาคภูมิใจในประวัติศาสตร์และความเป็นไทย
น�ำไปสู่การสร้างความสัมพันธ์อันดีในระดับประชาชน ระดับชาติ ระดับภูมิภาค และระดับนานาชาติ ตลอดจนเพิ่ม
มูลค่าทางเศรษฐกิจให้แก่ประเทศ
9) สนับสนุนการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ วัฒนธรรมของประเทศเพื่อนบ้านและวัฒนธรรมสากล และ
การสร้างสรรค์งานศิลปะและวัฒนธรรมที่เป็นสากล เพื่อเตรียมเข้าสู่เสาหลักวัฒนธรรมของประชาคมอาเซียนและ
เพื่อการเป็นส่วนหนึ่งของประชาคมโลก
10) ปลูกฝังค่านิยมและจิตส�ำนึกที่ดี รวมทั้งสนับสนุนการผลิตสื่อคุณภาพ เพื่อเปิดพื้นที่สาธารณะให้เยาวชน
และประชาชนได้มีโอกาสแสดงออกอย่างสร้างสรรค์

นโยบายรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (พลเอก ดาว์พงษ์ รัตนสุวรรณ)
ความน�ำ
           พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ทรงมีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ ประกาศแต่งตั้งรัฐมนตรี ตามประกาศ
ณ วันที่ 19 สิงหาคม พุทธศักราช 2558 โดยแต่งตั้งให้ พลเอก ดาว์พงษ์ รัตนสุวรรณ เป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวง
ศึกษาธิการ และ นายธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์ เป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ และ พลเอก
สุรเชษฐ์  ชัยวงศ์  เป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการตามประกาศ ณ วันที่ 30 สิงหาคม 2557
เมื่อวันที่ 27 สิงหาคม 2558 รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ได้มอบนโยบายแก่ผู้บริหารระดับสูงของ
กระทรวงศึกษาธิการ ผู้บริหารส่วนภูมิภาค และข้าราชการสังกัดกระทรวงศึกษาธิการทั่วประเทศ เพื่อเป็นแนวทาง
ในการขับเคลื่อนนโยบายของรัฐบาลและของกระทรวงศึกษาธิการไปสู่การปฏิบัติให้เกิดประสิทธิผลต่อเด็ก
เยาวชน ประชาชน  และการพัฒนาประเทศโดยรวม
ทัศนคติในการท�ำงาน
เหตุผลและความจ�ำเป็นที่เกิดขึ้นกับประเทศจนมีคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) รัฐบาลปัจจุบันได้เข้ามา
บริหารประเทศ เนื่องจากสถานการณ์บ้านเมืองอยู่ในสภาวการณ์ที่ไม่ปกติ ต้องช่วยกันยุติความขัดแย้งและปฏิรูป
ประเทศไทย ซึ่งในส่วนของการศึกษานั้น ถือว่าเป็นพื้นฐานของการปฏิรูปทุกเรื่องเริ่มจากการปฏิรูป 11 ด้านของคณะ
รักษาความสงบแห่งชาติ เพราะการศึกษาเป็นพื้นฐานของความมั่นคงยั่งยืนในการปฏิรูปประเทศ ต้องใช้เวลานานและ
ต้องมีแผนปฏิรูปทั้งระยะเร่งด่วน ระยะปานกลาง และระยะยาว กระทรวงศึกษาธิการต้องด�ำเนินการปฏิรูปการศึกษา
โดยค�ำนึงถึงอนาคตของนักเรียนซึ่งก็คือลูกหลานของเรา  ให้มีชีวิตที่สดใสและสามารถแข่งขันกับนานาประเทศได้
ต่อจากนี้ ต้องขอทุกคนสละเวลามากขึ้นเพราะมีงานเร่งด่วนที่ต้องท�ำ ต้องการผลลัพธ์มากขึ้น เร็วขึ้น และต้องสื่อสารกัน
เพื่อลดความรู้สึกขัดแย้งทั้งหมดในกระทรวงศึกษาธิการ โดยจะขอดูที่ผลงานของทุกท่าน
ส�ำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 2
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แนวคิดในการท�ำงานของส่วนราชการ
ส่วนราชการตัง้ แต่ระดับพืน้ ที่ ต้องด�ำเนินการแปลงนโยบายของรัฐบาลและของกระทรวงศึกษาธิการ ตามภารกิจ
งานในขอบเขตความรับผิดชอบของหน่วยงาน เพื่อน�ำไปสู่การปฏิบัติมีการศึกษาวิเคราะห์และปรับกลยุทธ์การท�ำงาน
ปัจจุบันให้สอดคล้องกับแนวนโยบายให้เห็นผลเป็นรูปธรรม เพื่อให้ทราบถึงผลการด�ำเนินงานและความคิดเห็นเพื่อ
การหลอมรวมวิธีการท�ำงานให้รวดเร็วและท�ำงานร่วมกันได้คล่องตัวมากขึ้นโดยมีแผนการด�ำเนินการแบ่งเป็นกลุ่ม
ดังนี้
1. งานที่ด�ำเนินการอยู่แล้วและตรงตามนโยบาย
  
2. งานที่ด�ำเนินการอยู่แล้วสามารถปรับให้เป็นไปตามนโยบาย
          3. งานที่ด�ำเนินการและเพิ่มตามนโยบายใหม่ แบ่งเป็น
3.1 งานที่เพิ่มโดยไม่ต้องใช้งบประมาณด�ำเนินการ
3.2 งานที่เพิ่มโดยต้องใช้เวลาและงบประมาณด�ำเนินการ

แนวทางในการขับเคลื่อนนโยบายด้านการศึกษา
ประกอบด้วย 2 ส่วน คือ
1. น้อมน�ำกระแสพระราชด�ำรัสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ที่เกี่ยวกับการปฏิรูปการศึกษามาเป็น
แนวทางปฏิบัติ
     
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ทรงมีพระราชด�ำรัสเกี่ยวกับการปฏิรูปการศึกษา  ดังนี้
     
1.1 “ให้ครูรักเด็กและเด็กรักครู”
     
1.2 “ให้ครูสอนเด็กให้มีน�้ำใจกับเพื่อน ไม่ให้แข่งขันกัน แต่ให้แข่งกับตัวเอง ให้เด็กที่เรียนเก่งกว่าช่วย
สอนเพื่อนที่เรียนช้ากว่า”
      
1.3 “ให้ครูจัดกิจกรรมให้เด็กท�ำร่วมกัน เพื่อให้เห็นคุณค่าของความสามัคคี” กระทรวงศึกษาธิการ
โดยหน่วยงานทางการศึกษาทุกสังกัดและผูเ้ กีย่ วข้อง น้อมน�ำกระแสพระราชด�ำรัสมาเป็นกรอบแนวทางในการปฏิบตั งิ าน
การสอนของครูและจัดกิจกรรมโดยการถ่ายทอดพระราชด�ำรัสทั้ง 3 ประการให้บังเกิดผลเป็นรูปธรรม และเป็นเส้นทาง
สู่ความส�ำเร็จการปฏิรูปการศึกษาของประเทศต่อไป
2. แนวนโยบายของนายกรัฐมนตรี (พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา)
		 การขับเคลื่อนการด�ำเนินงานขององค์กรหลักและหน่วยงานทางการศึกษาสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ
ที่ต้องสอดคล้องและขยายผลตามแนวนโยบายของนายกรัฐมนตรีที่เกี่ยวกับการศึกษา  ดังนี้
    2.1 ท�ำให้เร็ว มีผลสัมฤทธิ์ภายในเดือนกันยายน 2559 ให้มากที่สุด ส่วนที่เหลือส่งต่อให้รัฐบาลต่อไป
    2.2 ประชาชน สังคมพึงพอใจ ประเทศได้คนมีคุณภาพ
     
2.3 ปรับลดภาระงานที่ไม่จ�ำเป็นของกระทรวงศึกษาธิการลง
    2.4 เร่งปรับหลักสูตร / ต�ำรา แต่ละกลุ่มให้เหมาะสม การพิมพ์ต�ำราต้องคุ้มค่า
    
2.5 ผลิตคนให้ทันกับความต้องการของประเทศ จบแล้วต้องมีงานท�ำ สามารถเข้าท�ำงานในประชาคม
เศรษฐกิจอาเซียน (Asean Economic Community : AEC) ให้ทันปี 2558 เพื่อช่วยแก้ปัญหาว่างงานและปัญหา
สังคมได้
    
2.6 ปรับหลักสูตรการเรียนการสอนที่ท�ำให้เด็ก ครู ผู้ปกครองมีความสุข
    
2.7 ใช้สื่อการเรียนการสอน กระตุ้นผู้เรียนเพื่อสร้างแรงจูงใจในการเรียนรู้ให้กับเด็ก
    
2.8 ลดความเหลื่อมล�้ำ จัดการศึกษาให้ทั่วถึง เท่าเทียม และมีคุณภาพ
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2.9 น�ำระบบ ICT เข้ามาใช้จัดการเรียนรู้อย่างเป็นรูปธรรมและกว้างขวาง
2.10 การเรียนไม่ใช่เพื่อการสอบ  แต่เรียนให้ได้ทักษะชีวิตสามารถอยู่ในยุคโลกไร้พรมแดน

แนวนโยบายด้านการศึกษาของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ
นโยบายทั่วไป 17 เรื่อง
1. การจัดท�ำแผนงาน / โครงการริเริ่มใหม่
           1.1 ต้องเข้าใจจุดมุ่งหมายและวัตถุประสงค์ของงานที่ปฏิบัติให้ชัดเจน
           1.2 ต้องมองภาพงานในอนาคตได้อย่างชัดเจนสามารถก�ำหนดรายละเอียดของงานหลักงานรอง และ
งานที่ต้องด�ำเนินการก่อน/หลัง เพื่อให้บรรลุผลส�ำเร็จ
           1.3 ต้องมีฐานข้อมูลที่ดี ถูกต้อง ครบถ้วน ชัดเจนตั้งแต่หน่วยงานย่อยขึ้นมาจนถึงหน่วยงานหลักและ
ทันต่อสถานการณ์  เช่น  จะผลิตนักศึกษาอาชีวศึกษาต้องรู้ความต้องการจ้างงานของตลาดแรงงานในแต่ละสาขาวิชา
           1.4 มีการวิเคราะห์ปัญหาและทบทวนการด�ำเนินงานที่ผ่านมาให้ชัดเจน ซึ่งผลการวิเคราะห์จะช่วยให้
การแก้ไขปัญหามีความแม่นย�ำมากขึ้น
2. การปรับปรุงแผนงาน/โครงการเดิมที่ไม่สัมฤทธิ์ผล ให้ค้นหาสาเหตุปัญหาการด�ำเนินงานที่ผ่านมาแล้ว
วิเคราะห์หาทางเลือกในการแก้ไขปัญหาที่หลากหลาย เช่น ปัญหาเรื่องอายุของผู้เรียน ปัญหาอยู่ที่ครู ปัญหาอยู่ที่
พ่อแม่  ปัญหาอยู่ที่สภาวะแวดล้อมต่างๆ  ซึ่งบางครั้งไม่สามารถแก้ไขได้ด้วยวิธีหนึ่งวิธีเดียว  
3. แผนงาน / โครงการตามพระราชด�ำริ
     
3.1 ให้มีการด�ำเนินโครงการตามพระราชด�ำริในส่วนที่กระทรวงศึกษาธิการรับผิดชอบโดยตรงหรือมีส่วน
เกี่ยวข้อง
         3.2 โครงการพระราชด�ำริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถฯ
หรือพระบรมวงศานุวงศ์พระองค์ใดที่กระทรวงศึกษาธิการด�ำเนินการ หรือให้การสนับสนุนต้องสามารถอธิบายที่มา 
เหตุผล และความส�ำคัญของโครงการให้นักเรียนนักศึกษารู้และเข้าใจหลักการแนวคิดของโครงการได้ชัดเจน รวมทั้ง
ถ่ายทอดให้เกิดการเรียนรู้ได้อย่างดี
         3.3 ส่งเสริมให้การด�ำเนินงานโครงการตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในส่วนที่เกี่ยวข้อง โดยการ
เรียนรู้ท�ำความเข้าใจและยึดเป็นแนวปฏิบัติในการด�ำเนินชีวิต  พร้อมทั้งสามารถเผยแพร่ขยายผลต่อไปได้
            3.4 ส่งเสริมให้มีการด�ำเนินงานโครงการ / กิจกรรม เพื่อเสริมสร้างอุดมการณ์รักชาติและสถาบันหลัก    
ของชาติ
4. งบประมาณ
           4.1 งบลงทุน
                   1) ให้เตรียมการด�ำเนินโครงการให้พร้อมในไตรมาสแรกของปีงบประมาณ พ.ศ. 2559
               2) การใช้งบประมาณ เมื่อได้รับแล้วต้องเร่งด�ำเนินการตามแผนที่ก�ำหนดเพื่อให้เกิดการกระจาย
งบประมาณในพื้นที่
     
4.2 งบกลาง
               1) ให้เสนอขอใช้งบกลางอย่างมีเหตุผลและใช้เท่าที่จ�ำเป็น
               2) ให้เกลี่ยงบประมาณปกติของส่วนราชการมาใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด
      
4.3 การใช้งบประมาณในการด�ำเนินงาน ต้องเป็นไปด้วยความโปร่งใสและตรวจสอบได้ซึ่งรัฐบาลจะแต่งตั้ง
คณะกรรมการติดตามและตรวจสอบการใช้งบประมาณภาครัฐ (คตร.) ทุกกระทรวง และมีการแต่งตั้งคณะกรรมการ คตร.
เฉพาะกระทรวงศึกษาธิการ เพื่อตรวจการใช้จ่ายงบประมาณภาครัฐของกระทรวงศึกษาธิการ และช่วยการปฏิบัติงาน
ของผู้บริหารกระทรวงศึกษาธิการเพื่อความโปร่งใสและถูกต้อง
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4.4 งานบางโครงการทีต่ อ้ งมีการบูรณาการตามแผนงบประมาณบูรณาการนัน้ ให้มกี ารบูรณาการงบประมาณ
หน่วยงานย่อยร่วมกันภายในกระทรวงให้เรียบร้อย ก่อนการบูรณาการกับหน่วยงานภายนอก เพื่อให้การใช้งบประมาณ
คุ้มค่าและเกิดประโยชน์สูงสุด
5. เน้นการสื่อสารภายในและภายนอกองค์กร
              5.1 จัดให้มีช่องทางการสื่อสารอย่างเป็นระบบ น�ำเทคโนโลยีการสื่อสารเข้ามาช่วยปฏิบัติงาน อาทิ
การประชุมทางไกล  และโปรแกรมไลน์  เป็นต้น  โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ
                1) สร้างความเข้าใจภายในองค์กรให้มากขึ้น
                2) ให้ผู้บริหารมีช่องทางติดต่อสื่อสารได้ตลอดเวลา  สามารถถ่ายทอดค�ำสั่งไปยังหน่วยรอง และ
หน่วยปฏิบัติได้ทันที รวดเร็ว และทั่วถึง
                3) ให้มีการรายงานที่รวดเร็ว ทันเหตุการณ์ และทดสอบระบบที่มีอยู่เสมอ
           5.2 ทุกหน่วยงานต้องจัดให้มีแผนการประชาสัมพันธ์ อาทิ
                1) เสมาสนเทศ เป็นการสื่อสารประชาสัมพันธ์ภายในองค์กร คือ การสร้างความเข้าใจภายในองค์กร
หน่วยงาน
                2) ประชาสนเทศ เป็นการประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อภายนอกองค์กร คือ การสร้างความเข้าใจกับ
ประชาชน
6. อ�ำนวยการเมื่อมีเหตุการณ์ฉุกเฉิน
           กรณีเกิดอุบัติเหตุ ภัยพิบัติ หรือเหตุการณ์ที่ส่งผลกระทบต่อสถานศึกษา ผู้บริหาร ครู นักเรียน นักศึกษา 
ทั้งที่เกิดในสถานศึกษา  และนอกสถานศึกษา  อาทิ การกล่าวหาพฤติกรรมผู้บริหาร การประท้วงต่อต้านผู้บริหาร
นักเรียนเจ็บป่วยผิดปกติ โรงเรียนถูกขู่วางระเบิด โรงเรียนเกิดวาตภัย ฯลฯ ให้ทุกหน่วยงาน ที่เกี่ยวข้องก�ำหนด
มาตรการ วิธีการ ขั้นตอนปฏิบัติที่ชัดเจน ในการป้องกันแก้ไขปัญหา  ตลอดจนสร้างความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องแก่
ผู้เกี่ยวข้อง  ให้ทบทวนปรับปรุงหรือท�ำการซักซ้อมความเข้าใจอยู่เสมอ  ซึ่งเบื้องต้นต้องมีรายละเอียด ดังนี้
6.1 มีการจัดระบบและก�ำหนดผู้ปฏิบัติที่ชัดเจน
6.2 มีวิธีการ ขั้นตอนการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้า ระยะสั้น และระยะยาว
6.3 ส�ำรวจระบบที่มีอยู่ให้มีความพร้อมปฏิบัติงานอยู่เสมอ
6.4 ให้มีระบบการรายงานเหตุด่วนตามล�ำดับขั้นอย่างรวดเร็ว
7. การร่วมมือกับภาคเอกชนและภาคประชาสังคม
		 ประสานความร่วมมือกับทุกภาคส่วน ให้เข้ามามีส่วนร่วมด�ำเนินการจัดการศึกษาให้ครบวงจร เช่น
ร่วมก�ำหนดหลักสูตรการเรียนการสอนให้นักเรียนนักศึกษาเข้าท�ำงานระหว่างก�ำลังศึกษา  และการรับเข้าท�ำงานเมื่อส�ำเร็จ
การศึกษา
8. ให้ความส�ำคัญกับการบริหารงานส่วนภูมิภาคและเขตพื้นที่ต่าง ๆ ของแต่ละส่วนราชการ
8.1 ให้มีการทบทวนบทบาทหน้าที่การปฏิบัติงานของหน่วยงานระดับพื้นที่ให้ครบถ้วน
8.2 ก�ำหนดบทบาทภารกิจในสิ่งที่ต้องรู้และสิ่งที่ยังไม่รู้ ให้มีการแบ่งภารกิจงานให้ชัดเจน
            8.3 ก�ำหนดความต้องการและสิ่งอ�ำนวยความสะดวกต่าง ๆ ให้พอเพียง
9. โครงการจัดอบรม สัมมนา ต้องบรรลุตามวัตถุประสงค์
       
9.1 การจัดโครงการประชุมสัมมนา  ต้องด�ำเนินการให้บรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่ก�ำหนดอย่างมี
ประสิทธิผล  เป็นไปตามนโยบาย  และเกิดประโยชน์แก่ประชาชน
            9.2 การคัดเลือกกลุ่มเป้าหมาย วิทยากร หรือส่งบุคลากรเข้าร่วมประชุมสัมมนากับหน่วยงานในทุกระดับ
ต้องเป็นที่มีความรู้เหมาะสม  เพื่อให้ได้ผลการด�ำเนินงานที่มีคุณภาพ
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10. ยกระดับมาตรฐานภาษาอังกฤษในทุกหลักสูตร
          ให้เร่งยกระดับมาตรฐานภาษาอังกฤษในกลุ่มเป้าหมายหลักนักเรียน นักศึกษา ให้มีความรู้และสามารถใช้ใน
การสื่อสารเพื่อการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน รวมถึงครู อาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา
11. ให้มีการน�ำ ICT มาใช้ในการบริหารงานในกระทรวงศึกษาธิการอย่างทั่วถึงมีประสิทธิภาพ
           11.1 ให้มีการด�ำเนินงานของศูนย์ศึกษาทางไกล (Distance Learning Thailand) โดยบูรณาการเข้ากับ
สถานีวิทยุเพื่อการศึกษากระทรวงศึกษาธิการ (ETV) และเครือข่ายของส�ำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาใช้เป็น
ช่องทางในการสื่อสารเพื่อการจัดที่มีคุณภาพ
           11.2 จัดให้มี CEO ด้าน ICT เพื่อขับเคลื่อนงานจัดการศึกษา การใช้สื่อเพื่อสร้างความเข้าใจ ความสนใจ
และการประชาสัมพันธ์ด้าน “เสมาสนเทศ” และ “ประชาสนเทศ”
12. ให้ความส�ำคัญกับเทคนิคการสอน และการสื่อความหมาย
          ส่งเสริมให้ครูผู้สอนพัฒนาหรือต่อยอดนวัตกรรมการเรียนการสอน การใช้สื่อเทคโนโลยีต่างๆ จัดการเรียน
การสอน  การสร้างความรู้ความเข้าใจที่ดี  ท�ำให้เด็กเกิดความสนใจเรียนรู้และมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้น
13. การดูแลรักษาสภาพแวดล้อม
       
13.1 ให้มีการประดับธงชาติในสถานที่ราชการและสถานศึกษาให้เรียบร้อย  เหมาะสม
         
13.2 ดูแลความสวยงามและความสะอาด บริเวณพื้นที่ที่รับผิดชอบของหน่วยงานและสถานศึกษาระดับ
         
13.3 การรักษาความปลอดภัยของหน่วยงานและสถานศึกษา  ต้องจัดให้มีแผนรักษาความปลอดภัยให้
ชัดเจน อาทิ แผนเผชิญเหตุอัคคีภัย อุทกภัย จัดล�ำดับความส�ำคัญและสภาพปัญหาภัยคุกคามของแต่ละพื้นที่ และ
มีการซักซ้อมแผนอย่างสม�่ำเสมอ
14. ให้ลดภาระงานที่ไม่เกี่ยวข้องกับการเรียนการสอนของครู และนักเรียน
            14.1 ให้น้อมน�ำกระแสพระราชด�ำรัส มาเป็นกรอบแนวทางในการปฏิบัติงานการสอนของครู
            14.2 ให้ลดเวลาเรียนต่อวันในช่วงเวลาบ่าย เพื่อให้เด็กได้ใช้เวลานอกห้องเรียนเพื่อการเรียนรู้และ
เข้าร่วมกิจกรรมที่โรงเรียนจัดขึ้นตามความถนัดและความสนใจ เพื่อให้เกิดการผ่อนคลายและมีความสุข
            14.3 ให้สถานศึกษาลดภาระงานที่ไม่เกี่ยวกับการเรียนการสอน การน�ำนักเรียน และครูออกนอกห้องเรียน
ไปร่วมกิจกรรมที่ไม่เกี่ยวกับการศึกษา  อาทิ การยืนเข้าแถวต้อนรับผู้ใหญ่ เป็นต้น ควรส่งเสริมให้เด็กได้ร่วมกิจกรรม
เพื่อเสริมสร้างประสบการณ์เรียนรู้ สร้างทักษะ ความสามารถ
15. การประเมินเพื่อมีหรือเลื่อนวิทยฐานะให้สอดคล้องกับผลสัมฤทธิ์ของผู้เรียน
    
ให้จัดระบบการประเมินผลงาน ความก้าวหน้า  และการปรับเพิ่มวิทยฐานะและภาระงานของครูผู้สอน
ให้สามารถวัดผลได้จริงสอดคล้องกับผลสัมฤทธิ์ของผู้เรียน  ทั้งด้านความรู้  คุณลักษณะที่พึงประสงค์และทักษะชีวิต
16. แก้ไขปัญหาการจัดการศึกษาจังหวัดชายแดนภาคใต้
             ให้เร่งรัดการด�ำเนินโครงการขับเคลื่อนตามแผนพัฒนาการศึกษาจังหวัดชายแดนภาคใต้ และสนับสนุน
การด�ำเนินโครงการในส่วนที่เกี่ยวข้อง ให้บังเกิดผลโดยเร็ว อาทิ โครงการสานฝันการกีฬาสู่จังหวัดชายแดนภาคใต้
เป็นต้น
17. ครูควรมีข้อมูลนักเรียนและผู้ปกครอง
ให้จัดระบบการท�ำระเบียบข้อมูลประวัติผู้เรียนและผู้ปกครองให้เป็นปัจจุบัน เพื่อเป็นระบบดูแลนักเรียน
และช่วยแก้ไขปัญหาที่ตัวผู้เรียนและครอบครัวเป็นรายบุคคลได้ เช่น ครอบครัวที่ประสบเหตุภัยแล้ง อุทกภัยต่างๆ และ
รวบรวมเป็นข้อมูลในภาพรวมของหน่วยงานระดับพื้นที่ในการให้ความช่วยเหลือบรรเทาปัญหาในรูปแบบที่เหมาะสม
ต่อไป
ส�ำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 2
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นโยบายส่งเสริมและสนับสนุนการศึกษา

1. นโยบายด้านการปราบปรามการทุจริต
    
1.1 ห้ามมิให้มีการซื้อขายต�ำแหน่ง หรือเรียกรับเงินเพื่อการสอบบรรจุ การรับโอน การโยกย้ายหรือ
ผลตอบแทนอันใด ที่ไม่เป็นไปตามกฎหมายและระเบียบปฏิบัติราชการ
          1.2 หยุดการทุจริตภายในองค์กรโดยเด็ดขาด หากพบข้อมูล
     
1) ด�ำเนินการห้ามมิให้มีการซื้อขายต�ำแหน่ง หรือเรียกรับเงินเพื่อการสอบบรรจุ การรับโอน
การโยกย้าย หรือผลตอบแทนสอบสวนหาผู้กระท�ำผิด และด�ำเนินคดีตามกฎหมายอย่างจริงจัง
        
2) ท�ำการตรวจสอบช่องว่างที่ท�ำให้เกิดการทุจริตตามที่ตรวจพบนั้น ๆ และท�ำการแก้ไข
       
3) ปรับปรุงระบบ ระเบียบ รวมถึงมาตรการต่าง ๆ ควบคุมเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริตขึ้นอีก
           1.3 ด�ำเนินการสุ่มตรวจสอบ หากพบมีการปล่อยทุจริตในหน่วยงานใด ผู้บังคับบัญชาหน่วยงานตาม
ล�ำดับชั้นต้องมีส่วนร่วมรับผิดชอบด้วย  ฐานปล่อยละเลยให้เกิดการดังกล่าว
2. นโยบายด้านสวัสดิการ
           2.1 การสอบบรรจุ แต่งตั้ง โยกย้าย ให้เป็นไปด้วยความโปร่งใสและเป็นธรรม
           2.2 ให้ส�ำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา (สกสค.)
ด�ำเนินการตามอ�ำนาจหน้าที่ในการดูแลสวัสดิการและสวัสดิภาพครูให้ครอบคลุมทุกด้าน ไม่เฉพาะกรณีเสียชีวิตเท่านั้น
เพื่อช่วยให้ครูได้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น
           2.3 เรือ่ งหนีส้ นิ ของครู ส่งเสริมให้ครูมจี ติ ส�ำนึกรูจ้ กั การด�ำเนินชีวติ โดยยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
รู้จักใช้ รู้จักเก็บ สร้างเกียรติภูมิในตนเอง  เพื่อไม่ให้ส่งผลกระทบต่อการเรียนการสอน
3. นโยบายด้านการจัดการขยะ
           3.1 ให้สถานศึกษาสังกัดส�ำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) ขยายผลโครงการโรงเรียน
ขยะให้เพิ่มมากขึ้น
           3.2 ให้สถานศึกษา/สถาบันการศึกษาทุกสังกัด ขับเคลื่อนนโยบายการจัดการขยะ โดยการปลูกจิตส�ำนึก  
แก่ผู้เรียนทุกระดับ ให้ลดการทิ้งขยะ รู้จักการคัดแยกประเภทขยะ และการก�ำจัดขยะที่ถูกต้อง
4. นโยบายด้านการดูแลรักษาสิ่งปลูกสร้าง ครุภัณฑ์
            ให้มีการจัดระบบการดูแลรักษาสิ่งปลูกสร้างและครุภัณฑ์ให้มีประสิทธิภาพ  ดังนี้
        
4.1 ระบบการจัดหาและแจกจ่ายครุภัณฑ์
               - ให้ใช้หลักตรรกะในการด�ำเนินการ ตามเหตุผลและความจ�ำเป็นของหน่วยงาน
            4.2 ระบบการซ่อมบ�ำรุง
		 - ให้จดั ตัง้ หน่วยเฉพาะกิจสร้างระบบการดูแลซ่อมบ�ำรุง ตรวจสอบวงรอบการใช้งาน ก�ำหนดผูร้ บั ผิดชอบ
ให้ชัดเจน  มีการเชื่อมโยงและร่วมมือกับหน่วยงานที่มีทักษะในการซ่อมบ�ำรุง
  
4.3 ระบบดูแลอาคารสถานที่
                - ให้จัดระบบการดูแลรักษาความสะอาด ความเป็นระเบียบเรียบร้อย ตรวจสภาพไม่ให้ทรุดโทรม
อย่างต่อเนื่อง

นโยบายเฉพาะ

1. การศึกษาขั้นพื้นฐาน
   
1.1 การแก้ไขปัญหาเด็กประถมศึกษา อ่านไม่ออกเขียนไม่ได้
               1) ปรับปรุงวิธีการเรียนการสอนที่เห็นผลสัมฤทธิ์ชัดเจน เช่นการสอนแบบแจกลูกสะกดค�ำ โดยใช้
แนวการจัดการเรียนรู้ที่สอดคล้องกับการพัฒนาสมอง (Brain Based Learning : BBL)
               2) ก�ำหนดเป้าหมายให้นักเรียนชั้น ป.1 ต้องอ่านออกเขียนได้ ชั้น ป.2 ขึ้นไปต้องอ่านคล่องเขียนคล่อง
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1.2 การดูแลเด็กออกกลางคันให้ได้รับการศึกษาภาคบังคับ
               1) ต้องมีฐานข้อมูลเด็กออกกลางคันที่ชัดเจน
               2) เด็กที่ออกกลางคันต้องมีข้อมูลและติดตามดูแลให้ได้รับการศึกษาภาคบังคับต่อเนื่อง หรือออกไป
ท�ำงานต้องส่งเสริมให้ได้รับการศึกษานอกโรงเรียน  โดยมีเครือข่ายประสานการติดตามอย่างเป็นระบบ
            1.3 ให้ทบทวนปรับปรุงหลักสูตรการศึกษา
               1) ลดเวลาเรียนต่อวัน ลดการบ้านนักเรียน นักเรียนเรียนอย่างมีความสุข ไม่มีกิจกรรมเพิ่มภาระ
นักเรียนในเวลาที่เหลือ
               2) ให้ผู้เรียนได้ใช้เวลานอกห้องเรียนเพื่อการเรียนรู้ และเข้าร่วมกิจกรรมที่โรงเรียนจัดขึ้นตาม
ความถนัด และความสนใจของผู้เรียนให้มากขึ้น  เพื่อให้ผ่อนคลาย และมีความสุข
               3) ให้ผู้เรียนได้รู้จักคิด ปฏิบัติ มากกว่าท่องจ�ำเพื่อการสอบอย่างเดียว เพื่อสร้างภูมิต้านทานให้กับ
เด็กยุคโลกไร้พรมแดน
1.4 การแก้ไขปัญหาโรงเรียนขนาดเล็ก
		 - โรงเรียนที่มีครูสอนไม่ครบชั้น ให้จัดการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม (Distance Learning
Information Technology : DLIT) อย่างจริงจังและเต็มรูปแบบ รวมทั้งส่งเสริมสนับสนุนโรงเรียนไกลกังวลเป็น
โรงเรียนต้นทางที่มีคุณภาพ
           1.5 การลดความเหลื่อมล�้ำทางการศึกษา
                - ใช้โครงการพัฒนาคุณภาพทางการศึกษาทางไกล ดาวเทียม (Distance Learning Television :
DLTV) และผ่านระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ (Information Communication Technology : ICT) ด้วยการจัด
การศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม (DLIT)
       
1.6 การประเมินครู นักเรียน โรงเรียน
                - ให้หาความสมดุลระหว่างการควบคุมคุณภาพการศึกษากับภาระงานของครูที่ต้องเพิ่มขึ้นตลอดจน
ปรับปรุงการคัดสรรครู ผู้บริหาร การประเมินวิทยฐานะให้เหมาะสม จัดรถโมบายเคลื่อนที่จากส่วนกลางเพื่อช่วยลด
ภาระครู  หรือน�ำเทคโนโลยีเข้ามาช่วยสนับสนุน
2. การอาชีวศึกษา
          2.1 ปรับทัศนคติเปลี่ยนค่านิยมของผู้ปกครองและนักเรียน ให้เห็นความส�ำคัญและเข้าสู่การเรียนสาย
อาชีวศึกษาให้มากขึ้น
         2.2 ส่งเสริมการจัดการเรียนการสอนแบบทวิศึกษา  โดยร่วมกับส�ำนักงานคณะกรรมการการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) และส�ำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย (กศน.) เมื่อจบการศึกษา
แล้วให้ได้รับวุฒิการศึกษารับรอง 2 ใบ  ซึ่งสามารถน�ำไปประกอบอาชีพได้
         2.3 ร่วมมือกับสถานประกอบการในการจัดการศึกษาระหว่างสถานประกอบการและสถานศึกษา  โดยมุง่ เน้น
ให้นักศึกษาได้ฝึกปฏิบัติจริง และเมื่อจบการศึกษาแล้วสามารถประกอบอาชีพได้ทันที
         2.4 แก้ไขปัญหาการทะเลาะวิวาทของนักศึกษาอย่างเป็นระบบ เพื่อสร้างความปลอดภัยให้กับนักเรียน
นักศึกษา
               1) ให้ความสนใจกับนักศึกษาทุกคนอย่างทั่งถึง
               2) เปิดโอกาสนักศึกษาได้เข้าฝึกงานในสถานประกอบการ เพื่อเสริมสร้างนิสัยรักการประกอบอาชีพ
การตรงต่อเวลา ความอดทน ความมั่นใจในตนเอง และมองถึงอนาคตข้างหน้า
    
2.5 ส่งเสริมให้สถานศึกษาระดับอาชีวศึกษามีความเป็นเลิศเฉพาะด้าน อาทิ เปิดสอนหลักสูตรเกี่ยวกับ
การขนส่งระบบราง  หลักสูตรการซ่อมแซมยุทธ์โธปกรณ์ และหลักสูตรเกี่ยวกับการบิน  เป็นต้น
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2.6 จัดหลักสูตรเพื่อรองรับการพัฒนาประเทศด้านสาธารณูปโภคและอื่น ๆ อาทิ เปิดสอนหลักสูตร
เกี่ยวกับการบิน  เป็นต้น
         2.7 จัดการศึกษาอาชีวศึกษาสู่มาตรฐานสากล จัดการอาชีวศึกษาอาเซียน โดยร่วมมือกับกลุ่มประชาคม
อาเซียน  รวมทั้งประเทศจีน  ญี่ปุ่น  เกาหลี และยุโรปบางประเทศ  ได้แก่  อังกฤษ  เดนมาร์ก  เยอรมัน  เป็นต้น
3. การอุดมศึกษา
           3.1 ก�ำหนดบทบาทการผลิตนักศึกษาให้ชัดเจน ตามความถนัดและความเป็นเลิศของแต่ละสถาบัน เพื่อลด
ความซ�้ำซ้อน
           3.2 ก�ำหนดผลลัพธ์ (Outcome) ของสถาบันอุดมศึกษา  เช่น เป็นศูนย์วิจัยที่มีคุณภาพ มีการวิจัยและ
พัฒนาจนเกิดเป็นนวัตกรรมจากทรัพยากรในท้องถิ่น  เพื่อเพิ่มมูลค่าการส่งออกของประเทศ
           3.3 จัดให้สถาบันอุดมศึกษาในพื้นที่ท�ำหน้าที่เป็นพี่เลี้ยงให้แก่สถานศึกษาในท้องถิ่น เพื่อการพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาและการพัฒนาท้องถิ่น
4. การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย
     
4.1 จัดการศึกษาเพื่อขยายโอกาสทางการศึกษา
               1) ส่งเสริมให้ประชาชนที่พลาดโอกาสทางการศึกษาในระบบโรงเรียน สามารถหาความรู้ด้วยตนเอง
อย่างกว้างขวางและต่อเนื่อง โดยจัดการศึกษาทั้งในระดับประถมศึกษา  มัธยมศึกษาตอนต้น และมัธยมศึกษาตอนปลาย
เพื่อน�ำความรู้ไปประกอบอาชีพหรือเป็นพื้นฐานในการศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้น
                2) จัดโครงการติวเข้มเติมเต็มความรู้ เพื่อเสริมสร้างโอกาสทางการศึกษา  ลดความเหลื่อมล�้ำและ
กระจายโอกาสทางการศึกษาให้เกิดความเท่าเทียมกันทั้งในเมืองและชนบท
         4.2 เร่งสร้างค่านิยมอาชีวศึกษา
- จัดโครงการเรียนร่วมหลักสูตรอาชีวศึกษาและมัธยมศึกษาตอนปลายของส�ำนักงาน กศน. เพื่อผลิต
และพัฒนาก�ำลังคนด้านอาชีวศึกษาให้เพิ่มมากขึ้น และตรงกับความต้องการของตลาดแรงงานและการจ้างงาน
ทั้งภาคธุรกิจบริการ ภาคอุตสาหกรรม และภาคเกษตร
         4.3 จัดกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้
                - เพื่อให้คนทุกช่วงวัยได้รับโอกาสทางการศึกษาอย่างทั่วถึงและมีคุณภาพ ทั้งด้านภาษา การเปิดโลก
ทัศน์ เกษตรธรรมชาติ กีฬาสายสัมพันธ์ การฝึกอาชีพ การพัฒนาศักยภาพครู พนักงานราชการและบุคลากรทางการ
ศึกษา ตลอดจนติดตาม และประสานงานแผนการด�ำเนินงานให้บรรลุผลส�ำเร็จ
         4.4 ด�ำเนินการปลูกฝังและเสริมสร้างอุดมการณ์รักชาติ
                 - เพื่อให้นักเรียนและประชาชน มีความตระหนักในความเป็นชาติ กระตุ้นให้เกิดความรักชาติและ
เทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์รวมจิตใจ และความรักความสามัคคีของประชาชน สามารถน�ำไปถ่ายทอดและขยายผล
ในวงกว้าง
          4.5 ก�ำหนดให้ กศน. ต�ำบล เป็นกลไกส�ำคัญในการขับเคลื่อนการเชื่อมประสานระหว่างบ้าน วัด โรงเรียน
                - เพื่อเพิ่มแหล่งเรียนรู้ให้แก่ประชาชนในพื้นที่ โดยด�ำเนินการรูปแบบของคณะกรรมการ กศน. ต�ำบล
ในวัด ประกอบด้วย คณะกรรมการสถานศึกษา เจ้าอาวาสหรือผู้น�ำทางศาสนา ผู้น�ำท้องถิ่น ภูมิปัญญาท้องถิ่นและเครือ
ข่ายในชุมชน
          4.6 พัฒนาคนทุกช่วงวัย
                1) ส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต เพื่อให้สามารถมีความรู้และทักษะใหม่ที่สามารถประกอบอาชีพได้
หลากหลายตามแนวโน้มการจ้างงานในอนาคต
               2) ปรับกระบวนการเรียนรู้และหลักสูตรให้เชื่อมโยงกับภูมิสังคม โดยบูรณาการความรู้และคุณธรรม
เข้าด้วยกัน เพื่อให้เอื้อต่อการพัฒนาผู้เรียนทั้งในด้านความรู้ ทักษะการใฝ่เรียนรู้ แก้ปัญหาการรับฟังความเห็นผู้อ่ืน
การมีคุณธรรม จริยธรรม และความเป็นพลเมืองดี  โดยเน้นความร่วมมือระหว่างผู้เกี่ยวข้อง  ทั้งในและนอกโรงเรียน
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การมอบหมายการด�ำเนินงานตามจุดเน้นของนโยบายรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ
นโยบายรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ
1. การแปลงกระแสพระราชด�ำรัสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ
ที่เกี่ยวกับการปฏิรูปการศึกษาไปสู่การปฏิบัติ
2. การปฏิรูปการศึกษา
3. การแก้ปัญหาการทุจริต
4. การลดความเหลื่อมล�้ำทางการศึกษา
5. การจัดการศึกษาในจังหวัดชายแดนภาคใต้
6. การปรับปรุงโครงสร้างเวลาเรียน(ระดับชั้น ป.1 - ม.3)
7. การยกระดับมาตรฐานภาษาอังกฤษในทุกหลักสูตร
8. การสร้างค่านิยมอาชีวศึกษา
9. การจัดการเรียนการสอนทวิภาคีร่วมกับสถานประกอบการ
10. การแก้ไขปัญหาทะเลาะวิวาทของนักเรียน นักศึกษา
11. การส่งเสริมอาชีวศึกษาสู่มาตรฐานสากล
12. การจัดการอาชีวศึกษาสู่มาตรฐานสากล
13. การผลิตนักศึกษาตามความถนัดและความเป็นเลิศของแต่ละสถาบัน
14. การก�ำหนดเป้าหมายผลผลิตทางการศึกษาเพื่อให้เกิดนวัตกรรม
จากทรัพยากรในท้องถิ่น
15. การสร้างความเข้มแข็งของโรงเรียนในท้องถิ่นโดยมีสถาบันอุดมศึกษา
เป็นพี่เลี้ยง
16. การกระจายโอกาสทางการศึกษา “โครงการติวเข้มเติมเต็มความรู้”
17. การพัฒนาก�ำลังคนด้านอาชีวศึกษาของ กศน.
18. การส่งเสริม กศน. ต�ำบล เป็นกลไกส�ำคัญในการขับเคลื่อนระหว่างบ้าน
วัด  โรงเรียน
19. การส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต
20. การสอนให้เด็กใช้หลักเหตุผลในการตัดสินใจ  มากกว่าใช้ความรู้สึก
ตามกระแสสังคม
21. การลดภาระงาน/กิจกรรม ที่ไม่เกี่ยวกับการเรียนการสอนของครู
และนักเรียน
22. การประเมินเพื่อมีหรือเลื่อนวิทยฐานะให้สอดคล้องกับผลสัมฤทธิ์
ของผู้เรียน
23. การส่งเสริมด้านสวัสดิการและสวัสดิภาพครู และบุคลากร
ทางการศึกษา
24. การขับเคลื่อนโครงการอบรม/สัมมนา  ให้บรรลุตามวัตถุประสงค์
25. การน�ำ ICT มาใช้ในการบริหารงานอย่างทั่วถึง มีประสิทธิภาพ
26. การอ�ำนวยการเมื่อเกิดเหตุการณ์ฉุกเฉิน
27. การบูรณาการการด�ำเนินงานระหว่างกระทรวงศึกษาธิการกับ
หน่วยงานอื่น

รัฐมนตรีช่วยว่าการ รัฐมนตรีช่วยว่าการ
กระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงศึกษาธิการ
(พลเอก สุรเชษฐ์
(นายธีระเกียรติ
เจริ
ญเศรษฐศิลป์)
ชัยวงศ์)

ผู้ช่วยรัฐมนตรี
ประจ�ำ
กระทรวงศึกษา
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แนวทางด�ำเนินการของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ

Hit The Point : งานทุกเรื่องต้องตีโจทย์ปัญหาให้ชัดเจน และท�ำให้ตรงประเด็น
Dynamic       : การขับเคลื่อนการด�ำเนินงานไปด้วยกันทั้งระบบอย่างต่อเนื่อง
ทั้งภายในองค์กร และองค์กรภายนอก
          Lively          : ท�ำงานด้วยชีวิตจิตใจที่ดี  เข้าใจเนื้องานตรงกัน  เห็นประโยชน์ร่วมกัน
ไม่ขัดแย้งกัน และท�ำงานร่วมกันอย่างมีความสุข
l

จุดเน้น 6 ยุทธศาสตร์ กระทรวงศึกษาธิการ

กระทรวงศึกษาธิการได้ก�ำหนด จุดเน้น 6 ยุทธศาสตร์ เพื่อเป็นแนวทางการด�ำเนินงานของกระทรวงศึกษาธิการ
(21 มีนาคม 2559)  ดังนี้
1. ครู เพื่อแก้ปัญหาครูไม่ครบชั้น สอนไม่ตรงเอก ภาระงานเยอะ ขาดขวัญและกาลังใจ โดยมี แนวทาง
ด�ำเนินงาน อาทิ โครงการคุรุทายาท ทุนครูระดับอุดมศึกษา  ราชภัฏเป็นเลิศ (ด้านครู) มหาวิทยาลัยพี่เลี้ยงพัฒนาครู
ช่วงปิดภาคเรียน ปรับปรุงเกณฑ์ประเมินวิทยฐานะ ปรับปรุงบ้านพักครู เป็นต้น
2. หลักสูตรและกระบวนการเรียนรู้ เพื่อแก้โจทย์เด็กเรียนมาก ไม่มีความสุข และผลสัมฤทธิ์ต�่ำ โดยใช้
แนวทางการปฏิรูปหลักสูตรส�ำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และส�ำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 
การตั้งกรมวิชาการ โครงการลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้ STEM Education กระบวนการ BBL ทวิศึกษา  การจัดท�ำ
มาตรฐานภาษาอังกฤษ Boot - camp เป็นต้น
3. พัฒนาคุณภาพสถานศึกษาและแหล่งเรียนรู้ เพื่อการผลิตพัฒนาก�ำลังคนและงานวิจัย ที่สอดคล้องกับ
ความต้องการของการพัฒนาประเทศ เพื่อส่งเสริมการผลิตบัณฑิตในสาขาวิชาที่เป็นความต้องการของประเทศ ยกระดับ
มาตรฐานฝีมือ แก้ปัญหาขาดแคลนก�ำลังแรงงานสายวิชาชีพ และงานวิจัยที่ไม่สามารถน�ำไปใช้ได้จริง โดยใช้แนวทาง
การสร้างค่านิยมอาชีวศึกษา  ทุนการศึกษาด้านวิชาชีพ ทวิศึกษา  ทวิภาคี อาชีวศึกษา  สู่สากล ปรับเกณฑ์การสรรหา 
และบรรจุครูอาชีวศึกษา และอุดมศึกษาที่เป็นเลิศ  ทุนให้ยืมสาขา  ขาดแคลน  เช่น  ภาษาอังกฤษ  เป็นต้น
4. การประเมินและการพัฒนามาตรฐานการศึกษา  เพื่อส่งเสริมการประเมินครู การศึกษาต่อในแต่ละระดับ
การประเมินผลสัมฤทธิ์ผู้เรียนและสถานศึกษา  โดยการสร้างกรอบมาตรฐานการประเมิน ก�ำหนดแนวทางการ
22

แผนพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2560-2564

คัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษา  การทดสอบผ่านหรือซ�้ำชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 พัฒนาแบบทดสอบการศึกษามาตรฐานระดับชาติ สร้างเครื่องมือ ระบบวิธีประเมินหรือประกัน
คุณภาพ  เป็นต้น
5. ICT เพื่อการศึกษา  เพื่อปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐาน พัฒนาระบบฐานข้อมูล และระบบการจัดการ
เนื้อหาสาระ หรือองค์ความรู้ โดยใช้แนวทางการจัดท�ำแผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา  และแผนแม่บท
เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการบริหารงาน มีการบูรณาการงบประมาณ ICT และโครงการ DLTV  เป็นต้น
6. การบริหารจัดการ เพื่อให้มีระบบงบประมาณที่สอดคล้องกับการดาเนินงาน การก�ำกับดูแล ที่มี
ประสิทธิภาพ ที่มีการบูรณาการ และกระจายอ�ำนาจ โดยใช้แนวทางของระบบคูปองเพื่อการศึกษา  การจัดสรร
งบประมาณตามกรอบปฏิรูปการศึกษา  จัดกลุ่ม Cluster การปรับโครงสร้าง และปรับปรุงระเบียบ ในการเข้าสู่
ต�ำแหน่ง และความก้าวหน้าในต�ำแหน่งผู้บริหารในพื้นที่
l

นโยบายส�ำคัญ 11 ข้อของกระทรวงศึกษาธิการ

พล.อ.ดาว์พงษ์ รัตนสุวรรณ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ บรรยายเรื่อง "นโยบายส�ำคัญของกระทรวง
ศึกษาธิการ" ในการสัมมนาผู้บริหารโรงเรียนไทยรัฐวิทยาทั่วประเทศ ณ โรงแรมเชียงใหม่พลาซ่า  จังหวัดเชียงใหม่
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ได้กล่าวถึงนโยบายส�ำคัญที่กระทรวงศึกษาธิการก�ำลังด�ำเนินการในเวลานี้ และ
เรื่องที่จะด�ำเนินการต่อไป ตามนโยบายและเป้าหมาย Roadmap แผนงานที่ส�ำคัญของกระทรวง 11 เรื่อง  ดังนี้
1. ภายใน 1 ปี : ให้เด็กทุกคนได้เข้าถึงการศึกษาและคุณภาพอย่างเท่าเทียมกัน
2. ภายใน 5 ปี : ส่งเสริมให้ครูใช้ศักยภาพในการสอนอย่างเต็มที่
3. ภายใน 1 ปี : จะท�ำครูให้ครบตามเกณฑ์     
   
ภายใน 2 ปี : จะท�ำครูให้มีครูประจ�ำชั้นครบทุกห้อง
        ภายใน 5 - 10 ปี : จะท�ำให้ครูตรงสาขา 
4. ภายใน 2 ปี : จะท�ำให้เด็กเรียนท่องจ�ำ ในสิ่งที่ควรจ�ำ และน�ำสิ่งที่จ�ำไปฝึกคิดวิเคราะห์ แก้ปัญหา และ
น�ำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ�ำวันได้ครบทุกโรงเรียน
5. ภายใน 5 ปี : จะท�ำให้มีการเรียนการสอน STEM ศึกษา (Science Technology Engineering and
Mathematics)  ครบทุกโรงเรียน
6. ภายใน 3 ปี : ยกระดับภาษาอังกฤษให้นักเรียนสามารถใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารในชีวิตประจ�ำวันได้
7. ภายในปี 2560 : ปรับระบบการสอบ O-NET ให้เป็นที่ยอมรับ และสะท้อนถึงคุณภาพของการจัดการศึกษา 
8. ภายใน 10 ปี : จะผลิตก�ำลังคนให้ตรงกับความต้องการของประเทศ
9. ผลิตคนดีออกสู่สังคม
10. ภายในปี 2560 : ซ่อมบ้านพักครูให้แล้วเสร็จทั้งหมด
11. การแก้ปัญหาทุจริตและประพฤติมิชอบ  
l

นโยบายส�ำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
พ.ศ. 2560

หัวใจส�ำคัญของการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน คือ การสร้างและพัฒนาคนไทยเพื่ออนาคตของประเทศ
สร้างคนไทย ให้เป็นคนดีและคนเก่ง มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ตามค่านิยมหลักของคนไทย 12 ประการ มีความ
เข้มแข็งทั้งร่างกายและจิตใจ เน้นการอ่านออก เขียนได้ คิดวิเคราะห์เป็น สามารถสร้างวิสัยทัศน์และวางแผนอนาคต
ที่ดีของตนเองได้ รวมถึงการรักษาขนบธรรมเนียมประเพณีอันดีงามของคนไทย และค�ำนึงถึงประโยชน์ส่วนรวมและ
ประเทศชาติเป็นหลัก ส�ำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน จึงก�ำหนดนโยบายของส�ำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานและคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560  ดังนี้
ส�ำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 2
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1. เร่งรัดปฏิรูปการศึกษาขั้นพื้นฐาน ให้มีการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงระบบและกระบวนการ จัดการศึกษา
ขั้นพื้นฐานทั้งระบบให้มีประสิทธิภาพ ทันสมัย ทันเหตุการณ์ ทันโลก ให้ส�ำเร็จอย่างเป็นรูปธรรม
2. เร่งพัฒนาความแข็งแกร่งทางการศึกษา  ให้ผู้เรียนทุกระดับทุกประเภท รวมถึง เด็กพิการและด้อยโอกาส
มีความรู้ และทักษะแห่งโลกยุคใหม่ควบคู่กันไป โดยเฉพาะทักษะการอ่าน เขียน และการคิด เพื่อให้มีความพร้อม
เข้าสู่การศึกษาระดับสูง และโลกของการท�ำงาน
3. เร่งปรับระบบสนับสนุนการจัดการศึกษาที่สอดคล้องไปในทิศทางเดียวกัน มีการประสานสัมพันธ์กับเนื้อหา
ทักษะ และกระบวนการเรียนการสอน ประกอบไปด้วย มาตรฐานและการประเมิน หลักสูตรและการสอน การพัฒนา
ทางวิชาชีพและสภาพแวดล้อมการเรียนรู้
4. ยกระดับความแข็งแกร่งมาตรฐานวิชาชีพครูและผู้บริหารสถานศึกษา  ให้ครูเป็นผู้ที่มีความสามารถและ
ทักษะที่เหมาะสมกับการพัฒนาการเรียนของผู้เรียน ผู้บริหารสถานศึกษามีความสามารถในการบริหารจัดการ และ
เป็นผู้น�ำทางวิชาการ ครูและผู้บริหารสถานศึกษาประพฤติตนเป็นแบบอย่างที่ดีแก่ผู้เรียน สร้างความมั่นใจและไว้วางใจ
ส่งเสริมให้รับผิดชอบต่อผลที่เกิดกับนักเรียนที่สอดคล้องกับวิชาชีพ
5. เร่งสร้างระบบให้ส�ำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา  เป็นองค์กรคุณภาพที่แข็งแกร่ง และมีประสิทธิภาพ
เพื่อการให้บริการที่ดี  มีความสามารถรับผิดชอบการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานที่มีคุณภาพ และมาตรฐานได้เป็นอย่างดี
6. เร่งรัดปรับปรุงโรงเรียนให้เป็นองค์กรที่มีความเข้มแข็งมีแรงบันดาลใจ และมีวิสัยทัศน์ในการจัดการศึกษา
ขั้นพื้นฐานที่ชัดเจน เป็นสถานศึกษาคุณภาพ และมีประสิทธิภาพที่สามารถจัดการเรียนการสอนได้อย่างมีคุณภาพ
และมาตรฐานระดับสากล
7. สร้างระบบการควบคุมการจัดการเปลี่ยนแปลงทางการศึกษาที่มีข้อมูลสารสนเทศ และข่าวสารเกี่ยวกับ
กระบวนการเรียนการสอนอย่างพร้อมบริบูรณ์ และมีนโยบายการติดตามประเมินผลอย่างเป็นรูปธรรม
8. สร้างวัฒนธรรมใหม่ในการท�ำงานให้มีประสิทธิภาพ เพื่อการให้บริการที่ดี ทั้งส่วนกลางและส่วนภูมิภาค
เร่งรัดการกระจายอ�ำนาจ และความรับผิดชอบ ส่งเสริมการพัฒนาเชิงพื้นที่ทุกภาคส่วนเข้ามามีส่วนร่วม ปรับปรุง
ระบบของโรงเรียนให้เป็นแบบร่วมคิดร่วมท�ำ การมีส่วนร่วม และการประสานงาน สามารถใช้เครือข่ายการพัฒนา
การศึกษา  ระหว่างโรงเรียนกับโรงเรียน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น องค์กรวิชาชีพ กลุ่มบุคคล องค์กรเอกชน
องค์ชุมชน และองค์การสังคมอื่น
9. เร่งปรับปรุงระบบการบริหารงานบุคคล มุ่งเน้นความถูกต้อง เหมาะสม เป็นธรรม ปราศจากคอร์รัปชั่น
ให้เป็นปัจจัยหนุนในการเสริมสร้างคุณภาพและประสิทธิภาพ ขวัญและก�ำลังใจ สร้างภาวะจูงใจ แรงบันดาลใจ
และความรับผิดชอบในความส�ำเร็จตามภาระหน้าที่
10. มุ่งสร้างพลเมืองดีที่ต่ืนตัว และอยู่ร่วมกับผู้อื่นในสังคมพหุวัฒนธรรมได้ และท�ำให้การศึกษาน�ำ การแก้
ปัญหาส�ำคัญของสังคม  รวมทั้งปัญหาการคอร์รัปชั่น
         11. ทุ่มเทมาตรการเพื่อยกระดับคุณภาพสถานศึกษาที่พัฒนาล้าหลัง และโรงเรียนขนาดเล็กที่ไม่ได้คุณภาพ
เพื่อไม่ให้ผู้เรียนต้องเสียโอกาสได้รับการศึกษาที่มีคุณภาพ
l

องค์ประกอบนโยบายส�ำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

จากการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นในความเป็นมานโยบาย ส�ำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ซึ่งมี
ภารกิจหลักในการจัดและส่งเสริมการศึกษาขั้นพื้นฐาน จึงก�ำหนดองค์ประกอบนโยบาย เพื่อพัฒนาไปในทิศทางที่
สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงของประเทศ และของโลก โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ประกอบด้วย วิสัยทัศน์ พันธกิจ ประเด็นยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์ กลยุทธ์ ผลผลิต จุดเน้น และตัวชี้วัด  ดังนี้
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วิสัยทัศน์

การศึกษาขั้นพื้นฐานของประเทศไทย  มีคุณภาพและมาตรฐานระดับสากล  บนพื้นฐานของความเป็นไทย

พันธกิจ

1. ส่งเสริมและสนับสนุนให้ประชากรวัยเรียนทุกคนได้รับการศึกษาอย่างทั่วถึงและมีคุณภาพ
2. ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีคุณธรรมจริยธรรม มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามหลักสูตร และค่านิยมหลักของ
คนไทย 12 ประการ
3. พัฒนาระบบบริหารจัดการที่เน้นการมีส่วนร่วม เพื่อเสริมสร้างความรับผิดชอบ ต่อคุณภาพการศึกษา 
และบูรณาการการจัดการศึกษา 

เป้าประสงค์

เพื่อให้การจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานของประเทศไทย มีคุณภาพและมาตรฐานระดับสากลบนพื้นฐานของ
ความเป็นไทย  ส�ำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  จึงก�ำหนดและเป้าประสงค์  ดังนี้
1. นักเรียนระดับก่อนประถมศึกษา  และระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานทุกคน มีพัฒนาการเหมาะสมตามวัย
และมีคุณภาพ
2. ประชากรวัยเรียนทุกคนได้รับโอกาสในการศึกษาขั้นพื้นฐานอย่างทั่วถึง มีคุณภาพ และเสมอภาค
3. ครูและบุคลากรทางการศึกษา  มีสมรรถนะตรงตามสายงาน และมีวัฒนธรรมการทางาน ที่มุ่งเน้น
ผลสัมฤทธิ์
4. ส�ำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา  ส�ำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ และสถานศึกษา  มีประสิทธิภาพ และ
เป็นกลไกขับเคลื่อนการศึกษาขั้นพื้นฐานสู่คุณภาพระดับมาตรฐานสากล
5. ส�ำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เน้นการท�ำงานแบบบูรณาการ มีเครือข่ายการบริหารจัดการ
บริหารแบบมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วนในการจัดการศึกษา  และกระจายอ�ำนาจ และความรับผิดชอบ สู่ส�ำนักงาน
เขตพื้นที่การศึกษา และสถานศึกษา 
6. พื้นที่พิเศษได้รับการพัฒนาคุณภาพการศึกษา  และพัฒนารูปแบบการจัดการศึกษาที่เหมาะสมตามบริบท
ของพื้นที่  โดยมีประเด็นยุทธศาสตร์ในการด�ำเนินงาน 4 ยุทธศาสตร์ ได้แก่
ประเด็นยุทธศาสตร์ ที่ 1  การพัฒนาคุณภาพผู้เรียนในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ประเด็นยุทธศาสตร์ ์ที่ 2 การเพิ่มโอกาสให้ผู้เรียนเข้าถึงบริการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ประเด็นยุทธศาสตร์ ที่ 3  การพัฒนาคุณภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา 
ประเด็นยุทธศาสตร์ ที่ 4  การพัฒนาระบบการบริหารจัดการ
l

แผนยุทธศาสตร์การศึกษา 5 ปี (พ.ศ. 2560 - 2564) ส�ำนักงานศึกษาธิการ
จังหวัดกรุงเทพมหานคร

วิสัยทัศน์

การศึกษาของกรุงเทพมหานคร มีคุณภาพและมาตรฐานระดับสากล บนพื้นฐานความเป็นไทย ด้วยการพัฒนา
ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

พันธกิจ

1. ยกระดับคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาทุกระดับทุกประเภทสู่สากล
2. เสริมสร้างโอกาสการเข้าถึงบริการทางการศึกษาของประชาชนอย่างทั่วถึงเท่าเทียม
ส�ำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 2
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3. พัฒนาระบบการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาลเน้นการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และนิเทศ
การจัดการศึกษา

ประเด็นยุทธศาสตร์

ยุทธศาสตร์ที่ 1
ยุทธศาสตร์ที่ 2
ยุทธศาสตร์ที่ 3
ยุทธศาสตร์ที่ 4
ยุทธศาสตร์ที่ 5
ยุทธศาสตร์ที่ 6

พัฒนาหลักสูตร กระบวนการเรียนการสอน การวัดและประเมินผล
ขยายโอกาสเข้าถึงบริการทางการศึกษา และการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต
ผลิต พัฒนาครู คณาจารย์และบุคลากรทางการศึกษา
ผลิตและพัฒนาก�ำลังคน รวมทั้งงานวิจัยที่สอดคล้องกับความต้องการของการพัฒนาประเทศ
ส่งเสริมและพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อการศึกษา
พัฒนาระบบบริหารจัดการและส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนมีในการจัดการศึกษา

เป้าประสงค์

1. ผู้เรียนได้รับการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างมีคุณภาพและมาตรฐานระดับสากล
2. ผู้เรียนทุกกลุ่มทุกวัยได้รับโอกาสในการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างทั่วถึงและเสมอภาค
3. ครูและบุคลากรทางการศึกษามีทักษะที่เหมาะสมและมีวัฒนธรรมการท�ำงานที่มุ่งเน้นผลสัมฤทธิ์
4. ส�ำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกรุงเทพมหานคร และหน่วยงานการศึกษา  (สถานศึกษา  ส�ำนักงานเขตพื้นที่
การศึกษา  ส�ำนักบริหารงานการศึกษานอกระบบและอัธยาศัย แหล่งเรียนรู้ หรือหน่วยงานอื่นตามกฎหมายระเบียบ
บริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ) มีประสิทธิภาพ เน้นการท�ำงานแบบบูรณาการ มีเครือข่ายการบริหารจัดการ
มีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วนในการจัดการศึกษา การกระจายอ�ำนาจ และยึดหลักธรรมาภิบาล
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ส่วนที่ 3
การวิเคราะห์สภาพแวดล้อม (SWOT Analysis)
สภาพแวดล้อมภายใน (2S - 4M)
โครงสร้าง (Structure)
			

จุดแข็ง			

จุดอ่อน

1. สพม.2 มีโครงสร้างการบริหารงานและภารกิจที่ชัดเจน - ปริมาณงานตามโครงสร้างไม่สอดคล้องกับ
2. มีเครือข่ายองค์คณะบุคคล / คณะกรรมการ
กรอบอัตราก�ำลัง
ที่ช่วย สนับสนุนการท�ำงานให้มีประสิทธิภาพ
3. การแบ่งส่วนราชการภายในมีความเหมาะสมชัดเจน
และครอบคลุมตามอ�ำนาจหน้าที่
ผลลัพธ์ และระบบบริการ (Service)
			

จุดแข็ง			

1. ให้บริการด้วยความสะดวก รวดเร็ว เป็นมิตรและ
มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดีต่อผู้รับบริการ
2. ระบบ MY Office ท�ำให้การเสนอเรื่องและการติดต่อ
สื่อสารเป็นไปด้วยความเรียบร้อย
3. มีการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์เรื่องระเบียบแนวปฏิบัติ
ให้ผู้ใช้บริการทราบ
4. ผลการประเมินผู้เรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ที่มีความ
สามารถด้านทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษตาม
มาตรฐานที่ก�ำหนด จ�ำแนกตามระดับสถานศึกษา
และตัวชี้วัด (รร.ที่มีความพร้อมสูงร้อยละ 80 พร้อม
ปานกลางร้อยละ 50 และพร้อมน้อย ร้อยละ 30)
โดย รร.ที่มีความพร้อมสูง อยู่ในระดับ 4 : สูงกว่า
เป้าหมาย และ รร. ที่มีความพร้อมปานกลาง
		 อยู่ในระดับ 3 : ได้ตามเป้าหมาย
5. ผลการประเมินระดับความส�ำเร็จการด�ำเนินกิจกรรม
ให้ผู้เรียนมีค่านิยมหลักของคนไทย 12 ประการ
ครบทุกตัวสอดคล้องตามช่วงวัย อยู่ในระดับ 3 :
ได้ตามเป้าหมาย

จุดอ่อน

1. ความล่าช้าของการให้บริการ อาจเนื่องมาจาก
การขาดทักษะในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่
2. สถานที่คับแคบไม่เอื้อต่อผู้รับบริการ
3. การสื่อสาร และการประสานงานไม่ชัดเจน
ท�ำให้การท�ำงานขาดประสิทธิภาพ
4. ผลการประเมินผลการทดสอบระดับชาติ (O-Net)
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ)
ของผู้เรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3  มัธยมศึกษาปีที่ 6
จ�ำแนกตามระดับ (รร. ที่มีความพร้อมสูงเพิ่มขึ้น
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 พร้อมปานกลางเพิ่มขึ้น
ร้อยละ 3-5 และพร้อมน้อย เพิ่มขึ้นร้อยละ 2-5)
โดย รร.ที่มีความพร้อมสูง และความพร้อมปานกลาง
อยู่ในระดับ 1 : ต�่ำกว่าเป้าหมายและเกณฑ์ที่ก�ำหนด
5. มาตรฐานที่ 3 ผลการบริหารและการจัดการศึกษา
ของส�ำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ตัวบ่งชี้ที่ 3
ผู้เรียนทุกระดับการศึกษามีคุณภาพตามหลักสูตร
และตัวบ่งชี้ที่ 6 ผู้เรียนมีสุขภาพกาย สุขภาพจิตที่ดี
ได้รับการประเมินในระดับคุณภาพ ปรับปรุง
ส�ำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 2
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จุดแข็ง			

จุดอ่อน

6. ผลการประเมินนักเรียนที่มีความต้องการพิเศษได้รับ
การส่งเสริมและพัฒนาเต็มศักยภาพเป็นรายบุคคล
ระดับ ร้อยละ 80 ของเด็กที่มีความต้องการพิเศษ
ผ่านการพัฒนาศักยภาพเป็นรายบุคคล อยู่ในระดับ 3 :
ได้ตามเป้าหมาย
7. ผลการประเมินครูและบุคลากรทางการศึกษา
ร้อยละของครูและบุคลากรทางการศึกษาที่มี
ID Plan รับการสนับสนุนงบประมาณในการพัฒนา
ตนเองอย่างน้อยปีละ 2 ครั้ง อยู่ในระดับ 5 : ดีเยี่ยม
8. ผลการประเมินครูและบุคลากรทางการศึกษา
ครูและบุคลากรทางการศึกษาที่มีผลการปฏิบัติงาน
เชิงประจักษ์ตามเกณฑ์ได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติ
ทุกคนอยู่ในระดับ 5 : ดีเยี่ยม
9. ผลการประเมินครูและบุคลากรทางการศึกษาร้อยละ
ของครูผู้สอนกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
(ภาษาอังกฤษ) ที่ได้รับการส่งเสริมให้มีสมรรถนะ
ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร อยู่ในระดับ 3 :
ได้ตามเป้าหมาย
10. มาตรฐานที่ 1 การบริหารจัดการองค์การสู่ความ
เป็นเลิศทุกตัวบ่งชี้  ได้รับการประเมินในระดับ
คุณภาพ ดีเยี่ยม
11. มาตรฐานที่ 2 การบริหารและการจัดการศึกษาที่มี
ประสิทธิภาพ ทุกตัวบ่งชี้ ได้รับการประเมินในระดับ
คุณภาพ ดีเยี่ยม
12. ผล O-Net ปีการศึกษา 2558 ระดับชั้น ม.3 ได้ที่ 1
ของประเทศ และระดับชั้น  ม.6 ได้ที่ 2 ของประเทศ
บุคลากร (Man)
			

จุดแข็ง			

1. บุคลากรมีความรู้ ความสามารถ ทักษะและ
ประสบการณ์ในการท�ำงาน
2. ผู้บริหารมีภาวะผู้น�ำและมีวิสัยทัศน์
3. บุคลากรมีจิตส�ำนึกในการให้บริการรวดเร็วและ
เป็นมิตร
4. บุคลากรมีความรับผิดชอบในหน้าที่และภารกิจตาม
ที่ได้รับมอบหมาย
5. เจ้าหน้าที่แสวงหาความรู้อยู่เสมอ
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จุดอ่อน

1. บุคลากรขาดการพัฒนาสมรรถนะตามสายงาน
และขาดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ท�ำให้ไม่สามารถ
ปฏิบัติงานแทนกันได้
2. อัตราก�ำลังไม่เพียงพอต่อการปฏิบัติงาน

การเงิน (Money)
			

จุดแข็ง			

1. สพม.2 ได้รับงบประมาณจาก สพฐ.เพื่อน�ำมาบริหาร
จัดการได้อย่างเพียงพอ
2. ใช้หลักธรรมาภิบาลในการบริหารจัดการองค์กร
3. การติดตามการเบิกจ่ายและการส่งใช้เงินยืมราชการ
เข้มแข็ง
4. ระบบการรายงานทางการเงินรวดเร็ว ถูกต้องตาม
ก�ำหนดเวลา

จุดอ่อน

1. เงินเหลือจ่ายปลายปีที่ สพฐ. จัดสรรให้กระชั้นชิด
ท�ำให้เกิดความยุ่งยากในการปฏิบัติงาน
2. การจัดสรรงบประมาณให้บางโครงการ/กิจกรรม
ผลส�ำเร็จที่ได้รับไม่คุ้มค่ากับเงินงบประมาณ
3. การใช้จ่ายงบประมาณไม่เป็นไปตามก�ำหนดเวลา

วัสดุและอุปกรณ์ (Material)
			

จุดแข็ง			

- วัสดุอุปกรณ์มีจ�ำนวนเพียงพอ

จุดอ่อน

1. อุปกรณ์/เครื่องมือที่ใช้ปฏิบัติงานล่าหลังไม่ทันสมัย
2. วิธีการบริหารวัสดุ อุปกรณ์ที่เหลือใช้ยังไม่ดีพอ
การบริหารจัดการ (Management)

			

จุดแข็ง			

1. ระบบ My Office ท�ำให้การเสนอเรื่องและการติดต่อ
สื่อสาร เป็นไปด้วยความรวดเร็ว
2. ผู้บริหารให้ความส�ำคัญกับการใช้ระบบข้อมูล
สารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการ
3. ผู้บริหารใช้หลักธรรมาภิบาลในการบริหารงาน
4. มีองค์คณะบุคคล/คณะกรรมการช่วยสนับสนุน
การท�ำงานให้มีประสิทธิภาพ
5. สพม.2 มีแผนปฏิบัติการประจ�ำปีมาใช้ในการ
		 บริหารงาน

จุดอ่อน

1. ขาดระบบข้อมูลสารสนเทศที่ครอบคลุมในการ
บริหารจัดการ
2. ขาดการบูรณาการการท�ำงานระหว่างกลุ่มงาน
3. สถานที่ท�ำงานไม่เอื้อต่อการให้บริการได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ
4. การวิเคราะห์เนื้องานไม่ตรงตามภารกิจที่แท้จริง
ของผู้ปฏิบัติ ส่งผลให้การท�ำงานไม่ทันตาม
ก�ำหนดเวลา

สภาพแวดล้อมภายนอก (STEP)
ด้านสังคมและวัฒนธรรม (Socio-Cultural)
			

โอกาส			

1. โรงเรียนในสังกัด สพม.2 มีความเข้มแข็ง พร้อมให้
การสนับสนุนการท�ำงานของ สพม.2
2. ประชากรส่วนใหญ่มีการศึกษาสูงและหน้าที่การงานดี
3. มีวัฒนธรรมและแหล่งเรียนรู้หลากหลาย  เช่น
วัฒนธรรมของแต่ละภาค และมหาวิทยาลัย

อุปสรรค

1. เป็นสังคมเมืองประชากรส่วนใหญ่ต่างคนต่างอยู่
ไม่ค่อยช่วยเหลือกัน
2. ระยะทางที่อยู่ของโรงเรียนในสังกัดบางแห่งอยู่ไกล
ท�ำให้การเดินทางไม่สะดวก
3. แหล่งอบายมุขใกล้สถานศึกษา
ส�ำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 2
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โอกาส			

อุปสรรค

4. สพม.2 ตั้งอยู่ในชุมชนเมืองที่มีความพร้อม
การคมนาคมสะดวก
5. สพม.2 มีการรับข้อมูลข่าวสารและประสานงาน
จากส่วนกลางได้อย่างรวดเร็ว
6. มีบรรยากาศการท�ำงานที่เป็นกัลยาณมิตร
ด้านเทคโนโลยี (Technology)
			

โอกาส			

1. มีเทคโนโลยีและระบบสารสนเทศสนับสนุน
ส่งเสริมการท�ำงานให้มีประสิทธิภาพ
2. โอกาสในการเข้าถึงเทคโนโลยีสะดวกรวดเร็ว
3. เทคโนโลยีทันสมัย และหลากหลาย

อุปสรรค

1. เด็กจะมีความเสี่ยงสูงในการเข้าถึงเทคโนโลยี
และสื่อที่ไม่พึงประสงค์
2. ข้อมูลสารสนเทศยังไม่ครอบคลุมและไม่พร้อม
ต่อการบริหารจัดการ

ด้านเศรษฐกิจ (Economics)
			

โอกาส

1. โรงเรียนมีศักยภาพในการสนับสนุนงบประมาณ
2. ผู้ปกครอง ชุมชน มีพื้นฐานทางเศรษฐกิจที่ดี

อุปสรรค
1. ไม่มีงบประมาณสนับสนุนจากองค์การภายนอก
2. โรงเรียนมีข้อจ�ำกัดในเรื่องระเบียบการใช้จ่ายเงิน

ด้านการเมืองและกฎหมาย (Political and Legal)
			

โอกาส			

อุปสรรค

1. รัฐบาลมีการก�ำหนดนโยบายใหม่ ๆ ที่เอื้อและ
1. นโยบายด้านการศึกษา  กฎหมาย  ระเบียบปฏิบัติ
เป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาการศึกษา
และการเมืองมีการปรับเปลี่ยนบ่อย  ท�ำให้เกิด
2. มีระเบียบ กฎหมาย ข้อบังคับที่เอื้อต่อการปฏิบัติงาน
ความยุ่งยากในการท�ำงาน
2. การปรับเปลี่ยนโครงสร้าง  ท�ำให้การพัฒนา
ไม่ต่อเนื่อง
3. กฎหมาย  ระเบียบ  ไม่เอื้อต่อการจัดซื้อจัดจ้าง
อุปกรณ์ที่ทันสมัย
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ส�ำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 2
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สรุปผลการวิเคราะห์สภาพแวดล้อม (SWOT Analysis) และทิศทางองค์กร
ส�ำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 2
จากการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมของส�ำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 2 พบว่า  สภาพแวดล้อม
ภายใน ปัจจัยที่เด่นชัดที่สุดคือ ผลลัพธ์ และระบบบริการ (Service) คือ มีการให้บริการด้วยความสะดวก รวดเร็ว
เป็นมิตร และมีมนุษยสัมพันธ์ที่ดีต่อผู้รับบริการ มีระบบ My office ท�ำให้การเสนอเรื่องและการติดต่อสื่อสารเป็นไป
ด้วยความเรียบร้อย มีการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์เรื่องระเบียบแนวปฏิบัติให้ผู้ใช้บริการทราบ และมีผลการประเมิน
ผู้เรียน ครูและบุคลากรทางการศึกษาในระดับ ดี ถึง ดีเยี่ยม ในส่วนของสภาพแวดล้อมภายนอก ปัจจัยที่เป็นโอกาส
ที่เด่นชัดที่สุด คือ ด้านสังคมและวัฒนธรรม คือโรงเรียนในสังกัดส�ำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 2
มีความเข้มแข็ง พร้อมให้การสนับสนุนการท�ำงานของส�ำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา  เขต 2 ประชากร
ส่วนใหญ่มีการศึกษาสูง และหน้าที่การงานดี มีวัฒนธรรมของแต่ละภาค และมหาวิทยาลัย ตั้งอยู่ในชุมชน มีการรับ
ข้อมูลข่าวสาร และประสานงานจากส่วนกลางได้อย่างรวดเร็ว และมีบรรยากาศการท�ำงานที่เป็นกัลยาณมิตร ซึ่งเป็น
ปัจจัยที่เอื้อต่อการปฏิบัติงานของส�ำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา  เขต 2 ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งจาก
การวิเคราะห์ค่าน�้ำหนักของสภาพแวดล้อมภายใน และสภาพแวดล้อมภายนอก เพื่อก�ำหนดทิศทางในการพัฒนา
องค์กร ผลปรากฏว่า  อยู่ในสถานการณ์ที่ 1 (จุดแข็ง - โอกาส) สถานการณ์นี้เป็นสถานการณ์ที่พึงปรารถนาที่สุด
โดยมีค่าคะแนนน�้ำหนักอยู่ในทิศทางของ “เอื้อและแข็ง” ซึ่งแปลความได้ว่า  ส�ำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
เขต 2 มีปัจจัยภายในที่มีความเข้มแข็ง และปัจจัยภายนอกสร้างโอกาสเอื้อต่อการด�ำเนินการ
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ส่วนที่ 4
ทิศทางการพัฒนาคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐาน
พุทธศักราช 2560 - 2564
ส�ำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 2 มีแนวทาง กระบวนการ การน�ำแผนสู่การปฏิบัติและ
การประเมินแผนพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐาน (แผนกลยุทธ์) (พ.ศ. 2560 - 2564) ดังนี้

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

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

ส�ำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 2
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กระบวนการจัดท�ำแผน
ส�ำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 2
แผนพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐาน
แผนปฏิบัติการประจ�ำปีงบประมาณ

การวางแผน
PLANNING

การประเมินแผน
PLAN EVALUATION
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การน�ำแผนสู่การปฏิบัติ
IMPLEMENTATION

จากแนวทางและกระบวนการจัดท�ำแผนพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐาน (แผนกลยุทธ์) (พ.ศ. 2560 - 2564)
การท�ำ SWOT Analysis การวิเคราะห์นโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ และนโยบายของส�ำนักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน และร่างแผนยุทธศาสตร์การศึกษา 5 ปี (พ.ศ. 2560 - 2564) ส�ำนักงานศึกษาธิการจังหวัด
กรุงเทพมหานคร ได้ก�ำหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าประสงค์ จุดเน้น กลยุทธ์ (Strategy Plan) และน�ำไปสู่การจัดท�ำ
โครงการ/กิจกรรม (Action Plan) ในแผนพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐาน (พ.ศ. 2560 - 2564) ส�ำนักงานเขตพื้นที่การ
ศึกษามัธยมศึกษา เขต 2 ดังนี้

วิสัยทัศน์

เป็นองค์กรทางการศึกษา ที่บริหารจัดการได้มาตรฐานระดับสากล ด้วยนวัตกรรมทันสมัย บนพื้นฐาน
ความเป็นไทย

พันธกิจ

1. ส่งเสริมให้ผู้เรียนได้รับการพัฒนาเต็มศักยภาพตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน
2. จัดการศึกษาให้ประชากรวัยเรียนระดับมัธยมศึกษาในเขตพื้นที่บริการได้รับโอกาส และความเสมอภาค
ทางการศึกษาอย่างทั่วถึง และมีคุณภาพ
3. พัฒนาศักยภาพของบุคลากรให้มีทักษะ และสมรรถนะตามสายงานอย่างมืออาชีพ
4. พัฒนาระบบการบริหารจัดการศึกษาให้ได้มาตรฐานระดับสากล เน้นการบริการทีม่ ปี ระสิทธิภาพ ด้วยนวัตกรรม
ที่ทันสมัย

เป้าประสงค์

1. ผู้เรียนเป็นคนดี คนเก่ง มีคุณภาพตามหลักสูตร มีความเป็นไทย อยู่ในสังคมอย่างมีความสุข
2. ประชากรวัยเรียนระดับมัธยมศึกษาทุกคน ได้รบั โอกาสในการศึกษาขัน้ พืน้ ฐานระดับมัธยมศึกษา อย่างเสมอภาค
ทั่วถึง และมีคุณภาพ
3. ครู และบุคลากรทางการศึกษามีความรู้ ความสามารถ ทักษะในการปฏิบัติงาน และมีความก้าวหน้า
ในวิชาชีพ
4. ส�ำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 2 และสถานศึกษาในสังกัด มีความเข้มแข็งในการบริหาร
จัดการศึกษา การบริการ และเป็นกลไกขับเคลื่อนการศึกษาขั้นพื้นฐานสู่คุณภาพตามมาตรฐานระดับสากล

จุดเน้น

1. ด้านการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน
		 1.1 หลักสูตร และกระบวนการเรียนรู้มีการปรับปรุงตามความเหมาะสม
		 1.2 ผู้เรียนมีสมรรถนะที่ส�ำคัญ สู่มาตรฐานสากล
		 1.3 ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรม ตามค่านิยมหลักของคนไทย 12 ประการ รวมทั้งมีจิตส�ำนึกในการ
อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และห่างไกลยาเสพติด
		 1.4 ผู้เรียนที่มีความต้องการพิเศษได้รับการส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนาเต็มตามศักยภาพเป็นรายบุคคล
2. ด้านเพิ่มโอกาสการเข้าถึงการศึกษาที่มีคุณภาพ และลดความเหลื่อมล�้ำทางการศึกษา
		 2.1 เพิ่มโอกาสการเข้าถึงการศึกษาระดับมัธยมศึกษาที่มีคุณภาพ
		 2.2 ลดความเหลื่อมล�้ำทางการศึกษา
ส�ำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 2
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3. ด้านครูและบุคลากรทางการศึกษา
		 3.1 ครูและบุคลากรทางการศึกษาได้รับการพัฒนาองค์ความรู้ ตรงตามความต้องการของบุคคลและ
สถานศึกษา
		 3.2 ผู้บริหารสถานศึกษาสามารถบริหารงานทุกด้านให้มีประสิทธิภาพ และเกิดประสิทธิผล
		 3.3 ครู และบุคลากรทางการศึกษามีขวัญก�ำลังใจในการท�ำงาน และมีผลการปฏิบัติงานเชิงประจักษ์
		 3.4 องค์กร องค์คณะบุคคล และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย วางแผน สรรหา ย้าย โอน ครู และบุคลากรทาง
การศึกษาให้สอดคล้องกับความต้องการของโรงเรียนและชุมชน
4. ด้านการบริหารจัดการ
		 4.1 ส�ำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 2 และสถานศึกษาในสังกัด มีการบริหารจัดการ
โดยมุ่งเน้นการกระจายอ�ำนาจ การสร้างเครือข่าย และรับผิดชอบต่อผลการด�ำเนินงาน
		 4.2 ส�ำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 2 และสถานศึกษาในสังกัด ส่งเสริมให้ทุกภาคส่วน
และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา
5. ด้านการพัฒนาก�ำลังคน และงานวิจัยที่สอดคล้องกับความต้องการของประเทศ
		 5.1 สถานศึกษาสร้างค่านิยมเชิงบวกในการเรียนสายอาชีพ เพื่อลดสัดส่วนการเรียนสายสามัญ
		 5.2 หน่วยงานทุกระดับมีการวิจัยที่สามารถน�ำไปประยุกต์ใช้ได้
6. ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสาร เพื่อการศึกษา
		 6.1 ส�ำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 2 และสถานศึกษาในสังกัด พัฒนาระบบ ICT
เพื่อการศึกษาให้เหมาะสมกับสถานศึกษาและผู้เรียน
		 6.2 ส�ำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 2 และสถานศึกษาในสังกัด ได้รับการพัฒนาระบบ
ข้อมูลสารสนเทศให้เป็นฐานเดียวกันในเรื่องข้อมูลนักเรียน ข้อมูลครูและบุคลากรทางการศึกษา ข้อมูลสถานศึกษา
และข้อมูลข้าราชการและบุคลากรอื่น ในการใช้ข้อมูลร่วมกันอย่างมีประสิทธิภาพ
		 6.3 สถานศึกษาในสังกัดพัฒนา DLIT ให้เหมาะสมกับสถานศึกษาและผู้เรียน
		 6.4 ผู้เรียนมีคอมพิวเตอร์ใช้ในการเรียนรู้

กลยุทธ์

1. ส่งเสริม สนับสนุนการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนในระดับมัธยมศึกษาเต็มตามศักยภาพและได้มาตรฐานตาม
หลักสูตรก�ำหนด
2. เพิ่มโอกาสการเข้าถึงบริการการศึกษาขั้นพื้นฐานอย่างเสมอภาค ทั่วถึงและมีคุณภาพ
3. พัฒนาคุณภาพครู และบุคลากรทางการศึกษาสู่ความเป็นมืออาชีพ
4. พัฒนาระบบการบริหารจัดการได้มาตรฐานระดับสากล

จุดเน้น และตัวชี้วัดการให้บริการของส�ำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 2
จุดเน้นที่ 1 ด้านการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน
		
1.1) หลักสูตรและกระบวนการเรียนรู้มีการปรับปรุงตามความเหมาะสม
			 - โครงสร้างเวลาเรียนได้รับการปรับปรุงให้เหมาะสมกับผู้เรียน
			 - ผู้เรียนทุกคนได้รับการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษตามกิจกรรมส่งเสริมการสอนภาษาอังกฤษ
สู่ประชาคมอาเซียนและสากล
			 - สถานศึกษาในสังกัดได้รับการยกระดับมาตรฐานภาษาอังกฤษในแต่ละช่วงชั้น
				 - สถานศึกษาใช้ STEM Education, BBL และ DLIT
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แผนพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2560-2564

		
ตัวชี้วัด
		 1. ผู้เรียนระดับมัธยมศึกษามีความสามารถด้านทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษตามมาตรฐานที่ก�ำหนด คือ
โรงเรียนที่มีความพร้อมสูง ร้อยละ 80 โรงเรียนที่มีความพร้อมปานกลาง ร้อยละ 50 และโรงเรียนที่มีความพร้อมน้อย
ร้อยละ 30
		 2. สถานศึกษาในสังกัด 52 โรงเรียนมีการเรียนการสอนแบบ STEM ศึกษา
		 3. ร้อยละของสถานศึกษาในสังกัดที่ใช้การสอนแบบ STEM มีผลการเรียนเฉลี่ยสูงขึ้น
		 4. ร้อยละ 90 ของสถานศึกษาในสังกัดใช้การจัดการเรียนรู้ภาษาไทยที่สอดคล้องกับการพัฒนาทางสมอ
(BBL) มีผลการเรียนเฉลี่ยสูงขึ้น
		 5. ร้อยละ 90 ของสถานศึกษาในสังกัดที่จัดการเรียนการสอนโดยใช้ DLIT มีผลการเรียนเฉลี่ยสูงขึ้น
		 6. ร้อยละ 90 ของผู้เรียนเข้าร่วมกิจกรรมส่งเสริมคุณลักษณะสู่ประชาคมอาเซียน
1.2) ผู้เรียนมีสมรรถนะที่ส�ำคัญ สู่มาตรฐานสากล
			 - ผู้เรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนจากการทดสอบ
ระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) กลุ่มสาระหลัก 5 วิชา โดยรวมเพิ่มขึ้นไม่น้อยกว่าร้อยละ 3
			 - ผู้เรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ได้รับการส่งเสริมให้มีแรงจูงใจสู่อาชีพ
ด้วยการแนะแนวโดยครู และผู้ประกอบวิชาชีพต่าง ๆ และได้รับการพัฒนาความรู้ทักษะที่เหมาะสมเพื่อการมีงานท�ำ
ในอนาคต
		
- ผู้เรียนมีทักษะชีวิต ทักษะการคิดวิเคราะห์ ทักษะการแก้ปัญหา ทักษะในการสื่อสารอย่างสร้างสรรค์
อย่างน้อย 2 ภาษา และทักษะการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อเป็นเครื่องมือในการเรียนรู้ได้อย่างเหมาะสมตามช่วงวัย
		 ตัวชี้วัด
		 1. ระดับคะแนนเฉลี่ยร้อยละผลการทดสอบระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) กลุ่มสาระหลักของนักเรียน
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 โดยรวมเพิ่มขึ้นร้อยละ 3 ยกเว้นภาษาอังกฤษเพิ่มขึ้น ร้อยละ 2
		 2. ร้อยละ 80 ของนักเรียนระดับมัธยมศึกษาปีที่ 3 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ได้รับการพัฒนาความรู้
ทักษะที่เหมาะสมกับการประกอบวิชาชีพและการมีงานท�ำในอนาคต
		 3. นักเรียนระดับมัธยมศึกษาปีที่ 3 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนจากการทดสอบ
ระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาอังกฤษจ�ำแนกระดับ คือ โรงเรียนที่มีความพร้อมสูงเพิ่มขึ้น
ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 5 โรงเรียนที่มีความพร้อมปานกลาง เพิ่มขึ้น ร้อยละ 3 - 5 และ โรงเรียนที่มีความพร้อมน้อย
เพิ่มขึ้น ร้อยละ 2 - 5
		 4. ร้อยละ 80 ของผู้เรียนสามารถสื่อสารได้อย่างน้อยสองภาษาในระดับดีขึ้นไป
		 5. ร้อยละ 80 ของผู้เรียนมีความสามารถในการคิดอย่างเป็นระบบ คิดสร้างสรรค์ ตัดสินใจ แก้ปัญหา
ได้อย่างมีสติ สมเหตุผลในระดับดีขึ้นไป
		 1.3) ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรม ตามค่านิยมหลักของคนไทย 12 ประการ รวมทั้งมีจิตส�ำนึกในการ
อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และห่างไกลยาเสพติด
		 - นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น มีทักษะการแก้ปัญหาด้วยวิธีการที่หลากหลาย และอยู่อย่าง
พอเพียงและเหมาะสม ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80
		 - นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย มีความมุ่งมั่นในการศึกษาและการท�ำงาน สามารถปรับตัว
เข้ากับพหุวัฒนธรรมบนพื้นฐานวัฒนธรรมที่ดีงามของไทย ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80
ส�ำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 2
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ตัวชี้วัด
1. ระดับความส�ำเร็จการด�ำเนินกิจกรรมให้นักเรียนทุกคนมีคุณธรรม จริยธรรม ตามค่านิยมหลักของคนไทย
12 ประการ ครบทุกตัวสอดคล้องตามช่วงวัย
2. ระดับความส�ำเร็จการด�ำเนินกิจกรรมให้นักเรียนมีจิตส�ำนึกในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม
3. ระดับความส�ำเร็จการด�ำเนินกิจกรรมให้นกั เรียนทุกคนป้องกันตนเองให้หา่ งไกลยาเสพติดและการแก้ไข
ปัญหายาเสพติดในโรงเรียน
		 1.4) ผู้เรียนที่มีความต้องการพิเศษได้รับการส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนาเต็มตามศักยภาพเป็น
รายบุคคล
		
- ส่งเสริม สนับสนุนและพัฒนาผู้พิการ ผู้ด้อยโอกาส และผู้เรียนที่มีความสามารถพิเศษผู้เรียน
ภายใต้การจัดการศึกษาโดยครอบครัว สถานประกอบการ และศูนย์การเรียน และผู้เรียนที่ต้องการความคุ้มครองและ
ช่วยเหลือเป็นกรณีพิเศษ ให้สามารถพัฒนาได้เต็มตามศักยภาพเป็นรายบุคคล
		
		
		
		
		

ตัวชี้วัด
1. ระดับความส�ำเร็จของการพัฒนาผู้เรียนที่มีความสามารถพิเศษด้านวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์
2. ร้อยละของเด็กพิการผ่านเกณฑ์การพัฒนาสมรรถภาพตามแผนการศึกษาเฉพาะบุคคล
3. ร้อยละอัตราการออกกลางคันลดลง ไม่น้อยกว่าร้อยละ 0.3
4. ร้อยละของคดีเด็กและเยาวชนที่ถูกด�ำเนินคดีโดยสถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนลดลง
5. ร้อยละของนักเรียนที่มีพฤติกรรมเสี่ยงต่อสารเสพติดลดลง

จุดเน้นที่ 2 ด้านเพิ่มโอกาสการเข้าถึงการศึกษาที่มีคุณภาพและลดความเหลื่อมล�้ำทางการศึกษา
2.1) เพิ่มโอกาสการเข้าถึงการศึกษาระดับมัธยมศึกษาที่มีคุณภาพ
			 - ประชากรวัยเรียนระดับมัธยมศึกษาทุกคน ได้รับโอกาสในการศึกษาขั้นพื้นฐานระดับมัธยมศึกษา
อย่างทั่วถึง มีคุณภาพและเสมอภาค
			 - ส่งเสริมและสนับสนุนให้สถานศึกษาในสังกัดจัดการศึกษาวิชาชีพ โดยสร้างความร่วมมือกับสถาน
ประกอบการ หรือหน่วยงานอื่น
		
ตัวชี้วัด
		 1. ร้อยละของผู้เรียนต่อจ�ำนวนประชากรวัยเรียนได้รับการศึกษาขั้นพื้นฐานเพิ่มขึ้น
		 2. ร้อยละของประชากร อายุ 12-14 ปี ทุกคนได้รับการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
		 3. ร้อยละของสถานศึกษาที่จัดการศึกษาวิชาชีพโดยความร่วมมือกับสถานประกอบการ หรือหน่วยงานอื่น
		
2.2) ลดความเหลื่อมล�้ำทางการศึกษา
				 - สร้างความเข้มแข็งของระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน ระบบส่งเสริมความประพฤตินักเรียน และ
ระบบคุ้มครองนักเรียน รวมถึงการสร้างภูมิคุ้มกันทางสังคมให้เชื่อมโยงสัมพันธ์กับเครือข่ายสหวิชาชีพทุกระดับ
				 - ประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ในการจัดการศึกษาที่เหมาะสม ส�ำหรับเด็กด้อยโอกาสที่ไม่อยู่
ในทะเบียนราษฎร์ เช่น เด็กไร้สัญชาติ เด็กพลัดถิ่น เด็กต่างด้าว เด็กไทยที่ไม่มีเลขประจ�ำตัวประชาชน เป็นต้น
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ตัวชี้วัด
1. ระดับคุณภาพระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนเพิ่มขึ้น
2. นักเรียนมีสุขภาพกายและสุขภาพจิตที่ดี สามารถปรับตัวเข้ากับสังคมและสิ่งแวดล้อมได้อย่างเหมาะสม
3. ค่าเฉลี่ยร้อยละความพึงพอใจต่อการด�ำเนินการพัฒนาระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน

แผนพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2560-2564

จุดเน้นที่ 3 ด้านครูและบุคลากรทางการศึกษา
		 3.1) ครูและบุคลากรทางการศึกษาได้รับการพัฒนาองค์ความรู้ ตรงตามความต้องการของบุคคล
และสถานศึกษา
			 - พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มีองค์ความรู้วิธีจัดการเรียนรู้ และทักษะกระบวนการคิด
รวมทั้งการวัดและประเมินผลการเรียนรู้
		 - พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาให้ประยุกต์ใช้ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
ที่ทันสมัย
		 - ครูและบุคลากรทางการศึกษาได้รับการนิเทศแบบกัลยาณมิตรจากส�ำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 2 ผู้บริหารสถานศึกษา และครูทั้งในโรงเรียน ระหว่างโรงเรียน หรือภาคส่วนอื่น ๆ ตามความพร้อม
ของโรงเรียน
			 - ส่งเสริมและสนับสนุนให้ครูและบุคลากรทางการศึกษาสร้างเครือข่ายการเรียนรู้ การมีส่วนร่วม
จากผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง และทุกภาคส่วนให้เกิดชุมชนแห่งการเรียนรู้
		 - ส่งเสริมและสนับสนุนให้ครูและบุคลากรทางการศึกษาจัดการเรียนรู้สู่ประชาคมอาเซียน
		 - พัฒนาให้ครูและบุคลากรทางการศึกษามีจิตวิญญาณของความเป็นครู การเป็นครูมืออาชีพ ยึดมั่น
ในจรรยาบรรณวิชาชีพและมีความก้าวหน้าในวิชาชีพ
			 - แก้ปัญหาครูไม่ครบชั้น สอนไม่ตรงเอก ภาระงานเยอะ โดยใช้แนวทางการด�ำเนินงาน เช่น สรรหา
บรรจุ แต่งตั้ง หรือคัดเลือกครูจากโครงการคุรุทายาท และหรือสรรหาบรรจุคุรุทายาท และหรือครู ทุนระดับอุดมศึกษา
ให้เป็นไปตามเกณฑ์ กคศ.
		
ตัวชี้วัด
1. ร้อยละของครูและบุคลากรทางการศึกษาทุกคนผ่านการประเมินการพัฒนาวิธีการจัดการเรียนรู้ที่มี
ทักษะ กระบวนการคิด การวัดและประเมินผลการเรียนรู้ และประยุกต์ใช้ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
2. ศึกษานิเทศก์ทุกคน สามารถนิเทศแบบกัลยาณมิตรและช่วยเหลือครูให้จัดกิจกรรมการเรียนรู้ เพื่อยก
ระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนได้
		 3. ร้อยละของครูและบุคลากรทางการศึกษามี ID-Plan และได้รับการสนับสนุนการพัฒนาตนเอง
		 4. ร้อยละของครูที่มีการสอนตรงตามสาขา
		 5. ร้อยละของครูและบุคลากรทางการศึกษาได้รับการพัฒนาให้มีจิตวิญญาณของความเป็นครู การเป็นครู
มืออาชีพ และยึดมั่นในจรรยาบรรณวิชาชีพ และได้รับการประเมินเพื่อเลื่อนวิทยฐานะ
		 6. ร้อยละ 80 ของครูและบุคลากรทางการศึกษาได้รับการพัฒนาผ่านระบบ TEPE Online และผ่าน
การอบรม
		 7. ร้อยละของครูเกษียณและมีความเชี่ยวชาญในการจัดการเรียนสอน กลุ่มสาระเรียนรู้หลักกลับเข้าสู่
ห้องเรียน
		 8. ร้อยละของครูและบุคลากรทางการศึกษาได้รับการพัฒนาทักษะด้านภาษาอังกฤษและแลกเปลี่ยน
เรียนรู้ สื่อสารทางภาษาอังกฤษตามกิจกรรมที่ศูนย์พัฒนาการเรียนการสอนภาษาอังกฤษก�ำหนด (PEER Center Eric
และ EBE)
		
3.2) ผู้บริหารสถานศึกษา สามารถบริหารงานทุกด้านให้มีประสิทธิภาพ และเกิดประสิทธิผล
		 - พัฒนาผู้บริหารสถานศึกษาที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนต�่ำให้ได้รับการพัฒนา
		 - พัฒนาผูบ้ ริหารสถานศึกษาให้มคี วามสามารถในการบริหารจัดการและวิชาการได้อย่างมีประสิทธิภาพ
และเกิดประสิทธิผล
ส�ำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 2
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ตัวชี้วัด
1. ร้อยละของผู้บริหารสถานศึกษา (โรงเรียนมาตรฐานสากล โรงเรียนในฝัน โรงเรียนประชารัฐ โรงเรียน
นิติบุคคล) ที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนต�่ำ กลุ่มร้อยละ 20 ได้รับการพัฒนา
2. ร้อยละของผู้บริหารสถานศึกษาทุกโรงเรียน (โรงเรียนมาตรฐานสากล โรงเรียนในฝัน โรงเรียนประชารัฐ
โรงเรียนนิติบุคคล) มีความสามารถบริหารสถานศึกษาสู่คุณภาพผู้เรียนในศตวรรษที่ 21 ในระดับดีขึ้นไป
3.3) ครูและบุคลากรทางการศึกษามีขวัญก�ำลังใจในการท�ำงานและมีผลการปฏิบัติงานเชิงประจักษ์
			 - พัฒนาระบบแรงจูงใจให้ได้มาตรฐานและสอดคล้องกับผลการปฏิบัติงาน
			 - ส่งเสริม และสนับสนุนให้มีการยกย่อง เชิดชูเกียรติครูและบุคลากรทางการศึกษาที่มีผลงาน
เชิงประจักษ์และประกาศคุณงามความดี เพื่อเป็นแบบอย่างให้แก่ครูและบุคลากรได้ยึดถือและปฏิบัติ
ตัวชี้วัด
1. ร้อยละของครูและบุคลากรทางการศึกษามีขวัญก�ำลังใจในการท�ำงาน และมีผลการปฏิบัติงานดีขึ้น
2. ร้อยละของครูและบุคลากรทางการศึกษาที่มีผลการปฏิบัติงานเชิงประจักษ์ตามเกณฑ์และได้รับการ
ประกาศยกย่องเชิดชูเกียรติ
		 3.4) องค์กร องค์คณะบุคคล และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียวางแผน สรรหา ย้าย โอน ครู และบุคลากร
ทางการศึกษาให้สอดคล้องกับความต้องการของโรงเรียนและชุมชน
			 - พัฒนาองค์กร องค์คณะบุคคล เพื่อสร้างความตระหนัก จิตส�ำนึกความรับผิดชอบและผลประโยชน์
ส่วนรวม
			 - ปรับปรุงหลักเกณฑ์และวิธีการที่เกี่ยวข้องให้มีความสอดคล้องกับความต้องการของโรงเรียน ชุมชน
และสังคมโดยมีระยะเวลาการด�ำเนินงานที่ชัดเจน
ตัวชี้วัด
1. ร้อยละข้อร้องเรียนด้านการบริหารงานบุคคลลดลง เมื่อเปรียบเทียบกับปีที่ผ่านมา
		 2. ร้อยละความพึงพอใจขององค์กร องค์คณะบุคคล และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียต่อการบริหารงานบุคคลที่
สอดคล้องกับความต้องการของโรงเรียนและชุมชน
		 3. ส�ำนักงานเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษา และสถานศึกษาในสังกัดมีหลักเกณฑ์และวิธกี ารทีส่ อดคล้องกับความต้องการ
ของโรงเรียน ชุมชนและสังคม และก�ำหนดระยะเวลาการด�ำเนินงานที่ชัดเจน
จุดเน้นที่ 4 ด้านการบริหารจัดการ
4.1) ส�ำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 2 และสถานศึกษาในสังกัดมีการบริหารจัดการ
โดยมุ่งเน้นการกระจายอ�ำนาจการสร้างเครือข่ายและรับผิดชอบต่อผลการด�ำเนินงาน
			 - การพัฒนาโรงเรียนขนาดเล็กให้มีคุณภาพการจัดการศึกษาอย่างมีประสิทธิภาพ
			 - บูรณาการการท�ำงานพัฒนาคุณภาพการศึกษาระหว่างหน่วยงานต่าง ๆ เพื่อส่งเสริมให้ส�ำนักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาและสถานศึกษา พัฒนาคุณภาพตามบริบทได้เพิ่มขึ้น
			 - โรงเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนต�่ำกว่าค่าเฉลี่ยของประเทศได้รับการแก้ไข ช่วยเหลือ
นิเทศติดตามและประเมินผล โดยส�ำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 2 ท�ำหน้าที่ส่งเสริม สนับสนุน และ
เป็นผู้ประสานงานหลัก ให้โรงเรียนท�ำแผนพัฒนาเป็นรายโรงร่วมกับผู้ปกครอง ชุมชน และองค์กรอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
			 - ส�ำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 2 มีการกระจายอ�ำนาจให้สถานศึกษาและพัฒนา
สถานศึกษาให้มีรูปแบบการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ
40

แผนพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2560-2564

			 - ส�ำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 2 บริหารจัดการอย่างมีคุณภาพ โดยใช้มาตรฐาน
ส�ำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
			 - พัฒนาคุณภาพการศึกษา สร้างระบบสวัสดิการ สวัสดิภาพและความปลอดภัยของส�ำนักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาและสถานศึกษาให้เหมาะสมตามบริบทของพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
			 - พัฒนาระบบการก�ำกับ ติดตามและประเมินผลเพื่อการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพและต่อเนื่อง
			 - บริหารจัดการด้านงบประมาณให้สอดคล้องกับการด�ำเนินงาน และมีการก�ำกับดูแลที่มีประสิทธิภาพ
			 - ยกย่องเชิดชูเกียรติสถานศึกษา องค์คณะบุคคลและบุคลากรที่มีผลงานเชิงประจักษ์
				 - ส่งเสริมการใช้การวิจัยเป็นฐานในการพัฒนาการจัดการศึกษาและคุณภาพการศึกษาของเขตพื้นที่
การศึกษาและสถานศึกษา
		
ตัวชี้วัด
		 1. ส�ำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 2 เบิกจ่ายงบประมาณเมื่อสิ้นปีงบประมาณ
ในภาพรวมได้ไม่น้อยกว่าร้อยละ 96 และงบลงทุนไม่น้อยกว่าร้อยละ 87
2. ร้อยละ 100 ของสถานศึกษาในสังกัดมีระบบประกันคุณภาพภายในที่เข้มแข็งตามกฎกระทรวงว่าด้วย
หลักเกณฑ์และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. 2553
3. ส�ำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 2 ผ่านการประเมินมาตรฐานส�ำนักงาน
เขตพื้นที่การศึกษา ระดับ “ ดีมาก ” ขึ้นไป
4. ร้อยละ 100 ของครูและบุคลากรทางการศึกษาในสังกัดมีความพึงพอใจในเรื่องสวัสดิการ
สวัสดิภาพ การแก้ไขปัญหาหนี้สินครู และความก้าวหน้าในวิชาชีพ
		 5. ร้อยละ 100 ของสถานศึกษามีระดับคุณธรรมและความโปร่งใสในการด�ำเนินงาน
		 6. ร้อยละ 100 ของโรงเรียนขนาดเล็กมีรูปแบบการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ เอื้อต่อ
การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่มีคุณภาพได้มาตรฐาน
		
4.2) ส�ำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 2 และสถานศึกษาในสังกัด ส่งเสริมให้ทุกภาคส่วน
และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา
			 - สร้างความรู้ ความเข้าใจให้กับผู้บริหารสถานศึกษา ถึงความจ�ำเป็นและประโยชน์ของการส่งเสริม
การมีส่วนร่วมอย่างแท้จริงในการพัฒนาการศึกษา
			 - ส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา
			 - ประชาสัมพันธ์ให้สาธารณชนทราบถึงความต้องการได้รับความช่วยเหลือของโรงเรียนโดยเฉพาะ
โรงเรียนที่ขาดแคลน
ตัวชี้วัด
1. ส�ำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 2 และสถานศึกษาในสังกัดทุกแห่งได้รับความร่วมมือ
ส่งเสริมและสนับสนุนทรัพยากรเพื่อจัดการศึกษา
		 2. มีการแต่งตั้งคณะกรรมการจากทุกภาคส่วนและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเพื่อบูรณาการการท�ำงานร่วมกันใน
การจัดการศึกษาให้มีคุณภาพ
		 3. ร้อยละ 100 ของทุกภาคส่วนและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีความพึงพอใจต่อการจัดการศึกษา
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จุดเน้นที่ 5 ด้านการพัฒนาก�ำลังคนและงานวิจัยที่สอดคล้องกับความต้องการของประเทศ
		
5.1) สถานศึกษาสร้างค่านิยมเชิงบวกในการเรียนสายอาชีพ เพื่อลดสัดส่วนการเรียนสายสามัญ
				 - ส่งเสริม สนับสนุน ครู และบุคลากรทางการศึกษา และผู้เรียนให้มีค่านิยมเชิงบวกในการเรียน
สายอาชีพ เพื่อลดสัดส่วนการเรียนสายสามัญ
		
ตัวชี้วัด
		 - ร้อยละ 50 ของผู้เรียนที่จบการศึกษาในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นเรียนต่อสายอาชีพ
		
5.2) หน่วยงานทุกระดับมีการวิจัยที่สามารถน�ำไปใช้ประยุกต์ได้
				 - พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มีความรู้เรื่องวิจัยและการน�ำไปประยุกต์ใช้กับการเรียน
การสอน
		 ตัวชี้วัด
		 1. ร้อยละ 80 ของครูและบุคลากรทางการศึกษาได้รับการพัฒนาเรื่องวิจัยและการน�ำไปประยุกต์ใช้กับ
การเรียนการสอนได้
		 2. ร้อยละของส�ำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 2 และสถานศึกษาในสังกัดทั้งหมดน�ำผล
การวิจัยไปใช้ในการพัฒนาการเรียนการสอน
จุดเน้นที่ 6 ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อการศึกษา
6.1) ส�ำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 2 และสถานศึกษาในสังกัด พัฒนาระบบ ICT เพื่อ
การศึกษาให้เหมาะสมกับสถานศึกษาและผู้เรียน
				 - ส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนาระบบ ICT เพื่อการศึกษาให้เหมาะสมกับสถานศึกษาและผู้เรียน
		 6.2) ส�ำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 2 และสถานศึกษาในสังกัด ได้รับการพัฒนาระบบ
ข้อมูลสารสนเทศให้เป็นฐานเดียวกันในเรื่องข้อมูลนักเรียน ข้อมูลครูและบุคลากรทางการศึกษา ข้อมูลสถานศึกษา
และข้อมูลข้าราชการและบุคลากรอื่น ในการใช้ข้อมูลร่วมกันอย่างมีประสิทธิภาพ
				 - จัดท�ำและพัฒนาฐานข้อมูลสารสนเทศและระบบการจัดการเนื้อหาสาระหรือองค์ความรู้ เพื่อให้
ส�ำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาและสถานศึกษาได้ใช้ข้อมูลสารสนเทศร่วมกัน (เป็นฐานเดียวกัน) ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
		 6.3) สถานศึกษาในสังกัดพัฒนา DLIT ให้เหมาะสมกับสถานศึกษาและผู้เรียน
				 - ส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนา DLIT ให้เหมาะสมกับสถานศึกษาและผู้เรียน
		
6.4) ผู้เรียนมีคอมพิวเตอร์ใช้ในการเรียนรู้
				 - จัดหาคอมพิวเตอร์ให้ผู้เรียนใช้ในการเรียนรู้
		 ตัวชี้วัด
		 1. ร้อยละของสถานศึกษาที่มีระบบ ICT เพื่อการจัดการเรียนการสอนที่เหมาะสม และมีประสิทธิภาพ
สอดคล้องกับบริบทของสถานศึกษาและผู้เรียน
		 2. ร้อยละของสถานศึกษาที่ใช้นวัตกรรมและเทคโนโลยีในการจัดการเรียนการสอนอย่างหลากหลาย
สอดคล้องเหมาะสมกับหลักสูตรและวัยของผู้เรียน
		 3. ส�ำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามีระบบและใช้ระบบ ICT เพื่อการบริหารจัดการอย่างมีประสิทธิภาพและ
ทันสมัย
		 4. สถานศึกษาและส�ำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามีระบบข้อมูลเป็นฐานเดียวกัน ถูกต้องเป็นปัจจุบันและ
ครอบคลุมภารกิจของส�ำนักงานเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษาและสถานศึกษา ทุกฝ่ายสามารถใช้ขอ้ มูลร่วมกันได้อย่างมีประสิทธิภาพ
		 5. สถานศึกษามีและใช้ DLIT อย่างเหมาะสมกับสอดคล้องกับบริบทของสถานศึกษาและผู้เรียน
		 6. อัตราส่วนของคอมพิวเตอร์ต่อจ�ำนวนนักเรียนไม่น้อยกว่า 1 ต่อ 10
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แผนพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2560-2564

ขั้นตอนการจัดท�ำแผน (Planning Process)
พันธกิจ

จุดเน้น

เป้าประสงค์

กลยุทธ์

หมายเหตุ

1. ส่งเสริมให้ผู้เรียนได้รับ 1. ผู้เรียนเป็นคนดี คนเก่ง 1. ด้านการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน 1. ส่งเสริมสนับสนุน
การพัฒนาเต็มศักยภาพ
มีคุณภาพตามหลักสูตร
1.1 หลักสูตรและกระบวน
การพัฒนาคุณภาพ
ตามหลักสูตรการศึกษา	 มีความเป็นไทยอยู่ใน 		 การเรียนรู้มีการปรับปรุง
ผู้เรียนในระดับ
ขั้นพื้นฐาน
สังคมอย่างมีความสุข 		 ตามความเหมาะสม
มัธยมศึกษาเต็มตาม
1.2 ผู้เรียนมีสมรรถนะที่ส�ำคัญสู่
ศักยภาพ และได้
		 มาตรฐานระดับสากล
มาตรฐานตาม		
1.3 ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรม
หลักสูตรก�ำหนด
		 ตามค่านิยมหลักของคนไทย
12 ประการ รวมทั้งมีจิตส�ำนึก
		 ในการอนุรักษ์ทรัพยากร
		 ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
		 และห่างไกลยาเสพติด
1.4 ผู้เรียนที่มีความต้องการพิเศษ
		 ได้รับการส่งเสริม สนับสนุน
		 และพัฒนาเต็มตามศักยภาพ
		 เป็นรายบุคคล
5. ด้านการพัฒนาก�ำลังคน
และงานวิจัยที่สอดคล้องกับ
ความต้องการของประเทศ
5.1 สถานศึกษาสร้างค่านิยม
		 เชิงบวกในการเรียนสายอาชีพ
		 เพื่อลดสัดส่วนการเรียน
		 สายสามัญ
6. ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ และ
การสื่อสารเพื่อการศึกษา
6.1 ส�ำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
		 มัธยมศึกษา เขต 2 และ
		 สถานศึกษาในสังกัด พัฒนา
		 ระบบ ICT เพื่อการศึกษา
		 ให้เหมาะสมกับสถานศึกษา	
		 และผู้เรียน
6.3 สถานศึกษาในสังกัดพัฒนา
		 DLIT ให้เหมาะสมกับ
		 สถานศึกษาและผู้เรียน
6.4 ผู้เรียนมีคอมพิวเตอร์ใช้ใน
		 การเรียนรู้
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ขั้นตอนการจัดท�ำแผน (Planning Process)
พันธกิจ

จุดเน้น

เป้าประสงค์

กลยุทธ์

2. จัดการศึกษาให้ประชากร 2. ประชากรวัยเรียนระดับ 2. ด้านเพิ่มโอกาสการเข้าถึง
2. เพิ่มโอกาสการเข้าถึง
วัยเรียนระดับมัธยมศึกษา มัธยมศึกษาทุกคนได้รับ
การศึกษาที่มีคุณภาพและลด
บริการการศึกษา
โอกาสในการศึกษา
ในเขตพื้นที่บริการได้รับ
ความเหลื่อมล�้ำทางการศึกษา
ขั้นพื้นฐานอย่าง		
โอกาสและความเสมอภาค ขั้นพื้นฐานระดับมัธยม
2.1 เพิม่ โอกาสการเข้าถึงการศึกษา	 เสมอภาค ทั่วถึง
ทางการศึกษาอย่างทั่วถึง ศึกษาอย่างเสมอภาค 		 ระดับมัธยมศึกษาที่มีคุณภาพ และมีคุณภาพ
และมีคุณภาพ
ทั่วถึง และมีคุณภาพ
2.2 ลดความเหลื่อมล�้ำ		
		 ทางการศึกษา
5. ด้านการพัฒนาก�ำลังคน
และงานวิจัยที่สอดคล้องกับ		
ความต้องการของประเทศ
5.1 สถานศึกษาสร้างค่านิยม
		 เชิงบวกในการเรียนสาย
		 อาชีพ เพื่อลดสัดส่วน
		 การเรียนสายสามัญ
6. ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสารเพื่อการศึกษา
6.1 สถานศึกษาในสังกัดพัฒนา
DLIT ให้เหมาะสมกับ
		 สถานศึกษาและผู้เรียน
3. ครูและบุคลากรทาง
3. ด้านครูและบุคลากรทางการศึกษา 3. พัฒนาคุณภาพครู
3. พัฒนาศักยภาพของ
การศึกษามีความรู้
3.1 ครูและบุคลากรทางการศึกษา	 และบุคลากทาง
บุคลากรให้มีทักษะ
ความสามารถ ทักษะ 		 ได้รับการพัฒนาองค์ความรู้
การศึกษาสู่ความ		
และสมรรถนะตาม
เป็นมืออาชีพ
ในการปฏิบัติงาน และ 		 ตรงตามความต้องการของ
สายงานอย่างมืออาชีพ
มีความก้าวหน้าใน
		 บุคคลและสถานศึกษา
วิชาชีพ
3.2 ผู้บริหารสถานศึกษา
		 สามารถบริหารงานทุกด้าน
		 ให้มีประสิทธิภาพ และเกิด
		 ประสิทธิผล
3.3 ครู และบุคลากรทางการศึกษา	
		 มีขวัญก�ำลังใจในการท�ำงาน
		 และมีผการปฏิบัติงานเชิง
		 ประจักษ์
3.4 องค์กร องค์คณะบุคคล และ
		 ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย วางแผน
		 สรรหา ย้าย โอน ครูและ
		 บุคลากร ทางการศึกษาให้
		 สอดคล้องกับความต้องการ
		 ของโรงเรียน และชุมชน
5. ด้านการพัฒนาก�ำลังคน
และงานวิจัยที่สอดคล้องกับ
ความต้องการของประเทศ
5.2 หน่วยงานทุกระดับมีการวิจัย
		 ที่สามารถน�ำไปประยุกต์ใช้ได้
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หมายเหตุ

ขั้นตอนการจัดท�ำแผน (Planning Process)
พันธกิจ

จุดเน้น

เป้าประสงค์

กลยุทธ์

หมายเหตุ

4. พัฒนาระบบการบริหาร 4. ส�ำนักงานเขตพื้นที่
4. ด้านการบริหารจัดการ
4. พัฒนาระบบ
การศึกษามัธยมศึกษา
การบริหารจัดการ
จัดการศึกษาให้ได้
4.1 ส�ำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา	
มาตรฐานระดับสากล
เขต 2 และสถานศึกษา 		 มัธยมศึกษา เขต 2 และ
ได้มาตรฐานระดับ
ในสังกัดมีความเข้มแข็ง 		 สถานศึกษาในสังกัด มีการ
สากล
เน้นการบริการที่มี
ประสิทธิภาพ ด้วย
ในการบริหารจัดการศึกษา 		 บริหารจัดการ โดยมุ่งเน้น
การบริการ และเป็นกลไก 		 การกระจายอ�ำนาจ การสร้าง
นวัตกรรมที่ทันสมัย
ขับเคลื่อนการศึกษา
		 เครือข่าย และรับผิดชอบ
ขั้นพื้นฐาน สู่คุณภาพ 		 ต่อผลการด�ำเนินงาน
ตามมาตรฐานระดับ
4.2 ส�ำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา	
สากล
		 มัธยมศึกษา เขต 2 และ
		 สถานศึกษาในสังกัดส่งเสริม
		 ให้ทุกภาคส่วนและผู้มีส่วนได้
		 ส่วนเสีย เข้ามามีส่วนร่วม
		 ในการจัดการศึกษา
5. ด้านการพัฒนาก�ำลังคน
และงานวิจัยที่สอดคล้องกับ
ความต้องการของประเทศ
5.2 หน่วยงานทุกระดับมี
		 การวิจัยที่สามารถน�ำไป
		 ประยุกต์ใช้ได้
6. ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ และ
การสื่อสารเพื่อการศึกษา
6.1 ส�ำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
		 มัธยมศึกษา เขต 2 และ
		 สถานศึกษาในสังกัด พัฒนา	
		 ระบบ ICT เพื่อการศึกษาให้
		 เหมาะสมกับสถานศึกษาและ
		 ผู้เรียน
6.2 ส�ำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา	
		 มัธยมศึกษา เขต 2 และ
		 สถานศึกษาในสังกัด ได้รับการ
		 พัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศ
		 ให้เป็นฐานเดียวกันในเรื่อง
		 ข้อมูลนักเรียน ข้อมูลครูและ
		 บุคลากรทางการศึกษา ข้อมูล
		 สถานศึกษาและข้อมูลข้าราชการ
		 และบุคลากรอื่น ในการใช้
		 ข้อมูลร่วมกันอย่างมีประสิทธิภาพ
6.3 สถานศึกษาในสังกัดพัฒนา DLIT
		 ให้เหมาะสมกับสถานศึกษา	
		 และผู้เรียน
ส�ำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 2
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ส�ำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 2
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ส�ำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 2
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ศึกษาที่มีคุณภาพ

ส�ำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 2
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ส�ำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 2
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ส�ำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 2
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ส�ำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 2
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ส�ำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 2
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ส�ำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 2
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ส�ำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 2
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ส�ำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 2
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เรียน

ความพร้อมในงาน
ศิลปหัตถกรรม
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ส�ำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 2
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ส�ำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 2
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ส�ำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 2
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400,000

350,000

่

72

ส�ำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 2
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ส�ำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 2
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ส่วนที่ 5
การบริหารแผนสู่การปฏิบัติ
เพื่อให้แผนพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจ�ำปีงบประมาณ 2560 - 2564 ส�ำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 2 น�ำไปสู่การปฏิบัติให้บังเกิดผลอย่างเป็นรูปธรรม ส�ำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 2
จะด�ำเนินการประชาสัมพันธ์เพื่อสร้างความเข้าใจแนวทางการพัฒนาการศึกษาตามแผนพัฒนาการศึกษาขั้นพื้น
ฐาน ประจ�ำปีงบประมาณ 2560 - 2564 ส�ำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 2 ให้ผู้เกี่ยวข้องได้ใช้เป็นทิศทาง
ในการจัดท�ำแผนปฏิบัติการประจ�ำปีของส�ำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาและสถานศึกษาในสังกัด รวมทั้งส่งเสริมให้มี
การบูรณาการทางการศึกษาได้สอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาล กระทรวงศึกษาธิการ และส�ำนักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน  เพื่อให้เกิดการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง และมีประสิทธิภาพสูงสุดต่อไป

แนวทางการติดตาม ตรวจสอบและประเมินผล
ส�ำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 2 ได้ก�ำหนดให้มีการติดตาม ตรวจสอบและประเมินผล
โครงการ / กิจกรรม / กระบวนการท�ำงาน และร่องรอยข้อมูลที่สะท้อนให้เห็นถึงการน�ำนโยบายไปสู่การปฏิบัติอย่าง
เป็นรูปธรรม ตามกลยุทธ์ จุดเน้น และตัวชี้วัดในแต่ละกิจกรรมในกระบวนการท�ำงานในแต่ละค่าเป้าหมายของแต่ละปี
โดยใช้รูปแบบการติดตาม Tracking System ดังนี้
A1 (Awareness) : ความตระหนัก ได้แก่ รับรู้ เข้าใจ มีแนวคิดเชิงประยุกต์ สร้างสรรค์ กระตือรือร้น
มุ่งเน้น  เห็นประโยชน์  และความส�ำคัญ
A2 (Attempt)
: ความพยายาม ได้แก่ ความพร้อมของข้อมูล สารสนเทศ ผู้รับผิดชอบ การวางแผน
การนิเทศติดตาม  ประเมินผลการพัฒนา  ปรับเปลี่ยนกระบวนการเป็นระยะเพื่อให้
บรรลุเป้าหมาย
A3 (Achievement) : ความส�ำเร็จ ได้แก่ผลที่เกิดขึ้นเทียบกับเป้าหมาย (ผลเชิงกระบวนการ / ผลผลิต /
ผลลัพธ์)  เกิดวิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศ  (Best Practices)
A4 (Accredited) : ความต่อเนื่องยั่งยืน ได้แก่ การเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ จัดเวทีวิชาการ เสวนา
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ ขยายผล สร้างเครือข่าย บุคลากรเกิดจิตวิญญาณในการสืบทอด
อย่างยั่งยืน
ซึ่งรูปแบบการติดตาม Tracking System ดังกล่าวใช้ส�ำหรับติดตามกระบวนการท�ำงาน ท�ำให้สามารถ
ทราบได้ว่าผลลัพธ์ในขั้นต่าง ๆ เป็นอย่างไร มีการด�ำเนินการไปถึงส่วนใด รวมถึงสามารถดูรายละเอียดล�ำดับในการ
ด�ำเนินการ นอกจากนั้นข้อมูลที่ได้ยังสามารถน�ำไปใช้ประเมินระยะเวลาที่จะด�ำเนินการต่อไป รวมถึงผลลัพธ์ที่จะเป็น
ไปได้ในขั้นต่อ ๆ ไปอีกด้วย
ทั้งนี้ ส�ำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 2 ได้ก�ำหนดเกณฑ์การประเมินในแต่ละ Track (A1 - A4)
มีค่าคะแนนเต็ม 4 ผลการด�ำเนินงานในภาพรวมก�ำหนดระดับคุณภาพเป็น 4 ระดับ คือ ปรับปรุง พอใช้ ดี
ดีเยี่ยม การติดตามและประเมินผลจุดเน้นนโยบาย มีขอบเขตการติดตามการด�ำเนินงานของส�ำนักงานเขตพื้นที่
การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒ และสถานศึกษาในสังกัด โดยมีรายละเอียดของการติดตาม ตรวจสอบและประเมินผล  
ดังนี้
ส�ำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 2
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ระดับเขตพื้นที่การศึกษา
1. ก�ำหนดให้มีคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการด�ำเนินงานตาม กลยุทธ์ จุดเน้นตาม
แผนพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจ�ำปีงบประมาณ 2560 - 2564 ส�ำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 2
มีหน้าที่ติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลการด�ำเนินงานของส�ำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 2 ให้เป็นไป
อย่างเป็นรูปธรรม
2. ก่อนเริ่มด�ำเนินงานตามโครงการทุกครั้ง ให้ผู้รับผิดชอบโครงการ/กิจกรรม จัดท�ำเครื่องมือเพื่อประเมินผล
การด�ำเนินงานตามโครงการ/กิจกรรม และให้น�ำเครื่องมือดังกล่าวไปใช้ในการประเมินก่อน ระหว่าง และหลังการจัด
โครงการ/กิจกรรม ให้เสร็จสิ้น กรณีมีเหตุจ�ำเป็น ไม่สามารถประเมินผลหรือจ�ำนวนแบบประเมินผลที่ได้รับกลับไม่ถึง
ร้อยละ 70 ให้ด�ำเนินการประเมินผลอีกครั้ง
3. ให้ผู้รับผิดชอบโครงการ /กิจกรรม รวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูลในแบบประเมินผลและสรุปรายงานผลการ
ด�ำเนินงานตามโครงการ /กิจกรรม ภายใน 30 วัน หลังเสร็จสิ้นโครงการ /กิจกรรม และรายงานผลการด�ำเนินงานตาม
แผนพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจ�ำปีงบประมาณ 2560 - 2564 ส�ำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 2
ให้ผู้อ�ำนวยการส�ำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 2 และกลุ่มนโยบายและแผนทราบ
4. กรณีมีเหตุจ�ำเป็น ไม่สามารถด�ำเนินงานตามโครงการ/ กิจกรรมที่ก�ำหนดไว้ในแผนปฏิบัติการประจ�ำปีได้
ให้ชี้แจงเหตุผลความจ�ำเป็นต่อผู้อ�ำนวยการส�ำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 2 ผ่านกลุ่มนโยบายและแผน
เพื่อประสานการด�ำเนินการขออนุมัติปรับเปลี่ยนโครงการ / กิจกรรม ต่อไป
ระดับสถานศึกษา
1. ก�ำหนดให้มีคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการด�ำเนินงานตามกลยุทธ์ จุดเน้นตาม
แผนพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจ�ำปีงบประมาณ 2560 - 2564 ส�ำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 2
มีหน้าที่ติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลการด�ำเนินงานของสถานศึกษาให้เป็นไปอย่างเป็นรูปธรรม
2. การประเมินผลงานของสถานศึกษา คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการด�ำเนินงาน
ตามกลยุทธ์ จุดเน้นตามแผนพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจ�ำปีงบประมาณ 2560 - 2564 ส�ำนักงานเขตพื้นที่
การศึกษามัธยมศึกษา เขต 2 จะประเมินงานใน 2 ประเด็น  คือ
2.1 การประเมินผลสัมฤทธิ์ตามกลยุทธ์ จุดเน้น ของส�ำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 2
โดยจะประเมินผลงานเปรียบเทียบกับวัตถุประสงค์และเกณฑ์ตัวชี้วัดที่ก�ำหนดในแต่ละกลยุทธ์และจุดเน้นของ
ส�ำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 2
2.2 การประเมินผลงานของสถานศึกษา โดยอาศัยกรอบการประเมินผลการปฏิบัติราชการของส�ำนักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ดังนี้
มิติที่ 1 ด้านประสิทธิผลตามแผนปฏิบัติราชการ
มิติที่ 2 ด้านคุณภาพการให้บริการ
มิติที่ 3 ด้านประสิทธิภาพของการปฏิบัติราชการ
มิติที่ 4 ด้านการพัฒนาองค์กร
2.3 คณะกรรมการจะติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการด�ำเนินงานของสถานศึกษาปีละการศึกษาละ
2 ครั้ง (ภาคเรียนละ 1 ครั้ง)

วิธีการติดตามและประเมินผล

ส�ำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 2 จัดให้มีระบบการก�ำกับ ติดตาม และประเมินผลตามกลยุทธ์
จุดเน้น และเป้าหมายตามแผนพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจ�ำปีงบประมาณ 2560 - 2564 ส�ำนักงานเขตพื้นที่
การศึกษามัธยมศึกษา เขต 2 โดยแต่งตั้งคณะกรรรมการติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลของส�ำนักงานเขตพื้นที่
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แผนพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2560-2564

การศึกษามัธยมศึกษา เขต 2 เพื่อด�ำเนินการเก็บข้อมูลตามแบบติดตามและประเมินผลที่ส�ำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 2 ก�ำหนด โดยจะติดตามและประเมินจากรองผู้อ�ำนวยการส�ำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
และผู้อ�ำนวยการกลุ่มทุกกลุ่มงานในสังกัดส�ำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 2 และสนทนากับผู้บริหาร
โรงเรียน ครู นักเรียน และเอกสารผลการด�ำเนินงานของโรงเรียนแล้วน�ำมาวิเคราะห์ เทียบเคียงกับเกณฑ์ที่ก�ำหนด
และน�ำผลไปประมวลในภาพรวมของการด�ำเนินงานและจัดให้มีการทบทวนแผนพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจ�ำปี
งบประมาณ 2560 - 2564 ส�ำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 2 ตามความเหมาะสม

ระยะเวลาการติดตามและประเมินผล

ระยะที่ 1 กุมภาพันธ์ - มีนาคม ติดตามผลความตระหนัก และความพยายามในการปฏิบัติงาน Track (A1 -A2)
ระยะที่ 2 สิงหาคม - กันยายน ติดตามผลความส�ำเร็จ และความต่อเนื่องยั่งยืน ในการปฏิบัติงาน Track (A3-A4)
หลักเกณฑ์การติดตาม
ส�ำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 2 ได้ก�ำหนดการติดตามกระบวนการท�ำงานตามกลยุทธ์ จุดเน้น
โดยใช้รูปแบบ  Tracking System  ดังนี้
ก�ำหนดการติดตาม ระยะที่ 1 ( กุมภาพันธ์ - มีนาคม )
1. Track : A1

2. Track : A2

1.1 จัดกิจกรรมให้บุคลากรในโรงเรียนรับรู้  เข้าใจ
มีแนวคิดเชิงประยุกต์  สร้างสรรค์  กระตือรือร้น
มุ่งเน้น  เห็นประโยชน์  และความส�ำคัญของ
การพัฒนาคุณภาพการศึกษาตามแนวทางพัฒนา
คุณภาพการศึกษา  ส�ำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 2
1.2 จัดให้มีแผนงาน  โครงการรองรับนโยบายเร่งรัด
พัฒนาคุณภาพการศึกษาตามกลยุทธ์และจุดเน้น
1.3 มีฐานข้อมูลการด�ำเนินงานย้อนหลัง
1.4 มีการบันทึกข้อตกลงบริการการศึกษา
(Public Service Agreement : PSA)
บุคลากรในโรงเรียน

2.1 จัดให้มีการประชุมชี้แจง / อบรม / สัมมนาการ
ขับเคลื่อนแผนงาน / โครงการ
2.2 เตรียมความพร้อมของข้อมูลสารสนเทศ
2.3 จัดให้มีการด�ำเนินการจัดกิจกรรม / กระบวนการ
พัฒนาที่หลากหลาย
2.4 มีการนิเทศติดตาม  ประเมินผลการพัฒนา
ปรับเปลี่ยนกระบวนการเป็นระยะเพื่อให้บรรลุ
เป้าหมาย

เกณฑ์การให้คะแนน
- 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

เกณฑ์การให้คะแนน
- 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

ส�ำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 2
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ก�ำหนดการติดตาม ระยะที่ 2 (สิงหาคม - กันยายน)
3. Track : A3

4. Track : A4

3.1 มีข้อมูล/สารสนเทศการด�ำเนินงานโครงการตาม
แนวทางพัฒนาไม่น้อยกว่า 5 จุดเน้น
3.2 มีการรายงานผลการด�ำเนินงานโครงการ
ตามแนวทางพัฒนาไม่น้อยกว่า 5 จุดเน้น
3.3 มีผลการด�ำเนินงานส�ำเร็จตามตัวชี้วัด/เป้าหมาย
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80
3.4 มีผลการด�ำเนินงานส�ำเร็จตามตัวชี้วัดไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 80

4.1 มีการเผยแพร่ผลการด�ำเนินงานต่อผู้มีส่วนได้
ส่วนที่เกี่ยวข้องและต่อสาธารณชน
4.2 มีการวิเคราะห์/สังเคราะห์ ผลการด�ำเนินงานและ
น�ำผลไปออกแบบแผนงาน โครงการในปีถัดไป
4.3 มีผลการด�ำเนินงานได้รับการยกย่องชมเชย
เป็นที่ประจักษ์ต่อสาธารณชน
4.4 มีผลการด�ำเนินงานที่เด่น

เกณฑ์การให้คะแนน
- 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

เกณฑ์การให้คะแนน
- 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

ค�ำชี้แจง

1. ให้ประเมินในแต่ละ Track เป็นระดับขั้นตอน (Milestone) ในแต่ละ Track มี 4 ขั้นตอน 4 ระดับ
คุณภาพ ค่าคะแนนเต็ม 4
2. ค่าคะแนนประเมินภาพรวมประสิทธิผลของการด�ำเนินงานทั้ง 4 Track : A1 - A4 ให้น�ำค่าคะแนนในแต่ละ
Track รวมกันหารด้วย 4 ได้ค่าคะแนนเฉลี่ยผลการประเมินในภาพรวม
3. ให้น�ำค่าคะแนนเฉลี่ยในภาพรวมเปรียบเทียบเกณฑ์คุณภาพ 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
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ส�ำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 2

81

ค�ำสั่งส�ำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 2
ที่ 241 / 2559

เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการจัดท�ำแผนพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐาน (พ.ศ. 2560- 2564)
และแผนปฏิบัติการประจ�ำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ส�ำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 2
--------------------------------

ด้วยส�ำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 2 จะด�ำเนินการจัดท�ำแผนพัฒนาการศึกษา ขั้นพื้นฐาน
(พ.ศ. 2560 - 2564) และแผนปฏิบัติการประจ�ำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ส�ำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
เขต 2 เพื่อใช้เป็นกรอบแนวทางในการบริหารจัดการและพัฒนาคุณภาพการศึกษา ขั้นพื้นฐานของส�ำนักงานเขตพื้นที่
การศึกษามัธยมศึกษา เขต 2 ให้สอดคล้องกับนโยบายรัฐบาล กระทรวงศึกษาธิการ ส�ำนักงานคณะกรรมการการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน และบริบทของส�ำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 2 ตลอดจนแนวโน้มของสถานการณ์ภายนอก
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ และเพื่อให้การจัดท�ำแผนพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐาน (พ.ศ. 2560 - 2564) และแผนปฏิบัติ
การประจ�ำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 เป็นไปด้วยความเรียบร้อย และบรรลุวัตถุประสงค์อย่างมีคุณภาพ จึงแต่งตั้ง
คณะกรรมการจัดท�ำแผนพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐาน (พ.ศ. 2560 - 2564) และแผนปฏิบัติการประจ�ำปีงบประมาณ
พ.ศ. 2560  ส�ำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 2  ดังนี้
คณะกรรมการวิเคราะห์สภาพแวดล้อม ก�ำหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าประสงค์ ประเด็นยุทธศาสตร์ ตัวชี้วัด
และกลยุทธ์  ส�ำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 2  ประกอบด้วย
1. นายไพรัช แสงทอง
ผู้อ�ำนวยการส�ำนักงานเขตพื้นที่
ประธานกรรมการ
การศึกษามัธยมศึกษา เขต 2
2. นายวิจิตร   วิทยาวราพงศ์ รองผู้อ�ำนวยการส�ำนักงานเขตพื้นที่    
รองประธานกรรมการ
การศึกษามัธยมศึกษา เขต 2
3. นายอารมณ์   บ้านใหม่
รองผู้อ�ำนวยการส�ำนักงานเขตพื้นที่  
กรรมการ
  
การศึกษามัธยมศึกษา เขต 2
4. นายชวลิต   นกขุนทอง
รองผู้อ�ำนวยการส�ำนักงานเขตพื้นที่
กรรมการ
การศึกษามัธยมศึกษา เขต 2
5. นายละเอียด   แคล่วคล่อง
รองผู้อ�ำนวยการส�ำนักงานเขตพื้นที่
กรรมการ
  
การศึกษามัธยมศึกษา เขต 2
6. นายกล้าศักดิ์   จิตต์สงวน
ผู้อ�ำนวยการโรงเรียน
กรรมการ
  
บดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี)
7. นางวรรณดี นาคสุขปาน
ผู้อ�ำนวยการโรงเรียน
กรรมการ
สายน�้ำผึ้ง ในพระอุปถัมภ์ฯ
8. นายเลิศศิลป์   รัตนมุสิก
ผู้อ�ำนวยการโรงเรียน
กรรมการ
  
เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ รัชดา
9. นายสหชัย   สาสวน
ผู้อ�ำนวยการโรงเรียน
กรรมการ
  
บดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ๒
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10.
11.
12.
13.
14.
  
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.

นายประวัติ  
นายสุรศักดิ์  
นายเผด็จ  
น.ส.วรรณภา  
นางศศิภา  

สุทธิประภา
การุญ
อุทุมสกุลรัตน์
ทองสีไพล
เอี่ยวเจริญ

ผู้อ�ำนวยการโรงเรียน ลาดปลาเค้าพิทยาคม
กรรมการ
ผู้อ�ำนวยการโรงเรียน ยานนาเวศวิทยาคม
กรรมการ
ผู้อ�ำนวยการโรงเรียนสุขุมนวพันธ์อุปถัมภ์
กรรมการ
ผู้อ�ำนวยการโรงเรียนพุทธจักรวิทยา
กรรมการ
ผู้อ�ำนวยการกลุ่มนิเทศ ติดตามและ
กรรมการ
ประเมินผลการจัดการศึกษา
น.ส.ปราณี   มงกุฎทอง
ผู้อ�ำนวยการกลุ่มอ�ำนวยการ
กรรมการ
นางศิรินันท์   จิวตระกูล
ผู้อ�ำนวยการกลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
กรรมการ
นางยุพดี  
ดีอินทร์
ผู้อ�ำนวยการหน่วยตรวจสอบภายใน
กรรมการ
นางพรรณี  
จิตตยะโสธร ผู้อ�ำนวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล
กรรมการ
นายสาธิต  
ประทุมสุวรรณ ผู้อ�ำนวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
กรรมการ
นางวรรณิวัจน์   หุ่นนวล
ผู้อ�ำนวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา กรรมการ
นางกรุณา  
นนทรักษ์
ศึกษานิเทศก์เชี่ยวชาญ
กรรมการ
น.ส.สุขพัชรา   ซิ้มเจริญ
ศึกษานิเทศก์เชี่ยวชาญ
กรรมการ
นายสมหวัง   สมานรักษ์
ศึกษานิเทศก์ช�ำนาญการพิเศษ
กรรมการ
นายวีระศักดิ์   ศรีสังข์
ศึกษานิเทศก์ช�ำนาญการพิเศษ
กรรมการ
นางพิชญ์มณฑน์ ลีก�ำเนิดไทย   ศึกษานิเทศก์ช�ำนาญการพิเศษ
กรรมการ
น.ส.วรรณพร   สุขอนันต์
ศึกษานิเทศก์ช�ำนาญการพิเศษ
กรรมการ
นางรวิสา  
สมานรักษ์
ศึกษานิเทศก์ช�ำนาญการพิเศษ
กรรมการ
นายอัตถสิทธิ์   นาวะลี
ศึกษานิเทศก์ช�ำนาญการพิเศษ
กรรมการ
นางนวลจันทร์   กระจ่างเวช ศึกษานิเทศก์ช�ำนาญการพิเศษ
กรรมการ
น.ส.สุภาภรณ์   โรมเริงฤทธิ์ ศึกษานิเทศก์ช�ำนาญการพิเศษ
กรรมการ
น.ส.สุวิมล  
อินทปันตี
ศึกษานิเทศก์ช�ำนาญการ
กรรมการ
น.ส.มาเรียม   ซอหมัด
ศึกษานิเทศก์ช�ำนาญการ
กรรมการ
นางอัญชลี   เจริญสุข
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช�ำนาญการ
กรรมการ
น.ส.นันทนา   ภพพินิจ
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช�ำนาญการ
กรรมการ
นายสรายุทธ์   แก้วสลับนิล นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช�ำนาญการ
กรรมการ
นางเกษแก้ว   ชื่นรุ่ง
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช�ำนาญการ
กรรมการ
นางสมสิริ  
จันทร์สว่าง ผู้อ�ำนวยการกลุ่มนโยบายและแผน       กรรมการและเลขานุการ
นางสุจิรา  
ศิวาโมกข์
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช�ำนาญการพิเศษ
กรรมการและ
ผู้ช่วยเลขานุการ
39. นายเขมมชาติ วัฒนโสภณ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช�ำนาญการ
กรรมการและ
ผู้ช่วยเลขานุการ
ท�ำหน้าที่ วิเคราะห์และจัดท�ำสภาพแวดล้อมภายในและสภาพแวดล้อมภายนอก ก�ำหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ
เป้าประสงค์ ประเด็นยุทธศาสตร์ ตัวชี้วัด และกลยุทธ์ของส�ำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 2
คณะกรรมการจัดท�ำแผนพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐาน (พ.ศ. 2560 - 2564) และแผนปฏิบัติการประจ�ำ
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ตามกลยุทธ์ จุดเน้น ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย โครงการ และกิจกรรม ประกอบด้วย
ส�ำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 2
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1. นายไพรัช  
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
84

แสงทอง

ผู้อ�ำนวยการส�ำนักงานเขตพื้นที่
ประธานกรรมการ
การศึกษามัธยมศึกษา เขต 2
นายวิจิตร  
วิทยาวราพงศ์ รองผู้อ�ำนวยการส�ำนักงานเขตพื้นที่          รองประธานกรรมการ
การศึกษามัธยมศึกษา เขต 2
นายอารมณ์   บ้านใหม่
รองผู้อ�ำนวยการส�ำนักงานเขตพื้นที่    
กรรมการ
การศึกษามัธยมศึกษา เขต 2
นายชวลิต   นกขุนทอง
รองผู้อ�ำนวยการส�ำนักงานเขตพื้นที่
กรรมการ
การศึกษามัธยมศึกษา เขต 2
นายละเอียด   แคล่วคล่อง
รองผู้อ�ำนวยการส�ำนักงานเขตพื้นที่
กรรมการ
การศึกษามัธยมศึกษา เขต 2
นายกล้าศักดิ์   จิตต์สงวน
ผู้อ�ำนวยการโรงเรียน
กรรมการ
บดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี)
นางวรรณดี
นาคสุขปาน
ผู้อ�ำนวยการโรงเรียน
กรรมการ
สายน�้ำผึ้ง ในพระอุปถัมภ์ฯ
นายเลิศศิลป์   รัตนมุสิก
ผู้อ�ำนวยการโรงเรียน
กรรมการ
เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ รัชดา
นายสหชัย   สาสวน
ผู้อ�ำนวยการโรงเรียน
กรรมการ
บดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ๒
นายประวัติ   สุทธิประภา
ผู้อ�ำนวยการโรงเรียน
กรรมการ
ลาดปลาเค้าพิทยาคม
นายสุรศักดิ์   การุญ
ผู้อ�ำนวยการโรงเรียน
กรรมการ
ยานนาเวศวิทยาคม
นายเผด็จ  
อุทุมสกุลรัตน์ ผู้อ�ำนวยการโรงเรียน
กรรมการ
สุขุมนวพันธ์อุปถัมภ์
น.ส.วรรณภา ทองสีไพล
ผู้อ�ำนวยการโรงเรียน
กรรมการ
พุทธจักรวิทยา                               
นางศศิภา  
เอี่ยวเจริญ
ผู้อ�ำนวยการกลุ่มนิเทศ ติดตามและ
กรรมการ
ประเมินผลการจัดการศึกษา
น.ส.ปราณี   มงกุฎทอง
ผู้อ�ำนวยการกลุ่มอ�ำนวยการ
กรรมการ
นางศิรินันท์   จิวตระกูล
ผู้อ�ำนวยการกลุ่มบริหารงานการเงิน และสินทรัพย์
กรรมการ
นางยุพดี  
ดีอินทร์
ผู้อ�ำนวยการหน่วยตรวจสอบภายใน
กรรมการ
นางพรรณี   จิตตยะโสธร ผู้อ�ำนวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล
กรรมการ
นายสาธิต  
ประทุมสุวรรณ ผู้อ�ำนวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
กรรมการ
นางวรรณิวัจน์   หุ่นนวล
ผู้อ�ำนวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา กรรมการ
นางกรุณา
นนทรักษ์
ศึกษานิเทศก์เชี่ยวชาญ
กรรมการ
น.ส.สุขพัชรา ซิ้มเจริญ
ศึกษานิเทศก์เชี่ยวชาญ
กรรมการ
นายสมหวัง   สมานรักษ์
ศึกษานิเทศก์ช�ำนาญการพิเศษ
กรรมการ
นายวีระศักดิ์   ศรีสังข์
ศึกษานิเทศก์ช�ำนาญการพิเศษ
กรรมการ
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25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.

นางพิชญ์มณฑน์
น.ส.วรรณพร  
นางรวิสา  
นายอัตถสิทธิ์  
นางนวลจันทร์  
น.ส.สุภาภรณ์  
น.ส.นันชรัตน์  
น.ส.ทิชา  
นางวลัยพร  
นางอรรธนิศา  
นางมาลัย
นางเลิศลักษณ์  
นางจินดาภัคจ์  
นางดลนพร  

ลีก�ำเนิดไทย  
สุขอนันต์
สมานรักษ์
นาวะลี
กระจ่างเวช
โรมเริงฤทธิ์
เอี่ยมวรชัย
แสงเล็ก
น�้ำใจดี
เกิดมีทรัพย์
ชนะดี
หอมกลิ่น
อภิธนภัคสมัชญ์
โสรัจจะ

ศึกษานิเทศก์ช�ำนาญการพิเศษ
กรรมการ
ศึกษานิเทศก์ช�ำนาญการพิเศษ
กรรมการ
ศึกษานิเทศก์ช�ำนาญการพิเศษ
กรรมการ
ศึกษานิเทศก์ช�ำนาญการพิเศษ
กรรมการ
ศึกษานิเทศก์ช�ำนาญการพิเศษ
กรรมการ
ศึกษานิเทศก์ช�ำนาญการพิเศษ
กรรมการ
นักจัดการงานทั่วไปช�ำนาญการพิเศษ
กรรมการ
นักประชาสัมพันธ์ช�ำนาญการพิเศษ
กรรมการ
นักทรัพยากรบุคคลช�ำนาญการพิเศษ
กรรมการ
นักทรัพยากรบุคคลช�ำนาญการพิเศษ
กรรมการ
นักทรัพยากรบุคคลช�ำนาญการพิเศษ
กรรมการ
นักวิชาการศึกษาช�ำนาญการพิเศษ
กรรมการ
นักวิชาการศึกษาช�ำนาญการพิเศษ
กรรมการ
นักวิชาการตรวจสอบภายใน
กรรมการ
ช�ำนาญการพิเศษ
39. น.ส.สุวิมล  
อินทปันตี
ศึกษานิเทศก์ช�ำนาญการ
กรรมการ
40. น.ส.มาเรียม   ซอหมัด
ศึกษานิเทศก์ช�ำนาญการ
กรรมการ
41. นางอัญชลี  
เจริญสุข
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช�ำนาญการ
กรรมการ
42. น.ส.นันทนา   ภพพินิจ
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช�ำนาญการ
กรรมการ
43. นายสรายุทธ์   แก้วสลับนิล
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช�ำนาญการ
กรรมการ
44. นางเกษแก้ว   ชื่นรุ่ง
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช�ำนาญการ
กรรมการ
45. นายบุญเกียรติ   ชาติวิริยะกุล
เจ้าพนักงานพัสดุอาวุโส
กรรมการ
46. นางรอมะ
เพ็งสะและ
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีอาวุโส
กรรมการ
47. นายพงศกร   พลเสน
นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ
กรรมการ
48. นางสมสิริ  
จันทร์สว่าง
ผู้อ�ำนวยการกลุ่มนโยบายและแผน      กรรมการและเลขานุการ  
49. นางสุจิรา  
ศิวาโมกข์
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
ช�ำนาญการพิเศษ
50. นายเขมมชาติ วัฒนโสภณ
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
ช�ำนาญการ
ท�ำหน้าที่ จัดท�ำแผนพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐาน (พ.ศ. 2560-2564) และแผนปฏิบัติการประจ�ำปีงบประมาณ
พ.ศ. 2560  ตามกลยุทธ์  จุดเน้น  ตัวชี้วัด  ค่าเป้าหมาย  โครงการและกิจกรรม  ผู้รับผิดชอบ และการติดตามผล
คณะกรรมการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการ ฯ ประกอบด้วย
1. นายวิจิตร  
วิทยาวราพงศ์
รองผู้อ�ำนวยการส�ำนักงานเขตพื้นที่              ประธานกรรมการ
การศึกษามัธยมศึกษา เขต 2
2. นางสมสิริ  
จันทร์สว่าง
ผู้อ�ำนวยการกลุ่มนโยบายและแผน
รองประธานกรรมการ
3. นางอัญชลี
เจริญสุข
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช�ำนาญการ  
กรรมการ
4. น.ส.นันทนา ภพพินิจ
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช�ำนาญการ  
กรรมการ
ส�ำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 2
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5.
6.
7.
8.
9.

นายสรายุทธ์  
นางเกษแก้ว  
น.ส.เกษมศรี  
น.ส.ชมขวัญ  
นางสุจิรา  

แก้วสลับนิล
ชื่นรุ่ง
ปั้มมณี
ศรีแสงฉ�่ำ
ศิวาโมกข์

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช�ำนาญการ  
กรรมการ
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช�ำนาญการ  
กรรมการ
เจ้าหน้าที่ธุรการ อัตราจ้าง
กรรมการ
เจ้าหน้าที่ธุรการ อัตราจ้าง
กรรมการ
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
กรรมการและเลขานุการ
ช�ำนาญการพิเศษ
10. นายเขมมชาติ  วัฒนโสภณ
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
ช�ำนาญการ
ท�ำหน้าที่ ติดต่อสถานที่ เตรียมเอกสารประกอบการประชุม ด�ำเนินการประชุม ประสานวิทยากร จัดท�ำ
เอกสารแผนพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐาน (พ.ศ. 2560 - 2564) และแผนปฏิบัติการประจ�ำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
จัดพิมพ์ต้นฉบับ ตรวจสอบความถูกต้องสมบูรณ์และจัดท�ำรูปเล่ม และจัดจ้างโรงพิมพ์จัดท�ำเอกสาร
คณะกรรมการฝ่ายการเงิน ประกอบด้วย
1. นายชวลิต  
นกขุนทอง รองผู้อ�ำนวยการส�ำนักงานเขตพื้นที่       
ประธานกรรมการ
การศึกษามัธยมศึกษา เขต 2
2. นางสมสิริ  
จันทร์สว่าง ผู้อ�ำนวยการกลุ่มนโยบายและแผน   
รองประธานกรรมการ
3. นายบุญเกียรติ ชาติวิริยะกุล เจ้าพนักงานพัสดุอาวุโส
กรรมการ
4. นางรอมะ  
เพ็งสะและ เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีอาวุโส
กรรมการ
5. นางศิรินันท์   จิวตระกูล
ผู้อ�ำนวยการกลุ่มบริหารงานการเงิน
กรรมการและเลขานุการ
และสินทรัพย์
6. นางสุจิรา  
ศิวาโมกข์
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ   
                                               
ช�ำนาญการพิเศษ                        
7. นายเขมมชาติ   วัฒนโสภณ นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
ช�ำนาญการ
ท�ำหน้าที่ จัดท�ำหลักฐานทางการเงิน การจัดซื้อจัดจ้างและเบิกจ่ายเงินให้เป็นไปตามระเบียบการใช้จ่ายเงิน
ของส่วนราชการ และระเบียบส�ำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. 2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติมให้ผู้ที่ได้รับการ
แต่งตั้ง ปฏิบัติหน้าที่ตามที่ได้รับมอบหมาย เพื่อให้การจัดท�ำแผนพัฒนาการศึกษา ขั้นพื้นฐาน (พ.ศ. 2560 - 2564)
และแผนปฏิบัติการประจ�ำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ส�ำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 2 ให้ประสบ
ผลส�ำเร็จตามวัตถุประสงค์อย่างมีคุณภาพและเกิดประโยชน์สูงสุดต่อการพัฒนาคุณภาพการศึกษา ต่อไป
ทั้งนี้  ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป
สั่ง ณ วันที่ 28 มิถุนายน พ.ศ. 2559

(นายไพรัช  แสงทอง)
ผู้อ�ำนวยการส�ำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 2
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โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการจัดท�ำแผนพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐาน (พ.ศ. 2560 - 2564)
และแผนปฏิบัติการประจ�ำปีงบประมาณ 2560 สพม. 2 ณ โรงแรงภูเขางามรีสอร์ท จังหวัดนครนายก
วันที่ 26-28 กันยายน 2559
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โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการจัดท�ำแผนพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐาน (พ.ศ. 2560 - 2564)
และแผนปฏิบัติการประจ�ำปีงบประมาณ 2560 สพม.2 วันที่ 8 สิงหาคม 2559
ณ โรงแรมอเล็กซานเดอร์ รามค�ำแหง กรุงเทพฯ
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คณะผู้จัดท�ำ
ที่ปรึกษา
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

นายไพรัช
นายวิจิตร
นายกล้าศักดิ์
นางวรรณดี
นายเลิศศิลป์
นายสหชัย
นายประวัติ
นายสุรศักดิ์
นายเผด็จ
นางสาววรรณภา

แสงทอง
วิทยาวราพงศ์
จิตต์สงวน
นาคสุขปาน
รัตนมุสิก
สาสวน
สุทธิประภา
การุญ
อุทุมสกุลรัตน์
ทองสีไพล

ผู้อ�ำนวยการส�ำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 2
รองผู้อ�ำนวยการส�ำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 2
ผู้อ�ำนวยการโรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี)
ผู้อ�ำนวยการโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ
ผู้อ�ำนวยการโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ รัชดา
ผู้อ�ำนวยการโรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ๒
ผู้อ�ำนวยการโรงเรียนลาดปลาเค้าพิทยาคม
ผู้อ�ำนวยการโรงเรียนนวมินทราชูทิศ กรุงเทพมหานคร
ผู้อ�ำนวยการโรงเรียนสุขุมนวพันธ์อุปถัมภ์
ผู้อ�ำนวยการโรงเรียนราชด�ำริ

ผู้จัดท�ำ
1. นางสมสิริ จันทร์สว่าง
2. นายเขมมชาติ วัฒนโสภณ
3. บุคลากรกลุม่ นโยบายและแผน

ผู้อ�ำนวยการกลุ่มนโยบายและแผน
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช�ำนาญการ

ผู้สนับสนุนข้อมูล
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

นางศศิภา
เอี่ยวเจริญ
ผู้อ�ำนวยการกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา
นางสมสิริ
จันทร์สว่าง
ผู้อ�ำนวยการกลุ่มนโยบายและแผน
นางศิรินันท์
จิวตระกูล
ผู้อ�ำนวยการกลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
นางยุพดี
ดีอินทร์
ผู้อ�ำนวยการหน่วยตรวจสอบภายใน
นางพรรณี
จิตตยะโสธร
ผู้อ�ำนวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล
นางสาวปราณี มงกุฎทอง
ผู้อ�ำนวยการกลุ่มอ�ำนวยการ
นายสาธิต
ประทุมสุวรรณ
ผู้อ�ำนวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
นางวรรณิวัจน์ หุ่นนวล
ผู้อ�ำนวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา
บุคลากรทางการศึกษาของส�ำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 2
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จัดพิมพ์โดย : บริษัท อินเตอร์-เทค พริ้นติ้ง จ�ำกัด
		 โทร. 0-2587-5379, 0 - 2912- 7246 โทรสาร 0- 2587- 5379
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