การศึกษาต้องมุ่งสร้างพื้นฐานให้แก่ผู้เรียน ๔ ด้าน
๑. มีทัศนคติที่ถูกต้องต่อบ้านเมือง
๒. มีพื้นฐานชีวิตที่มั่นคง – มีคุณธรรม
๓. มีงานทา – มีอาชีพ
๔. เป็นพลเมืองที่ดี

๑. มีทัศนคติที่ถูกต้องต่อบ้านเมือง
๑. ความรู้ความเข้าใจต่อชาติบ้านเมือง
๒.ยึดมั่นในศาสนา
๓. มั่นคงในสถาบันกษัตริย์
๔. มีความเอื้ออาทรต่อครอบครัวและ
ชุมชนของตน

๓. มีงานทา – มีอาชีพ

๑.การเลี้ยงดูลูกหลานในครอบครัว
หรือการฝึกฝนอบรมในสถานศึกษาต้องมุ่งให้เด็ก
และเยาวชน รักงาน สู้งาน ทาจนงานสาเร็จ
๒. การฝึกฝนอมรมทั้งในหลักสูตร
และ
นอกหลักสูตรต้องมีจุดมุ่งหมายให้ผู้เรียนทางานเป็น
และมีงานทาในที่สุด
๓. ต้องสนับสนุนผู้สาเร็จหลักสูตร
๒. มีพื้นฐานชีวิตที่มั่นคง – มีคุณธรรม
มีอาชีพ มีงานทา จนสามารถเลี้ยงตนเอง
๑. รู้จักแยกแยะสิ่งที่
และครอบครัว
ผิด – ชอบ / ชั่ว – ดี
๒.ปฏิบัติแต่สิ่งที่ชอบ สิ่งที่ดีงาม
๔. เป็นพลเมืองที่ดี
๓.ปฏิเสธสิ่งที่ผิด สิ่งที่ชั่ว
๑. การเป็นพลเมืองดี เป็นหน้าที่ของทุกคน
4.ช่วยกันสร้างคนดีให้แก่บ้านเมือง
๒. ครอบครัว – สถานศึกษาและสถาน
ประกอบการต้องส่งเสริมให้ทุกคนมีโอกาส
ทาหน้าที่เป็นพลเมืองดี
๓. การเป็นพลเมืองดี คือ “เห็นอะไรที่จะทา
เพื่อบ้านเมืองได้ ก็ต้องทา” เช่นงานอาสาสมัคร
งานบาเพ็ญประโยชน์ งานสาธารณกุศล
ให้ ทาด้ วยความมีน ้าใจ และความเอื ้ออาทร

ึ ษาขนพื
้ ฐาน (พ.ศ.2561-2565) ฉบ ับทบทวนปี 2563
สรุป แผนพ ัฒนาการศก
ั้ น
ึ ษาม ัธยมศก
ึ ษา เขต 42
้ ทีก
สาน ักงานเขตพืน
่ ารศก
ั ัศน์
วิสยท
(Vision)

พ ันธกิจ
(Missions
)

ึ ษาม ัธยมศก
ึ ษา เขต 42 เป็นองค์กรคุณภาพ
้ ทีก
ภายในปี 2565 สาน ักงานเขตพืน
่ ารศก
ี ตามหล ักปร ัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
พ ัฒนาผูเ้ รียนให้ได้มาตรฐานสากล และมีท ักษะอาชพ
ท ันต่อการเปลีย
่ นแปลงของโลกศตวรรษที่ 21 โดยการมีมส
ี ว่ นร่วมของภาคี เครือข่าย และชุมชน

1.ส่งเสริม สน ับสนุน
และประสานงานก ับ
ทุกภาคส่วนทีเ่ กีย
่ วข้อง
เพือ
่ พ ัฒนาโรงเรียน
ม ัธยมศึกษา ให้มค
ี วาม
เข้มแข็ งด้วยระบบ
คุณภาพ

2. ส่งเสริม สน ับสนุน และกาก ับ
ติดตามให้สถานศึกษาน้อมนาหล ัก
ปร ัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปใช ้
ในการจ ัดการศึกษา ขยายโอกาส
การเข้าถึงบริการทางการศึกษา และ
การเรียนรูอ
้ ย่างต่อเนือ
่ งตลอดชีวต
ิ

3. ส่งเสริม สน ับสนุน และ
พ ัฒนาน ักเรียนให้มค
ี ุณภาพ
ตามมาตรฐานสากล มีคุณธรรม
จริยธรรม มีท ักษะทางด้าน
วิชาชีพ และมีภูมค
ิ ม
ุ ้ ก ันต่อ
การเปลีย
่ นแปลง และ
การพ ัฒนาประเทศในอนาคต

4. ส่งเสริม สน ับสนุน
การพ ัฒนาครู และบุคลากร
ทางการศึกษา ให้จ ัดการเรียน
การสอนอย่างมีประสิทธิภาพ
สอดคล้องก ับการเปลีย
่ นแปลง
ของโลกศตวรรษที่ 21

5. พ ัฒนาระบบ
บริหารจ ัดการ
ให้มป
ี ระสิทธิภาพ
และประสิทธิผล
่ งค์กร
มุง
่ สูอ
คุณภาพ

ค่านิยมร่วมขององค์กร
ึ ษาม ัธยมศก
ึ ษา เขต 42
้ ทีก
สาน ักงานเขตพืน
่ ารศก
่ นร่วม
เป็นองค์กรขย ัน บริการเยีย
่ ม เปี่ ยมคุณธรรม เลิศลา้ ทีผ
่ ลงาน บริหารจ ัดการแบบมีสว

เป้าประสงค์
(Goals)

1.โรงเรียน
ึ ษา
ม ัธยมศก
มีความเข้มแข็ง
ด้วยระบบคุณภาพ

2. น ักเรียน ครู และบุคลากร
ทางการศึกษา ดาเนินชีวต
ิ ตามหล ัก
ปร ัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
ได้ร ับบริการทางการศึกษา และ
การจ ัดการเรียนรูต
้ ลอดชีวต
ิ

3. น ักเรียนมีคุณภาพ
ตามมาตรฐานสากล มีคุณธรรม
จริยธรรม มีท ักษะทางด้านวิชาชีพ
และมีภูมค
ิ ม
ุ ้ ก ันต่อการเปลีย
่ นแปลง
และการพ ัฒนาประเทศในอนาคต
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

4. ครู และบุคลากรทางการศึกษา
มีความก้าวหน้าในวิชาชีพ
ั
มีศกยภาพในการปฏิ
บ ัติงาน จ ัดการ
เรียนการสอนได้อย่างมีประสิทธิภาพ
สอดคล้องก ับการเปลีย
่ นแปลง
ของโลกศตวรรษที่ 21

5. ระบบบริหาร
จ ัดการ
มีประสิทธิภาพ
และประสิทธิผล
ด้วยระบบ
คุณภาพ

ประเด็นกลยุทธ์
(Strategic Issues)

พ ัฒนาคุณภาพและ

ึ ษา
มาตรฐานการศก
ทุกระด ับตามหล ักสูตร
่ เสริมท ักษะอาชพ
ี
สง
และความสามารถ
ด้านเทคโนโลยี
เพือ
่ เป็นเครือ
่ งมือ
ในการเรียนรู ้

 ปลูกฝังคุณธรรม

ความสานึกในความ
เป็นชาติไทย และ
วิถช
ี วี ต
ิ ตามหล ัก
ปร ัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง

ขยายโอกาส
 ทางการศ
ึ ษา
ก
ให้ทวถึ
่ ั ง และ
ลดความเหลือ
่ มลา้
ผูเ้ รียนได้ร ับโอกาส
ในการพ ัฒนา
ั
เต็มตามศกยภาพ

พ ัฒนาครู
 และบุ
คลากร

ึ ษา
ทางการศก
ทงระบบ
ั้
ให้สามารถ
จ ัดการเรียนการสอน
ิ ธิภาพ
อย่างมีประสท
่ ตวรรษที่ 21
มุง
่ สูศ

่ วามเป็นเลิศ
กลยุทธ์ (Strategies) การบริหารจ ัดการ สพม.42 มุง
่ สูค

ัฒนาระบบ
 พการบริ
หาร

ึ ษา
จ ัดการศก
่ เสริม
และสง
ให้ทก
ุ ภาคสว่ น
มีสว่ นร่วมในการ
ึ ษา
จ ัดการศก

THAILAND 4.0
1. End-to-end process flow, Cross-boundary
management
่ มโยงตงแต่
กระบวนการทางานเชือ
ั้
ตน
้ จนจบ
2. Creating value, Doing more & better with less
สร้างนว ัตกรรมเพือ
่ ปร ับปรุงผลผลิต กระบวนการ การบริการ

้ ร ัพยากร
3. Shared Services ลดต้นทุน การใชท
เพือ
่ เพิม
่ ประสิทธิภาพ และความสามารถในการแข่งข ัน
4. Innovation, Smart regulation, Result oriented
มุง
่ เน้นประสิทธิผลทงองค์
ั้
การ และผลกระทบ ต่อ
ยุทธศาสตร์ประเทศ
5. Digitization บริหารจ ัดการข้อมูลสารสนเทศ และ
ระบบการทางานเป็นดิจท
ิ ัลเต็มรูปแบบ

ผูเ้ รียนในศตวรรษที่ 21

1. Good Governance Area :
้ ล ักธรรมาภิบาล
การบริหารจ ัดการโดยใชห
2. Integrated Change management :
การบริหารเชิงบูรณาการ
3. Innovative Area :
สาน ักงานแห่งนว ัตกรรมยุคใหม่
4. R & D Area :
้ ารวิจ ัยและพ ัฒนาในการข ับเคลือ
ใชก
่ นคุณภาพ
5. Monitoring and Evaluation :
การกาก ับ ติดตาม และประเมินผลอย่างเป็นระบบ

6. Happy workplace สภาพแวดล้อมทางานมีความสุข

1. Data-driven, Demand-driven,
Actionable policy solutions
้ อ
ใชข
้ มูลและสารสนเทศเพือ
่ การบริการและการเข้าถึง
2. On-demand service
บูรณาการก ับฐานข้อมูลจากแหล่งอืน
่ เพือ
่ ค้นหาและ
ตอบสนองความต้องการได้เฉพาะกลุม
่
3. Customization, Personalization
สร้างนว ัตกรรมบริการ และตอบสนองความต้องการ
เฉพาะกลุม
่
4. Digitization บริหารจ ัดการข้อมูลสารสนเทศ และ
ระบบการทางานเป็นดิจท
ิ ัลเต็มรูปแบบ
5. Safety & Happy workplace
สภาพแวดล้อมปลอดภ ัย ส่งเสริมการเรียนรูอ
้ ย่างมีความสุข

1. Good Governance School :
้ ล ักธรรมาภิบาล
โรงเรียนบริหารจ ัดการโดยใชห
2. Innovative School :
โรงเรียนนว ัตกรรมรูปแบบใหม่
3. Social & Emotional Learning Environment
School : โรงเรียนทีจ
่ ัดสภาพแวดล้อมทางการเรียนรู ้
ั
ด้านสงคมและอารมณ์
4. Community Engagement School :
โรงเรียนชุมชนร่วมพ ัฒนา
5. Autonomous School :
โรงเรียนนิตบ
ิ ุคคลสมบูรณ์แบบ

1. Collaboration & Integration
ระบบการนาองค์การทีส
่ ร้างความยง่ ั ยืน
2. Open system, Open access
ป้องก ันการทุจริต และสร้างความโปร่งใส

1.Strategic Thinking & Innovation :
การคิดเชิงกลยุทธ์
2. Personal Excellence :
ความเป็นเลิศส่วนบุคคล

3. Innovation, Smart, regulation, Result oriented

3. Academic & Instructional Leadership :
ภาวะผูน
้ าทางวิชาการ และการจ ัดการเรียนการสอน

ั
การมุง
่ เน้นผลสมฤทธิ
ผ
์ า่ นการสร้างการมีสว่ นร่วม
จากเครือข่ายทงภายในและภายนอก
ั้

4. Accountability :
สานึกความร ับผิดชอบ

4. Citizen-centric
ั
คานึงถึงผลกระทบต่อสงคม

5. Collaborative Management :
การบริหารแบบร่วมมือ

1. Innovation, Smart regulation, Result oriented
ั
ระบบการทางานทีม
่ ป
ี ระสิทธิภาพ คล่องต ัว และมุง
่ ผลสมฤทธิ
์
2. Public Entrepreneurship
สร้างว ัฒนธรรมการทางานทีเ่ ป็นมืออาชีพและความร่วมมือ
3. Knowledge worker, Educability, Ethic ability
มีท ักษะทีส
่ ามารถปฏิบ ัติงานได้หลากหลาย รอบรู ้ สามารถ
ั ซอ
้ น
ต ัดสินใจพร้อมร ับปัญหาทีซ
่ บ

4.Technological Pedagogical Content Knowledge
มีความรูเ้ กีย
่ วก ับการนาเทคโนโลยีมาใชใ้ นการสอน

1. Learning Teacher : ครูผเู ้ รียนรู ้
2. Engaged Teacher : จิตวิญญาณความเป็นครู
3. Innovative Teacher : ครูผส
ู ้ ร้างนว ัตกรรม
4. IT & Digital Skills : ครูผใู ้ ชเ้ ทคโนโลยี
5. Collaborative Teaching and Learning Skills:
ท ักษะการจ ัดการเรียนรูแ
้ บบร่วมมือ

6. Academic & Instructional Skills :
ท ักษะทางวิชาการและการเรียนการสอน

1. Well Being Person : สุขภาวะทีเ่ หมาะสมตามว ัย

1. Knowledge worker, Educability, Ethic
้ งค์ความรูเ้ พือ
ability การเรียนรู ้ และใชอ
่ แก้ปญ
ั หา

2. Learning Person : บุคคลแห่งการเรียนรู ้
3. Initiative And Innovation :
ผูค
้ ด
ิ ริเริมและสร้างสรรค์นว ัตกรรม

2. Mindful People
่ นรวม
มีจต
ิ สาธารณะยึดประโยชน์สว

4. Good citizen And Global citizen :
ความเป็นพลเมืองและพลโลกทีด
่ ี

3. Sufficient Economy Philosophy
้ ร ัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเป็นแนวทาง
ใชป
การดาเนินชวี ต
ิ อย่างยง่ ั ยืน

5. 21st Century Skills (3Rs 8Cs)
มีความรู ้ ท ักษะ และคุณล ักษณะของผูเ้ รียน
ในศตวรรษที่ 21

4. Creativity & Innovation Smart People
ึ ษาไทย 4.0
มีคณ
ุ ล ักษณะตามเป้าหมายการศก

6. Self – Reliance :
ความสามารถในการพึง่ พาตนเอง

่ วามสาเร็จตามเป้าหมายยุทธศาสตร์ชาติ
จุดเน้นการพ ัฒนาสูค

1.

การจ ัด
ึ ษา
การศก
เพือ
่ ความมนคง
่ั

2.
การพ ัฒนาคุณภาพผูเ้ รียน
่ เสริมการจ ัดการศก
ึ ษา
และสง
เพือ
่ สร้างขีดความสามารถ
ในการแข่งข ัน

3.
่ เสริม
สง
การพ ัฒนาครู
และบุคลากร
ึ ษา
ทางการศก

4.
การสร้างโอกาส
ความเสมอภาค และ
ความเท่าเทียม
การเข้าถึงบริการ
ึ ษา
ทางการศก

5.
ึ ษา
การจ ัดการศก
เพือ
่ สร้างเสริม
คุณภาพชวี ต
ิ
ทีเ่ ป็นมิตรก ับ
สงิ่ แวดล้อม

6.
การพ ัฒนา
ระบบบริหารจ ัดการและ
่ เสริมให้ทก
สง
ุ ภาคสว่ น
มีสว่ นร่วมในการ
ึ ษา
จ ัดการศก

เป้าประสงค์รายกลยุทธ์

คำนำ
สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต 42 เป็นหน่วยงำนสังกัดสำนักงำนคณะกรรมกำร
กำรศึกษำขั้นพื้นฐำน กระทรวงศึกษำธิกำร มีอำนำจหน้ำที่สำคัญประกำรหนึ่ง คือ จัดทำนโยบำย แผนพัฒนำ
และมำตรฐำนกำรศึกษำของเขตพื้นที่กำรศึกษำ ให้สอดคล้องกับนโยบำย มำตรฐำนกำรศึกษำ แผนกำรศึกษำ
แผนพัฒนำกำรศึกษำขั้ นพื้ นฐำน และใช้ ระบบบริหำรงบประมำณแบบมุ่ งเน้นผลงำนตำมยุทธศำสตร์ (SPBB:
Strategic Performance based Budgeting) บริหำรจัดกำรวำงแผน กำรจัดทำโครงกำร บริหำรงบประมำณ
อย่ ำงเป็ นระบบ โดยมุ่ งเน้ นผลผลิ ต และผลลั พธ์ ตำมเป้ ำหมำยของยุ ทธศำสตร์ชำติ โดยประชำชนพึ งได้รั บ
ผลประโยชน์อย่ำงคุ้มค่ำจำกหน่วยงำนภำครัฐ ดังนั้น สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต 42 จึงได้
จั ดท ำแผนพั ฒนำกำรศึ กษำขั้นพื้นฐำน เพื่ อ เป็นเครื่องมือ ในกำรบริ หำรจัดกำรศึกษำ ระหว่ำงปี งบประมำณ
พ.ศ. 2561–2565 ขึ้น ทั้งนี้ได้มีกำรวำงแผนแบบทบทวน ในปีงบประมำณ พ.ศ. 2562 (Rolling Planning) และ
เพื่อให้สอดคล้องกับทิศทำงของยุทธศำสตร์ชำติระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2561–2580) แผนแม่บทภำยใต้ยุทธศำสตร์ชำติ
แผนพัฒนำเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติฉบับที่ 12 แผนควำมมั่นคงแห่งชำติ นโยบำยของรัฐบำล สถำนกำรณ์
สภำพแวดล้ อมในปั จจุ บั น จึ งได้ดำเนิ นกำรปรับแผน เป็ นแผนระยะ 3 ปี ที่เหลื อ คือ พ.ศ. 2563- พ.ศ.2565
ตำมแนวทำงของพระรำชกฤษฎี กำว่ ำ ด้ ว ยหลั ก เกณฑ์ แ ละวิ ธี ก ำรบริ ห ำรกิ จกำรบ้ ำนเมื อ งที่ ดี (ฉบั บ ที่ 2
พ.ศ. 2562) เพื่อให้บุคลำกรทุกคน ใช้เป็นกรอบทิศทำงกำรปฏิบัติงำน โดยสำมำรถกำหนดรูปแบบ นำไปประยุกต์
สู่กำรปฏิบัติงำนได้ตำมควำมเหมำะสม
แผนพัฒนำกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน (พ.ศ. 2563-2565) ฉบับนี้ ได้กำหนดแนวทำงกำรดำเนินงำน
ของสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต 42 ในช่วงปีงบประมำณ พ.ศ. 2563-2565 ให้สอดคล้องกับ
สภำพแวดล้อมภำยใน และภำยนอกของสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต 42 ให้มีควำมเชื่อมโยงกับ
นโยบำย และยุทธศำสตร์กำรจัดกำรศึกษำของกระทรวงศึกษำธิกำร สำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน
ทิศทำงกำรพัฒนำของจังหวัดนครสวรรค์ และจังหวัดอุทัยธำนี รวมทั้งแนวทำงและเป้ำหมำยกำรปฏิรูปกำรศึกษำ
ของกระทรวงศึ กษำธิกำรในส่ วนภูมิ ภำค มุ่ งเน้ นกำรพัฒนำสู่ Education 4.0 ให้ ผู้ เรี ยนมี คุ ณภำพตำม
มำตรฐำนสำกล ในศตวรรษที่ 21 ทั้งนี้ได้ดำเนินกำรตำมกระบวนกำรจัดทำแผนกลยุทธ์ และได้รับฟังควำมคิดเห็น
ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง และสื่อสำรยุทธศำสตร์ทั่วทั้งองค์กำรแล้ว
สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต 42 ขอขอบคุณผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกท่ำนที่ได้ระดม
สรรพกำลั ง สติปั ญญำ และควำมสำมำรถในกำรจัดท ำแผนพัฒนำกำรศึกษำฉบับนี้ และหวังเป็นอย่ำงยิ่งว่ ำ
หน่ วยงำนและสถำนศึกษำในสังกัดจะได้รวมพลังขับเคลื่อนแผนสู่ กำรปฏิบัติให้ บรรลุวิสั ยทัศน์ และเป้ำหมำย
ที่กำหนดไว้ได้อย่ำงมีประสิทธิภำพต่อไป
สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต 42
พฤศจิกำยน 2562
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บทนำ
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แผนพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ.2563-2565

กรอบแนวคิด และทิศทางการจัดทาแผนพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐาน
แผนพั ฒ นาการศึ กษาขั้ น พื้ น ฐาน พ.ศ. 2561-2565 ส านั กงานเขตพื้ นที่ การศึ กษามั ธยมศึ กษา เขต 42
มีแนวคิดในการพัฒนาการศึกษาให้เป็นกลไกในการพัฒนาคนให้เกิดคุณธรรมนาความรู้ มีความเป็นพลเมืองโลก และ
ดารงชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ที่เน้นคนเป็นศูนย์กลางพัฒนา รู้จักประมาณ มีเหตุผล มีภูมิคุ้มกัน
มีทักษะในการประกอบอาชีพ เกิดการสร้างสังคมภูมิปัญญา การเรียนรู้ตลอดชีวิต และสังคมเศรษฐกิจฐานความรู้
นาไปสู่ความสามารถในการแข่งขันทั้งในระดับภูมิภาค และระดับสากล โดยอาศัยทิศทางและเป้าหมายจากกฎหมาย
และนโยบายที่เกี่ยวข้อง พอสรุปได้ดังนี้

1. แนวคิดและหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
“เศรษฐกิจพอเพียง” เป็นปรัชญาที่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มหิตลาธิเบศร
รามาธิบดี จักรีนฤบดินทร สยามินทราธิราช บรมนาถบพิตร ทรงมีพระราชดารัสชี้แนะแนวทางการดาเนินชีวิตแก่
พสกนิกรชาวไทย ตั้งแต่ก่อนวิกฤติการณ์ทางเศรษฐกิจ ได้ทรงเน้นย้าแนวทางการแก้ไขเพื่อให้รอดพ้น และสามารถ
ดารงอยู่ได้อย่างมั่นคง และยั่งยืน ภายใต้กระแสโลกาภิวัตน์และความเปลี่ยนแปลงต่าง ๆ
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
เศรษฐกิจพอเพียง เป็นปรัชญาชี้ถึงแนวการดารงอยู่และปฏิบัติตนของประชาชนในทุกระดับ
ตั้งแต่ระดับครอบครัว ระดับชุมชน จนถึงระดับรัฐ ทั้งในการพัฒนา และบริหารประเทศ ให้ดาเนินไปในทางสาย
กลาง โดยเฉพาะการพั ฒ นาเศรษฐกิ จ เพื่ อ ให้ ก้ า วทั น ต่ อ โลกยุ ค โลกาภิ วั ต น์ ความพอเพี ย งหมายถึ ง ความ
พอประมาณ ความมีเหตุผลรวมถึงความจาเป็นที่จะต้องมีระบบภูมิคุ้มกันในตัวที่ดีพอสมควรต่อการมีผลกระทบใด ๆ
อันเกิดจากการเปลี่ยนแปลงทั้งภายนอกและภายใน ทั้งนี้จะต้องอาศัยความรอบรู้ ความรอบคอบ และความระมัดระวัง
อย่างยิ่ง ในการนาวิชาการต่าง ๆ มาใช้ในการวางแผน และการดาเนินการทุกขั้นตอน และขณะเดียวกันจะต้อง
เสริมสร้างพื้นฐานจิตใจของคนในชาติโดยเฉพาะเจ้าหน้าที่ของรัฐ นักทฤษฎี และนักธุรกิจในทุกระดับ ให้มีสานึกใน
คุณธรรม ความซื่อสัตย์สุจริต และให้มีความรอบรู้ที่เหมาะสม ดาเนินชีวิตด้วยความอดทน ความเพียร มีสติ ปัญญา
และความรอบคอบ เพื่อให้สมดุล และพร้อมต่อการรองรับการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วและกว้างขวางทั้งด้านวัตถุ
สังคม สิ่งแวดล้อม และวัฒนธรรมจากโลกภายนอกได้เป็นอย่างดี
หลักแนวคิดของเศรษฐกิจพอเพียง
การพัฒ นาตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง คือ การพัฒ นาที่ตั้งอยู่บนพื้นฐานของทางสายกลาง
และความไม่ป ระมาท โดยคานึ งถึงความพอประมาณ ความมีเหตุผล การสร้างภูมิคุ้มกันที่ดี ในตัว ตลอดจนใช้
ความรู้ความรอบคอบ และคุณธรรม ประกอบการวางแผน การตัดสินใจ และการกระทา
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง มีหลักพิจารณาอยู่ 5 ส่วน ดังนี้
• กรอบแนวคิด เป็นปรัชญาที่ชี้แนะแนวทางการดารงอยู่ และปฏิบัติตนในทางที่ควรจะเป็น
โดยมีพื้นฐานมาจากวิถีชีวิตดั้งเดิ มของสังคมไทย สามารถนามาประยุกต์ใช้ได้ตลอดเวลา และเป็นการมองโลกเชิง
ระบบที่มีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา มุ่งเน้นการรอดพ้นจากภัย และวิกฤต เพื่อความมั่นคง และความยั่งยืน
ของการพัฒนา
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• คุณลักษณะเศรษฐกิจพอเพียง สามารถนามาประยุกต์ใช้กับการปฏิบัติตนได้ในทุกระดับ โดย
เน้นการปฏิบัติบนทางสายกลาง และการพัฒนาอย่างเป็นขั้นตอน
• คานิยาม ความพอเพียงจะต้องประกอบด้วย 3 คุณลักษณะ พร้อม ๆ กัน ดังนี้
ความพอประมาณ หมายถึ ง ความพอดี ที่ ไม่ น้ อ ยเกิ น ไปและไม่ ม ากเกิ น ไปโดยไม่
เบียดเบียนตนเองและผู้อื่น เช่นการผลิตและการบริโภค
ความมีเหตุผล หมายถึง การตัดสินใจเกี่ยวกับระดับของความพอเพียงนั้น จะต้องเป็นไปอย่าง
มีเหตุผลโดยพิจารณาจากเหตุปัจจัยที่เกี่ยวข้องตลอดจนคานึงถึงผลที่คาดว่าจะเกิดขึ้นจากการกระทานั้น ๆ อย่างรอบคอบ
การมี ภู มิ คุ้ ม กั น ที่ ดี ใ นตั ว หมายถึ ง การเตรี ย มตั ว ให้ พ ร้ อ มรั บ ผลกระทบ และ
การเปลี่ยนแปลงด้านต่าง ๆ ที่จะเกิดขึ้น โดยคานึงถึงความเป็นไปได้ของสถานการณ์ ต่าง ๆ ที่คาดว่าจะเกิดขึ้นใน
อนาคตทั้งใกล้และไกล
• เงื่อนไข การตัดสินใจและการดาเนินกิจกรรมต่าง ๆ ให้อยู่ในระดับพอเพียงนั้น ต้องอาศัยทั้ง
ความรู้ และคุณธรรมเป็นพื้นฐาน กล่าวคือ
เงื่อนไขความรู้ ประกอบด้วย ความรอบรู้เกี่ยวกับ วิช าการต่าง ๆ ที่ เกี่ยวข้องอย่าง
รอบด้ าน ความรอบคอบที่ จ ะน าความรู้ เหล่ านั้ น มาพิ จ ารณาให้ เชื่ อ มโยงกัน เพื่ อ ประกอบการวางแผน และ
ความระมัดระวังในขั้นปฏิบัติ
เงื่อ นไขคุ ณ ธรรม ที่ จ ะต้ อ งเสริม สร้าง ประกอบด้ ว ย มี ค วามตระหนั ก ในคุ ณ ธรรม
มีความซื่อสัตย์สุจริตและมีความอดทน มีความเพียร ใช้สติปัญญาในการดาเนินชีวิต
• แนวทางปฏิบัติ/ผลที่คาดว่าจะได้รับ จากการนาปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกต์ใช้
คือ การพัฒนาที่สมดุลและยั่งยืน พร้อมรับต่อการเปลี่ยนแปลงในทุกด้าน ทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อม
ความรู้และเทคโนโลยี
เศรษฐกิจพอเพียงกับทฤษฎีใหม่ตามแนวพระราชดาริ
เศรษฐกิจพอเพีย ง และแนวทางปฏิบัติของทฤษฎีใหม่ เป็นแนวทางในการพัฒ นาที่นาไปสู่
ความสามารถในการพึ่งตนเองในระดับ ต่าง ๆ อย่างเป็นขั้นตอน โดยลดความเสี่ยงเกี่ยวกับความผั นแปรของ
ธรรมชาติ หรือการเปลี่ ยนแปลงจากปั จ จัยต่าง ๆ โดยอาศัยความพอประมาณ และความมีเหตุผ ล การสร้าง
ภูมิคุ้มกันที่ดี มีความรู้ ความเพียรและความอดทน สติและปัญญา การช่วยเหลือซึ่งกันและกัน และความสามัคคี
เศรษฐกิจพอเพียงมีความหมายกว้างกว่าทฤษฎีใหม่โดยที่เศรษฐกิจพอเพียงเป็นกรอบแนวคิด
ที่ชี้บ อกหลั กการ และแนวทางปฏิบัติของทฤษฎีใหม่ ในขณะที่แนวพระราชดาริเกี่ยวกับทฤษฎีใหม่หรือเกษตร
ทฤษฎีใหม่ ซึ่งเป็นแนวทางการพัฒนาภาคเกษตรอย่างเป็นขั้นตอนนั้น เป็นตัวอย่างการใช้หลักเศรษฐกิจพอเพียง
ในทางปฏิบัติ ที่เป็นรูปธรรมเฉพาะในพื้นที่ที่เหมาะสม
ทฤษฎี ใหม่ ต ามแนวพระราชด าริ อาจเปรี ย บเที ย บกั บ หลั ก เศรษฐกิ จ พอเพี ย ง ซึ่ ง มี อ ยู่
2 แบบ คือ แบบพื้นฐานกับแบบก้าวหน้า ได้ดั้งนี้
ความพอเพียงในระดับบุคคลและครอบครัวโดยเฉพาะเกษตรกร เป็นเศรษฐกิจพอเพียงแบบ
พื้นฐาน เทียบได้กับทฤษฎีใหม่ขั้นที่ 1 ที่มุ่งแก้ปัญหาของเกษตรกรที่อยู่ห่างไกลแหล่งน้า ต้องพึ่งน้าฝนและประสบ
ความเสี่ยงจากการที่น้าไม่พอเพียง แม้กระทั่งสาหรับการปลูกข้าวเพื่อบริโภค และมีข้อสมมติว่า มีที่ดินพอเพียง
ในการขุดบ่อเพื่อแก้ปัญหาในเรื่องดังกล่าวจากการแก้ปัญหาความเสี่ยงเรื่องน้า จะทาให้เกษตรกรสามารถมีข้าว
เพื่อการบริโภคยังชีพในระดับหนึ่งได้ และใช้ที่ดินส่วนอื่น ๆ สนองความต้องการพื้นฐานของครอบครัว รวมทั้งขาย
ในส่วนที่เหลือเพื่อมีรายได้ที่จะใช้เป็นค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่ไม่สามารถผลิตเองได้ ทั้งหมดนี้เป็นการสร้างภูมิคุ้มกันในตัว
ให้เกิดขึ้นในระดับครอบครัว
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อย่ า งไรก็ ต าม แม้ ก ระทั่ ง ในทฤษฎี ใหม่ ขั้ น ที่ 1 ก็ จ าเป็ น ที่ เกษตรกรจะต้ อ งได้ รั บ ความ
ช่วยเหลือจากชุมชนราชการ มูลนิธิ และภาคเอกชน ตามความเหมาะสม
ความพอเพี ย งในระดั บ ชุ ม ชน และระดั บ องค์ ก ร เป็ น เศรษฐกิ จ พอเพี ย งแบบก้ า วหน้ า
ซึ่งครอบคลุมทฤษฎีใหม่ขั้นที่ 2 เป็นเรื่องของการสนับสนุนให้เกษตรกรรวมพลังกันในรูปกลุ่มหรือสหกรณ์ หรือการ
ที่ธุรกิจต่าง ๆ รวมตัวกันในลักษณะเครือข่ายวิสาหกิจ
กล่าวคือ เมื่อสมาชิกในแต่ละครอบครัวหรือองค์กรต่าง ๆ มีความพอเพียงขั้นพื้นฐานเป็น
เบื้ อ งต้ น แล้ ว ก็ จ ะรวมกลุ่ ม กั น เพื่ อ ร่ ว มมื อ กั น สร้ า งประโยชน์ ใ ห้ แ ก่ ก ลุ่ ม และส่ ว นรวมบนพื้ น ฐานของการ
ไม่เบียดเบียนกัน การแบ่งปันช่วยเหลือซึ่งกันและกันตามกาลังและความสามารถของตนซึ่งจะสามารถทาให้ ชุมชน
โดยรวมหรือเครือข่ายวิสาหกิจนั้น ๆ เกิดความพอเพียงในวิถีปฏิบัติอย่างแท้จริง
ความพอเพียงในระดับประเทศ เป็นเศรษฐกิจพอเพียงแบบก้าวหน้า ซึ่งครอบคลุมทฤษฎีใหม่ขั้นที่
3 ซึ่งส่ งเสริ มให้ ชุมชนหรือเครื อข่ายวิสาหกิจสร้างความร่วมมือกับองค์ กรอื่น ๆ ในประเทศ เช่น บริษั ทขนาดใหญ่
ธนาคาร สถาบันวิจัย เป็นต้น
การสร้างเครือข่ายความร่วมมือในลักษณะเช่นนี้จะเป็นประโยชน์ในการสืบทอดภูมิปัญญา
แลกเปลี่ยนความรู้ เทคโนโลยี และบทเรียนจากการพัฒนา หรื อร่วมมือกันพัฒนา ตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง
ทาให้ป ระเทศอัน เป็ น สั งคมใหญ่อัน ประกอบด้ว ย ชุมชน องค์กร และธุรกิจต่าง ๆ ที่ดาเนินชีวิตอย่างพอเพียง
กลายเป็นเครือข่ายชุมชนพอเพียงที่เชื่อมโยงกันด้วยหลักไม่เบียดเบียน แบ่งปัน และช่วยเหลือซึ่งกันและกันได้ในที่สุด
“… ขอให้ทุกคนมีความปรารถนาที่จะให้เมืองไทยพออยู่พอกิน มีความสงบและทางานตั้งอธิษฐาน
ตั้ งปณิ ธ าน ในทางนี้ ที่ จ ะให้ เมื อ งไทยอยู่ แ บบพอกิ น ไม่ ใช่ ว่ าจะรุ่ งเรื อ งอย่ า งยอด แต่ มี ค วามพออยู่ พ อกิ น
มีความสงบ เปรียบเทียบกับประเทศอื่น ๆ ถ้าเรารักษาความพออยู่พอกินนี้ได้เราก็จะยอดยิ่งยวดได้ …
ฉะนั้นถ้าทุกท่านซึ่งถือว่าเป็นผู้มีความคิดและมีอิทธิพล มีพลังที่จะทาให้ผู้อื่น ซึ่งมีความคิดเหมือนกัน
ช่วยกันรักษาส่วนรวมให้อยู่ดีกินดีพอสมควร ขอย้าพอควร พออยู่พอกิน มีความสงบ ไม่ให้คนอื่นมาแย่งคุณสมบัติ
นี้จากเราไปได้ ก็จะเป็นของขวัญวันเกิดทีถ่ าวรที่จะมีคุณค่าอยู่ตลอดกาล”
พระราชดารัสเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนพรรษา 23 ธันวาคม 2542
ข้อมูลจาก : คณะอนุกรรมการขับเคลื่อนเศรษฐกิจพอเพียง สานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ

คุณธรรมพื้นฐาน 8 ประการ ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงทีค่ วรปลูกฝัง
1. ขยัน
2. ประหยัด
3. ซื่อสัตย์
4. มีวินัย
5. สุภาพ
6. สะอาด
7. สามัคคี
8. มีน้าใจ
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รูปภาพจาก http://www.baanmaha.com/community/thread37234.html
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ค่านิยมหลักของคนไทย 12 ประการ ตามนโยบายของ คสช.
1. มีความรักชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์
2. ซื่อสัตย์ เสียสละ อดทน มีอุดมการณ์ในสิ่งที่ดีงามเพื่อส่วนรวม
3. กตัญญูต่อพ่อแม่ ผู้ปกครอง ครูบาอาจารย์
4. ใฝ่หาความรู้ หมั่นศึกษาเล่าเรียนทั้งทางตรง และทางอ้อม
5. รักษาวัฒนธรรมประเพณีไทยอันงดงาม
6. มีศีลธรรม รักษาความสัตย์ หวังดีต่อผู้อื่น เผื่อแผ่และแบ่งปัน
7. เข้าใจเรียนรู้การเป็นประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขที่ถูกต้อง
8. มีระเบียบวินัย เคารพกฎหมาย ผู้น้อยรู้จักการเคารพผู้ใหญ่
9. มีสติรู้ตัว รู้คิด รู้ทา รู้ปฏิบัติตามพระราชดารัสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
10. รู้จักดารงตนอยู่โดยใช้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงตามพระราชดารัสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
รู้จักอดออมไว้ใช้เมื่อยามจาเป็น มีไว้พอกินพอใช้ ถ้าเหลือก็แจกจ่ายจาหน่าย และพร้อมที่จะขยายกิจการเมื่อมีความพร้อม
เมื่อมีภูมิคุ้มกันที่ดี
11. มีความเข้มแข็งทั้งร่างกาย และจิตใจ ไม่ยอมแพ้ต่ออานาจฝ่ายต่า หรือกิเลส มีความละอายเกรงกลัว
ต่อบาปตามหลักของศาสนา
12. คานึงถึงผลประโยชน์ของส่วนรวม และของชาติมากกว่าผลประโยชน์ของตนเอง
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2. รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2560
รัชกาลที่ 10 พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ มหิศรภูมิพลราชวรางกูร
กิติสิริสมบูรณ์อดุลยเดช สยามินทราธิเบศรราชวโรดม บรมนาถบพิตร พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ตราไว้ ณ วันที่ 6
เมษายน พุทธศักราช 2560 เป็นปีที่ 2 ในรัชกาลปัจจุบัน (รวม 279 มาตรา) โดยมีประเด็นสาคัญที่เกี่ยวข้องกับ
การศึกษา คือ
หมวด 5 หน้าที่ของรัฐ
มาตรา 54 รัฐต้องดาเนิน การให้เด็กทุกคนได้รับการศึกษาเป็นเวลาสิบสองปี ตั้งแต่ก่อนวัยเรียนจนจบ
การศึกษาภาคบังคับอย่างมีคุณภาพ โดยไม่เก็บค่าใช้จ่าย รัฐต้องดาเนินการให้เด็กเล็กได้รับการดูแลและพัฒนา
ก่อนเข้ารับการศึกษา ตามวรรคหนึ่ง เพื่อพัฒ นาร่างกาย จิตใจ วินัย อารมณ์ สังคม และสติปัญญาให้สมกับวัย
โดยส่งเสริม และสนับสนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และภาคเอกชน เข้ามีส่วนร่วมในการดาเนินการด้วย
รัฐต้องดาเนินการให้ประชาชนได้รับการศึกษาตามความต้องการในระบบต่างๆ รวมทั้งส่งเสริมให้มีการเรียนรู้
ตลอดชีวิต และจัดให้มีการร่วมมือกันระหว่างรัฐ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และภาคเอกชน ในการจัดการศึกษาทุก
ระดั บ โดยรั ฐมี ห น้ าที่ ด าเนิ น การ ก ากั บ ส่ งเสริ มและสนั บสนุ น ให้ การจั ดการศึ กษาดั งกล่ าวมี คุ ณ ภาพและได้
มาตรฐานสากล ทั้งนี้ ตามกฎหมายว่าด้วยการศึกษาแห่ งชาติซึ่งอย่างน้อยต้องมีบทบัญญั ติเกี่ยวกับการจัดทาแผน
การศึกษาแห่งชาติ และการดาเนินการและตรวจสอบการดาเนินการให้เป็นไปตามแผนการศึกษาแห่งชาติด้วย
การศึกษาทั้งปวงต้องมุ่งพัฒนาผู้เรียนให้เป็นคนดี มีวินัย ภูมิใจในชาติ สามารถเชี่ยวชาญได้ตามความถนัด
ของตน และมีความรับผิดชอบต่อครอบครัว ชุมชน สังคม และประเทศชาติ
ในการดาเนินการให้เด็กเล็กได้รับการดูแลและพัฒนาตามวรรคสอง หรือให้ประชาชนได้รับการศึกษาตาม
วรรคสาม รัฐต้องดาเนินการให้ผู้ขาดแคลนทุนทรัพย์ได้รับการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการศึกษาตามความถนัดของตน
ให้จัดตั้งกองทุนเพื่อใช้ในการช่วยเหลือผู้ขาดแคลนทุนทรัพย์เพื่อลดความเหลื่อมล้าในการศึกษา และเพื่อ
เสริมสร้างและพัฒนาคุณภาพและประสิทธิภาพครู โดยให้รัฐจัดสรรงบประมาณให้แก่กองทุน หรือใช้มาตรการหรือ
กลไกทางภาษีรวมทั้งการให้ผู้บริจาคทรัพย์สินเข้ากองทุนได้รับประโยชน์ในการลดหย่อนภาษีด้วย ทั้งนี้ ตามที่
กฎหมายบัญญัติ ซึ่งกฎหมายดังกล่าว อย่างน้อยต้องกาหนดให้การบริหารจัดการกองทุนเป็นอิสระและกาหนดให้มี
การใช้จ่ายเงินกองทุนเพื่อบรรลุวัตถุประสงค์ดังกล่าว
หมวด 6 แนวนโยบายแห่งรัฐ
มาตรา 76 รัฐพึงพัฒนาระบบการบริหารราชการแผ่นดินทั้งราชการส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค ส่วนท้องถิ่น และ
งานของรัฐอย่างอื่น ให้เป็นไปตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี โดยหน่วยงานของรัฐต้องร่วมมือและช่วยเหลือ
กันในการปฏิบัติหน้าที่ เพื่อให้การบริหารราชการแผ่นดิน การจัดทาบริการสาธารณะ และการใช้จ่ายเงินงบประมาณ
มีประสิทธิภาพสูงสุด เพื่อประโยชน์สุขของประชาชน รวมตลอดทั้งพัฒนาเจ้าหน้าที่ของรัฐให้มีความซื่อสัตย์สุจริต และ
มีทัศนคติเป็นผู้ให้บริการประชาชนให้เกิดความสะดวก รวดเร็วไม่เลือกปฏิบัติ และปฏิบัติหน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพ
รัฐพึงดาเนินการให้มีกฎหมายเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของหน่วยงานของรัฐ ให้เป็นไปตามระบบ
คุณธรรม โดยกฎหมายดังกล่าวอย่างน้อยต้องมีมาตรการป้องกันมิให้ผู้ใดใช้อานาจ หรือกระทาการโดยมิชอบที่เป็น
การก้าวก่ายหรือแทรกแซงการปฏิบั ติห น้าที่ หรือกระบวนการแต่งตั้ งหรือการพิจารณาความดีความชอบของ
เจ้าหน้าที่ของรัฐ
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หมวด 16 การปฏิรูปประเทศ
มาตรา 258 ให้ดาเนินการปฏิรูปประเทศอย่างน้อยในด้านต่าง ๆ ให้เกิดผล ดังต่อไปนี้
ข. ด้านการบริหารราชการแผ่นดิน
(1) ให้มีการน าเทคโนโลยีที่เหมาะสมมาประยุกต์ใช้ในการบริหารราชการแผ่ นดิน และการจัดทา
บริการสาธารณะ เพื่อประโยชน์ในการบริหารราชการแผ่นดิน และเพื่ออานวยความสะดวกให้แก่ประชาชน
(2) ให้มีการบู รณาการฐานข้อมูล ของหน่วยงานของรัฐทุกหน่วยงานเข้าด้วยกัน เพื่อให้เป็นระบบ
ข้อมูลเพื่อการบริหารราชการแผ่นดินและการบริการประชาชน
(3) ให้มีการปรับปรุงและพัฒนาโครงสร้างและระบบการบริหารงานของรัฐและแผนกาลังคนภาครัฐ
ให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงและความท้าทายใหม่ ๆ โดยต้องดาเนินการให้เหมาะสมกับภารกิจของหน่วยงานของรัฐ
แต่ละหน่วยงานที่แตกต่างกัน
(4) ให้มีการปรับปรุงและพัฒนาการบริหารงานบุคคลภาครัฐเพื่อจูงใจให้ผู้มีความรู้ความสามารถอย่างแท้จริง
เข้ามาทางานในหน่วยงานของรัฐ และสามารถเจริญก้าวหน้าได้ตามความสามารถ และผลสัมฤทธิ์ของงานของแต่ละบุคคล
มีความซื่ อสั ตย์ สุ จริต กล้ าตัดสิ นใจและกระท าในสิ่งที่ ถู กต้อง โดยคิ ดถึงประโยชน์ ส่ วนรวมมากกว่าประโยชน์ ส่ วนตั ว
มีความคิดสร้างสรรค์และคิดค้นนวัตกรรมใหม่ ๆ เพื่อให้การปฏิบัติราชการและการบริหารราชการแผ่นดินเป็นไปอย่างมี
ประสิทธิภาพ และมีมาตรการคุ้มครองป้องกันบุคลากรภาครัฐจากการใช้อานาจโดยไม่เป็นธรรมของผู้บังคับบัญชา
(5) ให้มีการปรับปรุงระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ ให้มีความคล่องตัว เปิดเผย ตรวจสอบได้ และ
มีกลไกในการป้องกันการทุจริตทุกขั้นตอน
จ. ด้านการศึกษา
(1) ให้สามารถเริ่มดาเนินการให้เด็กเล็กได้รับการดูแลและพัฒนาก่อนเข้ารับการศึกษา ตามมาตรา 54 วรรค
สอง เพื่อให้เด็กเล็กได้รับการพัฒนาร่างกาย จิตใจ วินัย อารมณ์ สังคม และสติปัญญาให้สมกับวัยโดยไม่เก็บค่าใช้จ่าย
(2) ให้ดาเนินการตรากฎหมายเพื่อจัดตั้งกองทุนตามมาตรา 54 วรรคหก ให้แล้วเสร็จภายในหนึ่งปี
นับแต่วันประกาศใช้รัฐธรรมนูญนี้
(3) ให้มีกลไกและระบบการผลิต คัดกรองและพัฒนาผู้ประกอบวิชาชีพครูและอาจารย์ให้ได้ผู้มีจิต
วิญญาณของความเป็นครู มีความรู้ความสามารถอย่างแท้จริง ได้รับค่าตอบแทนที่เหมาะสมกับความสามารถและ
ประสิทธิภาพในการสอน รวมทั้งมีกลไกสร้างระบบคุณธรรมในการบริหารงานบุคคลของผู้ประกอบวิชาชีพครู
(4) ปรับ ปรุงการจั ดการเรียนการสอนทุกระดับเพื่อให้ ผู้เรียนสามารถเรียนได้ตามความถนัด และ
ปรับปรุงโครงสร้างของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อบรรลุเป้าหมายดังกล่าว โดยสอดคล้องกันทั้งในระดับชาติ และ
ระดับพื้นที่
มาตรา 261 ในการปฏิรูป ตามมาตรา 258 จ. ด้านการศึกษา ให้ มีคณะกรรมการที่มีความเป็นอิส ระ
คณะหนึ่ ง ที่คณะรัฐมนตรีแต่งตั้งดาเนิ นการศึกษา และจัดทาข้อเสนอแนะและร่างกฎหมายที่เกี่ยวข้องในการ
ดาเนินการให้บรรลุเป้าหมายเพื่อเสนอคณะรัฐมนตรีดาเนินการต่อไป
ให้คณะรัฐมนตรีแต่งตั้งคณะกรรมการตามวรรคหนึ่งให้แล้วเสร็จภายในหกสิบวันนับแต่วันประกาศใช้
รัฐธรรมนูญนี้ และให้คณะกรรมการดาเนินการศึกษาและจัดทาข้อเสนอแนะและร่างกฎหมายให้แล้วเสร็จ และ
เสนอต่อคณะรัฐมนตรีภายในสองปีนับแต่วันที่ได้รับการแต่งตั้ง
บทเฉพาะกาล
มาตรา 265 ให้คณะรักษาความสงบแห่งชาติที่ดารงตาแหน่งอยู่ในวันก่อนวันประกาศใช้รัฐธรรมนูญนี้
ยังคงอยู่ในตาแหน่งเพื่อปฏิบัติหน้าที่ต่อไปจนกว่าคณะรัฐมนตรีที่ตั้งขึ้นใหม่ภายหลังการเลือกตั้งทั่วไปครั้งแรก
ตามรัฐธรรมนูญนี้จะเข้ารับหน้าที่ในระหว่างการปฏิบัติหน้าที่ตามวรรคหนึ่ง
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ให้ หั วหน้ าคณะรักษาความสงบแห่ งชาติ และคณะรักษาความสงบแห่ งชาติยังคงมีหน้ าที่และอานาจตามที่
บัญญัติไว้ในรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (ฉบับชั่วคราว) พุทธศักราช 2557 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยรัฐธรรมนูญแห่ง
ราชอาณาจักรไทย (ฉบับชั่วคราว) พุทธศักราช 2557 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 1) พุทธศักราช 2558 และรัฐธรรมนูญแห่ง
ราชอาณาจั กรไทย (ฉบั บชั่ วคราว) พุ ทธศั กราช 2557 แก้ ไขเพิ่ มเติ ม (ฉบั บที่ 2) พุ ทธศั กราช 2559 และให้ ถื อว่ า
บทบัญญัติของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยในส่วนที่เกี่ยวกับอานาจของหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ
และคณะรักษาความสงบแห่งชาติยังคงมีผลใช้บังคับได้ต่อไป
มาตรา 279 บรรดาประกาศ คาสั่ง และการกระทาของคณะรักษาความสงบแห่งชาติหรือของหัวหน้าคณะ
รักษาความสงบแห่ งชาติที่ใช้บั งคับ อยู่ ในวันก่อนวันประกาศใช้รัฐธรรมนูญ นี้ หรือที่จะออกใช้บังคับต่อไปตาม
มาตรา 265 วรรคสอง ไม่ว่าเป็นประกาศ คาสั่ง หรือการกระทาที่มีผลใช้บังคับในทางรัฐธรรมนูญ ทางนิติบัญญัติ
ทางบริ ห าร หรื อ ทางตุ ล าการ ให้ ป ระกาศ ค าสั่ ง การกระท า ตลอดจนการปฏิ บั ติ ต ามประกาศ ค าสั่ ง หรื อ
การกระทานั้น เป็นประกาศ คาสั่ง การกระทา หรือการปฏิบัติที่ชอบด้วยรัฐธรรมนูญนี้และกฎหมาย และมีผล
ใช้บังคับโดยชอบด้วยรัฐธรรมนูญนี้ต่อไป
การยกเลิกหรือแก้ไขเพิ่มเติมประกาศหรือคาสั่งดังกล่าว ให้กระทาเป็นพระราชบัญญัติ เว้นแต่ประกาศ
หรือคาสั่งที่มีลักษณะเป็นการใช้อานาจทางบริหาร การยกเลิกหรือแก้ไขเพิ่มเติมให้กระทาโดยคาสั่งนายกรัฐมนตรี
หรือมติคณะรัฐมนตรี แล้วแต่กรณี
บรรดาการใด ๆ ที่ได้รับรองไว้ในรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (ฉบับชั่วคราว) พุทธศักราช 2557
ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (ฉบับชั่วคราว) พุทธศักราช 2557 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 1)
พุท ธศักราช 2558 และรัฐ ธรรมนู ญ แห่ งราชอาณาจักรไทย (ฉบั บชั่ว คราว) พุ ท ธศักราช 2557 แก้ไขเพิ่ มเติ ม
(ฉบับที่ 2) พุทธศักราช 2559 ว่าเป็นการชอบด้วยรัฐธรรมนูญและกฎหมาย รวมทั้งการกระทาที่เกี่ยวเนื่องกับกรณี
ดังกล่าวให้ถือว่าการนั้นและการกระทานั้นชอบด้วยรัฐธรรมนูญนี้และกฎหมาย
(ที่มา : http://www.kruthai.info/4093/)
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3. ยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ 20 ปี (พ.ศ.2561-2580)
ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ. 2561-2580) เป็นยุทธศาสตร์ชาติฉบับแรกของประเทศไทยตามรัฐธรรมนูญแห่ง
ราชอาณาจักรไทย ซึ่งจะต้องนาไปสู่การปฏิบัติเพื่อให้ประเทศไทยบรรลุวิสัยทัศน์ “ประเทศไทยมีความมั่นคง มั่งคั่ง
ยั่งยืน เป็นประเทศพัฒนาแล้ว ด้วยการพัฒนาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง”
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ยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ. 2561 - 2580) มีวิสัยทัศน์ประเทศไทย คือ “ประเทศไทยมีความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน
เป็ นประเทศพั ฒ นาแล้ ว ด้ วยการพั ฒนาตามหลั กปรั ชญาของเศรษฐกิ จพอเพี ยง” หรือเป็ นคติ พจน์ ประจาชาติว่ า
“มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน”
ความมั่ นคง หมายถึ ง การมี ความมั่ นคงปลอดภั ยจากภั ยและการเปลี่ ยนแปลงทั้ งภายในประเทศ และ
ภายนอกประเทศในทุกระดับ ทั้งระดับประเทศ สังคม ชุมชน ครัวเรือน และปัจเจกบุคคล และมีความมั่นคงในทุ กมิติ
ทั้งมิติทางการทหาร เศรษฐกิจ สั งคม สิ่งแวดล้อม และการเมือง เช่น ประเทศมีความมั่นคงในเอกราชและอธิปไตย
มีการปกครองระบอบประชาธิปไตยที่มีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข สถาบันชาติศาสนา พระมหากษัตริย์มีความ
เข้มแข็ง เป็นศูนย์กลางและเป็นที่ยึดเหนี่ยวจิตใจของประชาชน มีระบบการเมืองที่มั่นคง เป็นกลไกที่นาไปสู่การบริหาร
ประเทศ ที่ต่อเนื่องและโปร่งใสตามหลักธรรมาภิบาล สังคมมีความปรองดองและความสามัคคี สามารถผนึกกาลังเพื่อ
พัฒนาประเทศ ชุมชน มีความเข้มแข็ง ครอบครัวมีความอบอุ่น ประชาชนมีความมั่นคงในชีวิต มีงานและรายได้ที่มั่ นคง
พอเพียงกับการด ารงชีวิต มีการออมส าหรับวัยเกษียณ ความมั่นคงของอาหาร พลั งงาน และน้า มีที่อยู่อาศัย และ
ความปลอดภัยในชีวิตทรัพย์สิน
ความมั่งคั่ง หมายถึง ประเทศไทยมีการขยายตัวของเศรษฐกิจอย่างต่อเนื่อง และมีความยั่งยืน จนเข้าสู่กลุ่ม
ประเทศรายได้สูง ความเหลื่อมล้าของการพัฒนาลดลง ประชากรมีความอยู่ดีมีสุขได้รับผลประโยชน์จากการพัฒนา
อย่ างเท่ าเที ยมกั น มากขึ้ น และมี การพั ฒ นาอย่ างทั่ วถึ งทุ กภาคส่ วน มี คุ ณ ภาพชี วิ ตตามมาตรฐานขององค์ การ
สหประชาชาติ ไม่ มี ประชาชนที่ อยู่ ในภาวะความยากจน เศรษฐกิ จในประเทศมี ความเข้มแข็ ง ขณะเดี ยวกั นต้ องมี
ความสามารถในการแข่งขันกับประเทศต่าง ๆ ทั้งในตลาดโลกและตลาดภายในประเทศเพื่ อให้ สามารถสร้างรายได้
ทั้งจากภายในและภายนอกประเทศ ตลอดจนมีการสร้างฐานเศรษฐกิจและสังคมแห่งอนาคตเพื่อให้สอดรับกับบริบท
การพัฒนาที่เปลี่ยนแปลงไป และประเทศไทยมีบทบาทที่สาคัญในเวทีโลก และมีความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจและการค้า
อย่างแน่นแฟ้นกับประเทศในภูมิภาคเอเชีย เป็นจุดสาคัญของการเชื่อมโยงในภูมิภาค ทั้งการคมนาคมขนส่ง การผลิต
การค้า การลงทุน และการทาธุรกิจ เพื่อให้เป็นพลังในการพัฒนา นอกจากนี้ ยังมีความสมบูรณ์ในทุนที่จะสามารถสร้าง
การพัฒนาต่อเนื่ องไปได้ได้แก่ ทุนมนุษย์ทุนทางปัญญา ทุนทางการเงิน ทุนที่เป็นเครื่องมือเครื่องจักร ทุนทางสังคม
และทุนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ความยั่งยืน หมายถึง การพัฒนาที่สามารถสร้างความเจริญ รายได้และคุณภาพชีวิตของประชาชนให้เพิ่มขึ้น
อย่างต่อเนื่อง ซึ่งเป็นการเจริญเติบโตของเศรษฐกิจที่อยู่บนหลักการใช้การรักษาและการฟื้นฟูฐานทรัพยากรธรรมชาติ
อย่างยั่งยืน ไม่ใช้ทรัพยากรธรรมชาติจนเกินพอดีไม่สร้างมลภาวะต่อสิ่งแวดล้อมจนเกินความสามารถในการรองรับและ
เยียวยาของระบบนิเวศ การผลิตและการบริโภคเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม และสอดคล้องกับเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน
ทรัพยากรธรรมชาติมีความอุดมสมบูรณ์มากขึ้นและสิ่งแวดล้อมมีคุณภาพดีขึ้น คนมีความรับผิดชอบต่อสังคม มีความ
เอื้ออาทร เสียสละเพื่อผลประโยชน์ส่วนรวม รัฐบาลมีนโยบายที่มุ่งประโยชน์ส่วนรวมอย่างยั่งยืน และให้ความสาคัญกับ
การมีส่วนร่วมของประชาชน และทุกภาคส่วนในสังคมยึดถือและปฏิบัติตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อการ
พัฒนาอย่างสมดุล มีเสถียรภาพ และยั่งยืน
เป้าหมายการพัฒนาประเทศ คือ “ประเทศชาติมั่นคง ประชาชนมีความสุข เศรษฐกิจพัฒนาอย่างต่อเนื่อง
สั งคมเป็ น ธรรม ฐานทรั พ ยากรธรรมชาติ ยั่ งยื น ” โดยยกระดั บ ศั ก ยภาพของประเทศในหลากหลายมิ ติ
พั ฒนาคนในทุ กมิ ติ และในทุ กช่ วงวั ย ให้ เป็ นคนดี เก่ ง และมี คุ ณภาพ สร้างโอกาส และความเสมอภาคทางสั งคม
สร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม และมีภาครัฐของประชาชนเพื่อประชาชนและประโยชน์ส่วนรวม
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ยุทธศาสตร์ชาติ 6 ด้าน ประกอบด้วย
1. ยุทธศาสตร์ชาติด้านความมั่นคง
ยุทธศาสตร์ ชาติด้านความมั่ นคง มีเป้าหมายการพั ฒนาที่ส าคัญ คือ ประเทศชาติมั่นคง ประชาชนมีความสุ ข
เน้นการบริหารจัดการสภาวะแวดล้อมของประเทศให้มีความมั่นคง ปลอดภัย เอกราช อธิปไตย และมีความสงบเรียบร้อยในทุกระดับ
ตั้งแต่ระดับชาติ สังคม ชุมชน มุ่งเน้นการพัฒนาคน เครื่องมือ เทคโนโลยี และระบบฐานข้อมูลขนาดใหญ่ ให้มีความพร้อมสามารถ
รับมือกับภัยคุกคามและภัยพิบัติได้ทุกรูปแบบ และทุกระดับความรุนแรง ควบคู่ไปกับการป้องกันและแก้ไขปัญหาด้านความมั่นคง
ที่มีอยู่ในปัจจุบัน และที่อาจจะเกิดขึ้นในอนาคต ใช้กลไกการแก้ไขปัญหาแบบบูรณาการทั้งกับส่วนราชการ ภาคเอกชน ประชาสังคม
และองค์กรที่ไม่ใช่รัฐ รวมถึงประเทศเพื่อนบ้านและมิตรประเทศทั่วโลกบนพื้นฐานของหลักธรรมาภิบาล
ตัวชี้วัด ประกอบด้วย (1) ความสุขของประชากรไทย (2) ความมั่นคงปลอดภัยของประเทศ (3) ความพร้อมของ
กองทัพ หน่วยงานด้านความมั่นคง และการมีส่วนร่วมของภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชนในการป้องกันและแก้ไข
ปัญหาความมั่นคง (4) บทบาทและการยอมรับในด้านความมั่นคงของไทยในประชาคมระหว่างประเทศ และ (5) ประสิทธิภาพ
การบริหารจัดการความมั่นคงแบบองค์รวม โดยประเด็นยุทธศาสตร์ชาติด้านความมั่นคง ประกอบด้วย 5 ประเด็น ได้แก่
1. การรั กษาความสงบภายในประเทศ เพื่ อสร้ างเสริ มความสงบเรี ยบร้ อยและสั นติ สุ ขให้ เกิ ดขึ้ นกั บ
ประเทศชาติบ้านเมือง โดย (1) การพัฒนาและเสริมสร้างคน ในทุกภาคส่วนให้มีความเข้มแข็ง มีความพร้อม ตระหนักในเรื่ อง
ความมั่ นคง และมี ส่ วนร่ วมในการแก้ไขปั ญหา (2) การพั ฒนาและเสริมสร้างความจงรักภั กดีต่ อสถาบันหลั กของชาติ
(3) การพัฒนาและเสริมสร้างการเมืองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขที่มีเสถียรภาพ และมี
ธรรมาภิบาล เห็นแก่ประโยชน์ของประเทศชาติมากกว่าประโยชน์ส่วนตน และ (4) การพัฒนาและเสริมสร้างกลไกที่สามารถ
ป้องกันและขจัดสาเหตุของประเด็นปัญหาความมั่นคงที่สาคัญ
2. การป้องกันและแก้ไขปัญหาที่มีผลกระทบต่อความมั่นคง เพื่อแก้ไขปัญหาเดิม และป้องกันไม่ให้ปัญหาใหม่
เกิดขึ้น โดย (1) การแก้ไขปัญหาความมั่นคง ในปัจจุบัน (2) การติดตาม เฝ้าระวัง ป้องกัน และแก้ไขปัญหาที่อาจอุบัติขึ้นใหม่
(3) การสร้างความปลอดภัยและความสันติสุขอย่างถาวรในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ และ (4) การรักษาความมั่นคงและ
ผลประโยชน์ทางทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมทั้งทางบกและทางทะเล
3. การพัฒนาศักยภาพของประเทศให้พร้อมเผชิญภัยคุกคามที่กระทบต่อความมั่นคงของชาติ เพื่อยกระดับ
ขีดความสามารถของกองทัพและหน่วยงานด้านความมั่นคง โดย (1) การพัฒนาระบบงานข่าวกรองแห่งชาติแบบบูรณาการ
อย่างมีประสิทธิภาพ (2) การพัฒนาและผนึกพลังอานาจแห่งชาติ กองทัพ และหน่วยงานความมั่นคง รวมทั้งภาครัฐ และ
ภาคประชาชน ให้พร้อมป้องกันและรักษาอธิปไตยของประเทศ และเผชิญกับภัยคุกคามได้ทุกมิติทุกรูปแบบและทุกระดับ
และ (3) การพัฒนาระบบเตรียมพร้อมแห่งชาติและการบริหารจัดการภัยคุกคามให้มีประสิทธิภาพ
4. การบูรณาการความร่วมมือด้านความมั่นคงกับอาเซียนและนานาชาติ รวมถึงองค์กรภาครัฐและที่มิใช่ภาครัฐ เพื่อ
สร้ างเสริมความสงบสุ ข สั นติ สุ ข ความมั่นคง และความเจริญ ก้ าวหน้ า ให้ กั บประเทศชาติ ภูมิ ภาค และโลกอย่างยั่งยืน โดย
(1) การเสริมสร้างและรักษาดุลยภาพสภาวะแวดล้อมระหว่างประเทศ (2) การเสริมสร้างและธารงไว้ซึ่งสันติภาพและความมั่นคง
ของภูมิภาค และ (3) การร่วมมือทางการพัฒนากับประเทศเพื่อนบ้าน ภูมิภาค โลก รวมถึงองค์กรภาครัฐและที่มิใช่ภาครัฐ
5. การพั ฒนากลไกการบริ หารจั ดการความมั่ นคงแบบองค์ รวม เพื่ อให้ กลไกส าคั ญต่ าง ๆ ทางานได้ อย่ างมี
ประสิ ทธิภาพ มีการใช้ หลั กธรรมาภิ บาล และการบั งคับใช้กฎหมายอย่างเคร่งครัด โดย (1) การพั ฒนากลไกให้ พร้อมส าหรับ
การติดตาม เฝ้าระวัง แจ้งเตือน ป้องกัน และแก้ไขปัญหาความมั่นคงแบบองค์รวม อย่างเป็นรูปธรรม (2) การบริหารจัดการความ
มั่นคง ให้เอื้ออานวยต่อการพัฒนาประเทศในมิติอื่น ๆ และ (3) การพัฒนากลไกและองค์กรขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติ ด้านความมั่นคง

สานักงานเขตพื้นทีก่ ารศึกษามัธยมศึกษา เขต 42

17
แผนพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ.2563-2565

2. ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน
ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน มีเป้าหมายการพัฒนาที่มุ่งเน้นการยกระดับ
ศักยภาพของประเทศในหลากหลายมิติ บนพื้นฐาน แนวคิด 3 ประการ ได้แก่ (1) “ต่อยอดอดีต” โดยมองกลับไปที่รากเหง้า
ทางเศรษฐกิ จ อั ตลั กษณ์ วั ฒนธรรม ประเพณี วิ ถี ชี วิ ต และจุ ดเด่ นทางทรั พยากรธรรมชาติ ที่ หลากหลาย รวมทั้ ง
ความได้เปรียบเชิงเปรียบเทียบของประเทศในด้านอื่น ๆ นามาประยุกต์ผสมผสานกับเทคโนโลยีและนวัตกรรม เพื่อให้
สอดรับกับบริบทของเศรษฐกิจ และสังคมโลกสมัยใหม่ (2) “ปรับปัจจุบัน” เพื่อปูทางสู่อนาคต ผ่านการพัฒนาโครงสร้าง
พื้นฐานของประเทศในมิติต่าง ๆ ทั้งโครงข่ายระบบคมนาคมและขนส่ง โครงสร้างพื้นฐานวิทยาศาสตร์เทคโนโลยี และดิจิทัล
และการปรับสภาพแวดล้อม ให้เอื้อต่อการพัฒนาอุตสาหกรรมและบริการอนาคต และ (3) สร้างคุณค่าใหม่ ในอนาคต”
ด้วยการเพิ่มศักยภาพของผู้ประกอบการ พัฒนาคนรุ่นใหม่ รวมถึงปรับรูปแบบธุรกิจ เพื่อตอบสนองต่อความต้องการ
ของตลาด ผสมผสานกับยุทธศาสตร์ที่รองรับอนาคต บนพื้นฐานของการต่อยอดอดีตและปรับปัจจุบัน พร้อมทั้งการส่งเสริม
และสนั บสนุนจากภาครั ฐ ให้ ประเทศไทยสามารถสร้ างฐานรายได้ และการจ้ างงานใหม่ ขยายโอกาสทางการค้า และ
การลงทุ นในเวที โลก ควบคู่ ไปกั บการยกระดั บรายได้ และการกิ นดี อยู่ดี รวมถึ งการเพิ่ มขึ้ นของคนชั้ นกลาง และลด
ความเหลื่อมล้าของคน ในประเทศได้ในคราวเดียวกัน
ตัวชี้วัด ประกอบด้วย (1) รายได้ประชาชาติ การขยายตัวของผลิ ตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศ และ
การกระจายรายได้ (2) ผลิตภาพการผลิตของประเทศ ทั้งในปัจจัยการผลิตและแรงงาน (3) การลงทุนเพื่อการวิจัยและ
พัฒนา และ (4) ความสามารถในการแข่งขันของประเทศ โดยประเด็นยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างความสามารถในการ
แข่งขัน ประกอบด้วย 5 ประเด็น ได้แก่
1. การเกษตรสร้างมูลค่า ให้ ความสาคัญกับการเพิ่มผลิตภาพการผลิต ทั้งเชิงปริมาณและมูลค่า และ
ความหลากหลายของสินค้าเกษตร ประกอบด้วย (1) เกษตรอัตลักษณ์พื้นถิ่น (2) เกษตรปลอดภัย (3) เกษตรชีวภาพ
(4) เกษตรแปรรูป และ (5) เกษตรอัจฉริยะ
2. อุ ตสาหกรรมและบริ การแห่ งอนาคต โดยสร้างอุ ตสาหกรรมและบริการแห่ งอนาคตที่ ขับเคลื่ อน
ประเทศไทยไปสู่ประเทศที่พัฒนาแล้วด้วยนวัตกรรมและเทคโนโลยีแห่งอนาคต ประกอบด้วย (1) อุตสาหกรรมชีวภาพ
(2) อุ ตสาหกรรมและบริ การการแพทย์ ครบวงจร (3) อุ ตสาหกรรมและบริการดิจิ ทั ล ข้อมู ล และปั ญญาประดิษฐ์
(4) อุตสาหกรรมและบริการขนส่งและโลจิสติกส์ และ (5) อุตสาหกรรมความมั่นคงของประเทศ
3. สร้ างความหลากหลายด้ านการท่ องเที่ ยว โดยการรั กษาการเป็ นจุ ดหมายปลายทางที่ ส าคั ญ ของ
การท่องเที่ยวระดับโลก ที่ดึงดูดนักท่องเที่ยวทุกระดับ และเพิ่มสัดส่วนของนักท่องเที่ยวที่มีคุณภาพสูง ประกอบด้วย
(1) ท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์และวัฒนธรรม (2) ท่องเที่ยวเชิงธุรกิจ (3) ท่องเที่ยวเชิงสุขภาพความงามและแพทย์แผนไทย
(4) ท่องเที่ยวสาราญทางน้า และ (5) ท่องเที่ยวเชื่อมโยงภูมิภาค
4. โครงสร้างพื้นฐาน เชื่อมไทย เชื่อมโลก ครอบคลุมถึ งโครงสร้างพื้นฐานทางกายภาพในด้านโครงข่าย
คมนาคม พื้นที่และเมือง รวมถึงเทคโนโลยี ตลอดจนโครงสร้างพื้นฐานทางเศรษฐกิจ โดย (1) เชื่อมโยงโครงข่ายคมนาคม
ไร้ รอยต่ อ (2) สร้ างและพั ฒนาเขตเศรษฐกิ จพิ เศษ (3) เพิ่ มพื้ นที่ และเมื องเศรษฐกิ จ (4) พั ฒ นาโครงสร้างพื้ นฐาน
เทคโนโลยีสมัยใหม่ และ (5) รักษาและเสริมสร้างเสถียรภาพทางเศรษฐกิจมหภาค
5. พัฒนาเศรษฐกิจบนพื้นฐานผู้ประกอบการยุคใหม่ สร้างและพัฒนาผู้ประกอบการยุคใหม่ ที่มีทักษะ
และจิ ต วิ ญ ญาณของการเป็ น ผู้ ป ระกอบการที่ มี ค วามสามารถในการแข่ งขั น และมี อั ต ลั ก ษณ์ ชั ด เจน โดย
(1) สร้างผู้ประกอบการอัจฉริยะ (2) สร้างโอกาสเข้าถึงบริการทางการเงิน (3) สร้างโอกาสเข้าถึงตลาด (4) สร้างโอกาส
เข้าถึงข้อมูล และ (5) ปรับบทบาทและโอกาสการเข้าถึงบริการภาครัฐ
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3. ยุทธศาสตร์ชาติด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์
ยุทธศาสตร์ชาติด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ มีเป้าหมายการพัฒนาที่สาคัญ
เพื่อพัฒนาคนในทุกมิติและในทุกช่วงวัยให้เป็นคนดี เก่ง และมีคุณภาพ โดยคนไทยมีความพร้อมทั้งกาย ใจ สติปัญญา
มีพัฒนาการที่ดีรอบด้าน และมีสุขภาวะที่ดีในทุกช่วงวัย มีจิตสาธารณะ รับผิดชอบต่อสังคมและผู้อื่น มัธยัสถ์ อดออม
โอบอ้อมอารี มีวินัย รักษาศีลธรรม และเป็นพลเมืองดีของชาติ มี หลักคิดที่ถูกต้อง มีทักษะที่จาเป็นในศตวรรษที่ 21
มีทักษะสื่อสารภาษาอังกฤษและภาษาที่ 3 และอนุรักษ์ภาษาท้องถิ่น มีนิสัยรักการเรียนรู้และการพัฒนาตนเองอย่าง
ต่อเนื่องตลอดชีวิต สู่การเป็นคนไทยที่มีทักษะสูง เป็นนวัตกร นักคิด ผู้ประกอบการ เกษตรกรยุคใหม่ และอื่น ๆ โดยมี
สัมมาชีพตามความถนัดของตนเอง
ตั ว ชี้ วั ด ประกอบด้ ว ย (1) การพั ฒ นาคุ ณ ภาพชี วิ ต สุ ขภาวะ และความเป็ น อยู่ ที่ ดี ของคนไทย
(2) ผลสั มฤทธิ์ทางการศึกษาและการเรี ยนรู้ ตลอดชีวิ ต และ (3) การพั ฒนาสั งคมและครอบครัวไทย โดยประเด็ น
ยุทธศาสตร์ชาติด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ ประกอบด้วย 7 ประเด็น ได้แก่
1. การปรับเปลี่ยนค่านิยมและวัฒนธรรม มุ่งเน้นให้สถาบันทางสังคมร่วมปลูกฝังค่านิยมและวัฒนธรรม
ที่พึงประสงค์ โดย (1) การปลู กฝังค่านิ ยมและวัฒนธรรมผ่ านการเลี้ ยงดูในครอบครัว (2) การบู รณาการเรื่องความ
ซื่อสัตย์ วินัย คุณธรรม จริยธรรม ในการจัดการเรียนการสอนในสถานศึกษา (3) การสร้างความเข้มแข็งในสถาบันทาง
ศาสนา (4) การปลูกฝังค่านิยมและวัฒนธรรมโดยใช้ชุมชนเป็นฐาน (5) การสร้างค่านิยมและวัฒนธรรมที่พึงประสงค์
จากภาคธุ ร กิ จ (6) การใช้ สื่ อ และสื่ อ สารมวลชนในการปลู ก ฝั งค่ านิ ย มและวั ฒ นธรรมของคนในสั งคม และ
(7) การส่งเสริม ให้คนไทยมีจิตสาธารณะและมีความรับผิดชอบต่อส่วนรวม
2. การพัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต มุ่งเน้นการพัฒนาคนเชิงคุณภาพ ในทุกช่วงวัย ประกอบด้วย
(1) ช่วงการตั้งครรภ์/ปฐมวัย เน้นการเตรียมความพร้อมให้แก่พ่อแม่ก่อนการตั้งครรภ์ (2) ช่วงวัยเรียน/วัยรุ่น ปลูกฝัง
ความเป็นคนดี มีวินัย พัฒนาทักษะการเรียนรู้ที่สอดรับกับศตวรรษที่ 21 (3) ช่วงวัยแรงงาน ยกระดับศักยภาพทักษะ
และสมรรถนะแรงงานสอดคล้องกับความต้องการของตลาด และ (4) ช่วงวัยผู้สูงอายุ ส่งเสริมให้ผู้สูงอายุเป็นพลังในการ
ขับเคลื่อนประเทศ
3. ปฏิรูปกระบวนการเรียนรู้ที่ตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงใน ศตวรรษที่ 21 มุ่งเน้นผู้เรียนให้มีทักษะ
การเรียนรู้ และมีใจใฝ่เรียนรู้ตลอดเวลา โดย (1) การปรับเปลี่ยนระบบการเรียนรู้ให้เอื้อต่อการพัฒนาทักษะสาหรับ
ศตวรรษที่ 21 (2) การเปลี่ยนโฉมบทบาท “ครู” ให้เป็นครูยุคใหม่ (3) การเพิ่มประสิทธิภาพระบบบริหารจัดการศึกษา
ในทุกระดับ ทุกประเภท (4) การพั ฒนาระบบการเรียนรู้ตลอดชีวิต (5) การสร้างความตื่นตัวให้ คนไทยตระหนั กถึง
บทบาท ความรับผิดชอบ และการวางตาแหน่งของประเทศไทยในภูมิภาคเอเชียอาคเนย์และประชาคมโลก (6) การวาง
พื้นฐานระบบรองรับการเรียนรู้โดยใช้ดิจิทัลแพลตฟอร์ม และ (7) การสร้างระบบการศึกษาเพื่อเป็นเลิศทางวิชาการ
ระดับนานาชาติ
4. การตระหนักถึงพหุ ปัญญาของมนุษย์ที่หลากหลาย โดย (1) การพัฒนาและส่งเสริมพหุ ปัญญาผ่าน
ครอบครัว ระบบสถานศึกษา สภาพแวดล้อม รวมทั้งสื่อตั้งแต่ระดับปฐมวัย (2) การสร้างเส้นทางอาชีพ สภาพแวดล้อม
การท่างาน และระบบสนับสนุน ที่เหมาะสมสาหรับผู้มีความสามารถพิเศษผ่านกลไกต่าง ๆ และ (3) การดึงดูดกลุ่ ม
ผู้เชี่ยวชาญต่างชาติและคนไทยที่มีความสามารถในต่างประเทศให้มาสร้างและพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมให้กับ
ประเทศ
5. การเสริ มสร้ างให้ คนไทยมี สุ ขภาวะที่ ดี ครอบคลุ มทั้ งด้ านกาย ใจ สติ ปั ญ ญา และสั งคม โดย
(1) การสร้ างความรอบรู้ ด้ านสุ ขภาวะ (2) การป้ องกั นและควบคุ มปั จจั ยเสี่ ยงที่ คุ กคามสุ ขภาวะ (3) การสร้ าง
สภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการมีสุขภาวะที่ดี (4) การพัฒนาระบบบริการสุขภาพที่ทันสมัยสนับสนุนการสร้างสุขภาวะที่ดี
และ (5) การส่งเสริมให้ชุมชนเป็นฐานในการสร้างสุขภาวะที่ดีในทุกพื้นที่
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6. การสร้ างสภาพแวดล้ อ มที่ เอื้ อ ต่ อ การพั ฒ นาและเสริ ม สร้ างศั ก ยภาพทรั พ ยากรมนุ ษ ย์ โดย
(1) การสร้ างความอยู่ ดี มี สุ ขของครอบครั วไทย (2) การส่ งเสริ มบทบาทการมี ส่ วนร่ วมของภาครั ฐ ภาคเอกชน
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ครอบครัว และชุมชน ในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ (3) การปลูกฝังและพัฒนาทักษะ
นอกห้องเรียน และ (4) การพัฒนาระบบฐานข้อมูลเพื่อการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
7. การเสริมสร้างศักยภาพการกีฬาในการสร้างคุณค่าทางสังคมและพัฒนาประเทศ โดย (1) การส่งเสริม
การออกก าลั งกาย และกี ฬาขั้ นพื้ นฐานให้ กลายเป็ นวิ ถี ชี วิ ต (2) การส่ งเสริ มให้ ประชาชนมี ส่ วนร่ วมในกิ จกรรม
ออกกาลังกาย กีฬา และนันทนาการ (3) การส่งเสริมการกีฬาเพื่อพัฒนาสู่ระดับอาชีพ และ (4) การพัฒนาบุคลากร
ด้านการกีฬาและนันทนาการเพื่อรองรับการเติบโตของอุตสาหกรรมกีฬา
4. ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม
ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม มีเป้าหมายการพัฒนาที่ สาคัญที่ให้
ความสาคัญการดึงเอาพลังของภาคส่วนต่าง ๆ ทั้งภาคเอกชน ประชาสังคม ชุมชนท้องถิ่น มาร่วมขับเคลื่อน โดยการ
สนับสนุนการรวมตัวของประชาชนในการร่วมคิด ร่วมทาเพื่อส่วนรวม การกระจายอานาจ และความรับผิดชอบไปสู่
กลไกบริหารราชการแผ่นดินในระดับท้องถิ่น การเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชนในการจัดการตนเอง และการเตรียม
ความพร้ อมของประชากรไทยทั้ งในมิ ติ สุ ขภาพ เศรษฐกิจ สั งคม และสภาพแวดล้ อมให้ เป็ นประชากรที่ มี คุณภาพ
สามารถพึ่งตนเอง และทาประโยชน์แก่ครอบครัว ชุมชน และสังคมให้นานที่สุด โดยรัฐให้หลักประกันการเข้าถึงบริการ
และสวัสดิการที่มีคุณภาพอย่างเป็นธรรมและทั่วถึง
ตัวชี้วัด ประกอบด้วย (1) ความแตกต่างของรายได้และการเข้าถึงบริการภาครัฐระหว่างกลุ่มประชากร
(2) ความก้ าวหน้ าของการพั ฒ นาคน (3) ความก้ าวหน้ าในการพั ฒ นาจั งหวั ดในการเป็ น ศู นย์ กลางความเจริ ญ
ทางเศรษฐกิจ สังคม และเทคโนโลยี และ (4) คุณภาพชีวิตของประชากรสูงอายุ โดยประเด็นยุทธศาสตร์ชาติด้านการ
สร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม ประกอบด้วย 4 ประเด็น ได้แก่
1. การลดความเหลื่ อมล้ า สร้ างความเป็ นธรรมในทุ กมิ ติ โดย (1) ปรับโครงสร้างเศรษฐกิ จฐานราก
(2) ปฏิรูประบบภาษีและการคุ้มครองผู้บริโภค (3) กระจายการถือครองที่ดินและการเข้าถึงทรัพยากร (4) เพิ่มผลิตภาพ
และคุ้มครองแรงงานไทยให้ เป็ นแรงงานฝี มือที่มีคุณภาพและความริเริ่ม สร้างสรรค์ มีความปลอดภั ยในการทางาน
(5) สร้ างหลั กประกั นทางสั งคมที่ ครอบคลุ มและเหมาะสมกั บคนทุ กช่ วงวั ย ทุ กเพศภาวะและทุ กกลุ่ ม (6) ลงทุ น
ทางสังคม แบบมุ่งเป้าเพื่อช่วยเหลือกลุ่มคนยากจน และกลุ่มผู้ด้อยโอกาสโดยตรง (7) สร้างความเป็นธรรมในการเข้าถึง
บริการสาธารณสุข และการศึกษา โดยเฉพาะสาหรับผู้มีรายได้น้อย และกลุ่มผู้ด้อยโอกาส และ (8) สร้างความเป็นธรรม
ในการเข้าถึงกระบวนการยุติธรรมอย่างทั่วถึง
2. การกระจายศูนย์ กลางความเจริญทางเศรษฐกิ จ สั งคมและเทคโนโลยี โดย (1) พั ฒนาศู นย์กลาง
ความเจริ ญทางเศรษฐกิ จ สั งคม และเทคโนโลยี ในภู มิ ภาค (2) ก าหนดแผนพั ฒนาเศรษฐกิ จและสั งคมของแต่ ละ
กลุ่ มจั งหวัดในมิติ ต่าง ๆ (3) จั ดระบบเมื องที่เอื้ อต่อการสร้างชี วิตและสั งคมที่ มีคุ ณภาพและปลอดภัย ให้ สามารถ
ตอบสนองต่ อสั งคมสู งวั ย และแนวโน้ มของการขยายตัวของเมืองในอนาคต (4) ปรับโครงสร้างและแก้ไขกฎหมาย
ระเบี ยบบริ หารราชการแผ่ นดิ น เพื่ อวางระบบและกลไกการบริ หารงานในระดั บภาค กลุ่ มจั งหวั ด (5) สนั บสนุ น
การพัฒนาพื้นที่บนฐานข้อมูลความรู้ เทคโนโลยีและนวัตกรรม และ (6) การพัฒนากาลังแรงงานในพื้นที่
3. การเสริมสร้างพลังทางสังคม โดย (1) สร้างสังคมเข้มแข็งที่แบ่งปัน ไม่ทอดทิ้งกัน และมีคุณธรรม โดย
สนั บ สนุ นการรวมตั วและดึ งพลั งของภาคส่ วนต่ าง ๆ (2) การรองรั บสั งคมสู งวั ยอย่ างมี คุ ณ ภาพ (3) สนั บสนุ น
ความร่วมมือระหว่างภาครัฐ ภาคเอกชน ภาควิชาการ ภาคประชาสังคมและภาคประชาชน (4) ส่งเสริมความเสมอภาค
ทางเพศ และบทบาทของสตรีในการสร้างสรรค์สังคม (5) สนับสนุนการพัฒนาบนฐานทุนทางสังคมและวัฒนธรรม และ
(6) สนับสนุนการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศ และสื่อสร้างสรรค์ เพื่อรองรับสังคมยุคดิจิทัล
สานักงานเขตพื้นทีก่ ารศึกษามัธยมศึกษา เขต 42

20
แผนพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ.2563-2565

4. การเพิ่มขีดความสามารถของชุมชนท้องถิ่นในการพัฒนา การพึ่ งตนเอง และการจัดการตนเอง โดย
(1) ส่งเสริมการปรับพฤติกรรมในระดับครัวเรือน ให้มีขีดความสามารถในการจัดการวางแผนชีวิต สุขภาพ ครอบครัว
การเงิน และอาชีพ (2) เสริมสร้างศักยภาพของชุมชนในการพึ่งตนเอง และการพึ่งพากันเอง (3) สร้างการมีส่วนร่วมของ
ภาคส่วนต่าง ๆ เพื่อสร้างประชาธิปไตยชุมชน และ (4) สร้างภูมิคุ้มกันทางปัญญาให้กับชุมชน
5. ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม มีเป้าหมายการพัฒนา
ทีส่ าคัญเพื่อนาไปสู่การบรรลุเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนในทุกมิติ ทั้งมิติด้านสังคม เศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อม ธรรมาภิบาล
และความเป็นหุ้นส่วนความร่วมมือระหว่างกันทั้งภายในและภายนอกประเทศอย่างบูรณาการ ใช้พื้นที่เป็นตัวตั้งในการ
กาหนดกลยุทธ์และแผนงาน และการให้ทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องได้เข้ามามีส่วนร่วมในแบบทางตรงให้มากที่สุดเท่าที่จะเป็น
ไปได้ โดยเป็ นการดาเนินการบนพื้นฐานการเติบโตร่วมกัน ไม่ว่าจะเป็นทางเศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อม และคุณภาพชีวิต
โดยให้ความสาคัญกับการสร้างสมดุลทั้ง 3 ด้าน อันจะนาไปสู่ความยั่งยืนเพื่อคนรุ่นต่อไปอย่างแท้จริง
ตั ว ชี้ วั ด ประกอบด้ ว ย (1) พื้ น ที่ สี เขี ย วที่ เป็ น มิ ต รกั บ สิ่ ง แวดล้ อ ม (2) สภาพแวดล้ อ ม และ
ทรั พยากรธรรมชาติ ที่ เสื่ อมโทรมได้ รั บการฟื้ นฟู (3) การเติ บโตที่ เป็ นมิ ตรกั บสิ่ งแวดล้ อม และ (4) ปริ มาณก๊ าซ
เรือนกระจก มูลค่าเศรษฐกิจฐานชีวภาพ โดยประเด็นยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตร
ต่อสิ่งแวดล้อม ประกอบด้วย 6 ประเด็น ได้แก่
1. สร้างการเติบโตอย่างยั่งยืนบนสังคมเศรษฐกิจสีเขียว โดย (1) เพิ่มมูลค่าของเศรษฐกิจฐานชีวภาพให้
สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ด้านการสร้างความสามารถ ในการแข่งขัน (2) อนุรักษ์และฟื้นฟูความหลากหลายทางชีวภาพ
ในและนอกถิ่นก่าเนิด (3) อนุรักษ์และฟื้นฟูแม่่าล่
น้ าคลองและแหล่ง่าธรรมชาติ
น้
ทั่วประเทศ (4) รักษาและเพิ่มพื้นที่สี
เขียวที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม และ (5) ส่งเสริมการบริโภคและการผลิตที่ยั่งยืน
2. สร้างการเติบโตอย่างยั่งยืนบนสังคมเศรษฐกิจภาคทะเล โดย (1) เพิ่มมูลค่าของเศรษฐกิจฐานชีวภาพ
ทางทะเล (2) ปรับปรุง ฟื้นฟู และสร้างใหม่ทรัพยากรทางทะเล และชายฝั่ง ทั้งระบบ (3) ฟื้นฟูชายหาดที่เป็นแหล่ง
ท่องเที่ยว ชายฝั่งทะเลได้รับการป้องกันและแก้ไขทั้งระบบ และมีนโยบายการจัดการชายฝั่งแบบบูรณาการอย่างเป็น
องค์รวม และ (4) พัฒนาและเพิ่มสัดส่วนกิจกรรมทางทะเลที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
3. สร้ างการเติ บ โตอย่ างยั่ งยื นบนสั งคมที่ เป็ นมิ ตรต่ อสภาพภู มิ อากาศ โดย (1) ลดการปล่ อยก๊ าซ
เรื อนกระจก (2) มี การปรับตัวเพื่อลดความสู ญเสี ยและเสี ยหายจากภัยธรรมชาติและผลกระทบที่เกี่ยวข้องกับการ
เปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
(3) มุ่งเป้าสู่การลงทุนที่เป็ นมิตรต่อสภาพภูมิอากาศในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน ของภาครัฐและ
ภาคเอกชน และ (4) พัฒนาและสร้างระบบรับมือปรับตัวต่อโรคอุบัติใหม่และโรคอุบัติ ซ้าที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลง
ภูมิอากาศ
4. พัฒนาพื้นที่เมือง ชนบท เกษตรกรรม และอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ มุ่งเน้นความเป็นเมืองที่เติบโตอย่าง
ต่อเนื่อง โดย (1) จัดทาแผนผังภูมินิเวศเพื่อการพัฒนาเมือง ชนบท พื้นที่เกษตรกรรม และอุตสาหกรรม รวมถึงพื้นที่
อนุรักษ์ตามศักยภาพ และความเหมาะสมทางภูมินิเวศอย่างเป็นเอกภาพ (2) พัฒนาพื้นที่เมือง ชนบท เกษตรกรรม และ
อุตสาหกรรมเชิงนิ เวศ ที่ มี การบริ หารจั ดการตามแผนผั งภู มินิ เวศ อย่ างยั่ งยืน (3) จั ดการมลพิ ษที่ มี ผลกระทบต่ อ
สิ่งแวดล้อม และสารเคมีในภาคเกษตรทั้งระบบ ให้เป็นไปตามมาตรฐานสากล และค่ามาตรฐานสากล (4) สงวนรักษา
อนุรักษ์ ฟื้นฟู และพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติ มรดกทางสถาปัตยกรรม และศิลปวัฒนธรรม อัตลักษณ์ และวิถีชีวิต
พื้นถิ่นบนฐานธรรมชาติ และฐานวัฒนธรรมอย่างยั่งยืน (5) พัฒนาเครือข่ายองค์กรพัฒนาเมืองและชุมชน รวมทั้งกลุ่ม
อาสาสมั คร ด้วยกลไกการมีส่ วนร่วมของทุ กภาคส่ วนในท้องถิ่น และ (6) เสริมสร้างระบบสาธารณสุ ขและอนามั ย
สิ่งแวดล้อม และยกระดับความสามารถในการป้องกันโรคอุบัติใหม่ และอุบัติซา้
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5. พัฒนาความมั่นคงด้านพลังงาน และเกษตรที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม โดย (1) พัฒนาการจัดการน้า
เชิงลุ่มน้าทั้งระบบเพื่อเพิ่มความมั่นคงด้านน้าของประเทศ (2) เพิ่มผลิตภาพของน้าทั้งระบบในการใช้น้าอย่างประหยัด
รู้คุณค่า และสร้างมูลค่าเพิ่มจากการใช้น้าให้ทัดเทียมกับระดับสากล (3) พัฒนาความมั่นคงพลังงานของประเทศ และ
ส่งเสริมการใช้พลังงานที่เป็ นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม (4) เพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงานโดยลดความเข้มข้นของการใช้
พลังงาน และ (5) พัฒนาความมั่นคงด้านการเกษตร และอาหารของประเทศ และชุมชน ในมิติปริมาณ คุณภาพ ราคา
และการเข้าถึงอาหาร
6. ยกระดั บกระบวนทัศน์ เพื่ อกาหนดอนาคตประเทศ โดย (1) ส่ งเสริมคุณลั กษณะและพฤติกรรมที่
พึงประสงค์ด้านสิ่งแวดล้อมและคุณภาพชีวิตที่ดีของ คนไทย (2) พัฒนาเครื่องมือ กลไก และระบบยุติธรรม และระบบ
ประชาธิ ป ไตยสิ่ ง แวดล้ อ ม (3) จั ด โครงสร้ า งเชิ ง สถาบั น เพื่ อ จั ด การประเด็ น ร่ ว มด้ า นการบริ ห ารจั ด การ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่สาคัญ และ (4) พัฒนาและดาเนินโครงการที่ยกระดับกระบวนทัศน์ เพื่อกาหนด
อนาคตประเทศ ด้านทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม และวัฒนธรรม บนหลักของการมีส่วนร่วม และธรรมาภิบาล
6. ยุทธศาสตร์ชาติด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ
ยุทธศาสตร์ชาติด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ มีเป้าหมายการพัฒนา
ที่สาคัญเพื่อปรับเปลี่ยนภาครัฐที่ยึดหลัก “ภาครัฐของประชาชน เพื่อประชาชน และประโยชน์ส่วนรวม” โดยภาครัฐ
ต้ องมี ขนาดที่ เหมาะสมกั บบทบาทภารกิ จ แยกแยะบทบาทหน่ วยงานของรัฐที่ ท าหน้ าที่ ในการก ากั บหรือในการ
ให้บริการ ยึดหลักธรรมาภิบาล ปรับวัฒนธรรมการทางานให้มุ่งผลสัมฤทธิ์และผลประโยชน์ส่วนรวม มีความทันสมัย
และพร้อมที่จะปรับตัวให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงของโลก อยู่ตลอดเวลา โดยเฉพาะอย่างยิ่งการนานวัตกรรม เทคโนโลยี
ข้อมูลขนาดใหญ่ ระบบการทางานที่เป็นดิจิทัลเข้ามาประยุกต์ใช้อย่างคุ้มค่า และปฏิบัติงานเทียบได้กับมาตรฐานสากล
รวมทั้งมีลักษณะเปิดกว้าง เชื่อมโยงถึงกัน และเปิดโอกาสให้ทุกภาคส่วนเข้ามามีส่วนร่วมเพื่อตอบสนองความต้องการ
ของประชาชนได้อย่างสะดวก รวดเร็ว และโปร่งใส โดยทุกภาคส่วนในสังคมต้องร่วมกันปลูกฝังค่านิยม ความซื่อสัตย์
สุจริ ต ความมัธยัสถ์ และสร้างจิตส านึ กในการปฏิเสธไม่ยอมรับการทุจริตประพฤติมิชอบอย่างสิ้ นเชิง นอกจากนั้ น
กฎหมายต้องมีความชัดเจน มีเพียงเท่าที่จาเป็น มีความทันสมัย มีความเป็นสากล มีประสิทธิภาพ และนาไปสู่การลด
ความเหลื่อมล้า และเอื้อต่อการพัฒนา โดยกระบวนการยุติธรรมมีการบริหารที่มีประสิทธิภาพ เป็นธรรม ไม่เลือกปฏิบัติ
และการอานวยความยุติธรรมตามหลักนิติธรรม
ตัวชี้ วัด ประกอบด้ วย (1) ระดับความพึ งพอใจของประชาชนต่อการให้ บริการสาธารณะของภาครัฐ
(2) ประสิทธิภาพของการบริการภาครัฐ (3) ระดับความโปร่งใส การทุจริต ประพฤติมิชอบ และ (4) ความเสมอภาค
ในกระบวนการยุติธรรม โดยประเด็นยุทธศาสตร์ชาติด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ
ประกอบด้วย 8 ประเด็น ได้แก่
1. ภาครัฐที่ ยึดประชาชนเป็ นศูนย์กลาง ตอบสนองความต้องการ และให้ บริการอย่างสะดวกรวดเร็ว
โปร่ งใส โดย (1) การให้ บริ การสาธารณะของภาครัฐ ได้ มาตรฐานสากลและเป็ นระดั บแนวหน้ าของภู มิ ภาค และ
(2) ภาครัฐมีความเชื่อมโยงในการให้บริการสาธารณะต่าง ๆ ผ่านการนาเทคโนโลยีดิจิทัลมาประยุกต์ใช้
2. ภาครัฐบริหารงานแบบบูรณาการโดยมียุทธศาสตร์ชาติเป็นเป้าหมาย และเชื่อมโยงการพัฒนาในทุก
ระดั บ ทุ กประเด็ น ทุ กภารกิ จ และทุ กพื้ นที่ โดย (1) ให้ ยุ ทธศาสตร์ ชาติ เป็ นกลไกขั บเคลื่ อนการพั ฒ นาประเทศ
(2) ระบบการเงินการคลังประเทศ สนับสนุนการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติ และ (3) ระบบติดตามประเมินผลที่สะท้อน
การบรรลุเป้าหมายยุทธศาสตร์ชาติในทุกระดับ
3. ภาครัฐมีขนาดเล็ กลง เหมาะสมกับภารกิจ ส่งเสริมให้ ประชาชนและทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการ
พัฒนาประเทศ โดย (1) ภาครัฐมีขนาดที่เหมาะสม (2) ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการพัฒนาประเทศ และ (3) ส่งเสริม
การกระจายอานาจ และสนับสนุนบทบาทชุมชนท้องถิ่น ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นหน่วยงานที่มีสมรรถนะสูง
ตั้งอยู่บนหลักธรรมาภิบาล
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4. ภาครัฐมีความทันสมัย โดย (1) องค์กรภาครัฐมีความยืดหยุ่นเหมาะสมกับบริบทการพัฒนาประเทศ
และ (2) พัฒนาและปรับระบบวิธีการปฏิบัติราชการให้ทันสมัย
5. บุคลากรภาครัฐเป็นคนดีและเก่ง ยึดหลักคุณธรรม จริยธรรม มีจิตสานึก มีความสามารถสูง มุ่งมั่น
และเป็นมืออาชีพ โดย (1) ภาครัฐมีการบริหารกาลังคนที่มีความคล่องตัว ยึดระบบคุณธรรม และ (2) บุคลากรภาครัฐ
ยึดค่านิยมในการทางานเพื่อประชาชน มีคุณธรรม และมีการพัฒนาตามเส้นทางความก้าวหน้าในอาชีพ
6. ภาครั ฐมี ความโปร่ งใส ปลอดการทุ จริ ตและประพฤติ มิ ชอบ โดย (1) ประชาชนและภาคี ต่ าง ๆ
ในสังคมร่วมมือกันในการป้องกันการทุจริตและประพฤติ มิชอบ (2) บุคลากรภาครัฐยึดมั่นในหลักคุณธรรม จริยธรรม
และความซื่อสัตย์สุจริต (3) การปราบปรามการทุจริตประพฤติมิชอบมีประสิทธิภาพมีความเด็ดขาด เป็นธรรม และ
ตรวจสอบได้ และ (4) การบริหารจัดการการป้องกันและปราบปรามการทุจริตอย่างเป็นระบบแบบบูรณาการ
7. กฎหมายมี ความสอดคล้ องเหมาะสมกั บบริบทต่าง ๆ และมี เท่ าที่ จ าเป็ น โดย (1) ภาครัฐจั ดให้ มี
กฎหมายที่สอดคล้องและเหมาะสมกับบริบทต่าง ๆ ที่เปลี่ยนแปลง (2) มีกฎหมายเท่าที่จาเป็น และ (3) การบังคับใช้
กฎหมายอย่างมีประสิทธิภาพ เท่าเทียม มีการเสริมสร้างประสิทธิภาพการใช้กฎหมาย
8. กระบวนการยุติธรรมเคารพสิทธิมนุษยชน และปฏิบัติต่อประชาชนโดยเสมอภาค โดย (1) บุคลากร
และหน่วยงานในกระบวนการยุติธรรมเคารพและยึดมั่นในหลักประชาธิปไตย เคารพศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ที่พึงได้รับ
การปฏิบัติอย่างเท่าเทียม (2) ทุกหน่วยงานในกระบวนการยุติธรรม มีบทบาทเชิงรุกร่วมกันในทุกขั้นตอนของการค้นหา
ความจริง (3) หน่วยงานในกระบวนการยุติธรรมทั้งทางแพ่ง อาญา และปกครอง มีเป้าหมายและยุทธศาสตร์ร่วมกัน
(4) ส่งเสริมระบบยุติธรรมทางเลือก ระบบยุติธรรมชุมชน และการมีส่วนร่วมของประชาชนในกระบวนการยุติธรรม และ
(5) พัฒนามาตรการอื่นแทนโทษทางอาญา

Thailand 4.0 โมเดลขับเคลื่อนประเทศไทยสู่ความมั่งคั่ง มั่นคง และยั่งยืน

โมเดล Thailand 4.0
Thailand 4.0 เป็นโมเดลเศรษฐกิจที่จะนาพาประเทศไทยให้หลุดพ้นจากกับดักประเทศรายได้ปานกลาง
กับดักความเหลื่อมล้า และกับดักความไม่สมดุล พร้อมๆกับเปลี่ยนผ่านประเทศไทยไปสู่ ประเทศในโลกที่หนึ่ง ที่มี
ความมั่น คง มั่งคั่ง และยั่งยื น ในบริบ ทของโลกยุค The Fourth Industrial Revolution อย่างThailand 4.0
โมเดลขั บเคลื่ อนประเทศไทยสู่ ความมั่งคั่ง มั่น คง และยั่งยื น เป็ น รูป ธรรม ตามแนวทางที่ แผนยุ ท ธศาสตร์ชาติ 20 ปี
ได้วางไว้ ด้วยการสร้างความเข้มแข็งจากภายใน ควบคู่ไปกับการเชื่อมโยงกับประชาคมโลก ตามแนวคิด “ปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง” โดยขับเคลื่อนผ่านกลไก “ประชารัฐ”
สิ่งที่คนไทยคาดว่าจะได้รับจาก Thailand 4.0 คือ
1. อยู่ใน “สังคมไทย 4.0” ที่เป็นสังคมที่มีความหวัง (Hope) เป็นสังคมที่เปี่ยมสุข (Happiness) และ
เป็นสังคมที่มีความสมานฉันท์ (Harmony) เป็นสังคมที่มีความพอเพียง โดยมีคนชนชั้นกลางเป็นคนส่วนใหญ่ของ
ประเทศ เกิดความเท่าเทียมในสังคม ความเหลื่อมล้าอยู่ในระดับต่าง ๆ มีสิ่งแวดล้อมและสุขภาพที่ดี
2. เป็ น คนไทย 4.0 ที่ ได้ รั บ โอกาสทางการศึ ก ษาที่ มี คุ ณ ภาพดี และได้ รั บ สวั ส ดิ ก ารทางสั ง คม
ที่เหมาะสมตลอดทุกช่วงชีวิต เป็นคนทันโลก ทันเทคโนโลยี สามารถอยู่บนเวทีโลกได้อย่างภาคภูมิใจ และสามารถ
มีส่วนร่วมกับนานาชาติเพื่อทาให้โลกดีขึ้น น่าอยู่ขึ้น
3. เป็น เกษตรกร 4.0 ที่หลุดพ้นจากกับดักความยากจน โดยผันตัวเองจากเกษตรกรผู้ผ ลิตมาเป็น
ผู้ประกอบการทางการเกษตรสมัยใหม่ (Smart Farmers) มีการบริหารจัดการที่ดี มีต้นทุนการผลิตต่า สามารถ
เพิ่มมูลค่าสินค้าทางการเกษตรจากการแปรรูป
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4. เป็น SME 4.0 ที่สามารถสร้างหรือใช้นวัตกรรม เทคโนโลยี ความคิดสร้างสรรค์ ในการสร้างมูลค่า
ในสินค้าและบริการ มีความสามารถทางการค้าขาย สามารถเข้าถึงตลาดในประเทศ ตลาดอาเซียน และตลาดโลก
ทาให้มีรายได้สูงขึ้น มีชีวิตความเป็นอยู่ดีขึ้น และมีอนาคตที่สดใส
5. เกิด จังหวัด 4.0 ที่มีการกระจายความเจริญทั่วประเทศ เศรษฐกิจขยายตัว สามารถทางานในถิ่น
ฐานบ้านเกิดได้ โดยไม่จาเป็นต้องเข้ามาทางานในกรุงเทพฯหรือเมืองใหญ่ เนื่องจากมีลู่ทาง โอกาส และงานที่ดี
กระจายอยู่ในทุกจังหวัดทั่วประเทศ

เป้าหมาย Thailand 4.0
Thailand 4.0 กาหนดเป้าหมายครอบคลุมใน 4 มิติ ดังนี้

ความมั่งคั่งทางเศรษฐกิจ
เป็น “ระบบเศรษฐกิจที่เน้นการสร้างมูลค่า” (Value - Based Economy) ที่ขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรม
เทคโนโลยี และความคิดสร้างสรรค์
● พ้นจากการเป็นประเทศรายได้ปานกลาง โดยมีรายได้ต่อหัวประชากรที่เพิ่มขึ้นจาก 5,410 ดอลล่าร์
สหรัฐในปี พ.ศ. 2557 เป็น 15,000 ดอลล่าร์สหรัฐในปี พ.ศ. 2575
● อัตราการขยายตัวทางเศรษฐกิจจากระดับร้อยละ 3-4 เป็นร้อยละ 5-6 ตามศักยภาพที่ควรจะเป็นของ
ประเทศภายใน 5 ปี
● การเติบโตของผลิตภัณฑ์มวลรวมประชาชาติ (GNP) จากร้อยละ 1.3 ในปี พ.ศ. 2556 เป็นมากกว่า
ร้อยละ 5 ต่อปีอย่างต่อเนื่องภายใน 10 ปี
● ผลักดันให้ประเทศไทยเป็น Trading & Service Nation ในระดับภูมิภาค ภายใน 10 ปี
● ผลักดันให้ประเทศไทยเป็นศูนย์กลางตลาดทุนของ ASEAN ภายใน 10 ปี
● มี 5 บรรษัทข้ามชาติระดับโลกสัญชาติไทย ภายใน 10 ปี
● มีความง่ายในการประกอบธุรกิจอยู่ใน 10 ลาดับแรกของโลก ภายใน 10 ปี
● เพิ่มระดับการวิจัยและพัฒนา จากร้อยละ 0.25 GDP ในปี พ.ศ. 2553 เป็นร้อยละ 4.0 (เทียบเท่า
ประเทศเกาหลีใต้)
● สร้างโครงสร้างพื้นฐานทางปัญญาให้แข็งแกร่งภายใน 5 ปี เพื่อปรับเปลี่ยนสัดส่วนการพัฒนา
เทคโนโลยีของตนเองต่อการพึ่งพาเทคโนโลยีจากภายนอก จาก 10:90 ในปัจจุบัน เป็น 30:70 ภายใน 10 ปี และ
ปรับขึ้นเป็น 60:40 ภายใน 20 ปี

ความอยู่ดีมสี ุขทางสังคม
เป็น “สังคมที่ไม่ทอดทิ้งใครไว้ข้างหลัง” (Inclusive Society) ด้วยการเติมเต็มศักยภาพของผู้คนใน
สังคม เพื่อสร้างหลักประกันความมั่นคงทางเศรษฐกิจสังคม และฟื้นความสมานฉันท์และความเป็นปึกแผ่นของคน
ในสังคม ให้กลับคืนมาอีกครั้งหนึ่ง
● ระดับความเหลื่อมล้าในสังคม (วัดผลจาก Gini Coefficient) จาก 0.465 ในปี พ.ศ. 2556 เป็น 0.2-0.4
ตามมาตรฐาน OECD ภายในปี พ.ศ. 2575
● ปรับเปลี่ยนสู่ระบบสวัสดิการสังคมอย่างสมบูรณ์ ภายใน 20 ปี
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● เปลี่ยนเกษตรกรให้เป็น Smart Farmer จานวน 20,000 ครัวเรือน ภายใน 5 ปี และ 100,000
ครัวเรือน ภายใน 10 ปี
● ยกระดับ วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) ให้ เป็น Smart SME จานวน 100,000 สถาน
ประกอบการ ภายใน 5 ปี และเพิ่มเป็น 500,000 ราย ภายใน 10 ปี
● พัฒนาวิสาหกิจชุมชนและต่อยอดด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรม และสามารถเข้าสู่ตลาดได้ตามแนวทาง
ประชารัฐจานวน 20,000 ราย ภายใน 5 ปี และเพิ่มเป็น 100,000 ราย ภายใน 10 ปี

การยกระดับคุณค่ามนุษย์
ด้วยการพัฒนาคนไทยให้เป็น “มนุษย์ที่สมบูรณ์ในศตวรรษที่ 21” ควบคู่ไปกับการเป็น “คนไทย 4.0
ในโลกที่หนึ่ง”
● PISA score จากลาดับที่ 47 จาก 76 ประเทศ เป็น 1 ใน 20 ประเทศแรก ภายใน 20 ปี
● ดัชนีการพัฒนามนุษย์ (HDI) จาก 0.722 (ในปี พ.ศ. 2556) หรืออันดับที่ 89 เป็น 0.80
(กลุ่ม Very High Human Development) หรือ 50 อันดับแรก ภายใน 10 ปี
● ยกระดับคุณภาพฝีมือแรงงานให้สอดคล้องกับความต้องการและทิศทางการพัฒนาของประเทศ
จานวน 500,000 คน ภายใน 5 ปี
● มหาวิทยาลัยไทยติด 100 อันดับแรกของโลก จานวน 5 สถาบัน ภายใน 20 ปี
● นักวิทยาศาสตร์ไทยได้รับรางวัล Noble Prize อย่างน้อย 1 ท่านภายใน 20 ปี

การรักษ์สิ่งแวดล้อม
● มี “ระบบเศรษฐกิจที่สามารถปรับสภาพตามภูมิอากาศ” ควบคู่ไปกับการเป็น “สังคมคาร์บอนต่า”
อย่างเต็มรูปแบบ
● มี 10 เมืองที่น่าอยู่ของโลก ภายใน 5 ปี
● มี 5 เมืองอัจฉริยะ เต็มรูปแบบ ภายใน 10 ปี
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4. แผนปฏิรูปประเทศ 11 ด้าน
สรุปประเด็นแผนการปฏิรูปประเทศ 11 ด้าน สู่การพัฒนาการศึกษา
สานักงานเลขาธิการสภาการศึกษาได้ศึกษาวิเคราะห์แผนปฏิรูปประเทศทั้ง 11 ด้าน มีประเด็นที่เกี่ยวข้อง
กับการพัฒนาการศึกษา ดังนี้
ด้านการเมือง ข้อเสนอแนะที่เกี่ยวข้องกับ การปฏิรูปประเทศของคณะรักษาความสงบแห่งชาติ สภานิติ
บัญญัติแห่งชาติ สภาปฏิรูปแห่งชาติ สภาการขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ คณะกรรมการบริหารราชการแผ่นดิน
ตามกรอบการปฏิรูป ประเทศ ยุทธศาสตร์ช าติ และการสร้างความสามัคคีปรองดอง รวมทั้งผลของการรับฟั ง
ความคิดเห็นของประชาชนและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งผสมผสานกับวัฒ นธรรมทางการเมืองที่ดีของไทย
นามาเป็นแนวทางในการปฏิรูปประเทศด้านการเมืองซึ่งจะส่งผลให้ การพัฒ นาการเมืองการปกครองในระบอบ
ประชาธิปไตยของไทยเกิดเสถียรภาพ พบประเด็นที่นาสู่การพัฒนาทางการศึกษา คือ สร้างจิตสานึกในการเรียนรู้
ความเป็ น พลเมื อ งไทย และ พลเมื อ งโลกที่ ดี โดยเน้ น ในผู้ เรี ย นทุ ก ระดั บ ตั้ ง แต่ เด็ ก ปฐมวั ย กระทั่ ง ถึ ง
ระดับ อุดมศึกษา เพื่อให้ มี การเสริมสร้า งวัฒ นธรรมทางการเมือง และการมีส่ วนร่วมของประชาชนในระบอบ
ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์เป็น ประมุข โดย ให้ผู้สอนมี การจัดกิจกรรมปลูกฝังจิตสานึกเกี่ยวกับหน้าที่
ความมีระเบียบวินัย และความรับผิดชอบการเป็นพลเมืองทีด่ ี และผู้เรียนมีความเข้าใจเกี่ยวกับระบบประชาธิปไตย
และการมีจิตสานึกในการเป็นพลเมืองโลกที่ดี
ด้านการบริหารราชการแผ่นดิน จากนโยบายรัฐบาลที่มุ่งเน้นการพัฒนาการบริหารราชการแผ่นดินที่
ครอบคลุมทั้งการพัฒนาโครงสร้างหน่วยงาน ระบบงาน กระบวนการบริการประชาชนและการบริหารงานภายใน
งบประมาณ อัตรากาลัง วัฒนธรรมและค่านิยมของเจ้าหน้าที่ของรัฐ ซึ่งถือเป็นโอกาสและปัจจัยสนับสนุน เพื่อให้
เกิดการปฏิรูปการบริหารราชการแผ่นดินบรรลุเป้าหมาย คือ ส่งเสริมการบริหารราชการแผ่นดินที่มีธรรมาภิบาล
และ นโยบายประเทศไทย 4.0 น าสู่ ป ระเด็น ทางการศึกษา คือ การสร้างและพัฒ นาโรงเรียนให้ เป็น โรงเรียน
ต้นแบบ (Public School) โดยเริ่มต้นจากโรงเรียนต้นแบบ 77 แห่ง ในภาคการศึกษาที่ 1/2561 ซึ่งได้ดาเนินการ
แล้ว จึงมีการแต่งตั้งคณะกรรมการเพื่อแก้ไขระเบียบที่เป็นอุปสรรค เพื่อการขยายผลและติดตามผลต่อไป
ด้ า นกฎหมาย การก าหนดกรอบการด าเนิ น การตามแผนปฏิ รู ป ประเทศด้ า นกฎหมายจะยึ ด ตาม
วัตถุประสงค์ที่กาหนดไว้ในรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยเป็นหลัก โดยพิจ ารณาประกอบกับกลไกการปฏิรูป
กฎหมายที่ มี ก ารด าเนิ น การอยู่ ใ นปั จ จุ บั น ทั้ ง ในส่ ว นของคณะกรรมการพั ฒ นากฎหมายตามกฎหมาย
ว่าด้วยคณะกรรมการกฤษฎีกาซึ่งทาหน้าที่ในการผลักดันให้เกิดการปฏิรูปกฎหมายมาอย่างต่อเนื่อง สอดคล้องกับ
บริบทของการพัฒนาสู่ THAILAND 4.0 ตามนโยบายของรัฐบาลและเป็นไปตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
ตามแนวพระราชดาริของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชบรมนาถบพิตร รัชกาลที่ 9 ประเด็น
นาสู่การพัฒนาการศึกษา คือ การส่งเสริมให้ผู้เรียนเป็น start up รุ่นเยาว์ และการจัดตั้งสถาบันการศึกษาเพื่อ
รองรับการเจริญเติบโตของอุตสาหกรรมขนาดกลาง ขนาดย่อม และ start up ตลอดจนการจัดหลักสูตรฝึกอบรม
ความรู้ที่เกี่ยวข้องกับวิชาชีพ ต่าง ๆ ที่เป็นไปตามความต้องการของตลาด สนับสนุนให้เพิ่มขีดความสามารถในการ
แข่งขันของประเทศให้สูงขึ้น
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ด้านเศรษฐกิจ พบประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาการศึกษาค่อนข้างมาก โดยเฉพาะในส่วนของผู้เรียน
ในระดับอาชีวศึกษา และระดับอุดมศึกษา ที่จะพัฒนาผู้เรียนไปสู่ทักษะการประกอบอาชีพ โดยประเด็นที่เกี่ยวข้อง
จะเป็ น ในส่ ว นของการพั ฒ นามาตรฐานคุ ณ ภาพหลั กสู ต ร การพั ฒ นาผู้ เรีย นในทุ กระดั บ ตั้ งแต่ร ะดั บ พื้ น ฐาน
จนกระทั่ง ถึงระดับ อุดมศึกษา โดยเฉพาะในการเน้ นการสร้างนวัตกรรม และการทาวิจัยในผู้เรียนทุ กระดับ
การส่ งเสริ ม โรงเรี ย นอาชี ว ะต้ น แบบ โครงการทวิภ าคี และสิ่ งที่ ส าคั ญ ที่ ต อบโจทย์ แ ผน พั ฒ นาเศรษฐกิ จ คื อ
การพัฒ นาทักษะด้านดิจิ ทัล ให้ แก่ผู้ เรีย น โดยร่ว มกับกระทรวงดิจิทัล เพื่ อเศรษฐกิจและสั งคม ซึ่งถือเป็น การ
สนับสนุน และการเพิ่มระดับการแข่งขันในระดับชาติให้สูงขึ้น
ด้ า นทรั พ ยากรและสิ่ งแวดล้ อ ม เน้ น ในเรื่ อ งการสนั บ สนุ น และพั ฒ นางานวิ จั ย และนวัต กรรมเพื่ อ
ตอบสนองต่อการปฏิรูปทรัพยากรป่าไม้ และสัตว์ป่ า การส่งเสริมระบบบริห ารจัดการมลพิษที่แหล่งกาเนิดให้มี
ประสิทธิภาพ ทั้งในการลดขยะมูลฝอยที่แหล่งกาเนิดโดยการสร้างแรงจูงใจในการคัดแยก และนาทรัพยากรเหล่านี้
กลับ มาใช้ป ระโยชน์ ให้ ได้ มากที่สุด โดยเน้นในส่ วนของมลพิษขยะในชุมชน ประเด็นที่เกี่ยวข้องกับ การพัฒ นา
การศึ กษา เน้ น การส่ งเสริ ม โครงการ Zero waste ให้ แ ก่ ส ถานศึ กษา ให้ ผู้ ส อนและผู้ เรีย นมี ส่ ว นร่ว มในการ
ดาเนิ น งานในการลดขยะที่เป็น มลพิษ และการนาสิ่งที่ใช้ประโยชน์ได้ มาแปรรูปให้ เปลี่ยนเป็นค่ าเงินในส่ วนที่
สามารถจัด การได้ให้ เป็ นระบบในสถานศึกษาทุกระดับ และในส่ว นอื่น ๆ คือ การสอดแทรกเนื้อหารายวิช าที่
เกี่ยวข้องกับการพัฒนาหลักสูตร การทาการวิจัยที่เกี่ยวกับทรัพยากรธรรมชาติ ให้ได้เรียนรู้ธรรมชาติจริง และสิ่งที่
เกิดขึ้นจริงจากทฤษฎีลงสู่การปฏิบัติ
ด้านสาธารณสุข ดาเนินการภายใต้กรอบของรัฐธรรมนูญที่กาหนดไว้ใน หมวด 16 การปฏิรูปประเทศ
มาตรา 258 ได้แก่ (4) ปรับระบบหลักประกันสุขภาพให้ประชาชนได้รับสิทธิและประโยชน์จากการบริหารจัดการ
และ การเข้าถึงบริการที่มีคุณภาพและสะดวกทัดเทียมกัน และ ข้อ (5) ให้มีระบบการแพทย์ปฐมภูมิที่มีแพทย์
เวชศาสตร์ครอบครัวดูแลประชาชนในสัดส่วนที่เหมาะสม รวมถึงการคุ้มครองผู้บริโภคด้านความยั่งยืนและเพียงพอ
ด้านการเงิน การคลังสุขภาพ ประเด็นสาคัญที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาการศึกษา คือ การเข้าถึงเทคโนโลยีทางการ
ศึกษาทางสาธารณสุขได้ อย่างทั่วถึง และมี ความปลอดภัย ลดการละเมิดสิทธิ ทางสื่อสังคม โดยจะเน้นการเพิ่ม
สมรรถนะผู้เรียน ระดับอุดมศึกษาสาหรับสายการแพทย์ การมีแหล่งฝึกทางการแพทย์ที่มีมาตรฐานและปลอดภัย
สาหรับผู้เรียน รวมถึงการส่งเสริมระบบการพัฒนาหลักสูตรเด็กก่อนปฐมวัยและเด็กปฐมวัย ในการพัฒนา กาย จิต
สังคม ที่พร้อมเข้าสู่เด็กวัยเรียน
ด้านเทคโนโลยี สารสนเทศ มีความสอดคล้องกับร่างยุทธศาสตร์ชาติ ในส่วนยุทธศาสตร์ที่ 1 ยุทธศาสตร์
ด้านความมั่นคง ข้อ 1.2 การพัฒนาศักยภาพในการป้องกันประเทศ พร้อมรับมือกับภัยคุกคามทั้งทางทหารและภัย
คุกคามอื่น ๆ ยุทธศาสตร์ที่ ๒ ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน ข้อ 2.1 การพัฒนาภาคการ
ผลิตและบริการ มุ่งเน้นที่การพัฒนาเพิ่มผลิตภาพการผลิตตลอดห่วงโซ่มูลค่าข้อ 3.1 การปรับเปลี่ยนค่านิยมและ
วัฒนธรรม ซึ่ง พบประเด็นที่เกี่ยวข้องกับ การพัฒนาการศึกษาในส่วนของ ความสามารถในการเข้าถึงเทคโนโลยี
ทางการศึกษาของผู้เรียนในทุกระดับ และทุกภาคส่วน โดยเน้นถึงความปลอดภัย รู้เท่าทันสื่อ และลดการละเมิด
สิทธิทางสื่อสังคมในผู้เรียนทุกระดับชั้น
ด้ า นสั งคม ด าเนิ น การตามรั ฐ ธรรมนู ญ แห่ งราชอาณาจั ก รไทย พ.ศ. 2560 หมวดที่ 16 บั ญ ญั ติ ให้
ดาเนินการปฏิรูปประเทศเพื่อให้บรรลุเป้ าหมายประเทศชาติมีความสงบเรียบร้อย สามัคคีปรองดอง พัฒนาอย่าง
ยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง มี ความสมดุลระหว่างการพัฒ นาด้านวัตถุกับการพัฒนาด้านจิตใจ
สังคม มีความสงบสุข เป็นธรรม มีโอกาสทัดเทียม ขจัด ความเหลื่อมล้า ประชาชนมีความสุข มีคุณภาพชีวิตที่ดี
ประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาการศึกษา เน้นผู้เรียนให้เป็นผู้มีทักษะชีวิตในการสามารถดารงชีวิตนอกเหนือจาก
สังคมในโรงเรียนได้อย่างเหมาะสม และมีความสุข เป็นผู้มีปัญญา ควบคู่การมีคุณธรรม จริยธรรมในการใช้ชีวิตใน
สังคม การเป็นผู้มีจิตอาสา การส่งเสริมให้ผู้เรียนมีความกระหายต้องการที่ จะเรียนรู้ตลอดชีวิต และสิ่งที่สาคัญคือ
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การสร้างจิตสานึกรักบ้านเกิด ในการนาความรู้ทศี่ ึกษา นวัตกรรม และทาวิจัยท้องถิ่น กลับมาพัฒนาท้องถิ่นกาเนิด
ของตนเอง ให้เกิดการพัฒนาอย่างสูงสุด
ด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ดาเนินการภายใต้กรอบรัฐธรรมนูญแห่ง
ราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2560 ที่ได้ให้ความสาคัญกับการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ
อย่างมาก ซึ่งได้กาหนดไว้ในบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญหลายส่วน โดยเฉพาะหมวดที่ 4 หน้าที่ของปวงชนชาวไทย
มาตรา 50 (10) ที่ กาหนดให้ บุ คคลมี ห น้ าที่ ไม่ร่ว มมือหรือสนับ สนุ น การทุ จริตและประพฤติมิช อบทุกรูปแบบ
นอกจากนี้ ยังมีกฎหมายเกี่ยวกับการบริหารราชแผ่นดินและการปฏิรูป และกฎหมายที่เกี่ยวข้องอื่น ๆ อาทิ คาสั่ง
คณะรักษาความสงบแห่ งชาติ ที่ 69/2557 เรื่อง มาตรการป้องกัน และแก้ไขปัญ หาการทุจริตประพฤติมิชอบ
ประเด็ น ที่ เกี่ ย วข้ อ งกั บ การพั ฒ นาการศึ ก ษา คื อ ส่ ง เสริ ม การน าหลั ก ปรั ช ญาของเศรษฐกิ จ พอเพี ย ง และ
ศาสตร์พระราชา ไปใช้ในการดาเนินชีวิต และการสร้างทัศนคติ ความรู้และปลูกฝังเยาวชนในสถานศึกษาทุกระดับ
ให้รังเกียจการทุจริตและตระหนักถึงโทษภัยของการทุจริตคอร์รัปชัน
สาหรับการปฏิรูปประเทศอีก 2 ด้าน คือ ด้านกระบวนการยุติธรรมและด้านพลังงาน ไม่มีประเด็นจาก
แผนการปฏิรูปประเทศที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาการศึกษาที่ชัดเจน
ที่มา : สรุปประเด็นแผนการปฏริ่ปประเทศ 11 ด้าน สู่การพัฒนาการศึกษา
สานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ
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5. แผนการปฏิรูปประเทศด้านการศึกษา
วัตถุประสงค์ของการปฏิรูปการศึกษา มีดังนี้
1. ยกระดับคุณภาพของการจัดการศึกษา (enhance quality of education) ครอบคลุม
(1.1) ผลลัพธ์ทางการศึกษาและการเรียนรู้ (learning outcomes) ทั้งด้านความรู้ ทักษะ
เจตคติที่ถูกต้อง และรู้จักดูแลสุขภาพ เพื่อการจัดการในเรื่องการดารงชีวิตของตนเองและการใช้ชีวิตร่วมกับผู้อื่น
ตามเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญมาตรา 54 วรรค 4
(1.2) ครู อาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา ที่ต้องเป็นผู้มีความรู้ความเชี่ยวชาญ ครูมีจิต
วิญญาณของความเป็นครู
(1.3) หลั ก สู ต รและกระบวนการจั ด การศึ ก ษาและการเรี ย นรู้ (educational core
processes) ที่ยืดหยุ่น หลากหลาย ถูกต้อง ทันสมัย ทันเวลา และมุ่งเน้นการสร้างเสริมคุณธรรม จริยธรรม และ
ค่านิยมทางสังคมที่ถูกต้อง
(1.4) สถานศึ ก ษาและระบบสนั บ สนุ น (educational institutions and support
systems) ที่ตอบสนองต่อความต้องการของการจัดการศึกษา ตลอดจนทรัพยากรด้านการศึกษาที่มีคุณภาพ ได้แก่
งบประมาณและเทคโนโลยี
2. ลดความเหลื่อมล้าทางการศึกษา (reduce disparity in education) เป็นส่วนหนึ่งของ
การสร้างความเสมอภาคทางการศึกษา (equity in education) ประกอบด้วย
(2.1) โอกาสในการเข้าถึงการศึกษาและเทคโนโลยีที่สนับสนุนการเรียนรู้ (equity in access)
(2.2) โอกาสในการได้รับทางเลือกในการศึกษาและการเรียนรู้พัฒนาที่เหมาะสมกับ
ศักยภาพของผู้เรียน (equity in choosing Appropriate process in education)
(2.3) โอกาสในการได้รับประโยชน์จากการเรียนรู้และการพัฒ นาทักษะในการประกอบ
อาชีพที่เหมาะสมกับศักยภาพตามความถนัดของผู้เรียน (equity in benefiting from aptitude-based quality
Of education) ทั้งในและนอกระบบการศึกษา รวมถึงการเรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างมีคุณภาพ
3. มุ่ ง ความเป็ น เลิ ศ และสร้ า งขี ด ความสามารถในการแข่ ง ขั น ของประเทศ ( leverage
excellence and competitiveness) หมายถึง การสร้างสมรรถนะและคุณลักษณะของผู้เรียนที่มีศักยภาพสูง
มีความเป็นผู้นา ริเริ่มสร้างสรรค์นวัตกรรมใหม่ๆ และการผลิตนักวิจัยและนักเทคโนโลยีชั้นแนวหน้า ให้สามารถ
ต่อยอดงานวิจัยที่สามารถตอบโจทย์การพัฒนาประเทศ การสร้างความร่วมมือและเชื่อมต่อกับสถาบันวิจัยอื่น ๆ
ทั่ ว โลก สอดคล้ อ งกั บ ทิ ศ ทางการขั บ เคลื่ อ นทางเศรษฐกิ จ สั ง คมและสิ่ ง แวดล้ อ มของประเทศ อี กทั้ ง
สถาบันการศึกษาของไทยและระบบการศึกษาไทยต้องได้รับการยอมรับว่าเทียบเคียงได้กับประเทศชั้นนาอื่น ๆ
4. ปรับปรุงระบบการศึกษาให้มีประสิทธิภาพในการใช้ทรัพยากร เพิ่มความคล่องตัวในการ
รองรับความหลากหลายของการจัดการศึกษา และสร้างเสริมธรรมาภิบาล (improve Efficiency, agility and
good governance) โดยเฉพาะการส่ งเสริ ม และสร้างสมดุ ล ของความคุ้ ม ค่ า ความโปร่งใส ความรับ ผิ ด ชอบ
คุณธรรมและจริยธรรม ทั้งนี้ ระบบการศึกษาของประเทศที่มีธรรมาภิบาลจะเอื้อต่อการบรรลุต่อวัตถุประสงค์
ข้อ 1 - 3 ข้างต้นอย่างครอบคลุมและสมดุล (balanced and inclusive achievement)
ทั้งนี้ การศึกษาที่จะได้รับการปฏิรูปตามวัตถุประสงค์ที่กล่าวถึงข้างต้นนี้ จะครอบคลุมถึงการ
เรียนรู้ตลอดชีวิต มิได้จากัดเฉพาะการจัดการศึกษาเพื่อคุณวุฒิตามระดับเท่านั้น
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แผนงานเพื่อการปฏิรูปการศึกษา 7 เรื่อง เพื่อบรรลุวัตถุประสงค์ของการปฏิรูปการศึกษา
เรื่องที่ 1 : การปฏิรูประบบการศึกษาและการเรียนรู้โดยรวมของประเทศ โดยพระราชบัญญัติ
การศึกษาแห่งชาติฉบับใหม่และกฎหมายลาดับรอง มีประเด็นปฏิรูป 5 ประเด็น ได้แก่
 การมีพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. .... และมีการทบทวน จัดทา แก้ไข และ
ปรับปรุงกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
 การสร้างความร่วมมือระหว่างรัฐ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและเอกชน เพื่อการจัดการศึกษา
 การขับเคลื่อนการจัดการศึกษาเพื่อการพัฒนาตนเองและการศึกษาเพื่อการเรียนรู้ตลอด
ชีวิตเพื่อรองรับการพัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต
 การทบทวนและปรับปรุงแผนการศึกษาแห่งชาติ
 การจัดตั้งสานักงานคณะกรรมการนโยบายการศึกษาแห่งชาติ
เรื่องที่ 2 : การปฏิรูปการพัฒนาเด็กเล็กและเด็กก่อนวัยเรียน มีประเด็นปฏิรูป 2 ประเด็น
 การพัฒนาระบบการดูแล พัฒนา และจัดการเรียนรู้ เพื่อให้เด็กปฐมวัยได้รับการพัฒนา
ร่างกาย จิตใจ วินัย อารมณ์ สังคม และสติปัญญาให้สมกับวัย
 การสื่อสารสังคมเพื่อสร้างความเข้าใจในการพัฒนาเด็กปฐมวัย
เรื่องที่ 3 : การปฏิรูปเพื่อลดความเหลื่อมล้าทางการศึกษา
มีประเด็นปฏิรูป 3 ประเด็น ได้แก่
 การดาเนินการเพื่อลดความเหลื่อมล้าทางการศึกษา
 การจัดการศึกษาสาหรับบุคคลพิการ บุคคลที่มีความสามารถพิเศษ และบุคคลที่มีความ
ต้องการการดูแลเป็นพิเศษ
 การยกระดับคุณภาพการจัดการศึกษาในพื้นที่ห่างไกล หรือในสถานศึกษาที่ต้องมีการ
ยกระดับคุณภาพอย่างเร่งด่วน
เรื่องที่ 4 : การปฏิรูปกลไกและระบบการผลิต คัดกรอง และพัฒนาผู้ประกอบวิชาชีพครู และ
อาจารย์ มีประเด็นปฏิรูป 5 ประเด็น ได้แก่
 การผลิตครู และการคัดกรองครู เพื่อให้ได้ครูที่มีคุณภาพตรงกับความต้องการของประเทศ
และมีจิตวิญญาณของความเป็นครู
 การพัฒนาวิชาชีพครู
 เส้นทางวิชาชีพครู เพื่อให้ครูมีความก้าวหน้า ได้รับค่าตอบแทนและสวัสดิการที่เหมาะสม
 การพัฒนาผู้บริหารสถานศึกษา เพื่อยกระดับคุณภาพการจัดการศึกษาในสถานศึกษา
 องค์กรวิชาชีพครู และการปรับปรุงกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
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เรื่องที่ 5 : การปฏิรูปการจัดการเรียนการสอนเพื่อตอบสนองการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ 21
ประกอบด้วยประเด็นปฏิรูป 8 ประเด็น ได้แก่
 การปรับหลักสูตร พร้อมกระบวนการจัดการเรียนการสอน และการประเมินเพื่อ
พัฒนาการเรียนรู้ เป็นหลักสูตรฐานสมรรถนะ
 การจัดการศึกษาเพื่อเสริมสร้างคุณธรรมและจริยธรรม
 การประเมินคุณภาพการจัดการศึกษาระดับชาติและระบบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อ
 การพัฒนาคุณภาพระบบการศึกษา
 ระบบความปลอดภัย และระบบสวัสดิภาพของผู้เรียน
 การปฏิรูปอาชีวศึกษา เพื่อสร้างขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ
 การปฏิรูปอุดมศึกษาเพื่อยกระดับคุณภาพ เพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน
ประสิทธิภาพ และธรรมาภิบาลของระบบอุดมศึกษา
 การจัดตั้งสถาบันหลักสูตรและการเรียนรู้แห่งชาติ (National Institute of Curriculum and
Learning)
เรื่องที่ 6 : การปรับโครงสร้างของหน่วยงานในระบบการศึกษา เพื่อบรรลุเป้าหมายยในการ
ปรั บ ปรุ งการจั ด การเรี ย นการสอน และยกระดั บ คุณ ภ าพของการจั ด การศึก ษา ประกอบด้ว ยประเด็ น ปฏิ รูป
3 ประเด็น ได้แก่
 สถานศึกษามีความเป็นอิสระในการบริหารและจัดการศึกษา
 พื้นที่นวัตกรรมการศึกษา
 การปรับปรุงโครงสร้างของกระทรวงศึกษาธิการ
เรื่องที่ 7 : การปฏิรูปการศึกษาและการเรียนรู้โดยการพลิกโฉมด้วยระบบดิจิทัล
(Digitalization for Educational and Learning Reform) ประกอบด้วยประเด็นปฏิรูป 3 ประเด็น ได้แก่
 การปฏิรูปการเรียนรู้ด้วยดิจิทัลผ่านแพลตฟอร์มการเรียนรู้ด้วยดิจิทัลแห่งชาติ (Digital
Learning Reform: National Digital Learning Platform (NDLP))
 ระบบข้อมูลสารสนเทศเพื่อการศึกษา (big data for education)
 การพัฒนาความเป็นพลเมืองดิจิทัล (digital citizenship) ในด้านความฉลาดรู้ดิจิทัล
(digital literacy) ความฉลาดรู้สารสนเทศ (information literacy) ความฉลาดรู้สื่อ (media literacy) เพื่อการรู้
วิธีการเรียนรู้ (learning how to learn) ในการเรียนรู้ตลอดชีวิต ตลอดจนการมีพฤติกรรมที่สะท้อนการรู้กติกา
มารยาท จริยธรรมเกี่ยวกับการใช้สื่อและการสื่อสารบนอินเทอร์เน็ต
การบรรลุผลของการปฏิรูปการศึกษาตามแผนข้างต้น จะแบ่งเป็น 3 ระยะ คือ (1) ระยะ
เร่งด่วนหรือภายในวันที่ 30 พฤษภาคม พ.ศ. 2562 ซึ่งครบวาระการทางานของ กอปศ. (2) ระยะสั้น หรือภายใน
3 ปี และ (3) ระยะกลาง-ระยะยาว หรือภายใน 5 - 10 ปี ทั้งนี้ประเด็นปฏิรูปที่มลี าดับสาคัญสูงสุด และต้อง
ดาเนินการให้บรรลุผลให้ได้ในระยะเร่งด่วน มี 6 ประเด็น ได้แก่
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(1) ยกเครื่องระบบการศึกษาโดยการบังคับใช้ร่างพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติฉบับใหม่
รวมถึงกฎหมายสาคัญอื่นที่เสนอโดย กอปศ. ซึ่งจะเป็นเครื่องมือสาคัญในการปฏิรูปการศึกษา ได้แก่
ร่างพระราชบัญญัติการพัฒนาเด็กปฐมวัย พ.ศ. .... ร่างพระราชบัญญัติพื้นที่นวัตกรรมการศึกษา พ.ศ. ....
ร่างพระราชบัญญัติการอุดมศึกษา พ.ศ. .... และการจัดตั้งสถาบันหลักสูตรและการเรียนรู้แห่งชาติ
(2) บุกเบิกนวัตกรรมของการจัดการศึกษาระดับโรงเรียน กลุ่มโรงเรียน หรือการจัดการระดับ
พื้นที่ โดยให้โรงเรียนเป็นศูนย์กลางของการยกระดับคุณภาพของการศึกษา ผ่านการขับเคลื่อนเรื่องสถานศึกษาที่มี
ความเป็นอิสระในการบริหารจัดการ และระบบนิเวศที่สนับสนุนการดาเนินการของสถานศึกษา
(3) นาเสนอแนวทางการปรับหลักสูตรการจัดการศึกษาในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานไปสู่
หลักสูตรฐานสมรรถนะ และรูปแบบการปรับหลักสูตรในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1–3 จัดตั้งสถาบันหลักสูตร
และการเรียนรู้แห่งชาติเพื่อเป็นเสมือนศูนย์ความเป็นเลิศในการวิจัย พัฒนาและปรับปรุงหลักสูตร การจัดการเรียน
การสอน และการประเมินผลการเรียนรู้ สาหรับการจัดการศึกษาในระดับต่างๆ
(4) สร้าง “ดิจิทัลแพลตฟอร์มเพื่อการเรียนรู้แห่งชาติ” ใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีดิจิทัล
นาความรู้ และวิธีการเรียนรู้ไปสู่โรงเรียน นักเรียน และครูทั่วประเทศ โดยเฉพาะในท้องถิ่นห่างไกล
(5) จัดระบบการผลิตครูให้มีคุณภาพและสมรรถนะความเป็นครู ผ่านการจัดตั้งกองทุนหรือ
แผนงานเพื่อการผลิตและพัฒนาครู สาหรับครูรุ่นใหม่ และพัฒนาบัณฑิตครูที่มีอยู่ ให้ตรงตามความจาเป็นของ
ประเทศ ในระยะแรกเน้นครูปฐมวัย และครูประถมศึกษา สาหรับท้องถิ่นขาดแคลน
(6) ให้ มี ก ารแต่ ง ตั้ ง คณะกรรมการนโยบายการศึ ก ษาแห่ ง ชาติ ตามที่ ก าหนดไว้ ในร่ า ง
พระราชบั ญ ญั ติ การศึกษาแห่ งชาติฉบั บ ใหม่ เพื่อเป็นกลไกหลักในการขับเคลื่ อนแผนการศึกษาแห่ งชาติ และ
การปฏิรูปการศึกษาให้เริ่มดาเนินการได้ และมีความต่อเนื่องในระยะยาว
เป้าหมายรวมและตัวชี้วัด
แผนการปฏิรูปประเทศด้านการศึกษา ได้กาหนดเป้าหมายรวมและตัวชี้วัด ของการพัฒนา
การศึกษาในแต่ละเรื่อง ดังนี้
เรื่องที่ 1 : การปฏิรูประบบการศึกษาและการเรียนรู้โดยรวมของประเทศ โดย
พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติฉบับใหม่และกฎหมายลาดับรอง
เป้าหมายรวม
1. ประเทศไทยมีการบังคับใช้กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการศึกษาเป็นกลไกสาคัญต่อการบริหาร
และจัดการศึกษาที่มีประสิทธิภาพอย่างเหมาะสม สอดคล้องกับ (ร่าง) พ.ร.บ. การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ....
2. ภาครัฐ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และภาคเอกชนมีความร่วมมือในการจัดการศึกษา
อย่างสมดุลและภาคเอกชนมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาในรูปแบบต่างๆ เพิ่มขึ้น
3. คนไทยทุ กช่ วงวั ยสามารถเรี ยนรู้ ตลอดชี วิ ตได้ ตามความต้ องการผ่ านการจั ดการศึ กษา
เพื่อการพัฒนาตนเองและการศึกษาเพื่อการเรียนรู้ตลอดชีวิต ผ่านช่องทางต่างๆ เพื่อให้เป็นคนไทยที่มีศักยภาพ ทักษะ
และความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านตามความถนัด และสามารถเทียบมาตรฐานสมรรถนะได้ตามกรอบคุณวุฒิวิชาชีพ
4. การศึก ษาไทยมีทิ ศ ทางและการบริห ารจั ดการที่ มี ป ระสิ ท ธิภ าพและเป็ น เอกภาพตาม
แผนการศึกษาแห่งชาติ เพื่อให้สามารถยกระดับคุณภาพ ลดความเหลื่อมล้า และสามารถแข่งขันได้
5. สานักงานคณะกรรมการนโยบายการศึกษาแห่งชาติ เป็นหน่วยงานที่มีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผลในระดับสูง เพื่อการดาเนินการตามหน้าที่และอานาจที่กาหนดไว้ใน (ร่าง) พ.ร.บ. การศึกษาแห่งชาติ
พ.ศ. ....
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ตัวชี้วัด
1. กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการศึกษาที่ได้รับการจัดทา ปรับปรุง แก้ไข ให้สอดคล้องกับ พ.ร.บ.
การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. .... มีผลบังคับใช้ (ภายใน 2 ปี)
2. กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการจัดการศึกษาโดยภาคเอกชนและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ตามเป้าหมายได้รับการแก้ไขหรือปรับปรุงครบถ้วนตามที่ระบุไว้ตามเป้าหมายระยะสั้น
3. สัดส่วนของการจัดการศึกษาในระดับต่างๆ โดยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หรือภาคเอกชน
หรือโดยความร่วมมือระหว่างรัฐ กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หรือภาคเอกชนทั้งในด้านสัดส่วนของจานวน
ผู้เรียน จานวนสถานศึกษา และมูลค่าของทรัพยากรที่ใช้เพื่อสนับสนุนการจัดการศึกษาเพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสาคัญ
ตามเป้าหมายระยะสั้น
4. มีการพัฒนาดัชนีการศึกษาเพื่อการเรียนรู้ตลอดชีวิตของระบบการศึกษาไทย และผลการ
ดาเนินการตามดัชนีมีระดับเพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสาคัญ
5. การศึกษาไทยมีทิศทางและการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพและเป็นเอกภาพตาม
แผนการศึกษาแห่งชาติ เพื่อให้สามารถยกระดับคุณภาพ ลดความเหลื่อมล้า และสามารถแข่งขันได้
6. แผนการศึกษาแห่งชาติ (ฉบับปรับปรุง) ที่มีความสอดคล้องกับรัฐธรรมนูญ พ.ร.บ.
การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. .... ปัจจัยด้านความมั่นคง เศรษฐกิจ สังคม ความก้าวหน้าด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ของประเทศและของโลก สถานการณ์การศึกษาของประเทศ ยุทธศาสตร์ชาติ และแผนปฏิรูปประเทศ และ
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ได้รับความเห็นชอบและมีผลบังคับใช้ (ภายในปี พ.ศ. 2563)
7. ความสอดคล้องของแผนระดับต่างๆ ของส่วนราชการที่เกี่ยวข้องกับการศึกษา (ภายในปีพ.ศ. 2565)
8. มีการจัดตั้งสานักงานคณะกรรมการนโยบายการศึกษาแห่งชาติ กระทรวงศึกษาธิการ
เรื่องที่ 2 : การปฏิรูปการพัฒนาเด็กเล็กและเด็กก่อนวัยเรียน
เป้าหมายรวม
1. เด็กปฐมวัย ทั้งเด็กกลุ่มทั่วไป และกลุ่มที่มีความต้องการจาเป็นพิเศษ สามารถเข้าถึง และ
ได้รับการดูแลและการศึกษาระดับปฐมวัยอย่างเหมาะสม มีคุณภาพ ทั่วถึง และเท่าเทียมกัน รวมถึงมีระบบ
คัดเลือกเด็กเข้าเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 และการจัดการเรียนรู้ที่เหมาะสมกับช่วงวัย มีระบบฐานข้อมูลที่
เอื้อต่อการดูแลที่เชื่อมโยงกันได้ระหว่างหน่วยงาน และมีการพัฒนาบุคลากรที่เกี่ยวข้อง มีกลไก
ขับเคลื่อนและบูรณาการการทางานระหว่างกระทรวงและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้สอดคล้อง เป็นเอกภาพ
2. พ่อ แม่ ผู้ปกครอง และบุคลากรที่เกี่ยวข้องได้รับปรับเปลี่ยนกรอบคิด (Mindset) เกี่ยวกับ
ความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องในการเตรียมความพร้อมก่อนการตั้งครรภ์ การเลี้ยงดู ดูแล และพัฒนาเด็กปฐมวัย
ตัวชี้วัด
1. ร้อยละของเด็กปฐมวัยที่สามารถเข้าถึงและได้รับการดูแลและการศึกษาระดับปฐมวัยอย่าง
เหมาะสม มีคุณภาพ ทั่วถึง และเท่าเทียมกัน
2. ร้อยละของพ่อแม่ที่ได้รับการพัฒนาบทบาทการเป็นพ่อแม่ และการเตรียมความพร้อมก่อน
ตั้งครรภ์
3. ร้อยละของพ่อแม่ ผู้ปกครองที่มีความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องในการเลี้ยงดู ดูแล และพัฒนา
เด็กปฐมวัย
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เรื่องที่ 3 : การปฏิรูปเพื่อลดความเหลื่อมล้าทางการศึกษา
เป้าหมายรวม
1. เด็ก เยาวชน และประชาชน ที่ขาดแคลนทุนทรัพย์หรือด้อยโอกาส ทุกคนมีความเสมอภาค
ในโอกาสพัฒนาตนเองตามศักยภาพและเข้าถึงการศึกษาที่มีคุณภาพ รวมถึงเสริมสร้างพัฒนาครูและสถานศึกษาให้
มีประสิทธิภาพและคุณภาพ ตลอดจนวิจัยพัฒนาองค์ความรู้ที่นาไปใช้ได้จริงเพื่อยกระดับความสามารถของคนไทย
ได้อย่างยั่งยืน
2. บุคคลพิการ บุคคลที่มีความสามารถพิเศษ และบุคคลที่มีความต้องการการดูแลเป็นพิเศษ
ได้รับการพัฒนาอย่างทั่วถึงเต็มศักยภาพ และสามารถดารงชีวิต อยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุขและมีศักดิ์ศรี
3. โรงเรียนขนาดเล็กในพื้นที่ห่างไกลและโรงเรียนขนาดกลางที่ต้องการการยกระดับคุณภาพ
ของการจัดการศึกษาอย่างเร่งด่วน ได้รับการแก้ปัญหาอย่างเป็นระบบ
4. ครู บุคลากรทางการศึกษา ได้รับเงินเดือน ค่าตอบแทน สวัสดิการ และสิทธิประโยชน์
เกื้อกูลอื่นที่เหมาะสม โดยให้คานึงถึงการปฏิบัติงานที่มีความยากลาบาก หรือการปฏิบัติงานในพื้นที่ที่เสี่ยงภัยหรือ
ห่างไกล
5. ครูและผู้เรียนในโรงเรียนขนาดเล็กในพื้นที่ห่างไกลและโรงเรียนขนาดกลางที่ต้องการการ
ยกระดับคุณภาพของการจัดการศึกษาอย่างเร่งด่วนสามารถเข้าถึงการสนับสนุนทางวิชาการได้อย่างเพียงพอ
ตัวชี้วัด
1. ร้อยละผู้ขาดแคลนทุนทรัพย์และด้อยโอกาสในระบบการศึกษาที่ได้รับการอุดหนุนเงินทุน
เพื่อบรรเทาอุปสรรคการเข้าถึงการศึกษาที่สอดคล้องกับความจาเป็นรายบุคคลจนสาเร็จการศึกษาและการพัฒนา
ได้เต็มตามศักยภาพ
2. ร้อยละของเด็กเล็กในครอบครัวที่ขาดแคลนทุนทรัพย์ หรือมีลักษณะเฉพาะได้รับการ
อุดหนุนให้สามารถดูแลเด็กเล็กได้ดี มีพัฒนาการสมวัยและมีความพร้อมเข้าสู่ระบบการศึกษา (School
Readiness)
3. สัดส่วนของนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลายได้รับโอกาสการเข้าสู่การศึกษา
มัธยมศึกษาตอนปลาย /ปวช.-ปวส. ของเยาวชนในครอบครัวที่มีฐานะยากจนเพิ่มขึ้น
4. อัตราการเข้าเรียนสุทธิระดับก่อนวัยเรียน
1) ร้อยละ 80 ภายใน 3 ปี
2) ร้อยละ 90 ภายใน 10 ปี
5. อัตราการเข้าเรียนสุทธิระดับประถมศึกษา
1) ร้อยละ 95 ภายใน 3 ปี
2) ร้อยละ 99 ภายใน 10 ปี
6. อัตราการเข้าเรียนสุทธิระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
1) ร้อยละ 90 ภายใน 3 ปี
2) ร้อยละ 95 ภายใน 10 ปี
7. ดัชนีการพัฒนามนุษย์ (Human Development Index) ของประเทศไทย ดัชนีการพัฒนา
คุณภาพทรัพยากรมนุษย์ของประเทศไทยจากการประชุมเวทีเศรษฐกิจโลก (The World Economic Forum:
WEF) และตัวชี้วัดทางการศึกษาของเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนของโลก (SDG4) ของประเทศไทยมีแนวโน้มดีขึ้น
สู่การบรรลุเป้าหมายในปี 2030
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8. การจัดสรรงบประมาณด้านศึกษาของประเทศเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (Equitybased budgeting) มีสัดส่วนไม่ต่ากว่าร้อยละ 5 ภายใน 3 ปี
9. ระบบฐานข้อมูลขนาดใหญ่ (Big Data) ที่เชื่อมโยงและบูรณาการ 6 กระทรวง
1) ครอบคลุมข้อมูลเด็กเยาวชนผู้ขาดแคลนทุนทรัพย์และด้อยโอกาสมากกว่าร้อยละ 75
ของประเทศภายใน 3 ปี
2) ครอบคลุมข้อมูลเด็กเยาวชนผู้ขาดแคลนทุนทรัพย์และด้อยโอกาสมากกว่าร้อยละ 90
ของประเทศภายใน 10 ปี
10. ความครอบคลุมของระบบคัดกรองและกลไกการคัดกรองบุคคลที่มีความบกพร่องต่าง ๆ
บุคคลที่มีความสามารถพิเศษและบุคคลที่มีความต้องการการดูแลเป็นพิเศษ
11. ร้อยละของครูและบุคลากรทางการศึกษาที่เกี่ยวข้องที่มีความเข้าใจเกี่ยวกับการจัด
การศึกษาสาหรับบุคคลพิการ บุคคลผู้มีความสามารถพิเศษ และบุคคลที่มีความต้องการการดูแลเป็นพิเศษ
12. จานวนผู้เรียนที่ได้รับการคัดกรอง วินิจฉัย ส่งต่อ และช่วยเหลือ
13. ความก้าวหน้าของการดาเนินการตามข้อเสนอแนะต่อรัฐบาลว่าด้วยยุทธศาสตร์เพื่อ
แก้ปัญหาโรงเรียนขนาดเล็กในพื้นที่ห่างไกล
14. ความก้าวหน้าของการดาเนินการตามข้อเสนอแนะเพื่อแก้ปัญหาโรงเรียนขนาดกลางที่
ต้องการการยกระดับคุณภาพของการจัดการศึกษาอย่างเร่งด่วนอย่างเป็นระบบ
15. ร้อยละของสถานศึกษาที่เป็นกลุ่มเป้าหมายได้รับการพัฒนาคุณภาพ
16. จานวนครูที่ได้รับการบรรจุและแต่งตั้ง กระจายตัวออกไปในพื้นที่ที่มีความขาดแคลนครู
17. อัตราการย้ายออกของครูในพื้นที่ห่างไกลน้อยลง
18. จานวนครูและผู้เรียนในโรงเรียนขนาดเล็กในพื้นที่ห่างไกลและโรงเรียนขนาดกลางที่
สามารถเข้าถึงการสนับสนุนทางวิชาการ
เรื่องที่ 4 : การปฏิรูปกลไกและระบบการผลิต คัดกรอง และพัฒนาผู้ประกอบวิชาชีพครูและ
อาจารย
เป้าหมายรวม
1. มีแผนการผลิตและพัฒนาครูตามความต้องการของประเทศ (demand-side financing)
โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อคัดกรองผู้ที่มีคุณสมบัติเหมาะสม สนับสนุนทุนการศึกษา คัดเลือกสถาบันการศึกษาที่มี
คุณภาพในการผลิตครู เพื่อให้ผู้รับทุนเข้าศึกษา เพื่อให้ได้ครูที่มีสมรรถนะตรงกับความต้องการของประเทศ
ดาเนินการโดยสานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา ในระยะเวลาอย่างน้อย 10 ปี
2. ได้ครูสมรรถนะสูงและตรงตามความต้องการของประเทศ ที่จบการศึกษาจากสถาบันที่ใช้
หลักสูตรฐานสมรรถนะที่ทาให้นิสิตนักศึกษาครูมีความศรัทธาต่อวิชาชีพครู มีจิตวิญญาณของความเป็นครู
มีความรู้ความสามารถอย่างแท้จริง ได้รับประสบการณ์ด้านวิชาชีพครูและการนิเทศที่มีประสิทธิภาพอย่างต่อเนื่อง
ตลอดหลักสูตร
3. ได้ครูอาชีวศึกษาที่มีจิตวิญญาณความเป็นครู มีสมรรถนะสูง มีความเชี่ยวชาญในการ
จัดการเรียนการสอน ทั้งภาคทฤษฎี และภาคปฏิบัติ
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4. ครู บุคลากรทางการศึกษา มีการพัฒนาความรู้และทักษะ และสมรรถนะในการปฏิบัติ
หน้าที่ของตนอย่างต่อเนื่อง เพื่อความก้าวหน้าทางวิชาชีพด้วยระบบและวิธีการที่หลากหลายและเหมาะสมในการ
พัฒนาแต่ละกลุ่ม โดยคานึงถึงการปฏิบัติงานในพื้นที่ห่างไกล เสี่ยงภัย ยากลาบาก และทุรกันดารให้
ได้รับความสะดวกในการพัฒนา
5. ครู บุคลากรทางการศึกษา มีความก้าวหน้าในการประกอบอาชีพ ได้รับค่าตอบแทนที่
เหมาะสมกับความสามารถ ประสิทธิภาพในการสอน และผลลัพธ์ในการพัฒนาผู้เรียน โดยคานึงถึงผู้ปฏิบัติงาน
ในพื้นที่ห่างไกล เสี่ยงภัย ยากลาบาก และทุรกันดาร
6. ผู้บริหารสถานศึกษามีคุณสมบัติ สมรรถนะ และความรู้ความเชี่ยวชาญ ประสบการณ์
และจัดหรือสนับสนุนให้ผู้บริหารสถานศึกษาได้รับการพัฒนาความรู้ สมรรถนะ และประสบการณ์ที่จาเป็นสาหรับ
การปฏิบัติหน้าที่ รวมไปถึงการพัฒนาผู้ที่มีโอกาสจะได้รับการคัดเลือกหรือสรรหาเป็นผู้บริหารสถานศึกษาและผู้ที่
ไม่ผ่านการประเมิน
7. ให้คุรุสภาเป็นองค์กรวิชาชีพครูที่มีหน้าที่กาหนดมาตรฐานวิชาชีพและจรรยาบรรณของ
วิชาชีพ ควบคุมความประพฤติและการดาเนินงานของผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา รวมทั้งส่งเสริมสนับสนุน
ยกย่อง และผดุงเกียรติผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา
8. ให้ระบบงานในการบริหารครูและบุคลากรทางการศึกษาภาครัฐ เป็นระบบที่มีการ
ดาเนินการเป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล มีความคล่องตัว มีการกระจายอานาจที่เหมาะสมเอื้อต่อการบริหาร
สถานศึกษาที่มีความเป็นอิสระ
ตัวชี้วัด
1. การจัดสรรเงินในแผนการผลิตและพัฒนาครูของประเทศไทย เป็นไปตามเป้าหมายการ
ดาเนินงานของแผน อย่างน้อยร้อยละ 80
2. ผลการสืบค้นข้อมูลครูจากระบบข้อมูลครู (Teacher Data System) เพื่อนามาใช้
พยากรณ์ข้อมูลการผลิต การใช้ และการคาดการณ์อัตรากาลังครูในสาขาที่ขาดแคลน มีความน่าเชื่อถือและถูกต้อง
สอดคล้องกับสภาพการณ์จริง อย่างน้อยร้อยละ 80
3. จานวนสถาบันการผลิตครูมีการนากรอบมาตรฐานสมรรถนะของวิชาชีพครูและมาตรฐาน
สมรรถนะของวิชาชีพครูอาชีวศึกษามาใช้ในการจัดทาหลักสูตรการผลิตครู อย่างน้อยร้อยละ 80
4. จานวนสถาบันการผลิตครูมีการนาหลักสูตรการผลิตครูไปใช้ โดยปรับให้สอดคล้องกับ
บริบทของแต่ละสถาบันการศึกษา ร้อยละ 100
5. จานวนอาจารย์ที่สอนในสถาบันที่มีการผลิตครู มีคุณสมบัติตามเกณฑ์ที่กาหนด
6. จานวนการผลิตและพัฒนาครู บุคลากรด้านการศึกษาพิเศษที่ครอบคลุมทั้งกลุ่มพิการ กลุ่ม
ผู้มีความสามารถพิเศษ และกลุ่มที่มีความต้องการการดูแลเป็นพิเศษ
7. ร้อยละของสถานศึกษาหรือสถานประกอบกิจการมีผู้เชี่ยวชาญหรือผู้มีประสบการณ์ด้าน
การปฏิบัติมาเป็นครูฝึกอาชีวศึกษา
8. ร้อยละของครูอาชีวศึกษาที่มีความเชี่ยวชาญในการปฏิบัติ และมีโอกาสเรียนรู้ในสถาน
ประกอบการจริง
9. ร้อยละของครูและบุคลากรทางการศึกษามีแผนในการพัฒนาทางวิชาชีพที่เหมาะสม
10. ร้อยละของครูและผู้บริหารที่ผ่านเกณฑ์การพัฒนาด้วยระบบ National Professional
Teacher Platform (NPTP)
11. จานวนศูนย์ฝึกอบรมและพัฒนาครูอาชีวศึกษา ในแต่ละภูมิภาค
สานักงานเขตพื้นทีก่ ารศึกษามัธยมศึกษา เขต 42

36
แผนพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ.2563-2565

12. ร้อยละ 80 ของจานวนครูทั่วประเทศที่เข้าร่วมมีระบบเทคโนโลยีสารสนเทศขับเคลื่อน
เครือข่ายครู National Professional Teacher Platform (NPTP)
13. ร้อยละของผู้บริหารสถานศึกษาที่ผ่านการประเมินมาตรฐานสมรรถนะหลักและมาตรฐาน
การปฏิบัติงานของผู้บริหาร
14. ดัชนีการปฏิบัติหน้าที่ของครูและบุคลากรทางการศึกษาตามมาตรฐานและจริยธรรม
วิชาชีพ
15. อัตราการผลิตครูเป็นไปตามตามแผนอัตรากาลังที่วิเคราะห์จากระบบข้อมูลครู
16. อัตราการบรรจุข้าราชการครูตามความต้องการจาเป็นของพื้นที่
17. ดัชนีความเชื่อมั่นของข้าราชการครูในเรื่องความก้าวหน้าทางวิชาชีพอย่างเป็นธรรม
บนผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นกับผู้เรียน และระบบการเลื่อนวิทยฐานะเป็นไปอย่างถูกต้องเป็นธรรม ตอบสนองการพัฒนา
ของผู้เรียน
18. ดัชนีความเชื่อมั่นในระบบสวัสดิการของครูและบุคลากรทางการศึกษาในด้าน
ประสิทธิภาพ สุจริต โปร่งใส เป็นธรรมและทั่วถึง
19. ดัชนีการออมและการใช้จ่ายของครูตามแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง
เรื่องที่ 5 : การปฏิรูปการจัดการเรียนการสอนเพื่อตอบสนองการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ 21
เป้าหมายรวม
1. การจัดการศึกษาทุกระดับใช้หลักสูตรที่เป็นหลักสูตรฐานสมรรถนะ และแนวทางการ
จัดการเรียนรู้เชิงรุกและการวัดประเมินผลเพื่อพัฒนาผู้เรียน
2. ผู้เรียนได้รับการพัฒนาคุณธรรมและจริยธรรม เพื่อเป็นคนดีของสังคม มีวินัยและภูมิใจในชาติ
3. มีระบบทดสอบทางการศึกษาระดับชาติที่ได้รับการปรับปรุงให้สามารถประเมินคุณภาพ
การศึกษาเพื่อใช้ประโยชน์ในการยกระดับคุณภาพการจัดการศึกษาอย่างมีสัมฤทธิ์ผล และมีแนวทางในการ
คัดเลือกผู้เรียนเข้าศึกษาต่อด้วยวิธีการที่หลากหลาย เพื่อลดความเหลื่อมล้าทางการศึกษา
4. สถานศึกษาสามารถจัดการศึกษาได้อย่างมีคุณภาพ ประสิทธิภาพ มีธรรมาภิบาล โดยมี
การส่งเสริมให้เกิดการพัฒนาคุณภาพอย่างต่อเนื่องและได้รับการสนับสนุนที่เหมาะสมกับบริบทเพื่อพัฒนาคุณภาพ
การจัดการศึกษาทุกระดับตามปรัชญาและเป้าหมายของสถานศึกษาและมีระบบความรับผิดชอบ ทางการศึกษา
(Educational Accountability) บนพื้นฐานสมรรถนะหลักของผู้เรียน
5. สถานศึกษาระดับต่างๆ มีระบบคุ้มครองด้านความปลอดภัย สุขภาพ และสวัสดิภาพอย่าง
เหมาะสม
6. เพิ่มจานวนผู้เรียนอาชีวศึกษาในสาขาที่สอดคล้องกับความต้องการของภาคเอกชนและ
ประเทศ และผู้จบอาชีวศึกษามีงานทา
7. ผู้เรียนอาชีวศึกษามีความรู้ ทักษะ เก่งปฏิบัติ มีสมรรถนะเป็นที่ยอมรับ หรือผ่านการศึกษา
อาชีวศึกษาระบบทวิภาคี และการฝึกงานในสถานประกอบการ
8. ผู้เรียนที่จบการศึกษาอาชีวศึกษามีความสามารถที่จะเป็นผู้ประกอบการได้เอง
9. บัณฑิตในระดับอุดมศึกษามีสมรรถนะสอดคล้องกับความต้องการของตลาดแรงงาน
เพิ่มการผลิตในสาขาที่ประเทศต้องการ และลดการผลิตบัณฑิตในสาขาที่ไม่ตรงกับความต้องการของตลาด
10. สถาบันอุดมศึกษาของไทยสามารถตอบสนองความต้องการของประเทศไปในอนาคตทั้ง
ในด้านการพัฒนาคน การวิจัย และสร้างสรรค์นวัตกรรม ตลอดจนทาให้สถาบันอุดมศึกษาไทยสามารถปรับตัวและ
แข่งขันได้ในโลก หรือเป็นสถาบันที่สามารถสนับสนุนการพัฒนาชุมชนและสังคมได้อย่างมีประสิทธิผล
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11. ลดปัญหาความเหลื่อมล้าทางการศึกษาในระดับอุดมศึกษา โดยเปิดโอกาสให้ผู้ที่มี
ศักยภาพในการเรียนในระดับอุดมศึกษา สามารถเข้าเรียนในสาขาที่ตนถนัด ได้อย่างเต็มศักยภาพ
12. เพิ่มประสิทธิภาพของการใช้งบประมาณของรัฐในการสนับสนุนการจัดการศึกษาใน
ระดับอุดมศึกษาของประเทศ รวมถึงปรับปรุงธรรมาภิบาลในการจัดการระบบอุดมศึกษาและธรรมาภิบาล
ภายในสถาบันอุดมศึกษา ให้การจัดการมีความรับผิดชอบ ความโปร่งใส ตรวจสอบได้และส่งเสริมการมีส่วนร่วม
อย่างเหมาะสม
13. มีสถาบันหลักสูตรและการเรียนรู้แห่งชาติเป็นหน่วยงานของรัฐที่ไม่เป็นส่วนราชการหรือ
รัฐวิสาหกิจตามกฎหมายว่าด้วยวิธีการงบประมาณหรือกฎหมายอื่น เป็นหน่วยงานที่ไม่แสวงหาผลกาไร ทาหน้าที่
เป็นองค์กรกลางในการพัฒนาหลักสูตร วิธีการจัดการเรียนรู้ การวัดและประเมินผล ในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน
รวมทั้งการจัดทา ส่งเสริม สนับสนุนการนาหลักสูตรไปใช้ ตลอดจนติดตามผล
ตัวชี้วัด
1. หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. .... เป็นหลักสูตรฐานสมรรถนะซึ่งกาหนดความชัดเจน
เกี่ยวกับสมรรถนะหลักที่คาดหวังในแต่ละระดับการศึกษาของผู้เรียน กาหนดโครงสร้างเวลาเรียนพื้นฐาน เวลา
เรียนเพิ่มเติม และรูปแบบการตัดสินผลการเรียนรายวิชาของกลุ่มสาระการเรียนรู้
2. จานวนครูที่มีสมรรถนะในการจัดการเรียนรู้เชิงรุก แนวทางการจัดการเรียนรู้เชิงรุก และ
การวัดประเมินผลเพื่อพัฒนาผู้เรียนให้มุ่งเน้นสมรรถนะ รวมถึงแนวทางการพัฒนาผู้เรียนให้เป็นคนดี มีวินัย และ
ภูมิใจในชาติ
3. รูปแบบการเกิดปัญหาอาชญากรรม และปัญหาทุจริตประพฤติมิชอบในสังคมไทย
4. ระบบการทดสอบระดับชาติที่สามารถประเมินคุณภาพการจัดการศึกษาที่ตรงตาม
เป้าหมายของหลักสูตรฐานสมรรถนะ
5. วิธีการจัดสรรโอกาสและการคัดเลือกผู้เรียนเข้าศึกษาต่อที่หลากหลาย มีความเป็นธรรม
และสามารถลดความเหลื่อมล้าทางการศึกษา
6. ร้อยละของสถานศึกษาที่มีการพัฒนาคุณภาพการศึกษาอย่างต่อเนื่อง สร้างความเชื่อมั่น
ให้แก่ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง และสาธารณชนว่าสามารถจัดการศึกษาได้อย่างมีคุณภาพ และบรรลุเป้าประสงค์ในการ
พัฒนาผู้เรียนให้มีคุณภาพ
7. ร้อยละของสถานศึกษาที่มีระบบคุ้มครองผู้เรียน ทั้งด้านความปลอดภัย สุขภาพ และสวัสดิภาพ
8. อัตราส่วนผู้เรียนอาชีวศึกษาเทียบกับผู้เรียนสามัญศึกษาสูงขึ้น
9. ร้อยละของผู้เรียนอาชีวศึกษาที่เรียนในระบบทวิภาคีในสถานประกอบการที่มีมาตรฐานเพิ่มขึ้น
10. ร้อยละของสถานประกอบการ ที่มีความพึงพอใจต่อสมรรถนะของผู้สาเร็จการศึกษา
ระดับอาชีวศึกษา
11. ร้อยละของสถาบันการศึกษาที่จัดการศึกษารูปแบบทวิภาคี/หลักสูตรโรงเรียนในโรงงาน
ตามมาตรฐานที่กาหนดเพิ่มขึ้น
12. อัตราการได้งานทา/ประกอบอาชีพอิสระของผู้สาเร็จการศึกษาระดับอาชีวศึกษา และ
ระดับอุดมศึกษา (ไม่นับศึกษาต่อ) ภายในระยะเวลา 1 ปี เพิ่มขึ้น
13. มีการประกาศใช้พระราชกฤษฎีกาจัดตั้งสถาบันหลักสูตรและการเรียนรู้แห่งชาติ
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เรื่องที่ 6 : การปรับโครงสร้างของหน่วยงานในระบบการศึกษา เพื่อบรรลุเป้าหมายในการ
ปรับปรุงการจัดการเรียนการสอนและยกระดับคุณภาพของการจัดการศึกษา
เป้าหมายรวม
1. สถานศึกษาของรัฐมีความเป็นอิสระและมีธรรมาภิบาลในการบริหารและจัดการศึกษา
ครอบคลุมด้านการบริหารวิชาการ ด้านการบริหารงบประมาณ ด้านการบริหารงานบุคลากร ด้านการบริหารงาน
ทั่วไป และมีความรับผิดชอบต่อคุณภาพของการจัดการศึกษา
2. ผู้เรียนในพื้นที่นวัตกรรมการศึกษาได้รับการศึกษาที่มีคุณภาพ เหมาะสมสอดคล้องกับอัต
ลักษณ์ของชุมชน และพื้นที่
3. มีการเรียนรู้และขยายผลของนวัตกรรมที่ได้จากพื้นที่นวัตกรรมการศึกษาสู่การจัด
การศึกษาในพื้นที่อื่นๆ
4. กระทรวงศึกษาธิการมีโครงสร้างที่แบ่งแยกหน้าที่และอานาจเพื่อรองรับรูปแบบใหม่ที่แยก
ความรับผิดชอบในด้านนโยบาย (Policy) ด้านกากับดูแลส่งเสริม (Regulator) ด้านการสนับสนุนต่าง ๆ
(Supporter) และด้านการดาเนินการหรือการปฏิบัติการ (Operator) มุ่งเน้นการกระจายอานาจ ธรรมาภิบาล
รับผิดชอบต่อการสนับสนุนสถานศึกษาและมีบทบาท หน้าที่และอานาจสอดคล้องกับบทบัญญัติในกฎหมายว่าด้วย
การศึกษาแห่งชาติ
ตัวชี้วัด
1. จานวนสถานศึกษาที่มีความเป็นอิสระในการบริหารและจัดการศึกษาที่ดาเนินการได้จริง
ตามหลักเกณฑ์ที่กาหนด
2. ร้อยละของนักเรียนที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเพิ่มขึ้น สอดคล้องกับเป้าหมายของพื้นที่
นวัตกรรมการศึกษา
3. จานวนเรื่องของนวัตกรรมการศึกษาด้านต่างๆ ที่มีการขยายผลมาสู่พื้นที่อื่นๆ หรือนามา
ประยุกต์ใช้ในระดับประเทศ
4. มีการปรับโครงสร้างกระทรวงศึกษาธิการ ภายในกรอบเวลาที่กาหนด
เรื่องที่ 7 : การปฏิรูปการศึกษาและการเรียนรู้โดยการพลิกโฉมด้วยระบบดิจิทัล
(Digitalization for Educational and Learning Reform)
เป้าหมายรวม
1. เพื่อพัฒนาระบบดิจิทัลแพลตฟอร์มเพื่อการเรียนรู้แห่งชาติ (National Digital Learning
Platform) ในการปรับเปลี่ยนระบบการศึกษา สร้างคุณภาพ ลดความเหลื่อมล้า และสร้างความสามารถในการ
แข่งขัน เพื่อให้ก้าวกระโดดทันกับพัฒนาการในโลก ตามแผนยุทธศาสตร์ชาติในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ โดยมี
เป้าหมายจาเพาะ ดังนี้
(1) เพื่อใช้ประโยชน์จากแหล่งข้อมูลความรู้ต่างๆ ที่มีอยู่และจะมีการสร้างขึ้นต่อไป ทั้งใน
ประเทศ และต่างประเทศ ให้สามารถใช้ประโยชน์ได้อย่างกว้างขวางและทั่วถึง ทั้งเป็นที่รวบรวมข้อมูลสื่อ
การเรียนรู้เดิมที่มีอยู่แล้ว
(2) เป็นกลไกในการรวบรวม คัดกรอง พัฒนาสื่อการเรียนรู้ที่มีคุณภาพ ให้อยู่ในรูปแบบที่
สามารถใช้ประโยชน์ได้อย่างกว้างขวาง และทั่วถึงตลอดจนมีกลไกในการเข้าถึงและคัดเลือกสิ่งที่ต้องการได้โดยง่าย
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(3) เป็นเวทีที่มีการเข้ามาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในลักษณะชุมชน นาไปสู่การเปิดโอกาสให้
ทุกคนเข้ามาเรียนซึ่งจะลดความเหลื่อมล้า และนาแหล่งข้อมูลสื่อการเรียนรู้ใหม่เข้ามาได้ และมีการแลกเปลี่ยน
เรียนรู้กัน ตลอดจนเป็นเวทีที่มีการให้บริการเพื่อการเรียนรู้ (service) ต่างๆ
(4) เพื่อเร่งรัดแก้ปัญหาความเหลื่อมล้าและสร้างเสริมคุณภาพการศึกษา ทั้งระบบ
การศึกษาโดยเฉพาะอย่างยิ่งสาหรับผู้ที่อยู่ในท้องถิ่นห่างไกล หรือผู้ด้อยโอกาส หรือผู้ที่มีความจาเป็นพิเศษ
อันเป็นการสร้างพลังให้กับผู้เรียน ครู และโรงเรียน
(5) เพื่อพัฒนาคุณภาพครู และบุคลากรทางการศึกษา ให้สามารถปรับบทบาทให้เป็น
ผู้อานวยการเรียนรู้ (facilitator) โดยเน้นให้ผู้เรียนมีวิธีหาความรู้ในโลกแห่งความรู้อันมากมายมหาศาลให้เท่าทัน
กับความเปลี่ยนแปลงของยุคดิจิทัลในศตวรรษที่ 21
2. มีระบบข้อมูลและสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการระบบการศึกษา ครอบคลุมการ
จัดทาข้อมูลรายบุคคลของผู้เรียน ครู และบุคลากรทางการศึกษา สถานศึกษา หน่วยงาน และกระบวนการที่
เกี่ยวข้องในทุกระดับการศึกษาและทุกระบบการศึกษา
3. คนไทยมีความฉลาดรู้ มีความเข้าใจ สามารถตัดสินใจและตอบสนองต่อการใช้สื่อและ
ระบบดิจิทัลได้อย่างเหมาะสมในแต่ละช่วงวัย
ตัวชี้วัด
1. แพลตฟอร์มการเรียนรู้ด้วยดิจิทัลที่เกิดจากการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนในลักษณะ
Social Enterprise และคนทุกช่วงวัยนาไปใช้อย่างแพร่หลาย เกิดเครือข่ายทั่วประเทศและนาไปสู่การเรียนรู้
ตลอดชีวิตและการยกระดับคุณภาพชีวิตของคนไทยไปสู่สากล
2. ร้อยละความสาเร็จของฐานข้อมูลกลางด้านการศึกษา ครอบคลุมอย่างน้อยในเรื่องต่อไปนี้
1) ฐานข้อมูลรายบุคคลนักเรียน นักศึกษาและผู้เรียน
2) ฐานข้อมูลรายบุคคลครู คณาจารย์และบุคลากรทางการศึกษา
3) ฐานข้อมูลรายบุคคลข้าราชการพลเรือนและบุคลากรอื่น
4) ฐานข้อมูลทะเบียนสถานศึกษาและหน่วยงานทางการศึกษา
5) ฐานข้อมูลรายบุคคลผู้สาเร็จการศึกษา
6) ฐานข้อมูลหลักสูตร
7) ฐานข้อมูลด้านงบประมาณของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
8) ฐานข้อมูลครุภัณฑ์และสิ่งก่อสร้าง
9) ฐานข้อมูลด้านทุนการศึกษา
10) ฐานข้อมูลเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา
11) ฐานข้อมูลแผนงานโครงการและงบประมาณการศึกษา
12) ฐานข้อมูลความสัมพันธ์ระหว่างประเทศด้านการศึกษา
3. ร้อยละของคนไทยมีระดับสมรรถนะด้านดิจิทัลและการรู้เท่าทันสื่ออยู่ในระดับดีมาก
เหมาะสมสาหรับแต่ละช่วงวัย
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6. แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560-2564)
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 มีหลักการที่สาคัญ คือ 1) ยึด “หลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง” เพื่อให้เกิดบูรณาการการพัฒนาในทุกมิติอย่างสมเหตุสมผล มีความพอประมาณ และมีระบบภูมิคุ้มกันและ
การบริหารจัดการความเสี่ยงที่ดี ซึ่งเป็นเงื่อนไขที่จาเป็นสาหรับการพัฒนาที่ยั่งยืนซึ่งมุ่งเน้นการพัฒนาคน มีความ
เป็ น คนที่ ส มบู รณ์ สั งคมไทยเป็ น สั งคมคุณ ภาพ มีที่ยืน และเปิ ดโอกาสให้ กับทุ กคนในสั งคมได้ดาเนิ นชีวิตที่ ดี
มีความสุข และอยู่ร่วมกัน อย่างสมานฉันท์ 2) ยึด “คนเป็นศูนย์กลางการพัฒ นา” มุ่งสร้างคุณภาพชีวิต และ
สุ ข ภ าวะที่ ดี ส าหรั บ คนไทย พั ฒ นาคนให้ มี ค วามเป็ นคนที่ ส มบู รณ์ มี วิ นั ย ใฝ่ รู้ มี ค วามรู้ มี ทั ก ษ ะ
มีความคิด สร้างสรรค์ มีทัศนคติที่ดี รั บผิดชอบต่อสั งคม มีจริยธรรมและคุณธรรม พั ฒนาคนทุ กช่วงวัย และเตรียม
ความพร้อมเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุอย่างมีคุณภาพ รวมถึงการสร้างคนให้ใช้ประโยชน์และอยู่กับสิ่งแวดล้อมอย่างเกื้อกูล
อนุรักษ์ ฟื้นฟู ใช้ประโยชน์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างเหมาะสม 3) ยึด“วิสัยทัศน์ภายใต้ยุทธศาสตร์
ชาติ 20 ปี ” มาเป็ น กรอบของวิ สั ย ทั ศ น์ ป ระเทศไทยในแผนพั ฒ นาเศรษฐกิ จ และสั งคมแห่ งชาติ ฉบั บ ที่ 12
วิสัยทัศน์ “ประเทศไทยมีความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน เป็นประเทศพัฒนาแล้ว ด้วยการพัฒ นาตามหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง” หรือเป็นคติพจน์ประจาชาติว่า “มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน” 4) ยึด “เป้าหมายอนาคตประเทศไทยปี 2580”
ที่เป็นเป้าหมายในยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ 20 ปี มาเป็นกรอบในการกาหนดเป้าหมายที่จะบรรลุใน 5 ปีแรก และ
เป้าหมายในระดับย่อยลงมา ควบคู่กับกรอบเป้าหมายที่ยั่งยืน (SDGs) 5) ยึด “หลักการนาไปสู่การปฏิบัติให้เกิดผล
สัมฤทธิ์อย่างจริงจังใน 5 ปีที่ต่อยอดไปสู่ผลสัมฤทธิ์ที่เป็นเป้าหมายระยะยาว”
วัตถุประสงค์
1. เพื่ อวางรากฐานให้ คนไทยเป็น คนที่ ส มบู รณ์ มีคุณ ธรรมจริยธรรม มี ระเบียบวินั ย ค่านิ ยมที่ ดี
มีจิตสาธารณะ และมีความสุข โดยมีสุขภาวะและสุ ขภาพที่ดี ครอบครัวอบอุ่ น ตลอดจนเป็นคนเก่งที่มีทักษะ
ความรู้ความสามารถและพัฒนาตนเองได้ต่อเนื่องตลอดชีวิต
2. เพื่อให้คนไทยมีความมั่นคงทางเศรษฐกิจและสังคม ได้รับความเป็นธรรมในการเข้าถึง ทรัพยากรและ
บริการทางสังคมที่มีคุณภาพ ผู้ด้อยโอกาสได้รับการพัฒนาศักยภาพ รวมทั้งชุมชนมีความเข้มแข็งพึ่งพาตนเองได้
3. เพื่อให้เศรษฐกิจเข้มแข็ง แข่งขันได้ มีเสถียรภาพ และมีความยั่งยืน สร้างความเข้มแข็งของฐาน
การผลิตและบริการเดิม และขยายฐานใหม่โดยการใช้นวัตกรรมที่เข้มข้นมากขึ้น สร้างความเข้มแข็งของ เศรษฐกิจ
ฐานราก และสร้างความมั่นคงทางพลังงาน อาหาร และน้า
4. เพื่ อ รั ก ษาและฟื้ น ฟู ท รั พ ยากรธรรมชาติ และคุ ณ ภาพสิ่ ง แวดล้ อ ม ให้ ส ามารถสนั บ สนุ น
การเติบโตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม และการมีคุณภาพชีวิตที่ดีของประชาชน
5. เพื่ อ ให้ ก ารบริ ห ารราชการแผ่ น ดิ น มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ โปร่ ง ใส ทั น สมั ย และมี ก ารทางานเชิ ง
บูรณาการของภาคีการพัฒนา
6. เพื่อให้มีการกระจายความเจริญไปสู่ภูมิภาคโดยการพัฒ นาภาคและเมืองเพื่อรองรับการพัฒนา
ยกระดับฐานการผลิตและบริการเดิม และขยายฐานการผลิตและบริการใหม่
7. เพื่อผลักดันให้ประเทศไทยมีความเชื่อมโยง (Connectivity) กับประเทศต่างๆ ทั้งในระดับ อนุภูมิภาค
ภูมิภาค และนานาชาติได้อย่างสมบูรณ์ และมีประสิทธิภาพ รวมทั้งให้ประเทศไทยมีบทบาทนา และสร้างสรรค์ในด้าน
การค้า การบริการ และการลงทุนภายใต้กรอบความร่วมมือต่างๆ ทั้งในระดับอนุภูมิภาค ภูมิภาค และโลก
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เป้าหมายรวม ประกอบด้วย 6 เป้าหมาย ดังนี้
1. คนไทยที่ มี คุ ณลั กษณะเป็ นคนไทยที่ สมบู รณ์ มี วิ นั ย มี ทั ศนคติ และพฤติ กรรมตามบรรทั ดฐาน
ที่ดีของสังคม มีความเป็นพลเมืองตื่นรู้ มีความสามารถในการปรับตัวได้อย่างรู้เท่าทันสถานการณ์ มีความรับผิดชอบ และทา
ประโยชน์ต่อส่วนร่วม มีสุขภาพกาย และใจที่ดี มีความเจริญงอกงามทางจิตวิญญาณ มีวิถีชีวิตที่พอเพียง มีความเป็นไทย
2. ความเหลื่อมล้าทางด้ านรายได้แ ละความยากจนลดลง เศรษฐกิจฐานรากมีความเข้มแข็ง
ประชาชนทุกคนมีโอกาสในการเข้าถึงทรัพยากร การประกอบอาชีพ และบริการทางสังคมที่มีคุณภาพอย่างทั่วถึง
กลุ่มที่มีรายได้ต่าสุดร้อยละ 40 มีรายได้เพิม่ ขึ้นอย่างน้อยร้อยละ 15
3. ระบบเศรษฐกิจมีความเข้มแข็งและแข่งขันได้ โครงสร้างเศรษฐกิจปรับสู่เศรษฐกิจฐานบริการ
และดิจิทัล มีผู้ประกอบการรุ่นใหม่และเป็นสังคมผู้ประกอบการ และมีผู้ประกอบการขนาดกลางและขนาดเล็กที่
เข้มแข็ง สามารถใช้น วัตกรรมและเทคโนโลยีดิจิทั ลในการสร้างสรรค์คุณ ค่าสิ นค้าและบริการ รวมทั้ งมีระบบ
การผลิต และให้บริการจากฐานรายได้เดิมที่มีมูลค่าเพิ่มสูงขึ้น และมีการลงทุนในการผลิตและบริการ ฐานความรู้
ชั้นสูงใหม่ๆ ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมและชุมชน รวมทั้งกระจายฐานการผลิตและการให้บริการสู่ ภูมิภาคเพื่อลด
ความเหลื่อมล้า โดยเศรษฐกิจไทยมีเสถียรภาพ และมีอัตราการขยายตัวเฉลี่ยร้อยละ 5 ต่อปี และมีปัจจัยสนับสนุน
อาทิ ระบบโลจิสติกส์ พลังงาน และการลงทุนวิจัยและพัฒนาที่เอื้อต่อการขยายตัวของภาคผลิต และบริการ
4. ทุ น ทางธรรมชาติ และคุ ณ ภาพสิ่ งแวดล้ อม สามารถสนั บ สนุ น การเติ บ โตที่ เป็ น มิ ตรกั บ
สิ่ งแวดล้ อม มี ค วามมั่ น คง อาหาร พลั งงาน และน้ า โดยเพิ่ มพื้ นที่ ป่ าไม้ ให้ ได้ ร้ อยละ 40 ของพื้ นที่ ประเทศ
เพื่อรักษาความสมดุลของระบบนิเวศ ลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกในภาคพลังงาน และขนส่ง ไม่น้อยกว่าร้อยละ 7
ภายในปี 2563 เทียบกับการปล่อยในกรณีปกติ มีปริมาณหรือสัดส่วนของขยะมูลฝอยที่ได้รับการจัดการอย่างถูกหลัก
สุขาภิบาลเพิ่มขึ้น และรักษาคุณภาพน้า และคุณภาพอากาศ ในพื้นที่วิกฤตอยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน
5. มีความมั่นคงในเอกราชและอธิปไตย สังคมปลอดภัย สามัคคี สร้างภาพลักษณ์ดี และเพิ่มความ
เชื่อมั่นของนานาชาติต่อประเทศไทย ความขัดแย้งทางอุดมการณ์ และความคิดในสังคมลดลง ปัญหาอาชญากรรม
ลดลง ปริมาณความสูญเสียจากภัยโจรสลัด และการลักลอบขนส่งสินค้า และค้ามนุษย์ลดลง มีความพร้อมที่ปกป้อง
ประชาชนจากการก่อการร้ายและภัยพิ บั ติทางธรรมชาติ ประเทศไทยมีส่วนร่ วมในการกาหนดบรรทัดฐานระหว่าง
ประเทศ เกิดความเชื่อมโยงการขนส่งโลจิสติกส์ ห่วงโซ่มูลค่า เป็นหุ้นส่วน การพัฒนาที่สาคัญในอนุภูมิภาค ภูมิภาค
และโลก และอัตราการเติบโตของมูลค่าการลงทุนและการส่งออก ของไทยในอนุภูมิภาค ภูมิภาค และอาเซียนสูงขึ้น
6. มีระบบบริหารจัดการภาครัฐที่มีประสิทธิภาพ ทันสมัย โปร่งใส ตรวจสอบได้ กระจายอานาจ
และมีส่วนร่วมจากประชาชน บทบาทภาครัฐในการให้บริการซึ่งภาคเอกชนดาเนินการแทนได้ดีกว่าลดลง เพิ่มการใช้
ระบบดิจิทัลในการให้บริการ ปั ญหาคอร์รัปชันลดลง และการบริหารจัดการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีอิสระ
มากขึ้น โดยอันดับประสิทธิภาพภาครัฐที่จัดทาโดยสถาบันการจัดการนานาชาติ และอันดับความยากง่ายในการดาเนิน
ธุรกิจในประเทศดีขึ้น การใช้จ่ายภาครัฐและระบบงบประมาณมีประสิทธิภาพสูง ฐานภาษีกว้างขึ้น และดัชนีการรับรู้
การทุจริตดีขึ้น รวมถึงมีบุคลากรภาครัฐที่มีความรู้ความสามารถ และปรับตัวได้ทันกับยุคดิจิทัลเพิ่มขึ้น
เป้ าหมายทั้ง 6 กลุ่ มหลั ก ภายใต้แผนพั ฒ นาฯ ฉบั บ ที่ 12 สะท้ อ นถึงเป้ าหมายการขับ เคลื่ อ น
การพัฒนาตามวาระการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goals: SDGs) และเป้าหมายในระยะยาว
ภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติที่ต้องบรรลุภายในระยะเวลา 20 ปี
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ยุทธศาสตร์ของแผนพัฒนาฯ ซึ่งประกอบด้วย 10 ยุทธศาสตร์ ดังนี้
1. ยุทธศาสตร์ การเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์ เพื่อให้คนไทยเป็นคนดี คนเก่ง
มีระเบียบวินัย และมีคุณภาพชีวิตที่ดี โดยเฉพาะการพัฒ นาและดูแลผู้สูงอายุที่จะมีสัดส่วนสูงขึ้นในสังคมสูงวัย
ทั้งการสร้ างงานที่ เหมาะสม การฟื้ น ฟู และดู แลสุ ข ภาพเพื่ อชะลอความทุ พ พลภาพและโรคเรื้อรัง การสร้าง
สภาพแวดล้ อ ม และนวัต กรรมที่ เอื้ อ ต่ อ สั งคมสู งวั ย มุ่ งเน้ น การพั ฒ นาศั ก ยภาพคนเพื่ อ เป็ น ฐานการเพิ่ ม ขี ด
ความสามารถในการแข่งขันของประเทศ และรองรับการลดลงของขนาดกาลังแรงงาน โดยการยกระดับคุณภาพ
การศึกษา และการเรียนรู้ที่สอดคล้องกับการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 การป้องกัน และควบคุมปัจจัยทางสังคม
ที่กาหนดสุขภาพเพื่อสร้างสุขภาวะที่ดี การสร้างความอยู่ดีมีสุขให้ครอบครัวไทย รวมทั้งการเสริมสร้างบทบาทของ
สถาบันทางสังคมและทุนทางวัฒนธรรมในการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมในสังคม
2. ยุทธศาสตร์การสร้างความเป็นธรรม และลดความเหลื่อมล้าในสังคม มุ่งเน้นการลดความเหลื่อมล้า
ในทุกมิติ เพื่อสร้างความปรองดองในสังคม การสร้างโอกาสให้ทุกคนในสังคมไทยสามารถเข้าถึงทรัพยากร แหล่งทุน
ในการประกอบอาชีพ เพื่อยกระดับรายได้และขับเคลื่อนเศรษฐกิ จฐานรากการเข้าถึงบริการทางสังคมของรัฐอย่างมี
คุณภาพ ทั่ วถึ ง และเป็ นธรรม อาทิ การสร้ างโอกาสการเข้ าถึงการศึ กษาและการเรียนรู้เพื่ อพั ฒนาคนได้ เต็ มตาม
ศักยภาพ สามารถประกอบอาชีพและดารงชี วิตได้โดยมีความใฝ่ รู้ และทั กษะที่ เหมาะสม เน้นการเรียนรู้เพื่ อสร้าง
สั มมาชี พ ในพื้ น ที่ การจั ดรู ป แบบบริ การสุ ขภาพ และสวั ส ดิ การทางสั งคมขั้ นพื้ น ฐานที่ จ าเป็ น และเหมาะสม
ตามกลุ่ มเป้ าหมาย การพัฒนาระบบบริ การสาธารณะให้มี คุณภาพ และมี ช่องทางการเข้าถึงที่หลากหลาย รวมทั้ ง
การพัฒนาระบบยุติธรรมชุมชน การเพิ่มศักยภาพกองทุนยุติธรรม เพื่อสร้างโอกาสการเข้าถึงกระบวนการยุติธรรม
อย่างเสมอภาค ซึ่งจะนาไปสู่การลดความยากจน และความเหลื่อมล้าอันจะนาไปสู่การลดความขัดแย้ง ในสังคมไทย
3. ยุทธศาสตร์การสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจและแข่งขันได้อย่างยั่งยืน ให้ความสาคัญกับ
การบริหารจัดการนโยบายการเงิน และนโยบายการคลัง โดยรวมถึงการปฏิรูปภาษีทั้งระบบ เพื่อรักษาเสถียรภาพและ
เพิ่มประสิทธิภาพของระบบเศรษฐกิจ การปรับโครงสร้างทั้งห่วงโซ่คุณค่าในภาคเกษตร อุตสาหกรรม บริการ การลงทุน
เพื่อต่อยอดการสร้างมูลค่าเพิ่มของสาขาการผลิตและบริการ ที่เป็นฐานการเติบโตทางเศรษฐกิจในปัจจุบัน พร้อมทั้ง
วางรากฐานการพัฒนาทุนมนุษย์ องค์ความรู้ เทคโนโลยี และนวัตกรรม รวมทั้งกฎระเบียบ เพื่อสร้างความเข้มแข็งของ
สาขาการผลิ ตและบริ การใหม่ และเศรษฐกิจดิจิทั ล ภายใต้เงื่อนไขการรักษาสิ่ งแวดล้ อม และการใช้ประโยชน์จาก
ศักยภาพของพื้ นที่ โดยเฉพาะภาคการผลิ ตและบริการที่มีศักยภาพที่จะเป็นฐานส าคัญส าหรับการพั ฒนาประเทศ
ในอนาคต เช่น อุตสาหกรรมแปรรูปเกษตรและอาหาร อุตสาหกรรมและบริการสร้างสรรค์ อุตสาหกรรมบนฐานชีวภาพ
อุตสาหกรรมอากาศยาน อุตสาหกรรมระบบราง อุตสาหกรรมหุ่นยนต์ ธุรกิจบริการสุขภาพ ธุรกิจบริการทางการเงิน
ธุรกิจการจัดประชุมและนิทรรศการนานาชาติ ธุรกิจภาพยนตร์ การศึกษานานาชาติ ธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยว
ศูนย์ปฏิบั ติการประจาภูมิภาค เป็ นต้น ทั้งนี้ โดยจะให้ ความส าคัญกับรูปแบบการพั ฒนาในรูปคลัสเตอร์ การสร้าง
ความเชื่ อมโยงการผลิ ตและบริ การ การพั ฒ นา SMEs และการสร้างผู้ ประกอบการ และเกษตรกรรุ่นใหม่ รวมถึ ง
การสร้างศักยภาพของลู กหลานเกษตรกร โดยจะต้องพั ฒนาปัจจั ยพื้นฐานเชิงยุทธศาสตร์ ทั้ งทุ นมนุษย์ โครงสร้าง
พื้นฐาน การพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม การบริหารจัดการ และการปรับปรุงกฎระเบียบเพื่ออานวย
ความสะดวกต่อการค้า การลงทุ น เพื่ อรองรั บการพั ฒนาประเทศสู่ การเป็นชาติ การค้า อันจะเป็ นการสนับสนุนให้
เศรษฐกิจในภาพรวมขยายตัวได้ไม่ต่ากว่าร้อยละ 5 ซึ่งเป็นปฐมบทของการขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทยเข้าสู่การเป็นประเทศ
รายได้สูง ที่มีการพัฒนาที่ยั่งยืนภายใต้กรอบยุทธศาสตร์ชาติในระยะยาว
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4. ยุทธศาสตร์ด้านการเติบโตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน มุ่งอนุรักษ์ฟื้นฟู
สร้างความมั่นคงของฐานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม สร้างสมดุลระหว่ างการอนุรักษ์และการใช้ประโยชน์
อย่างยั่งยืนและเป็นธรรม บริหารจัดการน้าให้มีประสิทธิภาพภายใต้ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการทรัพยากรน้า แก้ไข
ปั ญ หาวิ กฤตสิ่ งแวดล้ อม โดยเร่ งรั ดแก้ ไขปั ญ หาการจั ด การขยะ ลดการปล่ อยก๊ าซเรื อนกระจกลงร้ อยละ 20
ตามเป้าหมายระยะยาว พัฒนาการผลิตให้มีประสิทธิภาพ ลดการใช้พลังงาน เพื่อปรับตัวไปสู่รูปแบบของการผลิต และ
การบริโภคคาร์บอนต่า และเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมมากขึ้น รวมทั้งยกระดับความสามารถในการป้องกันผลกระทบจาก
การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ และภัยพิบัติธรรมชาติ ต่อเนื่องจากแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 11 ทั้งนี้ เพื่อวางรากฐาน
และสนับสนุนให้ประเทศมีการเติบโตทางเศรษฐกิจและสังคมอย่างยั่งยืน
5. ยุทธศาสตร์การเสริมสร้างความมั่นคงแห่งชาติเพื่อการพัฒนาประเทศสู่ความมั่งคั่ง และยั่งยืน
ให้ความสาคัญกับความมั่นคงที่ส่งผลกระทบต่อการพัฒนาในทุกมิติ ทั้งมิติเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม ตลอดจน
การพัฒนาศักยภาพให้ประเทศ สามารถรับมือกับภัยคุกคามทุกรูปแบบที่จะเกิดขึ้นในอนาคต โดยมีสาระครอบคลุมดังนี้
1) สถาบั น หลั ก ของชาติ ให้ ด ารงอยู่ อ ย่ างมั่ น คง เป็ น จุ ด ยึ ด เหนี่ ย วของสั งคม 2) ความสามั ค คี ข องคนในชาติ
ลดความเหลื่อมล้าในทุกมิติ และสร้างความเชื่อมั่น ในกระบวนการยุติธรรม 3) ความสงบสุขและการอยู่ร่วมกันอย่าง
สั นติสุ ขในทุ กพื้ นที่ 4) การบริ หารจั ดการความมั่ นคงชายแดนชายฝั่ งทะเล เสริมสร้างและพั ฒนาความร่วมมื อกั บ
ประเทศเพื่อนบ้านในการแก้ไขปั ญหาด้านความมั่นคง 5) สร้างความเชื่อมั่น และพัฒนาความร่วมมือในกลุ่มประเทศ
อาเซี ยนและประชาคมโลก เพื่ อรั กษาผลประโยชน์ ของชาติ ให้ สามารถป้ องกั นแก้ ไขปั ญหาภั ยคุ กคามข้ ามชาติ
ภั ย ก่ อการร้ า ย 6) เสริ มสร้ างความมั่ น คงทางเทคโนโลยี ส ารสนเทศและไซเบอร์ 7) รั กษาความมั่ น คงของฐาน
ทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม และปกป้อง รักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเล 8) เสริมสร้างความมั่นคงทางอาหาร
พลังงาน และน้า โดยการกาหนดแนวทางบริหารจัดการ 9) เสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพการป้องประเทศ การรักษา
ความสงบภายใน และความมั่นคงระหว่างประเทศ รวมทั้งพัฒนาระบบข่าวกรองให้มีประสิทธิภาพ 10) พัฒนาระบบ
การเตรี ยมพร้ อมแห่ งชาติ และระบบบริ หารจั ดการภั ยพิ บั ติ 11) การบริหารจั ดการยุ ทธศาสตร์ ด้ านความมั่ นคง
ให้ เกิดผลในการปฏิบั ติในระดับพื้นที่ได้อย่ างเป็ นรูปธรรม พัฒนาระบบการติดตามประเมินผลอย่างเป็นระบบและ
ต่อเนื่อง รวมทั้งสนับสนุนงานศึกษา วิจัย พัฒนาด้านความมั่นคง
6. ยุ ท ธศาสตร์ ก ารบริ ห ารจั ด การในภาครั ฐ การป้ อ งกั น การทุ จ ริ ต ประพฤติ มิ ช อบ และ
ธรรมาภิบาลในสังคมไทย เพื่อให้ การบริหารจัดการภาครัฐ มีความโปร่งใส มีประสิ ทธิภาพ มีความรับผิดชอบและ
ตรวจสอบได้อย่างเป็นธรรม รวมทั้งประชาชนมีส่วนร่วม มีการกระจายอานาจ และแบ่งภารกิจรับผิดชอบที่เหมาะสม
ระหว่างส่วนกลาง ภูมิภาค และท้องถิ่น โดยมีประเด็นการพัฒนาสาคัญ ประกอบด้วย การเพิ่มประสิทธิภาพการบริหาร
จั ดการภาครั ฐ การปรั บ ปรุ งการให้ บ ริ การภาครั ฐผ่ านเครื อข่ ายอิ เล็ กทรอนิ กส์ (E-Government) การปรั บปรุ ง
กระบวนการงบประมาณ และการมีส่วนร่วมของประชาชนในการติดตามตรวจสอบการเงินการคลังภาครัฐ การกระจาย
อานาจสู่ท้องถิ่น โดยการปรับโครงสร้างการบริหารงานท้องถิ่นให้เอื้อต่อการกระจายอานาจที่มีประสิทธิภาพมากขึ้น
และการป้องกันและปราบปรามการทุจริตคอร์รัปชั่น เพื่ อให้ ประเทศไทยปราศจากการคอร์รัปชั่น ซึ่งจะเป็นปัจจั ย
สนับสนุนสาคัญที่จะช่วยส่งเสริมการพัฒนาประเทศในด้านต่าง ๆ ให้ประสบผลสาเร็จและบรรลุเป้าหมายที่วางไว้
7. ยุทธศาสตร์ด้ านการพัฒนาโครงสร้างพื้ นฐานและระบบโลจิสติกส์ การพัฒ นาโครงสร้าง
พื้ น ฐานและระบบโลจิ ส ติ กส์ ในช่ว งแผนพั ฒ นาฯ ฉบั บที่ 12 จะมุ่ งเน้น การพั ฒ นากายภาพโครงสร้างพื้ น ฐาน
ด้านการคมนาคมขนส่ง การเชื่อมโยงเครือข่ายโทรคมนาคม และการบริการจัดการโครงสร้างพื้นฐานเพื่อสนับสนุน
การพัฒ นาพื้น ที่เขตเศรษฐกิจพิเศษ พื้นที่เมือง การเชื่อมโยงการเดินทางและขนส่งสินค้าระหว่างประเทศที่ได้
มาตรฐาน การพัฒนาความมั่นคงด้านพลังงาน และการผลิตพลังงานทดแทน การสนับสนุนการพัฒนาเศรษฐกิจ
ดิจิ ทั ล การลดความเหลื่ อ มล้ าในการเข้าถึ งโครงสร้างพื้ น ฐานเพื่ อสร้างอุ ต สาหกรรมใหม่ ข องประเทศ ได้ แ ก่
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อุตสาหกรรมระบบราง อุตสาหกรรมซ่อมบารุงและการผลิตชิ้นส่วนอากาศยาน อุตสาหกรรมผลิตอุปกรณ์เพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภาพการใช้พลังงาน รวมทั้งการพัฒนาระบบโลจิสติกส์ ทั้งในด้านการส่งเสริมผู้ประกอบการไทยในการ
สร้างเครือข่ายการขนส่งระหว่างประเทศ การพัฒนาบุคลากรด้านโลจิสติกส์ และการปรับปรุงระบบบริหารจัดการ
กฎหมาย และระเบียบที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนการพัฒนาสิ่งอานวยความสะดวกเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงรูปแบบ
การขนส่งจากถนนสู่รางเป็นหลัก
8. ยุ ท ธศาสตร์ การพั ฒ นาวิ ทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิ จั ย และนวั ตกรรม ให้ ความส าคั ญ กั บ
การขั บ เคลื่ อนการพั ฒ นาวิ ท ยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิ จั ย และนวั ตกรรม ต่ อเนื่ องจากแผนพั ฒ นาฯ ฉบั บ ที่ 11
ทั้งการเพิ่มการลงทุนวิจัยและพัฒนา และการปรับปรุงสภาพแวดล้อมของการพัฒนาวิทยาศาสตร์ฯ ทั้งด้านบุคลากร
วิจัย โครงสร้างพื้นฐาน และการบริหารจัดการ เพื่อมุ่งให้ วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรมเป็นเครื่องมือ
สาคัญที่จะช่วยขับเคลื่อนการพัฒนาในมิติต่าง ๆ ทั้งการสร้างคุณค่าและมูลค่าเพิ่มให้กับสินค้าและบริการ ให้สามารถ
ตอบสนองความต้องการของผู้บริโภคที่เปลี่ยนแปลงไป นาไปสู่ศักยภาพการแข่งขันที่สูงขึ้น เสริมสร้างสังคมที่มีตรรกะ
ทางความคิด มีทุนทางปัญญา เพื่อเป็นรากฐานการดารงชีวิตที่มีความสุขของคนไทย บริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อมสู่ความสมดุล อันจะนามาซึ่งคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นของประชาชน รวมทั้ง เพื่อแก้ไขปัญหา และยกระดับ
ความเจริญให้กับภาคส่วนต่าง ๆ ทั้งเศรษฐกิจและสังคม ตลอดจนสนับสนุนให้เกิดกลไกบูรณาการระหว่างหน่วยงาน
และองค์กรต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง อันจะสนับสนุนให้ประเทศไทยก้าวสู่การแข่งขันในศตวรรษหน้า โดยหลุดพ้นจากกับดัก
ประเทศรายได้ปานกลาง และก้าวสู่ประเทศที่มีรายได้สูงในอนาคต
9. ยุทธศาสตร์การพัฒนาภาค เมือง และพื้นที่เศรษฐกิจ กาหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาภาคเมือง
และพื้นที่เศรษฐกิจสาคัญให้สอดคล้องกับทิศทางการพัฒนาประเทศ ศักยภาพ โอกาสและข้อจากัดของพื้นที่ รวมทั้ง
ความต้ องการของภาคี การพั ฒ นาที่ เกี่ ยวข้ อง เพื่ อรักษาฐานเศรษฐกิ จเดิ มให้ เข้ มแข็ ง โดยมี คุ ณภาพสิ่ งแวดล้ อม
ตามมาตรฐานสากล สร้ างฐานเศรษฐกิ จใหม่ รองรั บการเข้ าสู่ ประชาคมเศรษฐกิ จอาเซี ยน เพื่ อกระจายกิ จกรรม
ทางเศรษฐกิจและความเจริญสู่ภูมิภาค พัฒนาเมืองศูนย์กลางความเจริญในภูมิภาคให้เป็นเมืองน่าอยู่และปลอดภั ย
สนั บสนุ นการเชื่ อมโยงในภู มิ ภาคเพื่ อเพิ่ มขี ดความสามารถในการแข่ งขันของพื้ นที่ และสร้างความอยู่ดี มี สุ ขให้ แก่
ประชาชนอย่างทั่วถึง โดยมีสาระครอบคลุม ดังนี้ 1) การพัฒนาภาค 2) การพัฒนาเมืองศูนย์กลางความเจริญในภูมิภาค
3) การพัฒนาพื้นที่ฐานเศรษฐกิจหลักบริเวณชายฝั่งทะเลตะวันออก และ 4) การพัฒนาพื้นที่เศรษฐกิจพิเศษชายแดน
รวมทั้งความเชื่อมโยงกับการพัฒนาคลัสเตอร์อุตสาหกรรม และบริการทีม่ ีศักยภาพ และโครงการพัฒนาท่าเรือน้าลึกทวาย
10. ยุ ท ธศาสตร์ ค วามร่ ว มมื อ ระหว่ า งประเทศเพื่ อ การพั ฒ นา ก าหนดยุ ท ธศาสตร์
การต่างประเทศ ประเทศเพื่อนบ้าน ภูมิภาค ให้เกิดการประสานงาน และพัฒนาความร่วมมือกันระหว่างประเทศ
ทั้งในเชิงรุ กและรับ อย่ างสร้างสรรค์ โดยมุ่งเน้น การดูแลการดาเนิน งานตามข้อผู กพั นและพั นธกรณี ตลอดจน
มาตรฐานต่าง ๆ ที่ไทยมีความเกี่ยวข้องในฐานะประเทศสมาชิก ทั้งในเวทีระดับโลก ระดับภูมิภ าค และระดับ
อนุภูมิภาค อาทิ การดาเนินงานเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDGs) การประมง การค้ามนุษย์ และอื่น ๆ ให้เข้าสู่
มาตรฐานสากล และเป็นที่ยอมรับของประชาคมโลก เป็นต้น การเตรียมความพร้อมในการรองรับ และดาเนินงาน
ของประเทศไทยภายหลั งการเข้าสู่ ป ระชาคมอาเซียนในปี 2558 (Post-ASEAN 2015) การปรับตัวและพัฒ นา
ขีด ความสามารถในการแข่งขั น ของประเทศเพื่ อรองรับ และสอดคล้ อ งกั บ การด าเนิ น งานตามพั น ธกรณี ข อง
ความร่ ว มมื อ ระดั บ ภู มิ ภ าค อาทิ Regional Comprehensive Economic Partnerships (RCEP) เป็ น ต้ น
การเสริมสร้างความเชื่อมโยงกันระหว่างประเทศในอนุภูมิภาคประเทศเพื่อนบ้านและภูมิภาคและการส่งเสริมให้
ประเทศไทยเป็นฐานของการประกอบธุรกิจ การให้บริการทางการศึกษา การให้บริการด้านการเงิน การให้บริการ
ด้านสุขภาพ การให้บริการด้านโลจิสติกส์ และการลงทุนเพื่อการวิจัย และพัฒนาฯ รวมทั้งเป็นฐานความร่วมมือ
ในเอเชีย
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7. แผนการศึกษาแห่งชาติ (พ.ศ.2560 – 2579)
คณะรัฐมนตรีมีมติเมื่อวันที่ 14 มีนาคม 2560 เห็นชอบแผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2560–2579 เพื่อใช้เป็น
แผนยุทธศาสตร์ระยะยาวสาหรับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการศึกษาของประเทศ ได้นาไปใช้เป็นกรอบ และแนวทาง
การพัฒนาการศึกษาและเรียนรู้สาหรับพลเมืองทุกช่วงวัยตั้งแต่แรกเกิดจนตลอดชีวิต โดยจุดมุ่งหมายที่สาคัญของแผน
คือ การมุ่งเน้ นการประกันโอกาสและความเสมอภาคทางการศึกษา และการศึกษาเพื่อการมีงานทาและสร้างงานได้
ภายใต้บริบทเศรษฐกิจและสังคมของประเทศและของโลกที่ขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรม และความคิดสร้างสรรค์ รวมทั้ง
ความเป็ นพลวัตร เพื่อให้ ประเทศไทยสามารถก้าวข้ามกับดักประเทศที่ มีรายได้ปานกลางไปสู่ ประเทศที่พัฒนาแล้ว
ซึ่งภายใต้กรอบแผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2560–2579 ได้กาหนดสาระสาคัญสาหรับบรรลุเป้าหมายของการพัฒนา
การศึกษาใน 5 ประการ ได้แก่ การเข้าถึงโอกาสทางการศึกษา (Access) ความเท่าเทียมทางการศึกษา (Equity)
คุ ณ ภาพการศึ ก ษา (Quality) ประสิ ท ธิ ภ าพ (Efficiency) และตอบโจทย์ บ ริบ ทที่ เปลี่ ย นแปลง (Relevancy)
ในระยะ 15 ปีข้างหน้า ดังนี้
วิสัยทัศน์ :
คนไทยทุ ก คนได้ รั บ การศึ ก ษาและเรี ย นรู้ ต ลอดชี วิ ต อย่ า งมี คุ ณ ภาพ ด ารงชี วิ ต อย่ า งเป็ น สุ ข
สอดคล้องกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และเปลี่ยนแปลงของโลกศตวรรษที่ 21
วัตถุประสงค์
1. เพื่อพัฒนาระบบและกระบวนการจัดการศึกษาที่มีคุณภาพและมีประสิทธิภาพ
2. เพื่อพัฒนาคนไทยให้เป็นพลเมืองดี มีคุณลักษณะ ทักษะและสมรรถนะที่สอดคล้องกับบทบัญญัติ
ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ และยุทธศาสตร์ชาติ
3. เพื่อพัฒนาสังคมไทยให้เป็นสังคมแห่งการเรียนรู้ และคุณธรรมจริยธรรม รู้จักสามัคคี และ
ร่วมมือผนึกกาลังมุ่งสู่การพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืน ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
4. เพื่อนาประเทศไทยก้าวข้ามกับดักประเทศที่มีรายได้ปานกลาง และความเหลื่อมล้าภายในประเทศลดลง
ยุทธศาสตร์หลัก ประกอบด้วย
ยุทธศาสตร์ที่ 1 การจัดการศึกษาเพื่อความมั่นคงของสังคมและประเทศชาติ
ยุทธศาสตร์ที่ 2 การผลิตและพัฒนากาลังคน การวิจัย และนวัตกรรม เพื่อสร้างขีดความสามารถ
ในการแข่งขันของประเทศ
ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาศักยภาพคนทุกช่วงวัย และการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้
ยุทธศาสตร์ที่ 4 การสร้างโอกาส ความเสมอภาค และความเท่าเทียมทางการศึกษา
ยุทธศาสตร์ที่ 5 การจัดการศึกษาเพื่อสร้างเสริมคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
ยุทธศาสตร์ที่ 6 การพัฒนาประสิทธิภาพของระบบบริหารจัดการศึกษา
แผนการศึกษาแห่งชาติมุ่งพัฒนาผู้เรียนทุกคนให้มีคุณลักษณะและทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 (3Rs 8Cs)
ประกอบด้วย ทักษะและคุณลักษณะต่อไปนี้
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3Rs ได้แก่



8Cs ได้แก่









การอ่านออก (Reading)
การเขียนได้ (Writing) และ
การคิดเลขเป็น (Arithmetics)
ทักษะด้านการคิดอย่างมีวิจารณญาณ และทักษะในการแก้ปัญหา
ทักษะด้านการสร้างสรรค์และนวัตกรรม
ทักษะด้านความเข้าใจต่างวัฒนธรรม ต่างกระบวนทัศน์
ทักษะด้านความร่วมมือ การท างานเป็นทีม และภาวะผู้น า
ทักษะด้านการสื่อสาร สารสนเทศ และการรู้เท่าทันสื่อ
ทักษะด้านคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
ทักษะอาชีพ และทักษะการเรียนรู้
ความมีเมตตา กรุณา มีวินัย คุณธรรม จริยธรรม

เป้าหมายของการจัดการศึกษา (Aspirations) 5 ประการ
ซึ่งมีตัวชี้วัดเพื่อการบรรลุเป้าหมาย 53 ตัวชี้วัด ประกอบด้วย เป้าหมาย และตัวชี้วัดที่สาคัญ ดังนี้
1) ประชากรทุกคนเข้าถึงการศึกษาที่มีคุณภาพและมีมาตรฐานอย่างทั่วถึง (Access)
2) ผู้เรียนทุกคน ทุกกลุ่มเป้าหมายได้รับบริการการศึกษาที่มีคุณภาพตามมาตรฐานอย่างเท่าเทียม (Equity)
3) ระบบการศึกษาที่มีคุณภาพ สามารถพัฒนาผู้เรียนให้บรรลุขีดความสามารถเต็มตามศักยภาพ (Quality)
4) ระบบการบริหารจัดการศึกษาที่มีประสิทธิภ าพ เพื่อการลงทุนทางการศึกษาที่คุ้มค่าและบรรลุ
เป้าหมาย (Efficiency)
5) ระบบการศึ ก ษาที่ ส นองตอบและก้ า วทั น การเปลี่ ย นแปลงของโลกที่ เป็ น พลวั ต และบริ บ ท
ที่เปลี่ยนแปลง (Relevancy)
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ยุทธศาสตร์ที่ 1 : การจัดการศึกษาเพื่อความมั่นคงของสังคมและประเทศชาติ มีเป้าหมาย ดังนี้
1.1 คนทุกช่วงวัยมีความรักในสถาบันหลักของชาติ และยึดมั่นการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข
1.2 คนทุกช่วงวัยในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้และพื้นที่พิเศษได้รับการศึกษา
และเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ
1.3 คนทุกช่วงวัยได้รับการศึกษา การดูแลและป้องกันจากภัยคุกคามในชีวิตรูปแบบใหม่
แนวทางการพัฒนา
3.1 พัฒนาการจัดการศึกษาเพื่อเสริมสร้างความมั่นคงของสถาบันหลักของชาติและการปกครอง
ระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข
3.2 ยกระดับ คุณ ภาพและส่งเสริมโอกาสในการเข้าถึงการศึกษาในเขตพัฒ นาพิเศษเฉพาะกิจ
จังหวัดชายแดนภาคใต้
3.3 ยกระดับคุณภาพและส่งเสริมโอกาสในการเข้าถึงการศึกษาในพื้นที่พิเศษ (พื้นที่สูง พื้นที่ตามแนวตะเข็บ
ชายแดน และพื้นที่เกาะแก่ง ชายฝั่งทะเล ทั้งกลุ่มชนต่างเชื้อชาติ ศาสนา และวัฒนธรรม กลุ่มชนชายขอบ และแรงงานต่างด้าว)
3.4 พั ฒนาการจั ดการศึ กษาเพื่ อการจั ดระบบการดู แลและป้ องกั นภั ยคุ กคามในรู ปแบบใหม่ อาทิ
อาชญากรรมและความรุนแรงในรูปแบบต่าง ๆ ยาเสพติด ภัยพิบัติจากธรรมชาติ ภัยจากโรคอุบัติใหม่ ภัยจากไซเบอร์ เป็นต้น
ยุ ท ธศาสตร์ ที่ 2 : การผลิ ต และพั ฒ นาก าลั ง คน การวิ จั ย และนวั ต กรรรม เพื่ อ สร้ า งขี ด
ความสามารถในการแข่งขันของประเทศ มีเป้าหมาย ดังนี้
2.1 ก าลั งคนมี ทั ก ษะที่ ส าคั ญ จ าเป็ น และมี ส มรรถนะตรงตามความต้ อ งการของตลาดงาน และ
การพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ
2.2 สถาบันการศึกษาและหน่วยงานที่จัดการศึกษาผลิตบัณฑิตที่มีความเชี่ยวชาญและเป็นเลิศเฉพาะด้าน
2.3 การวิจัยและพัฒนาเพื่อสร้างองค์ความรู้ และนวัตกรรมที่สร้างผลผลิตและมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจ
แนวทางการพัฒนา
3.1 ผลิ ตและพั ฒนาก าลั งคนให้ มี สมรรถนะในสาขาที่ ตรงตามความต้ องการของตลาดงาน และ
การพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ
3.2 ส่งเสริมการผลิตและพัฒนากาลังคนที่มีความเชี่ยวชาญและเป็นเลิศเฉพาะด้าน
3.3 ส่งเสริมการวิจัยและพัฒนา เพื่อสร้างองค์ความรู้และนวัตกรรมที่สร้างผลผลิตและมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจ
ยุทธศาสตร์ที่ 3 : การพัฒนาศักยภาพคนทุกช่วงวัย และการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ มีเป้าหมาย ดังนี้
3.1 ผู้เรียนมีทักษะและคุณลักษณะพื้นฐานของพลเมืองไทย และทักษะและคุณลักษณะที่จาเป็นในศตวรรษที่ 21
3.2 คนทุ ก ช่ ว งวัย มี ทั ก ษะ ความรู้ค วามสามารถ และสมรรถนะตามมาตรฐานการศึ ก ษา และ
มาตรฐานวิชาชีพ และพัฒนาคุณภาพชีวิตได้ตามศักยภาพ
3.3 สถานศึกษาทุกระดับการศึกษาสามารถจัดกิจกรรม/กระบวนการเรียนรู้ตามหลักสู ตรอย่างมี
คุณภาพและมาตรฐาน
3.4 แหล่งเรียนรู้ สื่อตาราเรียน นวัตกรรม และสื่อการเรียนรู้มีคุณภาพและมาตรฐาน และประชาชน
สามารถเข้าถึงได้โดยไม่จากัดเวลาและสถานที่
3.5 ระบบและกลไกการวัด การติดตาม และประเมินผลมีประสิทธิภาพ
3.6 ระบบการผลิตครู อาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา ได้มาตรฐานระดับสากล
3.7 ครู อาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา ได้รับการพัฒนาสมรรถนะตามมาตรฐาน
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แนวทางการพัฒนา
3.1 ส่งเสริม สนับสนุนให้คนทุกช่วงวัยมีทักษะ ความรู้ความสามารถ และการพัฒนาคุณภาพชีวิต
อย่างเหมาะสม เต็มตามศักยภาพในแต่ละช่วงวัย
3.2 ส่ งเสริ ม และพั ฒ นาแหล่ งเรีย นรู้ สื่ อ ต าราเรี ย น และสื่ อ การเรี ย นรู้ ต่ าง ๆ ให้ มี คุ ณ ภาพ
มาตรฐาน และประชาชนสามารถเข้าถึงแหล่งเรียนรู้ได้โดยไม่จากัดเวลาและสถานที่
3.3 สร้างเสริมและปรับเปลี่ยนค่านิยมของคนไทยให้มีวินัย จิตสาธารณะ และพฤติกรรมที่พึงประสงค์
3.4 พัฒนาระบบและกลไกการติดตาม การวัดและประเมินผลผู้เรียนให้มีประสิทธิภาพ
3.5พัฒนาคลังข้อมูล สื่อ และนวัตกรรมการเรียนรู้ ที่มีคุณภาพและมาตรฐาน
3.6 พัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการผลิตครู อาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา
3.7 พัฒนาคุณภาพครู อาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา
ยุทธศาสตร์ที่ 4 : การสร้างโอกาส ความเสมอภาค และความเท่าเทียมทางการศึกษา มีเป้าหมาย ดังนี้
4.1 ผู้เรียนทุกคนได้รับโอกาสและความเสมอภาคในการเข้าถึงการศึกษาที่มีคุณภาพ
4.2 การเพิ่มโอกาสทางการศึกษาผ่านเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการศึกษาสาหรับคนทุกช่วงวัย
4.3 ระบบข้อมูลรายบุคคลและสารสนเทศทางการศึกษาที่ครอบคลุม ถูกต้องเป็ นปัจจุบัน เพื่อการ
วางแผนการบริหารจัดการศึกษา การติดตามประเมิน และรายงานผล
แนวทางการพัฒนา
3.1 เพิ่มโอกาสและความเสมอภาคในการเข้าถึงการศึกษาที่มีคุณภาพ
3.2 พัฒนาระบบเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการศึกษาสาหรับคนทุกช่วงวัย
3.3พัฒนาฐานข้อมูลด้านการศึกษาที่มีมาตรฐาน เชื่อมโยง และเข้าถึงได้
ยุทธศาสตร์ที่ 5 : การจัดการศึกษาเพื่อสร้างเสริมคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม มีเป้าหมาย ดังนี้
5.1 คนทุกช่วงวัย มีจิตสานึกรักษ์สิ่งแวดล้อม มีคุณธรรม จริยธรรม และนาแนวคิดตามหลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียงสู่การปฏิบัติ
5.2 หลั ก สู ต ร แหล่ ง เรี ย นรู้ และสื่ อ การเรีย นรู้ ที่ ส่ งเสริ ม คุ ณ ภาพชี วิ ต ที่ เป็ น มิ ต รกั บ สิ่ งแวดล้ อ ม
คุณธรรม จริยธรรม และการน าแนวคิดตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่การปฏิบัติ
5.3 การวิจัยเพื่อพัฒนาองค์ความรู้และนวัตกรรมด้านการสร้างเสริมคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
แนวทางการพัฒนา
3.1 ส่งเสริม สนับสนุนการสร้างจิตสานึกรักษ์สิ่งแวดล้อม มีคุณธรรม จริยธรรม และนาแนวคิด
ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่การปฏิบัติในการดาเนินชีวิต
3.2 ส่ งเสริ มและพัฒ นาหลั กสู ตร กระบวนการเรียนรู้ แหล่ งเรียนรู้ และสื่ อการเรียนรู้ต่าง ๆ
ที่เกี่ยวข้องกับการสร้างเสริมคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม๓.๓ พัฒนาองค์ความรู้ งานวิจัย และนวัตกรรม
ด้านการสร้างเสริมคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
ยุทธศาสตร์ที่ 6 : การพัฒนาประสิทธิภาพของระบบบริหารจัดการศึกษา มีเป้าหมายดังนี้
6.1 โครงสร้าง บทบาท และระบบการบริหารจัดการการศึกษามีความคล่องตัวชัดเจน และสามารถตรวจสอบได้
6.2 ระบบการบริหารจัดการศึกษามีประสิทธิภาพและประสิทธิผลส่งผลต่อคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา
6.3 ทุกภาคส่วนของสังคมมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาที่ตอบสนองความต้องการของประชาชน และพื้นที่
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6.4 กฎหมายและรูปแบบการบริหารจัดการทรัพยากรทางการศึกษารองรับลักษณะที่แตกต่างกันของ
ผู้เรียน สถานศึกษา และความต้องการกาลังแรงงานของประเทศ
6.5 ระบบบริหารงานบุคคลของครู อาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษามีความเป็นธรรม สร้างขวัญ
กาลังใจ และส่งเสริมให้ปฏิบัติงานได้อย่างเต็มตามศักยภาพ
แนวทางการพัฒนา
3.1 ปรับปรุงโครงสร้างการบริหารจัดการศึกษา
3.2 เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการสถานศึกษา
3.3 ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนในการจัดการศึกษา
3.4 ปรับปรุงกฎหมายเกี่ยวกับระบบการเงินเพื่อการศึกษาที่ส่งผลต่อคุณภาพ และประสิทธิภาพการจัดการศึกษา
3.5 พัฒนาระบบบริหารงานบุคคลของครู อาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา
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8. แผนพัฒนาการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ
ฉบับที่ 12 (พ.ศ.2560–2564)
กระทรวงศึกษาธิการได้จัดทาแผนพัฒนาการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560 – 2564) โดยได้
น้อมนาหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกต์มาใช้เป็นกรอบในการดาเนินงาน เพื่อสร้างผลผลิต ผลลัพธ์
ให้เกิดกับผู้เรียน ได้อย่างมีความสอดคล้องกับทิศทางการพัฒนาประเทศในช่วงของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560 – 2564) โดยสาระสาคัญ ดังนี้
วิสัยทัศน์
“มุ่งพัฒนาผู้เรียนให้มีความรู้คู่คุณธรรม มีคุณภาพชีวิตที่ดี มีความสุขในสังคม”
พันธกิจ
1. ยกระดับคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาทุกระดับ/ประเภทสู่สากล
2. เสริมสร้างโอกาสการเข้าถึงบริการทางการศึกษาของประชาชนอย่างทั่วถึง เท่าเทียม
3. พัฒนาระบบบริหารจัดการการศึกษาตามหลักธรรมาภิบาล
เป้าหมายหลักของแผนพัฒนาฯ (Extreme Goals)
1. คุณภาพการศึกษาของไทยดีขึ้น คนไทยมีคุณธรรมจริยธรรม มีภูมิคุ้มกันต่อการเปลี่ยนแปลง
และการพัฒนาประเทศในอนาคต
2. กาลังคนได้รับการผลิตและพัฒนา เพื่อเสริมสร้างศักยภาพการแข่งขันของประเทศ
3. มีองค์ความรู้ เทคโนโลยี นวัตกรรม สนับสนุนการพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืน
4. คนไทยได้รับโอกาสในการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต
5. ระบบบริหารจัดการการศึกษามีประสิทธิภาพตามหลักธรรมาภิบาลโดยการมีมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน
ตัวชี้วัดตามเป้าหมายหลัก
1. ผลคะแนนสอบ PISA ในแต่ละวิชา
2. ร้ อ ยละที่ เพิ่ ม ขึ้ น ของคะแนนเฉลี่ ย ผลสั ม ฤทธิ์ ท างการเรี ย นวิ ช าหลั ก ระดั บ การศึ ก ษา
ขั้นพื้นฐานจากการทดสอบระดับชาติ
3. ร้อยละคะแนนเฉลี่ยของผู้เรียนที่มีคุณธรรมจริยธรรม
4. ร้ อ ยละคะแนนเฉลี่ ย ของผู้ เ รี ย นทุ ก ระดั บ การศึ ก ษามี ค วามเป็ น พลเมื อ งและพลโลก
5. สัดส่วนผู้เรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลายประเภทอาชีวศึกษาต่อสายสามัญ
6. ร้อยละความพึงพอใจของนายจ้างผู้ประกอบการที่มีต่อผู้สาเร็จการศึกษาระดับอาชีวศึกษา
และระดับอุดมศึกษาที่ทางานให้
7. ร้อยละของผู้สาเร็จการศึกษาระดับอาชีวศึกษาและระดับอุดมศึกษาได้งานทาหรือประกอบ
อาชีพอิสระภายใน 1 ปี
8. ร้อยละของผลงานวิจัย นวัตกรรม งานสร้างสรรค์ สิ่งประดิษฐ์ได้รับการเผยแพร่/ตีพิมพ์
9. ร้อยละขององค์ความรู้และสิ่งประดิษฐ์ที่นาไปใช้ประโยชน์ หรือแก้ไขปัญหาชุมชนท้องถิ่น
10. จานวนปีการศึกษาเฉลี่ยของคนไทยอายุ 15 – 59 ปี
11. ร้อยละของกาลังแรงงานที่สาเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนต้นขึ้นไป
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12. ร้อยละของนักเรียนต่อประชากรวัยเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย อายุ 15–17 ปี
13. สัดส่วนผู้เรียนในสถานศึกษาทุกระดับของรัฐต่อเอกชน
14. จานวนภาคีเครือข่ายที่เข้ามามีส่วนร่วมในการจัด /พัฒนาและส่งเสริมการศึกษา
ยุทธศาสตร์
1. พัฒนาหลักสูตร กระบวนการเรียนการสอน การวัดและประเมินผล
ตัวชี้วัดภายใต้ยุทธศาสตร์
1. ร้อยละของโรงเรียนที่ผู้เรียนผ่านตามเกณฑ์คุณลักษณะที่พึงประสงค์ในการคิดวิเคราะห์
คิดสังเคราะห์ คิดแก้ปัญหา และคิดสร้างสรรค์
2. ร้อยละของสถานศึกษาที่ได้รับการพัฒนากิจกรรมเสริมทักษะและมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้น
3. ร้อยละคะแนนเฉลี่ยของผู้เรียนที่มีคุณธรรมจริยธรรม
4. ร้อยละคะแนนเฉลี่ยของผู้เรียนทุกระดับการศึกษามีความเป็นพลเมืองและพลโลก
2. ผลิต พัฒนาครู คณาจารย์และบุคลากรทางการศึกษา
ตัวชี้วัดภายใต้ยุทธศาสตร์
1. ร้อยละของครูตามแผนการผลิต มีคุณภาพตามเกณฑ์ที่กาหนด
2. ร้อยละของผู้บริหารสถานศึกษาตามแผนการพัฒนา ได้รับการพัฒนาตามเกณฑ์ที่กาหนด
3. ร้ อ ยละของครู แ ละบุ ค ลากรทางการศึ ก ษาที่ ได้ รั บ การพั ฒ นาตามมาตรฐานวิ ช าชี พ
ในหลักสูตรที่คุรุสภาให้การรับรอง และผ่านการประเมินเพื่อต่ออายุใบประกอบวิชาชีพ
4. จานวนครูและบุคลากรทางการศึกษาได้รับสวัสดิการ สวัสดิภาพ และการพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดี
5. ร้อยละความพึงพอใจของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ที่มีต่อการบริหารงาน
บุคคลของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
3. ผลิตและพัฒนากาลังคน รวมทั้งงานวิจัยที่สอดคล้องกับความต้องการของการพัฒนาประเทศ
ตัวชี้วัดภายใต้ยุทธศาสตร์
1. สัดส่วนผู้เข้าเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ประเภทอาชีวศึกษาต่อสายสามัญ
2. ร้ อ ยละความพึ ง พอใจของนายจ้ า งผู้ ป ระกอบการที่ มี ต่ อ ผู้ ส าเร็ จ การศึ ก ษาระดั บ
อาชีวศึกษาและระดับอุดมศึกษา
3. ร้ อ ยละของผู้ ส าเร็ จการศึ ก ษาระดั บ อาชี ว ศึ ก ษาและระดั บ อุ ดมศึก ษาได้ งานท า หรื อ
ประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ปี
4. ร้อยละของผลงานวิจัย นวัตกรรม งานสร้างสรรค์ สิ่งประดิษฐ์ได้รับการเผยแพร่/ตีพิมพ์
5. ร้อยละขององค์ความรู้และสิ่งประดิษฐ์ที่นาไปใช้ประโยชน์ หรือแก้ไขปัญหาชุมชนท้องถิ่น
6. จานวนเครือข่ายการผลิตและพัฒนากาลังคนกับองค์กร /หน่วยงาน ทั้งในและต่างประเทศ
7. ร้อยละเฉลี่ยของผู้เรียนในระบบทวิภาคีที่เพิ่มขึ้นต่อปี
8. ร้อยละของผู้เรียนสายวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี ในสถาบันอุดมศึกษาระดับอนุปริญญาถึงปริญญาตรี
9.ร้อยละของผู้มีความสามารถพิเศษด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และด้านอื่นๆ ที่ได้รับการพัฒนาเพิ่มขึ้น
4. ขยายโอกาสการเข้าถึงบริการทางการศึกษา และการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต
ตัวชี้วัดภายใต้ยุทธศาสตร์
1. จานวนปีการศึกษาเฉลี่ยของคนไทยอายุ 15-59 ปี
2. ร้อยละของกาลังแรงงานที่สาเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนต้นขึ้นไป
3. ร้อยละของนักเรียนต่อประชากรวัยเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย อายุ 15-17 ปี
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4. ร้ อยละของผู้ เรี ยนพิ การที่ ขึ้ นทะเบี ยนคนพิ การได้ รั บการพั ฒ นาสมรรถภาพหรื อบริ การ
ทางการศึกษา
5. ร้อยละของผู้ ผ่ านการฝึ กอบรม/พัฒนาทั กษะอาชีพระยะสั้น สามารถนาความรู้ไปใช้ในการ
ประกอบอาชีพหรือพัฒนางานได้
6. จานวนผู้รับบริการจากแหล่งเรียนรู้ในชุมชน
5. ส่งเสริมและพัฒนาระบบเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการศึกษา
ตัวชี้วัดภายใต้ยุทธศาสตร์
1. ร้อยละของผู้เรียนในสถานศึกษาที่มีการจัดการเรียนการสอนทางไกลด้วยระบบ DLIT,
DLTV, ETV มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเฉลี่ยสูงขึ้น
2. ร้อยละของสถานศึกษาที่ได้รับบริการอินเทอร์เน็ตความเร็วไม่ต่ากว่า 30 Mbps
3. จานวนระบบฐานข้อมูลกลางด้านการศึกษาของประเทศที่ทันสมัย/เป็นปัจจุบัน
6. พัฒนาระบบบริหารจัดการและส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา
ตัวชี้วัดภายใต้ยุทธศาสตร์
1. สัดส่วนผู้เรียนในสถานศึกษาทุกระดับของรัฐต่อเอกชน
2. ร้ อยละของผู้ เรี ย น เยาวชนและประชาชนในพื้ น ที่จังหวัด ชายแดนภาคใต้ ที่ได้รับ การ
พัฒนาศักยภาพหรือทักษะด้านอาชีพ สามารถมีงานทา หรือนาไปประกอบอาชีพในท้องถิ่นได้
3. ร้อยละของคะแนนเฉลี่ยผลสั มฤทธิ์ทางการเรีย นวิช าหลั กระดับ การศึกษาขั้นพื้น ฐาน
ในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้จากการทดสอบระดับชาติเพิ่มขึ้น
4. จานวนภาคีเครือข่ายที่เข้ามามีส่วนร่วมในการจัด/พัฒนาและส่งเสริมการศึกษา
5. ร้อยละของคะแนนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดาเนินงานของหน่วยงาน
6. จานวนโรงเรียนขนาดเล็กที่ได้รับการบริหารจัดการเพื่อเข้าสู่ระบบโรงเรียนเครือข่าย

สานักงานเขตพื้นทีก่ ารศึกษามัธยมศึกษา เขต 42

54
แผนพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ.2563-2565

9. (ร่าง) ยุทธศาสตร์การศึกษาขั้นพื้นฐาน 20 ปี (พ.ศ.2561-2580)
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10. มาตรฐานสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา พ.ศ. 2560

สานั กงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน จึงได้จัดทามาตรฐานส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาเพื่อเป็ น
ข้ อก าหนดและแนวทางในการบริ ห ารและจั ดการศึ กษาของส านั กงานเขตพื้ นที่ การศึ กษา ตั้ งแต่ ปี พ.ศ. 2551
เป็นต้นมา และมีการทบทวน ปรับปรุง พัฒนา ในปี พ.ศ. 2557 และ พ.ศ. 2560 ตามลาดับ เพื่อให้มาตรฐานสานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษามีความชัดเจน ครอบคลุม สอดคล้องกับภารกิจ นโยบาย และแนวทางการกระจายอานาจในการบริหาร
และการจั ดการศึ กษาที่กาหนดไว้ในพระราชบัญญั ติการศึกษาแห่ งชาติ พ.ศ. 2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบั บที่ 2)
พ.ศ. 2545 แผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2560-2579 รวมทั้งสอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงในการปฏิรูปการศึกษาของ
กระทรวงศึกษาธิการ ซึ่งสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาได้ใช้มาตรฐานสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประเมินตนเองเพื่อ
พัฒนางานการบริหารและการจัดการศึกษา และสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานได้ใช้เป็นเครื่องมือในการ
ติดตามและประเมินผลการบริหารและจัดการศึกษาสู่เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน
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มาตรฐานส านั กงานเขตพื้ น ที่ การศึกษาฉบับ ปรับ ปรุง พ.ศ. 2560 มีจานวน 3 มาตรฐาน 14 ตัวบ่งชี้
56 ประเด็นการพิจารณา แยกเป็นรายมาตรฐาน ดังนี้
มาตรฐานที่ 1 ประกอบด้วย 3 ตัวบ่งชี้ 14 ประเด็นการพิจารณา
มาตรฐานที่ 2 ประกอบด้วย 5 ตัวบ่งชี้ 25 ประเด็นการพิจารณา
มาตรฐานที่ 3 ประกอบด้วย 6 ตัวบ่งชี้ 17 ประเด็นการพิจารณา

มาตรฐานที่ 1 การบริหารจัดการองค์การสู่ความเป็นเลิศ
คาอธิบายมาตรฐาน
การบริห ารจัดการองค์การสู่ความเป็นเลิศ หมายถึง การดาเนินงานของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
เพื่อให้บรรลุตามเป้าหมาย โดยมุ่งเน้นหลักการสร้างและพัฒนากระบวนการบริหารจัดการที่ดี ยึดหลักธรรมาภิบาล
อย่างเป็นรูปธรรม ด้วยการพัฒนาให้เป็นองค์การแห่งการเรียนรู้ การกระจายอานาจและการเปิดโอกาสให้ผู้ที่มี
ส่วนเกี่ยวข้องได้มีส่วนร่วมในการบริหารและจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานไปสู่เป้าหมาย มี 3 ตัวบ่งชี้ ดังนี้
ตัวบ่งชี้ที่ 1 การบริหารจัดการที่ดี
ตัวบ่งชี้ที่ 2 การพัฒนาสู่องค์การแห่งการเรียนรู้
ตัวบ่งชี้ที่ 3 การกระจายอานาจและการส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการบริหารและการจัดการศึกษา
ตัวบ่งชี้ที่ 1 การบริหารจัดการที่ดี
ค าอธิ บายตั วบ่ งชี้ : การบริ หารจั ดการที่ ดี หมายถึ ง ส านั กงานเขตพื้ นที่ การศึ กษามี การน าองค์ การที่ ดี
จัดกระบวนการ ขั้นตอนการบริหารและการจัดการศึกษาที่เป็นระบบ เพื่อให้บรรลุภารกิจและเป้าหมายที่กาหนดโดยยึดหลัก
ธรรมาภิ บาลอย่ างมีประสิ ทธิภาพ โดยน าข้อมู ลสารสนเทศมาใช้ ในการบริหารและพั ฒนางานตามบริ บทของเขตพื้ นที่
การศึกษา ใช้แผนเป็นเครื่องมือในการบริหารและการจัดการศึกษา มีการสร้างหรือประยุกต์ใช้ นวัตกรรม และเทคโนโลยี
ในการบริหารและการจั ดการศึกษา มีการสื่อสาร การประชาสั มพันธ์ภายในและภายนอกส านักงานเขตพื้ นที่การศึกษา
หลากหลายช่องทางและมีประสิทธิภาพ รวมทั้งการนาผลการดาเนินงานมาใช้ปรับปรุงและพัฒนาการบริหารและการจัดการศึกษา
ประเด็นการพิจารณา
1. ภาวะผู้นาของผู้บริหารในการนาองค์การไปสู่เป้าหมาย
2. การใช้ข้อมูลสารสนเทศในการบริหารและการจัดการศึกษา เพื่อพัฒนาคุณภาพของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
3. การใช้แผนเป็นเครื่องมือในการบริหารและการจัดการศึกษา
4. การสร้างหรือประยุกต์ใช้นวัตกรรม เทคโนโลยี รูปแบบในการบริหารและการจัดการศึกษา
5. การสื่อสาร การประชาสัมพันธ์ภายในและภายนอกสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
6. การนาผลการดาเนินงานมาพัฒนาการบริหารและการจัดการศึกษา
ตัวบ่งชี้ที่ 2 การพัฒนาสู่องค์การแห่งการเรียนรู้
ค าอธิ บ ายตั ว บ่ ง ชี้ : การพั ฒ นาสู่ อ งค์ ก ารแห่ ง การเรี ย นรู้ หมายถึ ง ส านั ก งานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษา
มีกระบวนการพัฒ นาคน พัฒ นางาน เป็น องค์การแห่ งการเรียนรู้สมัยใหม่ (Modern Learning Organization)
ที่ทันต่อการเปลี่ยนแปลงเพื่อพัฒนาองค์การ มีการส่งเสริมให้เกิดการจัดการความรู้ เพื่อทาให้บุคลากรในสานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษามีความรู้ มีความสามารถในการคิดเชิงระบบ สามารถรับรู้และปรับเปลี่ยนกรอบความคิด มีการ
บริหารองค์การที่มุ่งสร้างบรรยากาศในการสร้างจิตสานึกให้บุคลากรเกิดการพัฒนาตนเอง พัฒนางาน และพัฒนา
องค์การ มีการเรียนรู้ร่วมกันเป็นทีมสู่เป้าหมายความสาเร็จที่ต้องการ โดยใช้กระบวนการวิจัย
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ประเด็นการพิจารณา
1. การส่งเสริมให้บุคลากรทุกคน มีความกระตือรือร้น ค้นหาความรู้ มีความคิดเชิงระบบ สามารถเรียนรู้
ก้าวทันการเปลี่ยนแปลง
2. การส่ ง เสริ ม ให้ เกิ ด การจั ด การความรู้ (Knowledge Management : KM) และการสร้ า งชุ ม ชน
การเรียนรู้ทางวิชาชีพ (Professional Learning Community : PLC)
3. การส่งเสริม สนับสนุนให้มีแหล่งเรียนรู้ ด้วยรูปแบบและวิธีการที่หลากหลาย เพื่อให้บุคลากรมีโอกาส
ได้เรียนรู้ตามบริบทของเขตพื้นที่การศึกษา
4. การนาองค์ความรู้มาพัฒนาตนเอง พัฒนางาน และพัฒนาองค์การ โดยใช้กระบวนการวิจัย
ตัวบ่งชี้ที่ 3 การกระจายอานาจและส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการบริหารและการจัดการศึกษา
คาอธิบายตัวบ่งชี้ : การกระจายอานาจและการส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการบริหารและการจัดการศึกษา
หมายถึ ง ส านั กงานเขตพื้ นที่ การศึ กษามี บทบาทหน้ าที่ ในการบริ หารและการจั ดการศึ กษาตามภารกิ จที่ ก าหนด
ในกฎหมาย โดยการกาหนดหลั กเกณฑ์และวิธีการกระจายอานาจ รวมทั้งส่ งเสริมการบริหารและการจัดการศึกษา
อย่ างมีส่ วนร่วมในทุ กระดับ ตามกรอบภารกิจการกระจายอานาจทั้ ง 4 ด้าน ได้แก่ ด้านวิชาการ ด้านงบประมาณ
ด้านการบริหารงานบุคคล และด้านการบริหารทั่วไป และมีการส่งเสริม สนับสนุนการมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน มีการส่งเสริม ประสานเชื่อมโยงตามบทบาทขององค์คณะบุคคลที่เกี่ยวข้องตามที่กฎหมายกาหนด
ประเด็นการพิจารณา
1. การกระจายอานาจในการบริหารและการจัดการศึกษาภายในเขตพื้นที่การศึกษา
2. การส่งเสริม ประสานเชื่อมโยงการทางานขององค์คณะบุคคลที่เกี่ยวข้องกับสานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาตามที่กฎหมายกาหนด
3. การส่งเสริม สนับสนุนการมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานของบุคคล ครอบครัว เอกชน
องค์กรชุมชน องค์กรเอกชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น องค์กรวิชาชีพ สถาบันศาสนา สถานประกอบการ และ
สถาบันสังคมอื่น
4. การสร้าง พัฒนา และประสานเชื่อมโยงเครือข่ายความร่วมมือในการจัดการศึกษา

มาตรฐานที่ 2 การบริหารและการจัดการศึกษาที่มีประสิทธิภาพ
คาอธิบายมาตรฐาน : การบริหารและการจัดการศึกษาที่มีประสิทธิภาพ หมายถึง กระบวนการบริหารและการจัด
การศึ ก ษาขั้ น พื้ น ฐาน ในความรั บ ผิ ด ชอบของส านั กงานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษา รวมถึ งการขั บ เคลื่ อนนโยบายสู่
การปฏิบัติให้เกิดประสิทธิภาพ ส่งผลต่อคุณภาพการจั ดการศึกษาที่ต้องการให้เกิดกับผู้เรียนในระดับการศึกษา
ขั้นพื้นฐานในเขตพื้นที่การศึกษา มี 5 ตัวบ่งชี้ ดังนี้
ตัวบ่งชี้ที่ 1 การบริหารงานด้านวิชาการ
ตัวบ่งชี้ที่ 2 การบริหารงานด้านงบประมาณ
ตัวบ่งชี้ที่ 3 การบริหารงานด้านการบริหารงานบุคคล
ตัวบ่งชี้ที่ 4 การบริหารงานด้านการบริหารทั่วไป
ตัวบ่งชี้ที่ 5 การติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และนิเทศการจัดการศึกษาที่มีประสิทธิภาพ
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ตัวบ่งชี้ที่ 1 การบริหารงานด้านวิชาการ
คาอธิบายตัวบ่งชี้ : การบริหารงานด้านวิชาการ หมายถึง กระบวนการจัดการศึกษาที่ส่งผลต่อการพัฒนา
คุณภาพผู้เรียน โดยมีการพัฒนากรอบหลักสูตรระดับท้องถิ่น ส่งเสริมการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาให้สอดคล้องกับ
หลักสูตรการศึกษาปฐมวัย หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน กรอบหลักสูตรระดับท้องถิ่น และความต้องการของ
สถานศึกษา จัดกระบวนการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสาคัญ มีการผลิต พัฒนาสื่อ เครื่องมือ อุปกรณ์ในการเรียนรู้ของ
ผู้เรียนให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลง การวัดผล ประเมินผล และนาผลไปใช้ในการปรับปรุงพัฒนาคุณภาพ การกากับ ดูแล
ติดตาม และตรวจสอบคุณภาพตามระบบการประกันคุณภาพการศึกษา จัดทาวิจัย ส่งเสริมการวิจัย และนาผล การวิจัย
ไปใช้พัฒนางานวิชาการ พัฒนาการจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนและระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน รวมทั้งประสาน
ส่งเสริมให้ชุมชน ท้องถิ่น และสังคม มีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา เป็นเครือข่ายและแหล่งเรียนรู้เพื่อพัฒนาคุณภาพ
รวมถึงการขับเคลื่อนนโยบายลงสู่การปฏิบัติอย่างครบถ้วนและต่อเนื่อง
ประเด็นการพิจารณา
1. พัฒนากรอบหลักสูตรระดับท้องถิ่นที่สอดคล้องกับเป้าหมาย จุดเน้น สาระท้องถิ่น และสอดคล้อง
แผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2560 - 2579
2. ส่งเสริมการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาให้สอดคล้องกับหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย หลักสูตรแกนกลาง
การศึกษาขั้นพื้นฐาน กรอบหลักสูตรระดับท้องถิ่น และความต้องการของสถานศึกษา
3. ส่งเสริม สนับสนุนสถานศึกษาให้จัดกระบวนการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสาคัญ
4. ส่งเสริม สนับสนุนให้สถานศึกษามีการผลิต จัดหา และพัฒนาสื่อ เครื่องมือ อุปกรณ์ในการเรียนรู้ที่
หลากหลายของผู้เรียนให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลง
5. ส่งเสริม สนับสนุนการวัดผล ประเมินผล และนาผลไปใช้ในการปรับปรุงพัฒนาคุณภาพการจัด
การศึกษาของเขตพื้นที่การศึกษา
6. พัฒนา ส่งเสริม สนับสนุน กากับ ดูแล ติดตามและตรวจสอบคุณภาพการศึกษาตามระบบการประกันคุณภาพการศึกษา
7. จัดทาวิจัยส่งเสริมการวิจัย และนาผลการวิจัยไปใช้พัฒนางานวิชาการ
8. ส่งเสริม สนับสนุนให้สถานศึกษาพัฒนาการจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนและระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน
9. ประสาน ส่งเสริมให้บุคคล ครอบครัว เอกชน องค์กรชุมชน องค์กรเอกชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
องค์กรวิชาชีพ สถาบันศาสนา สถานประกอบการ และสถาบันสังคมอื่น มีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา รวมทั้งเป็น
เครือข่ายและแหล่งเรียนรู้เพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา
ตัวบ่งชี้ที่ 2 การบริหารงานด้านงบประมาณ
คาอธิบายตัวบ่งชี้ : การบริหารงานด้านงบประมาณ หมายถึง กระบวนการวางแผนการใช้งบประมาณการบริหารการเงิน
บัญชี และพัสดุ การควบคุมการใช้งบประมาณ สรุปรายงานผลการบริหารงบประมาณ และการตรวจสอบภายในอย่างเป็นระบบ มีการ
กากับ ติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และนิ เทศงานด้านงบประมาณรวมถึงการขับเคลื่ อนนโยบายลงสู่ การปฏิบัติ โดยยึดหลั ก
ความถูกต้องตามระเบียบกฎหมายที่กาหนด มีความโปร่งใสตรวจสอบได้ ให้เกิดประสิทธิผลและมีประสิทธิภาพ
ประเด็นการพิจารณา
1. การวางแผนการใช้งบประมาณอย่างเป็นระบบ สอดคล้องกับนโยบาย ปัญหา และความต้องการ
2. การจัดระบบการบริหารการเงิน บัญชี และพัสดุ
3. การควบคุมการใช้งบประมาณอย่างเป็นระบบ
4. การตรวจสอบภายในอย่างเป็นระบบ
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ตัวบ่งชี้ที่ 3 การบริหารงานด้านการบริหารงานบุคคล
คาอธิบายตัวบ่งชี้ : การบริหารงานด้านการบริหารงานบุคคล หมายถึง กระบวนการการวางแผนอัตรากาลังครู
และบุคลากรทางการศึกษา สอดคล้องกับนโยบาย ปัญหา และความต้องการ การสรรหา และการบรรจุแต่งตั้งอย่างถูกต้อง
เป็นธรรม โปร่งใส และตรวจสอบได้ การพัฒนา ส่งเสริม ยกย่อง เชิดชูเกียรติครูและบุคลากรทางการศึกษาสู่ความเป็น
มืออาชีพ สอดคล้องกับปัญหาความต้องการจาเป็นและส่งเสริมความก้าวหน้าในวิชาชีพของครูและบุคลากรทางการศึกษา
การเสริมสร้างวินัย คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพ มีการกากับ ติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และนิเทศงาน
ด้านการบริหารงานบุคคล รวมถึงการขับเคลื่อนนโยบายลงสู่การปฏิบัติอย่างเป็นระบบสอดคล้องกับความต้องการ เพื่อให้
บุคลากรสามารถปฏิบัติงานในความรับผิดชอบได้อย่างมีประสิทธิภาพเต็มความสามารถ มีคุณภาพบรรลุวัตถุประสงค์ และ
เป้าหมายของการจัดการศึกษา
ประเด็นการพิจารณา
1. การวางแผนอัตรากาลังครูและบุคลากรทางการศึกษา สอดคล้องกับนโยบาย ปัญหา และความต้องการ
2. การสรรหาและการบรรจุแต่งตั้งครูและบุคลากรทางการศึกษาอย่างถูกต้อง เป็นธรรม โปร่งใส และตรวจสอบได้
3. การพัฒนา ส่งเสริม ยกย่องเชิดชูเกียรติครูและบุคลากรทางการศึกษาสู่ความเป็นมืออาชีพ สอดคล้อง
กับปัญหาความต้องการจาเป็นและส่งเสริมความก้าวหน้าในวิชาชีพของครูและบุคลากรทางการศึกษา
4. การเสริมสร้างวินัย คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพ
ตัวบ่งชี้ที่ 4 การบริหารงานด้านการบริหารทั่วไป
คาอธิบายตัวบ่งชี้ : การบริหารงานด้านการบริหารทั่วไป หมายถึง กระบวนการที่ช่วยประสาน ส่งเสริมสนับสนุน
การบริหารงานอื่นๆ โดยมีการพัฒนาระบบและเครือข่ายข้อมูลสารสนเทศ การจัดทาสามะโนนักเรียนและการรับนักเรียน
การดู แลอาคารสถานที่ ระบบสาธารณู ปโภคและสภาพแวดล้ อม การพั ฒนามาตรฐานการปฏิ บั ติ งานการจัดวางระบบ
การควบคุมภายในหน่วยงาน การจัดสวัสดิการ สวัสดิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา การระดมทรัพยากรเพื่อการศึกษา
ประเด็นการพิจารณา
1. การพัฒนาระบบและเครือข่ายข้อมูลสารสนเทศ
2. การจัดทาสามะโนนักเรียนและการรับนักเรียน
3. การดูแลอาคารสถานที่ ระบบสาธารณูปโภคและสภาพแวดล้อม
4. การพัฒนามาตรฐานการปฏิบัติงาน
5. การจัดวางระบบการควบคุมภายในหน่วยงาน
6. การจัดสวัสดิการ สวัสดิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา
7. การระดมทรัพยากรเพื่อการศึกษา
ตัวบ่งชี้ที่ 5 การติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และนิเทศการจัดการศึกษาที่มีประสิทธิภาพ
คาอธิบายตัวบ่งชี้ : สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาดาเนินการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และนิเทศการจัด
การศึกษา ภารกิจหลัก 4 ด้าน คือ ด้านวิชาการ ด้านงบประมาณ ด้านการบริหารงานบุคคล ด้านการบริหารทั่วไป และ
การนานโยบายสู่การปฏิบัติ การส่งเสริมให้คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และนิเทศการจัดการศึกษา
เป็นกลไกในการดาเนินการให้บรรลุเป้าหมาย เพื่อนาผลการพัฒนามาใช้อย่างต่อเนื่อง
ประเด็นการพิจารณา
การจัดระบบติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และนิเทศการจัดการศึกษาภารกิจหลัก 4 ด้าน และการนา
นโยบายสู่การปฏิบัติ
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มาตรฐานที่ 3 สัมฤทธิผลการบริหารและการจัดการศึกษา
คาอธิบายมาตรฐาน : สัมฤทธิผลการบริหารและการจัดการศึกษา หมายถึง ผลของการบริหารและการจัดการศึกษา
ตามบทบาทและภารกิจ ที่บรรลุตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสานักงานเขตพื้นที่
การศึกษา ที่เกิดขึ้นกับสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา สถานศึกษา ครู บุคลากรทางการศึกษา และผู้เรียน ประกอบด้วย
6 ตัวบ่งชี้ ดังนี้
ตัวบ่งชี้ที่ 1 สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามีผลงานที่แสดงความสาเร็จและเป็นแบบอย่างได้
ตัวบ่งชี้ที่ 2 สถานศึกษามีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาปฐมวัยและการศึกษาขั้นพื้นฐานเพื่อการ
ประกันคุณภาพการศึกษา
ตัวบ่งชี้ที่ 3 ผู้เรียนระดับปฐมวัยและระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานมีคุณภาพตามหลักสูตร
ตัวบ่งชี้ที่ 4 ประชากรวัยเรียนได้รับสิทธิและโอกาสทางการศึกษาขั้นพื้นฐานเท่าเทียมกัน ศึกษาต่อใน
ระดับที่สูงขึ้น หรือมีความรู้ทักษะพื้นฐานในการประกอบอาชีพ
ตัวบ่งชี้ที่ 5 ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พนักงานราชการ ลูกจ้างในสานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาและสถานศึกษา มีผลงานเชิงประจักษ์ตามเกณฑ์ ได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติ
ตัวบ่งชี้ที่ 6 ผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย มีความพึงพอใจในการบริหารและการจัดการศึกษารวมทั้ง
การให้บริการ
ตัวบ่งชี้ที่ 1 สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามีผลงานที่แสดงความสาเร็จและเป็นแบบอย่างได้
ค าอธิ บายตั วบ่ งชี้ : ส านั กงานเขตพื้ นที่ การศึกษามี ผ ลงานที่ แสดงความส าเร็จและเป็น แบบอย่างได้
หมายถึง สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามีผลการดาเนินงานบรรลุตามเป้าหมายของการจัดการศึกษา ตามบทบาท
และความรับผิดชอบของกลุ่ม/หน่วยในสานักงาน และประสบความสาเร็จ เกิดประโยชน์ต่อการส่งเสริม สนับสนุน
สถานศึกษา รวมทั้งเพิ่มประสิทธิภาพของการบริหารจัดการอย่างเป็นระบบและเป็นแบบอย่างได้
ประเด็นการพิจารณา
ผลงานหรือผลการดาเนินงานของกลุ่ม/หน่วย ในสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาที่บรรลุเป้าหมาย ประสบ
ความส าเร็ จ ตามภารกิ จ ของแต่ ล ะกลุ่ ม ทั้ งนี้ เป็ น ผลงานที่ เกิ ด จากการด าเนิ น งานภายในส านั ก งานเขตพื้ น ที่
การศึกษาที่เกิดประโยชน์ต่อการศึกษาและสถานศึกษา เพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารจัดการทั้งภายในสานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาและสถานศึกษา จนเกิดประสิทธิภาพ เป็นที่ยอมรับและสามารถยึดเป็นแบบอย่างได้
ตัวบ่งชี้ที่ 2 สถานศึกษามีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาปฐมวัย และการศึกษาขั้นพืน้ ฐานเพื่อการประกันคุณภาพการศึกษา
ค าอธิ บายตั วบ่ งชี้ : สถานศึ กษามี คุ ณ ภาพตามมาตรฐานการศึ กษาปฐมวั ย และการศึ กษาขั้ นพื้ นฐาน
เพื่อการประกันคุณภาพการศึกษา หมายถึง สถานศึกษาในสังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา มีระบบการประกันคุณภาพ
การศึกษาที่มีคุณภาพตามกฎกระทรวงว่าด้วยระบบหลักเกณฑ์และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษา มีการพัฒนา ส่งเสริม
สนับสนุน กากับ ดูแล และติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษาโดยหน่วยงานต้นสังกัด และมีผลการประเมินคุณภาพ
ภายนอกจากสานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน) ในรอบปัจจุบัน ตามเกณฑ์ที่กาหนด
ประเด็นการพิจารณา
สถานศึกษาในสังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา ได้รับการพัฒนา ส่งเสริม สนับสนุน กากับ ดูแล และ
ติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษาโดยหน่วยงานต้นสังกัด และมีผลการประเมินคุณภาพภายนอกจากสานักงาน
รับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน) ตามเกณฑ์ที่กาหนด
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ตัวบ่งชี้ที่ 3 ผู้เรียนระดับปฐมวัยและระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานมีคุณภาพตามหลักสูตร
ค าอธิ บายตั วบ่ งชี้ : ผู้ เรี ยนระดับปฐมวั ยและระดั บการศึกษาขั้ นพื้ นฐานมี คุ ณภาพตามหลั กสูตร หมายถึ ง
เด็กปฐมวัยมีพัฒนาการตามมาตรฐานคุณลักษณะที่พึงประสงค์ตามหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช 2560 และ
ระดั บการศึ กษาขั้นพื้ นฐานมี ความรู้ ความสามารถตามหลั กสู ตรแกนกลางการศึ กษาขั้นพื้ นฐาน พุ ทธศักราช 2551
โดยกาหนดให้พิจารณาจากพัฒนาการของผู้เรียนระดับปฐมวัย ผลการทดสอบความสามารถพื้นฐานของผู้เรียนระดับชาติ
(National Test : NT) ผู้ เรี ยนชั้ นประถมศึ กษาปี ที่ 3 ผลการทดสอบทางการศึ กษาระดั บชาติ ขั้ นพื้ นฐาน (Ordinary
National Educational Test : O-NET) ผู้เรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 มัธยมศึกษาปีที่ 3 และมัธยมศึกษาปีที่ 6 ผลการ
ประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ผลการประเมินความสามารถในการอ่าน การคิดวิเคราะห์ และการเขียนผลการประเมิน
สมรรถนะสาคัญและสุขภาพกาย สุขภาพจิต
ประเด็นการพิจารณา
1. ผลการประเมินพัฒนาการของเด็กปฐมวัย เป็นไปตามมาตรฐานคุณลักษณะที่พึงประสงค์ตามหลักสูตร
การศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช 2560
2. ผลการทดสอบความสามารถพื้นฐานของผู้เรียนระดับชาติ (National Test : NT)
3. ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (Ordinary National Educational Test : O-NET)
4. ผลการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551
5. ผลการประเมินความสามารถในการอ่าน การคิดวิเคราะห์ และการเขียน ตามหลักสูตรแกนกลาง
การศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551
6. ผลการประเมินสมรรถนะสาคัญในการเรียนรู้ ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานพุทธศักราช 2551
7. ผลการประเมินสุขภาพกายและสุขภาพจิตของผู้เรียนระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ตัวบ่งชี้ที่ 4 ประชากรวัยเรียนได้รับสิทธิและโอกาสทางการศึกษาขั้นพื้นฐานเท่าเทียมกัน ศึกษาต่อในระดับที่
สูงขึ้น หรือมีความรู้ทักษะพื้นฐานในการประกอบอาชีพ
คาอธิบายตัวบ่งชี้ : ประชากรวัยเรียนได้รับสิทธิและโอกาสทางการศึกษาขั้นพื้นฐานเท่าเทียมกันศึกษาต่อใน
ระดับที่ สู งขึ้ น หรื อมี ความรู้ทั กษะพื้ นฐานในการประกอบอาชี พ หมายถึ ง ประชากรวั ยเรียนในเขตพื้ นที่ บริการของ
สถานศึกษาได้รับสิทธิและโอกาสอย่างเสมอภาคเท่าเทียมกัน ในการเข้ารับบริการทางการศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน
มีโอกาสได้รับการศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้น หรือมีความรู้ทักษะพื้นฐานในการประกอบอาชีพตามเกณฑ์ที่กาหนด
ประเด็นการพิจารณา
1. จานวนประชากรวัยเรียนที่มีอายุถึงเกณฑ์การศึกษาภาคบังคับได้เข้าเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1
2. อัตราการออกกลางคันลดลง
3. อัตราการศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้นของผู้เรียนที่จบชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 มัธยมศึกษาปีที่ 3 และมัธยมศึกษาปีที่ 6
4. ผู้เรียนระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานที่มีความต้องการพิเศษได้รับการดูแลช่วยเหลือ และส่งเสริมให้ได้รับ
การศึกษาเต็มตามศักยภาพ
4.1 เด็กพิการเรียนรวม
4.2 เด็กด้อยโอกาส
4.3 เด็กที่มีความสามารถพิเศษ
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5. ผู้เรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 มีความรู้และทักษะพื้นฐานในการประกอบอาชีพ
6. ผู้เรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ที่จบหลักสูตร ได้ศึกษาต่อในสายอาชีพ
ตัวบ่งชี้ที่ 5 ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พนักงานราชการ ลูกจ้างในสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
และสถานศึกษา มีผลงานเชิงประจักษ์ตามเกณฑ์ได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติ
คาอธิบายตัวบ่งชี้ : ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พนักงานราชการ ลูกจ้างในสานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาและสถานศึกษา มีผลงานเชิงประจักษ์ตามเกณฑ์ ได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติ หมายถึง ข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษา พนักงานราชการ ลูกจ้างในสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาและสถานศึกษา มีผลงานเชิงประจักษ์
ตามเกณฑ์ และได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติ โดยเป็นผลงานดีเด่นที่เกิดจากการปฏิบัติงานตามหน้าที่ และความรับผิดชอบ
ซึ่งแสดงถึงความเป็นผู้มีความสามารถพิเศษ มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ และผลงานมีคุณภาพตามหลักเกณฑ์และวิธีการ
เลื่อนวิทยฐานะ หรือสมรรถนะประจาสายงานเป็นแบบอย่างที่ดีให้ผู้อื่นสามารถนาไปปฏิบัติหรื อประยุกต์ใช้ได้ เป็นที่
ยอมรับของผู้บังคับบัญชา ผู้ร่วมงาน ชุมชน สังคม และแวดวงวิชาชีพ
ประเด็นการพิจารณา
ผลงานดีเด่นที่ประสบความสาเร็จเป็นที่ประจักษ์ของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พนักงาน
ราชการ ลูกจ้างในสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาและสถานศึกษา เป็นผลงานที่ได้รับรางวัลในระดับชาติขึ้นไป โดย
ต้องเป็นรางวัลชนะเลิศที่ ก.ค.ศ. ให้การรับรองตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ ก.ค.ศ. กาหนด หรือรางวัลเทียบเคียง
และเป็นรางวัลในปีการศึกษาปัจจุบัน
ตัวบ่งชี้ที่ 6 ผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย มีความพึงพอใจในการบริหารและการจัดการศึกษารวมทั้งการให้บริการ
คาอธิบายตัวบ่งชี้ : ผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย มีความพึงพอใจในการบริหารและการจัดการศึกษา รวมทั้ง
การให้ บริ การ หมายถึง ความคิ ดเห็ นของผู้ บริหารสถานศึกษา ครู บุ คลากรทางการศึกษา องค์คณะบุ คคล ผู้ ปกครอง และ
ผู้เกี่ยวข้อง ตลอดจนประชาชนทั่วไปต่อการบริหารและการจัดการศึกษา รวมทั้งการให้บริการของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประเด็นการพิจารณา
ผลการประเมินความพึงพอใจด้านการบริหารและการจัดการศึกษา รวมทั้งการให้บริการของสานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษา ตามกระบวนการบริหารงานของกลุ่มในสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา โดยใช้แบบสอบถามเพื่อ
ประเมินความคิดเห็นที่มีต่อการให้บริการครอบคลุมทุกภารกิจของกลุ่ม/หน่วย
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11. มาตรฐานและยุทธศาสตร์ในการพัฒนาโรงเรียนสู่ประชาคมอาเซียน
11.1 มาตรฐานในการพัฒนาโรงเรียนสู่ประชาคมอาเซียน
1) มาตรฐานด้านคุณภาพผู้เรียน
มาตรฐาน
มาตรฐานที่ 1
ผู้เรียนมีความรู้เกี่ยวกับ
ประชาคมอาเซียน

ตัวบ่งชี้
1. มีความรู้เกี่ยวกับประเทศอาเซียนด้านการเมือง
2. มีความรู้เกี่ยวกับประเทศอาเซียนด้านเศรษฐกิจ
3. มีความรู้เกี่ยวกับประเทศอาเซียนด้านสังคม
4. มีความรู้เกี่ยวกับประเทศอาเซียนด้านวัฒนธรรม
5. มีความรู้เกี่ยวกับกฎบัตรอาเซียน

มาตรฐานที่ 2
ผู้เรียนมีทักษะทางภาษาและ
ทักษะการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศเพื่อการเรียนรู้
และการสื่อสาร

1. สามารถสื่อสารด้วยภาษาอาเซียนได้อย่างน้อย 2 ภาษา
(ภาษาอังกฤษและภาษาประเทศในอาเซียน อย่างน้อย 1 ภาษา)
2. สามารถใช้ภาษาเพื่อการเรียนรู้
3. สามารถใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการเรียนรู้
4. สามารถใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการสื่อสารอย่างสร้างสรรค์

มาตรฐานที่ 3
ผู้เรียนเป็นพลเมืองอาเซียน
ดารงชีวิตและทางานร่วมกับ
ผู้อื่นได้

1. เคารพและยอมรับความหลากหลายทางวัฒนธรรม
2. มีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็นและแลกเปลี่ยนเรียนรู้
3. เห็นปัญหาสังคมและลงมือแก้ไขเพื่อนาไปสู่การเปลี่ยนแปลงที่ดี
4. มีความสามารถในการแก้ปัญหาอย่างสันติวิธี
5. มีความสามารถในการทางานร่วมกับผู้อื่น
6. มีความสามารถในการจัดการและควบคุมตนเอง
1. มีความตระหนักในความเป็นอาเซียน
2. มีความภูมิใจในความเป็นไทย และความเป็นพลเมืองอาเซียน
3. ร่วมกันรับผิดชอบต่อประชาคมอาเซียน
4. มีวิถีชีวิตประชาธิปไตย ยึดมั่นในหลักธรรมาภิบาล
(คารวะธรรม ปัญญาธรรม สามัคคีธรรม สันติวิธีและสันติธรรม)

มาตรฐานที่ 4
ผู้เรียนภูมิใจในความเป็นไทย
และความเป็นพลเมือง
อาเซียน
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2) มาตรฐานด้านคุณภาพการจัดการศึกษา
มาตรฐาน
มาตรฐานที่ 5
ครูมีศักยภาพในการจัดการ
เรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสาคัญ
เพื่อพัฒนาผู้เรียนสู่ประชาคม
อาเซียน

มาตรฐานที่ 6 ผู้บริหาร
สถานศึกษามีการบริหาร
จัดการศึกษาและพัฒนา
สถานศึกษาพร้อมสู่
ประชาคมอาเซียน
มาตรฐานที่ 7
สถานศึกษามีหลักสูตรและ
กระบวนการจัดการเรียนรู้ที่
มุ่งพัฒนาผู้เรียนสู่ประชาคม
อาเซียน

ตัวบ่งชี้
1. ครูมีความรู้ความสามารถและความเชี่ยวชาญผ่านการประเมินในระดับชาติ
2. ครูสามารถใช้ภาษาต่างประเทศในการสื่อสาร
3. ครูใช้หนังสือ ตาราเรียน และสื่อที่เป็นภาษาต่างประเทศในการจัดการเรียนการสอน
4. ครูใช้สื่ออิเล็กทรอนิกส์ (ICT) ในการจัดการเรียนการสอน การวัดและประเมินผล
และการเผยแพร่ผลงานทั้งระบบออนไลน์ (Online) และออฟไลน์ (Offline)
5. ครูใช้เทคนิคและวิธีการสอนที่หลากหลายในการจัดการเรียนการสอน
6. ครูสามารถแลกเปลี่ยนการเรียนรู้ประสบการณ์ในการจัดการเรียนการสอน
ทั้งในประเทศ และในกลุ่มประชาคมอาเซียน
7. ครูใช้การวิจัย สื่อ นวัตกรรมเพื่อพัฒนาผู้เรียนอย่างต่อเนื่อง
8. ครูจัดการเรียนรู้ภาษาอังกฤษและภาษาราชการของประเทศสมาชิกอาเซียน
1. ผู้บริหารมีวิสัยทัศน์ในการจัดการศึกษาสู่ประชาคมอาเซียน
2. ผู้บริหารมีภาวะผู้นาทางวิชาการ
3. ผู้บริหารมีความสามารถในการบริหารจัดการคุณภาพ
4. ผู้บริหารมีทักษะในการใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารและทักษะในการใช้ ICT
1. หลักสูตรสถานศึกษาเหมาะสมและสอดคล้องกับท้องถิ่นสู่ประชาคมอาเซียน
2. จัดรายวิชาและกิจกรรมเพิ่มเติมเกี่ยวกับประชาคมอาเซียนให้ผู้เรียน
เลือกเรียนตามความถนัด ความสามารถ และความสนใจ
3. สนับสนุนให้ครูจัดกระบวนการเรียนรู้ที่ให้ผู้เรียนได้ลงมือปฏิบัติจริง
จนสรุปความรู้ได้ด้วยตนเอง
4. นิเทศภายในกากับติดตามตรวจสอบและนาผลไปปรับปรุง การเรียนการสอน

3) มาตรฐานด้านคุณภาพการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้
มาตรฐาน
มาตรฐานที่ 8
สถานศึกษามีการประสาน
ความร่วมมือกับเครือข่าย
ในการพัฒนาสถานศึกษา
สู่ประชาคมอาเซียน

ตัวบ่งชี้
1. ผู้บริหารมีความสามารถในการประสานภาคีเครือข่าย เพื่อความร่วมมือในการ
จัดการศึกษาสู่ประชาคมอาเซียน
2. ผู้บริหารมีความสามารถในการนิเทศ ติดตามผลการดาเนินงานการจัด
การเรียนรู้สู่ประชาคมอาเซียน
3. ผู้บริหารสามารถใช้เทคโนโลยีในการติดต่อสื่อสารกับภาคีเครือข่าย
ในกลุ่มประชาคมอาเซียน
4. คณะกรรมการสถานศึกษากากับ ดูแล และขับเคลื่อนการดาเนินงานของ
สถานศึกษาให้บรรลุผลสาเร็จตามเป้าหมายการจัดการเรียนรู้สปู่ ระชาคมอาเซียน
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11.2 ยุทธศาสตร์ในการพัฒนาโรงเรียนสู่ประชาคมอาเซียน
ยุทธศาสตร์หลัก
ยุทธศาสตร์ที่ 1
พัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาสู่
ความเป็นอาเซียน

ยุทธศาสตร์ย่อย
1. กาหนดมาตรฐานการศึกษาให้สอดคล้องกับความเป็นประชาคมอาเซียน
2. บูรณาการหลักสูตรความเป็นประชาคมอาเซียนเข้าไปในกลุ่มสาระการเรียนรู้
สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
3. จัดทารายวิชาความเป็นประชาคมอาเซียน เป็นสาระเพิ่มเติมในหลักสูตรสถานศึกษา
4. จัดทาหลักสูตรภาษาที่ใช้ในประชาคมอาเซียนเป็นภาษาที่สาม
5. กาหนดคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียน เพื่อเข้าสู่ประชาคมอาเซียน

ยุทธศาสตร์ที่ 2
1. สร้างความตระหนักและเจตคติที่ดีแก่ผู้บริหาร ครู และบุคลากร
ส่งเสริมและพัฒนา
ทางการศึกษาในการจัดการศึกษาสู่ประชาคมอาเซียน
ความสามารถทางด้านภาษา 2. ส่งเสริมและพัฒนาให้ครูและบุคลากรทางการศึกษามีความสามารถในการ
และเจตคติ ในการจัด
ใช้ภาษาอังกฤษและภาษาที่ใช้ในประชาคมอาเซียนเป็นภาษาที่สอง และ
การศึกษาสู่ประชาคมอาเซียน
ภาษาที่สามตามลาดับ
แก่ผู้บริหาร ครู และบุคลากร
3. พัฒนาครูให้มีความสามารถในการจัดการเรียนรู้ด้านภาษา ต่างประเทศ
ทางการศึกษา
เพื่อยกระดับความสามารถด้านภาษาของผู้เรียน
4. ส่งเสริมและพัฒนาให้ผู้เรียนมีความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษ
เป็นภาษาที่สอง
5. ส่งเสริมและพัฒนาให้ผู้เรียนมีความสามารถในการใช้ภาษาที่ใช้ใน
ประชาคมอาเซียนเป็นภาษาที่สาม
ยุทธศาสตร์ที่ 3
1. ส่งเสริมให้มีโรงเรียนเครือข่ายร่วมพัฒนาในประชาคมอาเซียน
บริหารจัดการโดยใช้เครือข่าย 2. จัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทั้งในด้านการจัดการเรียนรู้ นวัตกรรมหรือ
กิจกรรมใหม่ ๆ ในเครือข่ายประชาคมอาเซียน
3. ส่งเสริมให้ผู้เรียนเข้าร่วมโรงการนักเรียนแลกเปลี่ยนในเครือข่ายประชาคมอาเซียน
4. ส่งเสริมให้ครูและบุคลากรทางการศึกษาได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ทางด้าน
วิชาการกับเครือข่ายประชาคมอาเซียน
5. จัดให้ครูและผู้เรียนได้ทัศนศึกษาในประเทศที่เป็นประชาคมอาเซียน
ยุทธศาสตร์ที่ 4
ส่งเสริมและพัฒนาสื่อ
และเทคโนโลยี

1. พัฒนาระบบสารสนเทศบนสื่อออนไลน์ให้ครอบคลุมความรู้เกี่ยวกับ
เครือข่ายประชาคมอาเซียน
2. ส่งเสริมให้มีแหล่งความรู้เกี่ยวกับเครือข่ายประชาคมอาเซียน
ทั้งในรูปแบบเอกสาร วีดิทัศน์ และสื่อมัลติมิเดียอย่างหลากหลาย
3. จัดให้มีรายการโทรทัศน์ที่แนะนาเกี่ยวกับประชาคมอาเซียน
4. ประสานความร่วมมือกับภาคเอกชนในการจัดทาแหล่งเรียนรู้ออนไลน์ เพื่อ
พัฒนาผู้เรียน และการจัดการเรียนรู้สู่ประชาคมอาเซียน
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12. ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดนครสวรรค์ (พ.ศ. 2561-2564)
วิสัยทัศน์จังหวัดนครสวรรค์ (VISION)
“จังหวัดนครสวรรค์เป็นศูนย์กลางด้านเกษตรและอุตสาหกรรม เมืองท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมและ
ธรรมชาติ สังคมมีความเข้มแข็ง และสิ่งแวดล้อมที่ดี ภายในปี พ.ศ. 2564”
พันธกิจ (MISSION)
1. พัฒนาศักยภาพความเป็นศูนย์กลางทางด้านเกษตรอุตสาหกรรม อุตสาหกรรมเกษตรแปรรูป
อุตสาหกรรมฐานชีวภาพ
2. พัฒนาจังหวัดนครสวรรค์ให้เป็นเมืองท่องเที่ยว เชิงวัฒนธรรมและธรรมชาติ
3. พัฒนาทุนมนุษย์ให้ตอบสนองต่อการพัฒนาในทุกมิติตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
4. บริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้สมดุลอย่างยั่งยืน
เป้าประสงค์ (Goal)
1. เป็นศูนย์กลางด้านการผลิตสินค้าเกษตรอุตสาหกรรมเกษตรแปรรูป และอุตสาหกรรมฐานชีวภาพ
2. ประเพณี วัฒนธรรมและแหล่งท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม และธรรมชาติมีศักยภาพในการแข่งขัน
3. ทุนมนุษย์มีศักยภาพในการพัฒนาทุกมิติ
4. มีทรัพยากรธรรมชาติอุดมสมบูรณ์และสิ่งแวดล้อมที่ดี
ยุทธศาสตร์ที่ 1. พัฒนาศักยภาพการผลิตสินค้าเกษตรเพื่ออุตสาหกรรมและการแปรรูป
กลยุทธ์
1. ส่งเสริมการผลิตทางการเกษตรโดยใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรม
2. ส่งเสริมอุตสาหกรรมเกษตรแปรรูปอุตสาหกรรมฐานชีวภาพ
3. ส่งเสริมการพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชน/วิสาหกิจชุมชน/SME
4. พัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐานและแหล่งน้าสาหรับรองรับการผลิตสินค้าเกษตรเพื่ออุตสาหกรรม และการแปรรูป
เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์
1. ผลผลิตการเกษตรที่เป็นผลจากการพัฒนาศักยภาพการผลิตทางการเกษตร มีมูลค่าทางเศรษฐกิจเพิ่มขึ้น
2. ผลิตภัณฑ์จากอุตสาหกรรมเกษตรแปรรูป ผลิตภัณฑ์จากอุตสาหกรรมฐานชีวภาพ มีปริมาณ
คุณภาพ และมูลค่าเพิ่มขึ้น
3. ผลิตภัณฑ์ชุมชนมีปริมาณ คุณภาพ และมูลค่าเพิ่มขึ้น
4. มีโครงสร้างพื้นฐานและแหล่งน้าสาหรับรองรับการผลิตสินค้าเกษตร
ตัวชี้วัด
1. ร้อยละที่เพิ่มขึ้นของผลผลิตเฉลี่ยต่อไร่ของเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการ (ข้าว)
2. ร้อยละที่เพิ่มขึ้นของผลผลิตเฉลี่ยต่อไร่ของเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการ (อ้อยโรงงาน)
3. ร้อยละที่เพิ่มขึ้นของผลผลิตเฉลี่ยต่อไร่ของเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการ (มันสาปะหลัง)
4. มูลค่าเพิ่มจากผลิตภัณฑ์ภาคเกษตรและอุตสาหกรรม
5. ร้อยละของมูลค่าการจาหน่ายผลิตภัณฑ์ ชุมชนเพิ่มขึ้น
6. เพิ่มพื้นที่ชลประทาน 80,000 ไร่ ในปี 2564
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ยุทธศาสตร์ที่ 2 ส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมและธรรมชาติ
กลยุทธ์
1. พัฒนาแหล่งท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมและธรรมชาติที่มีคุณภาพ
2. ส่งเสริมกิจกรรมตามปฏิทินการท่องเที่ยวประจาปีและงานประเพณีสาคัญของจังหวัด
3. ส่งเสริมด้านการตลาด การประชาสัมพันธ์และการบริการ การท่องเที่ยว
4. พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและสิ่งอานวยความสะดวกด้านการท่องเที่ยวที่มีคุณภาพ
เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์
1. แหล่งท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมและธรรมชาติมีคุณภาพ
2. มีนักท่องเที่ยวและรายได้จากการท่องเที่ยวเพิ่มขึ้น
3. มีโครงสร้างพื้นฐานและสิ่งอานวยความสะดวกด้านการท่องเที่ยวที่มีคุณภาพ
ตัวชี้วัด
1. จานวนแหล่งท่องเที่ยวที่ได้รับการพัฒนา (แห่ง)
2. ร้อยละของจานวนนักท่องเที่ยวที่เพิ่มขึ้น
3. รายได้จากการท่องเที่ยวไม่ต่ากว่า 5,000 ล้านบาท ในปี 2564
4. ร้อยละความพึงพอใจของนักท่องเที่ยวและผู้มาเยี่ยมเยือน
ยุทธศาสตร์ที่ 3. พัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์และเสริมสร้างสังคมเข้มแข็ง
กลยุทธ์
1. บูรณาการความร่วมมือการพัฒนาขีดความสามารถของประชาชน
2. น้อมนาปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเกษตรทฤษฎีใหม่และโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดาริ
มาขยายผลในการพัฒนาจังหวัด
3. ขยายการให้บริการภาครัฐในด้านการศึกษา การสาธารณสุขและ สวัสดิการที่มีคุณภาพให้ครอบคลุมทุกกลุ่มเป้าหมาย
4. ส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการป้องกันและดูแลความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน
ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด และสร้างเสริมกระบวนการยุติธรรมทางเลือกโดยชุมชน
เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์
1. ประชาชนมีคุณภาพชีวิตดีขึ้น
2. สังคมมีความเข้มแข็งตามแนวคิดปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
3. ประชาชนได้รับสวัสดิการทางสังคมและเข้าถึงระบบการศึกษาและสาธารณสุขอย่างทั่วถึง และมีคุณภาพ
4. ประชาชนอยู่ในสังคมที่มีคุณภาพ
ตัวชี้วัด
1. รายได้เฉลี่ยของประชากรที่มีรายได้ต่ากว่า 38,000/บาท/คน/ปี จานวน 40% มีรายได้เพิ่มขึ้น 15%
2. จานวนชุมชนที่มีศักยภาพและ เศรษฐกิจฐานรากมีความเข้มแข็ง เพิ่มขึ้นร้อยละ 5 ต่อปี
3. ร้อยละของประชาชนที่มีสิทธิเข้าถึงหลักประกันสุขภาพ
4. อัตราการเรียนต่อระดับอุดมศึกษาเพิ่มขึ้นไม่น้อยกว่าร้อยละ 90
5. อัตราการออกกลางคัน ไม่เกิน 1% ต่อไป
6. ผลสอบ O - Netระดับจังหวัด
7. ภาวการณ์มีงานทา/มีอาชีพ
8. ร้อยละของการเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการภาครัฐ
9. หมู่บ้าน/ชุมชนของจังหวัดนครสวรรค์มีผู้เกี่ยวข้องกับยาเสพติด (ผู้ค้า/ผู้เสพ/ผู้ติดยาเสพติด) น้อยกว่า 3
ต่อ ประชากร 1,000 คน และเสริมสร้างหมู่บ้าน/ชุมชน ให้มีความเข้มแข็งเอาชนะยาเสพติดอย่างยั่งยืน
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ยุทธศาสตร์ที่ 4. การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน
กลยุทธ์
1. ส่งเสริมการมีส่วนร่วม ในการอนุรักษ์ ฟื้นฟูและพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
2. ส่งเสริมการประยุกต์ใช้นวัตกรรมเพื่อการอนุรักษ์พลังงานและพลังงานทดแทน
3. ส่งเสริมและพัฒนาการลดปริมาณขยะและกาจัดขยะชุมชนให้ถูกหลักวิชาการ
4. พัฒนาระบบจัดการเพื่อรับมือกับภัยพิบัติ
เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์
1. ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม มีความสมดุลและยั่งยืน
2. มีนวัตกรรมการอนุรักษ์พลังงานและการใช้พลังงานทดแทนที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
3. มีการลดปริมาณขยะและกาจัดขยะชุมชนให้ถูกหลักวิชาการ
4. มีระบบป้องกันและมีความพร้อมในการรับมือกับภัยพิบัติ
ตัวชี้วัด
1. ร้อยละของพื้นที่ป่าไม้เพิ่มขึ้น 1% ในปี 2564
2. สถานศึกษาได้รับการพัฒนาอุปกรณ์ไฟฟ้าประหยัดพลังงานและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
3. ขยะมูลฝอยชุมชนได้รับการจัดการอย่างถูกต้องตามหลักวิชาการ 60% ในปี 2564
4. หมู่บ้านชุมชนได้รับการพัฒนาศักยภาพในการรับมือกับภัยพิบัติ
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13. ทิศทาง แผนพัฒนาการศึกษาจังหวัดนครสวรรค์ (พ.ศ.2560-2564)
วิสัยทัศน์ (Vision)
สานักงานศึกษาธิการจังหวัดนครสวรรค์ บริหารจัดการศึกษาอย่างมีคุณภาพได้มาตรฐานสากล โดยยึดหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เน้นอาชีพ และการมีงานทา รองรับประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน

พันธกิจ (Mission)
1. ส่งเสริมและสนับสนุนให้ประชากรวัยเรียนทุกคนได้รับการศึกษาอย่างมีคุณภาพ
2. ส่งเสริมให้ผู้เรียน มีคุณธรรมจริยธรรม มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามหลักสูตร และค่านิยมหลักของ
คนไทย 12 ประการ ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
3. พัฒนาระบบบริหารจัดการ ที่เน้นการมีส่วนร่วม เพื่อเสริมสร้างความรับผิดชอบต่อคุณภาพการศึกษา
และบูรณาการการจัดการศึกษา
4. ส่งเสริมและสนับสนุนให้ประชากรทุกระดับ ได้รับการศึกษาตามความต้องการ อย่างมีคุณภาพ

ประเด็นยุทธศาสตร์
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 หลักสูตรและกระบวนการเรียนรู้
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 การผลิตและพัฒนาครู
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 ผลิต พัฒนากาลังคน และงานวิจัย ทีส่ อดคล้องกับ ความต้องการของการพัฒนาประเทศ
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 การทดสอบการประเมินประกันคุณภาพ และการพัฒนามาตรฐานการศึกษา
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 5 ICT เพื่อการศึกษา
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 6 การบริหารจัดการ

เป้าประสงค์
1. ประชากรวัยเรียน ระดับก่อนประถมศึกษา ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ระดับอาชีวศึกษา ะดับอุดมศึกษามีคุณภาพ
2. ประชากรทุกคนได้รับโอกาสในการศึกษาตามความต้องการอย่างมีคุณภาพและ เสมอภาค
3. ครูและบุคลากรทางการศึกษา มีสมรรถนะตรงตามสายงาน และมีวัฒนธรรมการทางาน ที่มงุ่ เน้นผลสัมฤทธิ์
4. สัดส่วนผู้เรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลายประเภทอาชีวศึกษามากกว่าสายสามัญ
5. หน่วยงานทุกระดับมีการวิจัยเพื่อประโยชน์ในการจัดการศึกษา
6. มีระบบการประกันคุณภาพภายใน การวัดและประเมินผลคุณภาพการจัดการศึกษาที่มีประสิทธิภาพ
7. นาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการจัดการศึกษาและการบริหารจัดการ
8. สานักงานศึกษาธิการจังหวัดนครสวรรค์ และสถาบันการศึกษาในจังหวัดนครสวรรค์มีประสิทธิภาพและ
เป็นกลไกขับเคลื่อนการศึกษาสู่คุณภาพระดับมาตรฐานสากล
9. สานักงานศึกษาธิการจังหวัดนครสวรรค์ และสถาบันการศึกษาในจังหวัดนครสวรรค์เน้นการทางานแบบ
บูรณาการ มีเครือข่ายการบริหารจัดการ บริหารงานแบบมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วนในการจัดการศึกษา
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ตัวชี้วัดความสาเร็จ

1. ผู้เรียนระดับก่อนประถมศึกษาทุกคนได้รับการเตรียมความพร้อมตามช่วงวัย
2. ผู้เรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ทุกคนอ่านออกเขียนได้
3. ผู้เรียนตั้งแต่ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2ขึ้นไปทุกคน อ่านคล่องเขียนคล่อง
4. ค่าเฉลี่ยร้อยละของผู้เรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ของการสอบประเมินคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐาน
(NT) เพิ่มขึ้นไม่น้อยกว่าร้อยละ 3
5. ค่าเฉลี่ยร้อยละของผู้เรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6
ของผลการทดสอบระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) กลุ่มสาระหลัก 5 วิชา โดยรวมเพิ่มขึ้นไม่น้อยกว่าร้อยละ 3
6. ผู้เรียนระดับมัธยมศึกษาทุกคนมีแรงจูงใจสู่อาชีพและการมีงานทาในอนาคต
7. ผู้เรียนทุกคนมีทักษะในการสื่อสาร ทักษะการคิด ทักษะการแก้ปัญหา ทักษะชีวิต และทักษะการใช้เทคโนโลยี
8. ร้อยละ 50 ของผู้เรียนที่จบการศึกษาในระดับมัธยมศึกษาตอนต้นเรียนต่อสายอาชีพ
9. ผู้เรียนทุกคนมีคุณธรรม จริยธรรม ตามค่านิยมหลักของคนไทย 12 ประการ สอดคล้องตามช่วงวัย
10. ผู้เรียนทุกคนมีจิตสานึกในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
11. ผู้เรียนทุกคนป้องกันตนเองให้ห่างไกลยาเสพติดและการแก้ปัญหายาเสพติดในโรงเรียน
12. ผู้เรียนที่มีความต้องการพิเศษได้รับการส่งเสริมและพัฒนาเต็มตามศักยภาพเป็นรายบุคคล
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80
13. ครูและบุคลากรทางการศึกษา ทุกคนผ่านการประเมินการพัฒนาวิธีการจัดการเรียนรู้ที่มีทักษะ
กระบวนการคิด การวัดและประเมินผลการเรียนรู้และประยุกต์ใช้ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
14. ศึกษานิเทศก์ทุกคนสามารถนิเทศและช่วยเหลือครูให้จัดกิจกรรมการเรียนรู้เพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียน
15. ครูและบุคลากรทางการศึกษาทุกคนมี ID-Plan และนามาใช้ในการพัฒนาตนเอง
16. สถานศึกษาทุกแห่งได้รับการยกระดับมาตรฐานภาษาอังกฤษ
17. สถานศึกษาทุกแห่งเสริมสร้างนิสัยรักการอ่านและทักษะการเรียนรู้ให้กับผู้เรียน
18. ผู้บริหารสถานศึกษาทุกโรงเรียน (โรงเรียนมาตรฐานสากลโรงเรียนในฝัน โรงเรียนดีประจาตาบลและ
โรงเรียนประชารัฐ) มีความสามารถบริหารสถานศึกษา ในศตวรรษที่ 21 ในระดับดีขึ้นไป
19. ครูและบุคลากรทางการศึกษา มีขวัญกาลังใจในการทางาน และมีผลการปฏิบัติงานตามมาตรฐาน
20. ครูและบุคลากรทางการศึกษาทุกคนที่มีผลการปฏิบัติงานเชิงประจักษ์ตามเกณฑ์ ได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติ
21. สถานศึกษาทุกแห่งสร้างค่านิยมเชิงบวกในการเรียนสายอาชีพ เพื่อลดสัดส่วนการเรียนสายสามัญ
22. หน่วยงานทุกระดับมีการวิจัยและนาผลการวิจัยมาใช้พัฒนาการบริหารและการจัดการศึกษา
23. หน่วยงานทุกระดับได้รับการพัฒนาระบบ ICT เพื่อการศึกษาให้เหมาะสมกับสถานศึกษาและผู้เรียน
24. หน่วยงานทุกระดับได้รับการพัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศให้เป็นฐานเดียวกันและใช้ข้อมูลร่วมกัน
อย่างมีประสิทธิภาพ
25. หน่วยงานทุกระดับได้รับการพัฒนา DLTV DLITให้เหมาะสมกับสถานศึกษาและผู้เรียน
26. สถานศึกษาทุกแห่งมีระบบประกันคุณภาพภายในที่เข้มแข็ง มุ่งเน้นการกระจายอานาจ
การสร้างเครือข่ายการมีส่วนร่วม และมีความรับผิดชอบต่อผลการดาเนินงาน
27. สถานศึกษาขนาดเล็กบริหารจัดการศึกษาได้อย่างมีประสิทธิภาพ
28. สถานศึกษาทุกแห่ง สามารถพัฒนารูปแบบการบริหารโรงเรียนและดาเนินการได้อย่างมีประสิทธิภาพ
29. สานักงานศึกษาธิการจังหวัดนครสวรรค์และหน่วยงานการศึกษาในสังกัด บริหารจัดการศึกษาอย่างมีประสิทธิภาพ
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14. ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดอุทัยธานี (พ.ศ.2561-2564)
วิสัยทัศน์
“เมืองท่องเที่ยวเชิงนิเวศ เกษตรปลอดภัย สังคมอุทัยผาสุก ”

เป้าประสงค์รวม
1.การเติบโตทางเศรษฐกิจ ภาคเกษตรและการท่ องเที่ยวเพิ่มขึ้น
2. ผลผลิตการเกษตรมีคุณภาพปลอดภัย มูลค่ าผลผลิตเพิ่มขึ้น
3. ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี มีความมั่นคงและปลอดภัยในการดารงชีวิต
4.อนุรักษ์ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติ และป้องกัน แก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อมที่มีผลกระทบต่อชีวิตความ
เป็นอยู่ของประชาชนอย่างยั่งยืน

ประเด็นยุทธศาสตร์
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 ส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ ควบคู่วิถีชีวิตเอกลักษณ์และวัฒนธรรม
ของจังหวัดสู่สากล
เป้าประสงค์
สถานที่/แหล่งท่องเที่ยวของจังหวัดมีเอกลักษณ์ คุณค่า และการเติบโตทางเศรษฐกิจ
ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย
1. ร้อยละที่เพิ่มขึ้นของจานวนผู้เยี่ยมเยือน (เพิ่มขึ้นปีละ 15%)
2. ร้อยละที่เพิ่มขึ้นของรายได้จากการท่องเที่ยว (เพิ่มขึ้นปีละ 15%)
3. รายได้จากการจาหน่ายสินค้า OTOP เพิ่มขึ้น (ปีละ 12%)
กลยุทธ์
1. พัฒนาศักยภาพการท่องเที่ยวโดยชุมชน และส่งเสริมผูป้ ระกอบการด้านการท่องเที่ยวให้มี
ศักยภาพสามารถบริหารจัดการการท่ องเที่ยวอย่างยั่งยืน
2. พัฒนาสิ่งอานวยความสะดวกด้านการท่องเที่ยว ให้ได้มาตรฐาน ปลอดภัย และเหมาะสม
3. ประชาสัมพันธ์ ส่งเสริมเอกลักษณ์ด้านการท่องเที่ยวเชื่อมโยงผู้ประกอบการและจัดหาตลาด
ด้านการท่องเที่ยว
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 ส่งเสริม พัฒนาผลิตภัณฑ์การเกษตร เกษตรแปรรูป ให้มีคุณภาพ
เป้าประสงค์
1. ผลผลิตการเกษตรมีความปลอดภัยได้ มาตรฐาน GAP
2. มูลค่าผลผลิตทางการเกษตรเพิ่มขึ้น
3. เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการน้าเพื่อการเกษตร
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ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย
1. จานวนแปลง/ฟาร์มที่ได้รับรองมาตรฐาน GAP (แปลงต่อปี)
2. ร่อยละปริมาณผลผลิตทางการเกษตรเฉลี่ยต่ อไร่เพิ่มสูงขึ้น (อ้อย ข้าว มันสาปะหลัง) (เพิ่มขึ้น)
3. ร้อยละมูลค่าผลผลิตทางการเกษตรเพิ่มขึ้น (โคเนื้อ ไก่พื้นเมือง) (เพิ่มขึ้น)
4. จานวนผลิตภัณฑ์เกษตรแปรรูปที่ได้รับการส่งเสริม/พัฒนา
5. ปริมาณของพื้นที่กักเก็บน้าเพื่อการเกษตร (เพิ่มขึ้นจากแผนบริหารการจัดการน้า)
กลยุทธ์
1. ส่งเสริมการลดต้นทุนการผลิต และเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต โดยใช้ ปุ๋ยอินทรีย์ ลดการใช้
สารเคมีในการควบคุมป้องกัน กาจัดโรค และศัตรูผลผลิตทางการเกษตร
2. ส่งเสริมระบบการแปรรูปสินค้าทางการเกษตรทั้งระบบชุมชนและระบบอุตสาหกรรมให้ เป็นมิตร
กับสิ่งแวดล้อม
3. สร้างการเชื่อมโยงเครือข่ายการรวมกลุ่มของเกษตรกรให้เข้มแข็งและเพิ่มอานาจการต่อรองใน
ตลาดสินค้าเกษตรน้า อย่างมีแบบแผนและเกิดประสิทธิภาพสูงสุด
5. การพัฒนาสายพันธุ์ พืช ปศุสัตว์ ประมง รวมถึงปัจจัยการผลิตที่ได้คุณภาพและผ่านการรับรอง
จากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต ความมั่ นคง การดารงชีวิตตามหลัก
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
เป้าประสงค์
1. ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีมีความมั่นคงและปลอดภัย
2. ประชาชนมีรายได้จากการประกอบอาชีพอย่างพอเพียงและยั่งยืน
3. ประชาชนเข้าถึงสวัสดิการของภาครัฐอย่างมีคุณภาพและทั่วถึง
ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย
1. จานวนผู้ติดยาเสพติดไม่เกิน 3 คน ต่อ ประชากร 1,000 คน (ลดลง)
2. ร้อยละจานวนคดีที่จับกุมได้ต่อคดีที่รับแจ้ง (คดีอาญา 3 กลุ่ม: คดีอุฉกรรจ์และสะเทือนขวัญ ,
คดีชีวิต ร่างกาย และเพศ, คดีประทุษร้ายต่อทรัพย์)
3. สถิติผู้เสียชีวิตจากอุบัติเหตุจราจรทางบก (ไม ่เกิน 30 รายต่อปี)
4. จานวนศูนย์เรียนรู้ชุมชน/ปราชญ์หรือเกษตรกรต้นแบบด้านเศรษฐกิจพอเพียง (เพิ่มขึ้นต่อปี)
5. ร้อยละจานวนครัวเรือนที่มีรายได้ต่ากว่าเกณฑ์ จปฐ. ลดลง
6. ร้อยละ 80 ของผู้สูงอายุเข้าถึงสิทธิบริการทางสังคม และสามารถช่ วยเหลือตัวเองได้
7. ระดับคะแนนเฉลี่ย O-Net (ป.6, ม.3, ม.6)
กลยุทธ์
1. เสริมสร้างการอานวยความยุติธรรม สิทธิมนุษยชนความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินและความมั่นคง
2. เสริมสร้างการนาทุนทางศาสนา ศิลปวัฒนธรรม มาสร้างคุณค่าทางสังคมและเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจ
3. สร้างเสริมสุขภาวะของประชาชน
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4. พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเสริมความปลอดภัยทางถนนและระบบการขนส่งสาธารณะให้ได้
มาตรฐานรวมถึงจิตสานึกในการลดอุบัติเหตุอุบัติภัยให้ กับประชาชน
5. พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานแหล่งน้าเพื่อการอุปโภค-บริโภคให้มีคุณภาพ
6. ส่งเสริมการมีงานทา การคุ้มครองแรงงานนอกระบบและพัฒนาฝีมือแรงงานในสาขาที่ขาดแคลน
7. พัฒนาคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิต
8. การพัฒนาศูนย์เรียนรู้ชุมชน/ปราชญ์หรือเกษตรกรต้นแบบด้านเศรษฐกิจพอเพียง
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 ส่งเสริมการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่ง แวดล้อมอย่างเป็น
ระบบ บนพื้นฐานการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน
เป้าประสงค์
1. ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม มีความสมบูรณ์และยั่งยืน
2. ประชาชนมีจิตสานึกและมีส่วนร่วมในการดูแลรักษา ฟื้นฟู ป้องกัน และอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ
ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย
1. สัดส่วนจานวนพื้นที่ป่าไม้ต่อพื้นที่จังหวัดเพิ่มขึ้น
2. คุณภาพสิ่งแวดล้อม (น้า ขยะ) อยู่ในเกณฑ์มาตรฐานที่กรมควบคุมมลพิษกาหนด
กลยุทธ์
1. พัฒนาระบบเฝ้าระวังรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม และระบบแจ้งเตือนภัยให้ครอบคลุมพื้นที่เสี่ยง
2. พัฒนาแหล่งน้า เพิ่มพื้นที่สีเขียว และอนุรักษ์ เพื่อรักษาความมั่นคงของฐานทรัพยากรธรรมชาติ
ของจังหวัด
3. ส่งเสริมการสร้างเครือข่ายด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยการมี
ส่วนร่วมของทุกภาคส่วน
4. ส่งเสริมการจัดการขยะมูลฝอยและของเสียอันตราย รวมถึงการลดปริมาณขยะมูลฝอยและการ
นากลับมาใช้ตามหลัก 3R (Reduce Reuse Recycle)

สานักงานเขตพื้นทีก่ ารศึกษามัธยมศึกษา เขต 42

84
แผนพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ.2563-2565

15. ทิศทาง แผนพัฒนาการศึกษาจังหวัดอุทัยธานี (พ.ศ. 2560-2564)
วิสัยทัศน์
“ภายในปี พ.ศ. 2564 คนอุทัย ธานี มีความรู้คู่คุณ ธรรม มีทักษะทางวิชาชีพ ก้าวทันเทคโนโลยี อนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อมและวัฒนธรรมท้องถิ่น ภายใต้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง”
พันธกิจ
1. ส่งเสริมการจัดการศึกษาทุกระบบให้มีคุณภาพ
2. ส่งเสริมการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อมและวัฒนธรรมท้องถิ่น ดาเนินชีวิตตามหลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียง
3. ส่งเสริมการสร้างภาคีเครือข่ายความร่วมมือในการจัดการศึกษา
4. ส่งเสริมการวิจัยและพัฒนาคุณภาพการศึกษา
เป้าประสงค์
1. หน่วยงานทางการศึกษาและสถานศึกษา สามารถบริหารและจัดการศึกษาได้อย่างมีคุณภาพ
ตามมาตรฐานการศึกษาและมีผลงานวิจัยเพื่อพัฒนาการศึกษา
2. ครูและบุคลากรทางการศึกษามีสมรรถนะในการปฏิบัติงานอย่างมีคุณภาพและได้มาตรฐาน
3. ผู้เรียนในระบบ นอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยมีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา
และได้รับการเรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างทั่วถึง
4. ภาคีเครือข่ายความร่วมมือระหว่างภาครัฐและภาคเอกชนมีส่วนร่วมในการบริหาร
และจัดการศึกษา
5. ผู้เรียนมีจิตสานึกในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อมและวัฒนธรรมท้องถิ่น ดาเนินชีวิตตาม
หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
ประเด็นยุทธศาสตร์
1. พัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา
2. จัดและส่งเสริมการจัดการศึกษาเพื่อขยายโอกาสทางการศึกษา
3. ส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการบริหารและการจัดการศึกษา
4. พัฒนาการจัดการเรียนรู้สิ่งแวดล้อมศึกษาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
5. ศึกษาและวิจัยเพื่อพัฒนา
กลยุทธ์
1. ยกระดับคุณภาพ และมาตรฐานการศึกษา
2. พัฒนาผู้เรียนสู่ประชาคมอาเซียน
3. พัฒนาครู คณาจารย์และบุคลากรทางการศึกษา
4. สร้างโอกาสทางการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิต
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5. พัฒนาระบบบริหารจัดการและการมีส่วนร่วม
6. จัดการเรียนรู้การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อมและวัฒนธรรมท้องถิ่น
7. พัฒนาผู้เรียนเป็นวิทยากรและมัคคุเทศก์ท้องถิ่น
8. ส่งเสริม พัฒนาการศึกษา ด้วยกระบวนการวิจัย
ตัวชี้วัด
1. ร้อยละของคะแนนเฉลี่ยจากผลการทดสอบระดับชาติขั้นพื้นฐาน ใน 5 วิชาหลักเพิ่มขึ้น
- ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
- ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
- ชั้นมัธยมศึกษาปีที่6
2. ร้อยละของสถานศึกษาที่ผ่านการประเมินคุณภาพภายในโดยหน่วยงานต้นสังกัด ในระดับดีมาก
3. ร้อยละของสถานศึกษาได้รับการรับรองมาตรฐาน จาก สมศ.
- ขั้นพื้นฐาน
- อาชีวศึกษา
- อุดมศึกษา
4. ร้อยละของสถานศึกษาจัดให้มีการสร้างเสริมทักษะในการประกอบอาชีพ
5. ร้อยละของผู้ที่จบการศึกษาด้านอาชีวศึกษาผ่านการประเมินมาตรฐานทางวิชาชีพ
6. ร้อยละของสถานศึกษาที่จัดการเรียนการสอนเพื่อพัฒนาผู้เรียนสู่ประชาคมอาเซียน
7. ร้อยละของครู คณาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษาได้รับการพัฒนาตามมาตรฐานวิชาชีพ
8. จานวนปีการศึกษาเฉลี่ย ของคนอุทัยธานี อายุ 15 – 59 ปี เพิ่มขึน้
9. ร้อยละของเด็กด้อยโอกาสและเด็กพิการได้รับการศึกษาที่มีคุณภาพอย่างต่อเนื่องและทั่วถึง
10. สัดส่วนนักเรียนสายสามัญ : นักเรียนสายอาชีพ
11. ร้อยละของสถานศึกษาที่มีภาคเอกชนและภาคประชาสังคมเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา
12. ร้อยละของสถานศึกษาที่จัดการเรียนรู้อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อมและวัฒนธรรม ท้องถิ่น
ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
13. จานวนสถานศึกษาที่พัฒนาผู้เรียนให้เป็นมัคคุเทศก์ท้องถิ่น
14. ร้อยละของผู้เรียนมีทักษะในการเป็นวิทยากร และมัคคุเทศก์ท้องถิ่น
15. ร้อยละของหน่วยงานทางการศึกษาและสถานศึกษาที่มีผลงานวิจัยเพื่อพัฒนาการศึกษา
16. จานวนงานวิจัยที่นาผลการวิจัยไปใช้ในการพัฒนาการศึกษา (มีเอกสารและผลงานเป็นที่ประจักษ์)

สานักงานเขตพื้นทีก่ ารศึกษามัธยมศึกษา เขต 42
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วัตถุประสงค์ของแผน

แผนพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2563-2565 สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 42
จัดทาขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์โดยรวม ดังนี้
1. เพื่ อ ให้ ไ ด้ แ ผนจากการบู ร ณาการ ประเด็ น ยุ ท ธศาสตร์ / เป้ า ประสงค์ กลยุ ท ธ์ และตั ว ชี้ วั ด
ที่ครอบคลุมนโยบายในทุกระดับ
2. เพื่ อ ก าหนดทิ ศ ทางการด าเนิ น งานในอนาคตของส านั ก งานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษามั ธ ยมศึ ก ษา
เขต 42 และสถานศึ ก ษาในสั ง กั ด ที่ ส ามารถน ามาปฏิ บั ติ ไ ด้ โดยมี ท รั พ ยากรสนั บ สนุ น อย่ า งเพี ย งพอ
อย่างเป็นระบบ และมีประสิทธิภาพ
3. เพื่อนากรอบของแผนกลยุทธ์พัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐาน ไปใช้ประโยชน์ในการวางแผนและกาหนดทิศ
ทางการด าเนิ น งานในแผนปฏิ บั ติ ก ารประจ าปี ข องส านั ก งานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษามั ธ ยมศึ ก ษา เขต 42 และ
สถานศึกษาในสังกัด ให้บรรลุ พันธกิจ วัตถุประสงค์ ภาระหน้าที่ และนโยบายที่ได้กาหนดไว้
4. เพื่ อ ก าหนดกรอบทิ ศ ทางเตรี ย มความพร้ อ มก้ า วสู่ ยุ ค สมั ย การศึ ก ษาแบบ Education 4.0 หรื อ
การศึกษาระบบ 4.0 คือ ส่งเสริมการเรียนการสอนที่สอนให้นักเรียนสามารถนาองค์ความรู้ที่มีอยู่ทุกหนทุกแห่งบน
โลกนี้ มาบูรณาการเชิงสร้างสรรค์ เพื่อพัฒนานวัตกรรมต่างๆ มาตอบสนองความต้องการของสังคม

เป้าหมายการนาแผนสู่การปฏิบัติ
1. สร้างโอกาสทางการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิต ให้ประชาชนได้รับการพัฒนาความรู้ไปสู่การศึกษา
ในระดับที่สูงขึ้น พัฒนากระบวนการจัดการศึ กษาส่งเสริมการเรียนรู้และการพัฒนาคุณธรรมนาความรู้ เพื่อเป็น
ฐานในการพัฒนาคนและสร้างสังคมคุณธรรม ภูมิ ปัญญา และการเรียนรู้ สร้างโอกาสที่เท่าเทียมกัน ทั่วถึง และ
เสมอภาค ให้ทุกคนได้มีโอกาสเรียนรู้ตลอดชีวิตด้วยรูปแบบกระบวนการที่หลากหลายและเหมาะสม
2. พัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาในระดับมัธยมศึกษา โดยมุ่งให้ผู้เรียนทุกคนได้เข้าถึงบริการทาง
การศึกษา และเพื่อเพิ่มขีดความสามารถและโอกาสในการเรียนรู้ด้วยการพัฒนาคุณภาพการศึกษา และ
ประสิทธิภาพการบริหารจัดการของสถานศึกษา
3. พัฒนาบุคลากรทางการศึกษาให้มีศักยภาพในการปฏิบัติงาน และการจัดการศึกษาที่มีคุณภาพ มีขีด
ความสามารถในการทางานด้านต่าง ๆ เพิ่มขึ้น รวมถึงการสร้างคุณธรรม และเจตคติที่ดี มีจิตวิญญาณของความเป็นครู
4. เพื่อพัฒนาระบบบริหารจัดการทางการศึกษา มุ่งให้สังคมทุกส่วนมีส่วนร่วม และรับผิดชอบ
การจัดการศึกษาที่เป็นการศึกษาต่อเนื่องตลอดชีวิต โดยมีเครือข่าย และแหล่งการเรียนรู้ ที่เอื้อต่อการเรียนรู้แบบ
บูรณาการ

หลักการและความเชื่อ
1. การจัดการศึกษาต้องเป็นไปเพื่อพัฒนาคนไทยให้เป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ทั้งร่างกาย จิตใจ สติปัญญา
ความรู้ และคุณธรรม มีจริยธรรม และวัฒนธรรม ในการดารงชีวิต สามารถอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุข
2. การจัดการศึกษาต้องคานึงถึงศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ สิทธิและเสรีภาพตามบทบัญญัติแห่งรัฐธรรมนูญ
มุ่งพัฒนาผู้เรียนให้เป็นคนดี มีวินัย ภูมิใจในชาติ สามารถเชี่ยวชาญได้ตามความถนัดของตน และมีความรับผิดชอบ
ต่อครอบครัว ชุมชน สังคม และประเทศชาติ
3. การจัดการศึกษาต้องยึดหลักว่า ผู้เรียนทุกคนมีความสามารถเรียนรู้และพัฒนาตนเองได้
4. การจัดการศึกษาต้องถือว่า ผู้เรียนมีความสาคัญที่สุด
5. การจัดการศึกษาต้องให้สังคมมีส่วนร่วม
สานักงานเขตพื้นทีก่ ารศึกษามัธยมศึกษา เขต 42

แผนพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ.2563-2565

สว่ นที่ 2
บริบททว่ ั ไป
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แผนภาพโครงสร้างการบริหารองค์การ
สานักงานเขตพื้นทีก่ ารศึกษามัธยมศึกษา เขต 42

นายกฤษฎิ์อธิป ชุตินธรากร
รองผู้อานวยการ สพม.42 รักษาราชการแทน
ผู้อานวยการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 42
หน่วยตรวจสอบภายใน

คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ
ประเมินผลและนิเทศการศึกษา

กลุ่มกฎหมายและคดี
รองผู้อานวยการ สพม.42
(ว่าง)

กลุ่มบริหารงาน
การเงินและสินทรัพย์

กลุ่มอานวยการ

รองผู้อานวยการ สพม.42

รองผู้อานวยการ สพม.42
(ว่าง)

กลุ่มนโยบาย
และแผน

กลุ่มส่งเสริม
การศึกษาทางไกลฯ
เทคโนโลยี
และการสื่อสาร

ดร.อภิเชษฐ์ ฉิมพลีสวรรค์

กลุ่มส่งเสริม
การจัดการศึกษา

กลุ่มบริหารงานบุคคล

กลุ่มนิเทศ ติดตาม
และประเมินผล
การจัดการศึกษา

กลุ่มพัฒนาครู และ
บุคลากรทางการศึกษา

ศูนย์ประสานงาน
สพม.42 จ.อุทัยธานี
คณะกรรมการบริหารสหวิทยาเขต
คณะกรรมการ
สถานศึกษา

สถานศึกษา
(58 โรงเรียน)

-คณะกรรมการบริหารเครือข่ายส่งเสริมประสิทธิภาพ
การจัดการมัธยมศึกษาตอนต้น
-คณะกรรมการบริหารเครือข่ายส่งเสริมประสิทธิภาพ
การจัดการมัธยมศึกษาตอนปลาย

สหวิทยาเขต และ
ศูนย์พัฒนากลุ่มสาระฯ
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 42
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1. สภาพปัจจุบันของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 42
สืบเนื่องจากการที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติมกฎหมาย 3 ฉบับ ได้แก่ พ.ร.บ.การศึกษาแห่งชาติ (ฉบับที่ 3)
พ.ศ.2553 พ.ร.บ.ระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2553 และ พ.ร.บ. ระเบียบ
ข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษา (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2553 กระทรวงศึกษาธิการจึงได้มีประกาศ เรื่อง
การกาหนดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา จานวน 42 เขต เมื่อวันที่ 17 สิงหาคม พ.ศ. 2553 ทั้งนี้ให้มีผลตั้งแต่
วันประกาศในราชกิจจานุเบกษา (18 สิงหาคม 2553) เป็นต้นไป ซึง่ สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 42
ประกอบด้วยท้องที่จังหวัดนครสวรรค์ และท้องที่จังหวัดอุทัยธานี โดยให้สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
เขต 42 ตั้งอยู่ที่อาเภอเมืองนครสวรรค์ และให้สถานศึกษาที่จัดการศึกษาขั้นพื้นฐานเฉพาะแต่ระดับมัธยมศึกษา
ที่ตั้งอยู่ในเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 42 ไปสังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 42
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 42 ตั้งอยู่ เลขที่ 105/30 หมู่ 10 ถนนนครสวรรค์พิ ษ ณุ โ ลก ต าบลวั ด ไทร อ าเภอเมื อ งนครสวรรค์ จั ง หวั ด นครสวรรค์ มี ห น้ า ที่ ค วามรั บ ผิ ด ชอบในการบริ ห าร
จั ด การศึ ก ษาสถานศึ ก ษาที่ จั ด การศึ ก ษาขั้ น พื้ น ฐานเฉพาะระดั บ มั ธ ยมศึ ก ษาที่ ตั้ ง อยู่ ใ นจั ง หวั ด นครสวรรค์
และจังหวัดอุทัยธานี ดังนี้ คือ
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.

จังหวัดนครสวรรค์ จานวน 37 โรงเรียน ได้แก่
โรงเรียนนครสวรรค์
ตาบลปากน้าโพ
โรงเรียนสตรีนครสวรรค์
ตาบลปากน้าโพ
โรงเรียนบ้านแก่งชัชวลิตวิทยา
ตาบลบ้านแก่ง
โรงเรียนพระบางวิทยา
ตาบลหนองกระโดน
โรงเรียนนวมินทราชูทิศมัชฌิม
ตาบลนครสวรรค์ตก
โรงเรียนบึงบอระเพ็ดวิทยา
ตาบลพระนอน
โรงเรียนเก้าเลี้ยววิทยา
ตาบลเก้าเลี้ยว
โรงเรียนหัวดงราชพรหมาภรณ์
ตาบลหัวดง
โรงเรียนโกรกพระ
ตาบลบางมะฝ่อ
โรงเรียนชุมแสงชนูทิศ
ตาบลพิกุล
โรงเรียนทับกฤชพัฒนา
ตาบลทับกฤช
โรงเรียนพยุหะพิทยาคม
ตาบลพยุหะ
โรงเรียนเขาทองพิทยาคม
ตาบลเขาทอง
โรงเรียนเขากะลาวิทยาคม
ตาบลเขากะลา
โรงเรียนบรรพตพิสัยพิทยาคม
ตาบลท่างิ้ว
โรงเรียนหนองกรดพิทยาคม
ตาบลหนองกรด
โรงเรียนรัฐราษฎร์อนุสรณ์
ตาบลบึงปลาทู

อาเภอเมืองนครสวรรค์
อาเภอเมืองนครสวรรค์
อาเภอเมืองนครสวรรค์
อาเภอเมืองนครสวรรค์
อาเภอเมืองนครสวรรค์
อาเภอเมืองนครสวรรค์
อาเภอเก้าเลี้ยว
อาเภอเก้าเลี้ยว
อาเภอโกรกพระ
อาเภอชุมแสง
อาเภอชุมแสง
อาเภอพยุหะคีรี
อาเภอพยุหะคีรี
อาเภอพยุหะคีรี
อาเภอบรรพตพิสัย
อาเภอบรรพตพิสัย
อาเภอบรรพตพิสัย
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 42
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18. โรงเรียนลาดยาววิทยาคม
19. โรงเรียนวังเมืองชนประสิทธิ์วิทยาคม
20. โรงเรียนเทพศาลาประชาสรรค์
21. โรงเรียนแม่วงก์พิทยาคม
22. โรงเรียนห้วยน้าหอมวิทยาคาร
23. โรงเรียนตากฟ้าวิชาประสิทธิ์
24. โรงเรียนอุดมธัญญาประชานุเคราะห์
25. โรงเรียนตาคลีประชาสรรค์
26. โรงเรียนจันเสนเอ็งสุวรรณอนุสรณ์
27. โรงเรียนหนองโพพิทยา
28. โรงเรียนทหารอากาศอนุสรณ์
29. โรงเรียนลาดทิพรสพิทยาคม
30. โรงเรียนช่องแคพิทยาคม
31. โรงเรียนท่าตะโกพิทยาคม
32. โรงเรียนพนมรอกวิทยา
33. โรงเรียนไพศาลีพิทยา
34. โรงเรียนตะคร้อพิทยา
35. โรงเรียนวังข่อยพิทยา
36. โรงเรียนหนองบัว
37. โรงเรียนวังบ่อวิทยา
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

ตาบลสระแก้ว
ตาบลลาดยาว

อาเภอลาดยาว
อาเภอลาดยาว

ตาบลศาลเจ้าไก่ต่อ
ตาบลแม่วงก์
ตาบลชุมตาบง
ตาบลตากฟ้า
ตาบลอุดมธัญญา
ตาบลตาคลี
ตาบลจันเสน
ตาบลหนองโพ
ตาบลตาคลี
ตาบลลาดทิพรส
ตาบลช่องแค
ตาบลดอนคา
ตาบลพนมรอก
ตาบลไพศาลี
ตาบลตะคร้อ
ตาบลวังข่อย
ตาบลหนองบัว
ตาบลวังบ่อ

อาเภอลาดยาว
อาเภอแม่วงก์
อาเภอชุมตาบง
อาเภอตากฟ้า
อาเภอตากฟ้า
อาเภอตาคลี
อาเภอตาคลี
อาเภอตาคลี
อาเภอตาคลี
อาเภอตาคลี
อาเภอตาคลี
อาเภอท่าตะโก
อาเภอท่าตะโก
อาเภอไพศาลี
อาเภอไพศาลี
อาเภอไพศาลี
อาเภอหนองบัว
อาเภอหนองบัว

จังหวัดอุทัยธานี จานวน 21 โรงเรียน ได้แก่
โรงเรียนอุทัยวิทยาคม
โรงเรียนหนองเต่าวิทยา
โรงเรียนพุทธมงคลวิทยา
โรงเรียนหนองขาหย่างวิทยา
โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัยอุทัยธานี
โรงเรียนทัพทันอนุสรณ์
โรงเรียนตลุกดู่วิทยาคม
โรงเรียนสว่างอารมณ์วิทยาคม
โรงเรียนบ่อยางวิทยา

ตาบลสะแกกรัง
ตาบลหนองเต่า
ตาบลอุทัยใหม่
ตาบลหนองขาหย่าง
ตาบลดอนกลอย
ตาบลทัพทัน
ตาบลตลุกดู่
ตาบลสว่างอารมณ์
ตาบลบ่อยาง

อาเภอเมืองอุทัยธานี
อาเภอเมืองอุทัยธานี
อาเภอเมืองอุทัยธานี
อาเภอหนองขาหย่าง
อาเภอหนองขาหย่าง
อาเภอทัพทัน
อาเภอทัพทัน
อาเภอสว่างอารมณ์
อาเภอสว่างอารมณ์
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10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
91.
20.
21.

โรงเรียนหนองฉางวิทยา
โรงเรียนบ้านทุ่งนาวิทยา
โรงเรียนทุ่งโพวิทยา
โรงเรียนบ้านไร่วิทยา
โรงเรียนการุ้งวิทยาคม
โรงเรียนทองหลางวิทยาคม
โรงเรียนหนองจอกประชานุสรณ์
โรงเรียนวังหินวิทยาคม
โรงเรียนลานสักวิทยา
โรงเรียนร่องตาทีวิทยา
โรงเรียนห้วยคตพิทยาคม
โรงเรียนสมอทองปทีปพลีผลอุปถัมภ์

ตาบลหนองฉาง
ตาบลเขาบางแกรก
ตาบลเขากวางทอง
ตาบลบ้านบึง
ตาบลเมืองการุ้ง
ตาบลคอกควาย
ตาบลหนองจอก
ตาบลวังหิน
ตาบลป่าอ้อ
ตาบลลานสัก
ตาบลสุขฤทัย
ตาบลทองหลาง

อาเภอหนองฉาง
อาเภอหนองฉาง
อาเภอหนองฉาง
อาเภอบ้านไร่
อาเภอบ้านไร่
อาเภอบ้านไร่
อาเภอบ้านไร่
อาเภอบ้านไร่
อาเภอลานสัก
อาเภอลานสัก
อาเภอห้วยคต
อาเภอห้วยคต

แผนที่แสดงที่ตั้งและอาณาเขตของ สพม.42

N

S

จังหวัด
อุทัยธานี

จ.นครสวรรค์

อาณาเขต
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 42 ตั้งอยู่ในเขตภาคเหนือตอนล่างของประเทศไทย
มีอาณาเขตติดต่อกับจังหวัดใกล้เคียง ดังนี้
ด้านเหนือ
ติดต่อกับ
จังหวัดกาแพงเพชรและจังหวัดพิจิตร
ด้านใต้
ติดต่อกับ
จังหวัดสุพรรณบุรีและจังหวัดชัยนาท
ด้านตะวันออก
ติดต่อกับ
จังหวัดเพชรบูรณ์และจังหวัดลพบุรี
ด้านตะวันตก
ติดต่อกับ
จังหวัดตากและจังหวัดกาญจนบุรี
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2. อานาจหน้าที่
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 42 เป็นหน่วยงานที่อยู่ภายใต้การกากับดูแลของสานักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน มีอานาจหน้าที่ดาเนินการให้เป็นไปตามอานาจหน้าที่ของสานักงานเขตพื้นที่
การศึกษา ตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ และมีอานาจหน้าที่ดังต่อไปนี้
1. จัดทานโยบายแผนพัฒนา และมาตรฐานการศึกษาของเขตพื้นที่การศึกษา ให้สอดคล้องกับนโยบาย
มาตรฐานการศึกษา แผนการศึกษา แผนพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐาน และความต้องการของท้องถิ่น
2. วิเคราะห์จัดตั้งงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไปของสถานศึกษา และหน่วยงานในเขตพื้นที่การศึกษา
และแจ้งจัดสรรงบประมาณที่ได้รับให้หน่วยงานข้างต้นรับทราบ รวมทั้ง กากับ ตรวจสอบ ติดตาม การใช้จ่าย
งบประมาณของหน่วยงานดังกล่าว
3. ประสานส่งเสริมสนับสนุน และพัฒนาหลักสูตรร่วมกับสถานศึกษาในเขตพื้นที่การศึกษา
4. กากับ ดูแล ติดตาม และประเมินผลสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน และในเขตพื้นที่การศึกษา
5. ศึกษา วิเคราะห์ วิจัย และรวบรวมข้อมูลสารสนเทศด้านการศึกษาในเขตพื้นที่การศึกษา
6. ประสานการระดมทรัพยากรด้านต่าง ๆ รวมทั้งทรัพยากรบุคคลเพื่อส่งเสริม สนับสนุนการจัด และ
พัฒนาการศึกษาในเขตพื้นที่การศึกษา
7. จัดระบบการประกันคุณภาพการศึกษา และประเมินผลสถานศึกษาในเขตพื้นที่การศึกษา
8. ประสานส่งเสริมสนับสนุนการจัดการศึกษาของสถานศึกษาเอกชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
รวมทั้งบุคคล องค์กรชุมชน องค์กรวิชาชีพ สถาบันศาสนา สถานประกอบการ และสถาบันอื่นที่จัดการศึกษา
รูปแบบที่หลากหลายในเขตพื้นที่การศึกษา
9. ดาเนินการและประสานส่งเสริมสนับสนุนการวิจัย และพัฒนาการศึกษาในเขตพื้นที่การศึกษา
10. ประสานส่งเสริมการดาเนินงานของคณะอนุกรรมการ และคณะทางานด้านการศึกษา
11. ประสานการปฏิบัติราชการทั่วไปกับองค์กร หรือหน่วยงานต่าง ๆ ทั้งภาครัฐ เอกชน และ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในฐานะสานักงานผู้แทนกระทรวงศึกษาธิการในเขตพื้นที่การศึกษา
12. ปฏิบัติหน้าที่อื่นเกี่ยวกับกิจการภายในเขตพื้นที่การศึกษา ที่มิได้ระบุให้เป็นหน้าที่ของหน่วยงานใด
โดยเฉพาะ หรือปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย

3. โครงสร้างและระบบการบริหารงาน (การแบ่งส่วนราชการภายใน)
ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง การแบ่งส่วนราชการภายในสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา พ.ศ. 2560
ประกาศ ณ วันที่ 22 พฤศจิกายน พ.ศ. 2560 ให้แบ่งส่วนราชการภายในสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา ไว้ดังต่อไปนี้
(1) กลุ่มอานวยการ
(2) กลุ่มนโยบายและแผน
(3) กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
(4) กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
(5) กลุ่มบริหารงานบุคคล
(6) กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา
(7) กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา
(8) กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
(9) หน่วยตรวจสอบภายใน
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เพื่อให้การดาเนินการแบ่งส่วนราชการภายในสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาเป็นไปด้วยความเหมาะสมกับ
ภารกิจ ปริมาณ คุณภาพการจัดการศึกษาในแต่ละเขตพื้นที่การศึกษา สนองนโยบายของรัฐบาลด้านการป้องกัน
และปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบในระบบราชการ และสนับสนุนระบบงานกฎหมายและคดีของรัฐให้มี
ประสิทธิภาพยิ่งขึ้น กระทรวงศึกษาธิการจึงออกประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง การแบ่งส่วนราชการภายใน
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2561ประกาศ ณ วันที่ 28 สิงหาคม 2561 ให้แบ่งส่วนราชการ
ภายในสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาเพิ่ม 1 กลุ่ม คือ “กลุ่มกฎหมายและคดี”

อานาจหน้าที่ส่วนราชการภายใน สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ส่วนราชการภายในสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา มีอานาจหน้าที่ดังต่อไปนี้
(1) กลุ่มอานวยการ มีอานาจหน้าที่ดังต่อไปนี้
(ก) ปฏิบัติงานสารบรรณสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
(ข) ดาเนินการเกี่ยวกับงานช่วยอานวยการ
(ค) ดาเนินการเกี่ยวกับอาคารสถานที่ สิ่งแวดล้อม และยานพาหนะ
(ง) จัดระบบบริหารงาน การควบคุมภายใน และพัฒนาองค์กร
(จ) ประชาสัมพันธ์ เผยแพร่กิจการ ผลงาน และบริการข้อมูลข่าวสาร
(ฉ) ประสานการดาเนินงานระหว่างหน่วยงานภายในและภายนอกเขตพื้นที่การศึกษา
(ช) ดาเนินการเลือกตั้งและสรรหากรรมการและอนุกรรมการ
(ซ) ประสาน ส่งเสริมการจัดสวัสดิการและสวัสดิภาพ
(ฌ) ปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้องกับกิจการภายในของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาที่มิใช่งานของ
ส่วนราชการใดโดยเฉพาะ
(ญ) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง หรือที่ได้รับ
มอบหมาย

(2) กลุ่มนโยบายและแผน มีอานาจหน้าที่ดังต่อไปนี้
(ก) จัดทานโยบายและแผนพัฒนาการศึกษาให้สอดคล้องกับนโยบาย มาตรฐานการศึกษา
แผนการศึกษา แผนพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐาน และความต้องการของท้องถิ่น
(ข) วิเคราะห์การจัดตั้งงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไปของสถานศึกษาและแจ้งการจัดสรรงบประมาณ
(ค) ตรวจสอบ ติดตาม ประเมิน และรายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณและผลการปฏิบัติตาม
นโยบายและแผน
(ง) ดาเนินการวิเคราะห์ และจัดทาข้อมูลเกี่ยวกับการจัดตั้ง ยุบ รวม เลิก และโอนสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
(จ) ปฏิบั ติง านร่ ว มกับ หรื อสนับสนุน การปฏิบั ติงานของหน่ ว ยงานอื่น ที่เ กี่ย วข้อ งหรือ ที่ไ ด้รั บ
มอบหมาย
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(3) กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มีอานาจหน้าที่ดังต่อไปนี้
(ก) ศึกษา วิเคราะห์ ดาเนินการ และส่งเสริมการจัดการศึกษาทางไกล
(ข) ศึกษา วิเคราะห์ วิจัย และพัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศเพื่อการบริหาร และการจัดการศึกษา
(ค) ดาเนินงานสารสนเทศเพื่อการบริหารและการจัดการศึกษา
(ง) ดาเนินการวิเคราะห์ และปฏิบัติงานระบบคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
(จ) ส่งเสริม สนับสนุน และดาเนินงานบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ
(ฉ) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง หรือที่ได้รับมอบหมาย
(4) กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ มีอานาจหน้าที่ดังต่อไปนี้
(ก) ดาเนินงานเกี่ยวกับงานบริหารการเงิน
(ข) ดาเนินงานเกี่ยวกับงานบริหารงานบัญชี
(ค) ดาเนินงานเกี่ยวกับงานบริหารงานพัสดุ
(ง) ดาเนินงานเกี่ยวกับงานบริหารสินทรัพย์
(จ) ให้คาปรึกษาสถานศึกษาเกี่ยวกับการดาเนินงานบริหารการเงิน งานบัญชี งานพัสดุ และ
งานบริหารสินทรัพย์
(ฉ) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย
(5) กลุ่มบริหารงานบุคคล มีอานาจหน้าที่ดังต่อไปนี้
(ก) วางแผนอัตรากาลังและกาหนดตาแหน่ง
(ข) ส่งเสริม สนับสนุนการมีหรือเลื่อนวิทยฐานะ
(ค) วิเคราะห์และจัดทาข้อมูลเกี่ยวกับการสรรหา บรรจุและแต่งตั้ง ย้าย โอน และการลาออก
จากราชการของข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษา
(ง) ศึกษา วิเคราะห์ และดา เนินการเกี่ยวกับการประเมินผลการปฏิบัติงาน การเลื่อนเงินเดือน
การมอบหมายหน้าที่ให้ปฏิบัติของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
(จ) จัดทาข้อมูลเกี่ยวกับบาเหน็จความชอบและทะเบียนประวัติ
(ฉ) จัดทาข้อมูลระบบจ่ายตรงเงินเดือนและค่าจ้างประจา
(ช) ปฏิบัติการบริการและอานวยความสะดวกในเรื่องการออกหนังสือรับรองต่าง ๆ การออกบัตร
ประจาตัว และการขออนุญาตต่าง ๆ
(ซ) ศึกษา วิเคราะห์ และจัดทาข้อมูลเพื่อดาเนินงานวินัย อุทธรณ์ ร้องทุกข์ และการดาเนินคดีของรัฐ
(ฌ) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง หรือที่ได้รับ
มอบหมาย
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(6) กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา มีอานาจหน้าที่ดังต่อไปนี้
(ก) ดาเนินงานฝึกอบรมการพัฒนาก่อนแต่งตั้ง
(ข) ดาเนินงานฝึกอบรมพัฒนาเพื่อเพิ่มศักยภาพการปฏิบัติงาน
(ค) ดาเนินงานพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาให้เป็นไป ตามมาตรฐานวิชาชีพ
และจรรยาบรรณ
(ง) ปฏิบัติงานส่งเสริม สนับสนุน และยกย่องเชิดชูเกียรติข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษา
(จ) ดาเนินการเกี่ยวกับการลาศึกษาต่อ ฝึกอบรม หรือปฏิบัติการวิจัยภายในประเทศ หรือต่างประเทศ
(ฉ) ศึกษา วิเคราะห์ วิจัย และเสริมสร้างระบบเครือข่ายการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา
(ช) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง หรือที่ได้รับมอบหมาย

(7) กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา มีอานาจหน้าที่ดังต่อไปนี้
(ก) ประสาน ส่งเสริม สนับสนุนและพัฒนาหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน หลักสูตรการศึกษาระดับ
ก่อนประถมศึกษา และหลักสูตรการศึกษาพิเศษ
(ข) ศึกษา วิเคราะห์ วิจัย เพื่อพัฒนาหลักสูตรการสอนและกระบวนการเรียนรู้ของผู้เรียน
(ค) วิจัย พัฒนา ส่งเสริม ติดตาม ตรวจสอบ และประเมินเกี่ยวกับการวัด และการประเมินผลการศึกษา
(ง) วิจัย พัฒนา ส่งเสริม มาตรฐานการศึกษาและการประกันคุณภาพการศึกษา รวมทั้งประเมิน
ติดตาม และตรวจสอบคุณภาพการศึกษา
(จ) นิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา
(ฉ) ศึกษา วิเคราะห์ วิจัย และพัฒนาสื่อนวัตกรรมการนิเทศทางการศึกษา
(ช) ปฏิบัติงานเลขานุการคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษา
ของเขตพื้นที่การศึกษา
(ซ) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง หรือที่ได้รับมอบหมาย
(8) กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา มีอานาจหน้าที่ดังต่อไปนี้
(ก) ศึกษา วิเคราะห์ ส่งเสริม สนับสนุน และดาเนินงานเกี่ยวกับศาสตร์พระราชา
(ข) ส่งเสริมการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานในรูปแบบการศึกษาในระบบ การศึกษานอกระบบ
และการศึกษาตามอัธยาศัย
(ค) ส่งเสริม สนับสนุน และดาเนินการเกี่ยวกับการจัดเตรียมข้อมูลการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานของ
บุคคล ครอบครัว องค์กร ชุมชน องค์กรวิชาชีพ สถาบันศาสนา สถานประกอบการและสถาบันสังคมอื่น
(ง) ประสานและส่งเสริมองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้สามารถจัดการศึกษาสอดคล้องกับนโยบาย
และมาตรฐานการศึกษา
(จ) ส่งเสริมการจัดการศึกษาสาหรับผู้พิการ ผู้ด้อยโอกาส และผู้มีความสามารถพิเศษ
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(ฉ) ส่งเสริมงานการแนะแนว สุขภาพ อนามัย กีฬา และนันทนาการ ลูกเสือ ยุวกาชาด เนตรนารี ผู้บาเพ็ญ
ประโยชน์ นักศึกษาวิชาทหาร ประชาธิปไตย วินัยนักเรียน การพิทักษ์สิทธิเด็กและเยาวชน และงานกิจการนักเรียนอื่น
(ช) ส่งเสริม สนับสนุนการระดมทรัพยากรเพื่อการศึกษา
(ซ) ประสานการป้องกันและแก้ไขปัญหาการใช้สารเสพติด และส่งเสริมป้องกันแก้ไขและคุ้มครอง
ความประพฤตินักเรียนและนักศึกษา รวมทั้งระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน
(ฌ) ดาเนินงานวิเทศสัมพันธ์
(ญ) ประสาน ส่งเสริมการศึกษากับการศาสนาและการวัฒนธรรม
(ฎ) ส่งเสริมแหล่งการเรียนรู้ สิ่งแวดล้อมทางการศึกษา และภูมิปัญญาท้องถิ่น
(ฏ) ประสานและส่งเสริมสถานศึกษาให้มีบทบาทในการสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
(ฐ) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง หรือที่ได้รับมอบหมาย
(9) หน่วยตรวจสอบภายใน ให้ปฏิบัติงานขึ้นตรงกับหัวหน้าส่วนราชการ และมีอานาจหน้าที่ดังต่อไปนี้
(ก) ดาเนินงานเกี่ยวกับงานตรวจสอบการเงิน การบัญชี และตรวจสอบระบบการดูแลทรัพย์สิน
(ข) ดาเนินงานเกี่ยวกับงานตรวจสอบการดาเนินงานหรือกระบวนการปฏิบัติงานเปรียบเทียบกับ
ผลผลิตหรือเป้าหมายที่กาหนด
(ค) ดาเนินงานเกี่ยวกับการประเมินการบริหารความเสี่ยง
(ง) ดาเนินการอื่นเกี่ยวกับการตรวจสอบภายในตามที่กฎหมายกาหนด
(จ) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย

(10) กลุ่มกฎหมายและคดี ให้ปฏิบัติงานขึ้นตรงกับผู้อานวยการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา และ
มีอานาจหน้าที่ ดังต่อไปนี้
(ก) ส่งเสริม สนับสนุน พัฒนาการมีวินัยและรักษาวินัย
(ข) ดาเนินการสืบสวนเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียน
(ค) ดาเนินการสอบสวนเกี่ยวกับวินัยและการตรวจพิจารณาวินัย
(ง) ดาเนินการเกี่ยวกับการอุทธรณ์และการพิจารณาอุทธรณ์
(จ) ดาเนินการเกี่ยวกับการร้องทุกข์และการพิจารณาร้องทุกข์
(ฉ) ดาเนินการเกี่ยวกับความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่.
(ช) ดาเนินการเกี่ยวกับงานคดีปกครอง คดีแพ่ง คดีอาญา และคดีอื่น ๆ ของรัฐ
(ซ) ดาเนินการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ
(ฌ) ศึกษา วิเคราะห์ วิจัย จัดทาข้อมูลและติดตามประเมินผลเพื่อพัฒนางานกฎหมาย และงานคดีของรัฐ
(ญ) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย
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4. สภาพการจัดการศึกษา (ข้อมูลพื้นฐาน 10 มิถนุ ายน 2562)
4.1 โรงเรียนในสังกัดผู้บริหาร โทรศัพท์ โทรสาร
ที่

โรงเรียน

เบอร์โทรศัพท์

เบอร์โทรสาร

ผู้บริหาร

มือถือ

จังหวัดนครสวรรค์
1

นครสวรรค์

0-5622-2711

0-5622-1151

นายพันศักดิ์ ศรีทอง

08-1283-3596

2

นวมินทราชูทิศ มัชฌิม

0-5622-6967

0-5600-8775

นายชาญณรงค์ ยาสุทธิ

08-9562-6620

3

บึงบอระเพ็ดวิทยา

0-5688-0764

0-5688-0764

นายปัญญา พรมบุตร

09-7921-0197

4

บ้านแก่งชัชวลิตวิทยา

0-5636-2214

0-5634-7090

นายสมบัติ ล้อจงเฮง

08-9959-4564

5

พระบางวิทยา

0-5629-6109

0-5629-6109

นายอารมณ์ น้อยเกิด

08-1045-6336

6

สตรีนครสวรรค์

0-5622-1207

0-5622-1207

นางสาวสุดสวาท ยังแจ่ม

08-1785-9252

7

เก้าเลีย้ ววิทยา

0-5631-9599

0-56383-5268

นายสมบูรณ์ นนท์สกุล

08-6925-1157

8

หัวดงราชพรหมาภรณ์

0-5629-9513

0-5629-9513

นายสมคิด เจริญสุข

08-1042-2074

9

โกรกพระ

0-5632-0342

0-5634-1505

นายบัญชา วงศ์ซื่อ

081-283-3380

10

ชุมแสงชนูทิศ

0-5628-2040

0-5631-8740

นายชาญชัย ชนิดสะ

08-1785-9975

11

ทับกฤชพัฒนา

0-5628-9091

0-5628-9091

นายกิจจา เอี่ยมระหงส์

08-9857-3527

12

พยุหะพิทยาคม

0-5634-1505

0-5634-1151

นายพงษ์เทพ เจริญไทย

08-1379-5319

13

เขากะลาวิทยาคม

0-5636-9324

0-5620-0774

นายอินทพงษ์ จินดาทิพย์

08-6211-0827

14
15

เขาทองพิทยาคม
ลาดยาววิทยาคม

0-5635-6415
0-5627-1397

0-5635-6473
0-5627-1430

นายก้านตอง เส็งเอี่ยม
นายไพบูลย์ เขียนประเสริฐ

08-6678-4310
08-1727-8875

16

วังเมืองชนประสิทธิ์วิทยาคม

0-5636-4133

0-5636-4133

นายนริศ ธรรมปรัชญา

08-9856-6947

17

เทพศาลาประชาสรรค์

0-5636-5163

0-5636-5164

นายสังวร ยมรัตน์

08-1379-4587

18

บรรพตพิสัยพิทยาคม

0-5627-9259

0-5627-9075

นางชรินรัตน์ แผงดี

08-9270-1751

19

รัฐราษฎร์อนุสรณ์

0-5687-1295

0-5687-1295

ว่าที่ ร.ต.เบญจรงค์ ทองอ่อน

08-6928-7781

20

หนองกรดพิทยาคม

0-5628-8166

0-5628-8217

นายสิงหวรรธน์ มาตราช

08-9961-1577

21

แม่วงก์พิทยาคม

0-5623-8046

0-5623-8045

นายบรรพต สมสวย

08-9947-8782

22

ห้วยน้าหอมวิทยาคาร

0-5629-3056

0-5629-3056

23

ตากฟ้าประชาสิทธิ์

0-5624-1342

0-5624-1343

นายเฉลิมชัย ส่งศรี
นายวิฑูรย์ งามนิธิจารุเมธี

08-1478-7635
09-3285-1999

24

อุดมธัญญาประชานุเคราะห์

0-5629-8000

0-5638-7331

นางศิริรัตน์ นิ่มมา

08-5053-5903

25

ตาคลีประชาสรรค์

0-5626-2369

0-5626-1158

นางสาวจงกล เดชปั้น

08-9565-4859

26

จันเสนเอ็งสุวรรณอนุสรณ์

0-5633-9035

0-5633-9232

นายประหัส ปุ้มกระโทก

08-9639-3587

27

หนองโพพิทยา

0-5633-8158

0-5633-8158

นายสุกิจ ดั่นเจริญ

08-7905-3401

28

ทหารอากาศอนุสรณ์

0-5626-2346

0-5626-2346

นางสาวณัฐชานนท์ ยอดทอง

08-9949-5065
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ที่

โรงเรียน

เบอร์โทรฯ

เบอร์FAX

29

ลาดทิพรสพิทยาคม

056262347

0-5626-2346

ผู้บริหาร
นางประภาพร มั่นพรม

มือถือ
08-1727-9626

30

ช่องแคพิทยาคม

0-5639-6502

0-5639-6502

นายดรุณ พ่วงพุ่ม

08-1604-1050

31

พนมรอกวิทยา

0-5628-1067

0-5628-1068

32

ท่าตะโกพิทยาคม

0-5636-0565

0-5636-0565

นายนิทัศ อินทร์ฉ่า
นายจันทร์เทพจ์ เพ็ชรยิ้ม

08-4777-8141
09-4717-0847

33

ไพศาลีพิทยา

0-5625-9200

0-5625-9200

นายทิพย์ แดงนิ่ม

09-7120-9673

34

ตะคร้อพิทยา

0-5635-7226

0-5635-7227

35

วังข่อยพิทยา

0-5689-0064

0-5689-0064

นางสาวศรีภาวรรณ ไสโสภา
นายรังสิวุฒิ พุ่มเกิด

08-9436-6249
08-7848-2237

36

หนองบัว

0-5625-1281

0-5687-6240

นายสาโรจน์ กลั่นด้วง

08-9193-3768

37

วังบ่อวิทยา

0-5687-9557

0-5687-9557

นายเกษม รัตนพงษ์

08-6204-8609

จังหวัดอุทัยธานี
38

อุทัยธานีวิทยาคม

0-5651-1334

0-5651-4471

นายจิณณาวัฒน์ โคมบัว

08-1776-8964

39

พุทธมงคลวิทยา

0-5651-1855

0-5651-1855

นายรัตนชัย ศรีโกมล

09-3954-2653

40

หนองเต่าวิทยา

0-5650-6095

0-5659-6095

นายชยพล สอนชิว

08-2163-0753

41

กาญจนาภิเษกวิทยาลัย

0-5698-2067

0-5698-2055

นายกิตติศักดิ์ นิโรจน์

08-1284-4159

42

หนองขาหย่างวิทยา

0-5659-7069

0-56597-068

นางสาวกฤติยา พุทธโกศัย

08-1823-2848

43

ทัพทันอนุสรณ์

0-5659-1155

0-5659-1285

นายอดิศักดิ์ อินทร์ชื่น

08-7202-8574

44

ตลุกดู่วิทยาคม

0-5654-1178

0-5654-1179

นายอัคคณัฐ อัยรา

08-1971-0504

45

สว่างอารมณ์วิทยาคม

0-5651-0883

0-5651-0883

นายเสวก พันธุ์อ้น

08-1707-5963

46

บ่อยางวิทยา

0-5651-3272

0-5653-1272

นายชูกิต สัมมาพิทักษ์

08-1621-4878

47

หนองฉางวิทยา

0-5656-1146

0-5653-1625

นายธนกฤต นิโรจน์

08-1973-8879

48

บ้านทุ่งนาวิทยา

0-5654-3091

0-5654-3091

นายประเสริฐ สุวรรณชัยเลิศ

08-1701-3985

49

ทุ่งโพวิทยา

0-5651-5110

0-5651-5110

-ว่าง-

50

ห้วยคตพิทยาคม

0-5651-8091

0-5651-8091

นายมนต์อิศวร รัตนะวงศ์ไชย

08-6361-7899

51

สมอทองปทีปพลีผลอุปถัมภ์

06-1303-6210

0-5651-3558

52

ลานสักวิทยา

0-5653-7213

0-5653-7213

-ว่างนายภานุพงศ์ มั่นพรม

08-9857-4404

53

ร่องตาทีวิทยา

0-5698-8091

0-5698-8091

นายปวิช พรศิริชัย

08-6209-9192

54

บ้านไร่วิทยา

0-5654-6027

0-5653-9167

นายอนุกูล กรัณย์เมธากูล

08-9858-5834

55

การุ้งวิทยาคม

0-5654-2018

0-5654-2020

นายถวัลย์ วงษ์สาธุภาพ

08-48154791

56

หนองจอกประชานุสรณ์

0-5659-2000

0-5659-2000

-ว่าง-

57

วังหินวิทยาคม

0-5653-5079

0-5653-5174

นางศิวภา บัวสุวรรณ

58

ทองหลางวิทยาคม

0-5698-4298

0-5657-9028

-ว่าง-
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4.2 จานวนครู และจานวนนักเรียนรายโรง
ที่

ชื่อสถานศึกษา

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29

นครสวรรค์
สตรีนครสวรรค์
บ้านแก่งชัชวลิตวิทยา
พระบางวิทยา
นวมินทราชูทิศมัชฌิม
บึงบอระเพ็ดวิทยา
โกรกพระ
ทับกฤชพัฒนา
ชุมแสงชนูทิศ
เก้าเลี้ยววิทยา
หัวดงราชพรหมาภรณ์
พยุหะพิทยาคม
เขาทองพิทยาคม
เขากะลาพิทยาคม
บรรพตพิสัยพิทยาคม
หนองกรดพิทยาคม
รัฐราษฎร์อนุสรณ์
วังเมืองชนประสิทธิ์วิทยาคม
เทพศาลาประชาสรรค์
ลาดยาววิทยาคม
แม่วงก์พิทยาคม
ห้วยน้าหอมวิทยาคาร
หนองบัว
วังบ่อวิทยา
ตาคลีประชาสรรค์
จันเสนเอ็งสุวรรณอนุสรณ์
หนองโพพิทยา
ทหารอากาศอนุสรณ์
ลาดทิพรสพิทยาคม

ที่ตั้ง
ตาบล
อาเภอ
ปากน้าโพ
เมืองนครสวรรค์
ปากน้าโพ
เมืองนครสวรรค์
บ้านแก่ง
เมืองนครสวรรค์
หนองกระโดน เมืองนครสวรรค์
นครสวรรค์ตก เมืองนครสวรรค์
พระนอน
เมืองนครสวรรค์
บางมะฝ่อ
โกรกพระ
ทับกฤช
ชุมแสง
พิกุล
ชุมแสง
เก้าเลี้ยว
เก้าเลี้ยว
หัวดง
เก้าเลี้ยว
พยุหะ
พยุหะคีรี
เขาทอง
พยุหะคีรี
เขากะลา
พยุหะคีรี
ท่างิ้ว
บรรพตพิสัย
หนองกรด
บรรพตพิสัย
บึงปลาทู
บรรพตพิสัย
ลาดยาว
ลาดยาว
ศาลเจ้าไก่ต่อ ลาดยาว
สระแก้ว
ลาดยาว
แม่วงก์
แม่วงก์
ชุมตาบง
ชุมตาบง
หนองบัว
หนองบัว
วังบ่อ
หนองบัว
ตาคลี
ตาคลี
จันเสน
ตาคลี
หนองโพ
ตาคลี
ตาคลี
ตาคลี
ลาดทิพรส
ตาคลี

จังหวัด
นครสวรรค์
นครสวรรค์
นครสวรรค์
นครสวรรค์
นครสวรรค์
นครสวรรค์
นครสวรรค์
นครสวรรค์
นครสวรรค์
นครสวรรค์
นครสวรรค์
นครสวรรค์
นครสวรรค์
นครสวรรค์
นครสวรรค์
นครสวรรค์
นครสวรรค์
นครสวรรค์
นครสวรรค์
นครสวรรค์
นครสวรรค์
นครสวรรค์
นครสวรรค์
นครสวรรค์
นครสวรรค์
นครสวรรค์
นครสวรรค์
นครสวรรค์
นครสวรรค์

จานวน
ครู
166
137
20
40
120
13
27
21
113
32
15
37
19
14
55
31
14
12
57
82
25
57
90
14
133
22
14
31
13

จานวน
นักเรียน
3,297
2,925
299
663
2,370
165
437
381
2,155
601
215
688
286
84
990
608
207
173
1,036
1,759
508
1,158
1,819
191
2,699
318
226
511
100
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ที่
30
31
32
33
34
35
36
37
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21

ที่ตั้ง
จานวน จานวน
ครู
นักเรียน
ตาบล
อาเภอ
จังหวัด
ช่องแคพิทยาคม
ช่องแค
ตาคลี
นครสวรรค์
13
240
ท่าตะโกพิทยาคม
ดอนคา
ท่าตะโก
นครสวรรค์
84
1,763
พนมรอกวิทยา
พนมรอก
ท่าตะโก
นครสวรรค์
16
322
ไพศาลีพิทยา
ไพศาลี
ไพศาลี
นครสวรรค์
60
1,211
ตะคร้อพิทยา
ตะคร้อ
ไพศาลี
นครสวรรค์
23
371
วังข่อยพิทยา
วังข่อย
ไพศาลี
นครสวรรค์
17
259
ตากฟ้าวิชาประสิทธิ์
ตากฟ้า
ตากฟ้า
นครสวรรค์
48
884
อุดมธัญญาประชานุเคราะห์ อุดมธัญญา
ตากฟ้า
นครสวรรค์
15
196
รวมจังหวัดนครสวรรค์ 1,700 32,115
41
836
ทัพทันอนุสรณ์
ทัพทัน
ทัพทัน
อุทัยธานี
32
465
สว่างอารมณ์วิทยาคม
สว่างอารมณ์ สว่างอารมณ์
อุทัยธานี
123
2,402
หนองฉางวิทยา
หนองฉาง
หนองฉาง
อุทัยธานี
100
1,939
อุทัยวิทยาคม
สแกกรัง
เมืองอุทัยธานี อุทัยธานี
13
84
หนองเต่าวิทยา
หนองเต่า
เมืองอุทัยธานี อุทัยธานี
30
520
ตลุกดู่วิทยาคม
ตลุกดู่
ทัพทัน
อุทัยธานี
16
239
บ่อยางวิทยา
บ่อยาง
สว่างอารมณ์
อุทัยธานี
23
357
บ้านทุ่งนาวิทยา
เขาบางแกรก หนองฉาง
อุทัยธานี
22
322
พุทธมงคลวิทยา
อุทัยใหม่
เมืองอุทัยธานี อุทัยธานี
11
124
ทุ่งโพวิทยา
เขากวางทอง หนองฉาง
อุทัยธานี
26
232
หนองขาหย่างวิทยา
หนองขาหย่าง หนองขาหย่าง อุทัยธานี
22
262
กาญจนาภิเษกวิทยาลัยอุทัยธานี ดอนกลอย
หนองขาหย่าง อุทัยธานี
80
1,583
บ้านไร่วิทยา
บ้านบึง
บ้านไร่
อุทัยธานี
23
371
การุ้งวิทยาคม
เมืองการุ้ง
บ้านไร่
อุทัยธานี
16
209
ทองหลางวิทยาคม
คอกควาย
บ้านไร่
อุทัยธานี
20
229
หนองจอกประชานุสรณ์
หนองจอก
บ้านไร่
อุทัยธานี
12
174
วังหินวิทยาคม
วังหิน
บ้านไร่
อุทัยธานี
38
733
ลานสักวิทยา
ป่าอ้อ
ลานสัก
อุทัยธานี
18
312
ร่องตาทีวิทยา
ลานสัก
ลานสัก
อุทัยธานี
24
371
ห้วยคตพิทยาคม
สุขฤทัย
ห้วยคต
อุทัยธานี
13
99
สมอทองปทีปพลีผลอุปถัมภ์ ทองหลาง
ห้วยคต
อุทัยธานี
รวมจังหวัดอุทัยธานี 703 11,862
รวมทั้งสิ้น 58 โรงเรียน
2,403 43,977
ชื่อสถานศึกษา
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4.3 จานวนนักเรียน ชาย-หญิง จาแนกรายชั้น และจานวนห้องเรียน
จานวนนักเรียน
ชั้นเรียน
ชาย
หญิง
รวม
จังหวัดนครสวรรค์
รวมมัธยมศึกษาตอนต้น
8,670
9,480
18,150
มัธยมศึกษาปีที่ 1
2,920
3,297
6,217
มัธยมศึกษาปีที่ 2
2,926
3,181
6,107
มัธยมศึกษาปีที่ 3
2,824
3,002
5,826
รวมมัธยมศึกษาตอนปลาย
5,193
8,495
13,688
มัธยมศึกษาปีที่ 4
1,917
2,924
4,895
มัธยมศึกษาปีที่ 5
1,640
2,820
4,460
มัธยมศึกษาปีที่ 6
1,582
2,751
4,333
รวม ปวช.
109
168
277
ปวช.1
37
57
94
ปวช.2
36
62
98
ปวช.3
36
49
85
รวมจังหวัดนครสวรรค์
13,972
18,143
32,115
จังหวัดอุทัยธานี
รวมมัธยมศึกษาตอนต้น
3,382
3,529
6,911
มัธยมศึกษาปีที่ 1
1,204
1,210
2,414
มัธยมศึกษาปีที่ 2
1,090
1,163
2,253
มัธยมศึกษาปีที่ 3
1,088
1,156
2,244
รวมมัธยมศึกษาตอนปลาย
1,935
2,988
4,923
มัธยมศึกษาปีที่ 4
708
1,148
1,856
มัธยมศึกษาปีที่ 5
634
956
1,590
มัธยมศึกษาปีที่ 6
593
884
1,477
รวม ปวช.
10
18
28
ปวช.1
ปวช.2
ปวช.3
10
18
28
รวมจังหวัดอุทัยธานี
5,327
6,535
11,862

รวมทั้งสิ้น

19,299

24,678

43,977

จานวน
ห้องเรียน
504
169
169
166
421
142
139
140
9
3
3
3
934
213
72
71
70
196
66
65
65
1
1
410

1,344
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4.4 ขนาดโรงเรียน
4.4.1 การแบ่ง 7 ขนาด
รายการ
จังหวัดนครสวรรค์
ขนาดที่ 1 (นักเรียน 1-120 คน)
2
ขนาดที่ 2 (นักเรียน 121-200 คน)
4
ขนาดที่ 3 (นักเรียน 201-300 คน)
7
ขนาดที่ 4 (นักเรียน 301-499 คน)
5
ขนาดที่ 5 (นักเรียน 500-1,499 คน)
11
ขนาดที่ 6 (นักเรียน 1,500–2,499 คน)
5
ขนาดที่ 7 (นักเรียน 2,500 คน ขึ้นไป)
3
รวมทั้งสิ้น
37

จังหวัดอุทัยธานี
2
2
5
5
4
3
21

4.4.2 แบ่งขนาดตามเกณฑ์โรงเรียนมัธยมศึกษา
จังหวัด
จังหวัด
รายการ
นครสวรรค์
อุทัยธานี
โรงเรียนขนาดเล็ก (นักเรียน 1-499 คน)
18
15
โรงเรียนขนาดกลาง (นักเรียน 500-1499 คน)
11
3
โรงเรียนขนาดใหญ่ (นักเรียน 1500-2499 คน)
5
3
โรงเรียนขนาดใหญ่พิเศษ (นักเรียน 2500 คนขึ้นไป)
3
รวมทั้งสิ้น
37
21

ที่
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

จานวนโรงเรียน
4 โรงเรียน
6 โรงเรียน
12 โรงเรียน
10 โรงเรียน
15 โรงเรียน
8 โรงเรียน
3 โรงเรียน
58 โรงเรียน
จานวนโรงเรียน
33
14
8
3
58

4.5 จานวนนักเรียนด้อยโอกาสจาแนกตามประเภท
4.5.1 จานวนนักเรียนด้อยโอกาสจาแนกตามประเภท ปีการศึกษา 2561
จังหวัด
จังหวัด
รายการ
รวมทั้งหมด
นครสวรรค์ อุทัยธานี
นักเรียนทั้งหมด
32,574
11,982
44,556
เด็กที่ถูกบังคับให้ขายแรงงาน
เด็กที่อยู่ในธุรกิจทางเพศ
เด็กถูกทอดทิ้ง
8
2
10
เด็กในสถานพินิจและคุ้มครองเยาวชน
เด็กเร่ร่อน
ผลกระทบจากเอดส์
ชนกลุ่มน้อย
1
1
2
เด็กถูกทาร้ายทารุณ
3
3
เด็กยากจน
12,177
5,818
17,995
เด็กมีปัญหาเกี่ยวกับยาเสพติด
4
4
เด็กกาพร้า
53
16
69
เด็กทางานรับผิดชอบตนเองและครอบครัว
18
18
อื่นๆ
รวมด้อยโอกาส
12,264
5,837
18,101

โรงเรียน
โรงเรียน
โรงเรียน
โรงเรียน
โรงเรียน

คิดเป็น
ร้อยละ
100
0.022
0.004
0.006
40.387
0.009
0.155
0.040
40.625
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4.5.2 จานวนนักเรียนด้อยโอกาสจาแนกตามประเภท ปีการศึกษา 2562
ที่

รายการ

จังหวัด
นครสวรรค์

จังหวัด
อุทัยธานี

รวมทั้งหมด

คิดเป็น
ร้อยละ

32,115
12,099
44
23
2
4
3
1
12,176

11,862
5,579
5
0
0
0
1
1
2,286

43,977
17,678
49
23
2
4
4
2
17,762

100
40.198
0.111
0.052
0.005
0.009
0.009
0.005
40.389

นักเรียนทั้งหมด (ณ 10 มิ.ย. 62)
1 เด็กยากจน
2 กาพร้า
3 ทางานรับผิดชอบตนเองและครอบครัว
4 เด็กถูกทอดทิ้ง
5 เด็กที่มีปัญหาเกี่ยวกับยาเสพติด
6 เด็กที่ถูกทาร้ายทารุณ
7 ชนกลุ่มน้อย
8 เด็กถูกบังคับให้ขายแรงงาน
9 เด็กที่อยู่ในธุรกิจทางเพศ
10 เด็กในสถานพินิจและคุ้มครองเยาวชน
11 เด็กเร่ร่อน
12 ผลกระทบจากเอดส์
รวมด้อยโอกาส

4.6 จานวนนักเรียนออกกลางคันจาแนกตามสาเหตุและเพศ
4.6.1 จานวนนักเรียนออกกลางคันจาแนกตามสาเหตุและเพศ (ปีการศึกษา 2559 และ 2560)
สาเหตุการออกกลางคัน
มีปัญหาในการปรับตัว
สมรส
ต้องคดี ถูกจับ
เจ็บป่วย อุบัติเหตุ
หาเลี้ยงครอบครัว
อพยพตามผู้ปกครอง
ฐานะยากจน
มีปัญหาครอบครัว
กรณีอื่น ๆ
รวมออกกลางคัน
นักเรียนทั้งหมด
(10 มิถุนายน 2559 และ
10 มิถุนายน 2560)

นักเรียนออกกลางคันปีการศึกษา 2559

นักเรียนออกกลางคันปีการศึกษา 2560

ชาย
7
2
1
33
13
3
-

หญิง
9
1
21
6
7
-

รวม
7
11
1
1
54
19
10
-

ร้อยละ
0.016
0.025
0.002
0.002
0.121
0.043
0.000
0.022
0.000

ชาย
7
1
1
11
8
2
1
-

หญิง
8
6
13
6
2
7
-

รวม
15
7
1
24
14
4
8
-

ร้อยละ
0.037
0.016
0.000
0.002
0.054
0.031
0.009
0.018
0.000

59

44

103

0.231

31

42

73

0.164

19,638 24,885 45,523

100

19,774 24,782 44,556

100
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4.6.2 จานวนนักเรียนออกกลางคันจาแนกตามสาเหตุและเพศ (ปีการศึกษา 2561 และ 2562)
นักเรียนออกกลางคันปีการศึกษา 2561
นักเรียนออกกลางคันปีการศึกษา 2562
สาเหตุการออกกลางคัน
ชาย
หญิง รวม ร้อยละ
ชาย
หญิง รวม ร้อยละ
21
24
45
0.101
มีปัญหาในการปรับตัว
7
8
15
0.034
0
14
14
0.031
สมรส
1
6
7
0.016
ต้องคดี ถูกจับ
0
0
เจ็บป่วย อุบัติเหตุ
1
1
0.002
1
2
3
0.007
หาเลี้ยงครอบครัว
11
13
24
0.055
36
33
69
0.155
18
21
39
0.088
อพยพตามผู้ปกครอง
8
6
14
0.032
ฐานะยากจน
2
2
4
0.009
9
10
19
0.043
23
21
44
0.099
มีปัญหาครอบครัว
1
7
8
0.018
กรณีอื่น ๆ
0
0
108
125
233 0.523
รวมออกกลางคัน
31
42
73
0.166
นักเรียนทั้งหมด
(10 มิถุนายน 2561 และ
10 มิถุนายน 2562)

19,425 24,493 43,918

100

19,774 24,782 44,556

100

4.6.3 นักเรียนออกกลางคัน ปีการศึกษา 2561 จาแนกตามสาเหตุรายจังหวัด
จังหวัดนครสวรรค์
จังหวัดอุทัยธานี
สาเหตุการออกกลางคัน
ชาย
หญิง
รวม ร้อยละ ชาย
หญิง รวม ร้อยละ
มีปัญหาในการปรับตัว
1
1
2
0.006
6
7
13
0.108
สมรส
5
5
0.015
1
1
2
0.017
ต้องคดี ถูกจับ
0.000
0.000
เจ็บป่วย อุบัติเหตุ
0.000
1
1
0.008
หาเลี้ยงครอบครัว
2
2
4
0.012
9
11
20
0.167
อพยพตามผู้ปกครอง
6
5
11
0.034
2
1
3
0.025
ฐานะยากจน
1
1
2
0.006
1
1
2
0.017
มีปัญหาครอบครัว
1
5
6
0.018
2
2
0.017
กรณีอื่น ๆ
0.000
0.000
รวมออกกลางคัน
11
19
30
0.092 20
23
43
0.359
นักเรียนทั้งหมด
14,308 18,266 32,574 41.096 5,466 6,516 11,982 58.904
(10 มิถุนายน 2560)
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4.6.4 นักเรียนออกกลางคัน ปีการศึกษา 2562 จาแนกตามสาเหตุรายจังหวัด
จังหวัดนครสวรรค์
จังหวัดอุทัยธานี
สาเหตุการออกกลางคัน
ชาย
หญิง
รวม ร้อยละ ชาย
หญิง รวม
มีปัญหาในการปรับตัว
7
12
19
0.058
14
12
26
สมรส
0
9
9
0.028
0
5
5
ต้องคดี ถูกจับ
0
เจ็บป่วย อุบัติเหตุ
0
2
2
0.006
1
1
หาเลี้ยงครอบครัว
23
21
44
0.135
13
12
25
อพยพตามผู้ปกครอง
13
13
26
0.080
5
8
13
ฐานะยากจน
5
3
8
0.025
4
7
11
มีปัญหาครอบครัว
23
19
42
0.129
0
2
2
กรณีอื่น ๆ
0
รวมออกกลางคัน
71
79
150 0.460
37
46
83
นักเรียนทั้งหมด
14,308 18,266 32,574 100
5,466 6,516 11,982
(10 มิถุนายน 2562)

ร้อยละ
0.217
0.042
0.000
0.000
0.209
0.108
0.092
0.017
0.000
0.693
100

4.7 จานวนนักเรียนพิการเรียนร่วม จาแนกตามประเภทความพิการ ปีการศึกษา 2562
ที่
1
2
3
4
5
6
7
8
9

รายการ
นักเรียนทั้งหมด
บกพร่องทางการเห็น
บกพร่องทางการได้ยิน
บกพร่องทางสติปัญญา
บกพร่องทางร่างกาย/สุขภาพ
ปัญหาทางการเรียนรู้
บกพร่องทางการพูด/ภาษา
ปัญหาทางพฤติกรรม/อารมณ์
บุคคลออทิสติก
พิการซ้อน
รวมนักเรียนพิการเรียนร่วม

ม.ต้น

ม.ปลาย

รวม

25,225
2
3
13
19
1,270
2
1
2
1,312

19,331
4
2
7
15
150
4
1
1
3
187

44,556
6
5
20
34
1,420
6
1
2
5
1,499

คิดเป็น
ร้อยละ
100
0.148
0.011
0.045
0.076
3.187
0.013
0.002
0.004
0.011
3.364
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4.8 จานวนบุคลากรสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา (10 พ.ย. 2562)
ที่
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
10
11
12

อัตรากาลัง (คน)
กรอบ
มีแล้ว
ขาด
ผู้อานวยการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
1
0
รองผู้อานวยการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
4
1
3
กลุ่มอานวยการ
6
2
4
กลุ่มนโยบายและแผน
7
4
3
กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสาร ยังไม่กาหนด
1
กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
10
3
7
กลุ่มบริหารงานบุคคล
13
2
11
กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา
ยังไม่กาหนด
1
กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา
2
2
กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
9
8
1
หน่วยตรวจสอบภายใน
2
1
1
กลุ่มกฎหมายและคดี
ยังไม่กาหนด
1
รวม
54
24
32
ศึกษานิเทศก์
11
8
3
ลูกจ้างประจา/ลูกจ้างชั่วคราว/พนักงานจ้าง
6
23
จ้างงบเขต 17 คน
ช่วยราชการ
1
รวมทั้งสิ้น
71
56
ตาแหน่ง/กลุ่ม
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4.9 จานวนบุคลากรในสถานศึกษา ( 10 พ.ย.2562)
ที่
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

ประเภทบุคลากร
ผอ.สถานศึกษา
รองผอ.สถานศึกษา
ครู
ครูผู้ช่วย
ครูอัตราจ้าง (42) / ครูผู้ทรงคุณค่า (23)
พนักงานราชการ
เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียน
(@15,000 =42 / @9,000 =16)
อัตราจ้างนักการภารโรง
ลูกจ้างประจา
พี่เลี้ยงเด็กพิการ/เจ้าหน้าที่โรงเรียนพักนอน
เจ้าหน้าที่ประจาห้องปฏิบัติการ/ศูนย์อาเซียน
บุคลากรทางการศึกษา 38 ค (2)
รวมบุคลากรสถานศึกษา

ชชพ. ชช. ชกพ. ชก.
3
53
1
35
7
2
3 733 700
-

อื่นๆ

-

2

6

821

572
294
65
101

รวม
57
42
2,010
294
65
101

58

58

23
23
121
121
42
42
3
3
2
2
1,281 2,795

708

4.10 จานวนครูจาแนกตามระดับการศึกษารายจังหวัด ( 10 พ.ย.2562)
จานวน จานวนครูจาแนกตามระดับการศึกษา
จังหวัด
ป.บัณฑิต
ร.ร.
เอก
โท
ตรี
อื่น ๆ
นครสวรรค์
อุทัยธานี
รวม

37
21
58

14
5
19

596
318
914

1,062
369
1,431

2
4
6

26
7
33

รวม
1,700
703
2,403
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1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

4.11 คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และนิเทศการศึกษา (ก.ต.ป.น.)
ผอ. สพม. 42
ประธานกรรมการ
กรรมการที่เป็นผู้แทนผู้บริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐานของรัฐ
นายวิวรรธน์ชัย พิลึก
กรรมการที่เป็นผู้แทนผู้บริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐานของเอกชน
นางสาวทัศนีย์ กรรณิกา
นายยงยุทธ์ ธาราวัชรศาสตร์
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิด้านการบริหารการศึกษา
ว่าที่ร้อยตรี สรวิชญ์ ชินพีระเสถียร
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิด้านการศึกษาปฐมวัย
นางสาวกัญญรัตน์ จันทรมณี
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิด้านศาสนา ศิลปะ และวัฒนธรรม
นายธนกฤต นิโรจน์
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิด้านการศึกษาขั้นพื้นฐาน
นายเกษม เป้าศรีวงษ์
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ด้านการวิจยั และประเมินผล
ผอ.กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลฯ
กรรมการและเลขานุการ

4.12 การบริหารเครือข่ายโรงเรียนมัธยมศึกษา และศูนย์พัฒนาคุณภาพการศึกษาสานักงานเขตพื้นที่
การศึกษามัธยมศึกษา เขต 42
4.12.1 เครือข่ายโรงเรียนมัธยมศึกษาจังหวัดนครสวรรค์ จานวน 5 เครือข่าย ได้แก่
1. โรงเรียนนครสวรรค์
3. โรงเรียนพยุหะพิทยาคม
5. โรงเรียนบึงบอระเพ็ดวิทยา

สหวิทยาเขตวิมานลอย
2. โรงเรียนโกรกพระ
4. โรงเรียนเขาทองพิทยาคม
6. โรงเรียนเขากะลาวิทยาคม

1. โรงเรียนสตรีนครสวรรค์
3. โรงเรียนท่าตะโกพิทยาคม
5. โรงเรียนวังบ่อวิทยา
7. โรงเรียนวังข่อยพิทยา

สหวิทยาเขตอัจฉราลัย
2. โรงเรียนไพศาลีพิทยา
4. โรงเรียนตะคร้อพิทยา
6. โรงเรียนพนมรอกวิทยา
8. โรงเรียนหนองบัว

สหวิทยาเขตร่มเกล้า – นวมินทร์
1. โรงเรียนนวมินทราชูทิศ มัชฌิม
2. โรงเรียนชุมแสงชนูทิศ
3. โรงเรียนพระบางวิทยา
4. โรงเรียนทับกฤชพัฒนา
5. โรงเรียนบ้านแก่งชัชวลิตวิทยา
6. โรงเรียนหัวดงราชพรหมาภรณ์
7. โรงเรียนหนองกรดพิทยาคม
8. โรงเรียนเก้าเลี้ยววิทยา
1. โรงเรียนลาดยาววิทยาคม
3. โรงเรียนแม่วงก์พิทยาคม
5. โรงเรียนเทพศาลาประชาสรรค์
7. โรงเรียนรัฐราษฎร์อนุสรณ์

สหวิทยาเขตทุ่งหินเทิน
2. โรงเรียนบรรพตพิสัยพิทยาคม
4. โรงเรียนวังเมืองชนประสิทธิ์วิทยาคม
6. โรงเรียนห้วยน้าหอมวิทยาคม
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สหวิทยาเขตตากฟ้า – ตาคลี
2. โรงเรียนตากฟ้าวิชาประสิทธิ์
4. โรงเรียนอุดมธัญญาประชานุเคราะห์
6. โรงเรียนจันเสนเอ็งสุวรรณอนุสรณ์
8. ลาดทิพรสพิทยาคม

1.
3.
5.
7.

โรงเรียนตาคลีประชาสรรค์
โรงเรียนทหารอากาศอนุสรณ์
โรงเรียนช่องแคพิทยาคม
โรงเรียนหนองโพพิทยา

1.
3.
5.
7.

4.12.2 เครือข่ายโรงเรียนมัธยมศึกษาจังหวัดอุทัยธานี จานวน 3 เครือข่าย ได้แก่
สหวิทยาเขตสะแกกรัง
โรงเรียนตลุกดู่วิทยาคม
2. โรงเรียนบ่อยางวิทยา
โรงเรียนอุทัยวิทยาคม
4. โรงเรียนทัพทันอนุสรณ์
โรงเรียนพุทธมงคลวิทยา
6. โรงเรียนสว่างอารมณ์วิทยาคม
โรงเรียนหนองเต่าวิทยา

สหวิทยาเขตอู่ไท
1. โรงเรียนลานสักวิทยา
2. โรงเรียนบ้านทุ่งนาวิทยา
3. โรงเรียนหนองฉางวิทยา
4. โรงเรียนหนองขาหย่างวิทยา
5. โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย อุทัยธานี 6. โรงเรียนร่องตาทีวิทยา
7. โรงเรียนทุ่งโพวิทยา
1. โรงเรียนบ้านไร่วิทยา
4. โรงเรียนวังหินวิทยาคม
5. โรงเรียนทองหลางวิทยาคม
7. โรงเรียนห้วยคตพิทยาคม

สหวิทยาเขตพนารักษ์
2. โรงเรียนการุ้งวิทยาคม
4. โรงเรียนหนองจอกประชานุสรณ์
6. โรงเรียนสมอทองปทีปพลีผลอุปถัมภ์

4.12.3 ศูนย์พัฒนาคุณภาพการศึกษาจังหวัดนครสวรรค์
1. ศูนย์พัฒนาคุณภาพการศึกษากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ประธานศูนย์ฯ ได้แก่
โรงเรียนตาคลีประชาสรรค์
2. ศูนย์พัฒนาคุณภาพการศึกษากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ ประธานศูนย์ฯ ได้แก่
โรงเรียนสตรีนครสวรรค์
3. ศูนย์พัฒนาคุณภาพการศึกษากลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ประธานศูนย์ฯ ได้แก่
โรงเรียนชุมแสงชนูทิศ
4. ศูนย์พัฒนาคุณภาพการศึกษากลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ประธานศูนย์ฯ ได้แก่
โรงเรียนนครสวรรค์
5. ศูนย์พัฒนาคุณภาพการศึกษากลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ประธานศูนย์ฯ ได้แก่
โรงเรียนนวมินทราชูทิศ มัชฌิม
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6. ศูนย์พัฒนาคุณภาพการศึกษากลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ ประธานศูนย์ฯ ได้แก่
โรงเรียนบ้านแก่งชัชวลิตวิทยา
7. ศูนย์พัฒนาคุณภาพการศึกษากลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษาประธานศูนย์ฯ ได้แก่
โรงเรียนท่าตะโกพิทยาคม
8. ศูนย์พัฒนาคุณภาพการศึกษากลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี ประธานศูนย์ฯ ได้แก่
โรงเรียนลาดยาววิทยาคม
9. ศูนย์พัฒนาคุณภาพการศึกษาด้านกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ประธานศูนย์ฯ ได้แก่
โรงเรียนหนองบัว
4.12.4 ศูนย์พัฒนาคุณภาพการศึกษาจังหวัดอุทัยธานี
1. ศูนย์พัฒนาคุณภาพการศึกษากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ประธานศูนย์ฯ ได้แก่
โรงเรียนอุทัยวิทยาคม
2. ศูนย์พัฒนาคุณภาพการศึกษากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ ประธานศูนย์ฯ ได้แก่
โรงเรียนหนองฉางวิทยา
3. ศูนย์พัฒนาคุณภาพการศึกษากลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ประธานศูนย์ฯ ได้แก่
โรงเรียนหนองฉางวิทยา
4. ศูนย์พัฒนาคุณภาพการศึกษากลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ประธานศูนย์ฯ ได้แก่
โรงเรียนอุทัยวิทยาคม
5. ศูนย์พัฒนาคุณภาพการศึกษากลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรมประธานศูนย์ฯ ได้แก่
โรงเรียนสว่างอารมณ์วิทยาคม
6. ศูนย์พัฒนาคุณภาพการศึกษากลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ ประธานศูนย์ฯ ได้แก่
โรงเรียนตลุกดู่วิทยาคม
7. ศูนย์พัฒนาคุณภาพการศึกษากลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา ประธานศูนย์ฯได้แก่
โรงเรียนบ้านไร่วิทยา
8. ศูนย์พัฒนาคุณภาพการศึกษากลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี ประธานศูนย์ฯ ได้แก่
โรงเรียนทัพทันอนุสรณ์
9. ศูนย์พัฒนาคุณภาพการศึกษาด้านกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ประธานศูนย์ฯ ได้แก่
โรงเรียนบ้านทุ่งนาวิทยา
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5. ผลการดาเนินงานที่ผ่านมา
5.1 การวัด ผลสัมฤทธิ์ ทางการศึกษาของนักเรี ยน: การทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน
(Ordinary National Education Test : O-NET) 5 กลุ่มสาระวิชาหลัก ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
เปรียบเทียบ O-NET ปีการศึกษา 2559 และปีการศึกษา 2560 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
ระดับเขต
ระดับชาติ
กลุ่มสาระ
2559
2560 เพิ่ม/ลด 2559
2560
เพิ่ม/ลด
ภาษาไทย
47.10
48.92
1.82
46.36
48.29
1.93
สังคมศึกษา
50.04
49
ภาษาอังกฤษ
32.01
30.32
-1.69
31.80
30.45
-1.35
คณิตศาสตร์
30.74
27.46
-3.28
29.31
26.30
-3.01
วิทยาศาสตร์
35.74
32.95
-2.79
34.99
32.28
-2.71
เฉลี่ยรวมปีการศึกษา 2560
34.91
-1.48
34.33
-1.29
คะแนนเฉลี่ยผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 พบว่า
ปีการศึกษา 2560 มีค่าเฉลี่ยรวมลดลงจากปีการศึกษา 2559 โดยวิชาภาษาอังกฤษ คณิตศาสตร์ และวิทยาศาสตร์
มีค่าเฉลี่ยลดลง ที่มีค่าเฉลี่ยเพิ่มขึ้นมี 1 วิชา คือ วิชาภาษาไทย
เมื่ อเปรี ย บเที ย บกับ ค่า เฉลี่ ย ระดับ ประเทศ พบว่ า ภาพรวมมี ค่า เฉลี่ ย สู ง กว่ าระดั บประเทศ โดยวิ ช า
ภาษาไทย คณิตศาสตร์ และวิทยาศาสตร์ มีค่าเฉลี่ยสูงกว่าค่าเฉลี่ยระดับประเทศ ทั้ง 3 วิชา วิชาที่มีค่าเฉลี่ยต่ากว่า
ระดับประเทศ คือ วิชาภาษาอังกฤษ
เปรียบเทียบ O-NET ปีการศึกษา 2560 และปีการศึกษา 2561 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
ระดับเขต
ระดับชาติ
กลุ่มสาระ
2560
2561 เพิ่ม/ลด 2560
2561 เพิ่ม/ลด
ภาษาไทย
48.92
54.68
5.76
48.29
54.42
+6.13
สังคมศึกษา
ภาษาอังกฤษ

30.32

29.20

-1.12

30.45

29.45

-1.00

คณิตศาสตร์

27.46

30.87

3.41

26.30

30.04

+3.74

วิทยาศาสตร์
32.95
36.50
3.55
32.28
36.10
+3.82
เฉลี่ยรวมปีการศึกษา 2562
37.81
2.90
37.50
+3.17
ผลการเปรียบเทียบคะแนนเฉลี่ยร้อยละของผลการทดสอบ o-net ปีการศึกษา 2560 และปีการศึกษา
2561 ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 พบว่า คะแนนเฉลี่ยรวม 5 กลุ่มสาระวิชาหลัก ระดับเขตพื้นที่การศึกษา เพิ่มขึ้น
ร้อยละ 2.90 และระดับชาติ เพิ่มขึ้น ร้อยละ 3.17 โดยมีคะแนนเฉลี่ยเพิ่มขึ้นทุกวิชาในระดับเขตพื้นที่การศึกษา
และระดับชาติ ยกเว้น รายวิชาภาษาอังกฤษ ระดับเขต ลดลง ร้อยละ 1.12 และ ระดับชาติ ลดลง ร้อยละ 1.00
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5.2 การวัด ผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาของนักเรี ยน:การทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน
(Ordinary National Education Test : O-NET) 5 กลุ่มสาระวิชาหลัก ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6
เปรียบเทียบ O-NET ปีการศึกษา 2559 และปีการศึกษา 2560 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6
ระดับเขต
ระดับชาติ
กลุ่มสาระ
2559
2560 เพิ่ม/ลด 2559
2560
เพิ่ม/ลด
ภาษาไทย
51.92
48.18
-3.74
52.29
49.25
-3.04
สังคมศึกษา
35.62
34.22
-1.40
35.89
34.70
-1.19
ภาษาอังกฤษ
26.40
26.78
0.38
27.76
28.31
0.55
คณิตศาสตร์
24.41
24.12
-0.29
24.88
24.53
-0.35
วิทยาศาสตร์
31.35
29.39
-1.96
31.62
29.37
-2.25
เฉลี่ยรวมปีการศึกษา 2560
32.54
-1.40
33.23
-1.26
คะแนนเฉลี่ ย ผลการทดสอบทางการศึ ก ษาระดั บ ชาติ ขั้ น พื้ น ฐาน ระดั บ ชั้ น มั ธ ยมศึ ก ษาปี ที่ 6 พบว่ า
ปีการศึกษา 2560 มีค่าเฉลี่ยรวมลดลงจากปีการศึกษา 2559 โดยลดลง 4 รายวิชา ได้แก่ ภาษาไทย สังคมศึกษา
คณิตศาสตร์ และวิทยาศาสตร์ มีค่าเฉลี่ยเพิ่มขึ้น 1 วิชา คือ วิชาภาษาอังกฤษ
เมื่อเปรียบเทียบกับค่าเฉลี่ยระดับประเทศ พบว่า ภาพรวมมีค่าเฉลี่ยต่ากว่าระดับประเทศ เมื่อดูรายวิชา
พบว่ามีเพียง 1 วิชาที่มีค่าเฉลี่ยสูงกว่าค่าเฉลี่ยระดับประเทศ คือ วิชาวิทยาศาสตร์
เปรียบเทียบ O-NET ปีการศึกษา 2560 และปีการศึกษา 2561 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6
ระดับเขต
ระดับชาติ
กลุ่มสาระ
2560
2561 เพิ่ม/ลด 2560
2561 เพิ่ม/ลด
ภาษาไทย

48.18

46.76

-1.42

49.25

47.31

-1.94

สังคมศึกษา

34.22

34.97

0.75

34.70

35.16

+0.46

ภาษาอังกฤษ

26.78

29.93

3.15

28.31

31.41

+3.10

คณิตศาสตร์

24.12

30.57

6.45

24.53

30.72

+6.19

วิทยาศาสตร์

29.39

30.85

1.46

29.37

30.51

+1.14

เฉลี่ยรวมปีการศึกษา 2562

34.62

2.08

35.02

+1.79

ผลการเปรียบเทียบคะแนนเฉลี่ยร้อยละของผลการทดสอบ o-net ปีการศึกษา 2560 และปีการศึกษา 2561
ระดั บชั้ น มั ธยมศึ กษาปี ที่ 6 พบว่ า คะแนนเฉลี่ ยรวม 5 กลุ่ มสาระวิ ชาหลั ก ระดั บเขตพื้ นที่ การศึ กษา เพิ่ มขึ้ น
ร้อยละ 2.08 และระดับชาติ เพิ่มขึ้น ร้อยละ 1.79 โดยมีคะแนนเฉลี่ยเพิ่มขึ้นทุกวิชาในระดับเขตพื้นที่การศึกษา และ
ระดับชาติ ยกเว้น รายวิชาภาษาไทย ระดับเขต ลดลง ร้อยละ 1.42 และ ระดับชาติ ลดลง ร้อยละ 1.94
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5.3 นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ที่มีผลคะแนนการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน
(Ordinary National Education Test : O-NET) มากกว่าร้อยละ 50
เปรียบเทียบปีการศึกษา 2560 และปีการศึกษา 2561 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ที่มีคะแนนผลการทดสอบทางการศึกษา
ระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) มากกว่าร้อยละ 50
ปีการศึกษา 2561
ปีการศึกษา 2560
ร้อยละ
ที่เพิ่มขึ้น/ลดลง
กลุ่มสาระ
นักเรียน
นักเรียน
จาก
การเรียนรู้
ที่มีผลการทดสอบ
ที่มีผลการ
จานวน
จานวน
นักเรียน มากกว่าร้อยละ 50 นักเรียน ทดสอบมากกว่า ปี กศ.2560
ร้อยละ 50
ที่เข้าสอบ
ที่เข้าสอบ
จานวน ร้อยละ
จานวน ร้อยละ
ภาษาไทย
7,053
4,292
60.85 6,957 3,144 45.19
+15.66
วิทยาศาสตร์
7,053
928
13.16 6,957
937 13.47
-0.31
คณิตศาสตร์
7,050
787
11.16 6,957 1,158 16.65
-5.49
ภาษาอังกฤษ
7,055
402
5.70
6,957
964 13.86
-8.16
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ที่มีคะแนนผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET)
มากกว่าร้อยละ 50 เปรียบเทียบระหว่างปี 2560 และ ปี 2561 พบว่า รายวิชาภาษาไทยมีจานวนนักเรียน
ที่มีผลการทดสอบมากกว่าร้อยละ 50 ปีการศึกษา 2561 เพิ่มขึ้นจากปีการศึกษา 2560 ร้อยละ 15.66
5.4 นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ที่มีผลคะแนนการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน
(Ordinary National Education Test : O-NET) มากกว่าร้อยละ 50
เปรียบเทียบ O-NET มากกว่าร้อยละ 50 ปีการศึกษา 2560 และปีการศึกษา 2561 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ที่มีคะแนนผลการทดสอบทางการศึกษา
ระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) มากกว่าร้อยละ 50
ปีการศึกษา 2561
ปีการศึกษา 2560
ร้อยละ
กลุ่มสาระ
ที่เพิ่มขึ้น/ลดลง
นักเรียน
นักเรียน
การเรียนรู้
จานวน
จานวน
จาก
ที่มีผลการทดสอบ
ที่มีผลการทดสอบ
นักเรียน
นักเรียน
มากกว่าร้อยละ 50
มากกว่าร้อยละ 50 ปี กศ.2561
ที่เข้าสอบ
ที่เข้าสอบ
จานวน ร้อยละ
จานวน ร้อยละ
ภาษาไทย
5,599
2,366
42.26 5,666 2,648 46.73
-4.47
สังคมศึกษา
5,601
245
4.37
5,675
358
6.31
-1.94
วิทยาศาสตร์
5,602
323
0.77
5,664
419
7.40
-1.63
คณิตศาสตร์
5,603
858
15.31 5,676
507
8.93
+6.38
ภาษาอังกฤษ
5,604
572
10.21 5,676
429
7.56
+2.65
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นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ที่มีคะแนนผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET)
มากกว่าร้อยละ 50 เปรียบเทียบระหว่างปี 2560 และ ปี 2561 พบว่า มี 2 รายวิชา ที่มีจานวนนักเรียนที่มีผลการ
ทดสอบมากกว่าร้อยละ 50 ปีการศึกษา 2561 เพิ่มขึ้นจากปีการศึกษา 2560 ได้แก่ วิชาคณิตศาสตร์ เพิ่มขึ้น
ร้อยละ 6.38 และวิชาภาษาอังกฤษ เพิ่มขึ้นร้อยละ 2.65
5.5 ร้อยละของประชากรวัยเรียนในเขตพืน้ ที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 42 ที่เข้าเรียนการศึกษาภาคบังคับ
ปีการศึกษา
ประชากรวัยเรียน
เข้าเรียน
คิดเป็นร้อยละ
2562
25,061
25,061
100
2561
23,927
23,927
100
5.6 ร้อยละของจานวนประชากรในวัยเรียนในเขตพื้นที่การศึกษาที่รับผิดชอบที่สาเร็จการศึกษา
ภาคบังคับ แล้วศึกษาต่อในระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่าทั้งสายสามัญและสายอาชีพ
ปีการศึกษา
จบการศึกษา
สายสามัญ
สายอาชีพ
ร้อยละ
2562
6,499
5,643
768
98.64
2561
6,195
5,301
845
99.20
รวม
98.92
5.7 ร้อยละของผู้เรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ที่จบหลักสูตร ได้ศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้น
ผู้เรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2562
จานวนนักเรียน
ศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้น
จานวนโรงเรียนสพม.42
ที่เรียนจบตามหลักสูตรฯ (คน)
จานวน (คน)
จานวน (คน)
58 โรงเรียน
5,447
5,064
92.97
5.8 ผลการประเมินมาตรฐานสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ส านั กงานคณะกรรมการการศึ กษาขั้ นพื้ นฐาน ได้ จั ดท ามาตรฐานส านั กงานเขตพื้ นที่ การศึ กษา
เพื่อเป็นข้อกาหนดและแนวทางในการบริหารและจัดการศึกษาของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา ตั้งแต่ป พ.ศ. 2551 เป็นต้นมา และ
มีการทบทวน ปรับปรุง พัฒนา ในป พ.ศ. 2557 และ พ.ศ. 2560 ตามลาดับ เพื่อให้มาตรฐานสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามีความชัดเจน
ครอบคลุ ม สอดคล้ องกับภารกิจ นโยบาย และแนวทางการกระจายอานาจในการบริหาร และการจั ดการศึกษาที่กาหนดไว้ใน
พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 แผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2560 - 2579
รวมทั้งสอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงในการปฏิรูปการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ ซึ่งสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาได้ใช้เป็นฐาน
ในการจัดการศึกษา และใช้เป็นหลักเทียบเคียงสาหรับการประสาน ส่งเสริม สนับสนุ น กากับ ดูแล ติดตาม ประเมินผล และประกัน
คุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา รวมทั้งสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาได้ใช้มาตรฐานสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประเมินตนเอง
เพื่อพัฒนางานการบริหารและการจัดการศึกษา และสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้ใช้เป็นเครื่องมือในการติดตาม
และประเมินผลการบริหารและจัดการศึกษาสู่เปาหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน ซึ่งสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 42
มีผลการประเมินมาตรฐานสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาที่ผ่านมา ดังนี้
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5.8.1 ผลการประเมินการบริหารจัดการของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 42
ตามมาตรฐานสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา (พ.ศ.2557) ปีงบประมาณ 2557-2559
มาตรฐาน/ตัวบ่งชี้
มาตรฐานที่ 1 การบริหารจัดการองค์การ
สู่ความเป็นเลิศ (30%)
ตัวบ่งชี้ที่ 1 การบริหารจัดการที่ดี
ตัวบ่งชี้ที่ 2 การพัฒนาสู่องค์การแห่งการเรียนรู้
ตัวบ่งชี้ที่ 3 การกระจายอานาจและการส่งเสริม
การบริหารจัดการอย่างมีส่วนร่วม
ตัวบ่งชี้ที่ 4 การติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล
และนิเทศการศึกษาที่มีประสิทธิภาพ
มาตรฐานที่ 2 การบริหารและการจัดการศึกษา
ที่มีประสิทธิภาพ (30%)
ตัวบ่งชี้ที่ 1 การบริหารงานด้านวิชาการ
ตัวบ่งชี้ที่ 2 การบริหารงานด้านงบประมาณ
ตัวบ่งชี้ที่ 3 การบริหารงานด้านบริหารงานบุคคล
ตัวบ่งชี้ที่ 4 การบริหารงานด้านการบริหารงานทั่วไป
ตัวบ่งชี้ที่ 5 การขับเคลื่อนนโยบายไปสู่การปฏิบัติ
มาตรฐานที่ 3 ผลการบริหารและการจัดการศึกษา
ของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา (40%)
ตัวบ่งชี้ที่ 1 สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา มีผลงาน
ที่แสดงความสาเร็จ และเป็นแบบอย่างได้
ตัวบ่งชี้ที่ 2 สถานศึกษามีคุณภาพตามมาตรฐาน
การประกันคุณภาพการศึกษา
ตัวบ่งชี้ที่ 3 ผู้เรียนทุกระดับการศึกษามีคุณภาพตามหลักสูตร

ปีงบประมาณ ปีงบประมาณ ปีงบประมาณ
2557
2558
2559

30
(ดีเยี่ยม)
40
(ดีเยี่ยม)
40
(ดีเยี่ยม)
35
(ดีเยี่ยม)
35
(ดีเยี่ยม)
30
(ดีเยี่ยม)
30
(ดีเยี่ยม)
30
(ดีเยี่ยม)
30
(ดีเยี่ยม)
30
(ดีเยี่ยม)
30
(ดีเยี่ยม)
29
(ดีมาก)
25
(ดีเยี่ยม)
25
(ดีเยี่ยม)
5
(ปรับปรุง)

30
(ดีเยี่ยม)
40
(ดีเยี่ยม)
40
(ดีมาก)
35
(ดีเยี่ยม)
35
(ดีเยี่ยม)
27.60
(ดีเยี่ยม)
24
(ดีมาก)
24
(ดีมาก)
30
(ดีเยี่ยม)
30
(ดีเยี่ยม)
30
(ดีเยี่ยม)
30
(ดีมาก)
25
(ดีเยี่ยม)
25
(ดีเยี่ยม)
5
(พอใช้)

27.91
(ดีเยี่ยม)
52.15
(ดีเยี่ยม)
41.72
(ดีมาก)
ไม่ประเมิน
45.70
(ดีเยี่ยม)
27
(ดีเยี่ยม)
30
(ดีมาก)
37.50
(ดีเยี่ยม)
ไม่ประเมิน
37.50
(ดีเยี่ยม)
30
(ดีมาก)
26
(ดี)
10
(พอใช้)
20
(ดีมาก)
10
(พอใช้)
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มาตรฐาน/ตัวบ่งชี้
ตัวบ่งชี้ที่ 4 ผู้เรียนมีคุณภาพตามจุดเน้น และสมรรถนะสาคัญตาม
หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานพุทธศักราช 2551
ตัวบ่งชี้ที่ 5 ผู้เรียนมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์
ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานพุทธศักราช 2551
ตัวบ่งชี้ที่ 6 ผู้เรียนมีสุขภาพกาย สุขภาพจิต ที่ดี
ตัวบ่งชี้ที่ 7 ประชากรวัยเรียนได้รับสิทธิ และโอกาสทางการศึกษา
ขั้นพื้นฐานเท่าเทียมกัน และส่งเสริมการศึกษาต่อในระดับสูงขึ้น
ตัวบ่งชี้ที่ 8 ความพึงพอใจของผู้รับบริการ
และผู้มีส่วนได้เสีย
คิดเป็นร้อยละ

ปีงบประมาณ ปีงบประมาณ ปีงบประมาณ
2557
2558
2559

25
(ดีเยี่ยม)
25
(ดีเยี่ยม)
20
(ดีมาก)
5
(ปรับปรุง)
15
(ดี)
89
(ดีเยี่ยม)

25
(ดีเยี่ยม)
25
(ดีเยี่ยม)
20
(ดีมาก)
5
(ปรับปรุง)
20
(ดีมาก)
83.85
(ดีเยี่ยม)

20
(ดีมาก)
25
(ดีเยี่ยม)
20
(ดีมาก)
5
(ปรับปรุง)
20
(ดีมาก)
80.91
(ดีเยี่ยม)

ผลการประเมินมาตรฐานสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา (พ.ศ.2557) ของ สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 42 ปีงบประมาณ พ.ศ.2557-2559 พบว่า มีผลการประเมินภาพรวมมากกว่าร้อยละ 80 อยู่ใน
ระดับดีเยี่ยม (2557 = 89%, 2558 = 83.85%, 2559 = 80.91%) เมื่อพิจารณาเป็นรายมาตรฐาน พบว่า มาตรฐาน
ที่ 1 การบริหารจัดการองค์การสู่ความเป็นเลิศ และมาตรฐานที่ 2 การบริหารและการจัดการศึกษาที่มีประสิทธิภาพ
มีผลการประเมินอยู่ในระดับดีเยี่ยมทั้ง 3 ปีงบประมาณ และที่มีผลการประเมินต่าสุดคือ มาตรฐานที่ 3 ผลการ
บริหารและการจัดการศึกษาของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา มีผลการประเมินปีงบประมาณ 2557 อยู่ในระดับ
ดีมาก (29%) ปีงบประมาณ 2558 อยู่ในระดับดีมาก (30%) และปีงบประมาณ 2559 อยู่ในระดับดี (26%)

สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 42
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5.8.2 ผลการประเมินการบริหารจัดการของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 42
ตามมาตรฐานสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา (พ.ศ.2560) ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
มาตรฐาน/ตัวบ่งชี้
ระดับคุณภาพ

มาตรฐานที่ 1 การบริหารจัดการองค์การสู่ความเป็นเลิศ (24%)

ดีมาก

ตัวบ่งชี้ที่ 1 การบริหารจัดการที่ดี
ตัวบ่งชี้ที่ 2 การพัฒนาสู่องค์การแห่งการเรียนรู้
ตัวบ่งชี้ที่ 3 การกระจายอานาจและการส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการบริหารและการจัดการศึกษา

ดีเยี่ยม
ดีมาก
ดีมาก

มาตรฐานที่ 2 การบริหารและการจัดการศึกษาที่มีประสิทธิภาพ (36%)
ตัวบ่งชี้ที่ 1 การบริหารงานด้านวิชาการ
ตัวบ่งชี้ที่ 2 การบริหารงานด้านงบประมาณ
ตัวบ่งชี้ที่ 3 การบริหารงานด้านบริหารงานบุคคล
ตัวบ่งชี้ที่ 4 การบริหารงานด้านการบริหารงานทั่วไป
ตัวบ่งชี้ที่ 5 การติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และนิเทศการจัดการศึกษาที่มีประสิทธิภาพ

มาตรฐานที่ 3 สัมฤทธิผลการบริหารและการจัดการศึกษา (40%)
ตัวบ่งชี้ที่ 1 สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา มีผลงานที่แสดงความสาเร็จ และเป็นแบบอย่างได้
ตัวบ่งชี้ที่ 2 สถานศึกษามีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาปฐมวัย และการศึกษาขั้นพื้นฐาน
เพื่อการประกันคุณภาพการศึกษา
ตัวบ่งชี้ที่ 3 ผู้เรียนระดับปฐมวัย และระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานมีคุณภาพตามหลักสูตร
ตัวบ่งชี้ที่ 4 ประชากรวัยเรียนได้รับสิทธิ และโอกาสทางการศึกษาขั้นพื้นฐาน เท่าเทียมกัน
ศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้น หรือมีความรู้ทักษะพื้นฐานในการประกอบอาชีพ
ตัวบ่งชี้ที่ 5 ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พนักงานราชการ ลูกจ้าง ในสานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษา และสถานศึกษา มีผลงานเชิงประจักษ์ตามเกณฑ์ ได้รับการ
ยกย่องเชิดชูเกียรติ
ตัวบ่งชี้ที่ 6 ผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย มีความพึงพอใจในการบริหาร
และการจัดการศึกษา รวมทั้งการให้บริการ

คะแนนรวมของภาพรวม (3 มาตรฐาน)

ดี
ดี
ดีมาก
พอใช้
ดีมาก
ดี

ดี
พอใช้
ดีมาก
ดี
ดี
พอใช้
ดีเยี่ยม

ดี

ผลการประเมินการบริหารจัดการของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 42 ตามมาตรฐาน
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา (พ.ศ.2560) ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ภาพรวม 3 มาตรฐานอยู่ในระดับดี
โดยมาตรฐานที่ 1 อยู่ในระดับดีมาก มาตรฐานที่ 2 และมาตรฐานที่ 3 อยู่ระดับดี ตัวบ่งชี้ที่อยู่ในระดับดีเยี่ยม
มี 2 ตัวบ่งชี้ คือ มาตรฐานที่ 1 ตัวบ่งชี้ที่ 1 การบริหารจัดการที่ดี และ มาตรฐานที่ 3 ตัวบ่งชี้ที่ 6 ผู้รับบริการและผู้
มีส่วนได้เสียมีความพึงพอใจในการบริหาร และการจัดการศึกษา รวมทั้งการให้บริการ สาหรับค่าคะแนนต่าสุดของ
ตัวบ่งชี้ อยู่ในระดับ พอใช้ มีจานวน 3 ตัวบ่งชี้ ได้แก่ มาตรฐานที่ 2 ตัวบ่งชี้ที่ 3 การบริหารงานด้านบริหารงาน
บุคคล มาตรฐานที่ 3 ตัวบ่งชี้ที่ 1 1 สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา มีผลงานที่แสดงความสาเร็จ และเป็นแบบอย่างได้
และตัวบ่งชี้ ที่ 5 ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พนักงานราชการ ลูกจ้าง ในสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
และสถานศึกษา มีผลงานเชิงประจักษ์ตามเกณฑ์ ได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติ
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 42
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5.8.3 ผลการติดตามและประเมินมาตรฐานสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา สานักงานเขตพื้นที่
การศึกษามัธยมศึกษา เขต 42 ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
มาตรฐาน/ตัวบ่งชี้
ระดับคุณภาพ

มาตรฐานที่ 1 การบริหารจัดการองค์การสู่ความเป็นเลิศ (24%)

ดีมาก

ตัวบ่งชี้ที่ 1 การบริหารจัดการที่ดี
ตัวบ่งชี้ที่ 2 การพัฒนาสู่องค์การแห่งการเรียนรู้
ตัวบ่งชี้ที่ 3 การกระจายอานาจและการส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการบริหารและการจัดการศึกษา

ดีมาก
พอใช้
ดีมาก

มาตรฐานที่ 2 การบริหารและการจัดการศึกษาที่มีประสิทธิภาพ (36%)

ดี

ตัวบ่งชี้ที่ 1 การบริหารงานด้านวิชาการ
ตัวบ่งชี้ที่ 2 การบริหารงานด้านงบประมาณ
ตัวบ่งชี้ที่ 3 การบริหารงานด้านบริหารงานบุคคล
ตัวบ่งชี้ที่ 4 การบริหารงานด้านการบริหารงานทั่วไป
ตัวบ่งชี้ที่ 5 การติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และนิเทศการจัดการศึกษาที่มีประสิทธิภาพ

ดีมาก
ดี
ปรับปรุง
ดี
ดี

มาตรฐานที่ 3 สัมฤทธิผลการบริหารและการจัดการศึกษา (40%)

ดีมาก

ตัวบ่งชี้ที่ 1 สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา มีผลงานที่แสดงความสาเร็จ และเป็นแบบอย่างได้
ตัวบ่งชี้ที่ 2 สถานศึกษามีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาปฐมวัย และการศึกษาขั้นพื้นฐาน
เพื่อการประกันคุณภาพการศึกษา
ตัวบ่งชี้ที่ 3 ผู้เรียนระดับปฐมวัย และระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานมีคุณภาพตามหลักสูตร

พอใช้
ดีเยี่ยม
ดีเยี่ยม

ตัวบ่งชี้ที่ 4 ประชากรวัยเรียนได้รับสิทธิ และโอกาสทางการศึกษาขั้นพื้นฐาน เท่าเทียมกัน
ศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้น หรือมีความรู้ทักษะพื้นฐานในการประกอบอาชีพ
ตัวบ่งชี้ที่ 5 ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พนักงานราชการ ลูกจ้าง ในสานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษา และสถานศึกษา มีผลงานเชิงประจักษ์ตามเกณฑ์ ได้รับการ
ยกย่องเชิดชูเกียรติ
ตัวบ่งชี้ที่ 6 ผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย มีความพึงพอใจในการบริหาร
และการจัดการศึกษา รวมทั้งการให้บริการ

ปรับปรุง

คะแนนรวมของภาพรวม (3 มาตรฐาน)

ดีมาก

ดีเยี่ยม

ดีมาก

ผลการประเมินการบริหารจัดการของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 42 ตามมาตรฐาน
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา (พ.ศ.2560) ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ภาพรวม 3 มาตรฐานอยู่ในระดับดีมาก
โดยมาตรฐานที่ 1 อยู่ในระดับดีมาก มาตรฐานที่ 2 อยู่ในระดับดี และมาตรฐานที่ 3 อยู่ระดับดีมาก ตัวบ่งชี้ที่อยู่ใน
ระดับดีเยี่ยม มี 3 ตัวบ่งชี้ คือ มาตรฐานที่ 3 ตัวบ่งชี้ที่ 2 สถานศึกษามีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาปฐมวัย และ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน เพื่อการประกันคุณภาพการศึกษา ตัวบ่งชี้ที่ 3 ผู้เรียนระดับปฐมวัย และระดับการศึกษาขั้น
พื้นฐาน มีคุณภาพตามหลักสูตร และตัวบ่งชี้ที่ 4 ประชากรวัยเรียนได้รับสิทธิ และโอกาสทางการศึกษาขั้นพื้นฐาน
เท่าเทียมกัน ศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้น หรือมีความรู้ทักษะพื้นฐานในการประกอบอาชีพ สาหรับค่าคะแนนต่าสุด
ของตัว บ่ งชี้ อยู่ ในระดับ ปรั บ ปรุ ง มีจ านวน 2 ตัว บ่งชี้ ได้แ ก่ มาตรฐานที่ 2 ตั ว บ่งชี้ที่ 3 การบริห ารงานด้า น
บริหารงานบุคคล มาตรฐานที่ 3 ตัวบ่งชี้ที่ 5 ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พนักงานราชการ ลูกจ้าง ใน
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา และสถานศึกษา มีผลงานเชิงประจักษ์ตามเกณฑ์ ได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติ
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 42
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5.9 ผลการปฏิบัติราชการตามคารับรองการปฏิบัติราชการ
ในปีงบประมาณ 2560 คณะรัฐมนตรีในการประชุมเมื่อวันที่ 5 เมษายน 2559 มีมติเห็นชอบกับ
การประเมินส่วนราชการ และข้าราชการพลเรือนในความรับผิดชอบของฝ่ายบริหาร ตามคาสั่งของคณะรักษาความ
สงบแห่งชาติ (คสช.) ที่ 5/2559 เรื่องมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ โดยมอบให้สานักงาน
ก.พ.ร. เป็นผู้ประเมินส่วนราชการ ซึ่งมีผลบังคับใช้เมื่อวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2559 และในการประชุมคณะกรรมการ
พัฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร.) ครั้งที่ 5/2559 เมื่อวันที่ 29 พฤศจิกายน ได้มีมติเห็นชอบกับกรอบการประเมินส่วน
ราชการตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ (มาตรา 44) ประจาปีงบประมาณ 2560 แทน
การจั ด ทาค ารั บ รองการปฏิ บั ติ ร าชการในระบบเดิ ม โดยมี วั ตถุ ป ระสงค์ เ พื่ อพั ฒ นาระบบการด าเนิ น งานของ
ส่วนราชการ ในการขับเคลื่อนภารกิจสาคัญของรัฐบาล การแก้ไขปัญหา และการอานวยความสะดวกแก่ประชาชน
และเพื่อเพิ่มศักยภาพของส่วนราชการในการสนับสนุนการพัฒนาประเทศ รวมทั้งใช้ เป็นข้อมูลเพื่อประกอบการให้
คุณให้โทษต่อหน่วยงาน และผู้บริหารซึ่งเป็นกลไกสาคัญในการขับเคลื่อนภารกิจที่สาคัญของรัฐบาล และการดาเนิน
ตามภารกิจหน่วยงานของรัฐ สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เป็นส่วนราชการที่ต้องได้รับการประเมิน
ตามมาตรการฯ ดั ง กล่ า ว ได้ จั ด ท ารายละเอี ย ดตั ว ชี้ วั ด ประจ าปี ง บประมาณ 2560 ซึ่ ง ผ่ า นการเจรจากั บ
คณะกรรมการเจรจาข้อตกลงว่าด้วยผลงานที่สานักงาน ก.พ.ร. มอบหมาย และเห็นชอบร่วมกันให้ใช้เป็นตัวชี้วัดผล
การปฏิบัติราชการประจาปี โดยมีกรอบการประเมิน 5 องค์ประกอบ ดังนี้
องค์ประกอบที่ 1 ประสิทธิภาพในการดาเนินงานตามหลักภารกิจพื้นฐาน (Function base)
จานวน 5 ตัวชี้วัด
องค์ประกอบที่ 2 ประสิทธิภาพในการดาเนินงานตามหลักภารกิจยุทธศาสตร์ หรือภารกิจที่ได้รับ
มอบหมายเป็นพิเศษ (Agenda base) จานวน 3 ตัวชี้วัด
องค์ประกอบที่ 3 ประสิทธิภาพในการดาเนินงานตามหลักหลักภารกิจพื้นที่ หรือการบูรณาการ
ดาเนินงานหลายหน่วยงาน (Area base) ไม่มีตัวชี้วัดในองค์ประกอบนี้
องค์ประกอบที่ 4 ประสิทธิภาพในการบริหารจัดการและพัฒนานวัตกรรมในการบริหารจัดการ
ระบบงาน (Innovation base) จานวน 2 ตัวชี้วัด
องค์ประกอบที่ 5 ศักยภาพในการเป็ นส่วนราชการที่มีความสาคัญเชิงยุทธศาสตร์เพื่อการพัฒนา
(Potential base) จานวน 1 ตัวชี้วัด
ทั้งนี้ แนวทางการประเมินตามองค์ประกอบ มีวิธีการประเมินดังนี้ คือ
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วิธีการประเมินส่วนราชการตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ
สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (2560, หน้า 18)

ระดับการประเมิน
ส่วนราชการ/จังหวัด

สรุปผลการประเมิน
ระดับคุณภาพ

เกณฑ์การประเมิน
เป็นส่วนราชการที่มีผลการดาเนินงานอยู่ในระดับสูง
กว่าเป้าหมายทุกองค์ประกอบที่ประเมิน

ระดับมาตรฐาน

เป็นส่วนราชการที่มีผลการดาเนินงาน
อยู่ในระดับสูงกว่าเป้าหมายไม่ครบทุกองค์ประกอบที่
ประเมิน แต่ไม่มีองค์ประกอบใดองค์ประกอบหนึ่ง
ได้รับการประเมินในระดับต่ากว่าเป้าหมาย

ระดับต้องปรับปรุง

เป็นส่วนราชการที่มีผลการดาเนินงานอยู่ในระดับต่า
กว่าเป้าหมายในองค์ประกอบใดองค์ประกอบหนึ่ง
(แม้ว่าได้รับการประเมินในองค์ประกอบอื่นในระดับ
เป็นไปตามเป้าหมายหรือสูงกว่าเป้าหมาย)

องค์ประกอบ
1. Function base
2. Agenda base
3. Area base
4. Innovation base
5. Potential base

สูงกว่าเป้าหมาย

มีผลคะแนนสูงกว่าร้อยละ 67

เป็นไปตามเป้าหมาย

มีผลคะแนนระหว่างร้อยละ 50 - 67

ต่ากว่าเป้าหมาย

มีผลคะแนนต่ากว่าร้อยละ 50

ตัวชี้วัด

ผ่าน

ผลการดาเนินงานเป็นตามเป้าหมาย หรือ
สูงกว่าเป้าหมายที่ตั้งไว้

ไม่ผ่าน

ผลการดาเนินงานเป็นต่ากว่าเป้าหมายที่วางไว้
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5.9.1 ผลการปฏิบัติราชการตามคารับรองการปฏิบัติราชการ ของ สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 42 KRS (KPI Report System) ปีงบประมาณ 2560
ค่าคะแนนเฉลี่ยแบบถ่วงน้าหนัก เท่ากับ 3.99415
รายการตัวชี้วัด
องค์ประกอบที่ 1 ประสิทธิภาพในการด้าเนินงานตามภารกิจหลัก
พืน้ ฐานฯ (Functional base) (น้้าหนัก 12.667)
1.1 ร้อยละผู้เรียนต่อประชากรกลุ่มอายุ (3-5 ปี /6-11 ปี /
12-14 ปี/ 15-17 ปี) (น้าหนัก 2)

ค่าคะแนนทีไ่ ด้

ค่าคะแนนถ่วงน้้าหนัก

ผลประเมิน

4.92102

1.4609

ผ่าน 2 จาก 4 ตัวชีว้ ด
ั (50%)
เป็ นไปตามเป้ าหมาย(50-67%)
ผ่าน
ไม่ผา่ น

4.555

0.21351

1.2 ขีดความสามารถในการแข่งขันด้านการศึกษาของประเทศ
จากรายงาน (IMD 2017) (น้าหนัก 0)

-

-

1.3 ระดับคะแนนเฉลี่ยผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ
ขันพืนฐาน (O-NET) (น้าหนัก 2.667)

4.95858

0.30994

5

0.46873



5

0.46873



5

1.17202

5

0.3908



5

0.78122



-

-

-

1.4 ระดับความส้าเร็จในการประเมินคุณภาพสถานศึกษา
(น้าหนัก 4)
1.5 ระดับความส้าเร็จของการพัฒนาครู (น้าหนัก 4)
องค์ประกอบที่ 2 ประสิทธิภาพในการด้าเนินงานตามหลักภารกิจ
ยุทธศาสตร์ฯ (Agenda base) (น้้าหนัก 10.0017)
2.1 การสร้างความรับรู้ความเข้าใจแก่ประชาชน
(น้าหนัก 3.335)
2.2 ระดับความส้าเร็จในการด้าเนินงานตามนโยบาย
ลดเวลาเรียน เพิม่ เวลารู้ ของสถานศึกษา (น้าหนัก 6.6667)
2.3 ระดับความส้าเร็จในการด้าเนินการแก้ไขปัญหาโรงเรียน
ในโครงการ ICU (น้าหนัก 0)
องค์ประกอบที่ 3 ประสิทธิภาพในการด้าเนินงานตามหลักภารกิจ
พืน้ ที/่ ท้องถิน่ ฯ (Area base) (น้้าหนัก 0)



-

-



ผ่าน 2 จาก 2 ตัวชีว้ ด
ั (100%)
สูงกว่าเป้ าหมาย(>67%)
ผ่าน
ไม่ผา่ น

-

-

0

-

-

2.9041

1.36123

4.1 ประสิทธิภาพการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ (น้าหนัก 10)

4.8082

1.12687



4.2 ข้อเสนอประสิทธิภาพในการบริหารจัดการและพัฒนา

1

0.23436



(น้าหนัก )
องค์ประกอบที่ 4 ประสิทธิภาพในการบริหารจัดการและพัฒนา
นวัตกรรมฯ (Innovation base) (น้้าหนัก 20)

ไม่ผา่ น

-

-

ผ่าน 0 จาก 2 ตัวชีว้ ด
ั (0%)
ตา่ กว่าเป้ าหมาย(<50%)
ผ่าน
ไม่ผา่ น

-

องค์ประกอบที่ 5 ศักยภาพในการเป็นส่วนราชการทีม่ ีความส้าคัญ
เชิงยุทธศาสตร์ฯ (Potential base) (น้้าหนัก 0)

-

0

5.1 การจัดท้าและด้าเนินการตามแผนการขับเคลื่อน
ยุทธศาสตร์ชาติ (น้าหนัก 0)

-

-

รวม ( น้้าหนัก 42.6687)

ผ่าน

3.99415

ผ่าน

ไม่ผา่ น

-

-

ระด ับคุณภาพ(1)
ระด ับมาตรฐาน(1)
ระด ับต้อ งปร ับปรุง(1)
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5.9.2 ผลการปฏิบัติราชการตามคารับรองการปฏิบัติราชการ ของ สานักงานเขตพื้นที่
การศึกษามัธยมศึกษา เขต 42 KRS (KPI Report System) ปีงบประมาณ 2561
ค่าคะแนนเฉลี่ยแบบถ่วงน้าหนัก เท่ากับ 4.35924
องค์ประกอบที่ 1 Function Base (นา้ หน ัก 8.8233)

ผ่าน 1 จาก 3 ตัวชีว้ ดั
(33.3333333333%)
3.87163

0.89345

ตา่ กว่าเป้ าหมาย(<50%)
ผ่าน

ไม่ผา่ น

1.1 ร ้อยละผู ้เรียนต่อประชากรกลุม่ อายุ (3-5ปี /6-11ปี /12-14ปี /15-17ปี ) (น้ าหนั ก 0)

-

-

-

-

1.1.1 ร ้อยละผู ้เรียนระดับปฐมวัย (3-5 ปี ) (น้ าหนั ก 0)

-

-

-

-

-

1.1.2 ร ้อยละผู ้เรียนระดับประถมศึกษา (6-11 ปี ) (น้ าหนั ก 0)

-

-

1.1.3 ร ้อยละผู ้เรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต ้น (12-14 ปี ) (น้ าหนั ก 2.9411)

2.9902

0.23002

-

1.1.4 ร ้อยละผู ้เรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (15-17 ปี ) (มัธยมปลาย/ปวช.) (น้ าหนั ก 2.9411)

4.6247

0.35575

1.2 ขีดความสามารถในการแข่งขันด ้านการศึกษาของประเทศจากรายงาน (IMD 2018) (น้ าหนั ก 0)

-

-

-

1.3 ระดับคะแนนเฉลีย่ ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขนั ้ พืน้ ฐาน (O-NET) (น้ าหนั ก 2.9411)

4

0.30769

P

1.4 ระดับความสาเร็จของการดาเนินโครงการพัฒนาครูครบวงจร (น้ าหนั ก 0)

-

-

-

5

0.38462

5
-

0.38462
-

-

0
-

4.45058

3.08117
0.38462
0.38462
-

ผ่าน
P
P
-

ไม่ผา่ น

5
5
-

-

-

-

P
P
-

-

ผ่าน 1 จาก 1 ตัวชีว้ ดั (100%)
องค์ประกอบที่ 2 Agenda Base (นา้ หน ัก 2.9411)
2.1 การสร ้างความรับรู ้ความเข ้าใจแก่ประชาชน (น้ าหนั ก 2.9411)
2.2 ร ้อยละของครูทเี่ ข ้ารับการพัฒนาครูภาษาอังกฤษในระดับภูมภิ าค (Boot Camp) (น้ าหนั ก 0)
องค์ประกอบที่ 3 Area Base (นา้ หน ัก 0)
(น้ าหนั ก )
องค์ประกอบที่ 4 Innovation Base (นา้ หน ัก 26.4699)
4.1 การพัฒนานวัตกรรม ระดับสานั กงานเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษา (น้ าหนั ก 2.9411)
4.2 การพัฒนาประสิทธิภาพในการปฏิบตั งิ าน (น้ าหนั ก 0)
4.2.1 การประหยัดไฟฟ้ าและน้ ามัน (น้ าหนั ก 0)
4.2.2 การลดกระดาษ (น้ าหนั ก 2.9411)
4.2.3 การบูรณาการงบประมาณ (น้ าหนั ก 0)
4.2.4 การพัฒนาระบบรายงานผลตัวชีว้ ดั (KRS) (น้ าหนั ก 0)
4.2.5 โครงการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดาเนินงานหน่วยงานภาครัฐของ สานั กงาน
คณะกรรมการการศึกษาขัน้ พืน้ ฐาน (Integrity and Transparency Assessment : ITA) ประจาปี งบประมาณ
พ.ศ. 2561 (น้ าหนั ก 0)

สูงกว่าเป้ าหมาย(>67%)
ผ่าน
P
ผ่าน
-

ไม่ผา่ น
-

ไม่ผา่ น
-

ผ่าน 6 จาก 8 ตัวชีว้ ดั (75%)

สูงกว่าเป้ าหมาย(>67%)

-

4.2.6 โครงการห ้องเรียนกีฬา (น้ าหนั ก 0)

-

-

-

4.2.7 การรับนั กเรียนโดย Smart Card และการจัดทาข ้อมูลผลสัมฤทธิท์ างการศึกษา (GPA) (น้าหนั ก 2.9411)

5

0.38462

P

4.2.8 โครงการโรงเรียนประชารัฐ (น้ าหนั ก 0)

-

-

-

1.4

0.10769

-

-

4.6552

0.35809

-

-

-

5

0.38462

P

4.2.12.2 การจัดทาบัญชีต ้นทุนต่อหน่วยผลผลิต (ในส่วนของการดาเนินการตามแผนเพิม่ ประสิทธิภาพ
การดาเนินงานประจาปี งบประมาณ พ.ศ. 2561) (น้ าหนั ก 5.8822)

5

0.76923

P

4.2.12.3 การตรวจสอบทางการเงินและบัญชีของสานั กงานเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษา (น้ าหนั ก 2.9411)

4

0.30769

P

-

0

ผ่าน

5.1 การจัดทาและดาเนินการตามแผนการขับเคลือ่ นยุทธศาสตร์ชาติ (น้ าหนั ก 0)

-

-

-

-

5.2 การดาเนินการจัดทาแผนปฏิรปู องค์การ (น้ าหนั ก 0)

-

-

-

-

4.2.9 ร ้อยละของโรงเรียนวิถพ
ี ท
ุ ธทีผ่ า่ นการประเมินผลการดาเนินการ 29 ประการสูค่ วามเป็ นโรงเรียนวิถพ
ี ท
ุ ธ
(น้ าหนั ก 2.9411)
4.2.10 พุธเช ้า ข่าว สพฐ. (น้ าหนั ก 0)
4.2.11 โครงการพัฒนาระบบการรายงานข ้อมูลการเงินด ้านการศึกษาของสถานศึกษา
(ระบบบัญชีการศึกษาขัน้ พืน้ ฐาน) (น้ าหนั ก 2.9411)
4.2.12 การจัดทาบัญชีต ้นทุนต่อหน่วยผลผลิต/การตรวจสอบทางการเงินและบัญชีของ สพท. (น้ าหนั ก 0)
4.2.12.1 ระดับความสาเร็จของการจัดทาบัญชีต ้นทุนต่อหน่วยผลผลิต (น้ าหนั ก 2.9411)

องค์ประกอบที่ 5 Potential Base (นา้ หน ัก 0)

รวม ( นา้ หน ัก 38.2343)

4.35924

P

-

P
-

-

ไม่ผา่ น

ระด ับคุณภาพ (2 องค์)
ระด ับมาตรฐาน (0 องค์)
 ระด ับต้องปร ับปรุง (1 องค์)
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ผลการประเมินสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 42 ตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพ
ในการปฏิบัติราชการ ประจาปีงบประมาณ 2560 – 2562 ซึ่งเป็นกรอบการประเมินที่เปลี่ยนแนวทางการประเมิน
ตามคารับรองการปฏิบัติราชการแบบเดิม มาเป็นการประเมินการปฏิบัติราชการ ตามมาตรา44
ในปีงบประมาณ 2560 มีผลการดาเนินการในภาพรวมอยู่ในระดับที่ต้องปรับปรุง (ระดับคุณภาพ 1
องค์ประกอบ ระดับมาตรฐาน 1 องค์ประกอบ และระดับต้องปรับปรุง 1 องค์ประกอบ) โดยผลการประเมิน
องค์ประกอบที่ 1 (Functional base) เป็นไปตามเป้าหมาย (50%) องค์ประกอบที่ 2 (Agenda base) สูงกว่า
เป้าหมาย (100%) และองค์ประกอบที่ 4 (Innovation base) ต่ากว่าเป้าหมาย (0%)
ในปีงบประมาณ 2561 มีผลการดาเนินการในภาพรวมอยู่ในระดับที่ต้องปรับปรุง (ระดับคุณภาพ 2
องค์ประกอบ และระดับต้องปรับปรุง 1 องค์ประกอบ) โดยผลการประเมินองค์ประกอบที่ 1 (Functional base)
ต่ากว่าเป้าหมาย (33.33%) องค์ประกอบที่ 2 (Agenda base) สูงกว่าเป้าหมาย (100%) และองค์ประกอบที่ 4
(Innovation base) สูงกว่าเป้าหมาย (75%)
5.9.3 ผลการปฏิบัติราชการตามคารับรองการปฏิบัติราชการ ของ สานักงานเขตพื้นที่
การศึกษามัธยมศึกษา เขต 42 KRS (KPI Report System) ปีงบประมาณ 2562
ในปีงบประมาณ 2562 มติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 6 พฤศจิกายน 2561 เห็ นชอบตามที่สานักงาน
ก.พ.ร. เสนอ เกี่ยวกับการประเมินส่วนราชการตามมาตรการปรับปรุ งประสิ ทธิภาพในการปฏิบัติราชการ ประจาปี
งบประมาณ พ.ศ. 2562 โดยองค์ประกอบการประเมินยังคงมี 5 องค์ประกอบตามที่คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบไว้ แต่ได้
เพิ่มประเด็นการบูรณาการการดาเนินงานร่วมกับหลายหน่วยงาน ไว้ที่องค์ประกอบที่ 1 Function Base ปรับปรุง
หลักเกณฑ์การประเมินเป็นการคานวณคะแนนเฉลี่ยเป็นร้อยละของทุกองค์ประกอบ และยกเลิกหลักเกณฑ์ส่วนราชการ
ที่มี ผลการด าเนิ นงานต่ ากว่าเป้ าหมายเพี ยง 1 องค์ ประกอบ ให้ ถือว่าอยู่ในระดั บต้องปรับปรุง และปรับปรุ งรอบ
ระยะเวลาการประเมินเป็นปีละ 1 รอบ (1 ตุลาคม – 30 กันยายน) จากเดิมต้องประเมินปีละ 2 รอบ
แนวทางดาเนินการตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการของสานักงานเขต
พื้นที่การศึกษา ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ประกอบด้วย
1. การประเมินส่วนราชการตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ มีกรอบการ
ประเมิน 5 องค์ประกอบ (Function Base / Agenda Base / Area Base / Innovation Base / Potential Base)
2. การประเมินผู้บริหารองค์การ (ตามข้อสั่งการนายกรัฐ มนตรี) ได้แก่ การลดพลังงาน มาตรการ
ลดและคัดแยกขยะมูลฝอยในหน่วยงานภาครัฐ การประหยัดงบประมาณ การกากับดูแลการทุจริต ภาวะผู้นา
ระบบติดตามการปฏิบัติงานเพื่อบริหารงานขององค์การ การส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลในองค์การ การสร้าง
คุณธรรม จริยธรรมในองค์การ การเสริมสร้างขวัญกาลังใจ/การดูแลเอาใจใส่ผู้ใต้บังคับบัญชา และการบูรณาการ
ข้อมูลระหว่างหน่วยงาน (Integration)
ผลการประเมินระดับส่วนราชการ พิจารณาในภาพรวมทั้ง 5 องค์ประกอบ/กรอบการประเมินของ
ส่วนราชการ โดยคานวณเป็นคะแนนเฉลี่ยของทุกองค์ประกอบ และแบ่งเกณฑ์การประเมินเป็น 4 ระดับ คือ ระดับ
คุณภาพ (90-100 คะแนน) ระดับมาตรฐานขั้นสูง (75-89.99 คะแนน) ระดับมาตรฐานขั้นต้น (60-74.99 คะแนน)
และระดับต้องปรับปรุง (ต่ากว่า 60 คะแนน)
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ผลการปฏิบัติราชการตามคารับรองการปฏิบัติราชการ ของ สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 42 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ผลการประเมิน อยู่ในระดับมาตรฐานขั้นสูง (80.75)
คะแนน

คะแนนเฉลีย
่
ถ่วงนา้ หน ัก

3.88083

0.58212

1.64250

0.08212

-

-

5.00000

0.25000

5.00000

0.25000

-

0.00000

-

-

-

-

-

0.00000

-

-

องค์ประกอบที่ 4 ประสิทธิภาพในการบริหารจ ัดการและพ ัฒนา
นว ัตกรรมฯ (Innovation Base) (นา้ หน ัก 0)

-

0.00000

4.1 ความสาเร็จของการลดขัน
้ ตอนและระยะเวลาการให ้บริการในคูม
่ อ
ื
สาหรับประชาชนของส่วนราชการ (น้ าหนัก 0)

-

-

ั
องค์ประกอบที่ 5 ศกยภาพในการเป
็ นส่วนราชการทีม
่ ค
ี วามสาค ัญเชิง
ยุทธศาสตร์ฯ (Poteantial Base) (นา้ หน ัก 0)

-

0.00000

5.1 การประเมินผลสาเร็จของการดาเนินการขับเคลือ
่ นตามแผนปฏิรูป
องค์การของส่วนราชการ (น้ าหนัก 0)

-

-

4.06505

3.45530

5.00000

0.50000

5.00000

0.25000

5.00000

0.25000

3.00000

0.15000

4.00000

0.20000

5.00000

0.75000

3.00000
1.00000
3.81898

0.30000
0.05000
0.76379

4.83000

0.24150

-

4.03742

คะแนน
้ ฐานฯ
องค์ประกอบที่ 1 ประสิทธิภาพในการดาเนินงานตามภารกิจพืน
(Function Base) (นา้ หน ัก 14.2857)
1.1 ร ้อยละความสาเร็จของการดาเนินการจัดเก็บข ้อมูล
ผลการเรียนรายบุคคล (น้ าหนัก 4.7619)
1.2 ขีดความสามารถในการแข่งขันด ้านการศึกษาของประเทศไทย
จากรายงาน (IMD 2019) (น้ าหนัก 0)
1.3 ระดับคะแนนเฉลีย
่ ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขน
ั ้ พืน
้ ฐาน
(O-NET) (น้ าหนัก 4.7619)
1.4 ร ้อยละความสาเร็จของการดาเนินการจัดเก็บข ้อมูลบุคลากร
ด ้วยระบบ EMIS (น้ าหนัก 4.7619)
องค์ประกอบที่ 2 ประสิทธิภาพในการดาเนินงานตามหล ักภารกิจ
ยุทธศาสตร์ แนวทางปฏิรูปภาคร ัฐ นโยบายเร่งด่วนฯ (Agenda Base)
(นา้ หน ัก 0)
(ยกเลิกตัวชีว้ ด
ั )2.1 โครงการพัฒนาครูรูปแบบครบวงจร (น้ าหนัก 0)
้ จงประเด็นสาคัญทีท
2.2 ร ้อยละการชีแ
่ น
ั ต่อสถานการณ์ (ถ ้ามี)
(น้ าหนัก 0)
้ ที/
องค์ประกอบที่ 3 ประสิทธิภาพในการดาเนินงานตามหล ักภารกิจพืน
่
ท้องถิน
่ ฯ (Area Base) (นา้ หน ัก 0)
(น้ าหนัก )

การประเมินผูบ
้ ริหารองค์การ ประจาปี งบประมาณ พ.ศ. 2562 (นา้ หน ัก
80.9524)
6.1 การลดพลังงาน (น้ าหนัก 9.5238)
6.2 มาตรการลดและคัดแยกขยะมูลฝอยในหน่วยงานภาครัฐ (น้ าหนัก
4.762)
6.3 การประหยัดงบประมาณ : ระดับความสาเร็จของการจัดทาบัญชีต ้นทุน
ต่อหน่วยผลผลิต (น้ าหนัก 4.7619)
6.4 การกากับดูแลการทุจริต (น้ าหนัก 4.7619)
6.5 ภาวะผู ้นา (มาตรฐานเขตฯ มาตรฐานที่ 1 การบริหารจัดการองค์การสู่
้ ี่ 1 การบริหารจัดการทีด
ความเป็ นเลิศ ตัวบ่งชีท
่ )ี (น้ าหนัก 4.7619)
6.6 ระบบติดตามการปฏิบัตงิ านเพือ
่ การบริหารงานขององค์การ (น้ าหนั ก
14.2857)
6.7 การส่งเสริมการใช ้เทคโนโลยีดจิ ท
ิ ล
ั ในองค์การ (น้ าหนัก 0)
6.7.1 การใช ้ระบบ Video Conference (น้ าหนัก 9.5238)
6.7.2 ความมั่นคงปลอดภัยในไซเบอร์ (Cyber) (น้ าหนัก 4.7619)
6.8 การสร ้างคุณธรรม จริยธรรมในองค์การ (น้ าหนั ก 19.0476)
6.9 การเสริมสร ้างขวัญกาลังใจ/การดูแลเอาใจใส่ผู ้ใต ้บังคับบัญชา
(น้ าหนัก 4.7619)
6.10 การบูรณาการข ้อมูลระหว่างหน่วยงาน (น้ าหนั ก 0)

สรุปผลการประเมินสว่ นราชการ
 ระด ับคุณภาพ
 ระด ับมาตรฐานขนต้
ั้ น

 ระด ับมาตรฐานขนสู
ั้ ง (80.75)
 ระด ับต้องปร ับปรุง
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 42

125
แผนพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ.2563-2565

5.10 ผลการบริหารและการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน ของ สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ตามตัวชี้วัดตามแผนปฏิบัติราชการ สพฐ.
สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โดยสานักติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ได้ด าเนิ นการติดตามและประเมินผลการบริ หารจัดการศึกษาขั้ นพื้ นฐานตามยุทธศาสตร์ ส านักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน ของสานั กงานเขตพื้นที่การศึกษา 225 เขต ได้แก่ สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
183 เขต และสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา 42 เขต โดยใช้ตัวชี้วัดตามยุทธศาสตร์สานักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน 6 ยุทธศาสตร์ คือ ยุทธศาสตร์ที่ 1 จัดการศึกษาเพื่อความมั่นคง ยุทธศาสตร์ที่ 2 พัฒนาคุณภาพ
ผู้ เรี ยนและส่ งเสริ มการจั ดการศึ กษาเพื่ อสร้ างขีดความสามารถในการแข่งขัน ยุทธศาสตร์ ที่ 3 ส่ งเสริม สนับสนุ น
การพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา ยุทธศาสตร์ที่ 4 ขยายโอกาสการเข้าถึงบริการทางการศึกษาและการเรียนรู้
อย่างมีคุณภาพ ยุทธศาสตร์ที่ 5 การจัดการศึกษาเพื่อเสริมสร้างคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม และยุทธศาสตร์
ที่ 6 การพัฒนาระบบบริหารจัดการและส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา เป็นกรอบในการติดตาม
และประเมินผล ที่มีรูปแบบการรายงานข้อมูลทางระบบอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Monitoring and Evaluation
System : e-MES) สรุปผลการประเมินของ สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 42 ในระยะ 3 ปี ดังนี้
5.10.1 ผลการติดตามและประเมินผล การบริหารจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน (ตัวชี้วัดความสาเร็จ
ตามยุทธศาสตร์แผนปฏิบัติราชการ) ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 42
ที่ ยุทธศาสตร์
ผลประเมิน ค่าเฉลี่ย ระดับคุณภาพ
1 ยุทธศาสตร์ที่ 1 หลักสูตรและกระบวนการเรียนการสอน
3.75
ดีมาก
1.1 ร้อยละ 100 ของสถานศึกษามีหลักสูตรสถานศึกษา
2
เหมาะสมกับผู้เรียน สอดคล้องกับหลักสูตรแกนกลาง
การศึกษาขั้นพื้นฐาน
1.2 ร้อยละ 100 ของสถานศึกษากลุ่มเป้าหมาย ดาเนินการ
4
ตามแนวทางนโยบายลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้
1.3 ร้อยละ 100 ของผู้เรียนที่มีคุณธรรม จริยธรรม ตาม
4
ค่านิยมหลักของคนไทย 12 ประการ สอดคล้องตามช่วงวัย
1.4 ร้อยละ 100 ของสถานศึกษาที่นาหลักปรัชญาเศรษฐกิจ
5
พอเพียงประยุกต์ใช้ในสถานศึกษา
2 ยุทธศาสตร์ที่ 2 การผลิตและพัฒนาครู
2.00
ปานกลาง
2.1 ร้อยละ 100 ของศึกษานิเทศก์ที่ได้รับการพัฒนามาตรฐาน
1
วิชาชีพ
2.2 ร้อยละ 100 ของครูและบุคลากรทางการศึกษาได้รับการ
3
พัฒนาด้วยระบบ TEPE Online
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ที่
3

4

ยุทธศาสตร์
ยุทธศาสตร์ที่ 3 การทดสอบ การประเมิน การประกัน
คุณภาพ และพัฒนามาตรฐานการศึกษา
3.1 ร้อยละ 100 ของสถานศึกษา สังกัด สพฐ. มีระบบประกัน
คุณภาพภายในที่เข้มแข็งพร้อมรับการประเมินภายนอก
3.2 จานวนร้อยละของผู้เรียน ชั้น ม.3 และ ม.6 ที่มีคะแนน
ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET)
ตั้งแต่ร้อยละ 50 ขึ้นไป เพิ่มขึ้นจากปีการศึกษาที่ผ่านมา
ยุทธศาสตร์ที่ 5 ไอซีทีเพื่อการศึกษา
ร้อยละของสถานศึกษา ใช้รูปแบบ DLIT ได้เหมาะสม
กับการเรียนรู้ของผู้เรียน
ค่าเฉลี่ยรวม

ผลประเมิน

ค่าเฉลี่ย
3.50

ระดับคุณภาพ
ดีมาก

1

พอใช้

2.56

ปานกลาง

5
2

1

5.10.2 ผลการติดตามและประเมินผล การบริหารจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน (ตัวชี้วัดความสาเร็จ
ตามยุทธศาสตร์แผนปฏิบัติราชการ) ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 42
ระดับ
ระดับ
ยุทธศาสตร์/ตัวชี้วัด
คะแนน คุณภาพ
ยุทธศาสตร์ที่ 1 : จัดการศึกษาเพื่อความมั่นคง
4
ดีเยี่ยม
ตัวชี้วัดที่ 1 ร้อยละของสถานศึกษาในเขตพื้นที่พิเศษมีการพัฒนาการจัดการศึกษาตามบริบทของพื้นที่
ตัวชี้วัดที่ 2 ร้อยละของนักเรียนได้รับการสร้างภูมิคุ้มกัน ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา
ตัวชี้วัดที่ 3 ร้อยละของนักเรียนมีคุณธรรม จริยธรรม คุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามหลักสูตรและ
ค่านิยมหลักของคนไทย 12 ประการ
ตัวชี้วัดที่ 4 ร้อยละของสถานศึกษานา “ศาสตร์พระราชา” มาใช้ในการจัดกระบวนการเรียนรู้

4

ดีเยี่ยม

4

ดีเยี่ยม

ยุทธศาสตร์ที่ 2 : พัฒนาคุณภาพผู้เรียนและส่งเสริมการจัดการศึกษา
เพื่อสร้างขีดความสามารถในการแข่งขัน

1.5

พอใช้

ตัวชี้วัดที่ 5 ร้อยละของเด็กปฐมวัยมีพัฒนาการสมวัย
ตัวชี้วัดที่ 6 ร้อยละของสถานศึกษาปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษาสอดคล้องกับมาตรฐานการเรียนรู้
ตัวชี้วัด เกณฑ์การจบการศึกษาและการบริหารจัดการหลักสูตร ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2560
ตัวชี้วัดที่ 7 ร้อยละของผูเ้ รียนผ่านเกณฑ์การประเมินความสามารถด้านการใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
ตัวชี้วัดที่ 8 ร้อยละของสถานศึกษามีกระบวนการวัดและประเมินผลด้วยวิธีการที่หลากหลาย
ตัวชี้วัดที่ 9 ร้อยละของนักเรียนแต่ละระดับชั้นอ่านออกเขียนได้ตามเกณฑ์ที่ สพฐ. กาหนด
ตัวชี้วัดที่ 10 ร้อยละของนักเรียนอ่านหนังสือตามเกณฑ์ที่ สพฐ. กาหนด
ตัวชี้วัดที่ 11 ร้อยละของผู้เรียนมีทักษะแห่งศตวรรษที่ 21 จากการเรียนรู้ในการปฏิบัติจริง
ตามสภาพความต้องการ และบริบทของแต่ละพื้นที่
ตัวชี้วัดที่ 12 ร้อยละของนักเรียนที่มีคะแนนการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ (O-NET) มากกว่า
ร้อยละ 50 เปรียบเทียบกับปีการศึกษาที่ผ่านมา
12.2.1 ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
12.2.2 ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6

1

พอใช้

n/a
4
-

ดีเยี่ยม
-

1
3

พอใช้
ดีมาก
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ระดับ
ระดับ
คะแนน คุณภาพ

ยุทธศาสตร์/ตัวชี้วัด
ตัวชี้วัดที่ 13 ร้อยละของสถานศึกษาที่สอนนักเรียนในระดับชั้นมัธยมศึกษาตองต้นได้รับการเตรียม
ความพร้อมในการประเมินระดับนานาชาติตามโครงการPISA

n/a

-

3.33

ดีเยี่ยม

2

ดี

4

ดีเยี่ยม

4

ดีเยี่ยม

-

-

ยุทธศาสตร์ที่ 4 : ขยายโอกาสการเข้าถึงบริการทางการศึกษาและการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ

4

ดีเยี่ยม

ตัวชี้วัดที่ 16 ร้อยละของประชากรวัยเรียนได้รับโอกาสในการเข้ารับการศึกษาภาคบังคับเพิ่มขึ้น
ตัวชี้วัดที่ 17 ร้อยละของนักเรียนที่จบการศึกษาภาคบังคับได้รับโอกาสในการศึกษาต่อขั้นพื้นฐานเพิ่มขึ้น

4

ดีเยี่ยม

ยุทธศาสตร์ที่ 5 : การจัดการศึกษาเพื่อเสริมสร้างคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

3

ดีมาก

3

ดีมาก

ยุทธศาสตร์ที่ 6 : การพัฒนาระบบบริหารจัดการและส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วม
ในการจัดการศึกษา

2.5

ดี

ตัวชี้วัดที่ 19 อัตราออกกลางคันของผู้เรียนระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานลดลง
ตัวชี้วัดที่ 20 ร้อยละของสถานศึกษาและหน่วยงานทุกระดับร่วมกันส่งเสริมสนับสนุนให้ผู้ปกครอง
ชุมชน สังคม ฯลฯ มีส่วนร่วมในการพัฒนาคุณภาพผูเ้ รียน
ตัวชี้วัดเพิ่มเติม : ร้อยละของสถานศึกษามีการพัฒนาให้นักเรียนมีภาวะโภชนาการที่ดีตามแนวทาง
กระทรวงสาธารณสุข

2

ดี

3

ดีมาก

-

-

คะแนนเฉลี่ยรวม

3.06

ดีมาก

ยุทธศาสตร์ที่ 3 : ส่งเสริม สนับสนุนการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา
ตัวชี้วัดที่ 14 จานวนครูและบุคลากรทางการศึกษาได้รับการพัฒนาตามมาตรฐานวิชาชีพ
ตัวชี้วัดย่อยที่ 14.1 ร้อยละของครูที่ได้รับการพัฒนาครุตามความต้องการของเขตพื้นที่การศึกษา
(โครงการพัฒนาครูรูปแบบครบวงจร)
ตัวชี้วัดย่อยที่ 14.2 ระดับความสาเร็จของครูที่เข้ารับการพัฒนาครูภาษาอังกฤษในระดับภูมภิ าค
(Boot Camp)
ตัวชี้วัดที่ 15 ร้อยละของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามีระบบการบริหารงานบุคคลที่มีประสิทธิภาพ
ตัวชี้วัดย่อยที่ 15.1 ระดับความสาเร็จของสานักงานเขตพื้นทีก่ ารศึกษามีการใช้ระบบสารสนเทศ
เพื่อการบริหารงานบุคคล (HRMS)
ตัวชี้วัดย่อยที่ 15.2 ร้อยละชองสถานศึกษาที่ได้รับการแก้ปัญหาขาดแคลนครู (ครูผู้ทรงคุณค่าแห่งแผ่นดิน)

ตัวชี้วัดที่ 18 ร้อยละของผู้เรียนระดับการศึกษามีพฤติกรรมที่แสดงออกถึงความตระหนักใน
ความสาคัญของการดาเนินชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม คุณธรรม จริยธรรมและการประยุกต์ใช้หลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในการดาเนินชีวิตเพิ่มขึ้น
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5.10.3 ผลการติดตามและประเมินผล การบริหารจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน (ตัวชี้วัดความสาเร็จ
ตามยุทธศาสตร์แผนปฏิบัติราชการ) ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 42
ค่า
ผลการ การบรรลุ
นโยบาย/ตัวชี้วัด
เป้าหมาย ประเมิน เป้าหมาย
นโยบายที่ 1 จัดการศึกษาเพื่อความมั่นคง
ตัวชี้วัดที่ 3 ร้อยละของสถานศึกษาที่ปรับปรุงหลักสูตร จัดบรรยากาศสิ่งแวดล้อมและ
จัดกิจกรรมการเรียนรู้ให้ผเู้ รียนแสดงออกถึงความรักในสถาบันหลักของชาติ ยึดมัน่ การปกครอง
ระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข มีทัศนคติทดี่ ตี ่อบ้านเมือง มีหลักคิด
ที่ถูกต้อง เป็นพลเมืองดีของชาติ มีคณ
ุ ธรรม จริยธรรม

80

100

บรรลุ

80

100

บรรลุ

80

48.57

ไม่บรรลุ

80

39.35

ไม่บรรลุ

80

39.94

ไม่บรรลุ

100

100

บรรลุ

100

1.22

ไม่บรรลุ

80

55.17

ไม่บรรลุ

100

100

บรรลุ

100

100

บรรลุ

60

83.33

บรรลุ

ลดลง

ไม่ประเมิน

-

80

132.76

ไม่บรรลุ

นโยบายที่ 2 พัฒนาคุณภาพผู้เรียน
ตัวชี้วัดที่ 15 ร้อยละของสถานศึกษาพัฒนาหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน ให้
สอดคล้องกับทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 โดยเน้นการพัฒนาสมรรถนะผู้เรียนเป็น
รายบุคคลฯ
ตัวชี้วัดที่ 16 ร้อยละของสถานศึกษาที่มีการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา
ให้สอดคล้องกับความต้องการของผู้เรียนและพื้นที่
ตัวชี้วัดที่ 21 ร้อยละของผู้เรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้นได้รับการส่งเสริม
สมรรถนะที่จาเป็นด้านการรู้เรื่องการอ่าน (Reading Literacy)
ตัวชี้วัดที่ 22 ร้อยละของผู้เรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้นได้รับการส่งเสริม
สมรรถนะที่จาเป็นด้านการรู้เรื่องคณิตศาสตร์ (Mathematical Literacy)
ตัวชี้วัดที่ 23 ร้อยละของผู้เรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้นได้รับการส่งเสริม
สมรรถนะที่จาเป็นด้านการรู้เรื่องวิทยาศาสตร์ (Scientific Literacy)
ตัวชี้วัดที่ 25 ร้อยละของผู้เรียนที่มีทักษะด้าน Digital Literacy
ในการเรียนรู้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
ตัวชี้วัดที่ 26 ร้อยละของผู้เรียนที่มีความรู้ และทักษะในการป้องกันตนเองจาก
ภัยคุกคามรูปแบบใหม่
ตัวชี้วัดที่ 31 ร้อยละของสถานศึกษาที่มีการจัดการเรียนรู้ให้ผู้เรียน
ในลักษณะของ STEM ศึกษา
ตัวชี้วัดที่ 32 ร้อยละของสถานศึกษาที่จัดการเรียนรู้ตามกระบวนการเรียนรู้
บันได 5 ขั้น (IS: Independent Study)
ตัวชี้วัดที่ 33 ร้อยละของสถานศึกษาที่จัดการเรียนรู้ และบรรยากาศสิ่งแวดล้อม
ที่ส่งเสริมสนับสนุนให้ผเู้ รียนได้เรียนรู้และฝึกทักษะด้านภาษาอังกฤษ และภาษาที่ 3 ได้
อย่างมีประสิทธิภาพ
ตัวชี้วัดที่ 34 ร้อยละของผู้เรียน มี ID plan และ Portfolio เพื่อการศึกษาต่อ
และการประกอบอาชีพ
ตัวชี้วัดที่ 36 ร้อยละของผู้เรียนที่มีสุขภาวะที่ดีทุกช่วงวัย
ตัวชี้วัดที่ 38 ร้อยละของสถานศึกษาที่ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีพฤติกรรมแสดงออกถึง
การดาเนินชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม และการประยุกต์ใช้ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
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นโยบาย/ตัวชี้วัด

ค่า
ผลการ การบรรลุ
เป้าหมาย ประเมิน เป้าหมาย

นโยบายที่ 3 พัฒนาผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษา
ตัวชี้วัดที่ 52 ร้อยละของบุคลากรในสังกัดที่พัฒนาตนเองผ่านระบบ Digital
Technology

80

65.59

ไม่บรรลุ

100
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100

บรรลุ

นโยบายที่ 4 สร้างโอกาสในการเข้าถึงบริการการศึกษาที่มีคุณภาพ
มีมาตรฐาน และลดความเหลื่อมล้าทางการศึกษา
ตัวชี้วัดที่ 57 ร้อยละของสถานศึกษาที่มีระบบฐานข้อมูลประชากรวัยเรียนและ
สามารถนามาใช้ในการวางแผนจัดการเรียนรู้ให้แก่ผเู้ รียนได้อย่างมีประสิทธิภาพ

นโยบายที่ 5 เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการ
ตัวชี้วัดที่ 75 มีรูปแบบและแนวทางในการบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็ก
ให้เกิดคุณภาพ
ตัวชี้วัดที่ 77 จานวนโรงเรียนขนาดเล็กลดลง
ตัวชี้วัดที่ 82 สถานศึกษาทุกแห่งมีระบบข้อมูลสารสนเทศที่สามารถใช้ในการ
วางแผนการจัดการศึกษาได้อย่างมีประสิทธิภาพ

5.11 ผลคะแนนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดาเนินงานของสานักงานเขตพื้นที่
การศึกษามัธยมศึกษา เขต 42 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2558, พ.ศ. 2559, พ.ศ.2560, พ.ศ. 2561 และ พ.ศ.2562
ปีงบประมาณ
ปีงบประมาณ
ปีงบประมาณ
ปีงบประมาณ
ปีงบประมาณ
พ.ศ. 2558
พ.ศ. 2559
พ.ศ. 2560
พ.ศ. 2561
พ.ศ.2562
73.12
81.89
85.39
85.51
81.18 (B)
การประเมิ น คุ ณธรรมและความโปร่ งใสในการด าเนิ นงานของหน่ ว ยงานภาครั ฐได้ เริ่ มด าเนิ นการ
ในปี งบประมาณ พ.ศ.2558 และด าเนิ นการอย่ างต่ อเนื่ องมาจนถึ งปี งบประมาณ พ.ศ. 2562 ซึ่ งในปี นี้ ส านั กงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้จัดให้มีการประเมินแบบออนไลน์ และสานักงานป้องกันและปราบปรามการทุจริต
แห่งชาติ (สานักงานป.ป.ช.) ได้ปรับตัวชี้วัดการประเมินเป็น 10 ตัวชี้วัด โดยประเมินจากแหล่งข้อมูล 3 แหล่ง ได้แก่
1. ผู้มีส่วนได้เสียภายใน (สาหรับแบบ IIT) 2. ผู้มีส่วนได้เสียภายนอก (สาหรับแบบ EIT) และ 3. สานักงานเขตพื้นที่
การศึกษา (สาหรับแบบ OIT)
สรุ ป ผลการประเมิ น คุ ณ ธรรมความโปร่ ง ใส ส านั ก งานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษามั ธ ยมศึ ก ษา เขต 42
ปี ง บประมาณ 2558-2561 มี ผ ลคะแนนเพิ่ ม ขึ้ น ติ ด ต่ อ กั น 4 ปี ง บประมาณ โดยมี พั ฒ นาการ +8.77
ในปีงบประมาณ 2558 – 2559 มีพัฒนาการ +3.50 ในปีงบประมาณ 2559 – 2560 และ +0.12 ในปีงบประมาณ
2560-2561 สาหรับในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 มีผลการประเมินลดลงจากปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 (-4.33)
ซึ่ง คาดว่ าสื บ เนื่ อ งมาจากการประเมิ น แบบออนไลน์ โดย ส านั กงานเขตพื้น ที่ การศึก ษามัธ ยมศึ ก ษา เขต 42
ขาดแคลนบุคลากรด้านคอมพิวเตอร์ และเทคโนโลยี ทาให้การสื่อสารข้อมูลผ่านระบบออนไลน์ อาจไม่ครบถ้วน
สมบูรณ์ ตามตัวชี้วัดที่ประเมิน
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 42
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่ นที่ 3
สว
ั
การประเมินศกยภาพทางยุ
ทธศาสตร์
ึ ษาม ัธยมศก
ึ ษา เขต 42
้ ทีก
สาน ักงานเขตพืน
่ ารศก
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การประเมินศักยภาพทางยุทธศาสตร์
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 42

จุดยืนการพัฒนา (Strategic Position)
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 42 ได้ วิเคราะห์ความต้องการทางยุทธศาสตร์ เพื่อกาหนด
จุดยืนการพัฒนา โดยวิเคราะห์สภาพการณ์ที่เป็นปัจจัยนาเข้า ด้านนโยบาย (Policy Need) ความต้องการของผู้มี
ส่วนได้ส่วนเสีย (Stakeholder Need) และสถานการณ์ภารกิจที่เป็นอยู่ปัจจุบัน และควรจะเป็นในอนาคตของ
องค์กร (Organization need) ดังรายละเอียดจุดยืนการพัฒนา ดังตอไปนี้
1. ยกระดับ การบริ หารจัดการของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 42 ให้เป็นองค์กรที่
มุ่งเน้นสัมฤทธิผล ผลกระทบต่อยุทธศาสตร์ประเทศ และสร้างความยั่งยืน ด้วยองค์ประกอบดังนี้
1.1 Good Governance Area : การบริหารจัดการโดยใช้หลักธรรมาภิบาล
1.2 Integrated Change management : การบริหารเชิงบูรณาการ มีกระบวนการวางแผน
เชิงยุทธศาสตร์ที่มีประสิทธิผลรองรับการเปลี่ยนแปลง และสร้างขีดความสามารถในการแข่งขัน ยกระดับการจัด
การศึกษาให้มีคุณภาพมาตรฐานในระดับสากล
1.3 Innovative Area : สานักงานแห่งนวัตกรรมยุคใหม่ บริหารจัดการโดยใช้ระบบ ICT ทางานได้
ทุกที่ ทุกเวลา บริหารจัดการข้อมูลสารสนเทศ และระบบการทางานเป็นดิจิทัลเต็มรูปแบบ (digitization)
1.4 R & D Area : ใช้การวิจัยและพัฒนาในการขับเคลื่อนคุณภาพ สร้างนวัตกรรมเพื่อปรับปรุง
ผลผลิต กระบวนการ และการบริการ
1.5 Happy workplace : สภาพแวดล้อมในการทางานมีความสุข สร้างสภาพแวดล้อมที่มุ่งเน้น
ผลสัมฤทธิ์ ผ่านการมีส่วนร่วมของบุคลากรภายใน และการสร้างเครือข่ายภายนอก
1.6 Monitoring and Evaluation : การกากับ ติดตาม และประเมินผลเป็นระบบ โดยคานึงถึง
ผลกระทบต่อสังคม และมุ่งเน้นให้เกิดผลลัพธ์ที่นาไปสู่การพัฒนาประเทศตามทิศทางยุทธศาสตร์
2. พัฒนาสถานศึกษาให้เป็นโรงเรียนนิติบุคคลสมบูรณ์แบบ เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ เป็นต้นแบบนา
ทีเ่ ป็นศูนย์กลางแห่งความเป็นเลิศ ด้วยองค์ประกอบ ดังนี้
2.1 Good Governance School : โรงเรียนบริหารจัดการโดยใช้หลักธรรมาภิบาล
2.2 Collaborative Management : การบริหารแบบร่วมมือ
2.3 Strategic Thinking & Innovation : การคิดเชิงกลยุทธ์ และนวัตกรรม
2.4 Academic & Instructional Leadership : ผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษา มีภาวะ
ผู้นาทางวิชาการ และการจัดการเรียนการสอน
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 42

132
แผนพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ.2563-2565

2.5 Innovative School : โรงเรียนนวัตกรรมรูปแบบใหม่ บริหารจัดการโดยใช้ระบบ ICT
มีการผลิตผลงานวิชาการ องคความรูนวัตกรรม (Creative innovation) สื่อการเรียนการสอนที่ทันสมัย
2.6 Social & Emotional Learning Environment School : โรงเรียนจัดสภาพแวดล้อม
ทางการเรียนรู้ด้านสังคม และอารมณ์ (Friendly , Safety & healthy environment school) เป็นศูนย์กลาง
การศึกษา และการเรียนรูที่มีคุณภาพได้มาตรฐาน เปดสูประชาคมอาเซียน และนานาชาติ มุ่งสู่การเป็นสถานศึกษาที่
สามารถพึ่งตนเองไดสูงในทุก ๆ ด้านของภารกิจการศึกษาขั้นพื้นฐาน
2.7 Community Engagement School : โรงเรียนชุมชนร่วมพัฒนา
- เสริมสรางประสิทธิภาพ การพัฒนาผู้เรียนทุกระดับด้วยวิทยาการการการศึกษาที่มีความ
ทันสมัย โดยใช้ชุมชนเป็นฐาน ผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง
- ส่งเสริมสนับสนุนระบบการจัดการศึกษาพิเศษที่ผู้เรียนสามารถเข้าสู่บริการทางด้านทักษะ
อาชีพ หรือดาเนินชีวิตในสังคมได้ตามศักยภาพของแต่ละบุคคล
- ร่วมพัฒนา และสรางสรรค์คุณค่าการทานุบารุงศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม และสิ่งแวดล้อม
ด้วยกลไกทางการศึกษา
- ร่วมส่งเสริมภูมิปัญญาของชุมชนให้เกิดประโยชน์ต่อการพัฒนาระบบการศึกษา
2.8 Training center : ฝกอบรม และพัฒนาบุคลากรครู ให้เป็นผู้มีความเชี่ยวชาญตามสาขาวิชา
ทางศาสตร์ การศึกษาที่เกี่ยวข้อง และการจัดการศึกษาที่มีคุณภาพ มาตรฐาน มีผลงานเป็นที่ประจักษ์ ในระดับประเทศ
และนานาชาติ และพัฒนาบุคลากรสายสนับสนุนให้เป็นมืออาชีพ
2.9 International academic partnership : มีเครือข่ายวิชาการทั้งในระดับประเทศ และนานาชาติ
3. เสริมสร้างศักยภาพผู้บริหารครู และบุคลากรทางการศึกษา สู่มืออาชีพ
3.1 บุคคลแห่งการเรียนรู้
3.2 ผู้ยึดมั่นในวิชาชีพครู
3.3 ผู้มีคุณธรรม จริยธรรม สานึกความรับผิดชอบ
3.4 ผู้สร้างสรรค์นวัตกรรม
3.5 ผู้มีทักษะการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือ
3.6 ผู้มีทักษะทางวิชาการ และการเรียนการสอน
3.7 ผู้มีทักษะ และผู้ใช้เทคโนโลยี
3.8 ผู้มีความเป็นเลิศส่วนบุคคล
4. พัฒนาผู้เรียนทุกระดับการศึกษาให้มคี ุณภาพสูง เป็นผู้ที่มีคุณธรรม จริยธรรม มีความรู้ ทักษะ และ
คุณลักษณะเหมาะสมตามช่วงวัย
4.1 Well Being Person : ผู้เรียนมีสุขภาวะที่เหมาะสมตามวัย
4.2 Learning Person : บุคคลแห่งการเรียนรู้ และใช้องค์ความรู้เพื่อแก้ปัญหา
4.3 Initiative And Innovative : ผู้คิดริเริ่มและสร้างสรรค์นวัตกรรม
4.4 Good citizen And Global citizen : ความเป็นพลเมือง และพลโลกที่ดี
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4.5 21st Century Skills (3Rs 8Cs) : มีความรู้ ทักษะ และคุณลักษณะของผู้เรียนในศตวรรษที่ 21
4.6 Self-Reliance : ความสามารถในการพึ่งพาตนเอง
4.7 Mindful People : มีจิตสาธารณะยึดประโยชน์ส่วนรวม
4.8 Sufficient Economy Philosophy : ใช้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเป็นแนวทางในการ
ดาเนินชีวิตอย่างยั่งยืน

การประเมินศักยภาพทางยุทธศาสตร์
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 42 ได้มีการวิเคราะห์ สภาพการณ์ปัจจุบันขององค์กร โดยให้
ผู้บริหาร และบุคลากรของส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 42 มีส่ ว นร่วมในกระบวนการทบทวน
ยุทธศาสตร์แผนพัฒนาการศึกษาฯ โดยใช้กระบวนการ SWOT ANALYSIS (SWOT : Strengths Weaknesses
Opportunities and Threats Analysis) มาใช้ เพื่อการค้นหาศักยภาพในการบริหารจัดการศึกษา ด้วยการ
วิเคราะห์ จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส และอุปสรรคในการพัฒนา โดยมองว่าการวิเคราะห์หาจุดแข็ง หรือจุดเด่นภายใน
องค์กร (Strength) จะทาให้การจัดการศึกษาบรรลุผลสัมฤทธิ์ และพยายามควบคุมจุดอ่อนหรือข้อด้อย (Weakness)
ภายในองค์กรที่ทาให้การจัดการศึกษาไม่บรรลุผลสัมฤทธิ์ ในขณะเดียวกัน วิเคราะห์หาโอกาสหรือปัจจัยที่ส่งเสริ ม
จากภายนอก (Opportunity) ที่ทาให้การจัดการศึกษา ของ สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 42 บรรลุ
ผลสัมฤทธิ์ และเฝ้าระวังอุปสรรค หรือภาวะคุกคามจากภายนอก (Threat) ทีทาให้การจัดการศึกษาไม่บรรลุผล
สัมฤทธิ์ ผลการวิเคราะห์องค์กร มีดังนี้
1. จุดแข็ง (Strength : S)
จุดแข็งภายในของเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 42 ที่ทาให้การพัฒนาตามจุดยืน บรรลุผล
ประกอบด้วย
S1 ผู้บริหารมีภาวะผู้นา มีความรู้ความสามารถในการบริหารจัดการที่เป็นระบบ คล่องตัว โปร่งใส
ตรวจสอบได้ ยึดหลักธรรมาภิบาล และมีวิสัยทัศน์ในการทางานอย่างชัดเจนที่จะพัฒนางาน มีผลงานที่ประจักษ์ และ
โดดเด่นในการบริหารแบบบูรณาการร่วมกับเครือข่าย ที่พัฒนามาอย่างต่อเนื่องจนเป็นที่ยอมรับของเครือข่าย ทาให้
การบริหารจัดการโดยองค์รวมมีประสิทธิภาพ
S2 โครงสร้างการบริหารงาน และกรอบการดาเนินงานมีความชัดเจน โดยยึดถือค่านิยมขององค์กร
“เป็นองค์กรขยัน บริการเยี่ยม เปี่ยมคุณธรรม เลิศล้าที่ผลงาน บริหารจัดการแบบมีส่วนร่วม” ส่งผลให้บุคลากรปฏิบัติงาน
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
S3
มีการกระจายอานาจ และบริหารจัดการแบบมีส่วนร่วมอย่างมีประสิทธิภาพ ทาให้เกิด
กระบวนการทางานเป็นทีมในการพัฒนาบรรลุเป้าหมายตามนโยบายและภารกิจ
S4 การบริหารงานมุ่งเน้นการมีส่วนร่วมในการวางแผนพัฒนาการศึกษา มีกระบวนการในการ
วางแผนยุทธศาสตร์อย่างเป็นระบบ สนับสนุนการบรรลุพันธกิจทั้งระยะสั้น และระยะยาว ทาให้องค์กรมีเป้าหมาย
ที่ชัดเจน มีการปฏิบัติไปในทิศทางเดียวกัน ตอบสนองต่อความต้องการของผู้รับบริการ และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
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S5 มีศูนย์พัฒนาการเรียนรู้ทุกกลุ่มสาระซึ่งมีผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทางในการพัฒนาครู โดยมีการ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้การจัดการเรียนการสอน ส่งผลให้การพัฒนาคุณภาพเชื่อมโยงสอดคล้องเป็นระบบเครือข่าย
S6 มีนโยบายส่งเสริมคุณธรรมของผู้เรียนผ่านกระบวนการกิจกรรมที่หลากหลาย ส่งผลให้นักเรียน
มีสุขภาพกาย สุขภาพจิตที่ดี มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ระดับดีขึ้นไปมากกว่าร้อยละ 80
S7 มีเครือข่ายส่งเสริมสนับสนุนด้านงบประมาณทางการศึกษา และมีการระดมทุนจากผู้เกี่ยวข้อง
เพื่อจัดและพัฒนาการศึกษา โดยได้รับความช่วยเหลือสนับสนุนด้านวัสดุอุปกรณ์จากผู้ปกครอง ชุมชน และงบประมาณ
สนับสนุนจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ส่งผลให้การส่งเสริมพัฒนาด้านการศึกษามีประสิทธิภาพ สอดคล้องตาม
บริบท และความต้องการพัฒนาภายในท้องถิ่น
S8 มีนโยบายส่งเสริมและสนับสนุนการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ และนวัตกรรมในการบริหาร และ
จัดการศึกษาทาให้การบริหารและการจัดการศึกษามีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
S9 โรงเรียนมีการจัดระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนที่มีประสิทธิภาพ นักเรียนได้รับการดูแลช่วยเหลือ
อย่างทั่วถึง และตรงสภาพปัญหา นักเรียนเรียนรู้อย่างมีความสุข และได้รับการส่งเสริมพัฒนาเต็มตามศักยภาพอย่างรอบด้าน
S10 นักเรียนรู้จักแสวงหาความรู้ด้วยตนเองและพัฒนาตนเอง รวมทั้งมีความสนใจ และสามารถใช้
สื่อ ICT ในการเรียนรู้ได้เป็นอย่างดี ส่งผลให้ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนดี
S11 มีการจัดระบบการประกันคุณภาพการศึกษาที่มีประสิทธิภาพ ส่งผลต่อการจัดการเรียน
การสอน และการพัฒนาคุณภาพการศึกษา
S12 มีการส่งเสริมให้บุคลากรได้รับการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง บุคลากรมีความรู้ ความสามารถ และมี
สมรรถนะในการปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
S13 มีการประชาสัมพันธ์โรงเรียนในรูปแบบที่หลากหลาย ส่งผลให้การติดต่อสื่อสารระหว่าง
หน่วยงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
S14 มีการบริหารจัดการงบประมาณตามหลักธรรมาภิบาล โรงเรียนส่วนใหญ่จัดทาแผนการใช้จ่าย
งบประมาณโดยทุกฝ่ายมีส่วนร่วม ทาให้ใช้จ่ายตรงตามความต้องการและเกิดประโยชน์สูงสุด
S15 โรงเรียนมีสื่อวัสดุ อุปกรณ์ที่ทันสมัย เอื้อต่อการเรียนรู้ของนักเรียน สามารถผลิตสื่อ อุปกรณ์
ใช้ได้เอง และมีการใช้วัสดุ อุปกรณ์ที่มีจากัดอย่างคุ้มค่าประหยัด
2. จุดอ่อน (Weakness : W)
จุดอ่อนภายในของเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 42 ที่ทาให้การพัฒนาตามจุดยืนไม่บรรลุผล
ประกอบด้วย
W1 การสร้างสรรค์นวัตกรรมเพื่อการพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนการสอนยังมีน้อย ไม่สอดคล้อง
กับการจัดการศึกษา บริบทของผู้เรียน และสถานการณ์ด้านการศึกษาที่เปลี่ยนแปลงไป
W2 การประเมินนักเรียนเป็นการวัดความรู้ มากกว่าทักษะ ทาให้ไม่สามารถวัดและประเมินได้ตรง
สภาพความเป็นจริง
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W3 โรงเรียนขาดแคลนครูเนื่องจากนักเรียนมีจานวนลดลง ครูเกษียณแล้วไม่ได้อัตราคืน โรงเรียนขาดแคลน
ครูในสาระวิชาหลัก มีครูไม่ครบชั้น และครูสอนไม่ตรงตามวิชาเอก ทาให้การเรียนการสอนไม่บรรลุตามผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง
W4 การจัดการเรียนการสอนของครูส่วนใหญ่ เน้นความรู้ความจา ยังไม่นาไปสู่กระบวนการคิด
วิเคราะห์ และการคิดขั้นสูง ทาให้คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน ไม่เป็นไปตามเป้าหมาย
W5 ภาระงานที่นอกเหนือจากงานการสอนของครูมีจานวนมาก ทาให้สอนได้ไม่เต็มศักยภาพ
ทาให้การจัดการเรียนการสอนมีประสิทธิภาพลดลง
W6 ระบบการเสริมแรงจูงใจด้านการผลิตผลงานวิจัยให้เกิดนวัตกรรมทางการศึกษา ยังไม่เข้มแข็ง
และภารกิจการจัดการศึกษามีมาก ทาให้กระทบต่อการสร้างสรรค์งานวิชาการ โดยส่วนใหญ่ยังเป็นการวิจัยพื้นฐาน
W7 การส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพครู เนื้อหา/โครงการอบรม มีสาระไม่ตรงตามความต้องการ
และงานที่รับผิดชอบ การพัฒนาครูในบางกลุ่มสาระการเรียนรู้ขาดความต่อเนื่อง ส่งผลต่อคุณภาพและประสิทธิภาพ
ในการจัดการเรียนการสอนไม่เกิดการพัฒนาเท่าที่ควร
W8 ปัจจัยนาเข้าทางการศึกษา (ผู้เรียน) มีคุณภาพลดน้อยลง วิถีการเรียนรู้ การพัฒนาตนเองของผู้เรียน
ส่วนใหญ่ ยังไม่เป็นการขวนขวายหาความรู้ในภาพกว้างที่เท่าทันการเปลี่ยนแปลง เน้นการเรียนให้ผ่าน และจบการศึกษา
W9 ผลการทดสอบระดับชาติยังไม่ผ่านเกณฑ์ระดับประเทศ เนื่องจากนักเรียนบางส่วนขาดความรู้
ขาดทักษะการคิดวิเคราะห์ คิดสังเคราะห์ คิดสร้างสรรค์ คิดไตร่ตรอง และขาดการมีวิสัยทัศน์
W10 นักเรียนส่วนใหญ่มีทักษะภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารต่ากว่าเกณฑ์ที่คาดหวัง เนื่องจาก
โรงเรียนไม่จัดกิจกรรมที่มุ่งเน้นทักษะภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร และขาดการจัดสภาพแวดล้อมและบรรยากาศ
ให้เอื้อต่อการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ
W11 นั กเรีย นที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ไม่ได้รับการพัฒ นาเต็มตามศักยภาพ เนื่องจาก
โรงเรียนไม่เห็นความสาคัญของนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้
W12 กรรมการสถานศึกษาขาดการมีส่วนร่วมในการพัฒนาอย่างเป็นรูปธรรม เนื่องจากไม่ได้รับ
การกระตุ้น ส่งเสริม พัฒนา ให้มีความรู้ความเข้าใจในการบริหารจัดการตามบทบาทหน้าที่
W13 การใช้จ่ายงบประมาณบางส่วนไม่ตรงตามวัตถุประสงค์และไม่เป็นไปตามแผนงานโครงการ
ที่กาหนดไว้ เนื่องจากบุคลากรผู้รับผิดชอบขาดความรู้ความเข้าใจในเรื่องระเบียบเกี่ยวกับการเงินและพัสดุ
W14 โรงเรียนส่วนใหญ่โดยเฉพาะโรงเรียนขนาดเล็กมีงบประมาณไม่ไม่เพียงพอ ส่งผลให้การ
ดาเนินงานยังไม่บรรลุตามวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้
W15 ระบบนิเทศ กากับ ติดตาม ตรวจสอบ ดูแล ไม่ต่อเนื่อง และขาดประสิทธิภาพ ส่งผลต่อ
คุณภาพการสอน และประสิทธิภาพการจัดการศึกษา
W16 การกากับและติดตามรายงานความสาเร็จของการบรรลุเป้าหมายเชิงยุทธศาสตร์ ยังไม่เป็น
เชิงรุก จนสามารถสร้างการรับรู้ในผลงานขององค์กรจากชุมชน และสังคมในภาพกว้าง
W17 ระบบเทคโนโลยีดิจิทัล สารสนเทศ ให้ผู้รับบริการ และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเข้าถึงข้อมูลข่าวสาร
และรับบริการทั้งภายใน และภายนอกองค์การ ไม่คลอบคลุม ไม่เป็นปัจจุบันที่พร้อมใช้งาน การรายงานข้อมูลต่าง ๆ
ล่าช้า ขาดประสิทธิภาพ เกิดภาระงานที่ซ้าซ้อน
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3. โอกาส (Opportunity : O)
โอกาสจากภายนอก ที่ ส่ ง เสริ ม ต่ อ การพั ฒ นาตามจุ ด ยื น ของส านั ก งานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษา
มัธยมศึกษา เขต 42 ประกอบด้วย
O1 ชุมชนให้การสนับสนุนการศึกษา มีแหล่งเรียนรู้ และภูมิปัญญาท้องถิ่น ที่เอื้อต่อการเรียนรู้ ส่งผล
ให้นักเรียนมีโอกาสในการแสวงหาความรู้ได้อย่างหลากหลาย
O2 การดาเนินงานในรูปแบบประชารัฐ การมีส่วนร่วมของภาคส่วนต่าง ๆ ทาให้เกิดเครือข่าย
การศึกษาที่มีศักยภาพ เป็นโอกาสให้องค์กรประสบความสาเร็จ เกิดความโปร่ งใส และตอบสนองต่อความต้องการ
ของประชาชน (ร่วมคิด ร่วมทา ร่วมตรวจสอบ)
O3 ความเจริญก้าวหน้าด้านเทคโนโลยีทันสมัย เทคโนโลยีเพื่อการศึกษาเพื่อค้นคว้าหาความรู้มี
มากขึ้น สามารถเข้าถึงแหล่งเรียนรู้ได้สะดวก ช่วยให้กิจกรรมการเรียนการสอนมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น นักเรียน
สามารถสืบค้นความรู้ได้ด้วยตนเองทุกที่ทุกเวลา สามารถพัฒนาคุณภาพการศึกษาได้อย่างมีประสิทธิภาพขึ้น
O4 การมีระบบเทคโนโลยีการจัดการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม ส่งเสริม สนับสนุนการเรียน
การสอนของโรงเรียน ทาให้สามารถแก้ปัญหาต่าง ๆ ลงไปได้
O5 นโยบายหน่วยเหนือ มีการส่งเสริมและสนับสนุนการใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมในการบริหาร
และจัดการศึกษา ทาให้การบริหารและจัดการศึกษามีประสิทธิภาพสูงขึ้น
O6 นโยบายการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน ตามโครงการขยายโอกาส
การเข้าถึงบริการทางการศึกษา และการเรียนรู้ตลอดชีวิตอย่า งทั่วถึง และมีคุณภาพ เปิดโอกาสให้นักเรียนทุกคน
ได้รับการศึกษาอย่างเท่าเทียม และทั่วถึง
O7 นโยบายส่งเสริมการศึกษา การจัดการเรียนการสอนโดยนาหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
แนวพระราชดาริ และโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดาริต่าง ๆ มาประยุกต์ใช้ ถือเป็นต้นแบบความสาเร็จ เพื่อการ
เรียนรู้ และประยุกต์เป็นแนวทางการดาเนินงานขององค์การ
O8 รัฐบาลมีนโยบายต่าง ๆ ที่หลากหลายเพิ่มมากขึ้น ส่งผลต่อการบริหารจัดการ ทั้งกระบวนการ
จัดการเรียนการสอน และการพัฒนาคุณภาพของผู้เรียน เช่น นโยบายโรงเรียนในฝัน นโยบายโรงเรียนคุณภาพ นโยบาย
ส่งเสริมอาชีพ และการสร้างอาชีพในโรงเรียน นโยบายส่งเสริมพัฒนาศักยภาพครู และนักเรียน เป็นต้น
O9 การก้าวสู่เศรษฐกิจสังคมดิจิทัล และประเทศไทย 4.0 ปรับเปลี่ยนไปสู่ประเทศที่มีรายได้สูง
เอื้อต่อการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการ เพื่อสร้างความสามารถในการแข่งขันด้านการศึกษา
O10 ยุ ทธศาสตร์ ชาติ / แผนการศึกษาระดับชาติ / ยุทธศาสตร์การพัฒนาภาค เมือง และพื้นที่
เศรษฐกิจ ที่มีความชัดเจน เอื้อต่อการกาหนดทิศทาง แนวทาง การดาเนินงานของหน่วยงานสถานศึกษา และสร้างโอกาส
ให้เกิดการบูรณาการข้ามองค์กร เพื่อไปสู่เป้าหมายตามยุทธศาสตร์ และแผนที่วางไว้
O11 วัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น ปราชญ์ชาวบ้าน องค์ความรู้ในท้องถิ่น และขนบธรรมเนียม
ประเพณีที่ดีงามของจังหวัด สามารถผสานความร่วมมือ และนามาต่อยอดสร้างคุณค่าในการจัดการศึกษา เสริมสร้าง
คุณลักษณะที่ดีให้เกิดขึ้นในตัวนักเรียน
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4. อุปสรรค (Threat : T)
อุ ป สรรคจากภายนอกที่ คุ ก คามต่ อ การพั ฒ นาตามจุ ด ยื น ของ ส านั ก งานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษา
มัธยมศึกษา เขต 42 ประกอบด้วย
T1 การขับเคลื่อนการพัฒนาตามแผนยุทธศาสตร์ขององค์กร ยังไม่สามารถดาเนินการได้อย่างเต็ม
ประสิทธิภาพ เนื่องจากการเปลี่ยนแปลงนโยบายของหน่วยเหนือ การปรับลดงบประมาณรายจ่ายประจาปีของ
รัฐบาล ส่งผลให้การได้รับจัดสรรงบประมาณเป็นไปอย่างล่าช้า ไม่เป็นไปตามประมาณการรายจ่ายที่จัดตั้งไว้ ส่งผลให้
การพัฒนาไม่ครอบคลุมตามแผนงาน และเป้าหมายที่วางไว้
T2 ชุมชนมีค่านิยมส่งบุตรหลานเข้าเรียนในโรงเรียนขนาดใหญ่ และโรงเรียนที่มีชื่อเสียง ประกอบกับ
จานวนประชากรวัยเรียนที่ลดลง เนื่องจากอัตราการเกิดลดลง ส่งผลให้มีโรงเรียนขนาดเล็กเพิ่มขึ้น ก่อให้เกิดปัญหา
ในเรื่องของการบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็ก ซึ่งมีผลกระทบทั้งเรื่องบุคลากร งบประมาณ และอื่น ๆ ตามมา
T3 สภาพความเปลี่ยนแปลงทางสังคม เกิดสังคมบริโภคนิยม สังคมออนไลน์ ส่งผลให้นักเรียนมี
พฤติกรรมนิยมความสะดวกสบาย ใช้ของฟุ่มเฟือย ใช้เวลาว่างไม่เหมาะสม ใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีไม่คุ้มค่า และ
สนใจการเรียนน้อยลง
T4 สภาพเศรษฐกิจที่ชะลอตัว อัตราการว่างงานของผู้ปกครองมีสูง ทาให้รายได้ ไม่พอกับรายจ่าย
จึงมีการสนับสนุนทางการศึกษาน้อยลงตามไปด้วย
T5 นโยบายภาครัฐด้านการศึกษามีจานวนมาก และมีการเปลี่ยนแปลงบ่อยครั้ง ส่งผลโดยตรงต่อ
การจัดการเรียนการสอนและการพัฒนาการศึกษา ทาให้ขาดความต่อเนื่อง และไม่มีประสิทธิภาพเท่าที่ควร
การพัฒนาตามนโยบายแต่ละเรื่อง ไม่บรรลุตามเป้าหมาย
T6 การประกอบอาชีพของผู้ปกครองที่ต้องออกไปต่างพื้นที่หรือต่างจังหวัด ทาให้มีเวลาดูแลเรื่อง
การเรียน และความประพฤติของนักเรียนน้อย
T7 การรับค่านิยมที่ไม่เหมาะสมกับประเพณี และวัฒนธรรมไทยจากต่างชาติ และสื่อสังคม
ออนไลน์ ส่งผลให้นักเรียนมีคุณธรรม จริยธรรม ลดลง
T8 อัตราการกระจายรายได้ไม่ทั่วถึง ทาให้มกี ารเคลื่อนย้ายแรงงานในชนบทเข้าสู่เมือง ผู้ปกครอง
ต้องเดินทางไปทางานต่างจังหวัด ส่งผลให้นักเรียนออกกลางคันเพิ่มมากขึ้น และอัตราการศึกษาต่อน้อยลง
T9 มีเทคโนโลยีที่หลากหลาย ขาดการกลั่นกรอง และควบคุมการใช้เทคโนโลยีที่เหมาะสมสาหรับ
นักเรียน ส่งผลต่อการพัฒนาคุณภาพนักเรียน
T10 สภาพครอบครัวของนักเรียนบางส่วนแตกแยก ส่งผลต่อการเรียนรู้ของนักเรียน
T11 อุปกรณ์เทคโนโลยีทางการศึกษาไม่ทันสมัย สัญญาณเครือข่ายของโรงเรียนที่อยู่ห่างไกล
ยังไม่เสถียร อุปกรณ์เทคโนโลยีไม่เพียงพอต่อความต้องการของนักเรียน ส่งผลให้นักเรียนขาดทักษะความรู้ในการเรียนรู้
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กลยุทธ์ (Strategies)
่ วามเป็นเลิศ
การบริหารจ ัดการ สพม.42 มุง
่ สูค

THAILAND 4.0
1. End-to-end process flow,
Cross-boundary management
่ มโยง
กระบวนการทางานเชือ
ตงแต่
ั้
ตน
้ จนจบ
2. Creating value, Doing more &
better with less
สร้างนว ัตกรรมเพือ
่ ปร ับปรุงผลผลิต
กระบวนการ การบริการ
3. Shared Services ลดต้นทุนการใช ้
ทร ัพยากรเพือ
่ เพิม
่ ประสิทธิภาพ
และความสามารถในการแข่งข ัน
4. Innovation, Smart regulation,
Result oriented มุง
่ เน้นประสิทธิผล
ทงองค์
ั้
การ และผลกระทบ ต่อ
ยุทธศาสตร์ประเทศ
5. Digitization บริหารจ ัดการข้อมูล
สารสนเทศ และระบบการทางานเป็น
ดิจท
ิ ัลเต็มรูปแบบ

ผู้เรียนในศตวรรษที่ 21

1. Good Governance Area :
้ ล ักธรรมาภิบาล
การบริหารจ ัดการโดยใชห
2. Integrated Change management :
การบริหารเชิงบูรณาการ
3. Innovative Area :
สาน ักงานแห่งนว ัตกรรมยุคใหม่
4. R & D Area :
้ ารวิจ ัยและพ ัฒนาในการข ับเคลือ
ใชก
่ น
คุณภาพ
5. Monitoring and Evaluation :
การกาก ับ ติดตาม และประเมินผล
อย่างเป็นระบบ

6. Happy workplace สภาพแวดล้อม
ทางานมีความสุข

1. Data-driven, Demand-driven,
Actionable policy solutions
้ อ
ใชข
้ มูลและสารสนเทศเพือ
่ การบริการ
และการเข้าถึง
2. On-demand service
บูรณาการก ับฐานข้อมูลจากแหล่งอืน
่
เพือ
่ ค้นหาและตอบสนองความต้องการ
ได้เฉพาะกลุม
่
3. Customization, Personalization
สร้างนว ัตกรรมบริการ และตอบสนอง
ความต้องการเฉพาะกลุม
่
4. Digitization บริหารจ ัดการข้อมูล
สารสนเทศ และระบบการทางาน
เป็นดิจท
ิ ัลเต็มรูปแบบ
5. Safety & Happy workplace
สภาพแวดล้อมปลอดภ ัย ส่งเสริมการเรียนรู ้
อย่างมีความสุข

1. Good Governance School :
โรงเรียนบริหารจ ัดการโดยใช ้
หล ักธรรมาภิบาล
2. Innovative School : โรงเรียน
นว ัตกรรมรูปแบบใหม่
3. Social & Emotional Learning
Environment School :
โรงเรียนทีจ
่ ัดสภาพแวดล้อม
ั
ทางการเรียนรูด
้ า้ นสงคมและอารมณ์
4. Community Engagement School :
โรงเรียนชุมชนร่วมพ ัฒนา
5. Autonomous School :
โรงเรียนนิตบ
ิ ค
ุ คลสมบูรณ์แบบ
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1. Collaboration & Integration
ระบบการนาองค์การทีส
่ ร้าง
ความยง่ ั ยืน
2. Open system, Open access
ป้องก ันการทุจริต และสร้าง
ความโปร่งใส
3. Innovation, Smart,
regulation, Result oriented
ั
การมุง
่ เน้นผลสมฤทธิ
ผ
์ า
่ นการสร้าง
่ นร่วมจากเครือข่ายทงภายใน
การมีสว
ั้
และภายนอก
4. Citizen-centric
ั
คานึงถึงผลกระทบต่อสงคม

1. Innovation, Smart regulation,
Result oriented ระบบการทางานทีม
่ ี
ั
ประสิทธิภาพ คล่องต ัว และมุง
่ ผลสมฤทธิ
์
2. Public Entrepreneurship
สร้างว ัฒนธรรมการทางานทีเ่ ป็นมืออาชีพ
และความร่วมมือ
3. Knowledge worker, Educability,
Ethic ability มีท ักษะทีส
่ ามารถ
ปฏิบ ัติงานได้หลากหลาย รอบรู ้ สามารถ
ั อ
้ น
ต ัดสินใจพร้อมร ับปัญหาทีซ
่ บซ
4.Technological Pedagogical
Content Knowledge มีความรูเ้ กีย
่ วก ับ
การนาเทคโนโลยีมาใชใ้ นการสอน

1.Strategic Thinking & Innovation :
การคิดเชิงกลยุทธ์
2. Personal Excellence :
ความเป็นเลิศส่วนบุคคล
3. Academic & Instructional
Leadership : ภาวะผูน
้ าทางวิชาการ
และการจ ัดการเรียนการสอน
4. Accountability :
สานึกความร ับผิดชอบ
5. Collaborative Management :
การบริหารแบบร่วมมือ

1. Learning Teacher :
ครูผเู ้ รียนรู ้
2. Engaged Teacher :
จิตวิญญาณความเป็นครู
3. Innovative Teacher :
ครูผส
ู ้ ร้างนว ัตกรรม
4. IT & Digital Skills :
ครูผใู ้ ชเ้ ทคโนโลยี
5. Collaborative Teaching and
Learning Skills:
ท ักษะการจ ัดการเรียนรูแ
้ บบร่วมมือ
6. Academic & Instructional Skills :
ท ักษะทางวิชาการและการเรียนการสอน

1. Well Being Person :
สุขภาวะทีเ่ หมาะสมตามว ัย
1. Knowledge worker,
Educability, Ethic ability การเรียนรู ้
้ งค์ความรูเ้ พือ
และใชอ
่ แก้ปญ
ั หา
2. Mindful People
่ นรวม
มีจต
ิ สาธารณะยึดประโยชน์สว
3. Sufficient Economy Philosophy
้ ร ัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
ใชป
เป็นแนวทางการดาเนินชีวต
ิ อย่างยง่ ั ยืน
4. Creativity & Innovation
Smart People มีคณ
ุ ล ักษณะ
ตามเป้าหมายการศึกษาไทย 4.0

2. Learning Person :
บุคคลแห่งการเรียนรู ้
3. Initiative And Innovation :
ผูค
้ ด
ิ ริเริมและสร้างสรรค์นว ัตกรรม
4. Good citizen And Global citizen :
ความเป็นพลเมืองและพลโลกทีด
่ ี
5. 21st Century Skills (3Rs 8Cs)
มีความรู ้ ท ักษะ และคุณล ักษณะของ
ผูเ้ รียนในศตวรรษที่ 21
6. Self – Reliance :
ความสามารถในการพึง่ พาตนเอง

ึ ษา
คุณภาพการจ ัดการศก
้ ฐานหล ักปร ัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
บนพืน
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ทิศทางการจัดการศึกษา
1. วิสัยทัศน์ (Vision)
ภายในปี 2565 สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 42 เป็นองค์กรคุณภาพ พัฒนาผู้เรียน
ให้ได้มาตรฐานสากล และมีทักษะอาชีพตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ทันต่อการเปลี่ยนแปลงของโลก
ศตวรรษที่ 21 โดยการมีส่วนร่วมของภาคีเครือข่าย และชุมชน

2. พันธกิจ (Missions)
1) ส่งเสริม สนับสนุน และประสานงาน กับทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง เพื่อพัฒนาโรงเรียนมัธยมศึกษา
ให้มีความเข้มแข็งด้วยระบบคุณภาพ
2) ส่งเสริม สนับสนุน และกากับติดตาม ให้สถานศึกษาน้อมนาหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
ไปใช้ในการจัดการศึกษา ขยายโอกาสการเข้าถึงบริการทางการศึกษา และการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต
3) ส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนานักเรียน ให้มีคุณภาพตามมาตรฐานสากล มีคุณธรรม จริยธรรม
มีทักษะทางด้านวิชาชีพ และมีภูมิคุ้มกันต่อการเปลี่ยนแปลงและการพัฒนาประเทศในอนาคต
4) ส่งเสริม สนับสนุน การพัฒนาครู และบุคลากรทางการศึกษา ให้จัดการเรียนการสอนอย่างมี
ประสิทธิภาพ สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลง ของโลกศตวรรษที่ 21
5) พัฒนาระบบบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลมุ่งสู่องค์กรคุณภาพ

3. เป้าประสงค์ (Goals)
1) โรงเรียนมัธยมศึกษามีความเข้มแข็งด้วยระบบคุณภาพ
2) นักเรียน ครู และบุคลากรทางการศึกษา ดาเนินชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
ได้รับบริการทางการศึกษา และการจัดการเรียนรู้ตลอดชีวิต
3) นักเรียนมีคุณภาพตามมาตรฐานสากล มีคุณธรรม จริยธรรม มีทักษะทางด้านวิชาชีพ และ
มีภูมิคุ้มกันต่อการเปลี่ยนแปลงและการพัฒนาประเทศในอนาคต
4) ครูและบุคลากรทางการศึกษา มีความก้าวหน้าในวิชาชีพ มีศักยภาพในการปฏิบัติงาน
จัดการเรียนการสอนได้อย่างมีประสิทธิภาพสอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงของโลกศตวรรษที่ 21
5) ระบบบริหารจัดการมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
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4. ค่านิยมร่วมขององค์กร (Shared Values)
เป็นองค์กรขยัน บริการเยี่ยม เปี่ยมคุณธรรม เลิศล้าที่ผลงาน บริหารจัดการแบบมีส่วนร่วม

5. ประเด็นกลยุทธ์การพัฒนาการศึกษา (Strategic Issues)
ประเด็นกลยุทธ์ที่ 1
ประเด็นกลยุทธ์ที่ 2
ประเด็นกลยุทธ์ที่ 3
ประเด็นกลยุทธ์ที่ 4
ประเด็นกลยุทธ์ที่ 5

พัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาทุกระดับตามหลักสูตร ส่งเสริมทักษะอาชีพ
และความสามารถด้านเทคโนโลยี เพื่อเป็นเครื่องมือในการเรียนรู้
ปลูกฝังคุณธรรม ความสานึกในความเป็นชาติไทย และวิถีชีวิต
ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
ขยายโอกาสทางการศึกษาให้ทั่วถึง และลดความเหลื่อมล้า
ผู้เรียนได้รับโอกาสในการพัฒนาเต็มตามศักยภาพ
พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาทั้งระบบให้สามารถจัดการเรียน
การสอนอย่างมีประสิทธิภาพมุ่งสู่ศตวรรษที่ 21
พัฒนาระบบการบริหารจัดการศึกษา และส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วม
ในการจัดการศึกษา

6. จุดเน้นการพัฒนาคุณภาพการศึกษา
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7. ตัวชีวัดความส้าเร็จ จุดเน้นการพัฒนาตามเป้าหมายยุทธศาสตร์ชาติ
ที่

ตัวชีวัดความส้าเร็จ

เป้าหมาย

ยุทธศาสตร์ที่ 1จัดการศึกษาเพื่อความมั่นคง
1
2
3
4
5
6

ร้อยละของสถานศึกษามีการบูรณาการ “ศาสตร์พระราชา”มาใช้ในการจัด
กระบวนการเรียนรู้อย่างยั่งยืน
ร้อยละของสถานศึกษา ปลูกฝังและเสริมสร้างวิถีประชาธิปไตย ความสามัคคี
สมานฉันท์ สันติวิธี ต่อต้านการทุจริตคอรัปชั่น และยึดมั่นในการปกครอง
ระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข
ร้อยละของผู้เรียนมีความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์
ผ่านหลักสูตรและกระบวนการเรียนรู้ประวัติศาสตร์ และความเป็นพลเมือง
ร้อยละ 100 ของผู้เรียน มีคุณธรรม จริยธรรม คุณลักษณะอันพึงประสงค์
ตามหลักสูตร และค่านิยมหลักของคนไทย 12 ประการ
ร้อยละของผู้เรียนที่มีความรู้ความเข้าใจ เกี่ยวกับภัยคุกคามในรูปแบบใหม่
ร้อยละของสถานศึกษาในเขตพื้นที่พิเศษแต่ละประเภทมีการพัฒนาการจัด
การศึกษาตามบริบทของพื้นที่

ร้อยละ 100
ร้อยละ 100
ร้อยละ 100
ร้อยละ 100
ร้อยละ 100
ร้อยละ 80

ยุทธศาสตร์ที่ 2 พัฒนาคุณภาพผู้เรียน และส่งเสริมการจัดการศึกษา
เพื่อสร้างขีดความสามารถในการแข่งขัน
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17

ร้อยละของสถานศึกษานาหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ร้อยละ 100
ไปสู่การปฏิบัติให้เกิดประสิทธิภาพ
ร้อยละของสถานศึกษาจัดการเรียนรู้สอดคล้องกับหลักสูตร ตามความจาเป็น
ร้อยละ 100
และความต้องการของผู้เรียน ชุมชน ท้องถิ่น และสังคม
ร้อยละของผู้เรียนผ่านเกณฑ์การประเมินความสามารถด้านการใช้ภาษาอังกฤษ
ร้อยละ 80
ร้อยละของสถานศึกษาจัดการเรียนการสอนภาษาอาเซียนอย่างน้อย 1 ภาษา
ร้อยละ 80
ร้อยละของสถานศึกษามีระบบการวัดและประเมินผลที่มีคุณภาพและมาตรฐาน ร้อยละ 100
ร้อยละของสถานศึกษาจัดกิจกรรมส่งเสริมรักการอ่าน
ร้อยละ 100
ผู้เรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 มีคะแนนสอบ O-NET ตั้งแต่ร้อยละ 50
ในแต่ละกลุ่มสาระมีจานวนเพิ่มขึ้นจากปีการศึกษาที่ผ่านมา
ขึ้นไป
ร้อยละของผู้เรียนมีทักษะการคิดวิเคราะห์ คิดแก้ปัญหา และคิดสร้างสรรค์
ร้อยละ 70
จากการเรียนรู้ผ่านกิจกรรมการปฏิบัติจริง (Active Learning)
ร้อยละของผู้เรียนมีสมรรถนะสาคัญตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษา
ร้อยละ 100
ขั้นพื้นฐาน สอดคล้องกับทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21
ร้อยละของสถานศึกษาปลูกฝังทักษะกระบวนการวิทยาศาสตร์ และ
ร้อยละ 100
จิตวิทยาศาสตร์ให้กับนักเรียน
ร้อยละของสถานศึกษา ผลิต จัดหาและใช้สื่อการเรียนการสอน เทคโนโลยี
ร้อยละ 100
นวัตกรรม ห้องสมุดและแหล่งเรียนรู้
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ที่
18

ตัวชีวัดความส้าเร็จ
ร้อยละของสถานศึกษามีหลักสูตรทักษะอาชีพอย่างน้อย 1 หลักสูตร

เป้าหมาย
ร้อยละ 100

19

ร้อยละของผู้เรียนที่มีที่มีความต้องการจาเป็นพิเศษ (ผู้พิการ ผู้ด้อยโอกาส
และผู้มีความสามารถพิเศษ) ได้รับการส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนา
เต็มตามศักยภาพด้วยรูปแบบที่เหมาะสม
ร้อยละของสถานศึกษาจัดกิจกรรมแนะแนวเพื่อการศึกษาต่อและการประกอบอาชีพ
คะแนนเฉลี่ยผลการประเมินระดับนานาชาติตามโครงการ PISA
(Programme for International Student Assessment)
ร้อยละของสถานศึกษาส่งเสริมการพัฒนาศักยภาพผู้เรียนสู่ความเป็นเลิศในด้านต่างๆ

ร้อยละ 100

ร้อยละของสถานศึกษาที่จัดการเรียนรู้ตามแนวทางสะเต็มศึกษา (STEM
Education) มีนวัตกรรมเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มสอดคล้องกับประเทศไทย 4.0
ร้อยละของหน่วยงานทุกระดับมีผลงานวิจัยและนาผลการวิจัยไปใช้ในการ
พัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา
ร้อยละของครูและบุคลากรทางการศึกษา มีวิจัยในชั้นเรียนและนาผลการวิจัย
ไปใช้พัฒนาหลักสูตร กระบวนการเรียนรู้ การวัดและประเมินผล

ร้อยละ 100

20
21
22
23
24
25

ร้อยละ 100
สูงขึ้น
ร้อยละ 100

ร้อยละ 80
ร้อยละ 100

ยุทธศาสตร์ที่ 3 ส่งเสริม พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา
26
27
28
29
30

ร้อยละของครูและบุคลากรทางการศึกษาเข้ารับการพัฒนาผ่านสื่อเทคโนโลยี
สารสนเทศ และการสื่อสารที่ทันสมัย
ร้อยละของครูและบุคลากรทางการศึกษาได้รับการพัฒนาการจัดการเรียนรู้
อย่างมีคุณภาพ ในรูปแบบที่หลากหลาย
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามีแผนอัตรากาลังในการสรรหาและบรรจุแต่งตั้ง
ตรงความต้องการของสถานศึกษา
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามีระบบการประเมินและการพัฒนาครูผู้ช่วย
ร้อยละของครูและบุคลากรทางการศึกษามีความสุขในการปฏิบัติงาน

ร้อยละ 80
ร้อยละ 80
ร้อยละ 100
ร้อยละ 100
ร้อยละ 100

ยุทธศาสตร์ที่ 4 การสร้างโอกาส ความเสมอภาค และความเท่าเทียม การเข้าถึงบริการทางการศึกษา
31
32

ร้อยละ 100
ร้อยละ 90

33

ร้อยละนักเรียนในสังกัดที่จบการศึกษาภาคบังคับได้รับการศึกษาต่อ
ร้อยละของประชากรวัยเรียนได้รับการศึกษาขั้นพื้นฐานได้รับโอกาส
ในการเข้ารับบริการทางการศึกษาอย่างทั่วถึง มีคุณภาพและเสมอภาค
ร้อยละของผู้เรียนได้รับการพัฒนาเต็มตามศักยภาพในระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน

34

ร้อยละของผู้เรียนได้รับการพัฒนาเต็มตามศักยภาพในระบบส่งเสริมความประพฤตินักเรียน

ร้อยละ 100

35

ร้อยละของผู้เรียนได้รับการพัฒนาเต็มตามศักยภาพใน ระบบคุ้มครองนักเรียน

ร้อยละ 100

36

ร้อยละของผู้เรียนได้รับการพัฒนาเต็มตามศักยภาพในการสร้างภูมิคุ้มกันทางสังคม

ร้อยละ 100

37

ร้อยละของผู้เรียนได้รับการสนับสนุนส่งเสริมการจัดการศึกษาที่เหมาะสมเต็มตามศักยภาพ

ร้อยละ 100

38

ร้อยละของผู้เรียนได้รับการสนับสนุนการใช้เทคโนโลยีในการจัดการศึกษาอย่างทั่วถึง

ร้อยละ 100

ร้อยละ 100
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ที่

ตัวชีวัดความส้าเร็จ

เป้าหมาย

ยุทธศาสตร์ที่ 5 จัดการศึกษาเพื่อเสริมสร้างคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิง่ แวดล้อม
39
40
41

ร้อยละของหน่วยงานทุกระดับจัดกิจกรรมส่งเสริม สนับสนุนการสร้างจิตสานึกรักษ์
สิ่งแวดล้อม มีคุณธรรม จริยธรรม และน้อมนาแนวคิดตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
ร้อยละของหน่วยงานทุกระดับมีหลักสูตร กระบวนการเรียนรู้การสร้างเสริม
คุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
ร้อยละของหน่วยงานทุกระดับมีเครือข่ายความร่วมมือกับภาคส่วนต่าง ๆ
ในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างน้อย 1 เครือข่ายขึ้นไป

ร้อยละ 100
ร้อยละ 100
ร้อยละ 100

ยุทธศาสตร์ที่ 6 การพัฒนาระบบบริหารจัดการและส่งเสริมให้ทกุ ภาคส่วนมีสว่ นร่วมในการจัดการศึกษา
42
43

44
45
46
47
48
49
50
51
52

53

ร้อยละของหน่วยงานทุกระดับใช้จ่ายงบประมาณเพื่อการบริหารจัดการ
ที่มีประสิทธิภาพ มีการกากับ ติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลโดยยึดหลักธรรมาภิบาล
ร้อยละของหน่วยงานทุกระดับจัดทาแผนการใช้จ่ายงบประมาณสอดคล้อง
แนวทางการดาเนินงานโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษา
ตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีงบประมาณ พ.ศ.2560
ร้อยละของหน่วยงานทุกระดับได้รับการพัฒนาระบบเทคโนโลยีดิจิทัล
เพื่อการจัดการศึกษา
ร้อยละของสถานศึกษาในเขตพื้นที่พิเศษแต่ละประเภท
มีการพัฒนาการจัดการศึกษาตามบริบทของพื้นที่
ร้อยละของสถานศึกษามีระบบประกันคุณภาพภายในที่มีประสิทธิผล
ร้อยละของหน่วยงานทุกระดับมีการยกย่องเชิดชูเกียรติ หน่วยงาน
องค์คณะบุคคล และบุคลากรที่มีผลงานเชิงประจักษ์
ร้อยละของเขตพื้นที่การศึกษามีการบริหารจัดการแบบมีส่วนร่วมอย่างเข้มแข็ง
ร้อยละของเขตพื้นที่การศึกษามีแผนบูรณาการจัดการศึกษา
ร้อยละของหน่วยงานทุกระดับมีเครือข่ายสร้างความเข้มแข็งในการยกระดับ
คุณภาพการศึกษาอย่างน้อย 1 เครือข่ายขึ้นไป
ร้อยละของเขตพื้นที่การศึกษามีการสร้างความเข้มแข็งในการบริหารจัดการ
แบบมีส่วนร่วมด้วยพลังประชารัฐ
ร้อยละของหน่วยงานทุกระดับส่งเสริม สนับสนุนผู้ปกครอง ชุมชน สังคม และ
สาธารณชน ให้มีความรู้ ความเข้าใจ สร้างความตระหนักในการจัดการศึกษาขั้น
พื้นฐาน การกากับดูแล ตลอดจนการส่วนร่วมรับผิดชอบในการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน
ร้อยละของหน่วยงานทุกระดับมีการประสานข้อมูลการกับสถาบันหรือหน่วยงาน
ทางการศึกษาในการคัดเลือกผู้เรียนเข้าศึกษาต่อด้วยวิธีการที่หลากหลาย

ร้อยละ 100
ร้อยละ 100

ร้อยละ 100
ร้อยละ 80
ร้อยละ 80
ร้อยละ 100
ร้อยละ 100
ร้อยละ 100
ร้อยละ 100
ร้อยละ 100
ร้อยละ 100

ร้อยละ 100
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8. จุดเน้น มาตรการ ตัวชีวัดความส้าเร็จ และเป้าหมายการพัฒนา
ส้านักงานเขตพืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 42 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563-2565

นโยบายที่ 1 จัดการศึกษาเพื่อความมั่นคง
เป้าประสงค์
จุดเน้น

1. ผู้เรียนมีความรักในสถาบันหลักของชาติ และยึดมั่นการปกครองระบอบประชาธิปไตย
อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข
มาตรการ

ตัวชีวัดความส้าเร็จ

Based-line

2562
ร้อยละ
70

1. เสริมสร้าง 1.1 น้อมนาแนวพระราชดาริ สืบ 1. ร้อยละของสถานศึกษามีการ
ความมัน่ คง สานพระราชปณิธาน และพระบรม บูรณาการ“ศาสตร์พระราชา”
ของสถาบัน ราโชบายด้านการศึกษา และ
มาใช้ในการจัดกระบวนการ
หลัก และการ “ศาสตร์พระราชา”มาใช้ในการจัด เรียนรู้อย่างยั่งยืน
ปกครอง กระบวนการเรียนรู้อย่างยั่งยืน
ในระบอบ 1.2 ปลูกฝังความรักในสถาบันหลัก 2. ร้อยละของสถานศึกษามีการจัด ร้อยละ
ประชาธิปไตย ของชาติ และยึดมั่นการปกครอง การศึกษาเพื่อให้นักเรียนมีความรัก 100
อันมี ระบอบประชาธิปไตยอันมี
ในสถาบันหลักของชาติ ยึดมัน่ การ
พระมหากษัตริย์ พระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข ปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมี
ทรงเป็นประมุขและต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น พระมหากษัตริย์ ทรงเป็นประมุข
1.3 เสริมสร้างความรู้ความเข้าใจที่ และต่อต้านการทุจริตคอร์รปั ชั่น
ถูกต้องเกี่ยวกับสถาบันชาติ ศาสนา
พระมหากษัตริย์ ผ่านหลักสูตรและ 3. ร้อยละของผู้เรียนมีความรู้
ร้อยละ
กระบวนการเรียนรู้ประวัตศิ าสตร์ ความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับ
100
ความเป็นพลเมือง ภูมิปญ
ั ญา และ สถาบันชาติ ศาสนา
วัฒนธรรมไทย
พระมหากษัตริย์
1.4 ส่งเสริมให้ผเู้ รียนมีความรู้ความ ผ่านหลักสูตรและกระบวนการ
เข้าใจและภาคภูมิใจเกี่ยวกับ
เรียนรู้ประวัติศาสตร์ และความ
ประวัติศาสตร์ท้องถิ่น
เป็นพลเมือง (CIVIC Education)

เป้าหมาย
2564
2563
ร้อยละ ร้อยละ
75
80

2565
ร้อยละ
85

ร้อยละ
100

ร้อยละ
100

ร้อยละ
100

ร้อยละ
100

ร้อยละ
100

ร้อยละ
100
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เป้าประสงค์
จุดเน้น

2. ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมที่พึงประสงค์
มาตรการ

ตัวชีวัดความส้าเร็จ

2. ปลูกฝัง 2.1 น้อมนาหลักการทรงงานในหลวง 4. ร้อยละของผูเ้ รียน มีคณ
ุ ธรรม
ผู้เรียนด้าน ร.9 และพระบรมราโชบาย ร.10 จริยธรรม คุณลักษณะอันพึง
คุณธรรม มาบูรณาการในการจัดการเรียนรู้ ประสงค์ตามหลักสูตร และค่านิยม
จริยธรรม ตามหลักสูตร
หลักของคนไทย 12 ประการ
และค่านิยมที่ 2.2 ส่งเสริม สนับสนุนการจัด
พึงประสงค์ กิจกรรมทั้งในและนอกห้องเรียนที่
เอื้อต่อการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรม
คุณลักษณะอันพึงประสงค์
2.3 ส่งเสริม สนับสนุนให้
สถานศึกษาดาเนินการตามแนวทาง
โรงเรียนคุณธรรม โรงเรียนวิถีพุทธ
สถานศึกษาพอเพียง ฯลฯ

เป้าประสงค์
จุดเน้น
3. ส่งเสริม
การจัดการ
เรียนรู้
การป้องกัน
จากภัย
คุกคาม
ในรูปแบบ
ใหม่

Based-line

2562
ม.3
ร้อยละ
93.26
ม.6
ร้อยละ
94.81

เป้าหมาย
2564
2563
ร้อยละ ร้อยละ
100
100

2565
ร้อยละ
100

3. ผู้เรียนมีความรู้ และทักษะในการป้องกันจากภัยคุกคาม ในชีวิตรูปแบบใหม่
มาตรการ

ตัวชีวัดความส้าเร็จ

Based-line

2562
5. ร้อยละของผูเ้ รียนทีม่ ีความรู้และ ร้อยละ
ทักษะ ในการป้องกันจากภัยคุกคาม 80
ในชีวิตรูปแบบใหม่ ผ่านเกณฑ์ที่
กาหนด

3.1 เสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจ
และป้องกันตัวเองได้จากภัยคุกคาม
เช่น อาชญากรรม และความรุนแรง
ในรูปแบบต่างๆ สิ่งเสพติด ภัยพิบัติ
จากธรรมชาติ ภัยจากโรคอุบตั ิใหม่
ภัยจากไซเบอร์ ฯลฯ
6. ร้อยละ 80 ของสถานศึกษาทีม่ ี
3.2 พัฒนาระบบ กลไก และมาตรการ นักเรียนกลุม่ เสีย่ งลดลง
ที่เข้มแข็งในการป้องกันและแก้ไข
จากภัยคุกคามในรูปแบบใหม่
3.3 บูรณาการการแก้ไขปัญหาและ
ป้องกันจากภัยคุกคามกับหน่วยงาน
ที่เกี่ยวข้อง

ร้อยละ
80

เป้าหมาย
2564
2563
ร้อยละ ร้อยละ
85
90

2565
ร้อยละ
95

ร้อยละ
85

ร้อยละ
95

ร้อยละ
90
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นโยบายที่ 2 การจัดการศึกษาเพื่อเพิ่มความสามารถในการแข่งขันของประเทศ
เป้าประสงค์
จุดเน้น

1. ผู้เรียนมีคุณลักษณะ และศักยภาพที่จ้าเป็นต่อการสร้างขีดความสามารถในการแข่งขัน
ของประเทศ มีทักษะอาชีพตามความต้องการของตลาดงาน และการพัฒนาประเทศ
มาตรการ

ตัวชีวัดความส้าเร็จ

1. ส่งเสริม 1.1 ส่งเสริม สนับสนุนให้ครูและ 1. อันดับผลการประเมินระดับ
สนับสนุน บุคลากรทางการศึกษาพัฒนา นานาชาติตามโครงการประเมินผล
การพัฒนา เครื่องมือการวัดและประเมิน นักเรียนร่วมกับนานาชาติ (PISA :
ผู้เรียนสู่ความ ระดับชั้นเรียน ที่สอดคล้องตาม Programme for International
เป็นเลิศ
แนวทางการประเมินผลนักเรียน Student Assessment) สูงขึ้น
สร้างขีด
ร่วมกับนานาชาติ (PISA :
ความสามารถ Programme for International
ในการแข่งขัน Student Assessment)
1.2 ส่งเสริม สนับสนุนให้ครูและ
บุคลากรทางการศึกษาพัฒนา
เครื่องมือเสริมทักษะการคิด
แก้ปัญหาตามแนวทางการ
ประเมินผลนักเรียนร่วมกับ
นานาชาติ (PISA : Programme
for International Student
Assessment)
1.3 ให้บริการเครื่องมือการวัด
และประเมินอิงสมรรถนะตาม
แนวทางการประเมินผลนักเรียน
ร่วมกับนานาชาติ (PISA :
Programme for International
Student Assessment) แก่
สถานศึกษาด้วยระบบ OnlineTesting
1.4 ส่งเสริม สนับสนุนการจัดเวที
วิชาการการแข่งขันทักษะใน
ระดับต่างๆ และการนาเสนอ
นวัตกรรมทางการศึกษาทั้งใน
และต่างประเทศ

Based-line
2562

n/a

2563
-

เป้าหมาย
2564
-
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จุดเน้น

มาตรการ

ตัวชีวัดความส้าเร็จ

Based-line
2562

2. จัด
2.1 ส่งเสริม สนับสนุนให้
2. ร้อยละของผู้เรียนที่จบ
ร้อยละ
กระบวนการ สถานศึกษาจัดการเรียนรู้แก่ การศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
30
เรียนรู้ให้ ผู้เรียนตามความสนใจในทักษะ เรียนต่อสายอาชีพตามความถนัด
ผู้เรียนมีทักษะ อาชีพที่ตนเองถนัดเพื่อเตรียม และความสนใจของตนเอง
ด้านอาชีพ ความพร้อมก่อนเข้าสู่ตลาดงาน
ตามความ และการพัฒนาประเทศ
ถนัด และ 2.2 ส่งเสริมสนับสนุนการจัด
ความสนใจ กิจกรรมแนะแนวเพื่อการศึกษา
ของตนเอง ต่อและการประกอบอาชีพอย่าง
เข้มแข็งต่อเนื่องและเป็นรูปธรรม

เป้าประสงค์
จุดเน้น
3. ส่งเสริม
สนับสนุน
การวิจัย
การพัฒนา
นวัตกรรม
และน้าผล
ไปใช้
ประโยชน์

เป้าหมาย
2564
2563
ร้อยละ ร้อยละ
35
40

2565
ร้อยละ
45

2. ครูและบุคลากรทางการศึกษามีบทบาทเป็นนักวิจัยและพัฒนานวัตกรรมทางการศึกษา
มาตรการ

ตัวชีวัดความส้าเร็จ

3.1 ส่งเสริม สนับสนุน การทาวิจัย 3. จานวนงานวิจยั หรือนวัตกรรม
และพัฒนานวัตกรรมเพื่อการบริหาร ทางการศึกษาทีไ่ ด้รับการเผยแพร่
จัดการศึกษาในหน่วยงานทุกระดับ อย่างน้อย 2 เรื่อง
3.2 ส่งเสริม สนับสนุนให้ครูและ
บุคลากรทางการศึกษา ศึกษา วิจัย 4. ร้อยละของหน่วยงานทุกระดับนา
เพื่อพัฒนาหลักสูตร กระบวนการ ผลการวิจยั ไปใช้ในการพัฒนา
เรียนรู้ การวัดและประเมินผลโดย คุณภาพการจัดการศึกษา
เน้นให้มีการวิจยั ในชั้นเรียน
3.3 แสวงหาความร่วมมือกับ
หน่วยงานที่เกีย่ วข้องกับการวิจัย
3.4 จัดเวทีวิชาการ นาเสนอผลงาน
และแลกเปลี่ยนเรียนรู้

6

2563
8

เป้าหมาย
2564
10

2565
12

4

6

8

10

Based-line
2562
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นโยบายที่ 3 การพัฒนาและสร้างเสริมศักยภาพของทรัพยากรมนุษย์
เป้าประสงค์
จุดเน้น

1. ผู้เรียนเป็นคนดี คนเก่ง มีคุณภาพ มีสมรรถนะ ทักษะ และคุณลักษณะที่ส้าคัญจ้าเป็น
ในศตวรรษที่ 21
มาตรการ

ตัวชีวัดความส้าเร็จ

Based-line

2562
ร้อยละ
90

เป้าหมาย
2563
2564
ร้อยละ ร้อยละ
90
100

2565
ร้อยละ
100

1. การพัฒนา 1.1 พัฒนาหลักสูตรให้สอดคล้องกับ 1. ร้อยละของสถานศึกษาจัดการ
คุณภาพ
หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานเรียนรูส้ อดคล้องกับหลักสูตร ตาม
กระบวนการ ความต้องการของผู้เรียน และ
ความจาเป็นและความต้องการของ
เรียนรู้
บริบทของท้องถิ่น
ผู้เรียน ชุมชน ท้องถิน่ และสังคม
1.2 ส่งเสริมการจัดหลักสูตรทักษะ
อาชีพ ควบคู่ไปกับวิชาสามัญ เช่น 2. จานวนร้อยละของผูเ้ รียนที่มี ม.3 ร้อยละ ม.3 ร้อยละ ม.3 ร้อยละ ม.3 ร้อยละ
22.71
25
27.5
30
ทวิศึกษา (Dual Education)
คะแนนผลการทดสอบทาง
หลักสูตรระยะสั้น
การศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน ม.6 ร้อยละ ม.6 ร้อยละ ม.6 ร้อยละ ม.6 ร้อยละ
15.58
20
22
24
1.3 ส่งเสริมการจัดการเรียนรู้ที่ให้ (O-NET) มากกว่าร้อยละ 50
ผู้เรียนได้เรียนรู้ผา่ นกิจกรรมการ ในแต่ละวิชาเพิ่มขึ้นจากปี
ปฏิบัติจริง (Active Learning) เน้น การศึกษาที่ผา่ นมา
ทักษะกระบวนการ ให้เกิดทักษะ
การคิดวิเคราะห์ คิดแก้ปัญหา และ
คิดสร้างสรรค์ในทุกกลุ่มสาระการ
เรียนรู้ ทั้งใน และนอกห้องเรียน
1.4 สนับสนุนการผลิต จัดหาและใช้
สื่อการเรียนการสอน เทคโนโลยี
นวัตกรรม และสิ่งอานวยความ
สะดวกที่หลากหลาย รวมทั้งการ
พัฒนาห้องสมุดและแหล่งเรียนรู้
ภายในสถานศึกษา ในการจัดการ
เรียนรูไ้ ด้ทั้งในห้องเรียน และนอก
ห้องเรียน เพื่อให้ผู้เรียนได้เรียนรู้
อย่างเต็มศักยภาพ
1.5 พัฒนาระบบการวัด และ
ประเมินผลในทุกระดับให้มีความ
หลากหลาย โดยมุ่งเน้นการใช้แบบสอบ
อัตนัย มาใช้ในการวัดและประเมินผล
และนาผลการวัดและประเมินผลไปใช้
ประโยชน์อย่างแท้จริง
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จุดเน้น

มาตรการ

ตัวชีวัดความส้าเร็จ

1.6 ส่งเสริมผู้ที่มคี วามสามารถพิเศษ
ด้านศิลปะ ดนตรีและกีฬา โดย
จัดเป็นห้องเรียนเฉพาะด้าน
มีหลักสูตรและแผนการเรียนที่จะ
นาไปสู่ความเป็นเลิศในแต่ละด้าน
2. เสริมสร้าง 2.1 ส่งเสริมให้ผเู้ รียนมีทักษะการ 3. ร้อยละของผู้เรียนที่มี
ความเข้มแข็ง เรียนรู้ในศตวรรษที่ 21
ความสามารถในการอ่าน
ในการพัฒนา 2.2 ส่งเสริมการจัดการเรียนรูเ้ พื่อ การเขียนผ่านเกณฑ์ตามระดับชั้น
ผู้เรียนอย่างมี ยกระดับผลสัมฤทธิ์จากการทดสอบ
คุณภาพ
ระดับชั้นเรียน ระดับเขตพื้นที่ และ 4. ร้อยละของผู้เรียนมีทักษะ
สอดคล้อง ระดับชาติให้สูงขึ้น
การคิดวิเคราะห์ คิดแก้ปัญหา
กับทักษะ 2.3 ส่งเสริมสนับสนุนให้ผเู้ รียนมี และคิดสร้างสรรค์จากการเรียนรู้
การเรียนรู้ นิสัยรักการอ่าน และสามารถอ่าน ผ่านกิจกรรมการปฏิบัตจิ ริง
ในศตวรรษ ออกเขียนได้ตามช่วงวัย
(Active Learning)
ที่ 21
2.4 ส่งเสริมให้ผู้เรียนได้เรียนรู้เกิด
ทักษะการคิดวิเคราะห์ คิดแก้ปัญหา 5. ร้อยละของผู้เรียนผ่านเกณฑ์
และคิดสร้างสรรค์ในทุกกลุ่มสาระการ การประเมินความสามารถด้าน
เรียนรู้
การใช้ภาษาอังกฤษ
2.5 ปลูกฝังทักษะกระบวนการ
วิทยาศาสตร์ และจิตวิทยาศาสตร์
2.6 ส่งเสริมการเรียนการสอนให้
ผู้เรียนมีความมั่นใจในการสื่อสาร
ภาษาอังกฤษ ภาษาประเทศคู่ค้า
และภาษาอาเซียนอย่างน้อย
1 ภาษา
2.7 ส่งเสริมการเรียนการสอนให้
ผู้เรียนกลุ่มเป้าหมายโรงเรียน
มาตรฐานสากลมีระดับความสามารถ
การใช้ภาษาอังกฤษตามมาตรฐาน
ความสามารถทางภาษาอังกฤษ
(CEFR) โดยการประเมินกับสถาบัน
เจ้าของภาษา
2.8 ส่งเสริมสถานศึกษาจัดกิจกรรม
ส่งเสริมให้ผเู้ รียนมีสุขภาวะที่ดี

2562

2563

เป้าหมาย
2564

ร้อยละ
65

ร้อยละ
70

ร้อยละ
75

ร้อยละ
80

ร้อยละ
93.10

ร้อยละ
95

ร้อยละ
100

ร้อยละ
100

ร้อยละ
86.25

ร้อยละ
88

ร้อยละ
90

ร้อยละ
92

Based-line
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เป้าประสงค์
จุดเน้น

2. ผู้เรียนที่มีความต้องการจ้าเป็นพิเศษ ได้รับการพัฒนาเต็มตามศักยภาพ
มาตรการ

3. ส่งเสริม
3.1 ส่งเสริม สนับสนุนการพัฒนา
สนับสนุน ผู้เรียน คุณภาพสถานศึกษาที่จัดการศึกษา
ที่มีความต้องการ สาหรับผูเ้ รียนที่มีความต้องการ
จ้าเป็นพิเศษ จาเป็นพิเศษให้มีคณ
ุ ภาพตาม
(ผู้พิการ ด้อย มาตรฐาน
โอกาส) ได้รับการ 3.2 ส่งเสริม สนับสนุนการพัฒนา
ส่งเสริมสนับสนุน ผู้เรียนที่มคี วามต้องการจาเป็น
และพัฒนาเต็ม พิเศษ (ผู้พิการผู้ด้อยโอกาส) ให้เต็ม
ตามศักยภาพ ตามศักยภาพ ด้วยรูปแบบที่
ด้วยรูปแบบ เหมาะสม
ที่เหมาะสม

เป้าประสงค์
จุดเน้น

ตัวชีวัดความส้าเร็จ
6. ร้อยละของผูเ้ รียนทีม่ ีความ
ต้องการจาเป็นพิเศษ (ผู้พิการ
ผู้ด้อยโอกาส) ได้รบั การส่งเสริม
สนับสนุน และพัฒนาเต็มตาม
ศักยภาพด้วยรูปแบบที่เหมาะสม

Based-line

2562
ร้อยละ
100

เป้าหมาย
2564
2563
ร้อยละ ร้อยละ
100
100

2565
ร้อยละ
100

3. ครูและบุคลากรทางการศึกษาเป็นผู้ที่มีคุณธรรม มีจิตวิญญาณความเป็นครู มีสมรรถนะสูง
สอดคล้องกับการจัดการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21
มาตรการ

ตัวชีวัดความส้าเร็จ

Based-line

2562
ร้อยละ
100

4. พัฒนาครู 4.1 พัฒนาครูและบุคลากรทางการ 7. ร้อยละของครูและบุคลากร
และบุคลากร ศึกษา ให้สามารถจัดการเรียนรู้อย่างมี ทางการศึกษา ได้รบั การพัฒนา
ทางการศึกษา คุณภาพทัง้ ระบบเชื่อมโยงกับการเลื่อน การจัดการเรียนรูอ้ ย่างมีคณ
ุ ภาพ
ให้สามารถ วิทยฐานะในรูปแบบที่หลากหลายดังนี้ ในรูปแบบทีห่ ลากหลาย
จัดการเรียนรู้ - พัฒนาครูรูปแบบครบวงจร
อย่างมี
- ชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ 8. ร้อยละของครูและบุคลากร
ร้อยละ
คุณภาพ
(Professional Learning Community) ทางการศึกษามีคณ
ุ ภาพตาม
100
ในรูปแบบที่ - การเรียนรู้ผ่านกิจกรรมการปฏิบัติ มาตรฐานวิชาชีพ และสามารถ
หลากหลาย จริง (Active Learning)
ปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
- การพัฒนาด้วยระบบ Online
4.2 ส่งเสริมและพัฒนาครูและ
บุคลากรทางการศึกษาให้มีทักษะสู่
สากล เช่น ทักษะการใช้ภาษาอังกฤษ
ในการสื่อสาร ทักษะการใช้เทคโนโลยี
4.3 ส่งเสริมการพัฒนาครูในสาขา
วิชาที่ขาดแคลนให้สามารถจัดการ
เรียนรู้ให้ผู้เรียนได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ

เป้าหมาย
2564
2563
ร้อยละ ร้อยละ
100
100

2565
ร้อยละ
100

ร้อยละ
100

ร้อยละ
100

ร้อยละ
100
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นโยบายที่ 4 สร้างโอกาสในการเข้าถึงบริการการศึกษาที่มีคุณภาพ
มีมาตรฐาน และลดความเหลือ่ มล้าทางการศึกษา
เป้าประสงค์
จุดเน้น

1. ประชากรวัยเรียนทุกคนได้รับโอกาสเข้าถึงการศึกษาที่มีคุณภาพ เสมอภาค
มาตรการ

1. เพิ่มโอกาส 1.1 จัดทาสามะโนประชากรวัยเรียน
การเข้าถึง และพัฒนาระบบฐานข้อมูล
การศึกษา ประชากรก่อนวัยเรียน และวัย
ที่มีคุณภาพ การศึกษาขั้นพื้นฐาน ด้วยเทคโนโลยี
สารสนเทศที่มปี ระสิทธิภาพ
1.2 ส่งเสริมประชากรวัยเรียนทุกคน
ให้ได้รับโอกาสในการเข้ารับบริการ
ทางการศึกษาอย่างทั่วถึง เสมอภาค
และมีคณ
ุ ภาพ โดยประสานความ
ร่วมมือจากทุกภาคส่วน
1.3 สร้างความเข้มแข็งของระบบ
ดูแลช่วยเหลือนักเรียนทีเ่ น้นการ
ดูแลแบบเข้าใจ เข้าถึง และพัฒนา
1.4 ส่งเสริม สนับสนุนการพัฒนา
ระบบส่งเสริมความประพฤตินักเรียน
ระบบคุ้มครองนักเรียน และการ
สร้างภูมิคมุ้ กันทางสังคม
2. ลดความ 2.1 ศึกษาวิจัย ต้นทุนในการจัด
เหลื่อมล้า การศึกษา ต้นทุนต่อหัวที่แท้จริง
ทางการศึกษา และจานวนนักเรียนต่อสถานศึกษา
ตามความเหมาะสม
2.2 ประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องใน
การจัดการศึกษาทีเ่ หมาะสม สาหรับ
เด็กด้อยโอกาส ทีไ่ ม่อยู่ในทะเบียน
ราษฎร เช่น เด็กไร้สญ
ั ชาติ เด็ก
พลัดถิ่น เด็กต่างด้าว เด็กไทยที่ไม่มี
เลขประจาตัวประชาชน ฯลฯ
2.3 ส่งเสริมสนับสนุนการใช้
เทคโนโลยีในการจัดการศึกษาให้

ตัวชีวัดความส้าเร็จ
1. ร้อยละของประชากรวัยเรียน
ภาคบังคับ ได้รบั โอกาสในการเข้า
รับบริการทางการศึกษาอย่าง
ทั่วถึง เสมอภาคและมีคณ
ุ ภาพ
2. อัตราการออกกลางคันของ
ผู้เรียนลดลง

2562
ร้อยละ
100

เป้าหมาย
2563
2564
ร้อยละ ร้อยละ
100
100

2565
ร้อยละ
100

0.52

0.50

0.40

0.30

ร้อยละ
70

ร้อยละ
75

ร้อยละ
80

Based-line

3. ร้อยละของสถานศึกษา
ร้อยละ
มีระบบเครือข่ายเทคโนโลยีดิจิทลั
65
เพื่อการศึกษาทีม่ ีประสิทธิภาพ
สนองตอบความต้องการของ
ผู้เรียน
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จุดเน้น

มาตรการ

ตัวชีวัดความส้าเร็จ

Based-line

2562

2563

เป้าหมาย
2564

ครอบคลุมทุกพื้นที่อย่างทั่วถึง เช่น
การพัฒนาคุณภาพการศึกษา
ทางไกลผ่านเทคโนโลยีสารสนเทศ
(Distance learning information
technology : DLIT) การพัฒนา
คุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยี
การศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม
(Distance Learning Television :
DLTV) ฯลฯ
2.4 ส่งเสริม สนับสนุนการใช้
เทคโนโลยีสาหรับช่องทางการสื่อสาร
อย่างเป็นระบบ ประชุมผ่านจอภาพ
และระบบถ่ายทารายการ เพื่อการ
เผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ให้
ครอบคลุมทุกพื้นที่อย่างทั่วถึง
สะดวก รวดเร็ว
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นโยบายที่ 5 การจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
เป้าประสงค์
จุดเน้น

ผู้เรียนมีจิตส้านึก ในการด้าเนินชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
และสามารถประยุกต์ใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
มาตรการ

ตัวชีวัดความส้าเร็จ

1. ส่งเสริม 1.1 จัดทาและพัฒนาหลักสูตร 1. ร้อยละ 80 ของสถานศึกษา
ที่ส่งเสริมการสร้างจิตสานึก
การจัด
จัดกิจกรรมส่งเสริม สนับสนุน
การศึกษา ความตระหนักและพฤติกรรมการ การสร้างจิตสานึกรักษ์
เพื่อสร้างเสริมเสริมสร้างคุณภาพชีวิตเป็นมิตร สิ่งแวดล้อม นาแนวคิดตามหลัก
คุณภาพชีวิต กับสิ่งแวดล้อม
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
1.2 ส่งเสริม สนับสนุนให้หน่วยงาน
เป็นมิตร
สู่การปฏิบัติ
และสถานศึกษา จัดบรรยากาศและ
กับ
สิ่งแวดล้อม ให้เอื้อต่อการปฏิบัติงาน
สิ่งแวดล้อม และการเรียนรู้
2. ร้อยละ 80 ของผูเ้ รียนมี
1.3 ส่งเสริม สนับสนุนให้ผู้เรียนมี จิตสานึกความตระหนักและมี
จิตสานึกรักษ์สิ่งแวดล้อม มีคณ
ุ ธรรม พฤติกรรมที่แสดงออกถึงคุณภาพ
จริยธรรม และน้อมนาแนวคิดตาม ชีวิตเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่
การปฏิบัติในการดาเนินชีวิต
3. ร้อยละ 80 สถานศึกษาที่ผา่ น
1.4 พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษามาตรฐานสิ่งแวดล้อมศึกษาเพื่อ
ในการเสริมสร้างคุณภาพชีวิต เป็นมิตร
การพัฒนาทีย่ ั่งยืน (EESD :
กับสิ่งแวดล้อมและ นาแนวคิดตามหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่การ Environmental Education
Sustainable Development)
ปฏิบัติในการดาเนินชีวิต

2562
ร้อยละ
100

2563
ร้อยละ
100

เป้าหมาย
2564
ร้อยละ
100

n/a

ร้อยละ
75

ร้อยละ
80

ร้อยละ
85

n/a

ร้อยละ
70

ร้อยละ
75

ร้อยละ
80

Based-line

1.5 สร้างเครือข่ายความร่วมมือกับ
ทุกภาคส่วนในการอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
1.6 ส่งเสริม สนับสนุนให้หน่วยงาน
และสถานศึกษาก้าวสูม่ าตรฐาน
โรงเรียนมาตรฐานสิ่งแวดล้อมศึกษา
เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน (EESD)
1.7. ส่งเสริม หน่วยงานทุกระดับและ
สถานศึกษา มีการวิจยั และพัฒนา
องค์ความรู้ นวัตกรรมที่เกีย่ วข้องกับ
การสร้างเสริมคุณภาพชีวิตทีเ่ ป็น
มิตรกับสิ่งแวดล้อม
1.8. ส่งเสริมให้ผู้เรียนนาองค์ความรู้
ไปใช้เพื่อจัดการในเรื่องภัยธรรมชาติ
ความมั่นคงทางอาหาร พลังงาน และ
การอนุรกั ษ์ทรัพยากร ธรรมชาติ
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ร้อยละ
100
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นโยบายที่ 6 ด้านการพัฒนาระบบบริหารจัดการ
และส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา
เป้าประสงค์
จุดเน้น

1. หน่วยงานทุกระดับมีระบบบริหารจัดการศึกษาที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
เป็นไปตามหลักธรรมมาภิบาล
มาตรการ

ตัวชีวัดความส้าเร็จ

2563
ร้อยละ
80

เป้าหมาย
2564
ร้อยละ
85

2565
ร้อยละ
90

ร้อยละ
75

ร้อยละ
80

ร้อยละ
85

ร้อยละ
82

ร้อยละ
85

ร้อยละ
90

Based-line

2562
1. พัฒนา 1.1 พัฒนาระบบ Big Data เพื่อการ 1. ร้อยละของสถานศึกษาที่มผี ล n/a
ระบบบริหาร บริหารจัดการข้อมูลสารสนเทศให้มี การประเมินภายนอกในระดับ
ความเชื่อมโยงและบูรณาการฐาน ดีขึ้นไป
จัดการ
ข้อมูลร่วมกันกับหน่วยงานที่
ให้มี
เกี่ยวข้อง
ประสิทธิภาพ
2. สานักงานเขตพืน้ ที่การศึกษา ร้อยละ
1.2 ส่งเสริมการบริหารจัดการที่
71.42
มุ่งเน้นคุณธรรม และความโปร่งใสใน ผ่านเกณฑ์การประเมิน
การทางานตามหลักการประเมิน มาตรฐานสานักงานเขตพืน้ ที่
คุณธรรมและความโปร่งใสในการ การศึกษาในระดับดีขึ้นไป
ดาเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ร้อยละ 80
(ITA : Integrity & Transparency
Assessment)
3. สานักงานเขตพืน้ ที่การศึกษา ร้อยละ
1.3 พัฒนาระบบการวางแผน การนา
ผ่านการประเมินคุณธรรมและ 81.18
แผนไปสู่การปฏิบัติ การกากับ
ติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผล ความโปร่งใสในการดาเนินงาน
เพื่อการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพของหน่วยงานภาครัฐ (ITA :
Integrity & Transparency
โดยยึดหลักธรรมาภิบาล
1.4 เพิ่มประสิทธิภาพระบบ
Assessment) ร้อยละ 80 ขึ้นไป
การบริหารงบประมาณ การจัดตั้ง
จัดสรรงบประมาณและการติดตาม
การใช้จ่ายงบประมาณ
1.5 สร้างความเข้มแข็ง และยกระดับ
คุณภาพสถานศึกษาตามบริบทของ
พื้นที่ เช่น โรงเรียนมาตรฐานสากล
โรงเรียนนวัตกรรม (innovative
School) โรงเรียนร่วมพัฒนา
โรงเรียนประชารัฐ โรงเรียนคุณธรรม
ฯลฯ
1.6 ส่งเสริมระบบประกันคุณภาพ
ภายในของสถานศึกษาให้เข้มแข็ง
1.7 ยกย่องเชิดชูเกียรติ สถานศึกษา
และองค์คณะบุคคลที่มีผลงานเชิง
ประจักษ์
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เป้าประสงค์
จุดเน้น

2. หน่วยงานสร้างเครือข่ายความร่วมมือ และส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนของสังคม
เข้ามามีส่วนร่วมในการบริหารจัดการศึกษา
มาตรการ

ตัวชีวัดความส้าเร็จ

2. สร้าง
2.1 ส่งเสริมการบริหารจัดการเขต 4. ร้อยละ 80 ของหน่วยงาน
เครือข่าย พื้นที่การศึกษาโดยใช้พื้นที่เป็นฐาน มีการบริหารจัดการแบบ
ความร่วมมือ (Area-based Management)
มีส่วนร่วม
และส่งเสริม รูปแบบการบริหารแบบกระจาย
ให้ทุกภาค อานาจ “CLUSTERs”
ส่วนของ
2.2 ส่งเสริม การมีส่วนร่วมจัดทาแผน
สังคมเข้ามามี บูรณาการจัดการศึกษา ในระดับพื้นที่
ส่วนร่วม
2.3 สร้างความเข้มแข็งในการยกระดับ
บริหารจัด คุณภาพการศึกษารูปแบบเครือข่าย
การศึกษา เช่น เครือข่ายส่งเสริมประสิทธิภาพ
การจัดการศึกษา ศูนย์พัฒนากลุม่
สาระการเรียนรู้ สหวิทยาเขต
กลุ่มโรงเรียน ฯลฯ
2.4 ส่งเสริม สนับสนุน ผู้ปกครอง
ชุมชน สังคม และสาธารณชน ให้มี
ความรู้ ความเข้าใจ และ มีส่วนร่วม
รับผิดชอบในการบริหารจัดการศึกษา
2.5 ส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนของสังคม
เข้ามามีส่วนร่วมจัดและสนับสนุน
ทรัพยากรเพื่อการศึกษา

เป้าประสงค์

2562

2563

เป้าหมาย
2564

ร้อยละ
100

ร้อยละ
100

ร้อยละ
100

Based-line

2565
ร้อยละ
100

3. ระบบบริหารงานบุคคลของครูและบุคลากรทางการศึกษามีความเป็นธรรม
สร้างขวัญก้าลังใจ และส่งเสริมให้ปฏิบัติงานได้เต็มตามศักยภาพ
2562

2563

เป้าหมาย
2564

3. พัฒนา 3.1 พัฒนาระบบการบริหารงาน 5. สานักงานเขตพืน้ ที่การศึกษา ร้อยละ
ระบบการ บุคคลให้มีประสิทธิภาพ โดย
บริหารแผนอัตรากาลังได้
80
บริหารงาน เชื่อมโยงกับหน่วยงานที่เกีย่ วข้องใน สอดคล้องกับความต้องการของ
บุคคล ให้มี การกาหนดแผนอัตรากาลัง การสรร สถานศึกษา ร้อยละ 80
ประสิทธิภาพ หา การบรรจุ แต่งตั้ง การประเมิน
มีความ
และการพัฒนา
6. ร้อยละของครูและบุคลากร ร้อยละ
เชื่อมโยงกับ 3.2 สร้างแรงจูงใจให้ครูและบุคลากร ทางการศึกษามีความพึงพอใจ
85
หน่วยงานที่ ทางการศึกษามีขวัญและกาลังใจใน ในการปฏิบัติงาน
เกี่ยวข้อง การทางาน

ร้อยละ
85

ร้อยละ
90

ร้อยละ
95

ร้อยละ
90

ร้อยละ
95

ร้อยละ
100

จุดเน้น

มาตรการ

ตัวชีวัดความส้าเร็จ

Based-line
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สว่ นที่ 5
 แผนงาน
 โครงการ
 กิจกรรม
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งบประมาณปี พ.ศ.
จานวน
รวม
โครงการ
2563
2564
2565 งบประมาณ
ประเด็นกลยุทธ์ที่ 1 พัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาทุกระดับตามหลักสูตร ส่งเสริมทักษะอาชีพ
และความสามารถด้านเทคโนโลยีเพื่อเป็นเครื่องมือในการเรียนรู้
- แผนงานการจัดการศึกษา
เพิ่มขีดความสามารถใน
19
6,880,000 7,480,000 7,380,000 21,740,000
การแข่งขัน
ประเด็นกลยุทธ์ที่ 2 ปลูกฝังคุณธรรม ความสานึกในความเป็นชาติไทยและวิถีชีวิตตามหลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียง
- แผนงานการจัดการศึกษา
9
3,600,000 3,600,000 3,600,000 10,800,000
เพื่อความมั่นคง
- แผนงานการจัดการศึกษา
เพื่อสร้างเสริมคุณภาพชีวิต
2
300,000 300,000 300,000 900,000
ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
ประเด็นกลยุทธ์ที่ 3 ขยายโอกาสทางการศึกษาให้ทั่วถึง ครอบคลุม ผู้เรียนได้รับโอกาสในการพัฒนา
เต็มตามศักยภาพ
- แผนงานการสร้างโอกาส
ความเสมอภาค และความ
9
2,800,000 2,800,000 2,800,000 8,400,000
เท่าเทียม การเข้าถึงบริการ
ทางการศึกษา
ประเด็นกลยุทธ์ที่ 4 พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาทั้งระบบ ให้สามารถจัดการเรียนการสอน
ได้อย่างมีคุณภาพ
- แผนงานการพัฒนา
คุณภาพผู้เรียน และ
15
4,210,000 4,310,000 4,110,000 12,630,000
ส่งเสริมการพัฒนาครู และ
บุคลากรทางการศึกษา
ประเด็นกลยุทธ์ที่ 5 พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการศึกษา ตามแนวทางการกระจายอานาจ
ทางการศึกษา หลักธรรมาภิบาล เน้นการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน และความร่วมมือกับองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนการจัดการศึกษา
- แผนงานการพัฒนาระบบ
บริหารจัดการ และส่งเสริม
20
6,000,000 5,800,000 5,800,000 17,600,000
ให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วม
ในการจัดการศึกษา
รวมทั้งสิ้น (พ.ศ. 2563-2565)
74
23,790,000 24,290,000 23,990,000 72,070,000
ประเด็นกลยุทธ์/แผนงาน
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แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม
ประเด็นกลยุทธ์ที่ 1

พัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาทุกระดับตามหลักสูตร ส่งเสริม
ทักษะอาชีพ และความสามารถด้านเทคโนโลยีเพื่อเป็นเครื่องมือ
ในการเรียนรู้

แผนงานการจัดการศึกษาเพิม่ ขีดความสามารถในการแข่งขัน
ที่
1

โครงการ/กิจกรรม

โครงการพัฒนาหลักสูตร
สถานศึกษาที่สอดคล้องกับ
หลักสูตรโรงเรียนมาตรฐานสากล
- กิจกรรมอบรมผู้บริหาร ครู
และบุคลากรทางการศึกษา
- กิจกรรมนิเทศ กากับ ติดตาม
การจัดทาหลักสูตร
- กิจกรรมประชุม สัมมนาการ
ใช้หลักสูตร ตลาดนัดหลักสูตร
2 โครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียน 8 กลุ่มสาระ
- กิจกรรมสอนเสริมเพิ่ม
ประสบการณ์การเรียนรู้
- กิจกรรมประเมินคุณภาพ
นักเรียน Pre O-net
3 โครงการเพิ่มศักยภาพนักเรียน
เทียบเคียงโรงเรียนมาตรฐานสากล
- กิจกรรมเข้าค่ายวิชาการ
นักเรียน
4 โครงการส่งเสริมความสามารถ
ทางเทคโนโลยีของนักเรียน
- กิจกรรมประกวด แข่งขัน
ความสามารถทางเทคโนโลยี
ของนักเรียน

เป้าหมาย
สถานศึกษาทุกแห่งมี
หลักสูตรสถานศึกษา
สอดคล้องกับ
หลักสูตร
มาตรฐานสากล

ผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนระดับ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน
จากการประเมิน
ระดับชาติเพิ่มขึ้น
นักเรียนมีคุณภาพตาม
มาตรฐานการเรียนรู้
ของหลักสูตร
มาตรฐานสากล
นักเรียนได้รับการ
พัฒนาทักษะด้าน
เทคโนโลยี และเพิ่ม
สมรรถนะการแข่งขัน
ในทุกระดับ จนถึง
ระดับนานาชาติ

งบประมาณปี พ.ศ
2563
2564
2565

หน่วย
ดาเนินการ

-

-

-

กลุ่มพัฒนาครู
และบุคลากรฯ
สหวิทยาเขต

80,000

80,000

80,000

250,000

250,000

250,000

300,000

300,000

300,000 สหวิทยาเขต

150,000

150,000

150,000 กลุ่มนิเทศฯ

500,000

500,000

500,000 สหวิทยาเขต

300,000

300,000

500,000 กลุ่มนิเทศฯ
กลุ่ม DLICT

สพม.42
สหวิทยาเขต
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ที่

โครงการ/กิจกรรม

5

โครงการพัฒนาศักยภาพนักเรียน
- การแข่งขันศิลปหัตถกรรม
นักเรียน
- การแข่งขันกีฬานักเรียน
- กิจกรรมลูกเสือ เนตรนารี

6

การพัฒนาผู้เรียนให้มีทักษะ
การเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21
อบรมการพัฒนาเครื่องมือ
การวัดผล และประเมินผล
นานาชาติ PISA
การพัฒนาและสร้างความ
เข้มแข็งโรงเรียนในโครงการ
Spirit of ASEAN ในศตวรรษ
ที่ 21

7

8

9

พัฒนาบุคลากรด้านบูรณาการ
ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและ
การสื่อสารเพื่อยกระดับ
การเรียนการสอน
- พัฒนาสื่อ DLIT เพื่อการศึกษา

10

การวางแผนและบริหารจัดการ
โดยยึดพื้นที่เป็นฐาน : ทวิภาคี
และการจัดการศึกษาเพื่อการ
มีงานทา สพม.42

11

วิจัยและพัฒนาคุณภาพผู้เรียน
ตามจุดเน้นคุณภาพการศึกษา

12

โรงเรียนคุณภาพตาบลระดับ
มัธยมศึกษา

เป้าหมาย

งบประมาณปี พ.ศ
2563
2564
2565

หน่วย
ดาเนินการ

นักเรียนมีความ
สามารถ ความถนัด
1,000,000 1,000,000 1,000,000 สพม.42/
เฉพาะทาง เป็นที่
สหวิทยาเขต
ประจักษ์ สามารถ
500,000
500,000
500,000
แข่งขันในระดับชาติ
500,000
500,000
500,000
และนานาชาติ
นักเรียนมีความรู้และ
300,000
500,000
500,000 กลุ่มนิเทศฯ
ทักษะในศตวรรษที่ 21
สหวิทยาเขต
อันดับผลการประเมิน
100,000
100,000
100,000 กลุ่มนิเทศฯ
ระดับนานาชาติ
(PISA) สูงขึ้น
ผู้บริหาร ครู และ
100,000
100,000
100,000 กลุ่มนิเทศฯ/
บุคลากรทางการศึกษา
สหวิทยาเขต
มีความสามารถในการ
พัฒนา/จัดทาหลักสูตร
และจัดการเรียน
การสอนสอดคล้องกับ
ความเป็นอาเซียน
ครูผสู้ อนสามารถใช้
100,000
100,000
100,000 กลุ่มนิเทศฯ
เทคโนโลยีสารสนเทศ
กลุ่ม DLICT
การสื่อสารเป็น
เครื่องมือในการจัด
การศึกษาได้อย่างมี
คุณภาพ
สถานศึกษามีหลักสูตร 300,000
500,000
500,000 กลุ่มส่งเสริมฯ
มัธยมเชิงปฏิบัติการ
กลุ่มนิเทศฯ
และจัดกระบวนการ
สหวิทยาเขต
เรียนรูส้ ่งเสริมพัฒนา
ในกลุ่มอาชีพ
ส่งเสริมการพัฒนา
200,000
300,000
สพม.42
คุณภาพผู้เรียนตาม
จุดเน้น
พัฒนาโรงเรียน
500,000
500,000
500,000 กลุ่มนิเทศฯ
คุณภาพ Education
สหวิทยาเขต
4.0
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 42

162
แผนพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ.2563-2565

ที่
13

14

15

16

17

18
19

โครงการ/กิจกรรม
การพัฒนาคุณภาพ
การมัธยมศึกษายุคใหม่
สู่มาตรฐานสากล

เป้าหมาย

- ผู้บริหาร ครู และ
บุคลากรทางการศึกษา
มีความรู้ ความสามารถ
ในการพัฒนาหลักสูตร
และจัดกิจกรรม
การเรียนการสอน
เน้น 4 สาระสากล
-ผู้เรียนมีความรู้
ความสามารถและมี
คุณภาพเทียบเคียง
มาตรฐานสากล
โครงการส่งเสริมนิสัย
-ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์
รักการอ่าน และพัฒนาห้องสมุด ทางการเรียนดีขึ้น
3D
-ห้องสมุด 3 D
ต้นแบบเพิ่มขึ้น
ส่งเสริมและพัฒนาการใช้ภาษา นักเรียน ครู และ
ต่างประเทศ เพื่อการสื่อสาร
บุคลากรทางการ
ศึกษา สามารถสื่อสาร
ด้วยภาษาอังกฤษได้ดี
STEM Education
สถานศึกษาจัดกิจกรรม
การเรียนการสอนโดย
ใช้ STEM Education
พัฒนาการจัดกิจกรรมพัฒนา โรงเรียนพัฒนาผู้เรียน
ผู้เรียนสู่กิจกรรมลดเวลาเรียน ให้เกิดการคิดวิเคราะห์
เพิ่มเวลารู้
ตามแนวทางการจัด
กิจกรรมการเรียนรู้ที่มุ่ง
พัฒนาทักษะสาคัญใน
ศตวรรษที่ 21 .
อ่านออกเขียนได้และคิดเลขเป็น พัฒนาคุณภาพการ
สังกัด สพม.42
เรียนการสอนภาษาไทย
ส่งเสริมทักษะการคิดวิเคราะห์ นักเรียนมีทักษะการ
ชองนักเรียน
คิดวิเคราะห์ และ
แสวงหาความรูด้ ้วย
ตนเองอย่างเหมาะสม
รวมงบประมาณประเด็นกลยุทธ์ที่ 1

งบประมาณปี พ.ศ
2563
2564
2565

หน่วย
ดาเนินการ

300,000

300,000

300,000 กลุ่มนิเทศฯ/
สหวิทยาเขต

200,000

200,000

200,000 กลุ่มนิเทศฯ

300,000

300,000

300,000 กลุ่มนิเทศฯ
สหวิทยาเขต

200,000

300,000

300,000 กลุ่มนิเทศฯ
สหวิทยาเขต

300,000

300,000

300,000 กลุ่มนิเทศ

150,000

150,000

150,000 กลุ่มนิเทศฯ

250,000

250,000

250,000 กลุ่มนิเทศ

6,880,000

7,480,000

7,380,000
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ประเด็นกลยุทธ์ที่ 2

ปลูกฝังคุณธรรม ความสานึกในความเป็นชาติไทยและวิถีชีวิต
ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

แผนงานการจัดการศึกษาเพือ่ ความมั่นคง
ที่

โครงการ/กิจกรรม

1

น้อมนาวิธีการแห่งศาสตร์
พระราชาสู่การเรียนรู้

2

3

4

5

เป้าหมาย

งบประมาณปี พ.ศ.
2563
2564
2565
200,000 200,000 200,000

นักเรียน ครู และบุคลากร
มีคุณธรรม จริยธรรม
ยึดหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงเป็น
แนวทางในการดาเนินชีวิต
การปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม นักเรียนได้รับการพัฒนา
- กิจกรรมประกวดโครงงาน
คุณธรรมจริยธรรม และ
500,000
คุณธรรม จริยธรรม
ได้รับการปลูกฝังวัฒนธรรม
- กิจกรรมยกย่องผูม้ ีคณ
ุ ธรรม และค่านิยมที่ถูกต้อง
200,000
จริยธรรม
สร้างจิตสานึกความรักชาติ
ผลการประเมินด้าน
- กิจกรรมประกวดกล่าวสุนทร คุณธรรม จริยธรรมของ
200,000
พจน์ ในการสร้างจิตสานึก
นักเรียน ครู และบุคลากร
ความรักชาติ ม.ต้น – ม.ปลาย อยู่ในระดับดีขึ้นไป
- กิจกรรมเขียนเรียงความใน
200,000
การสร้างจิตสานึกความรักชาติ
ม.ต้น-ม.ปลาย
- กิจกรรมประกวดภาพยนตร์
200,000
สั้นในการสร้างจิตสานึกความ
รักชาติ ม.ต้น – ม.ปลาย
ศึกษาแหล่งเรียนรู้
ผู้เรียนมีความรู้ความ
500,000
ประวัติศาสตร์ ภูมิปญ
ั ญา และ เข้าใจ และภาคภูมิใจ
วัฒนธรรมไทยในท้องถิ่น
เกี่ยวกับประวัติศาสตร์
ท้องถิ่น
พัฒนาคุณธรรม จริยธรรม
ผู้บริหาร ครู และบุคลากร 200,000
และส่งเสริมวินัยข้าราชการครู ทางการศึกษา มีความรูด้ ้าน
และบุคลากรทางการศึกษา
ระเบียบ กฎหมาย รักษา
วินัย มีคุณธรรม จริยธรรม
ประพฤติปฏิบัติตนเป็น
แบบอย่างที่ดีต่อเยาวชน

หน่วย
ดาเนินการ
กลุ่มนิเทศ
สหวิทยาเขต

กลุ่มนิเทศฯ
500,000

500,000

200,000

200,000
กลุ่มนิเทศฯ

200,000

200,000

200,000

200,000

200,000

200,000

500,000

500,000

สหวิทยาเขต

200,000

200,000

กลุ่ม
กฎหมาย
และคดี/
กลุ่มพัฒนา
บุคลากร
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ที่

โครงการ/กิจกรรม

6

การพัฒนาคุณลักษณะที่พึง
ประสงค์ตามหลักสูตร
การศึกษาขั้นพื้นฐาน
ค่ายสร้างสรรค์พัฒนาคุณภาพ
นักเรียน : การศึกษาเพื่อความ
เป็นไทยและความเป็นพลเมือง
ตามวิถีประชาธิปไตย

7

8

9

เป้าหมาย
ผู้เรียนมีคณ
ุ ลักษณะที่พึง
ประสงค์ตามหลักสูตรฯ

งบประมาณปี พ.ศ.
2563
2564
2565
400,000 400,000 400,000

หน่วย
ดาเนินการ
สหวิทยาเขต

นักเรียนที่มีความรู้เรื่อง
300,000 300,000 300,000
ความเป็นพลเมืองตามวิถี
ประชาธิปไตย และ
สามารถจัดทาโครงการ
อนุรักษ์หรือพัฒนาชุมชน
หรือท้องถิ่น
พัฒนาระบบการดูแลช่วยเหลือ ผู้เรียนมีความรู้ และมี
200,000 200,000 200,000
นักเรียน
ทักษะในการป้องกันภัย
คุกคามในชีวิตรูปแบบใหม่

กลุ่ม
ส่งเสริม
การจัด
การศึกษา/
สหวิทยาเขต

จิตอาสาทาดีด้วยหัวใจ
- ค่ายทักษะชีวิต

กลุ่มส่งเสริมฯ
กลุ่มนิเทศฯ
สหวิทยาเขต

ปลูกฝังผูเ้ รียนด้าน
คุณธรรม จริยธรรม และ
ค่านิยมที่พึงประสงค์

500,000

500,000

500,000

กลุ่มส่งเสริม
การจัด
การศึกษา

แผนงานการจัดการศึกษาเพือ่ สร้างเสริมคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
ที่
10

11

โครงการ/กิจกรรม
ส่งเสริมสนับสนุนเสริมสร้าง
คุณภาพชีวิต ปลูกจิตสานึก
รักษ์สิ่งแวดล้อม

เป้าหมาย

งบประมาณปี พ.ศ.
หน่วย
2563
2564
2565 ดาเนินการ
200,000 200,000 200,000 สพม.42
สหวิทยาเขต

สถานศึกษาจัดกิจกรรม
ส่งเสริมสนับสนุนการสร้าง
จิตสานึกรักษ์สิ่งแวดล้อม
นาแนวคิดตามหลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียงสู่การ
ปฏิบัติ
ส่งเสริมสนับสนุนและพัฒนา ผู้เรียนมีสุขนิสัยในการดูแล 100,000 100,000
สุขภาวะนักเรียน
สุขภาพ เห็นคุณค่าในตนเอง
และรักการออกกาลังกาย
รวมงบประมาณยุทธศาสตร์ที่ 2
3,900,000 3,900,000

100,000 กลุ่มส่งเสริมฯ
กลุ่มนิเทศฯ
สหวิทยาเขต
3,900,000
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ประเด็นกลยุทธ์ที่ 3

ขยายโอกาสทางการศึกษาให้ทั่วถึง ครอบคลุม ผู้เรียนได้รับโอกาส
ในการพัฒนาเต็มตามศักยภาพ

แผนงานการสร้างโอกาส ความเสมอภาค และความเท่าเทียม การเข้าถึงบริการทางการศึกษา
ที่

โครงการ/กิจกรรม

1

ส่งเสริมการศึกษาในระบบ
นอกระบบ และตาม
อัธยาศัย เพื่อการเรียนรู้
ตลอดชีวิต
- กิจกรรมโรงเรียนต้นแบบ
- การรับนักเรียน
-พัฒนาระบบข้อมูล
สารสนเทศนักเรียน
ส่งเสริมการศึกษา
ผู้พิการ ผูด้ ้อยโอกาส และ
คนไร้สัญชาติ

2

เป้าหมาย
- ประชากรทุกคนได้รับ
การส่งเสริมสนับสนุน
การเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง
ตลอดชีวิต

งบประมาณปี พ.ศ.
2563
2564
2565
100,000
100,000
100,000

หน่วย
ดาเนินการ
สพม.42
สหวิทยาเขต

ผู้พิการ ผู้ด้อยโอกาส และ 200,000
คนไร้สัญชาติ เข้ารับบริการ
ทางการศึกษาเพิ่มมากขึ้น
และได้รับบริการทาง
การศึกษาอย่างทั่วถึง
เต็มตามศักยภาพ
ผู้มีความสามารถพิเศษ
500,000
ในด้านต่าง ๆ ได้รับการ
ส่งเสริมพัฒนาเต็มตาม
ศักยภาพ

200,000

200,000

สพม.42
สหวิทยาเขต

500,000

500,000

สพม.42
สหวิทยาเขต

4 พัฒนาแหล่งเรียนรู้
เพื่อส่งเสริมการเรียน
การสอน

800,000

800,000

สพม.42
สหวิทยาเขต

5

สถานศึกษาทุกแห่ง ได้รับ 800,000
การส่งเสริมสนับสนุน
ให้เป็นแหล่งเรียนรู้
ที่มีคุณภาพ
โครงการพัฒนาระบบ
ประสานความร่วมมือ
100,000
เทียบโอนความรู้และระบบ กับสถาบันการศึกษา
การวัดและประเมินผล
ในแต่ระดับเพื่อเทียบ
ผู้เรียน
โอนความรู้และ
ประสบการณ์
ส่งเสริมนักเรียนฝึกทักษะ นักเรียนด้อยโอกาส
200,000
งานอาชีพ หารายได้
ได้รับการพัฒนาส่งเสริม
ระหว่างเรียน
ให้มีรายได้ระหว่างเรียน

100,000

100,000 สพม.42
สหวิทยาเขต
ประสานความ
ร่วมมือกับ สอศ.

200,000

200,000

3

6

พัฒนาส่งเสริมผูม้ ี
ความสามารถพิเศษ

กลุ่มส่งเสริมการ
จัดการศึกษา
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ที่
7

8

9

โครงการ/กิจกรรม
ส่งเสริมการเรียนรู้
งานระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศ และ
การสื่อสาร

เป้าหมาย

งบประมาณปี พ.ศ.
2563
2564
2565
500,000
500,000
500,000

หน่วย
ดาเนินการ
สพม.42
สหวิทยาเขต

200,000

200,000

สพม.42
สหวิทยาเขต
ประสานความ
ร่วมมือกับ
สอศ.

200,000

200,000

กลุ่มนิเทศฯ
กลุ่มส่งเสริม

2,800,000

2,800,000

เครือข่ายสารสนเทศทาง
การศึกษา ได้รบั การพัฒนา
ครูได้รับการส่งเสริมให้ใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศเป็น
เครื่องมือเพื่อเพิ่มคุณภาพ
และประสิทธิภาพการสอน
และการจัดการศึกษาเป็น
เครื่องมือของผูเ้ รียนในการ
ศึกษาค้นคว้าหาความรู้แก่
ตนเอง นาไปสูก่ ารเรียนรู้
ตลอดชีวติ และการแก้ปญ
ั หา
ขาดแคลนครู ทั้งในเชิง
ปริมาณและคุณภาพ
โครงการส่งเสริมความ
ร่วมมือกับสถานประกอบการ 200,000
เป็นเลิศ ในการจัด
จัดการเรียนการสอนแบบ
การศึกษาวิชาชีพ ภายใต้ ทวิภาคี (Dual Vocational
ความร่วมมือกับสถาน
Training : DVT) โดยเน้นการ
ประกอบการและองค์กร นาหลักสูตรฐานสมรรถนะ
วิชาชีพ
มาใช้ และทาการปรับปรุง
สถานศึกษาให้ทุกแห่งมีการ
จัดห้องเรียน 3 รูปแบบ
(Basic, Basic + IT, Advance)
เพื่อให้ผู้เรียนมีคณ
ุ สมบัตติ รง
ตามความต้องการของ
สถานประกอบการ
โครงการส่งเสริมศักยภาพ -พัฒนาครูผู้สอนเด็กพิการ 200,000
เด็กพิการเรียนร่วม
เรียนร่วม
-จัดศูนย์สื่อเด็กพิการ
เรียนร่วม
-จัดกิจกรรมแข่งขันทักษะ
เด็กพิการเรียนร่วม
-หาโรงเรียนต้นแบบการจัด
กิจกรรมพัฒนาเด็กพิการ
เรียนร่วม
รวมงบประมาณยุทธศาสตร์ที่ 3
2,800,000
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ประเด็นกลยุทธ์ที่ 4

พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาทั้งระบบ ให้สามารถ
จัดการเรียนการสอนได้อย่างมีคุณภาพ

แผนงานการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน และส่งเสริมการพัฒนาครู และบุคลากรทางการศึกษา
ที่

โครงการ/กิจกรรม

1

พัฒนาศักยภาพผู้บริหาร
สถานศึกษา สู่การเป็นผู้นา
การปฏิรปู การเรียน
การสอน
พัฒนาบุคลากรให้มี
ความสามารถในการใช้
เทคโนโลยีในการจัดการ
เรียนการสอน
สนับสนุน ยกย่อง
เชิดชูเกียรติ ครู และ
บุคลากรทางการศึกษา

2

3

4

5

เป้าหมาย

งบประมาณปี พ.ศ.
2563
2564
2565
200,000
200,000
200,000

หน่วย
ดาเนินการ
กลุ่มพัฒนาครู
และบุคลากร/
สหวิทยาเขต

200,000

200,000

กลุ่มพัฒนา
บุคลากร/
กลุ่มนิเทศฯ

50,000

50,000

กลุ่มพัฒนาครู
และบุคลากร

200,000

200,000

กลุ่มพัฒนาครู
และบุคลากร

60,000

60,000

กลุ่มพัฒนาครู
และบุคลากร

ผู้บริหารสถานศึกษามี
ภาวะการเป็นผู้นา
มีศักยภาพในการ
พัฒนางานทุกด้าน
บุคลากรมีความสามารถ 200,000
ในการใช้เทคโนโลยี
เพื่อส่งเสริมการเรียน
การสอน
ครู และบุคลากร
50,000
ทางการศึกษา ได้รบั การ
ยกย่อง เชิดชูเกียรติ
และได้รับการสนับสนุน
ส่งเสริม ให้มีวุฒิทาง
การศึกษา และตาแหน่ง
ทางวิชาการสูงขึ้น
การปฐมนิเทศ และการ ข้าราชการครูบรรจุใหม่ทุก 200,000
พัฒนาข้าราชการครู
คนมีเจตคติที่ดีต่อวิชาชีพ
บรรจุใหม่
ครู ปฏิบัตติ นมีวินัย
คุณธรรมจริยธรรม และ
จรรยาบรรณวิชาชีพครู
สามารถปฏิบัตหิ น้าที่ได้
อย่างมีประสิทธิภาพ
เกิดประสิทธิผลต่อทาง
ราชการ
สัมมนาเพื่อเตรียมตัวก่อน ผู้เข้าร่วมโครงการมีความรู้
60,000
เกษียณอายุราชการของ ความเข้าใจเกีย่ วกับการ
ข้าราชการ
เตรียมความพร้อมด้าน
และลูกจ้างประจา
ต่าง ๆ ก่อนวัยสูงอายุ และ
แนวทางการดาเนินชีวิตใน
วัยสูงอายุหรือหลังเกษียณ
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ที่
6

7

8

9

10

11

โครงการ/กิจกรรม
พัฒนาประสิทธิภาพ
บุคลากร สพม.42

เป้าหมาย

งบประมาณปี พ.ศ.
2563
2564
2565
300,000
300,000
300,000

หน่วย
ดาเนินการ
กลุ่มพัฒนาครู
และบุคลากร

บุคลากรทางการศึกษา
ลูกจ้างที่ปฏิบัติงานใน
สพม.42 มีสมรรถนะใน
การปฏิบัติงานที่ดี และ
สามารถบริหารจัดการ
ได้เกิดผลสัมฤทธิ์สูงสุด
ยกระดับคุณภาพสนับสนุน ลูกจ้างประจาสังกัด สพ 100,000
100,000
100,000
กลุ่มพัฒนาครู
ลูกจ้าง ประจาแกนนา
ม.เขต 42 ได้รบั การ
และบุคลากร
ระดับสถานศึกษา
พัฒนามีความรู้ความ
เข้าใจ มีศักยภาพ และ
ประสิทธิภาพในการ
ปฏิบัติงานสูงขึ้น
พัฒนาศักยภาพบุคลากร องค์คณะบุคคล
300,000
300,000
300,000 กลุ่มพัฒนาครู
เพื่อเพิ่มประสิทธิผลในการ บูรณาการความร่วมมือ
และบุคลากร
ปฏิบัติงาน
ในการพัฒนาคุณภาพ
สหวิทยาเขต
-เพิ่มประสิทธิภาพการ
การบริหารจัดการศึกษา
ปฏิบัติงานของบุคลากร
ทางการศึกษา โดยใช้
กระบวนการจัดการความรู้
(KM)
พัฒนาผู้บริหารสถานศึกษา ผู้บริหารได้มีโอกาส
500,000
500,000
500,000
กลุ่มพัฒนาครู
ผู้บริหารการศึกษา
แลกเปลีย่ นเรียนรู้หา
และบุคลากร/
ผู้บริหารย้ายสังกัด
ประสบการณ์ปรับเปลี่ยน
สหวิทยาเขต
กระบวน การทางาน และ
การปฏิบัติงานให้มี
ประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
กลุ่มนิเทศ/กลุ่ม
พัฒนาบุคลากร
ครูผสู้ อนมีความรู้ ทักษะ 300,000
300,000
ทางการศึกษาระดับ
และกระบวนการในการ
พัฒนาครูและ
มัธยมศึกษา ด้านการวัด
วัดและประเมินผลใน
บุคลากร
และประเมินผลการเรียนรู้ ห้องเรียน ส่งผลให้ผเู้ รียน
มีคุณภาพตรงตามตัวชี้วัด
และมาตรฐานการเรียนรู้
ครูผสู้ ร้างนวัตกรรม
ครูสามารถสร้างสื่อ
500,000
500,000
500,000 กลุ่มนิเทศ/กลุม่
นวัตกรรม ในการจัดการ
พัฒนาครูและ
เรียนการสอน
บุคลากร
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 42

169
แผนพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ.2563-2565

ที่
12

13

14

15

โครงการ/กิจกรรม

งบประมาณปี พ.ศ.
2563
2564
2565
ครูและบุคลากรทางการ 500,000
500,000
500,000
ศึกษามีคุณภาพตาม
มาตรฐานวิชาชีพ
เป้าหมาย

พัฒนาครูและบุคลากร
ทางการศึกษา สู่
ไทยแลนด์ 4.0
- PLC
- Active learning
- Social Media
- การสื่อสาร
- การใช้ภาษาอังกฤษ
- พัฒนาบุคลิกภาพ
พัฒนาครูและบุคลากรด้าน ครู และบุคลากรมีความรู้ 300,000
400,000
500,000
เทคโนโลยีสารสนเทศและ ความสามารถประยุกต์ใช้
การ สื่อสาร
เทคโนโลยีสารสนเทศและ
การสื่อสารให้เกิด
ประโยชน์สูงสุดต่อการ
จัดการเรียนการสอน
และการบริหารจัดการ
พัฒนานักวิจัยรุ่นใหม่
ครูและบุคลากรมีความรู้ 200,000
200,000
200,000
ความสามารถ ด้านการ
วิจัย และมีผลงานการ
วิจัยที่ส่งเสริมพัฒนา
การศึกษา
พัฒนาจิตวิญญาณ
ครู และบุคลากรทางการ 500,000
500,000
500,000
ความเป็นครู
ศึกษามีจิตวิญญาณความ
- ค่ายคุณธรรม นาศาสตร์ เป็นครู
พระราชาสู่การปฏิบัติ
- พัฒนาครูคุณธรรม
- ประกวดผลงานครู
รวมงบประมาณยุทธศาสตร์ที่ 4
4,210,000
4,310,000
4,110,000

หน่วย
ดาเนินการ
กลุ่มนิเทศ/กลุ่ม
พัฒนาครูและ
บุคลากร

กลุ่ม DLICT

กลุ่มพัฒนาครู
และบุคลากร

กลุ่มพัฒนาครู
และบุคลากร
สหวิทยาเขต
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ประเด็นกลยุทธ์ที่ 5

พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการศึกษา ตามแนวทางการกระจายอานาจ
ทางการศึกษา หลักธรรมาภิบาล เน้นการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน
และความร่วมมือกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อส่งเสริม
และสนับสนุนการจัดการศึกษา

แผนงานการพัฒนาระบบบริหารจัดการ และส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา
ที่

โครงการ/กิจกรรม

1

จัดทาฐานข้อมูลเทคโนโลยี
และสารสนเทศ เพื่อการ
เรียนรู้ และการบริหาร
จัดการ (Big Data)
ส่งเสริมการพัฒนาคุณภาพ
การบริหารจัดการภาครัฐ
(Public Sector
Management Quality
Award: PMQA)
ในสถานศึกษา
ส่งเสริมการมีส่วนร่วมทุกภาค
ส่วนในการจัดการศึกษา

2

3

4

พัฒนาศูนย์พัฒนาคุณภาพ
การศึกษา สพม.42

5

เสริมสร้างศักยภาพ
สหวิทยาเขต

6

พัฒนาระบบการวางแผน
นิเทศ กากับ ติดตาม
ประเมินผล และรายงาน

เป้าหมาย
มีระบบข้อมูล
สารสนเทศที่เชื่อมโยง
ทุกเครือข่ายการศึกษา

งบประมาณปี พ.ศ.
2563
2564
2565
300,000
100,000 100,000

หน่วย
ดาเนินการ
สพม.42
สหวิทยาเขต

ระบบบริหารจัดการของ
สถานศึกษามีคณ
ุ ภาพ
ได้มาตรฐาน

300,000

300,000

300,000

สพม.42

ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมใน
การจัดการศึกษา ทาให้
การจัดการศึกษาตอบสนอง
ต่อความต้องการจาเป็น
ของท้องถิ่น
มีเครือข่ายความร่วมมือ
ส่งเสริมพัฒนาการศึกษาใน
ทุกระดับการศึกษา และ
ประสานความร่วมมือ
วางแผนพัฒนาการศึกษา
เครือข่ายสหวิทยาเขต
มีศักยภาพในการพัฒนา
การศึกษา
สถานศึกษามีระบบการ
วางแผน นิเทศ กากับ
ติดตาม ประเมินผล
และรายงานที่มีคณ
ุ ภาพ

100,000

100,000

100,000

สพม.42

500,000

500,000

500,000

สพม.42
สหวิทยาเขต

800,000

800,000

800,000

สพม.42

300,000

300,000

300,000

สพม.42
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ที่

โครงการ/กิจกรรม

7

พัฒนาระบบประกัน
คุณภาพทางการศึกษา

8

ส่งเสริมการวิจยั และสื่อ
การเรียนการสอนเพื่อ
พัฒนาคุณภาพทาง
การศึกษา
ส่งเสริมการจัดการความรู้
(KM) ของสถานศึกษา

9

10

นาระบบ IT มาใช้เพื่อการ
บริหารจัดการ

11

พัฒนาประสิทธิภาพ
บุคลากรในสถานศึกษา
ด้านการเงิน บัญชี
และพัสดุ

เป้าหมาย
สถานศึกษามีระบบ
ประกันคุณภาพที่
เข้มแข็ง ผ่านการ
ประเมินคุณภาพ
ตามมาตรฐาน
สถานศึกษามีระบบ
บริหารและระบบ
การปฏิบัติงาน ที่มี
ประสิทธิภาพ
สถานศึกษามีสภาพแวดล้อม
ที่เอื้อต่อการส่งเสริมการ
เรียนการสอนที่ทันสมัย
อย่างหลากหลาย และ
ได้มาตรฐาน พร้อมทั้งมี
สื่อนวัตกรรมใหม่ ๆ เพิม่
มากขึ้น
สถานศึกษามีระบบ
บริหารจัดการที่ทันสมัย
และมีประสิทธิภาพ
เพิ่มขึ้น
สานักงานเขตพื้นที่

งบประมาณปี พ.ศ.
2563
2564
2565
300,000
300,000
300,000

หน่วย
ดาเนินการ
สพม.42
สหวิทยาเขต

300,000

300,000

300,000

สพม.42
สหวิทยาเขต

500,000

500,000

500,000

สพม.42
สหวิทยาเขต

500,000

500,000

500,000

สพม.42
สหวิทยาเขต

200,000

200,000

200,000

กลุ่มบริหารงาน
การเงินฯ

200,000

200,000

200,000

กลุ่มนโยบาย
และแผน

500,000

500,000

500,000

กลุ่มนโยบาย
และแผน

การศึกษา พัฒนางาน
การเงิน บัญชี พัสดุ ได้
อย่างต่อเนื่อง ส่งผลให้
คุณภาพการศึกษาดียิ่งขึ้น

12

13

อบรมเชิงปฏิบัติ
"การจัดตั้ง และทาคาขอ
งบประมาณสาหรับ
สถานศึกษา"
การบริหารจัดการเชิง
กลยุทธ์ การจัดการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน

สถานศึกษาสามารถ
จัดทาคาของบประมาณ
ได้อย่างถูกต้อง
และมีประสิทธิภาพ
พัฒนาการวางแผนและ
การบริหารงบประมาณ
สาหรับเขตพื้นที่ และ
สถานศึกษา
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ที่

โครงการ/กิจกรรม

14

พัฒนาระบบการติดตาม
ประเมินและรายงานผล
การดาเนินงานสานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษา

15

16

17

18

เป้าหมาย

ผู้บริหารสานักงานและ
ผู้บริหารสถานศึกษา
สามารถบริหารจัดการ
กระบวนงานติดตาม
ประเมินผล และรายงาน
ผลการจัดการศึกษาต่อ
หน่วยงานทุกระดับได้
ครอบคลุมและมี
ประสิทธิภาพ
ส่งเสริมกีฬาและ
บุคลากรได้รับการส่งเสริม
นันทนาการ
ด้านกีฬา นันทนาการ เกิด
เครือข่ายความร่วมมือ และ
มีสัมพันธไมตรีที่ดีต่อกัน
ประชุมผู้บริหาร
ผู้บริหารสานักงานและ
สถานศึกษา สพม.42
ผู้บริหารสถานศึกษา
สามารถบริหารจัด
การศึกษา การพัฒนา
การแก้ไขปัญหาให้เป็นไป
อย่างมีคุณภาพและบรรลุ
วัตถุประสงค์ที่กาหนด
สร้างความเข้มแข็งด้านการ หน่วยรับตรวจ สามารถ
บริหารงบประมาณ
บริหารจัดการองค์กรทุก
ด้วยงานตรวจสอบภายใน ด้านอย่างมีประสิทธิภาพ
เกิดประสิทธิผลและใช้
ประโยชน์ของทรัพยากร
อย่างคุ้มค่า
โรงเรียนร่วมพัฒนา
การบริหารจัดการของ
Partnership School
สถานศึกษา มีรูปแบบโดย
Project
ผู้สนับสนุน จากภาคเอกชน
และผูม้ ีส่วนเกี่ยวข้องเข้ามา
มีส่วนร่วมในการจัด
การศึกษา

งบประมาณปี พ.ศ.
2563
2564
2565
200,000
200,000
200,000

หน่วย
ดาเนินการ
กลุ่มนโยบาย
และแผน

200,000

200,000

200,000

สพม.42

200,000

200,000

200,000

กลุ่มอานวยการ

50,000

50,000

50,000

หน่วย
ตรวจสอบ
ภายใน

200,000

200,000

200,000

สหวิทยาเขต
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ที่
19

20

งบประมาณปี พ.ศ.
2563
2564
2565
โรงเรียนประชารัฐ
สถานศึกษาเข้าสู่กระบวน 100,000
100,000
100,000
ยกระดับและขับเคลื่อน
ตามแนวทางประชารัฐ
นิเทศบูรณาการโดยใช้
บูรณาการ นิเทศ ติดตาม 250,000
250,000
250,000
พื้นที่เป็นฐาน เพื่อการ
ประเมินผลการจัด
พัฒนาคุณภาพการศึกษา การศึกษา โดยเครือข่าย
สพม.42
ความร่วมมือ
รวมงบประมาณประเด็นกลยุทธ์ที่ 5
6,000,000
5,800,000
5,800,000
โครงการ/กิจกรรม

เป้าหมาย

หน่วย
ดาเนินการ
กลุ่มนิเทศฯ/
สหวิทยาเขต
กลุ่มนิเทศฯ/
สหวิทยาเขต
กตปน.
Cluster
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สว่ นที่ 6
การบริหารแผน
่ ารปฏิบ ัติ
สูก
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การบริหารแผนสู่การปฏิบัติ
การบริหารแผน
การบริหารแผนสู่การปฏิบัติ เป็นขั้นตอนที่แสดงถึงกรรมวิธีในการตัดสินใจเลือกแผนงานโครงการ
ไปดาเนินงานให้เกิดผลสัมฤทธิ์ ซึ่งต้องอาศัยยุทธศาสตร์หลาย ๆ อย่างทั้งภายใน และภายนอกหน่วยงาน
และจะต้องสัมพันธ์กับกระบวนการบริหารจัดการในแง่ของการมอบหมายอานาจหน้าที่ (empowerment)
การประสานงาน (co-ordinate) การอานวยการ (direction) การควบคุมงาน (controlling) ตลอดจนการ
วิเคราะห์ข้อมูลย้อนกลับ (feedback) ในแต่ละขั้นตอนของแผนด้วย
เพื่อให้การบริ ห ารจั ดการนาแผนสู่ การปฏิบัติ ส าเร็จตามวัต ถุประสงค์ และเป้าหมายที่วางไว้
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 42 ได้ใช้ หลักการบริหารยุทธศาสตร์ เป็นเครื่องมือในการ
บริหารแผนสู่การปฏิบัติ ซึ่ง ถือเป็นหลักการในการบริหารที่จะช่วยทาให้องค์การมีการกาหนดทิศทางที่
ชัดเจน มีแนวทางในการปฏิบัติเพื่อไปสู่ทิศ ทางที่ต้องการ รวมทั้งมีการติดตามประเมินผลที่ชัดเจน ซึ่งการ
ที่จะทาให้องค์การมีขีดสมรรถนะสูงนั้น ความสามารถในการบริหารยุทธศาสตร์ถือเป็นเครื่องมือที่สาคัญใน
การขับเคลื่อน ซึง่ ประกอบด้วยหลักการสาคัญ 5 ประการ คือ
หลักการที่ 1 ผู้นาต้องเป็นผู้ทาการขับเคลื่อนและเปลี่ยนแปลงองค์กร (Mobilize
change through executive leadership)
หลักการที่ 2 การแปลงยุทธศาสตร์สู่สิ่งที่สามารถจับต้องได้ (Translate strategy
into operational terms)
หลักการที่ 3 การทาให้ทั้งองค์กรสอดคล้องและเชื่อมโยงกับยุทธศาสตร์ (Align the
organization to the strategy)
หลักการที่ 4 การจูงใจเพื่อให้ทุกคนให้ความสาคัญและปฏิบัติตามยุทธศาสตร์
(Motivate to make strategy everyone’s job)
หลักการที่ 5 การดูแลให้การบริหารยุทธศาสตร์เป็นกระบวนการที่ต่อเนื่อง (Govern
to make strategy a continual process)
จากหลักการและแนวคิดดังกล่าว สามารถเชื่อมโยงสู่การบริหารแผนสู่การปฏิบัติของ
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 42 ดังนี้
1. การจัดการระบบวัดผลการดาเนินงาน (Scorecard Management)
จั ดให้ มี ร ะบบการวั ดผลประเมิ นผลให้ ส อดคล้ อ งกั บยุ ทธศาสตร์ ห ลั กของหน่ ว ยเหนื อ
แล้วนามาถ่ายทอดเป็นแผนที่กลยุทธ์ (Strategy Map) กาหนดตัวชี้วัดการดาเนินงาน และสื่อสารสร้าง
ความเข้าใจให้แก่บุคลากรในสังกัด เพื่อให้สามารถปฏิบัติงานเป็นไปในแนวทางเดียวกันได้บรรลุผลตามเป้าหมาย
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 42
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2. การปรับแต่งและเชื่อมโยงภายในองค์การ (Organization Alignment)
โดยเปิดโอกาสให้ทุ กฝ่ายเข้ามามีส่ วนร่วมในการกาหนดและจัดล าดับความสาคัญของ
ประเด็นกลยุทธ์ที่มุ่งเน้นในการพัฒนา เพื่อให้การดาเนินงานเป็นไปในทิศทางเดียวกัน และเพื่อให้การ
ดาเนินงานขององค์กร และระดับบุคคล มีความเชื่อมโยง และสัมพันธ์กับหน้าที่ความรับผิดชอบ เช่น ให้คา
นิ ย ามตั ว ชี้ วั ด ผลการด าเนิ น งาน และสร้ า งความเข้ า ใจให้ แ ก่ บุ ค ลากรในสั ง กั ด รวมทั้ ง การเชื่ อ มโยง
ยุทธศาสตร์ของหน่วยเหนือให้สอดคล้องกับตัวชี้วัด ของเขตพื้นที่การศึกษา ตลอดจนการสร้างเครือข่าย
การมีส่วนร่วมและประสานประโยชน์ของผู้มีส่วนเกี่ยวข้องจากภายนอก (Stakeholder) ให้สอดคล้องกับ
กลยุทธ์ในการพัฒนาของหน่วยงาน เป็นต้น
3. การทบทวนยุทธศาสตร์ (Strategy Reviews)
ก าหนดให้ มี ก ารด าเนิ น การจั ด ประชุ ม เป็ น ประจ าทุ ก เดื อ นเพื่ อ ให้ ผู้ บ ริ ห ารระดั บ สู ง
ได้ร่วมกันปรึกษาหารือและทบทวนผลการดาเนินงานของเขตพื้นที่การศึกษา การปรับเปลี่ยนกลยุทธ์ และ
การแปลงแผนกลยุทธ์ไปสู่การปฏิบัติที่จะต้องปรับเปลี่ยนอยู่ตลอดเวลา อีกทั้งกาหนดให้มีการรายงานสรุป
สาระสาคัญเสนอในที่ประชุมผู้บริหารระดับสูงเพื่อพิจารณาทบทวนกลยุทธ์ รวมถึงการติดตามกากับการ
ปฏิบัติงานให้เป็นไปตามมติการประชุมหรือข้อสรุปต่างๆ เพื่อให้การปฏิบัติงานเป็นไปตามนโยบายจุดเน้น
ของหน่วยเหนือที่มุ่งเน้นให้บรรลุตามเป้าหมายที่กาหนดไว้
4. การพัฒนายุทธศาสตร์ (Strategic Development)
วางแนวทางการดาเนินงานและให้คาแนะนาแก่ผู้บริหารและหน่วยงานสถานศึกษาในเรื่อง
ที่เกี่ยวข้องกับยุทธศาสตร์ นโยบาย จุดเน้น ของหน่วยเหนือ ที่เปลี่ยนแปลง หรือต้องการพัฒนา เพื่อให้
สอดคล้องกับบริบทที่เปลี่ยนแปลงไป ซึ่งผู้บริหารระดับสูงต้องได้รับข้อมูลความก้าวหน้าในการดาเนินงาน
อย่างต่อเนื่อง
5. การสื่อสารยุทธศาสตร์ (Strategy Communication)
การสนับสนุนและประสานการสื่อสารเพื่อสร้างความเข้าใจในเรื่องกลยุทธ์และระบบวัดผล
การดาเนินงานให้แก่บุคลากร โดยกาหนดเป้าหมายและวางแผนในการการสื่อสารให้ชัดเจน เพื่อให้บุคลากร
ได้รับทราบข้อมูลที่ต้องการสื่อสารอย่างถูกต้องและทั่วถึง
6. การจัดการข้อเสนอและความคิดริเริ่มใหม่ๆ (Initiative Management)
จัดการข้อเสนอและความคิดริเริ่มใหม่ๆ ที่ช่วยให้เขตพื้นที่การศึกษาบรรลุวัตถุประสงค์
ตามกลยุทธ์การพัฒนาได้ดียิ่งขึ้น เช่น การคัดกรอง คัดเลือก และจัดการความคิดริเริ่มทางกลยุทธ์
ซึ่งจะเป็นแรงผลักดันให้เกิดการเปลี่ยนแปลง นอกจากนี้ยังต้องคอยตรวจสอบกลยุทธ์ที่ได้ริเริ่มขึ้น เพื่อให้
แน่ใจว่าสามารถนากลยุทธ์นั้นไปปฏิบัติได้จริง รวมทั้งสนับสนุนทรัพยากรให้เพียงพอ และรายงาน
ความก้าวหน้าให้ที่ประชุมผู้บริหารทราบเป็นระยะๆ
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หลักการของการบริหาร
ยุทธศาสตร์
และบูรณาการการศึกษา
การเชื่อมโยงและบูรณาการ

แนวคิดการบริหารยุทธศาสตร์ / แนวคิดการบริหารองค์กร
 การจัดการระบบวัดผลการดาเนินงาน

(Scorecard

Management)
 การปรับแต่งและเชื่อมโยงภายในองค์การ (Organization
Alignment)
 การสื่อสารยุทธศาสตร์ (Strategy Communication)
การติดตามประเมินผลและทบทวน  การทบทวนยุทธศาสตร์ (Strategy Reviews)
 การพัฒนายุทธศาสตร์ (Strategic Development)
 การจัดการข้อเสนอและความคิดริเริ่มใหม่ๆ (Initiative
Management)
การขับเคลื่อนสร้างเครือข่ายและ
 การปรับแต่งและเชื่อมโยงภายในองค์การ (Organization
มีส่วนร่วม
Alignment)
การพัฒนาองค์กรที่มีขีดสมรรถนะ  องค์การที่มีขีดสมรรถนะสูง (High Performance
สูงตามหลักธรรมาภิบาล
Organization) โดยใช้แนวทางการพัฒนาคุณภาพการบริหาร
จัดการภาครัฐ (PMQA)
 องค์การแห่งความเป็นเลิศที่มุ่งเน้นยุทธศาสตร์ (StrategyFocused Organization)
 การบริหารองค์การตามหลักธรรมาภิบาล

การติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการดาเนินงาน
กาหนดให้มีการแต่งตั้งคณะกรรมการติดตาม และประเมินผล เพื่อดาเนินการเก็บรวบรวมข้อมูล
โดยภาพรวม จากการสังเกต สัมภาษณ์ สารวจ ตรวจสอบเอกสาร หลักฐานต่าง ๆ การวิเคราะห์ข้อมูล และ
นาเสนอระดับความก้าวหน้าโดยใช้หลักการ Tracking System ซึง่ กาหนดเป็น 4 ระดับ ดังนี้
A1 (Awareness) : ความตระหนัก หมายถึง สภาพการรับรู้ และความเข้าใจในหมู่คณะ
กลุ่มเป้าหมาย และผู้ที่เกี่ยวข้อง
A2 (Attempt) : ความพยายาม หมายถึง การนาสู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม
A3 (Achievement) : ความสาเร็จ หมายถึง การดาเนินงานได้บรรลุและเกิดการเปลี่ยนแปลง
ในด้านผู้เรียน
A4 (Accredited) : ความยั่งยืน หมายถึง มีการพัฒนาการจนเป็นระบบที่ยั่งยืน
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เกณฑ์การติดตามประเมินผล โดยใช้ Tracking System
Track
ความก้าวหน้า
ความตระหนัก
(A1)

ระดับ 1
ระดับ 2
รับรู้นโยบาย เข้าใจ มี
จุดเน้น สภาพ แนวทาง
ปัจจุบัน
แก้ปัญหา
ปัญหา

ระดับคุณภาพ
ระดับ 3
คิดปรับประยุกต์
แสวงหาทางเลือก
จากแหล่งต่าง ๆ
เพื่อนามาใช้ในการ
ดาเนินงาน

ระดับ 4
กระตือรือร้น มุ่งมั่น ศึกษา
วิเคราะห์ วิจัยเพื่อสร้างองค์
ความรู้/นวัตกรรมก่อนการ
ดาเนินงาน เช่น การศึกษา
ความเป็นไปได้ SWOT การ
ประเมินความต้องการจาเป็น
รวมทั้งการกาหนดมาตรการ
ความพยายาม -มีระบบ/
-ผ่านระดับ -ผ่านระดับ 2
-ผ่านระดับ 3
(A2)
ฐานข้อมูล
1
-นิเทศ ติดตาม
-นาผลการประเมิน หรือใช้
-กาหนด
-ปฏิบัติตาม ส่งเสริม สนับสนุน กระบวนการวิจัยหรือวิธีการ
ผู้รับผิดชอบ แผนงาน/ ดูแล ช่วยเหลือ
เชิงระบบอื่น เช่น PDCA ,KM
และมีแผนการ โครงการ/ และประเมินผล
มาพัฒนาปรับปรุงกระบวนการ
ดาเนินงาน
กิจกรรม
ดาเนินงาน
ผลสัมฤทธิ์
ผลสัมฤทธิ์ต่า ผลสัมฤทธิ์ ผลสัมฤทธิ์สูงกว่า ผลสัมฤทธิ์เป็นไปตาม
(A3)
กว่าเป้าหมาย เป็นไปตาม เป้าหมาย
เป้าหมาย/สูงกว่าเป้าหมาย
เป้าหมาย
และมีนวัตกรรม / Best
Practice
ความยั่งยืน -มีการ
-ผ่านระดับ 1 -ผ่านระดับ 2 และ -ผ่านระดับ 3 และ
(A4)
ประชาสัมพันธ์ และเกิด
มีแผนระยะยาว
-มีแนวโน้มผลการพัฒนาที่
(เกิด A3 ระดับ 2 แลกเปลี่ยน
เครือข่ายการ ที่เกิดจากการมี
สูงขึ้น หรือสามารถผดุงคุณภาพ
ขึ้นไป)
เรียนรู้ หรือ
ดาเนินงาน ส่วนร่วมของผู้มี
ที่เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่อง
ขยายผลการ ภายใน/
ส่วนได้ส่วนเสีย
(อย่างน้อย 2 ปี)
ดาเนินงาน
ภายนอก
และมีความเป็น
ที่ประสบ
ไปได้ในการ
ความสาเร็จ
ปฏิบัติจริง
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ประกาศ สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 42
เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดาเนินการทบทวนยุทธศาสตร์จัดทาแผนพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐาน (พ.ศ.2563-2565)
และจัดทาแผนปฏิบัติการประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2563
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 42
..............................................
ด้ว ย ส ำนั ก งำนเขตพื้น ที่กำรศึก ษำมัธ ยมศึก ษำ เขต 42 จะดำเนิน กำรทบทวนประเด็น ยุท ธศำสตร์
กำรจัดทำแผนพัฒนำกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน พ.ศ.2563 - 2565 สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต 42 และ
จัดทำแผนปฏิบัติกำรประจำปีงบประมำณ พ.ศ. 2563 สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต 42
ดังนั้น เพื่อให้กำรดำเนินกำรดังกล่ำวเป็นไปด้วยควำมเรียบร้อย บรรลุวัตถุประสงค์อย่ำงมีประสิทธิภำพ
จึงแต่งตั้งคณะกรรมกำรดำเนินกำรทบทวนประเด็นยุทธศำสตร์แผนพัฒนำกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน พ.ศ.2563 - 2565 และ
จัดทำแผนปฏิบัติกำรประจำปีงบประมำณ พ.ศ.2563 สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต 42 ดังนี้
1. คณะที่ปรึกษา
1.1 รองศำสตรำจำรย์ ดร.ประเทือง ภูมิภัทรำคม
อดีตอธิกำรบดีมหำวิทยำลัยรำชภัฏนครสวรรค์
1.2 นำยไพศำล ประทุมชำติ
อดีตผู้อำนวยกำรสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต 42
1.3 นำยบุญชอบ โตคำ
ผู้อำนวยกำรสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต 42
1.4 นำยยงยุทธ์ ธำรำวัชรศำสตร์
รองผู้อำนวยกำรสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต 42
2. คณะกรรมการอานวยการ
2.1 ผู้อำนวยกำรสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต 42
ประธำนกรรมกำร
2.2 รองผู้อำนวยกำรสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต 42
รองประธำนฯ
2.3 คณะกรรมกำรติดตำม ตรวจสอบ ประเมินผล และนิเทศกำรศึกษำ
กรรมกำร
2.4 ประธำนกรรมกำรเครือข่ำยส่งเสริมประสิทธิภำพกำรจัดกำรมัธยมศึกษำจังหวัดนครสวรรค์
กรรมกำร
2.5 ประธำนกรรมกำรเครือข่ำยส่งเสริมประสิทธิภำพกำรจัดกำรมัธยมศึกษำจังหวัดอุทัยธำนี
กรรมกำร
2.6 ประธำนสหวิทยำเขตสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต 42
กรรมกำร
2.7 ผู้อำนวยกำรกลุ่มทุกกลุ่ม
กรรมกำร
2.8 นำงนัยนำ จันทำ
ผู้อำนวยกำรกลุ่มนโยบำยและแผน
กรรมกำรและเลขำนุกำร
2.9 นำงวสุ เกษสำโรง
นักวิเครำะห์นโยบำยและแผนชำนำญกำรพิเศษ
กรรมกำรและผู้ช่วยเลขำนุกำร
2.10 เจ้ำหน้ำที่กลุ่มนโยบำยและแผนทุกคน
กรรมกำรและผู้ช่วยเลขำนุกำร
มีหน้ำที่ เป็นที่ปรึกษำ ให้คำแนะนำ เสนอแนะแนวทำง กำหนดนโยบำย แนวคิด รูปแบบในกำรดำเนินงำน แก้ไข
ปัญหำอุปสรรค และอำนวยกำรให้แก่คณะกรรมกำรฝ่ำยต่ำง ๆ เพื่อให้กำรดำเนินงำนเป็นไปด้วยควำมเรียบร้อย บรรลุ
วัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้
/3. คณะกรรมกำร…
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3. คณะกรรมการดาเนินการทบทวนประเด็นยุทธศาสตร์แผนพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2563 – 2565 และ
ดาเนินการจัดทาแผนปฏิบัติการประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 42
3.1 ผู้อำนวยกำรสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต 42
ประธำนกรรมกำร
3.2 รองผู้อำนวยกำรสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต 42
รองประธำนฯ
3.3 ผู้อำนวยกำรโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัดสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต 42
กรรมกำร
3.4 ผู้อำนวยกำรกลุ่มทุกกลุ่ม
กรรมกำร
3.5 นำงเมตตำ ถวิลไทย
ศึกษำนิเทศก์
กรรมกำร
3.6 นำงสัมพรรณ ถวิลไทย
ศึกษำนิเทศก์
กรรมกำร
3.7 นำยสำยชล ทองฤทธิ์
ศึกษำนิเทศก์
กรรมกำร
3.8 นำงวิชิรตำ วรธำดำสวัสดิ์
ศึกษำนิเทศก์
กรรมกำร
3.9 นำงสำวรัชนีวรรณ์ คำเฉลียว
ศึกษำนิเทศก์
กรรมกำร
3.10 นำยวัชรพัฐ มะธิตะโน
ศึกษำนิเทศก์
กรรมกำร
3.11 นำยคมกฤช แผนเสือ
ศึกษำนิเทศก์
กรรมกำร
3.12 นำงมัณฑนำ รอทอง
นักจัดกำรงำนทั่วไปชำนำญกำรพิเศษ
กรรมกำร
3.13 นำงภำวนำ รักกลิ่น
นักจัดกำรงำนทัว่ ไปชำนำญกำร
กรรมกำร
3.14 นำงนันทนำ อุ่นทิวำกร
นักวิชำกำรพัสดุชำนำญกำร
กรรมกำร
3.15 นำงพรรณพิศ จันทร์แจ่มศรี
นักวิชำกำรเงินและบัญชีชำนำญกำร
กรรมกำร
3.16 นำงสำวชัญญรัชต์ พวงหมู
เจ้ำพนักงำนพัสดุชำนำญงำน
กรรมกำร
3.17 นำงสมพิศ ประเสริฐสุข
นักทรัพยำกรบุคคลชำนำญกำรพิเศษ
กรรมกำร
3.18 นำงขวัญเรือน เสนำนันท์
นักทรัพยำกรบุคคลชำนำญกำรพิเศษ
กรรมกำร
3.19 นำงอำรมณ์ อ่วมแจง
นักทรัพยำกรบุคคลปฏิบัติกำร
กรรมกำร
3.20 นำงมิกำ ฟ้ำประทำนพร
พนักงำนธุรกำรกลุ่มบริหำรงำนบุคคล
กรรมกำร
3.21 นำงสำวปวีณ์นุช จันทร์นวล
นักวิชำกำรศึกษำชำนำญกำรพิเศษ
กรรมกำร
3.22 นำงสุรำงค์ แย้มจันทร์ฉำย
นักวิชำกำรศึกษำชำนำญกำรพิเศษ
กรรมกำร
3.23 นำงปำหนัน ชื่นชำติ
นักวิชำกำรศึกษำชำนำญกำรพิเศษ
กรรมกำร
3.24 นำงสำววรัญตรำ แก้วสินชัย
นักวิชำกำรศึกษำชำนำญกำร
กรรมกำร
3.25 ว่ำที่ ร.ต.อภิภู ติรยำอติพร
นักวิชำกำรศึกษำชำนำญกำร
กรรมกำร
3.26 นำงสำวสุกฤตำ สนิทจันทร์
นักวิชำกำรศึกษำชำนำญกำร
กรรมกำร
3.27 นำงสำวธิติวรรณ นันตื้อ
นักวิชำกำรศึกษำปฏิบัติกำร
กรรมกำร
3.28 นำงนัยนำ จันทำ
ผู้อำนวยกำรกลุ่มนโยบำยและแผน
กรรมกำรและเลขำนุกำร
3.29 นำงวสุ เกษสำโรง
นักวิเครำะห์นโยบำยและแผนชำนำญกำรพิเศษ กรรมกำรและผู้ช่วยเลขำนุกำร
3.30 นำงสำวอรทัย นำคดี
นักวิเครำะห์นโยบำยและแผนปฏิบัติงำน
กรรมกำรและผู้ช่วยเลขำนุกำร
3.31 นำงสำวณฤดี เกษตรชัยรัฐ
นักวิเครำะห์นโยบำยและแผนปฏิบัติงำน
กรรมกำรและผู้ช่วยเลขำนุกำร
3.32 นำงสำวอัจจิมำ พุฒจิระ
เจ้ำหน้ำที่นโยบำยและแผน
กรรมกำรและผู้ช่วยเลขำนุกำร
มีหน้ำที่ วิเครำะห์สภำพแวดล้อม กำหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้ำประสงค์ กลยุทธ์ จุดเน้น และโครงกำร/
กิจกรรม ของสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต 42 โดยให้ครอบคลุมสอดคล้องกับนโยบำยของหน่วยเหนือ
และควำมต้องกำรของพื้นที่
/4. คณะกรรมกำร…
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4. คณะกรรมการบริหารโครงการ และดาเนินงานกิจกรรมตามโครงการ
4.1 นำยบุญชอบ โตคำ
ผู้อำนวยกำรสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต 42
ประธำนฯ
4.2 นำยยงยุทธ์ ธำรำวัชรศำสตร์ รองผู้อำนวยกำรสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต 42 รองประธำนฯ
4.3 นำงวิระดำ แก่นกระโทก
ผู้อำนวยกำรกลุ่มนิเทศ ติดตำม ประเมินผลฯ
กรรมกำร
4.4 นำงสำวนงลักษณ์ เทียนสวัสดิ์ ผู้อำนวยกำรกลุ่มบริหำรงำนกำรเงินและสินทรัพย์
กรรมกำร
4.5 นำงเพ็ญจันทร์ บัวแก้ว
ผู้อำนวยกำรกลุ่มอำนวยกำร
กรรมกำร
4.6 นำงอิสริยำ พันธุ์เขตกิจ
ผู้อำนวยกำรกลุ่มส่งเสริมกำรจัดกำรศึกษำ
กรรมกำร
4.7 นำงสำวกุลนิดำ ศรีสิงห์
นักทรัพยำกรบุคคลชำนำญกำรพิเศษ ปฏิบัติหน้ำที่
ผู้อำนวยกำรกลุ่มบริหำรงำนบุคคล
กรรมกำร
4.8 นำงขนิษฐำ บรรเลงกลอง
นักวิชำกำรเงินและบัญชีชำนำญกำรพิเศษ ปฏิบัติหน้ำที่
ผู้อำนวยกำรหน่วยตรวจสอบภำยใน
กรรมกำร
4.9 นำงสำวรังสิมำ ภู่แปลง
นิติกรชำนำญกำรพิเศษ ปฏิบัติหน้ำที่
ผู้อำนวยกำรกลุ่มกฎหมำยและคดี
กรรมกำร
4.10 นำงสมพิศ ประเสริฐสุข
นักทรัพยำกรบุคคลชำนำญกำรพิเศษ ปฏิบัติหน้ำที่
ผู้อำนวยกำรกลุ่มพัฒนำครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ
กรรมกำร
4.11 นำยธนพล พงศ์พัฒนศิริ
นักประชำสัมพันธ์ชำนำญกำรพิเศษ ปฏิบัติหน้ำที่
ผู้อำนวยกำรกลุ่มส่งเสริมกำรศึกษำทำงไกลและเทคโนโลยีฯ
กรรมกำร
4.12 นำยคมกฤช แผนเสือ
ศึกษำนิเทศก์ชำนำญกำร
กรรมกำร
4.13 นำงสำวปวีณ์นุช จันทร์นวล นักวิชำกำรศึกษำชำนำญกำรพิเศษ
กรรมกำร
4.14 นำงขวัญเรือน เสนำนันท์
นักทรัพยำกรบุคคลชำนำญกำรพิเศษ
กรรมกำร
4.15 นำงมัณฑนำ รอทอง
นักจัดกำรงำนทั่วไปชำนำญกำรพิเศษ
กรรมกำร
4.16 นำงนันทนำ อุ่นทิวำกร
นักวิชำกำรพัสดุชำนำญกำร
กรรมกำร
4.17 นำงพรรณพิศ จันทร์แจ่มศรี นักวิชำกำรเงินและบัญชีชำนำญกำร
กรรมกำร
4.18 นำงนัยนำ จันทำ
ผู้อำนวยกำรกลุ่มนโยบำยและแผน
กรรมกำรและเลขำนุกำร
4.19 นำงวสุ เกษสำโรง
นักวิเครำะห์นโยบำยและแผนชำนำญกำรพิเศษ กรรมกำรและผู้ช่วยเลขำนุกำร
4.20 นำงสำวอรทัย นำคดี
นักวิเครำะห์นโยบำยและแผนปฏิบัติงำน
กรรมกำรและผู้ช่วยเลขำนุกำร
4.21 นำงสำวณฤดี เกษตรชัยรัฐ
นักวิเครำะห์นโยบำยและแผนปฏิบัติงำน
กรรมกำรและผู้ช่วยเลขำนุกำร
4.22 นำงสำวธิตวิ รรณ นันตื้อ
นักวิชำกำรศึกษำปฏิบัติกำร
กรรมกำรและผู้ช่วยเลขำนุกำร
4.23 นำงสำวอัจจิมำ พุฒจิระ
เจ้ำหน้ำที่นโยบำยและแผน
กรรมกำรและผู้ช่วยเลขำนุกำร
4.24 นำยเขทรัฐ พึ่งสุธำ
เจ้ำหน้ำที่กลุ่มบริหำรงำนบุคคล
กรรมกำรและผู้ช่วยเลขำนุกำร
มีหน้ำที่ วำงแผนกำรจัดประชุมปฏิบัติกำรให้สอดคล้องกับกลยุทธ์ หรือนโยบำยของหน่วยเหนือ ประสำนควำมร่วมมือ
ให้คำปรึกษำ ดำเนินงำนกำรจัดกำรประชุมปฏิบัติกำรให้เป็นไปตำมวัตถุประสงค์ ดำเนินกำรจัดเตรียม และติดตำมงำนของ
ฝ่ำยต่ำง ๆ เพื่อให้กำรดำเนินงำนโครงกำรเป็นไปด้วยควำมเรียบร้อย
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5. คณะกรรมการฝ่ายวิทยากร (บรรยาย/วิทยากรกลุ่ม) ประกอบด้วย
5.1 นำยบุญชอบ โตคำ
ผู้อำนวยกำรสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต 42
5.2 นำยยงยุทธ์ ธำรำวัชรศำสตร์
รองผู้อำนวยกำรสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต 42
5.3 นำยเกษม เป้ำศรีวงษ์
กรรมกำรผู้ทรงคุณวุฒิด้ำนกำรวิจัยและประเมินผล ในคณะกรรมกำร ก.ต.ป.น.
5.4 นำงสำวกัญญำรัตน์ จันทรมณี กรรมกำรผู้ทรงคุณวุฒิด้ำนศำสนำ ศิลปะและวัฒนธรรม ในคณะกรรมกำร ก.ต.ป.น.
5.5 ประธำนสหวิทยำเขต
5.6 ผู้อำนวยกำรกลุ่มทุกกลุ่ม
5.7 นำงวิชิรตำ วรธำดำสวัสดิ์
ศึกษำนิเทศก์ชำนำญกำรพิเศษ
5.8 นำยคมกฤช แผนเสือ
ศึกษำนิเทศก์ชำนำญกำร
5.9 นำงมัณฑนำ รอทอง
นักจัดกำรงำนทั่วไปชำนำญกำรพิเศษ
5.10 นำงขวัญเรือน เสนำนันท์
นักทรัพยำกรบุคคลชำนำญกำรพิเศษ
5.11 นำงนันทนำ อุ่นทิวำกร
นักวิชำกำรพัสดุชำนำญกำร
5.12 นำงวสุ เกษสำโรง
นักวิเครำะห์นโยบำยและแผนชำนำญกำรพิเศษ
5.13 นำงพรรณพิศ จันทร์แจ่มศรี นักวิชำกำรเงินและบัญชีชำนำญกำร
5.14 นำงสำวอรทัย นำคดี
นักวิเครำะห์นโยบำยและแผนปฏิบัติงำน
5.15 นำงสำวณฤดี เกษตรชัยรัฐ
นักวิเครำะห์นโยบำยและแผนปฏิบัติงำน
5.16 นำงสำวธิตวิ รรณ นันตื้อ
นักวิชำกำรศึกษำปฏิบัติกำร
มีหน้ำที่เป็นวิทยำกรบรรยำย และวิทยำกรประจำกลุ่ม อำนวยควำมสะดวก จัดเตรียมเนื้อหำ อุปกรณ์ และ
กิจกรรมแก่ผู้เข้ำรับกำรประชุมปฏิบัติกำร และดำเนินกำรจัดประชุมปฏิบัติกำรตำมวัน เวลำ ที่ได้รับมอบหมำย
6. คณะกรรมการฝ่ายพัสดุ และการเงิน
6.1 นำงสำวนงลักษณ์ เทียนสวัสดิ์ ผู้อำนวยกำรกลุ่มบริหำรงำนกำรเงินและสินทรัพย์
ประธำนกรรมกำร
6.2 นำงนันทนำ อุ่นทิวำกร
นักวิชำกำรพัสดุชำนำญกำร
กรรมกำร
6.3 นำงพรรณพิศ จันทร์แจ่มศรี
นักวิชำกำรเงินและบัญชีชำนำญกำร
6.4 นำงสำวชัญญรัชต์ พวงหมู
เจ้ำพนักงำนพัสดุชำนำญงำน
กรรมกำร
6.4 นำงวรรณนิสำ แก้วตำ
เจ้ำหน้ำที่กำรเงิน
กรรมกำร
6.5 นำงสำวรัศมิ์ฏิกำนต์ นำรถบำรุง เจ้ำหน้ำที่กำรเงิน
กรรมกำร
6.6 นำงสำวสุพิรัตน์ อัฒพุธ
เจ้ำหน้ำที่กำรเงิน
กรรมกำร
6.7 นำงสำววรำภรณ์ รุ่งจิรำภิรัตน์ เจ้ำหน้ำที่กำรเงิน
กรรมกำร
มีหน้ำที่ จัดหำวัสดุเพื่อใช้ในกำรประชุมสัมมนำ จัดเตรียมเอกสำรหลักฐำนทำงกำรเงินในกำรจัดประชุมปฏิบัติกำร
และจัดกำรเบิกจ่ำยเงินให้เป็นไปตำมระเบียบที่เกี่ยวข้อง
7. คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม ประกอบด้วย
7.1 นำงวสุ เกษสำโรง
7.2 นำงสำวบงกชธณศร สอนไวสำด
7.3 นำงสำวสุธำสินี สำรชำติ
7.4 นำยธรรมเดช เขตวิทย์
7.5 นำงสำววิลำวัลย์ สิทธิเขตกรณ์

นักวิเครำะห์นโยบำยและแผนชำนำญกำรพิเศษ
เจ้ำหน้ำที่งำนบุคคล
เจ้ำหน้ำที่จัดกำรงำนทั่วไป
เจ้ำหน้ำที่เทคโนโลยีสำรสนเทศ
เจ้ำหน้ำที่ส่งเสริมกำรจัดกำรศึกษำ

ประธำนกรรมกำร
กรรมกำร
กรรมกำร
กรรมกำร
กรรมกำร
/7.6 นำงสำว...
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7.6 นำงสำวกัญญำภัค บุญมำกประเสริฐ
7.7 นำงสำวปุณณภำ ป้อมแก้ว
7.8 นำยเขทรัช พึ่งสุศธำ
7.9 นำงสำวสุภำพร ทองแบน
7.10 นำงสำวอรทัย นำคดี
7.11 นำงสำวณฤดี เกษตรชัยรัฐ
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เจ้ำหน้ำที่งำนนิติกำร
เจ้ำหน้ำที่งำนนิติกำร
เจ้ำหน้ำที่งำนบุคคล
เจ้ำหน้ำที่งำนบุคคล
นักวิเครำะห์นโยบำยและแผนปฏิบัติกำร
นักวิเครำะห์นโยบำยและแผนปฏิบัติกำร

กรรมกำร
กรรมกำร
กรรมกำร
กรรมกำร
กรรมกำร
กรรมกำรและเลขำนุกำร

มีหน้ำที่ติดต่อประสำนงำนเพื่อกำรประชำสัมพันธ์ ต้อนรับ อำนวยควำมสะดวกแก่ผู้มำประชุมปฏิบัติกำร เผยแพร่ข้อมูล
ข่ำวสำรกำรประชุมปฏิบัติกำร บันทึกภำพกิจกรรมต่ำง ๆ ระหว่ำงประชุมปฏิบัติกำร จัดเตรียมเอกสำร อำหำร และเครื่องดื่มสำหรับ
กำรประชุมปฏิบัติกำร ติดต่อส่งหนังสือแจ้งเชิญผู้เข้ำรับกำรประชุมปฏิบัติกำร ประสำนงำน อำนวยควำมสะดวกด้ำนเอกสำรแก่
วิทยำกร และผู้เข้ำรับกำรประชุมปฏิบัติกำร รับรำยงำนตัว และรวบรวมรำยชื่อผู้เข้ำรับกำรประชุมปฏิบัติกำร
.
8. คณะกรรมการฝ่ายอาคารสถานที่ ยานพาหนะ และบริการทั่วไป
8.1 นำงเพ็ญจันทร์ บัวแก้ว
ผู้อำนวยกำรกลุ่มอำนวยกำร
ประธำนกรรมกำร
8.2 นำงมัณฑนำ รอทอง
นักจัดกำรงำนทั่วไปชำนำญกำรพิเศษ
กรรมกำร
8.3 นำงสำววิสำขำ ประทุมชัย
เจ้ำหน้ำที่กลุ่มนิเทศ ติดตำม ประเมินผลฯ
กรรมกำร
8.4 นำยสำโรจน์ ไร่นุ่น
ช่ำงสีชั้น 4
กรรมกำร
8.5 นำยสมทรง ศำสตร์ศรี
ลูกจ้ำงประจำ
กรรมกำร
8.6 นำยวิจำรณ์ ปรีชำจำรย์
พนักงำนขับรถ
กรรมกำร
8.7 นำยสมคิด ธูปเกตุ
พนักงำนขับรถ
กรรมกำร
8.8 นำยทองอยู่ บุญแก้ว
ลูกจ้ำงชั่วครำว
กรรมกำร
8.9 นำงจริยำรัตน์ บัวบุญ
ลูกจ้ำงชั่วครำว
กรรมกำร
8.10 นำงภำวนำ รักกลิ่น
นักจัดกำรงำนทั่วไปชำนำญกำร
กรรมกำรและเลขำนุกำร
8.11 นำงสำวอัจจิมำ พุฒจิระ
เจ้ำหน้ำที่นโยบำยและแผน
กรรมกำรและผู้ช่วยเลขำนุกำร
8.12 นำงสำวฐิตสิริ คงเมือง
เจ้ำหน้ำที่ธุรกำร
กรรมกำรและผู้ช่วยเลขำนุกำร
มีหน้าที่ ในกำรวำงแผน ควบคุม กำรประสำนงำนกำรจัดเตรียมควำมพร้อมด้ำนสถำนที่ ตกแต่งจัดเตรียมห้อง
ประชุมปฏิบัติกำร ดูแลควำมสะอำดเรียบร้อย ควำมปลอดภัยในอำคำรสถำนที่ จัดเตรียมยำนพำหนะ บริกำร
อำนวยควำมสะดวก จัดระเบียบกำรจอดรถของผู้เข้ำร่วมประชุมปฏิบัติกำร ถ่ำยเอกสำร และกำรบริกำรทั่วไป
9. คณะกรรมการ รายงานผล และประเมินผลการดาเนินงานโครงการ
8.1 นำยยงยุทธ์ ธำรำวัชรศำสตร์
รองผู้อำนวยกำรสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต 42 ประธำนฯ
8.2 นำงนัยนำ จันทำ
ผู้อำนวยกำรกลุ่มนโยบำยและแผน
รองประธำนฯ
8.3 นำงวสุ เกษสำโรง
นักวิเครำะห์นโยบำยและแผนชำนำญกำรพิเศษ
กรรมกำร
8.4 นำงสำวณฤดี เกษตรชัยรัฐ
นักวิเครำะห์นโยบำยและแผนปฏิบัติกำร
กรรมกำร
8.5 นำงสำวอรทัย นำคดี
นักวิเครำะห์นโยบำยและแผนปฏิบัติกำร
กรรมกำรและเลขำนุกำร
8.6 นำงสำวอัจจิมำ พุฒจิระ
เจ้ำหน้ำที่นโยบำยและแผน
กรรมกำรและผู้ช่วยเลขำนุกำร
มีหน้าที่ จัดทำเอกสำร รำยงำนผลและประเมินผลกำรดำเนินงำนโครงกำร และสรุปรำยงำน
/ในกำรนี้...
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ในกำรนี้ สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต 42 ขอให้บุคคลที่ได้รับกำรแต่งตั้งตำมประกำศคำสั่งนี้
ปฏิบัติหน้ำทีต่ ำมที่ได้รับมอบหมำยให้สำเร็จลุล่วง บรรลุวตั ถุประสงค์ และบังเกิดประโยชน์ต่อทำงรำชกำรอย่ำงมี
ประสิทธิภำพ
ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป
สั่ง ณ วันที่ 25 กันยำยน พ.ศ. 2562

(นายบุญชอบ โตคา)
ผู้อำนวยกำรสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต 42
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ประกาศสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 42
เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการที่ปรึกษาด้านการวางแผน และคณะกรรมการพิจารณางบประมาณ
แผนงาน-โครงการ-กิจกรรม สู่การปฏิบัติ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
ของ สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 42
............................................................
ดวย สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 42 มีภารกิจที่ต องดําเนินการจัดทําแผนปฏิบัติการประจําป
งบประมาณ พ.ศ. 2563 เพื่อเปนเครื่องมือในการบริหารงบประมาณ และบริหารจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานอันจะนําไปสู
การบริหารจัดการศึกษาใหมีคุณภาพและประสิทธิภาพตอไป
ดังนั้น เพื่อให้การขับเคลื่อนแผนสู่การปฏิบัติโดยการบริหารงบประมาณให้เกิดประโยชน์สูงสุด และการจัดทําแผนงานโครงการ-กิจกรรม ที่บรรจุในแผนปฏิบัติการประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 สอดรับตามตัวชี้วัดยุทธศาสตร์ ตามนโยบาย
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ของ สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และเชื่อมโยงสอดคล้องกับนโยบายรัฐบาล
นโยบายกระทรวงศึกษาธิการ นโยบายของจังหวัด กลุ่มจังหวัด และนโยบายของสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 42
โดยบริหารจัดการงบประมาณแบบบูรณาการได้อย่างมีประสิทธิภาพ จึงแต่งตั้งคณะกรรมการที่ปรึกษาด้านการวางแผน และ
คณะกรรมการพิจารณา แผนงาน-โครงการ-กิจกรรม สู่การปฎิบัติ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ของสํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษามัธยมศึกษา เขต 42 ประกอบด้วย
1. คณะกรรมการที่ปรึกษาด้านการวางแผน
1.1 รศ.ดร.ประเทือง ภูมิภัทราคม ผู้ทรงคุณวุฒิ (อดีตอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์)
1.2 นายไพศาล ประทุมชาติ
ผู้ทรงคุณวุฒิ (อดีตผู้อํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 42)
1.3 ดร.ทินกร พูลพุฒ
อาจารย์มหาวิทยาลัยเจ้าพระยา ผู้ทรงคุณวุฒิ
1.4 นายกฤษฎิ์อธิป ชุตินธรากร
รองผู้อํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากําแพงเพชร เขต 2
รักษาราชการแทน ผู้อํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 42
1.5 ประธานกรรมการเครือข่ายส่งเสริมประสิทธิภาพการจัดการมัธยมศึกษาจังหวัดนครสวรรค์
1.6 ประธานกรรมการเครือข่ายส่งเสริมประสิทธิภาพการจัดการมัธยมศึกษาจังหวัดอุทัยธานี
มีหน้าที่
เป็ น ที่ป รึ กษา ให้ คําแนะนํ า เสนอแนะแนวทาง แก้ไขปัญหาอุปสรรค กํา หนดนโยบาย แนวคิด รูปแบบในการ
ดําเนินงาน และบริหารแผนสู่การปฏิบัติให้เป็นไปตามกรอบนโยบายยุทธศาสตร์ชาติ และองค์ประกอบอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
และอํานวยการให้แก่คณะกรรมการฝ่ายต่าง ๆ เพื่อให้การบริหารจัดการดําเนินงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อย บรรลุ
วัตถุประสงค์ที่กําหนดไว้
2. คณะกรรมการพิจารณางบประมาณ แผนงาน-โครงการ-กิจกรรม สู่การปฏิบัติ
2.1 ผู้อํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 42
ประธานกรรมการ
2.2 นางวิระดา แก่นกระโทก ผู้อํานวยการกลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา รองประธานฯ
2.3 นางสาวนงลักษณ์ เทียนสวัสดิ์
ผู้อํานวยการกลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
กรรมการ
2.4 นางเพ็ญจันทร์ บัวแก้ว
ผู้อํานวยการกลุ่มอํานวยการ
กรรมการ
2.5 นางอิสริยา พันธุ์เขตกิจ
ผู้อํานวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
กรรมการ
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แผนพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ.2563-2565

-22.6. นางสาวกุลนิดา ศรีสิงห์

นักทรัพยากรบุคคลชํานาญการพิเศษ
กรรมการ
ปฏิบัติหน้าที่ผู้อํานวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล
2.7 นางขนิษฐา บรรเลงกอง
นักวิชาการการเงินและบัญชีชํานาญการ
กรรมการ
ปฏิบัติหน้าที่ผู้อํานวยการหน่วยตรวจสอบภายใน
2.8 นางสาวรังสิมา ภู่แปลง
นิติกรชํานาญการพิเศษ
กรรมการ
ปฏิบัติหน้าที่ผู้อํานวยการกลุ่มกฎหมายและคดี
2.9 นายธนพล พงศ์พัฒนศิริ
นักประชาสัมพันธ์ชํานาญการพิเศษ
กรรมการ
ปฏิบัติหน้าที่ผู้อํานวยการกลุ่ม DLICT
2.10 นางนัยนา จันทา
ผู้อํานวยการกลุ่มนโยบายและแผน
กรรมการและเลขานุการ
2.11 นางวสุ เกษสําโรง
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชํานาญการพิเศษ กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
2.12 นางสาวอรทัย นาคดี
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ
กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
2.13 นางสาวณฤดี เกษตรชัยรัฐ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ
กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
2.14 นางสาวอัจจิมา พุฒิจิระ
ลูกจ้างชั่วคราวตําแหน่งธุรการกลุ่มนโยบายและแผน
ผูช้ ่วยเลขานุการ
มีหน้าที่
ดําเนิ นการวิเคราะห์ ข้อมูลด้ านงบประมาณการเงินเพื่อการบริหารจัดการประจําปี วิเคราะห์ แผนงาน โครงการกิ จ กรรม เพื่ อบรรจุ ในแผนปฏิ บั ติ การประจํ าปี งบประมาณ พ.ศ. 2563 โดยยึ ดตามกรอบยุ ทธศาสตร์ ของรั ฐ บาล
กระทรวงศึกษาธิการ สํานักงานคณะกรรมการการการศึกษาขั้นพื้นฐาน มาตรการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้จ่ายงบประมาณ
รายจ่ายประจําปี แผนปฏิบัติการและการใช้จ่ายงบประมาณประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ของ สํานักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน ทิศทางการพัฒนาการศึกษา ของ สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 42 ผลการวิเคราะห์
การศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) การติดตามและประเมินผลสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาตามองค์ประกอบ ทั้ง 4 ด้าน
คํารับรองการปฏิบัติราชการ และสรุปผลการดําเนินการตามแผนปฏิบัติการประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 เป็นกรอบการ
พิจารณา ในการดําเนินการใช้จ่ายงบประมาณเพื่อจัดทําโครงการ และกิจกรรม ให้เป็นไปตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีว่า
ด้วยการพัสดุ พุทธศักราช 2560 เพื่อการบริหารงบประมาณได้เกิดประโยชน์สูงสุด นําสู่การปฏิบัติด้วยแผนปฏิบัติการ
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ได้อย่างถูกต้อง บรรลุตามวัตถุประสงค์ เป้าหมาย อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป
ประกาศ ณ วันที่ 15 พฤศจิกายน พ.ศ.2562
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