แผนปฏิบัติราชการ
ประจาปี งบประมาณ 2562

โรงเรียนสามัคคีวทิ ยาคม 2
อาเภอเมือง จังหวัดเชียงราย
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36

คานา
จากแนวคิดการจัดทาแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา ที่ตอ้ งคานึงถึงความสอดคล้องกับนโยบายด้านสังคมของ
รั ฐบาล นโยบายด้า นการศึ ก ษาของกระทรวงศึ กษาธิ การ ตลอดจนวิสัย ทัศน์ พันธกิ จ เป้ าประสงค์ กลยุทธ์ของ
สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ผนวกกับแผนยุทธศาสตร์ บูรณาการการศึกษาของจังหวัดเชียงราย
การขับเคลื่อนนโยบายของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา และตาม 4 มาตรฐานของการศึกษาขั้นพื้นฐาน สานักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ซึ่ งประกอบไปด้วยมาตรฐานด้านคุณภาพของผูเ้ รี ยน ด้านกระบวนการบริ หาร
และการจัด การของผูบ้ ริ ห ารสถานศึ ก ษา ด้า นกระบวนการจัด การเรี ย นการสอนที่ เ น้น ผูเ้ รี ย นเป็ นส าคัญ และ
ด้านระบบการประกันคุณภาพภายในที่มีประสิ ทธิผล การเรี ยนร่ วมและเรี ยนรวม ประกอบไปด้วย ด้านคุณภาพผูเ้ รี ยน
ด้านการจัดการเรี ยนการสอน ด้านการบริ หารจัดการเรี ยนร่ วมและด้านการสร้ างสังคมแห่งการเรี ยนรู ้ ซึ่งเป็ นหน้าที่
หลักของสถานศึกษาและบุคลากรที่จะต้องขับเคลื่อนไปสู่ มาตรฐานที่กาหนด เพื่อให้การดาเนินงานได้ตรงเป้าหมาย
ถูกทิศทาง ครอบคลุมสภาพปัญหาของสถานศึกษาและสังคม นาไปสู่การพัฒนาที่มีประสิ ทธิ ภาพ
โรงเรี ยนสามัคคีวิทยาคม 2 อาเภอเมือง จังหวัดเชียงราย ซึ่งเป็ นหน่วยงานราชการสังกัดสานักงานเขตพื้นที่
การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36 สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิ การ จึงได้ดาเนิ นการ
จัดทาแผนปฏิบตั ิราชการประจาปี งบประมาณ 2562 ขึ้น เพื่อใช้เป็ นคู่มือในการบริ หารสถานศึกษา โดยจัดทาโครงการ
กิ จกรรมที่ ส นองและสอดคล้องกับ นโยบายและกลยุทธ์ใ นระดับ ต่ างๆ ลงสู่ ก ารปฏิ บัติจริ ง การวัดประเมิ น ผล
เพื่อเปรี ยบเทียบ ปรับปรุ งแก้ไข ให้บรรลุเป้าหมายดังที่คาดหวังตามกระบวนการ PDCA
หวังเป็ นอย่างยิง่ ว่า แผนปฏิบตั ิราชการประจาปี งบประมาณ 2562 เล่มนี้ คงเป็ นประโยชน์ในการนาไปใช้เพื่อ
เป็ นแนวทางพัฒนาการศึกษาของโรงเรี ยนสามัคคีวิทยาคม 2 ให้มีคุณภาพ ยิง่ ๆขึ้น ขอขอบคุณ คณะครู และบุคลากร
ทางการศึกษาทุกคนและผูม้ ีส่วนเกี่ยวข้องในการจัดทาแผนปฏิบตั ิราชการในครั้งนี้ให้สาเร็ จลุล่วงด้วยดี

(นายพลวัฒน์ ปริ ญญาเจริ ญกุล)
ผูอ้ านวยการโรงเรี ยนสามัคคีวิทยาคม 2

คาขออนุมัติแผนปฏิบัติราชการ
โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม 2 ปี งบประมาณ 2562
****************************************
แผนปฏิ บ ัติ ร าชการฉบับ นี้ จัด ท าขึ้ น เพื่ อ ใช้เ ป็ นแนวทางในการพัฒ นายกระดับ คุ ณภาพการศึ ก ษาของ
โรงเรี ยนสามัคคีวิทยาคม 2 อาเภอเมื อง จังหวัดเชี ยงราย สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึ กษาเขต 36
สนองนโยบายของรัฐบาล กลยุทธ์ของสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ยุทธศาสตร์ของจังหวัดเชียงราย
ตัวชี้วดั และมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน กลยุทธ์ระดับสถานศึกษา กลยุทธ์ระดับโครงการ และวิสัยทัศน์ พันธกิจ
เป้ าประสงค์ของสถานศึกษา สาหรับ ปี งบประมาณ 2562 เป็ นพันธะสัญญาระหว่าง นายพลวัฒน์ ปริ ญญาเจริ ญกุล
ตาแหน่ งผู้อานวยการโรงเรี ยนสามัคคี วิ ทยาคม 2 และนายประณต จิริ ศานต์ ตาแหน่ งประธานคณะกรรมการ
สถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนสามัคคีวิทยาคม 2 ว่าจะร่ วมมือกันพัฒนายกระดับคุณภาพการศึกษาของโรงเรี ยน
ให้เป็ นไปตามแผนพัฒนาคุณภาพตามบทบาทหน้าที่ของแต่ละฝ่ ายให้เกิดคุณภาพสูงสุด
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ลงชื่อ
(นายประณต จิริศานต์)

ตาแหน่งผูอ้ านวยการโรงเรี ยน
ผูเ้ สนอขออนุมตั ิแผนปฏิบตั ิราชการ
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ตอนที่ 1

ข้ อมูลพืน้ ฐานสถานศึกษา

=======================================================================
• ประวัติโรงเรียน
โรงเรี ยนสามัคคีวิทยาคม 2 อาเภอเมือง จังหวัดเชี ยงราย เป็ นโรงเรี ยนที่ก่อสร้างขึ้น ลาดับที่ 39 ในจังหวัด
เชียงราย ของกรมสามัญศึกษา ประกาศตั้งเมื่อวันที่ 28 ธันวาคม 2536 ตั้งอยู่ระหว่างเส้นทางหลวงจังหวัดหมายเลข
1121 กิโลเมตรที่ 4 – 5 เส้นทางสายเชียงราย – ดงมะดะ มีเนื้อที่ 25 ไร่ 3 งาน 96 ตารางวา ตั้งอยูบ่ า้ นเลขที่ 393 หมู่ที่ 1
ถนนเชียงราย – ดงมะดะ ตาบลรอบเวียง อาเภอเมือง จังหวัดเชียงราย 57000
ที่ ดินแปลงนี้ เดิ มเป็ นฌาปนสถานประจาหมู่บา้ นหัวฝาย พ่อหลวงจวน ไชยชมพู ผูใ้ หญ่บา้ นในขณะนั้น
มีแนวความคิดที่จะพัฒนาหมู่บา้ น เนื่ องด้วยในขณะนั้นหมู่บา้ นยังไม่มีความเจริ ญ เส้นทางคมนาคมยากลาบาก จึงมี
ความเห็นที่จะให้หน่วยงานทางราชการ เข้าไปตั้งสถานที่ราชการในหมู่บา้ น คงจะทาให้หมู่บา้ นเจริ ญขึ้น จึงขายที่ดิน
ดังกล่าวให้โรงเรี ยนสามัคคีวิทยาคม ผูอ้ านวยการคือ อาจารย์บรรจง พงศ์ศาสตร์ (อดีตอธิบดีกรมสามัญศึกษา) และ
อาจารย์ณรงค์ จินดาวงศ์ หัวหน้าหมวดเกษตรกรรมศิลป์ ได้ดาเนิน การประสานงานกับ พ่อหลวงจวน ไชยชมพู และ
จัดหางบประมาณเพื่อซื้ อที่ดินและมีโครงการใช้ที่ดินแปลงนี้ เป็ นไร่ ฝึกเกษตรของโรงเรี ยน คณะครู – อาจารย์ และ
นักเรี ยนได้จดั กิ จกรรมต่างๆหาเงิ นซื้ อที่ ดินจนครบ 40,000 บาท เมื่อปี พ.ศ.2519 จนกระทัง่ ปี พ.ศ.2520 อาจารย์
บรรจง พงศ์ศาสตร์ ได้ยา้ ยไปรับตาแหน่ งใหม่เป็ นผูอ้ านวยการโรงเรี ยนยุพราชวิทยาลัย จังหวัดเชียงใหม่ และใน
ระยะเวลาใกล้เคียงกันนั้น อาจารย์ณรงค์ จินดาวงศ์ ได้โอนย้ายไปรั บราชการในสานักงานปฏิ รูปที่ ดิน กระทรวง
เกษตรและสหกรณ์ ผูบ้ ริ หารโรงเรี ยนในยุคต่อมา เห็นว่าการเดินทางไปมาของนั กเรี ยนเพื่อปฏิบตั ิงานที่ไร่ ฝึกเกษตร
ยากลาบาก ดังนั้นจึงได้ระงับโครงการไร่ ฝึกเกษตรที่ดินแปลงนี้จึงถูกทิ้งรกร้างอีกระยะหนึ่ง
ต่ อ มาในปี พ.ศ.2528 ผู อ้ านวยการประสิ ท ธิ์ แสนไชย เห็ น ว่ า น่ า จะพัฒ นาไร่ ฝึ กเกษตรอี ก ครั้ ง แต่ ไ ด้
เปลี่ยนแปลงเป็ นสวนป่ าโรงเรี ยน จึงได้มอบหมายให้หมวดวิชาเกษตรกรรมประสานงานตามโครงการ และให้ครู
อาจารย์ และนักเรี ยนร่ วมกันปลูกไม้ยืนต้น ในสมัยที่ผอู ้ านวยการบุญส่ง ไชยลาม (2532 – 2536) เป็ นผูอ้ านวยการก็มี
นโยบายที่ จะใช้ที่ ดินแปลงนี้ เป็ นสถานที่ ฝึกอบรมของโรงเรี ย น แต่โครงการดังกล่ า วไม่ บ รรลุ อาจารย์เฉลิ ม ชัย
รัตนประยูร ผูอ้ านวยการสามัญศึกษาจังหวัดเชียงราย ได้ตระหนักถึงการขยายตัวทางการศึกษาของจังหวัดเชียงราย
ในอนาคต ตลอดจนความต้องการที่จะเข้าศึกษาต่อโรงเรี ยนสามัคคีวิทยาคม มีจานวนมากเกินกว่าที่จะอยู่ได้ขณะนั้น
ประกอบกับ ที่ ดินแปลงดัง กล่าวเป็ นที่ ดินจัดซื้ อจากวิ สัย ทัศ น์ ของท่านอธิ บดี บรรจง พงศ์ศาสตร์ แต่ที่ ดินแปลง
ดังกล่าวยังไม่สามารถใช้ประโยชน์อย่างเต็มที่ดงั ที่คาดหวัง จึงได้ปรึ กษากับผูใ้ หญ่ในกรมสามัญศึกษา จึงได้รับอนุมตั ิ
ให้ใช้ชื่อว่า “โรงเรี ยนสามัคคีวิทยาคม 2” เมื่อวันที่ 28 ธันวาคม 2536
ในปี การศึกษา 2537 โรงเรี ยนเริ่ มเปิ ดรับนักเรี ยนชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 1 จานวน 104 คน โดยนายสงัด มิตกิตติ
ผูช้ ่วยผูอ้ านวยการกรมสามัญศึกษาจังหวัดเชียงราย รักษาการในตาแหน่งครู ใหญ่เป็ นคนแรก ดาเนิ นการรับสมัคร
นัก เรี ย น วันที่ 13 พฤษภาคม 2537 กรมสามัญศึ ก ษาได้แต่ ง ตั้ง นางพาณี จิ นดาวงศ์ ผูช้ ่ วยผูอ้ านวยการโรงเรี ย น
สามัคคีวิทยาคม เป็ นผูบ้ ริ การโรงเรี ยนสามัคคีวิทยาคม 2
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นักเรี ยนจานวน 308 คน โรงเรี ยนได้ฝากให้เรี ยนอยู่ที่โรงเรี ยนสามัคคีวิทยาคม โดยได้รับความช่วยเหลือ
อย่างดีจากอาจารย์ธารา จาตุประยูร ผูอ้ านวยการโรงเรี ยนสามัคคีวิทยาคม ทั้งด้านบุคลากร อาคารสถานที่ วัสดุ
อุปกรณ์ ตลอดจนกิจกรรมต่างๆ ที่ทาให้นักเรี ยนโรงเรี ยนสามัคคีวิทยาคม 2 รู ้สึกว่าเป็ นส่ วนหนึ่ งของโรงเรี ย น
สามัค คี วิ ท ยาคม ในปี การศึ ก ษา 2539 โรงเรี ย นได้ข ยายการรั บ นัก เรี ย นชั้น มัธ ยมศึ ก ษาปี ที่ 1 เป็ น 8 ห้อ งเรี ย น
ในปี งบประมาณ 2537 – 2538 โรงเรี ยนได้รับงบประมาณก่อสร้าง รวมทั้งสิ้ น 13,393,405 บาท ดังนี้
1. อาคารเรี ยนแบบ 324ล/27
จานวน 1 หลัง
2. บ้านพักครู
จานวน 1 หลัง
3. บ้านพักนักการภารโรง
จานวน 1 หลัง
4. ห้องน้ า ห้องส้วมนักเรี ยนแบบ 6 ที่
จานวน 1 หลัง
5. รั้ว ซุม้ ประตู ป้ายชื่อ เสาธงแบบมาตรฐาน
6. ถังเก็บน้ าฝนแบบ ฝ.38
7. ถนนภายในโรงเรี ยนแบบคอนกรี ตเสริ มเหล็ก ขนาดกว้าง 4 เมตร 300 เมตร
8. จัดตั้งระบบไฟฟ้า
และในปี ต่อๆมา ก็ได้รับการสนับสนุ นทรัพยากรจากหน่ วยงานต่างๆ ทั้งภาครัฐและเอกชนอย่างต่อเนื่ อง
เสมอมา ทาให้โรงเรี ยนสามัคคีวิทยาคม 2 มีการพัฒนาในทุกๆด้านตามลาดับ
ปัจจุบนั ปี พ.ศ.2562 มี นายพลวัฒน์ ปริ ญญาเจริ ญกุล เป็ นผูอ้ านวยการโรงเรี ยนสามัคคีวิทยาคม 2
• ตราสัญลักษณ์ โรงเรียน
รู ปห่วงวงกลม 6 ห่วง ประกอบด้วยสี 3 สี คือ น้ าเงิน ขาว แสด เกาะเกี่ยว
กัน เป็ นลูกโซ่ อย่างเหนี ยวแน่ น มัน่ คง เปรี ยบเสมือนความสามัคคีกลม
เกลี ยวอย่างแน่ นแฟ้ น รอบๆ ห่ วงทั้ง 6 ห่ วง จะเปล่งประกายออกเป็ น
รัศมีสีทองแสด รวมทั้งหมด 39 แฉก หมายถึง เป็ นโรงเรี ยนมัธยมแห่ งที่
39 ของจังหวัดเชียงราย
•
•
•
•
•
•
•
•

สีประจาโรงเรียน
คติธรรมโรงเรียน
ธรรมประจาโรงเรียน
ปรัชญาโรงเรียน
เอกลักษณ์ โรงเรียน
อัตลักษณ์โรงเรียน
ต้นไม้ประจาโรงเรียน
อักษรย่อโรงเรียน

สี น้ าเงิน สี ขาว สี แสด
พล สงฺฆสสฺ สามคฺคี “สามัคคี คือ พลัง”
สัปปุริสธรรม 7
“เน้นคุณธรรม นาปัญญา พัฒนาสังคม”
“โรงเรี ยนส่งเสริ มคุณธรรม”
ยิม้ ไหว้ ทักทาย แต่งกายสุ ภาพ
ต้นอินทนิล
ส.ว.ค. 2
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• แผนภูมิโครงสร้ างการบริหารงาน
ผู้อานวยการ

คณะกรรมการการศึกษา

กลุ่มบริหารงานวิชาการ
- ก ลุ่ ม ง า น แ ผ น ง า น
วิชาการ
- กลุ่ ม งานบริ หารงาน
วิชาการ
- กลุ่ ม งานกิ จ กรรมการ
เรี ยนการสอน
- งานการศึกษาพิเศษ
- งานส่ งเสริ มและพัฒนา
ผู ้ เ รี ย น ที่ มี ทั ก ษ ะ
ความสามารถทางวิชาการ
- กิจกรรมพัฒนาผูเ้ รี ยน
- งานพั ฒ นาหลั ก สู ตร
และส่งเสริ มด้านวิชาการ
- งานวัด ผลประเมิ น ผล
การเรี ยนและงานทะเบียน
- กลุ่มงานแนะแนว
- ง า น ก า ร จั ด ร ะ บ บ
เทคโนโลยี ส ารสนเทศ
โรงเรี ยน
- งานการศึกษาพิเศษ
- งานการจัด ระบบการ
ประกันคุณภาพภายใน

รองผู้อานวยการ

กลุ่มอานวยการ
กลุ่มบริหารงานทั่วไป
- กลุ่ ม งานการเงิ น และ
- งานธุรการ
บัญชี
- กลุ่มงานบุคคล
- ก ลุ่ ม ง า น พั ส ดุ แ ล ะ
- กลุ่มงานบริ การ
สิ นทรัพย์
- กลุ่มงานสวัสดิการ
- กลุ่ ม งานตรวจสอบ
- กลุ่มงานส่งเสริ มและ
งานการเงิน-บัญชี
ประสานงาน
- ก ลุ่ ม ง า น ค ว บ คุ ม
ภายใน
- งานวางแผนและ
พัฒนาโรงเรี ยน
- งานการจัดองค์กร
- งานรายงานการ
ประเมินผลการดาเนิ นงาน
ตามแผนงาน/ โครงการ
ของโรงเรี ยน

ชมรมผู้ปกครอง

กลุ่มบริหารกิจการนักเรียน
- กลุ่มงานวางแผนงาน
กิจการนักเรี ยน
- กลุ่มงานบริ หารกิจการ
นักเรี ยน
- กลุ่มงาส่งเสริ มพัฒนา
วินยั คุณธรรม จริ ยธรรม
- กลุ่มงานระบบดูแล
ช่วยเหลือนักเรี ยน
- กลุ่มงานส่งเสริ ม
ประชาธิปไตยในโรงเรี ยน
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• ข้ อมูลสารสนเทศสถานศึกษา
- ข้ อมูลนักเรียน
ระดับชั้น
ม.1
ปี การศึกษา
2553
83
2554
68
2555
37
2556
68
2557
82
2558
72
2559
97
2560
74
2561
78
2562
76

ม.2

ม.3

ม.4

ม.5

ม.6

รวม

88
81
63
39
63
80
70
103
81
82

82
86
76
61
36
58
78
82
109
102

56
55
62
51
24
20
34
27
24
22

50
45
47
53
49
22
19
33
22
22

80
45
43
45
46
48
20
13
33
33

439
380
328
317
300
300
318
332
347
337

- ข้ อมูลบุคลากร
ปี การศึกษา
2553
2554
2555
2556
2557
2558
2559
2560
2561
2562

ครู
ประจาการ
32
29
26
27
25
24
25
22
20
19

ครู อตั ราจ้ าง
5
3
5
5
3
4
1
3
4
3

พนักงาน
ราชการ
-

ลูกจ้ างประจา
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

ลูกจ้ าง
ชั่วคราว
8
6
5
3
5
5
8
4
4
3

รวม
46
39
37
36
34
34
35
30
29
26
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ตอนที่ 2

กรอบแนวคิดการจัดทาแผนปฏิบัติราชการ
ประจาปี งบประมาณ 2562

===========================================================================
1) สาระสาคัญของแผนพัฒนาการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560 – 2564)
1. เป้าหมายหลักของแผนฯ (Extreme Goals)
1. พัฒนาคุณภาพการศึกษาและคุณภาพคนไทยให้มีภูมิคุม้ กันต่อการเปลี่ยนแปลง และการพัฒนา
ประเทศในอนาคต
2. ผลิตและพัฒนากาลังคนรองรับการพัฒนาและเสริ มสร้างศักยภาพการแข่งขันของประเทศ
3. สร้างโอกาสให้คนไทยได้เรี ยนรู ้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต
4. สร้างองค์ความรู ้ เทคโนโลยี นวัตกรรม สนับสนุนการพัฒนาประเทศอย่างยัง่ ยืน
5. พัฒนาระบบบริ หารจัดการการศึกษาให้มีประสิ ทธิภาพตามหลักธรรมาภิบาลโดยการมีส่วนร่ วมจาก
ทุกภาคส่วน
2. ตัวชี้วัดตามเป้าหมายหลัก
1. ผลคะแนนสอบ PISA ในแต่ละวิชาไม่ต่ากว่า 500**
2. ร้ อยละของคะแนนเฉลี่ ย ผลสั ม ฤทธิ์ ทางการเรี ย นวิ ช าหลัก ระดับ การศึ ก ษาขั้น พื้ น ฐานจากการ
ทดสอบระดับชาติเพิ่มขึ้น
3. ร้อยละของผูเ้ รี ยนทุกระดับการศึกษามีคุณธรรม จริ ยธรรม มีความเป็ นพลเมืองและพลโลก (1)
4. อันดับความสามารถในการแข่งขันของประเทศด้านการศึกษาของ IMD ดีข้ นึ (2)
5. ร้ อยละของสถานศึกษาทุกระดับ/ประเภท ที่เข้ารับการประเมินในแต่ละปี และได้รับการรั บรอง
คุณภาพ
6. สัดส่วนผูเ้ รี ยนระดับมัธยมศึกษาตอนปลายประเภทอาชีวศึกษาต่อสายสามัญ (3)
7. ร้อยละของผูส้ าเร็ จการศึกษาระดับอาชีวศึกษาและระดับอุดมศึกษามีสมรรถนะเป็ นที่พึงพอใจของ
สถานประกอบการ และมีงานทาภายใน 1 ปี รวมทั้งประกอบอาชีพอิสระเพิม่ ขึ้น (4)
8. จานวนผลงานวิจยั และนวัตกรรมสิ่ งประดิษฐ์ที่นาไปใช้ประโยชน์หรื อต่อยอดในเชิงพาณิ ชย์ (5)
9. จานวนปี การศึกษาเฉลี่ยของคนไทยอายุ 15 – 59 ปี เพิ่มขึ้น (6)
10. ร้อยละของกาลังแรงงานที่สาเร็ จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนต้นขึ้นไป (7)
11. สัดส่วนผูเ้ รี ยนในสถานศึกษาทุกระดับของรัฐต่อเอกชน(8)
12. จานวนภาคีเครื อข่ายที่เข้ามามีส่วนรวมในการจัดการศึกษา
3. วิสัยทัศน์
“มุ่งพัฒนาผูเ้ รี ยนให้มีความรู ้คู่คุณธรรม มีคุณภาพชีวิตที่ดี มีความสุขในสังคม”
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- “ผู ้เ รี ยน” หมายถึ ง เด็ ก เยาวชน นั ก เรี ยน นั ก ศึ ก ษา และประชาชน ที่ ไ ด้ รั บบริ การจาก
กระทรวงศึกษาธิ การ
- “มีความรู ้คู่คุณธรรม” หมายถึง รอบรู้ รอบคอบ ระมัดระวัง ซื่ อสั ตย์ สุจริ ต ขยันอดทน สติปัญญา
แบ่ งปั น ซึ่ งเป็ น๒เงื่อนไขตามหลักปรั ชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
- “มีคุณภาพชีวิตที่ดี” หมายถึง มีอาชีพ มีความมั่นคง มั่งคั่ง และยัง่ ยืนในการดารงชีวิต
- “มีความสุข” หมายถึง ความอยู่ดีมีสุข สามารถอยู่ร่วมกันอย่างเอือ้ อาทร มีความสามัคคีปรองดอง
- “สังคม” หมายถึง สังคมไทย ภูมิภาคอาเซียน และสังคมโลก
4. พันธกิจ
1. ยกระดับคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาทุกระดับ/ประเภทสู่สากล
2. เสริ มสร้างโอกาสการเข้าถึงบริ การทางการศึกษาของประชาชนอย่างทัว่ ถึง เท่าเทียม
3. พัฒนาระบบบริ หารจัดการการศึกษาตามหลักธรรมาภิบาล
5. ยุทธศาสตร์
1. ยุทธศาสตร์พฒั นาหลักสูตร กระบวนการเรี ยนการสอน การวัดและประเมินผล
2. ยุทธศาสตร์ผลิต พัฒนาครู คณาจารย์และบุคลากรทางการศึกษา
3. ยุทธศาสตร์ ผลิ ตและพัฒนากาลังคน รวมทั้งงานวิจยั ที่ สอดคล้องกับความต้องการของการพัฒนา
ประเทศ
4. ยุทธศาสตร์ขยายโอกาสการเข้าถึงบริ การทางการศึกษา และการเรี ยนรู ้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต
5. ยุทธศาสตร์ส่งเสริ มและพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่ อสารเพื่อการศึกษา
6. ยุทธศาสตร์พฒั นาระบบบริ หารจัดการและส่งเสริ มให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่ วมในการจัดการศึกษา
6. ตัวชี้วัดภายใต้ ยุทธศาสตร์ และกลยุทธ์
ยุทธศาสตร์ ที่ 1 พัฒนาหลักสู ตร กระบวนการเรียนการสอน การวัดและประเมินผล
ตัวชี้วดั ภายใต้ยทุ ธศาสตร์
1. ร้ อ ยละของโรงเรี ย นที่ ผูเ้ รี ย นผ่า นตามเกณฑ์คุ ณ ลัก ษณะที่ พึ ง ประสงค์ใ นการคิ ด วิ เ คราะห์ คิ ด
สังเคราะห์ คิดแก้ปัญหา และคิดสร้างสรรค์
2. ร้อยละของผูเ้ รี ยนที่ได้รับการพัฒนากิจกรรมเสริ มทักษะและมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยนสู งขึ้น
3. ร้อยละของผูเ้ รี ยนทุกระดับการศึกษามีคุณธรรม จริ ยธรรม มีความเป็ นพลเมืองและพลโลก (1)
4. อันดับความสามารถในการแข่งขันของประเทศด้านการศึกษาของ IMD ดีข้ นึ (2)
5. จานวนสถาบันอุดมศึกษาของประเทศที่ติดอันดับสถาบันอุดมศึกษาชั้นนาของโลกเพิ่มขึ้น
6. ร้อยละของผูเ้ รี ยนที่ได้รับการวัดผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยนด้วยข้อสอบแบบอัตนัย
กลยุทธ์
1. พัฒนากระบวนการเรี ยนการสอนที่มีคุณภาพ และจัดกิจกรรมเสริ มทักษะพัฒนาผูเ้ รี ยนในรู ปแบบที่
หลากหลายสอดคล้องกับทักษะที่จาเป็ นในศตวรรษที่ 21
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2. พัฒนาและปรั บ ปรุ ง หลัก สู ตร การวัดและประเมิ นผลการศึ ก ษาทุก ระดับ/ประเภทการศึ ก ษาให้
ทันสมัย สอดคล้องกับความก้าวหน้าทางวิทยาการและการเปลี่ยนแปลงของสังคมโลก
3. ส่ งเสริ มการพัฒนาเนื้ อหาสาระที่ทนั สมัยในทุกระดับ/ประเภทการศึกษาเพื่อการผลิตสื่ อการเรี ยน
การสอน ตาราเรี ยนที่มีคุณภาพ รวมทั้งสื่ อและตาราเรี ยนอิเล็กทรอนิกส์
4. ปรับปรุ งระบบทดสอบทางการศึกษาแห่ งชาติให้สอดคล้องกับหลักสู ตรและกระบวนการจัดการ
เรี ยนการสอน
5. ส่ งเสริ มคุณธรรม จริ ยธรรม และความเป็ นพลเมืองและพลโลก ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิ จ
พอเพียงในระบบการศึกษาอย่างเข้มข้น
ยุทธศาสตร์ ที่ 2 ผลิต พัฒนาครู คณาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา
ตัวชี้วดั ภายใต้ยทุ ธศาสตร์
1. ร้อยละของครู ตามแผนการผลิตได้รับการผลิตให้สอดคล้องกับความต้องการในการจัดการศึกษา
และมีคุณภาพตามเกณฑ์ที่กาหนด
2. ร้อยละของผูบ้ ริ หารสถานศึกษาตามแผนการพัฒนาได้รับการพัฒนาให้สอดคล้องกับความต้องการ
ในการจัดการศึกษาและมีคุณภาพตามเกณฑ์ที่กาหนด
3. ร้ อ ยละของครู แ ละบุ ค ลากรทางการศึ ก ษาที่ ไ ด้รั บ การพัฒ นาและผ่ า นการประเมิ น มาตรฐาน
สมรรถนะวิชาชีพ
4. ร้อยละของคณาจารย์ที่ได้รับการพัฒนา สามารถนาความรู ้ไปใช้ในการปฏิบตั ิงานได้อย่างมีคุณภาพ
5. จ านวนครู คณาจารย์ และบุ คลากรทางการศึ กษาได้รั บการส่ งเสริ ม สวัสดิ ก าร สวัสดิ ภาพสิ ท ธิ
ประโยชน์เกื้อกูล ความมัน่ คง และผดุงเกียรติ
6. ระดับความพึงพอใจในระบบบริ หารงานบุคคลของครู คณาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา
กลยุทธ์
1. วางแผนการผลิต และพัฒนาครู คณาจารย์ อย่างเป็ นระบบให้สอดคล้องกับความต้องการในการจัด
การศึกษาทุกระดับ /ประเภทการศึกษา
2. ปรับระบบการผลิตครู คณาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษาให้มีประสิ ทธิภาพ
3. เร่ งรัดพัฒนาผูบ้ ริ หารสถานศึกษา รวมทั้งครู ประจาการที่สอนไม่ตรงวุฒิ ครู ที่สอนคละชั้น และครู
ในสาขาวิชาที่ขาดแคลน
4. สร้างขวัญกาลังใจ สร้างแรงจูงใจให้กบั ครู คณาจารย์และบุคลากรทางการศึกษา
5. พัฒนาระบบบริ หารงานบุคคลของครู คณาจารย์และบุคลากรทางการศึกษาให้มีประสิ ทธิภาพ
ยุทธศาสตร์ ที่ 3 ผลิตและพัฒนากาลังคน รวมทั้งงานวิจัยที่สอดคล้ องกับความต้ องการของการพัฒนา
ประเทศ
ตัวชี้วดั ภายใต้ยทุ ธศาสตร์
1. สัดส่วนผูเ้ รี ยนระดับมัธยมศึกษาตอนปลายประเภทอาชีวศึกษาต่อสายสามัญ (3)
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2. ร้อยละของผูส้ าเร็ จการศึกษาระดับอาชีวศึกษาและระดับอุดมศึกษามีสมรรถนะเป็ นที่พึงพอใจของ
สถานประกอบการ และมีงานทาภายใน 1 ปี รวมทั้งประกอบอาชีพอิสระเพิม่ ขึ้น (4)
3.
4.
5.
6.

จานวนผลงานวิจยั และนวัตกรรมสิ่ งประดิษฐ์ที่นาไปใช้ประโยชน์หรื อต่อยอดในเชิงพาณิ ชย์ (5)
จานวนเครื อข่ายการผลิตและพัฒนากาลังคนกับองค์กร/หน่วยงานทั้งในและต่างประเทศ
จานวนผูเ้ รี ยนในระบบทวิภาคีเพิ่มขึ้นเฉลี่ยร้อยละ 30 ต่อปี **
ร้อยละของผูเ้ รี ยนสายวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี ในสถาบันอุดมศึกษาระดับอนุปริ ญญาถึงปริ ญญาตรี

เพิ่มขึ้น
7. ร้อยละของผูม้ ีความสามารถพิเศษด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และด้านอื่นๆ ที่ได้รับการพัฒนา
เพิ่มขึ้น
กลยุทธ์
1. เร่ งผลิตและพัฒนากาลังคนสาขาที่จาเป็ นต่อการพัฒนาประเทศ อาทิ ด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี
แพทย์ และพยาบาล
2. เร่ งผลิตและพัฒนาสมรรถนะกาลังคนด้านอาชีวศึกษาให้ทนั กับความเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยี
และรองรับพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษ
3. ส่ งเสริ มภาพลักษณ์การอาชีวศึกษา เร่ งปรับค่านิ ยม และวางรากฐานทักษะอาชีพให้แก่ผเู ้ รี ยนตั้งแต่
วัยการศึกษาขั้นพื้นฐาน
4. ส่งเสริ ม สนับสนุนการพัฒนาผูม้ ีความสามารถพิเศษอย่างต่อเนื่องทุกระดับ
5. เสริ มสร้างความเข้มแข็งของกระบวนการผลิตและพัฒนากาลังคน โดยสร้างเครื อข่ ายความร่ วมมือ
ตามรู ปแบบประชารัฐ ทั้งระหว่างองค์กรภายในและต่างประเทศ
6. ส่งเสริ มงานวิจยั และนวัตกรรมที่สามารถนาไปใช้ประโยชน์ได้จริ ง
ยุทธศาสตร์ ที่ 4 ขยายโอกาสการเข้าถึงบริการทางการศึกษาและการเรียนรู้ อย่ างต่ อเนื่องตลอดชีวิต
ตัวชี้วดั ภายใต้ยทุ ธศาสตร์
1. จานวนปี การศึกษาเฉลี่ยของคนไทยอายุ 15 – 59 ปี เพิ่มขึ้น (6)
2. ร้อยละของกาลังแรงงานที่สาเร็ จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนต้นขึ้นไป (7)
3. ร้อยละของประชากรวัย 13 – 15 ปี และวัย 16 – 18 ปี ได้รับการศึกษาในระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
และระดับมัธยมศึกษาตอนปลายตามลาดับเพิ่มขึ้น
4. ร้อยละของผูเ้ รี ยนพิการที่ข้ นึ ทะเบียนคนพิการได้รับการพัฒนาสมรรถภาพหรื อบริ การทางการศึกษา
เพิม่ ขึ้น
5. ร้อยละของผูผ้ า่ นการฝึ กอบรม/พัฒนาทักษะอาชีพระยะสั้น สามารถนาความรู ้ไปใช้ในการประกอบ
อาชีพหรื อพัฒนางานได้
6. จานวนแรงงานอายุ 15 –59 ปี ที่ ขอเที ย บโอนประสบการณ์ และความรู ้ เพื่ อขอรั บวุฒิก ารศึ ก ษา
เพิ่มขึ้น
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7. จานวนแหล่งเรี ยนรู ้ที่ได้รับการพัฒนาให้สามารถจัดการศึกษาและการเรี ยนรู ้ตลอดชีวิตที่มีคุณภาพ
มีความหลากหลาย และให้บริ การได้อย่างทัว่ ถึง
กลยุทธ์
1. ประกันโอกาสการเข้าถึงบริ การทางการศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานให้แก่ผูเ้ รี ยนในทุกพื้นที่
ครอบคลุมถึงคนพิการ ผูด้ อ้ ยโอกาส และผูม้ ีความต้องการพิเศษ
2. ส่ งเสริ มการจัดการศึกษานอกระบบ และการเข้าถึงแหล่งเรี ยนรู ้ที่สอดคล้องกับความสนใจ และวิถี
ชีวิตของผูเ้ รี ยนทุกกลุ่มเป้าหมาย
3. เร่ งสร้างความเข้มแข็งของระบบการเทียบโอนความรู ้และประสบการณ์ให้เกิ ดผลเป็ นรู ปธรรม
อย่างกว้างขวาง
4. จัดหาทุนและแหล่งทุนทางการศึกษา
5. เร่ งพัฒนาแหล่งเรี ยนรู ้ที่เอื้อต่อการศึกษาและการเรี ยนรู ้ตลอดชีวิตอย่างมีคุณภาพ มีความหลากหลาย
และสามารถให้บริ การได้อย่างทัว่ ถึง
ยุทธศาสตร์ ที่ 5 ส่ งเสริมและพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่ อสารเพื่อการศึกษา
ตัวชี้วดั ภายใต้ยทุ ธศาสตร์
1. ร้อยละของผูเ้ รี ยนในสถานศึกษาที่มีการจัดการเรี ยนการสอนทางไกลด้วยระบบ DLIT,DLTV, ETV
มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยนเฉลี่ยสู งขึ้น
2. ระบบเครื อข่ายเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่ อสารเพื่ อการศึกษามีความทันสมัย ผูร้ ับบริ การ
สามารถเข้าถึงได้อย่างทัว่ ถึงและมีประสิ ทธิภาพ
3. ระบบฐานข้อมูลกลางด้านการศึกษาของประเทศที่ทนั สมัย /เป็ นปัจจุบนั
4. สัดส่ วนเครื่ องคอมพิวเตอร์ ต่อนักเรี ยนในโรงเรี ยนในพื้นที่ที่มีความต้องการจาเป็ น
กลยุทธ์
1. พัฒนาระบบเครื อข่ายเทคโนโลยี สารสนเทศและการสื่ อสารเพื่อการศึกษาและการบริ หารจัดการที่
ทันสมัยและไม่ซ้ าซ้อน ให้ผรู ้ ับบริ การสามารถเข้าถึงได้อย่างทัว่ ถึงและมีประสิ ทธิภาพ
2. พัฒนากระบวนการจัดทาระบบฐานข้อมูลกลางทางการศึกษาของประเทศ ระบบการรายงานผลของ
ฐานข้อมูลโดยเชื่อมโยงข้อมูลการศึกษาทุ กระดับ/ประเภทการศึกษาให้เป็ นเอกภาพ เป็ นปั จจุบนั และมีมาตรฐาน
เดียวกัน
3. ผลิตและพัฒนาโปรแกรมประยุกต์หรื อคอมพิวเตอร์ ช่วยสอน(CAI) ให้ผูเ้ รี ยน สถานศึกษา และ
หน่วยงานทางการศึกษาทุกระดับ/ประเภทการศึกษา นามาใช้เพิม่ คุณภาพการเรี ยนรู ้อย่างเป็ นระบบ
4. จัดหาอุปกรณ์ /ทรัพยากรพื้นฐานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศให้กบั ผูเ้ รี ยนอย่างเพียงพอ ทัว่ ถึง และ
เหมาะสมกับการแสวงหาความรู ้ดว้ ยตนเองอย่างต่อเนื่อง
ยุทธศาสตร์ ที่ 6 พัฒนาระบบบริหารจัดการและส่ งเสริมให้ ทุกภาคส่ วนมีส่วนร่ วมในการจัดการศึกษา
ตัวชี้วดั ภายใต้ยทุ ธศาสตร์
1. สัดส่วนผูเ้ รี ยนในสถานศึกษาทุกระดับของรัฐต่อเอกชน (8)
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2. ร้อยละของผูเ้ รี ยน เยาวชนและประชาชนในพื้นที่จงั หวัดชายแดนภาคใต้ที่ได้รับการพัฒนาศักยภาพ
หรื อทักษะด้านอาชีพ สามารถมีงานทา หรื อนาไปประกอบอาชีพในท้องถิ่นได้
3. ร้อยละของคะแนนเฉลี่ยผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยนวิชาหลักระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานในพื้นที่จงั หวัด
ชายแดนภาคใต้จากการทดสอบระดับชาติเพิม่ ขึ้น
4. ระดับความสาเร็ จในการมีส่วนร่ วมขององค์กร /ภาคีเครื อข่ายทั้งในและต่างประเทศ ในการจัดและ
พัฒนาการศึกษา
5. ร้อยละของการดาเนินงานคุณธรรมและความโปร่ งใสของหน่วยงาน
6. ระดับความสาเร็จของการพัฒนาสถานศึกษาเป็ นสถานศึกษานิติบุคคลในกากับ
กลยุทธ์
1. ปรับปรุ งกลไกการบริ หารจัดการการศึกษาให้มีประสิ ทธิ ภาพ และเป็ นไปตามหลักธรรมาภิบาล
โดยเน้นด้านคุณธรรมความโปร่ งใส และการมีส่วนร่ วม
2. ยกระดับคุณภาพการศึกษาตอบสนองการสร้างอาชีพและเพิ่มคุณภาพชีวิต ลดความเหลื่อมล้ าสร้าง
ความสมานฉันท์ และเสริ มสร้างความมัน่ คงในจังหวัดชายแดนภาคใต้
3. เร่ งส่ งเสริ มให้ทุกภาคส่ วนมีส่วนร่ วมรับผิดรับชอบในการจัดการศึกษารวมทั้งสนับสนุนทรัพยากร
เพื่อการศึกษา
4. เสริ มสร้างภาพลักษณ์หน่วยงานให้เกิดความร่ วมมือ และสร้างเครื อข่าย /ความเป็ นภาคีหุ้นส่ วนกับ
องค์กรทั้งภายในและต่างประเทศ
5. ส่ ง เสริ มและขยายผลให้ ส ถานศึ ก ษาระดับ การศึ ก ษาขั้น พื้ น ฐานที่ มี ค วามพร้ อ มพัฒ นาเป็ น
สถานศึกษานิติบุคคลในกากับ
2) นโยบายสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี งบประมาณ พ.ศ. 2559
การศึกษาขั้นพื้นฐานเป็ นการศึกษาเริ่ มแรกของคนในชาติ ดังนั้น เพื่อให้การศึกษาขั้นพื้นฐานของประเทศ
ไทย มีคุณภาพมาตรฐานระดับสากล บนพื้นฐานของความเป็ นไทย ให้นกั เรี ยนได้รับการพัฒนาศักยภาพสูงสุ ดในตน
มีความรู ้และทักษะที่แข็งแกร่ งและเหมาะสม เป็ นพื้นฐานสาคัญในการเรี ยนรู ้ระดับสู งขึ้นไป และการดารงชีวิตใน
อนาคต สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน จึง
กาหนดนโยบายของสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี งบประมาณ พ.ศ. 2559 ดังนี้
1. เร่ ง รั ดปฏิ รู ป การศึ ก ษาขั้น พื้ น ฐาน ให้มี ก ารปรั บ ปรุ ง เปลี่ ย นแปลงระบบ และกระบวนการการจัด
การศึกษาขั้นพื้นฐานทั้งระบบให้มีประสิ ทธิภาพ ทันสมัย ทันเหตุการณ์ ทันโลก ให้สาเร็จอย่างเป็ นรู ปธรรม
2. เร่ งพัฒนาความแข็งแกร่ งทางการศึกษา ให้ผเู ้ รี ยนทุกระดับทุกประเภท รวมถึงเด็กพิการ และด้อยโอกาส
มีความรู ้ และทักษะแห่งโลกยุคใหม่ควบคู่กนั ไป โดยเฉพาะทักษะการอ่าน เขียน และการคิด เพื่อให้มีความพร้อมเข้า
สู่การศึกษาระดับสูง และโลกของ การทางาน
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3. เร่ งปรับระบบสนับสนุนการจัดการศึกษา ที่สอดคล้องไปในทิศทางเดียวกัน มีการประสานสัมพันธ์กบั
เนื้ อหา ทักษะ และกระบวนการเรี ยนการสอน ประกอบไปด้วย มาตรฐานและการประเมิน หลักสู ตรและการสอน
การพัฒนาทางวิชาชีพ สภาพแวดล้อม การเรี ยนรู ้
4. ยกระดับความแข็งแกร่ งมาตรฐานวิชาชีพครู และผูบ้ ริ หารสถานศึกษา ให้ครู เป็ นผูท้ ี่มีความสามารถและ
ทักษะที่เหมาะสมกับการพัฒนาการเรี ยนรู ้ของผูเ้ รี ยน ผูบ้ ริ หารสถานศึกษามีความสามารถในการบริ หารจัดการ และ
เป็ นผูน้ าทางวิชาการ ครู และผูบ้ ริ หารสถานศึ กษาประพฤติ ตนเป็ นแบบอย่างที่ ดีแก่ ผูเ้ รี ยน สร้ างความมัน่ ใจและ
ไว้วางใจ ส่งเสริ ม ให้รับผิดชอบต่อผลที่เกิดกับนักเรี ยน ที่สอดคล้องกับวิชาชีพ
5. เร่ งสร้างระบบให้สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา เป็ นองค์กรคุณภาพที่แข็งแกร่ ง และมีประสิ ทธิภาพ เพื่อ
การให้บริ การที่ดี มีความสามารถรับผิดชอบการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน ที่มีคุณภาพ และมาตรฐานได้เป็ นอย่างดี
6. เร่ งรัดปรับปรุ งโรงเรี ยนให้เป็ นองค์กรที่มีความเข้มแข็ง มีแรงบันดาลใจ และ มีวิสัยทัศน์ในการจัด
การศึกษาขั้นพื้นฐานที่ชดั เจน เป็ นสถานศึกษาคุณภาพ และมีประสิ ทธิภาพ ที่สามารถจัดการเรี ยนการสอนได้อย่างมี
คุณภาพและมาตรฐานระดับสากล
7. สร้างระบบการควบคุมการจัดการการเปลี่ยนแปลงทางการศึกษา ที่มีขอ้ มูล สารสนเทศ และข่าวสาร
เกี่ยวกับกระบวนการเรี ยนการสอนอย่างพร้อมบริ บูรณ์ และมีนโยบายการติดตามประเมินผลอย่างเป็ นรู ปธรรม
8. สร้างวัฒนธรรมใหม่ในการทางาน ให้มีประสิ ทธิ ภาพ เพื่อการให้บริ การที่ดี ทั้งส่ วนกลางและส่ วน
ภูมิภาค เร่ งรัดการกระจายอานาจและความรับผิดชอบ ส่ งเสริ ม การพัฒนาเชิ งพื้นที่ที่ทุกภาคส่ วนเข้ามามีส่วนร่ วม
ปรับปรุ งระบบของโรงเรี ยน ให้เป็ นแบบร่ วมคิดร่ วมทา การมีส่วนร่ วม และการประสานงาน สามารถใช้เครื อข่าย
การพัฒนาการศึกษาระหว่างโรงเรี ยนกับโรงเรี ยน องค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่น องค์กรวิชาชีพ กลุ่มบุคคล องค์กร
เอกชน องค์กรชุมชน และองค์กรสังคมอื่น
9. เร่ งปรับระบบการบริ หารงานบุคคลมุ่งเน้นความถูกต้อง เหมาะสม เป็ นธรรม ปราศจากคอร์ รัปชัน่ ให้
เป็ นปั จจัยหนุนในการเสริ มสร้างคุณภาพและประสิ ทธิ ภาพ ขวัญและกาลังใจ สร้างภาวะจูงใจ แรงบันดาลใจ และ
ความรับผิดชอบในความสาเร็จตามภาระหน้าที่
10. มุ่งสร้างพลเมืองดี ที่ตื่นตัว และอยู่ร่วมกับผูอ้ ื่นในสังคมพหุวฒั นธรรมได้ และทาให้การศึกษา นาการ
แก้ปัญหาสาคัญของสังคม รวมทั้งปัญหาการคอร์รัปชัน่
11. ทุ่มเทมาตรการเพื่อยกระดับคุณภาพสถานศึกษาที่พฒั นาล้า หลัง และโรงเรี ยนขนาดเล็กที่ไม่ได้คุณภาพ
เพื่อไม่ให้ผเู ้ รี ยนต้องเสี ยโอกาสได้รับการศึกษาที่มีคุณภาพ
ดังนั้น เพื่อให้การศึกษาขั้นพื้นฐานของประเทศไทย พัฒนาไปในทิศทางที่สอดคล้อง กับการเปลี่ยนแปลง
ของประเทศ และของโลก สานักงานคณะกรรมการการศึ กษาขั้นพื้นฐาน โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน จึงได้กาหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ ประเด็นยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์ กลยุทธ์ ผลผลิต และจุดเน้น
ดังนี้
วิสัยทัศน์
การศึกษาขั้นพื้นฐานของประเทศไทย มีคุณภาพและมาตรฐานระดับสากล1 บนพื้นฐานของความเป็ นไทย
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1. มาตรฐานระดับ สากล รวมถึ ง ผูเ้ รี ย นมี ศัก ยภาพเป็ นพลโลก การจัด การเรี ย นการสอนเที ย บเคี ย ง
มาตรฐานสากล และการบริ หารจัดการด้วยระบบคุณภาพ
2. ตามหลักสู ตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 คุณลักษณะอันพึงประสงค์ เป็ นลักษณะ
ที่ตอ้ งการให้เกิดกับผูเ้ รี ยน เพื่อสามารถอยู่ร่วมกับผูอ้ ื่นได้อย่างมีความสุ ข ในฐานะเป็ นพลเมืองไทยและพลโลก
ประกอบด้ว ยคุ ณ ลัก ษณะ 8 ประการ ได้แ ก่ 1) รั ก ชาติ ศาสน์ กษัต ริ ย ์ 2) ซื่ อ สั ต ย์สุ จ ริ ต 3) มี วิ นัย 4) ใฝ่ เรี ย นรู ้
5) อยูอ่ ย่างพอเพียง 6) มุ่งมัน่ ในการทางาน 7) รักความเป็ นไทย 8) มีจิตสาธารณะ
พันธกิจ
1. ส่งเสริ มและสนับสนุนให้ประชากรวัยเรี ยนทุกคน ได้รับการศึกษาอย่างทัว่ ถึง และมีคุณภาพ
2. ส่ งเสริ มให้ผูเ้ รี ยนมีคุณธรรมจริ ยธรรม มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์2 ตามหลักสู ตร และค่านิ ยมหลัก
ของคนไทย 12 ประการ
3. พัฒนาระบบบริ หารจัดการ ที่เน้นการมีส่วนร่ วม เพื่อเสริ มสร้างความรับผิดชอบ ต่อคุณภาพการศึกษา
และบูรณาการการจัดการศึกษา
เป้าประสงค์
เพื่อให้การจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานของประเทศไทย มีคุณภาพและมาตรฐานระดับสากล บนพื้นฐานของ
ความเป็ นไทย สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน จึงกาหนดเป้าประสงค์ ดังนี้
1. นักเรี ยนระดับระดับก่อนประถมศึกษา และระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานทุกคน มีพฒั นาการเหมาะสม
ตามวัย และมีคุณภาพ
2. ประชากรวัยเรี ยนทุกคนได้รับโอกาสในการศึกษาขั้นพื้นฐาน อย่างทัว่ ถึง มีคุณภาพ และเป็ นธรรม
3. ครู ผูบ้ ริ ห ารสถานศึ ก ษา และบุ ค ลากรทางการศึ ก ษาอื่ น มี ทัก ษะที่ เ หมาะสม และท างานมุ่ ง เน้น
ผลสัมฤทธิ์
4. สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา สานักบริ หารงานการศึกษาพิเศษ และสถานศึกษา มีประสิ ทธิ ภาพ และ
เป็ นกลไกขับเคลื่อนการศึกษาขั้นพื้นฐานสู่ คุณภาพระดับมาตรฐานสากล
5. สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เน้นการทางานแบบบูรณาการ การบริ หารแบบมีส่วน
ร่ วมจากทุกภาคส่วนในการจัดการศึกษา และกระจายอานาจและ ความรับผิดชอบสู่ สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา และ
สถานศึกษา
6. พื้นที่ พิเศษ ได้รับการพัฒนาคุณภาพการศึกษาและพัฒนารู ปแบบการจัดการศึกษาที่ เหมาะสมตาม
บริ บทของพื้นที่
โดยมียุทธศาสตร์ ในการดาเนินงาน 4 ยุทธศาสตร์ ได้แก่
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนาคุณภาพผูเ้ รี ยนในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 เพิ่มโอกาสการเข้าถึงบริ การการศึกษาขั้นพื้นฐาน ให้ทวั่ ถึงครอบคลุม ผูเ้ รี ยน ให้
ได้รับโอกาสในการพัฒนาเต็มตามศักยภาพ และมีคุณภาพ
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 พัฒนาคุณภาพครู และบุคลากรทางการศึกษา
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 พัฒนาระบบการบริ หารจัดการ
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ประเด็นยุทธศาสตร์ ที่ 1 พัฒนาคุณภาพผู้เรียนในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน
เป้าประสงค์ที่ 1 นักเรี ยนระดับระดับก่อนประถมศึกษา และระดับการศึกษา ขั้นพื้นฐานทุกคนมีพฒั นาการ
เหมาะสมตามวัย และมีคุณภาพ
กลยุทธ์
1. เสริมสร้ างความเข้ มแข็งให้ กบั การพัฒนาผู้เรียนอย่ างมีคุณภาพ
1.1 พัฒนาคุณภาพผูเ้ รี ยน
1.1.1 ปลูกฝังผูเ้ รี ยนด้านคุณธรรม จริ ยธรรม และค่านิยมหลักของ คนไทย 12 ประการ
1.1.2 ส่ งเสริ ม สนับสนุนการจัดกิจกรรมแนะแนวและการบริ การ แนะแนวเพื่อการศึกษาต่อ และ
การประกอบอาชีพ ให้แก่นักเรี ยนตั้งแต่ระดับประถมศึกษา อย่างเข้มแข็ง ต่อเนื่ อง และเป็ นรู ปธรรม เพื่อให้ผูเ้ รี ยน
รู ้จกั และเข้าใจตนเอง สามารถวางแผนชีวิตด้านการเรี ยน การประกอบอาชีพในอนาคต รวมทั้งสามารถปรับตัวได้
อย่างเหมาะสมและอยูร่ ่ วมกับผูอ้ ื่นได้อย่างมีความสุข
1.1.3 ส่งเสริ มสนับสนุนให้นกั เรี ยนสามารถอ่านออกเขียนได้ตามวัย
1.1.4 ส่ งเสริ มการเรี ยนการสอนภาษาอังกฤษเพื่อการสื่ อสาร และภาษาอาเซียนอย่างน้อย 1 ภาษา
เพื่อให้นกั เรี ยนสามารถสื่ อสารกับชาวต่างชาติได้ รองรับการก้าวสู่ประชาคมอาเซียน และเทียบเคียงสู่มาตรฐานสากล
1.2 พัฒนาระบบส่งเสริ มสนับสนุนคุณภาพการจัดการศึกษา
1.2.1 ส่ งเสริ มการจัดการระบบข้อมูลสารสนเทศที่เกี่ยวข้องกับคุณภาพของผูเ้ รี ยนทุกระดับทุก
ประเภท ให้มีประสิ ทธิภาพ
1.2.2 สนับสนุนการจัดสรรงบประมาณให้เหมาะสม สอดคล้องกับบริ บทและความต้องการใน
การพัฒนาผูเ้ รี ยนให้เกิดคุณภาพ
1.2.3 ส่ งเสริ มการนาหลักสู ตรไปสู่ การปฏิบตั ิให้เกิดประสิ ทธิ ภาพ รวมถึงการพัฒนาหลักสู ตร
ให้สอดคล้องกับความจาเป็ นและความต้องการของผูเ้ รี ยน ชุมชน ท้องถิ่น และสังคม
1.2.4 ส่ งเสริ ม สนับสนุนการใช้สื่อการเรี ยนการสอน เทคโนโลยี และนวัตกรรม และสิ่ งอานวย
ความสะดวก ที่หลากหลาย การมีศูนย์รวมสื่ อให้ครู สามารถยืมสื่ อไปใช้ในการจัดการเรี ยนรู ้ได้ เพื่อส่ งเสริ มการ
เรี ยนรู ้ท้ งั ในห้องเรี ยนและนอกห้องเรี ยน
1.2.5 ส่ งเสริ มสนับสนุนการนาการทดสอบ NT, O-NET การประเมินของ PISA และระบบการ
ทดสอบกลางของสานักงานคณะกรรมการการศึ กษาขั้นพื้นฐาน มาใช้ในการพัฒนาการเรี ยนรู ้ ให้เกิ ดคุณภาพแก่
ผูเ้ รี ยน
1.2.6 ส่งเสริ มการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา ให้มีความเข้มแข็ง
1.2.7 ส่งเสริ มการจัดหลักสูตรทักษะอาชีพ ควบคู่ไปกับวิชาสามัญ ในระดับมัธยมศึกษา
1.2.8 จัดระบบนิ เทศ ติดตาม ประเมินผล และรายงานผล หลากหลายมิติให้มีความเข้มแข็งและ
ต่อเนื่องเป็ นรู ปธรรม ให้มีขอ้ มูลป้อนกลับ และสามารถสะท้อนคุณภาพของผูเ้ รี ยน
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2. สร้ างแนวร่ วมการกากับดูแล พัฒนาคุณภาพนักเรียน
2.1 สร้างความเข้าใจและความตระหนักในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน ให้แก่ผปู ้ กครองชุมชน สังคม
และสาธารณชน
2.2 ประสาน ส่งเสริ ม สนับสนุนให้ผปู ้ กครอง ชุมชน และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทุกภาคส่วนเข้ามามี
ส่วนร่ วมในการพัฒนาคุณภาพผูเ้ รี ยน
2.3 ประสานสถาบันที่รับนักเรี ยนเข้าศึกษาต่อให้คดั เลือกอย่างหลากหลาย สอดคล้องกับหลักสูตร
การศึกษาขั้นพื้นฐาน
ประเด็นยุทธศาสตร์ ที่ 2 เพิม่ โอกาสการเข้ าถึงบริการการศึกษาขั้นพื้นฐานให้ ทั่วถึงครอบคลุมผู้เรียน ให้ ได้รับโอกาส
ในการพัฒนาเต็มตามศักยภาพ และมีคุณภาพ
เป้าประสงค์ที่ 2 ประชากรวัยเรี ยนทุกคนได้รับโอกาสในการศึกษาขั้นพื้นฐาน อย่างทัว่ ถึง มีคุณภาพ และ
เสมอภาค
เป้าประสงค์ที่ 6 พื้นที่พิเศษ ได้รับการพัฒนาคุณภาพการศึกษาและพัฒนารู ปแบบการจัดการศึกษามีความ
เหมาะสมกับบริ บทพื้นที่
กลยุทธ์
1. เพิม่ โอกาสการเข้ าถึงการจัดการศึกษาที่มีคุณภาพ
1.1 สนับสนุ นโรงเรี ยนดีมีคุณภาพ ตามความต้องการจาเป็ นของผูเ้ รี ยน ชุมชน และบริ บทของพื้นที่
ทั้งในระดับประถมศึกษาและระดับมัธยมศึกษา ให้เป็ นโรงเรี ยนที่มีรูปแบบการเรี ยนการสอนที่สอดคล้องกับบริ บท
ของพื้นที่ และมุ่งสู่มาตรฐานสากล บนพื้นฐานของความเป็ นไทย ให้ครอบคลุมทุกตาบล
1.2 ส่ ง เสริ ม และสนับ สนุ นให้โรงเรี ย นจัดการศึ ก ษาวิชาชี พ ทั้ง ที่ จัดเองและสร้ างความร่ วมมื อ กับ
หน่วยงานอื่นเพื่อเป็ นการส่ งเสริ มการมีงานท าของผูเ้ รี ยน โดยเฉพาะโรงเรี ยน ที่จดั การศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอน
ปลายให้สร้างความร่ วมมือกับสถานประกอบการ เพื่อเป็ นช่องทางในการเลือกประกอบอาชีพของผูเ้ รี ยน
1.3 ส่ งเสริ มการจัดการศึกษาในรู ปแบบที่หลากหลาย ทั้งในรู ปแบบปกติ รู ปแบบเพื่อความเป็ นเลิ ศ
รู ปแบบเพื่อเด็กพิการ เด็กด้อยโอกาส และรู ปแบบการศึกษาทางเลือก ให้เหมาะสมกับความต้องการจาเป็ นของผูเ้ รี ยน
แต่ละบุคคล และมีคุณภาพ ตามมาตรฐาน โดยมีความเชื่อมโยงระหว่างรู ปแบบต่าง ๆ
1.4 ส่ งเสริ มและสนับสนุ นการจัดการศึกษาสาหรับโรงเรี ยนในพื้นที่พิเศษ เป็ นการเฉพาะตามสภาพ
ของพื้นที่ (พื้นที่สูง ชายแดน เกาะแก่ง เขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้)
2. เสริมสร้ างความเข้ มแข็งของระบบที่เกี่ยวข้ อง เพื่อลดความเสี่ ยงในการออกกลางคัน และดูแลช่ วยเหลือ
เด็กด้อยโอกาส และเด็กที่ไม่ อยู่ในทะเบียนราษฎร์ อย่ างเหมาะสม
2.1 พัฒ นาระบบข้อ มู ล สารสนเทศ นั ก เรี ยนเป็ นรายบุ ค คล ทั้ง ในเชิ ง ปริ มาณและคุ ณ ภาพให้ มี
ประสิ ทธิภาพ และต่อเนื่อง เชื่อมโยงกัน โดยเฉพาะเมื่อเกิดการส่งต่อนักเรี ยน
2.2 สนับ สนุ นการบริ หารจัดการงบประมาณ ประเภทงบเงิ นอุดหนุ นรายหัว ให้ผูเ้ รี ย น เพื่ อพัฒนา
คุ ณ ภาพการเรี ย นรู ้ แ บบตามตัว ผู ้เ รี ย น (Demand-side Financing) มี ก ารเชื่ อ มโยงกับ หน่ ว ยงานที่ เ กี่ ย วข้อ ง และ
หน่วยงานที่จดั การศึกษาขั้นพื้นฐาน เน้นการบริ หารงบประมาณที่มีประสิ ทธิภาพ
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2.3 สร้างความเข้มแข็งของระบบดูแลช่วยเหลือนักเรี ยน ระบบส่ งเสริ ม ความประพฤตินักเรี ยน และ
ระบบคุม้ ครองนักเรี ยน รวมทั้งให้เชื่อมโยงทุกระดับกับงาน ที่สัมพันธ์
2.4 ประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อจัดทาระบบดูแลช่วยเหลือ และจัดการศึกษา ที่เหมาะสม สาหรับ
เด็กด้อยโอกาสที่ไม่อยู่ในทะเบียนราษฎร์ เช่น เด็กไร้สัญชาติ เด็กพลัดถิ่น เด็กต่างด้าว เด็กไทยที่ไม่มีเลขประจาตัว
ประชาชน บุตรหลานของแรงงานต่างด้าว เป็ นต้น
ประเด็นยุทธศาสตร์ ที่ 3 พัฒนาคุณภาพครู และบุคลากรทางการศึกษา
เป้ าประสงค์ที่ 3 ครู และบุคลากรทางการศึกษา มีทกั ษะที่เหมาะสม และมีวฒั นธรรมการทางานที่มุ่งเน้น
ผลสัมฤทธิ์
เป้ าประสงค์ที่ 6 พื้นที่พิเศษ ได้รับการพัฒนาคุณภาพการศึกษาและพัฒนารู ปแบบการจัดการศึกษามีความ
เหมาะสมตามบริ บทของพื้นที่
กลยุทธ์
1. ลดภาระงานอื่น นอกเหนือจากงานที่เกีย่ วข้องกับการจัดการเรียนรู้ ของครู
1.1 ขอความร่ วมมือหน่วยงานต่างๆ หลีกเลี่ยงการจัดกิจกรรมโครงการในช่วงเปิ ดภาคเรี ยน
1.2 ส่งเสริ มการบริ หารจัดการในลักษณะกลุ่มโรงเรี ยน โดยเฉพาะโรงเรี ยนที่มีจานวนครู ไม่เพียงพอ
1.3 ประสานความเป็ นไปได้ในการกาหนดให้ผบู ้ ริ หารสถานศึกษาสอน อย่างน้อย 1 รายวิชาในโรงเรี ยน
ของตน และบุคลากรทางการศึกษาในเขตพื้นที่การศึกษาที่มีคุณวุฒิที่เหมาะสม ช่วยสอนในโรงเรี ยนที่ครู ไม่เพียงพอ
1.4 ประสานและส่ งเสริ มการทางานของจิตอาสา หรื อความสนับสนุนจากองค์กรต่างๆ เพื่อจัดหาผูม้ า
ช่วยเหลือการทางานต่างๆ ภายในโรงเรี ยน
2. ส่ งเสริม สนับสนุนการพัฒนาองค์ ความรู้ โดยเฉพาะด้านการวัดและประเมินผล และทักษะในการสื่ อสาร
ของครู ให้ มีสมรรถนะในการสอนอย่างมีประสิทธิภาพ
2.1 เผยแพร่ องค์ความรู ้ และแหล่งเรี ยนรู ้เกี่ยวกับนวัตกรรม วิธีการจัดการเรี ยน การสอน การสอนคิดแบบ
ต่างๆ และการวัดประเมินผล ให้สามารถพัฒนาและประเมินผลนักเรี ยนให้มีคุณภาพตามศักยภาพเป็ นรายบุคคล
2.2 พัฒนาครู ให้สามารถยกระดับคุณภาพการศึกษาตามศักยภาพของแต่ละบุคคล โดยการประยุกต์ใช้สื่อ
และระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่ อสารอย่างเหมาะสม
2.3 ส่งเสริ มระบบการนิเทศแบบกัลยาณมิตร โดยสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา ผูบ้ ริ หารสถานศึกษา และ
ครู ทั้งในโรงเรี ยน ระหว่างโรงเรี ยน หรื อภาคส่วนอื่น ๆ ตามความพร้อม ของโรงเรี ยน
2.4 ส่ งเสริ มการสร้างเครื อข่ายการเรี ยนรู ้ การมีส่วนร่ วมจากผูม้ ีส่วนเกี่ยวข้อง และทุกภาคส่ วนให้เกิด
ชุมชนแห่งการเรี ยนรู ้
2.5 ส่งเสริ มให้ครู จดั การเรี ยนการสอน ให้สอดรับกับการเป็ นประชาคมอาเซียน
3. ส่ งเสริม สนับสนุนการพัฒนาผู้บริ หารสถานศึ กษา ให้ มีความสามารถทุกด้ านอย่ างมีประสิ ทธิภาพ และ
เกิดประสิทธิผล โดยมุ่งเน้ นผลสั มฤทธิ์ของนักเรียน
4. เสริมสร้ างระบบแรงจูงใจ เพื่อให้ ครู และบุคลากรทางการศึกษา มีขวัญกาลังใจในการทางาน
4.1 ยกย่องเชิดชูเกียรติครู และบุคลากรทางการศึกษาที่เป็ นมืออาชีพมีผลงานเชิงประจักษ์
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4.2 ส่งเสริ มความก้าวหน้าของครู ให้มีวิทยฐานะที่สอดคล้องกับผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยนของนักเรี ยน
5. สนับสนุนกิจกรรมที่ส่งเสริมให้ ครู และบุคลากรทางการศึกษา มีจิตวิญญาณของความเป็ นครู การเป็ นครู
มืออาชีพ และยึดมั่นในจรรยาบรรณของวิชาชีพ
6. ส่ งเสริ มและสนับสนุนให้ องค์ กร คณะบุคคลและผู้มีส่วนได้ ส่วนเสี ยที่เกี่ยวข้ อง วางแผน สรรหาครู และ
บุคลากรทางการศึกษา ให้ สอดคล้องกับความต้องการและจาเป็ นของโรงเรียน และสังคม
6.1 สร้างความตระหนักกับองค์กร คณะบุคคลและผูม้ ีส่วนได้ส่วนเสี ย ในการสรรหา ย้าย โอน บุคลากร
ทางการศึกษาในเขตพื้นที่ และมีการวางแผนประชาสัมพันธ์
6.2 ประสานสถาบันอุดมศึกษาผลิตครู ที่มีวิชาเอกตรงกับความต้องการ สามารถจัดการเรี ยนรู ้เพื่อผูเ้ รี ยนที่
มีความแตกต่างหลากหลายได้ และสอดคล้องกับบริ บทของโรงเรี ยนที่มีความแตกต่างกัน
ประเด็นยุทธศาสตร์ ที่ 4 พัฒนาระบบการบริหารจัดการ
เป้ าประสงค์ที่ 4 สานักงานเขตพื้นที่ การศึ กษาและสถานศึ กษามี ป ระสิ ทธิ ภาพ และเป็ นกลไกขับเคลื่ อน
การศึกษาขั้นพื้นฐานสู่ คุณภาพระดับมาตรฐานสากล
เป้ าประสงค์ที่ 5 สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เน้นการทางานแบบบูรณาการ การบริ หาร
แบบมีส่วนร่ วมจากทุกภาคส่ วนในการจัดการศึกษา และกระจายอานาจและความรับผิดชอบสู่ สานักงานเขตพื้นที่
การศึกษา และสถานศึกษา
เป้ าประสงค์ที่ 6 พื้นที่พิเศษ ได้รับการพัฒนาคุณภาพการศึกษาและพัฒนารู ปแบบการจัดการศึกษามีความ
เหมาะสมตามบริ บทของพื้นที่
กลยุทธ์
1. กระจายอานาจและความรับผิดชอบ
1.1 ส่ งเสริ มสนับสนุ นให้ส านักงานเขตพื้ นที่ การศึ กษา และสถานศึกษา มีความสามารถและมี ค วาม
เข้มแข็งใน การบริ หารจัดการด้วยตนเอง ได้อย่างมีประสิ ทธิภาพ
1.2 บูรณาการการทางานพัฒนาคุณภาพการศึกษาระหว่างหน่วยงานต่างๆ ในส่ วนกลาง เพื่อส่ งเสริ มให้
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา สถานศึกษาพัฒนาคุณภาพ ตามบริ บทได้เพิ่มขึ้น
1.3 พัฒนาระบบช่วยเหลือ กากับ ติดตาม และตรวจสอบการบริ หารจัดการงบประมาณที่มีประสิ ทธิภาพ
1.4 แก้ไขปั ญหาการบริ หารจัดการงบประมาณที่ไม่เหมาะสม ถูกต้อง ตามหลักธรรมาภิบาล ได้อย่าง
รวดเร็ว
2. ส่ งเสริมการมีส่วนร่ วม
2.1 เร่ งสร้างความรู ้ความเข้าใจให้กบั ผูบ้ ริ หารสถานศึกษา ถึงความจาเป็ น และประโยชน์ของการส่งเสริ ม
การมีส่วนร่ วมอย่างแท้จริ ง ในการพัฒนาการศึกษา
2.2 ส่งเสริ มการมีส่วนร่ วมในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา
2.2.1 ประชาสั ม พัน ธ์ ใ ห้ส าธารณชนทราบถึ ง ความต้อ งการได้รั บ การช่ ว ยเหลื อ ของโรงเรี ย น
โดยเฉพาะโรงเรี ยนที่ขาดแคลน อยูใ่ นพื้นที่ห่างไกล ทุรกันดาร
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2.2.2 ประสานหน่ วยงานทุกภาคส่ วนให้เข้ามาช่ วยเหลื อโรงเรี ยนที่ มีความมุ่งมัน่ พัฒนาคุ ณภาพ
การศึกษา แต่มีความขาดแคลนมาก
2.3 ส่งเสริ มการมีส่วนร่ วมของผูม้ ีส่วนได้ส่วนเสี ย ในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา
3. ส่ งเสริมการใช้ การวิจัยเป็ นฐานในการพัฒนาการจัดการศึกษาของเขตพื้นที่การศึกษา และสถานศึกษา
4. ส่ งเสริมให้ สถานศึกษาและสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา และองค์ คณะบุคคล มีความรับผิดชอบต่อผลการ
ดาเนินงาน
4.1 ส่ งเสริ มให้มีการยกย่องเชิดชูเกียรติสถานศึกษา สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา และองค์คณะบุคคลที่
เกี่ยวข้องที่นกั เรี ยนในพื้นที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยนสู งขึ้น อัตราการออกกลางคันลดลง มีพฤติกรรมเสี่ ยงลดลง
4.2 สร้างช่องทางรับฟังความคิดเห็น ข้อเสนอแนะ เรื่ องร้องเรี ยนที่เกี่ยวข้อง กับองค์กร องค์คณะบุคคลที่
เกี่ยวข้อง และติดตามตรวจสอบอย่างต่อเนื่อง
ผลผลิต
สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน มีการดาเนินงาน 6 ผลผลิต คือ
1) ผูจ้ บการศึกษาก่อนประถมศึกษา
2) ผูจ้ บการศึกษาภาคบังคับ
3) ผูจ้ บการศึกษามัธยมศึกษาตอนปลาย
4) เด็กพิการได้รับการศึกษาขั้นพื้นฐานและพัฒนาสมรรถภาพ
5) เด็กด้อยโอกาสได้รับการศึกษาขั้นพื้นฐาน
6) ผูท้ ี่มีความสามารถพิเศษได้รับการพัฒนาศักยภาพ
โดยมี ห น่ ว ยก ากับ ประสาน ส่ ง เสริ ม การจัด การศึ ก ษาคื อ ส านัก งานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษาประถมศึ ก ษา
จานวน 183 เขต สานักงานเขตพื้นที่ การศึ กษามัธยมศึ กษา จานวน 42 เขต และสานักบริ หารงานการศึกษาพิ เศษ
ซึ่ งมีสถานศึกษาขั้นพื้นฐานเป็ นหน่ วยปฏิบตั ิการการจัดการศึกษา เพื่อให้ภารกิจดังกล่าวสามารถตอบสนองสภาพ
ปัญหาและรองรับการขับเคลื่อนนโยบายกระทรวงศึกษาธิการและนโยบายรัฐบาล
จุดเน้ น
สานักงานคณะกรรมการการศึ กษาขั้นพื้นฐาน กาหนดจุดเน้นการดาเนิ นงาน ในปี งบประมาณ พ.ศ. 2559
โดยแบ่งเป็ น 3 ส่วน ดังนี้
ส่ วนที่ 1 จุดเน้ นด้ านผู้เรียน
1.1 นักเรี ยนมีสมรรถนะสาคัญ สู่มาตรฐานสากล ดังต่อไปนี้
1.1.1 นักเรี ยนระดับก่ อนประถมศึ กษามี พฒ
ั นาการด้า นร่ างกาย อารมณ์ จิตใจ และสติปัญญาที่สมดุล
เหมาะสมกับวัย และเรี ยนรู ้อย่างมีความสุข
1.1.2 นักเรี ยนชั้นประถมศึกษาปี ที่ 6 ชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 3 และชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 6 มีผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรี ยนจากการทดสอบระดับชาติ (O-NET) กลุ่มสาระหลัก เพิ่มขึ้นเฉลี่ยไม่นอ้ ยกว่าร้อยละ 3
1.1.3 นักเรี ยนชั้นประถมศึกษาปี ที่ 3 มีความสามารถด้านภาษา อ่านออก เขียนได้ ด้านคานวณ และด้าน
การใช้เหตุผลที่เหมาะสม
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1.1.4 นักเรี ยนชั้นประถมศึกษาปี ที่ 6 ถึงชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 6 ได้รับ การส่งเสริ มให้มีแรงจูงใจสู่ อาชีพด้วย
การแนะแนว ทั้งโดยครู และผูป้ ระกอบอาชีพต่าง ๆ (ผูป้ กครอง ศิษย์เก่า สถานประกอบการใน/นอกพื้นที่) และได้รับ
การพัฒนาความรู ้ ทักษะ ที่เหมาะสมกับการประกอบอาชีพสุจริ ตในอนาคต
1.1.5 นักเรี ยนมีทกั ษะชีวิต ทักษะการคิดวิเคราะห์ คิดสร้างสรรค์ และทักษะการสื่ อสารอย่างสร้างสรรค์
อย่างน้อย 2 ภาษา ทักษะด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อเป็ นเครื่ องมือในการเรี ยนรู ้ เหมาะสมตามช่วงวัย
1.2 นักเรี ยนมีคุณธรรม จริ ยธรรม รักความเป็ นไทย ห่ างไกลยาเสพติด มีคุณลักษณะและทักษะทางสังคมที่
เหมาะสม
1.2.1 นักเรี ยนระดับประถมศึกษา ใฝ่ เรี ยนรู ้ ใฝ่ ดี และอยูร่ ่ วมกับผูอ้ ื่นได้
1.2.2 นักเรี ยนระดับมัธยมศึกษาตอนต้น มีทกั ษะการแก้ปัญหา และอยูอ่ ย่างพอเพียง
1.2.3 นักเรี ยนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย มีความมุ่งมัน่ ในการศึกษาและการทางาน และสามารถปรับตัว
เข้ากับพหุวฒั นธรรม บนพื้นฐานวัฒนธรรมที่ดีงามของไทย
1.3 นักเรี ยนที่มีความต้องการพิเศษได้รับการส่ งเสริ ม สนับสนุนและพัฒนา เต็มศักยภาพเป็ นรายบุคคล ด้วย
รู ปแบบที่หลากหลาย
1.3.1 เด็กพิการได้รับการพัฒนาศักยภาพเป็ นรายบุคคลด้วยรู ปแบบ ที่หลากหลาย ตามหลักวิชา
1.3.2 เด็กด้อยโอกาสและเด็กในพื้นที่ พิเศษ ได้รับโอกาสทางการศึกษาที่มีคุณภาพตามมาตรฐานการ
เรี ยนรู ้ของหลักสู ตร และอัตลักษณ์แห่งตน
1.3.3 นักเรี ยนที่มีความสามารถพิเศษ ได้รับการส่ งเสริ มให้มีความเป็ นเลิศ ด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี
พื้นฐานทางวิศวกรรมศาสตร์ คณิตศาสตร์ ภาษา กีฬา ดนตรี และศิลปะ
1.3.4 นักเรี ยนที่เรี ยนภายใต้การจัดการศึกษาโดยครอบครัว สถานประกอบการ บุคคล องค์กรวิชาชีพ
องค์กรเอกชน องค์กรชุมชน และองค์กรสังคมอื่ น และการศึกษาทางเลื อก ได้รับการพัฒนาอย่างมี คุณภาพตาม
มาตรฐาน
1.3.5 เด็ก กลุ่ม ที่ ต้องการการคุม้ ครองและช่ วยเหลือเป็ นกรณี พิเศษ ได้รับการคุ้มครองและช่ วยเหลือ
เยียวยาด้วยรู ปแบบที่หลากหลาย
1.3.6 เด็กวัยเรี ยนในถิ่นทุรกันดาร ได้รับการศึกษาและพัฒนาทักษะ การเรี ยนรู ้ตลอดชีวิต
ส่ วนที่ 2 จุดเน้ นด้ านครู และบุคลากรทางการศึกษา
2.1 ครู ได้รับการพัฒนาองค์ความรู ้ และทักษะในการสื่ อสารมีสมรรถนะในการสอนอย่างมีประสิ ทธิภาพ
2.1.1 ครู ได้รับการพัฒนาวิธีการจัดการเรี ยนการสอน การสอนคิดแบบต่างๆ และการวัดประเมินผล ให้
สามารถพัฒนาและประเมินผลนักเรี ยนให้มีคุณภาพตามศักยภาพเป็ นรายบุคคล
2.1.2 ครู ส ามารถยกระดับ คุ ณภาพการศึ ก ษา โดยประยุก ต์ใ ช้ระบบสารสนเทศและการสื่ อสารอย่าง
เหมาะสม
2.1.3 ครู ได้รับการนิเทศแบบกัลยาณมิตร โดยสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา ผูบ้ ริ หารสถานศึกษา และครู
ทั้งในโรงเรี ยน ระหว่างโรงเรี ยน หรื อภาคส่วนอื่น ๆ ตามความพร้อมของโรงเรี ยน
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2.1.4 ครู สร้างเครื อข่ายการเรี ยนรู ้ การมีส่วนร่ วมจากผูม้ ีส่วนเกี่ยวข้อง และทุกภาคส่วนให้เกิดชุมชนแห่ง
การเรี ยนรู ้
2.1.5 ครู จดั การเรี ยนการสอน ให้สอดรับกับการเป็ นประชาคมอาเซียน
2.1.6 ครู และบุคลากรทางการศึกษา มีจิตวิญญาณของความเป็ นครู การเป็ นครู มืออาชีพ และยึดมัน่ ใน
จรรยาบรรณของวิชาชีพ
2.2 ผูบ้ ริ หารสถานศึกษา มีความสามารถในการบริ หารงานทุกด้านให้มีประสิ ทธิภาพ และเกิดประสิ ทธิผล
2.3 ครู และบุคลากรทางการศึกษา มีขวัญกาลังใจในการทางาน
2.4 องค์กร คณะบุคคลและผูม้ ีส่วนได้ส่วนเสี ยที่เกี่ยวข้อง วางแผนและสรรหาครู และบุคลากรทางการศึกษา
ให้สอดคล้องกับความต้องการของโรงเรี ยน และสังคม
ส่ วนที่ 3 จุดเน้ นด้ านการบริหารจัดการ
3.1 สถานศึกษา สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา และสานักบริ หารงานการศึกษาพิเศษ บริ หารจัดการโดยมุ่งเน้น
การกระจายอานาจ การมีส่วนร่ วม และมีความรับผิดชอบต่อผลการดาเนินงาน
3.1.1 โรงเรี ยนที่ไม่ผ่านการรับรองคุณภาพภายนอก และที่ผลสัมฤทธิ์ ทาง การเรี ยนของนักเรี ยนต่ากว่า
ค่าเฉลี่ยของประเทศ ได้รับการแก้ไข ช่วยเหลือ นิเทศ ติดตาม และประเมินผล โดยสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาทา
หน้าที่ส่งเสริ มสนับสนุ น และเป็ น ผูป้ ระสานงานหลัก ให้โรงเรี ยนทาแผนพัฒนาเป็ นรายโรง ร่ วมกับผูป้ กครอง
ชุมชน และองค์กรอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
3.1.2 สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา บริ หารจัดการอย่างมีคุณภาพ โดยใช้มาตรฐานสานักงานเขตพื้ นที่
การศึกษา
3.1.3 สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา พัฒนาระบบช่วยเหลื อ กากับ ติดตามตรวจสอบ การบริ หารจัดการ
งบประมาณที่มีประสิ ทธิภาพ อย่างจริ งจัง และต่อเนื่อง
3.1.4 สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา เชิดชูเกียรติโรงเรี ยนที่นกั เรี ยน มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยนสู งขึ้น อัตรา
การออกกลางคันลดลง มีพฤติกรรมเสี่ ยงลดลง อย่างจริ งจัง และต่อเนื่อง
3.2 หน่วยงานในสังกัดสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานทุกระดับ ส่ งเสริ มการมีส่วนร่ วมในการ
พัฒนาคุณภาพการศึกษา
3.2.1 หน่วยงานในสังกัดสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ทุกระดับทั้งส่ วนกลาง สานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษา และสถานศึกษา ส่งเสริ มให้ทุกภาคส่วน เข้ามามีส่วนร่ วมในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา
3.2.2 หน่วยงานในสังกัดสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ทุกระดับทั้งส่ วนกลาง สานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษา และสถานศึกษา ส่ งเสริ มการระดมทรัพยากรในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาตัวชี้วดั
เพื่ อ ให้ก ารด าเนิ น การเป็ นไปตามจุ ด เน้น ที่ ก าหนดไว้ ส านัก งานคณะกรรมการการศึ ก ษาขั้น พื้ น ฐาน
จึงกาหนดตัวชี้วดั ดังนี้
จุดเน้ นที่ 1 ด้ านผู้เรียน
1. นักเรี ยนมีสมรรถนะสาคัญสู่มาตรฐานสากล
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ตัวชี้วัด
- ค่าเฉลี่ยร้อยละของนักเรี ยนชั้นประถมศึกษาปี ที่ 3 ของการสอบ NT เพิ่มขึ้นไม่นอ้ ยกว่าร้อยละ 3
- ค่ า เฉลี่ ย ร้ อ ยละของนั ก เรี ยนชั้ น ประถมศึ ก ษาปี ที่ 6 ของผลการทดสอบระดั บ ชาติ O-NET ภาษาไทย
คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ สังคมฯ โดยรวมเพิ่มขึ้นไม่นอ้ ยกว่า ร้อยละ 3
- ผลการทดสอบระดับชาติ O-NET กลุ่มสาระการเรี ยนรู ้ภาษาอังกฤษ สาหรับ
o โรงเรี ยนที่มีความพร้อมสูง เพิม่ ขึ้นไม่นอ้ ยกว่า ร้อยละ 5
o โรงเรี ยนที่มีความพร้อมปานกลางเพิ่มขึ้น ร้อยละ 3-5
o โรงเรี ยนที่มีความพร้อมน้อย เพิ่มขึ้นร้อยละ 2-5
- นักเรี ยนมีความสามารถด้านทักษะการสื่ อสารภาษาอังกฤษตามมาตรฐานที่กาหนด
o โรงเรี ยนที่มีความพร้อมสูง ร้อยละ 80
o โรงเรี ยนที่มีความพร้อมปานกลางร้อยละ 50
o โรงเรี ยนที่มีความพร้อมน้อย ร้อยละ 30
- นักเรี ยนทุกคนที่ได้รับการพัฒนาให้มีคุณลักษณะผูน้ านักเรี ยนอาเซียน
- ร้อยละ 100 ของจานวนโรงเรี ยนที่ได้รับการพัฒนาตามมาตรฐานสากล
- จานวนศูนย์อาเซียนและโรงเรี ยนศูนย์เครื อข่ายเพิ่มขึ้นครบทุกเขตพื้นที่การศึกษา
- มีแนวปฏิบตั ิในการบริ หารจัดการหลักสูตรสถานศึกษาที่มีประสิ ทธิภาพ
- มีขอ้ สรุ ป/แนวปฏิบตั ิในการปรับหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน
- มีแนวทาง/วิธีการวัดและประเมินผลการเรี ยนให้เชื่อมโยงตั้งแต่ระดับห้องเรี ยน ระดับชาติ และระดับนานาชาติ
- สมาชิกชุมนุมนักวัดและประเมินผลฯ ทุกคน มีความเข้มแข็งด้านการประเมิน
2. นักเรี ยนมีคุณธรรม จริ ยธรรม รักสามัคคี ปรองดอง สมานฉันท์ รักชาติ ศาสน์ กษัตริ ย ์ ภูมิใจในความเป็ นไทย
ห่างไกล ยาเสพติด มีคุณลักษณะและทักษะทางสังคมที่เหมาะสม
- ระดับความสาเร็จการดาเนินกิจกรรม ให้ผเู ้ รี ยนมีค่านิยมหลักคนไทย 12 ประการ ครบทุกตัว สอดคล้องตาม
ช่วงวัย
3. นักเรี ยนที่มีความต้องการพิเศษได้รับการส่งเสริ มและพัฒนา เต็มตามศักยภาพเป็ นรายบุคคล
-ร้อยละ 80 ของนักเรี ยนพิการที่ได้รับโอกาสให้สามารถพัฒนาได้เต็มตามศักยภาพ
-ร้อยละ 80 ของนักเรี ยนพิการผ่านการพัฒนาตามศักยภาพเป็ นรายบุคคล
จุดเน้ นที่ 2 ด้ านครู
1. ครู ได้รับการพัฒนาความรู ้และสมรรถนะ
- ครู กลุ่มเป้าหมายจานวน 123,688 คน มีองค์ความรู ้ตามเนื้อหาที่กาหนดในระดับดีข้ นึ ไป
- ศึกษานิเทศก์ที่รับผิดชอบ 4 กลุ่มสาระ จานวน 225 เขต สามารถนิเทศและช่วยเหลือครู ให้สามารถจัดกิจกรรม
การเรี ยนการสอน และยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยนได้
- ครู และบุคลากรทางการศึกษาที่มี ID Plan ได้รับการสนับสนุนงบประมาณในการพัฒนาตนเองอย่างน้อยปี ละ
2 ครั้ง
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2. ผูบ้ ริ หารสถานศึกษา ได้รับการพัฒนา
- ผูบ้ ริ หารสถานศึกษาที่ผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยนต่ากลุ่ม 10% ล่างจานวน 3,000 โรงเรี ยน ได้รับการพัฒนา
- ผูบ้ ริ หารสถานศึกษาทุกโรง (โรงเรี ยนมาตรฐานสากล โรงเรี ยนในฝัน และโรงเรี ยนดีประจาตาบล) มีความรู ้
ความสามารถในการบริ หารวิชาการ ในศตวรรษที่ 21 ในระดับดีข้ นึ ไป
3. ครู และบุคลากรทางการศึกษาที่เป็ นมืออาชีพมีผลงานเชิงประจักษ์ ได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติอย่างเหมาะสม
- ครู และบุคลากรทางการศึกษาที่มีผลการปฏิบตั ิงานเชิงประจักษ์ตามเกณฑ์ได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติทุกคน
4. องค์กรและคณะบุคคลที่เกี่ยวข้องกับการจัดเตรี ยมและการจัดสรรครู ตระหนักและดาเนินการในส่ วนที่เกี่ยวข้อง
ให้ครู และผูบ้ ริ หารสถานศึกษาบรรจุใหม่ /ย้ายไปบรรจุ มีความสามารถสอดคล้องกับความต้องการของโรงเรี ยน
ชุมชน และสังคม
- คณะอนุ ก รรมการข้า ราชการครู และบุ ค ลากรทางการศึ ก ษาเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษา จ านวน 225 เขต มี ก าร
บริ หารงานบุคคลเป็ นไปตามหลักธรรมาภิบาล
จุดเน้ นที่ 3 ด้านการบริหารจัดการ
1. สถานศึกษาและสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาบริ หารจัดการโดยมุ่งผลสัมฤทธิ์ เน้นการกระจายอานาจ การมีส่วน
ร่ วมและการรับผิดชอบต่อการดาเนินงาน
- เมื่อสิ้ นปี งบประมาณ พ.ศ. 2559 ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
สถานศึกษา เบิกจ่ายงบประมาณในภาพรวมได้ไม่นอ้ ยกว่า ร้อยละ 96 และงบลงทุนไม่นอ้ ยกว่าร้อยละ 87
- สถานศึกษาทุกแห่ง (114 โรง) ในโครงการพัฒนารู ปแบบการบริ หารโรงเรี ยน นิติบุคคล
มีความสามารถพัฒนารู ปแบบการบริ หารโรงเรี ยนอย่างมีประสิ ทธิภาพ
- สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามีผลสัมฤทธิ์ของการกระจายอานาจที่ร้อยละ ๕๐
2. สถานศึกษาและสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาจัดการศึกษาอย่างมีคุณภาพตามมาตรฐาน
- สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาผ่านการประเมินมาตรฐานเขต ระดับดีมากขึ้นไป ร้อยละ 80
- สถานศึกษาทุกแห่งมีระบบประกันคุณภาพภายในที่เข้มแข็งตามกฎกระทรวงว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการ
ประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. 2553
- ร้อยละ 80 ของสถานศึกษาที่เข้ารับการประเมินคุณภาพภายนอกรอบที่ 3 ผ่าน การรับรองคุณภาพภายนอกจาก
สานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน) (สมศ.)
- หน่วยงานในสังกัดสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานทุกแห่งมีผลงานที่เป็ นเลิศ
3.) นโยบายรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการประจาปี งบประมาณ 2559
5 นโยบายทั่วไป
1. การพัฒนาและปฏิรูปการศึกษา จะต้องยึดหลักการมีส่วนร่ วม การกระจายอานาจ และความต้องการของทุก
ภาคส่ วนในสังคม มีความสอดคล้องกับทิศทางการพัฒนาและเพิ่มศักยภาพการแข่งขันของประเทศ รวมทั้งเป็ นไปตาม
กระบวนการของสภาปฏิ รูปแห่ งชาติ และสภานิ ติบัญญัติแห่ งชาติ และแนวนโยบายของคณะรั ฐมนตรี เพื่ อ ให้ก าร
ดาเนินงานเป็ นที่ยอมรับและเกิดความมัน่ คงยัง่ ยืนในระบบการศึกษาของไทย
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2. การสร้างโอกาสทางการศึกษาในสังคมไทย จะต้องให้ความสาคัญกับการสร้างความเท่าเทียมและเป็ นธรรม
โดยการน้อมนาแนวทางการพัฒนาระบบการจัดการศึกษาของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หวั และเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อ
การศึกษาสมัยใหม่เข้ามาประยุกต์ใช้ เพื่อเป็ นการส่งเสริ มให้ประชาชนทุกกลุ่มได้มีโอกาสเข้าถึงองค์ความรู ้ได้โดยสะดวก
และสามารถพัฒนาและประยุกต์ใช้องค์ความรู ้ในการดาเนิ นชี วิตได้อย่างต่อเนื่ อง รวมทั้งเป็ นการยกระดับคุณภาพ
การศึกษาอย่างเท่าเทียม
3. การพัฒนาระบบการจัดการศึกษาและการพัฒนาหลักสู ตรทางการศึ กษา จะต้องให้ความสาคัญกับการ
ยกระดับความรู ้ ให้มีคุณภาพและได้มาตรฐานสากล ควบคู่ไปกับการส่ งเสริ มการเรี ยนรู ้ภูมิปัญญาท้องถิ่น และปลูกฝั ง
คุณธรรม การสร้างวินัย ปลูกฝั งอุดมการณ์ความยึดมัน่ ในสถาบันชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริ ย ์ การมีจิตสาธารณะ
ความตระหนักถึงผลประโยชน์ของส่ วนรวมมากกว่าส่ วนตน และเสริ มสร้างความรู ้ ความเข้าใจที่ถูกต้องในหลักการ
ประชาธิ ปไตย เคารพความคิ ดเห็ นของผูอ้ ื่น ยอมรับความแตกต่างหลากหลายทางความคิด อุดมการณ์ และความเชื่ อ
รวมทั้งรู ้คุณค่าและสื บสานวัฒนธรรมและขนบประเพณีอนั ดีงามของไทย
4. การส่ งเสริ มและยกสถานะของครู ซ่ ึ งเป็ นบุคลากรหลักในระบบการศึกษา จะต้องให้ความสาคัญกับการ
สร้างเสริ มให้วิชาชีพครู เป็ นวิชาชีพชั้นสู งในสังคม เป็ นบุคลากรที่ได้รับการยกย่องว่าเป็ นแบบอย่างที่ดีในเรื่ องคุณธรรม
และจริ ยธรรม มีภูมิความรู ้และทักษะในการสื่ อสารถ่ายทอดความรู ้ที่เหมาะสม มีทศั นคติที่ดีต่อวิชาชีพครู ตลอดจนมี
ฐานะและคุณภาพชีวิตที่ดีสอดคล้องกับสภาพทางเศรษฐกิจและสังคมไทยในปัจจุบนั
5. การบริ หารและการปฏิบตั ิ ราชการกระทรวงในทุกระดับ จะต้องให้ความสาคัญกับการบูรณาการการ
ปฏิบตั ิของทุกหน่วยงานในสังกัดให้เป็ นไปในทิศทางเดียวกันและประสานสอดคล้องกับหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน
และภาคประชาชน ที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งเป็ นไปตามหลักธรรมาภิบาล ปราศจากการทุจริ ตคอรัปชัน่ ตลอดจนให้ความสาคัญ
กับการเผยแพร่ ขอ้ มูลข่าวสารเกี่ยวกับงานด้านการศึกษาที่ถูกต้อง รวดเร็ว และตรงกับความต้องการของสังคม
4.) แผนยุทธศาสตร์ การพัฒนาคุณภาพการศึกษาโรงเรียนจังหวัดชายแดนภาคเหนือ ปี งบประมาณ 2560 –2564
หลักการและเหตุผล
ประเทศไทยมี บ ริ เ วณพื้ น ที่ แ นวชายแดนทั้ง ในภาคเหนื อ ตะวัน ตก ตะวัน ออก ตะวัน ออกเฉี ย งเหนื อ
และแนวชายแดนภาคใต้ เป็ นพื้นที่ มีความหลากหลายทางภาษา วัฒนธรรม และกลุ่มชาติพนั ธุ์ มีเด็กและเยาวชน
จานวนมากเป็ นกลุ่มชาติพนั ธุ์ต่างๆ ใช้ภาษาท้องถิ่นแตกต่างจากภาษาไทย เมื่อถึงวัยเรี ยนทาให้เกิดปัญหาการสื่ อสาร
ในโรงเรี ยน นับเป็ นปั จจัยหนึ่ งที่ ทาให้เด็กและเยาวชนเหล่านี้ ไม่สามารถเรี ยนรู ้ภาษาไทยได้เช่นเดียวกับเด็กและ
เยาวชนไทยทัว่ ไปที่ใช้ภาษาไทยในชีวิตประจาวัน ดังนั้น การจัดการเรี ยนการสอนให้มีค วามเหมาะสม กับพื้นฐาน
ทางภาษาและสังคมวัฒนธรรมของประชากรไทยชาติพนั ธุ์ต่างๆ ในพื้นที่ตามแนวชายแดนและในพื้นที่พิเศษของ
ประเทศ ต้องมีลกั ษณะและวิธีการที่แตกต่างจากพื้นที่ปกติ โดยเฉพาะเพื่อยกระดับคุณภาพการเรี ยนรู ้ แก้ปัญหาการ
อ่านไม่ออกเขียนไม่ได้ พัฒนาสติปัญญา ทักษะในการคิดวิเคราะห์ อันจะนาไปสู่ การเพิ่มผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยน
(O-NET, PISA) และความพร้อมในการเป็ นประชากรไทยที่มีคุณภาพต่อไป
จากผลสารวจข้อมูลการใช้ภาษาท้องถิ่นของนักเรี ยนในโรงเรี ยนสังกัดสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้น
พื้นฐาน ที่ต้ งั อยู่ในบริ เวณพื้นที่ตามแนวชายแดนภาคเหนือ ภาคตะวันตก และภาคตะวันออกเฉี ยงเหนื อ เมื่อปี 2554
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พบว่า มีโรงเรี ยนจานวนมากที่มีนกั เรี ยนส่ วนใหญ่พูดภาษาท้องถิ่น ซึ่ งแตกต่างจากภาษา นอกจากภาษาไทย โดยมี
โรงเรี ยน 722 โรง โดยบางโรงเรี ยนมีนักเรี ยนทุกคนที่เป็ นกลุ่มชาติพนั ธุ์ใช้ภาษาท้องถิ่นนั้น ๆ และบางโรงเรี ยนมี
นักเรี ยนกลุ่มชาติพ นั ธุ์ป ะปนกัน ด้วยเหตุน้ ี เห็นได้ว่า จากการประเมิ นการอ่านเขียนภาษาไทย ของนักเรี ย นชั้น
ประถมศึกษาปี ที่ 1 ปี การศึกษา 2558 ตามนโยบายนักเรี ยนชั้นประถมศึกษาปี ที่ 1 เมื่อจบ ป.1 ต้องอ่านออกเขียนได้
และมีมาตรการประเมินผลให้เป็ นรู ปธรรม พบว่า ในพื้นที่จงั หวัดชายแดนภาคเหนือมีผล การประเมิน นักเรี ยนอยู่ใน
ระดับปรับปรุ ง หรื ออ่านไม่ออกเขียนไม่ได้มากถึงร้อยละ 10.78 หรื อประมาณ 3,000 กว่าคน ในขณะที่ค่าเฉลี่ยรวม
ระดับประเทศอยูท่ ี่ร้อยละ 3.94
เพื่อเป็ นการยกระดับพัฒนาคุณภาพการศึกษาของประเทศและดาเนิ นงานพัฒนาการอ่านเขียนภาษาไทยให้
สอดคล้องกับนโยบายรัฐบาลและกระทรวงศึกษาธิการ ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน จึงได้จดั ทา
แผนยุทธศาสตร์ การพัฒนาคุณภาพการศึกษาโรงเรี ยนจังหวัดชายแดนภาคเหนือ ปี งบประมาณ 2560 –2564 เพื่อเป็ น
แนวทางในการพัฒนานักเรี ยนในโรงเรี ยนที่ใช้ภาษาท้องถิ่น นอกจากภาษาไทยให้เป็ นผูท้ ี่มีความรู ้ความสามารถ ใน
การใช้ภาษาไทย มีทกั ษะการคิด วิเคราะห์ และสามารถนาความรู ้ความสามารถที่เกิดจากการเรี ยนรู ้ไปใช้ในการ
ดาเนินชีวิตได้อย่างมีประสิ ทธิภาพ
สภาพปัญหาและสาเหตุ
จากการติดตามประเมินผลเชิงประจักษ์ในพื้นที่ที่มีนกั เรี ยนชั้นประถมศึกษาปี ที่ 1 ปี การศึกษา 2558 มีอตั รา
การอ่านไม่ออกเขียนไม่ได้สูงในพื้นที่ จงั หวัดชายแดนชายขอบ โรงเรี ยนส่ วนใหญ่ตอ้ งใช้วิธีการจัด การเรี ยนการ
สอนที่ยงุ่ ยากซับซ้อนมากกว่าโรงเรี ยนในพื้นที่ปกติ มีปัจจัยที่สาคัญคือ
ด้ านหลักสู ตรและการจัดการเรียนการสอน
หลักสูตรกาหนดกลุ่มสาระการเรี ยนรู ้ 8 กลุ่ม ทุกระดับชั้น ในขณะที่นกั เรี ยนในพื้นที่ชายแดนภาคเหนื อส่ วน
ใหญ่เป็ นกลุ่มชาติพนั ธุ์ใช้ภาษาท้องถิ่นในชีวิตประจาวัน เมื่อเข้าสู่ วยั เริ่ มเรี ยนในชั้นประถมศึกษา ปี ที่ 1โรงเรี ยนต้อง
จัดกิจกรรมการเรี ยนรู ้เตรี ยมความพร้อมด้านภาษาก่อนที่จะเข้าสู่ การเรี ยนในสาระการเรี ยนรู ้อื่นๆ ทาให้เกิดปั ญหา
การจัดการเรี ยนรู ้ไม่สามารจัดการเรี ยนการสอนได้ตามปกติของโรงเรี ยนทัว่ ไป
ด้านการบริหารจัดการ
1. ผูบ้ ริ หารโรงเรี ยนรวมไปถึงผูบ้ ริ หารระดับเขตพื้นที่การศึกษาบางคนไม่เห็นความสาคัญ ของภาษาไทย
ขาดการส่งเสริ มสนับสนุนและติดตามประเมินผลอย่างจริ งจังต่อเนื่อง ทาให้ครู ขาด ความกระตือรื อร้น ไม่สนใจที่จะ
พัฒนางานหรื อพัฒนาตนเอง
2.โรงเรี ยนในพื้ น ที่ จั ง หวัด ชายแดนภาคเหนื อ มี โ รงเรี ยนจ านวนมากตั้ ง อยู่ บ นพื้ น ที่ สู ง ทุ ร กัน ดาร
การคมนาคมยากลาบาก ผูบ้ ริ หารโรงเรี ยนและครู ยา้ ยบ่อย ทาให้การจัดการเรี ยนการสอนไม่ต่อเนื่อง
ด้านตัวนักเรียน
1. โรงเรี ยนส่วนใหญ่ที่มีนกั เรี ยนมากมีปัญหาอ่านไม่ออกเขียนไม่ได้ โดยเฉพาะชั้นประถมศึกษาปี ที่ 1 พบว่า
นักเรี ยนส่ วนใหญ่ขาดเรี ย นบ่ อย เนื่ องมาจากครอบครั วยากจน พ่อแม่ผูป้ กครองเป็ นแรงงานย้ายถิ่ น อยู่กับญาติ
ขาดการดูแลเอาใจใส่ ติดตามผูป้ กครองไปประกอบภารกิจ เช่น งานพิธีทางศาสนา เยีย่ มญาติ เป็ นต้น
2. นักเรี ยนส่ วนใหญ่เป็ นกลุ่มชาติพนั ธุ์ใช้ภาษาท้องถิ่นในชีวิตประจาวัน เช่น ภาษากะเหรี่ ยง มูเซอ เป็ นต้น
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3. นักเรี ยนจานวนหนึ่งมีปัญหาป่ วยเรื้ อรัง หรื อมีแนวโน้มบกพร่ องทางการเรี ยนรู ้
วัตถุประสงค์
1. เพื่อส่งเสริ มการดาเนินงานด้านการศึกษาโรงเรี ยนจังหวัดชายแดนภาคเหนือ
2. เพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยน กลุ่มสาระการเรี ยนรู ้หลักให้มีค่าเฉลี่ยเพิ่มมากขึ้น
3. เพื่อสร้างความยัง่ ยืนในการพัฒนาและยกระดับคุณภาพการศึกษาโดยเน้นการมีส่วนร่ วม
วิสัยทัศน์
นักเรี ยนในพื้นที่จงั หวัดชายแดนภาคเหนือได้เรี ยนรู ้ภาษาไทย อ่านออกเขียนได้ มีทกั ษะ การใช้ภาษาไทยสู่
การอ่านเข้าใจเพื่อการสื่ อสารตามมาตรฐานหลักสูตรเต็มตามศักยภาพ รวมทั้งตระหนักและเห็นคุณค่าภาษา
ของชาติ
พันธกิจ
สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานจะเร่ งรัดส่ งเสริ มและพัฒนาการเรี ยนการสอนภาษาไทยให้
นักเรี ยนพื้นที่ จงั หวัดชายแดนภาคเหนื อ อ่านออกเขียนได้สู่การอ่านเข้าใจเพื่อการสื่ อสารตามมาตรฐานหลักสู ตร
มีพ้นื ฐานที่ดีในการเรี ยนรู ้กลุ่มสาระการเรี ยนรู ้อื่น เพื่อการแสวงหาความรู ้และการประกอบอาชีพ
เป้าหมาย
เป้าหมายความสาเร็ จ คือ เด็กและเยาวชนไทยพื้นที่จงั หวัดชายแดนภาคเหนื อ ในโรงเรี ยนสังกัดสานักงาน
เขตพื้ นที่ ก ารศึ ก ษาประถมศึ ก ษา จานวน 18 เขต และมัธ ยมศึ ก ษา จานวน 4 เขต รวม 22 เขต ได้แก่ จังหวัดตาก
แม่ฮ่องสอน เชียงใหม่ เชียงราย พะเยา และจังหวัดน่าน โดยมีเป้าหมายการดาเนินการ ดังนี้
1. ปี พ.ศ. 2558 นักเรี ยนชั้นประถมศึกษาปี ที่ 1 อ่านออกเขียนได้
2. ปี พ.ศ. 2559 –2560
- นักเรี ยนชั้นประถมศึกษาปี ที่ 1 ปี การศึกษา 2558 ที่ยงั อ่านไม่ออกเขียนไม่ได้
- นักเรี ยนชั้นประถมศึกษาปี ที่ 1 ปี การศึกษา 2559
- นักเรี ยนชั้นประถมศึกษาปี ที่ 2 ขึ้นไป อ่านออกเขียนได้สู่การอ่านเข้าใจเพื่อการสื่ อสาร
จุดเน้ นของแผน
1. ส านัก งานเขตพื้ นที่ ก ารศึ ก ษาจัง หวัดชายแดนภาคเหนื อมี แนวทางการดาเนิ นงานเพื่ อพัฒนาคุ ณภาพ
การศึกษาโรงเรี ยนในสังกัด
2. นักเรี ยนอ่านออกเขียนได้และมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยนสาระหลักเพิ่มขึ้นตามบริ บท
3. ส านักงานเขตพื้นที่ การศึ กษามี การพัฒนาและยกระดับคุณภาพการศึ กษาโดยเน้นการมีส่วนร่ วมอย่าง
ยัง่ ยืน
4. มีระบบการกากับติดตามผลการดาเนินงานอย่างต่อเนื่องทุกระดับ
5.) ยุทธศาสตร์ การดาเนินงาน
➢ ยุทธศาสตร์ที่ 1 สร้างความตระหนักในการแก้ไขปัญหาการอ่านไม่ออกเขียนไม่ได้
➢ ยุทธศาสตร์ที่ 2 เร่ งพัฒนาและส่งเสริ มการพัฒนาการเรี ยนรู ้ภาษาไทยให้นกั เรี ยนอ่านออกเขียนได้
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➢ ยุทธศาสตร์ที่ 3 สร้างความเข้มแข็งการบริ หารจัดการยกระดับคุณภาพการศึกษา
➢ ยุทธศาสตร์ที่ 4 เร่ งส่งเสริ มการมีส่วนร่ วมขององค์กรภาครัฐ เอกชน และชุมชนท้องถิ่น
➢ ยุทธศาสตร์ ที่ 1 สร้ างความตระหนักในการแก้ไขปัญหาการอ่านไม่ออกเขียนไม่ได้
จุดเน้ น
สร้ า งความตระหนัก และความรั บผิ ดชอบให้ผูบ้ ริ หารการศึ ก ษาจากส่ ว นกลาง จากเขตพื้ นที่ ก ารศึ ก ษา
ผูบ้ ริ หารโรงเรี ยน ตลอดจนครู ผสู ้ อนให้มีความรู ้ความเข้าใจ เห็นคุณค่าและความสาคัญ ของการเรี ยนรู ้ภาษาไทยและ
ร่ วมกันวางแผน โดยร่ วมกันกาหนดกลยุทธ์ก ารพัฒนาและจัดระบบข้อมูลสารสนเทศเพื่อการบริ หารจัดการให้
นักเรี ยนอ่านออกเขียนได้
เป้าหมาย
ผูอ้ านวยการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาและมัธยมศึกษา รองผูอ้ านวยการสานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาที่รับผิดชอบงานวิชาการ ศึกษานิ เทศก์ที่รับผิดชอบกลุ่มสาระการเรี ยนรู ้ภาษาไทย ผูอ้ านวยการโรงเรี ยน
และครู ผสู ้ อนทุกระดับชั้น
มาตรการ
สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
1. กาหนดนโยบายการพัฒนาการอ่านออกเขียนได้ เพื่อเป็ นทิศทางหรื อเป้ าหมายที่ชดั เจน ของการจัดการ
เรี ยนการสอนภาษาไทยนาไปสู่ การพัฒนาความรู ้ความสามารถการใช้ภาษาไทยอย่างมีประสิ ทธิ ภาพ ของนักเรี ยน
และประชาชน
2. จัดทาแผนงาน/โครงการทั้งระยะสั้นและระยะยาว และจุดเน้นพัฒนาคุณภาพผูเ้ รี ยน ในการพัฒนาคุณภาพ
การเรี ยนการสอนภาษาไทย
3. ดาเนินงานตามแผนพัฒนาการเรี ยนการสอนภาษาไทย โดยส่ งเสริ มสนับสนุนงบประมาณพัฒนาสื่ อการ
เรี ยนรู ้ และองค์ความรู ้ภาษาไทย ที่เป็ นประโยชน์ต่อสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาและมัธยมศึกษา ตาม
สภาพและบริ บทของท้องถิ่น
4. ส่ งเสริ มการผลิตและผลิตสื่ อการเรี ยนการสอนภาษาไทยหลากหลายประเภท และพัฒนารู ปแบบการ
จัดการเรี ยนรู ้ภาษาไทย ที่ทนั สมัยเหมาะกับนักเรี ยนกลุ่มเป้ าหมาย ให้ได้ผลดีตามมาตรฐานหลักสู ตร และพัฒนา
นักเรี ยนได้สูงสุ ดเต็มตามศักยภาพ ควบคู่กับทักษะกระบวนการคิด และมีคุณธรรมจริ ยธรรม ช่วยเสริ มสร้างการ
ดารงชีวิตและสังคมที่ดี เผยแพร่ แก่สถานศึกษา และแหล่งการเรี ยนรู ้อย่างทัว่ ถึง
5. กากับ ติดตาม และประเมินผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยน และการดาเนินงานพัฒนาคุณภาพ การเรี ยนการสอน
ภาษาไทยของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาและมัธยมศึกษา และร่ วมดาเนินงานให้มีประสิ ทธิภาพยิ่งขึ้น
เพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยนให้เป็ นไปตามเป้าหมายที่กาหนด
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาและมัธยมศึกษา
1. กาหนดแผนงาน/โครงการทั้ง ระยะสั้ นและระยะยาว และจุดเน้นพัฒนาคุณภาพผูเ้ รี ย น ในการพัฒนา
คุณภาพการเรี ยนการสอนภาษาไทย สอดคล้องตามนโยบาย กลยุทธ์ จุดเน้นของกระทรวงศึกษาธิการ

26

2. ดาเนินงานตามแผนพัฒนาการเรี ยนการสอนภาษาไทย โดยส่ งเสริ มสนับสนุนงบประมาณสื่ อการเรี ยนรู ้
และองค์ความรู ้ภาษาไทย ที่เป็ นประโยชน์แก่โรงเรี ยน ตามสภาพและบริ บทของท้องถิ่น
3. มี ข ้อมู ล นัก เรี ย นที่ มี ปั ญหาการอ่า นการเขีย นภาษาไทย ทุ ก ระดับ ชั้นเป็ นรายบุ ค คล ทุก โรงเรี ย นและ
แผนพัฒนาซ่อมเสริ มที่เหมาะกับสภาพปัญหาของนักเรี ยนเป็ นรายบุคคลอย่างชัดเจน
4. กากับ ติดตาม และประเมินผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยน และดาเนิ นการพัฒนาคุณภาพการเรี ย นการสอน
ภาษาไทยของโรงเรี ยนในเขตพื้นที่การศึกษาอย่างใกล้ชิดและต่อเนื่อง
โรงเรียน
1. โรงเรี ยนมีแผนพัฒนาคุณภาพการเรี ยนการสอนภาษาไทย ทั้งระยะสั้นและระยะยาว โดยเน้นคุณภาพ
นักเรี ยน คุณภาพครู ผสู ้ อน และการบริ หารจัดการที่ดี และผนวกแผนงานพัฒนาคุณภาพการเรี ยน การสอนภาษาไทย
ไว้ในการประกันคุณภาพของโรงเรี ยน ให้เป็ นไปตามนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ
2. มีขอ้ มูลพื้นฐานเกี่ยวกับความรู ้ความสามารถของครู ภาษาไทย และคัดเลือกครู ภาษาไทย ที่มีคุณภาพ มี
ความพร้อม เข้าใจพัฒนาการเรี ยนรู ้ของนักเรี ยน ให้สอนชั้นประถมศึ กษาปี ที่ 1 และชั้นประถมศึ กษา ปี ที่ 2 และ
จัดการเรี ยนการสอนภาษาไทยให้นักเรี ยนได้ฝึกทักษะ ทั้ง ฟั ง พูด อ่าน เขียนภาษาไทย และฝึ กคิด โดยปฏิบตั ิจริ ง
อย่างทัว่ ถึงและเพียงพอ ด้วยวิธีเรี ยน เทคนิควิธีสอน และสื่ อที่เหมาะสม ทันสมัย สอดคล้อง กับการพัฒนานักเรี ยน
แต่ละกลุ่มเป้าหมาย
3. มีขอ้ มูลนักเรี ยนที่ปัญหาการอ่านการเขียนภาษาไทย ทุกระดับชั้นเป็ นรายบุคคล และแผนพัฒนาซ่อมเสริ ม
ที่เหมาะกับสภาพปัญหาของนักเรี ยนเป็ นรายบุคคลอย่างชัดเจน โดยประสานความร่ วมมือระหว่างครู ภาษาไทย ครู
สอนกลุ่มสาระการเรี ยนรู ้อื่น บุคลากรในโรงเรี ยนและต่างโรงเรี ยน ผูป้ กครอง ชุมชน องค์กรภาครัฐและเอกชน
4. ครู ผสู ้ อนกลุ่มสาระการเรี ยนรู ้ภาษาไทย และสาระการเรี ยนรู ้อื่นให้ตระหนักในบทบาทความสาคัญของ
ภาษาไทย การเป็ นแบบอย่างในการใช้ภาษาไทย รักการอ่านการเขียน การแสวงหาความรู ้ และ ร่ วมส่ งเสริ มการจัด
กิจกรรมพัฒนาความรู ้ความสามารถทางภาษาไทยของนักเรี ยน
กิจกรรมที่ดาเนินงาน
กิจกรรม
1. ป ร ะ ก า ศ น โ ย บ า ย แ ล ะ แ ผ น
ยุ ท ธศาสตร์ ให้ เ ป็ นวาระส าคั ญ
ระดับชาติ
1.) ประชุมสัมมนานโยบายสู่การ
ปฏิบตั ิ
2.) ป ร ะ ชุ ม เ ชิ ง ป ฏิ บั ติ ก า ร
แลกเปลี่ ย นเรี ยนรู ้ แ ละประสาน
แผนงานโครงการแก่ ผูเ้ กี่ ยวข้องทุก
ระดับ

กลุ่มเป้ าหมาย
ระยะเวลาดาเนินการ
1. ผูอ้ านวยการสานักงานเขตพื้ นที่ ธันวาคม 2561
ก า ร ศึ ก ษ า ป ร ะ ถ ม ศึ ก ษ า แ ล ะ มีนาคม 2562
มั ธ ย ม ศึ ก ษ า จั ง ห วั ด ช า ย แ ด น
ภาคเหนือ
2. ผูอ้ านวยการโรงเรี ยน
3. ครู ผสู ้ อน
4. ประชาชนทัว่ ไป
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กิจกรรม
3.) เสริ มสร้างกระบวนการนิ เทศ
ติดตาม ประเมินผล และรายงานผล
4.) จัด ระบบข้อ มู ล สารสนเทศ
เพื่อการบริ หารจัดการ

กลุ่มเป้ าหมาย

ระยะเวลาดาเนินการ

2. ส า นั ก ง า น เ ข ต พื้ น ที่ ศึ ก ษ า 1. ศึกษานิเทศก์ผรู ้ ับผิดชอบ กลุ่ม
ประชุ ม สั ม มนาแลกเปลี่ ย นเรี ย นรู ้ สาระการเรี ยนรู ้ภาษาไทย
และประสานแผนงานโครงการ
2. ผูอ้ านวยการโรงเรี ยน

ต้นปี งบประมาณ (พฤศจิกายน)
ปี 2562 –2565

3. โรงเรี ยนนานโยบายสู่การปฏิบตั ิ 1. ครู ผสู ้ อน
2. ผูน้ าชุมชน/ผูป้ กครอง

เดือนธันวาคม
ปี 2562- 2565

• ยุทธศาสตร์ ที่ 2 เร่ งพัฒนาและส่ งเสริมการพัฒนาการเรียนรู้ ภาษาไทยให้ นักเรียนอ่ านออกเขียนได้
จุดเน้ น
ส่งเสริ มการวิจยั และพัฒนาองค์ความรู ้ การจัดกิจกรรมเสริ มประสบการณ์ พัฒนาพื้นฐานการใช้ภาษาไทยแก่
เด็กปฐมวัยเพื่อเชื่อมโยงสู่ การเรี ยนรู ้ภาษาไทยในระดับประถมศึกษา เทคนิ ค วิธีสอนอ่านออกเขียนได้ อ่านคล่อง
เขียนคล่อง สู่ การอ่านการเขียนเพื่อการเรี ยนรู ้กลุ่มสาระการเรี ยนรู ้อื่น ๆ แก่ศึกษานิ เทศก์ผรู ้ ับผิดชอบกลุ่มสาระการ
เรี ยนรู ้ภาษาไทย และครู ผสู ้ อน รวมทั้งสนับสนุนสื่ อการเรี ยนรู ้
เป้าหมาย
1. ครู ผูส้ อนภาษาไทยพัฒ นาความรู ้ ค วามสามารถ ตามหลัก สู ตรอบรมพัฒ นาครู ด้า นต่ างๆ โดยเฉพาะ
การสอนให้นักเรี ยนกลุ่มชาติพนั ธุ์อ่านออกเขียนได้ และหลังจากผ่านการอบรมและพัฒนาความรู ้ความสามารถ
ภาษาไทยการจัดการเรี ยนการสอน การผลิตสื่ อ การวัดและประเมินผล การวิจยั ในชั้นเรี ยน เป็ นแบบอย่างที่ดีในการ
อ่านการเขียน การแสวงหาความรู ้ และสามารถพัฒนานักเรี ยนได้ตามหลักสูตร
2. ผูบ้ ริ หารโรงเรี ยน และครู กลุ่มสาระการเรี ยนรู ้อื่น สนใจการอ่านการเขียนของนักเรี ยนเน้น การจัดการ
เรี ยนรู ้และส่งเสริ มการจัดกิจกรรมของนักเรี ยนที่บูรณาการเชื่อมโยงกับภาษาไทย
3. ผูอ้ านวยการส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา ศึกษานิเทศก์ผรู ้ ับผิดชอบกลุ่มสาระการเรี ยนรู ้ภาษาไทย กากับ
ติดตาม นิเทศ และให้ความช่วยเหลือโรงเรี ยนอย่างใกล้ชิด
มาตรการ
1. สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน มีมาตรการส่ งเสริ มและพัฒนาเพื่อให้สานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาและมัธยมศึกษาดาเนินการพัฒนาครู ผสู ้ อนภาษาไทย ตามสภาพปัญหา โดยเฉพาะโรงเรี ยนที่มี
ผลสัมฤทธิ์การเรี ยนภาษาไทยต่า ครู จบไม่ตรงวุฒิ และครู บรรจุใหม่
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2. สานักงานเขตพื้นที่ การศึ กษาประถมศึ กษาและมัธยมศึ กษา จัดทาแผนงาน/โครงการพัฒนาครู ผูส้ อน
ภาษาไทยตามความจาเป็ น มีการประสานงานกับสถาบันและหน่วยงานต่าง ๆ ให้การพัฒนาครู เป็ นไปตามแผน โดยมี
การพัฒ นาความรู ้ ค วามสามารถทุ ก ด้า น เช่ น ความรู ้ ท างภาษาไทย ภาษาไทยถิ่ น และภาษาถิ่ น วรรณคดี แ ละ
วรรณกรรม การจัดการเรี ยนการสอน การวิจยั การทดสอบ การผลิตสื่ อการเรี ยนรู ้ และการวัดผลประเมินผลภาษาไทย
รวมทั้งติดตาม นิเทศ และให้ความช่วยเหลืออย่างใกล้ชิด รวมทั้งกาหนดให้มีโครงการพัฒนาองค์ความรู ้ภาษาไทยแก่
ผูบ้ ริ หารโรงเรี ยน เช่น การสอนแบบแจกลูกสะกดคา เป็ นต้น
3. ผูบ้ ริ หารโรงเรี ยนส่ งเสริ มสนับสนุ นให้ครู ผูส้ อนภาษาไทยวิจยั ในชั้นเรี ยน พัฒนานวัตกรรม การเรี ยนรู ้
ภาษาไทย เพื่อพัฒนาความรู ้ความสามารถทางภาษาไทยของนักเรี ยนอย่างสม่าเสมอ มีการนิเทศภายในอย่างมีระบบ
และสม่าเสมอ ให้ครู ผูส้ อนภาษาไทยจัดท าแผนการจัดการเรี ย นรู ้ และนาไปปฏิบตั ิได้จริ ง อย่างมีประสิ ทธิ ภาพ
รวมทั้งเอาใจใส่ การใช้ภาษาไทยของนักเรี ยน ในกลุ่มสาระการเรี ยนรู ้ที่จดั การเรี ยนการสอนด้วย
4. ครู เสริ มสร้างนิสัยรักการอ่านการเขียน และการแสวงหาความรู ้อย่างสม่าเสมอโดยให้นกั เรี ยนเลือกอ่าน
หนังสื อที่มีคุณค่าตามความสนใจ ฝึ กอ่านสรุ ปความ ย่อความ เรี ยงความ และเขียนบันทึก โดยบูรณาการและเชื่อมโยง
ภาษาไทยกับกลุ่มสาระการเรี ยนรู ้อื่น เพื่อพัฒนาความสามารถการใช้ภาษาไทย พัฒนาสติปัญญาและคุณธรรมที่
สอดคล้องกับสภาพสังคมปัจจุบนั และพื้นฐานวัฒนธรรมไทย โดยแสดงผลการอ่าน การเขียนที่ชดั เจน
5. ครู จดั กิจกรรมการเรี ยนการสอนให้นกั เรี ยนได้แสดงออก โดยผ่านการทดสอบด้วยข้อสอบ แบบอัตนัย ไม่
น้อยกว่าร้อยละ 70 และได้ผลการเรี ยนรู ้ตามมาตรฐานหลักสู ตร ส่ งเสริ มนักเรี ยนที่มีความรู ้ความสามารถพิเศษด้าน
ภาษาไทยทั้งเป็ นกลุ่มและรายบุคคล ให้พฒั นาในระดับที่สูงขึ้น มีโอกาสศึกษาต่อและประกอบอาชีพตามความถนัด
และความสนใจ
กิจกรรมที่ดาเนินงาน
กิจกรรม
1. ส่ ง เสริ มและพัฒ นาชุ ด การจัด
กิจกรรมเสริ มประสบการณ์ เตรี ย ม
ความพร้ อ มการใช้ ภ าษา ในการ
สื่ อสาร ส าหรั บ เด็ ก ปฐมวัย เพื่ อ
พัฒนาพื้นฐานสู่ การเรี ยนอ่านเขี ย น
ภาษาไทย ที่เหมาะสมกับพัฒนาการ
ต า ม วั ย เ ชื่ อ ม โ ย ง สู่ ร ะ ดั บ
ประถมศึกษา
2. ส่ งเสริ มการวิ จั ย และพั ฒ นา
รู ปแบบการเรี ยนการสอนภาษาไทย
ที่หลากหลายวิธีการ

กลุ่มเป้ าหมาย
ระยะเวลาดาเนินการ
1. ศึกษานิ เทศก์ผูร้ ับผิดชอบ สาระ พฤศจิกายน ปี 2559 –2564
การเรี ยนรู ้ภาษาไทย
2. ครู ผู ้ ส อนระดั บ ปฐมวั ย และ
ประถมศึกษา
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กิจกรรม
3. ถ อ ด บ ท เ รี ย น วิ ธี ก า ร ส อ น
ภาษาไทยในพื้นที่ ที่ผเู ้ รี ยนที่ใช้ภาษา
ถิ่ น สื่ อ สารในชี วิ ต ประจ าวัน และ
เผยแพร่
4. ส่ งเสริ มกิจกรรมการเรี ย นรู ้ ด้วย
บทเพลง รู ปภาพ
5. ส่ ง เ ส ริ ม แ น ว ท า ง ก า ร ส อ น
ขั้ นตอนของห้ อ งเรี ย นคุ ณ ภา พ
ภาษาไทยสู่การปฏิบตั ิจริ ง
6. เผยแพร่ แนวทางการจัดกิจกรรม
ก า ร ส อ น ภ า ษ า ไ ท ย ที่ ป ร ะ ส บ
ผลสาเร็จ

กลุ่มเป้ าหมาย

ระยะเวลาดาเนินการ

• ยุทธศาสตร์ ที่ 3 สร้ างความเข้ มแข็งการบริหารจัดการยกระดับคุณภาพการศึกษา
จุดเน้ น
ส่งเสริ มสนับสนุนการบริ หารจัดการ และบริ หารวิชาการ เพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษาโดยใช้เครื อข่ายกลุ่ม
โรงเรี ยนเป็ นฐานในการพัฒนา
เป้าหมาย
1. ผูอ้ านวยการส านัก งานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษาประถมศึ ก ษาและมัธ ยมศึ ก ษา ในพื้ น ที่ จัง หวัด ชายแดน
ภาคเหนื อ มีการบริ หารจัดการด้านงบประมาณ วิชาการ บุคลากร และการพัฒนาสื่ อการเรี ยนรู ้ เพื่อสนับสนุนการ
พัฒนาการอ่านเขียนภาษาไทยอย่างมีประสิ ทธิ ภาพ ให้แก่ โรงเรี ยนในพื้นที่ ชายแดนภาคเหนื อ ให้ศึกษานิ เทศก์ที่
รับผิดชอบดาเนิ นการกากับ ติดตาม ประเมินผล และให้ความช่วยเหลือในการพัฒนา การอ่านเขียน จัดระบบข้อมูล
สารสนเทศ และการรายงานผลที่เป็ นปัจจุบนั
2. ผูอ้ านวยการโรงเรี ยนสนับสนุ น ส่ งเสริ มและพัฒนาครู ผูส้ อนภาษาไทยและครู สาระ การเรี ยนรู ้อื่น ๆ
รวมทั้งสนับสนุนสื่ อการเรี ยนรู ้ที่เป็ นประโยชน์ต่อการจัดการเรี ยนการสอนภาษาไทย
มาตรการ
1. ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ดาเนินการให้หน่วยงานในสังกัดจัดทาแผนงาน/โครงการ
พัฒนาการเรี ยนการสอนภาษาไทยให้นักเรี ยนอ่านออกเขียนได้ และประเมิ นการอ่านเขียนภาษาไทยแก่ เด็กและ
เยาวชนทุกพื้นที่ โดยสนับสนุนงบประมาณดาเนินงาน พัฒนาครู พัฒนาสื่ อการเรี ยนรู ้ ตามความจาเป็ นให้สอดคล้อง
กับบริ บทของพื้นที่ และติดตามประเมินผล สรุ ปและรายงานผูบ้ ริ หารระดับสูง
2. ส านัก งานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษาประถมศึ ก ษาและมัธ ยมศึ ก ษาจัง หวัด ชายแดนภาคเหนื อ มี แ ผนงาน/
โครงการ พัฒ นาการเรี ย นการสอนภาษาไทย การบริ ห ารจัด การด้า นงบประมาณ บุ ค ลากร และสนับ สนุ นสื่ อ
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การเรี ยนรู ้ ดาเนินการประเมินการอ่านเขียนภาษาไทยของนักเรี ยนระดับประถมศึกษา เพื่อเป็ นข้อมูลในการส่ งเสริ ม
และพัฒนาซ่อมเสริ มนักเรี ยนเป็ นรายบุคคล
3. ศึ ก ษานิ เ ทศก์ที่ รั บ ผิ ด ชอบสาระการเรี ย นรู ้ ภ าษาไทยมี ก ารวิ เ คราะห์ ผ ลการประเมิ น การอ่ า นเขี ย น
ภาษาไทยของนักเรี ยน และดาเนิ นการนิ เทศอย่างเป็ นระบบและสม่าเสมอ ให้ครู ผูส้ อนภาษาไทยจัดทาแผนการ
จัดการเรี ยนรู ้ และนาไปปฏิบตั ิได้จริ งอย่างมีประสิ ทธิภาพ
4. ผูบ้ ริ หารโรงเรี ยนให้ครู ผสู ้ อนภาษาไทยพัฒนานวัตกรรมการเรี ยนรู ้ภาษาไทยเพื่อซ่อมเสริ มแก้ไขปัญหา
นักเรี ยนอ่านไม่ออกเขียนไม่ได้
5. ครู ผสู ้ อนภาษาไทยและกลุ่มสาระการเรี ยนรู ้อื่น ต้องซ่อมเสริ มและร่ วมกันแก้ไขปั ญหานักเรี ยนอ่านไม่
ออกเขียนไม่ได้
กิจกรรมที่ดาเนินงาน
กิจกรรม
1. พัฒนาผูบ้ ริ หารสถานศึกษาให้มี
ความสามารถในการบริ หารวิชาการ
แ ล ะ ก า ร นิ เ ท ศ ภ า ย ใ น อ ย่ า ง มี
ประสิ ทธิภาพ
2. สนั บ สนุ น งบประมาณให้ แ ก่
ส านั ก งานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษาและ
เครื อข่ายกลุ่มโรงเรี ยนเพื่อพัฒนาครู
และพัฒนาสื่ อการเรี ยนรู ้ตามบริ บท
ของเขต
3. วิ เ คราะห์ ผ ลการประเมิ น และ
ก าหนดมาตรการซ่ อ มเสริ ม แก้ไ ข
ปัญหา
4. นิ เ ทศ ติ ด ตามและประเมิ น ผล
การพัฒนาเชิ ง ประจักษ์โดยติ ดตาม
เชิงประจักษ์โรงเรี ยนกลุ่มเป้ า หมาย
ที่มีนักเรี ยนอ่า นไม่ ออกเขีย นไม่ ไ ด้
และที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยนต่า
5. ส รุ ป แ ล ะ ร า ย ง า น ผ ล ก า ร
ดาเนินงานตามลาดับขั้นตอน

กลุ่มเป้ าหมาย
1. ผูอ้ านวยการสานักงานเขต พื้นที่
ก า ร ศึ ก ษ า ป ร ะ ถ ม ศึ ก ษ า แ ล ะ
มัธยมศึกษาเขตพื้นที่จงั หวัดชายแดน
ภาคเหนือ
2. ศึ ก ษานิ เ ทศก์ที่ รั บ ผิ ด ชอบกลุ่ ม
สาระการเรี ยนรู ้ภาษาไทย
3. ผูอ้ านวยการโรงเรี ยน
4. ครู ผสู ้ อน

ระยะเวลาดาเนินการ
พฤศจิกายน ปี 2562 –2565
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• ยุทธศาสตร์ ที่ 4 เร่ งส่ งเสริมการมีส่วนร่ วมขององค์กรภาครัฐ เอกชน และชุมชนท้ องถิ่น
จุดเน้ น
การประสานเครื อข่าย องค์กรภาครัฐ เอกชน และชุมชนท้องถิ่น ในการส่ งเสริ มสนับสนุนการดาเนิ นงาน
พัฒนาการอ่านออกเขียนได้ และยกย่องเชิดชูผดู ้ าเนินการได้ประสบผลสาเร็จ
เป้าหมาย
1. ผูอ้ านวยการสานักงานเขตพื้นที่การศึ กษาประถมศึ กษาและมัธยมศึกษา ศึกษานิ เทศก์ และโรงเรี ยนที่
ดาเนิ นการส่ งเสริ มและพัฒนาการเรี ยนการสอนภาษาไทยประสบผลสาเร็ จได้รับการยกย่องและเป็ นต้นแบบการ
พัฒนาแก่โรงเรี ยนอื่นๆ
2. นักเรี ยนระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษาได้รับการพัฒนาศักยภาพด้านภาษาไทย ตามช่วงวัย
3. หน่วยงานภาครัฐ เอกชน ชุมชนท้องถิ่น และผูป้ กครองมีส่วนร่ วมสนับสนุนพัฒนาและ แก้ไขปัญหาการ
เรี ยนการสอนภาษาไทยแก่โรงเรี ยนในพื้นที่
มาตรการ
1. ส านัก งานคณะกรรมการการศึ ก ษาขั้นพื้ นฐาน ส่ งเสริ มสนับสนุ นให้หน่ วยงานในสังกัดดาเนิ นการ
ประสานองค์กร เครื อข่าย ทั้งภาครัฐ เอกชน ชุมชนท้องถิ่นและผูป้ กครอง เพื่อร่ วมกันส่ งเสริ ม ป้ องกันและแก้ไข
ปั ญหานัก เรี ย นอ่า นไม่ ออกเขี ย นไม่ ไ ด้ นาไปสู่ ก ารอ่านคล่องเขีย นคล่อง ใช้ภาษาไทย เพื่ อการสื่ อสารได้มี ก าร
ประชาสัมพันธ์การดาเนินงานต่อสาธารณชนในรู ปแบบต่าง ๆ
2. สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาและมัธยมศึกษา โรงเรี ยน กาหนดแผนงาน/โครงการส่ งเสริ ม
สนับสนุนให้หน่วยงานในสังกัดดาเนินการประสานองค์กร เครื อข่าย ทั้งภาครัฐ เอกชน ชุมชนท้องถิ่นและผูป้ กครอง
เพื่อร่ วมกันส่ งเสริ ม ป้องกัน และแก้ไขปัญหานักเรี ยนอ่านไม่ออกเขียนไม่ได้ ทั้งด้านสื่ อการเรี ยนรู ้ และองค์ความรู ้ที่
เป็ นประโยชน์ต่อการพัฒนาภาษาไทย เพื่อให้การพัฒนาภาษาไทยเป็ นไปตามมาตรฐานหลักสูตร และพัฒนานักเรี ยน
ได้สูงสุ ดเต็มตามศักยภาพ ควบคู่กบั ทักษะกระบวน การคิด และมีคุณธรรมจริ ยธรรม ช่วยเสริ มสร้างการดารงชีวิต
และสังคมที่ดี เผยแพร่ แก่สถานศึกษา และแหล่งการเรี ยนรู ้อย่างทัว่ ถึง
3. โรงเรี ยน ดาเนิ นการพัฒนานักเรี ยนตามผลการประเมินการอ่านเขียนภาษาไทยทุกกลุ่ม โดยเน้นการ
พัฒนาเป็ นรายบุคคล ให้นกั เรี ยนได้รับการส่งเสริ มศักยภาพด้านภาษาไทยสอดคล้องกับความรู ้ความสามารถ
4. วัด สถาบัน ทางศาสนา ชุ ม ชน องค์ก ารบริ ห ารส่ ว นต าบล องค์ก ารบริ ห ารส่ ว นจัง หวัด หน่ ว ยงาน
ทั้งภาครัฐและเอกชน สนับสนุนห้องสมุดโรงเรี ยน ในด้านหนังสื อเรี ยนและสื่ อสิ่ งพิมพ์อื่นรวมทั้ง สื่ อเทคโนโลยี
ให้มีความพร้อม โดยเฉพาะโรงเรี ยนที่ต้ งั ในเขตพื้นที่ห่างไกล
กิจกรรมที่ดาเนินงาน
กิจกรรม
กลุ่มเป้ าหมาย
1. ประชุมสัมมนาประชารั ฐร่ วม 1. สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาที่
คิดแก้ไขให้นกั เรี ยนอ่านออกเขียน มีนกั เรี ยนอ่านไม่ออกเขียนไม่ได้
ได้
อัตราสูง

ระยะเวลาดาเนินการ
ปี 2562 –2565
เดือนพฤศจิกายน - กันยายน
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กิจกรรม
2. เยี่ ย มบ้า นนัก เรี ย นที่ มี ปั ญ หา
อ่านไม่ออกเขียนไม่ได้
3. จั ด กิ จ กรรมแข่ ง ขั น ทั ก ษะ
ภาษาไทย ด้านการอ่านการเขียน
4. ระดมภาคีเครื อข่ายสร้างการมี
ส่ วนร่ วมพัฒนายกระดับคุ ณภาพ
การศึกษา
5. ยกย่องเชิ ดชู เกี ย รติ ส านัก งาน
เขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษา/โรงเรี ยน /
ศึ ก ษานิ เ ทศก์ /ครู ที่ ด าเนิ น งาน
ประสบผลส าเร็ จ /องค์ก รภาครั ฐ
เ อ ก ช น แ ล ะ ชุ ม ช น ท้ อ ง ถิ่ น ที่
ดาเนินงานประสบผลสาเร็จ
6. สนั บ สนุ น โรงเรี ยนสรรหา
บุคลากรที่เป็ นชนเผ่าเข้ามามีส่วน
ร่ วมในการจัดการเรี ยนการสอน

กลุ่มเป้ าหมาย
2. โรงเรี ย นที่ มี นัก เรี ย นอ่า น ไม่
ออกเขียนไม่ได้อตั ราสูง
3. นั ก เรี ย นที่ มี ศั ก ย ภาพด้ า น
ภาษาไทย หรื อ สนใจภาษาไทย
เป็ นพิเศษ
4. สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
5. ศึกษานิ เทศก์ และโรงเรี ยน ที่
ด า เ นิ น ก า ร พั ฒ น า ภ า ษ า ไ ท ย
ประสบผลสาเร็จ

ระยะเวลาดาเนินการ

ประโยชน์ ที่คาดว่าจะได้รับ
1. นักเรี ยนในพื้นที่จงั หวัดชายแดนภาคเหนื ออ่านออกเขียนได้ อ่านคล่องเขียนคล่อง มีประสิ ทธิภาพในการ
ใช้ภาษาเพื่อการสื่ อสาร และสื่ อสารได้อย่างสัมฤทธิ์ผล มีผลสัมฤทธิ์การเรี ยนภาษาไทยสู งขึ้น ส่งผลต่อการเรี ยนกลุ่ม
สาระการเรี ยนรู ้อื่นซึ่งจะเป็ นการยกระดับคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาโดยรวม
2. ครู ผสู ้ อนภาษาไทยมีศกั ยภาพพัฒนาการจัดการเรี ยนรู ้ภาษาไทยอย่างมีประสิ ทธิภาพและครู กลุ่มสาระการ
เรี ย นรู ้ อื่ น ร่ ว มส่ ง เสริ ม การใช้ ภ าษาไทยของนัก เรี ย น โดยการเชื่ อ มโยงและบู ร ณาการ การเรี ยนรู ้ ไ ด้อ ย่ า งมี
ประสิ ทธิภาพ
3. ผูอ้ านวยการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา ศึกษานิเทศก์ภาษาไทย และผูม้ ีบทบาทเกี่ยวข้องกับการพัฒนา
ภาษาไทย ทุกระดับ ในพื้นที่จงั หวัดชายแดนภาคเหนื อ ร่ วมกันส่ งเสริ มและพัฒนาภาษาไทย อย่างต่อเนื่ อง จริ งจัง
และเป็ นระบบ
4. ทุกภาคส่ วนมีส่วนร่ วมกันพัฒนาภาษาไทย ในพื้นที่จงั หวัดชายแดนภาคเหนื อ ให้เด็กและเยาวชนกลุ่ม
ชาติพนั ธุ์ เรี ยนรู ้ภาษาไทยด้วยความรักและภาคภูมิใจในฐานะภาษาประจาชาติ
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ยุทธ์ ศาสตร์ จังหวัดเชียงราย
ประเด็นยุทธ์ ศาสตร์ ที่ 1 พัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันด้านการค้า การลงทุนการเป็ นศูนย์กลางคมนาคม
การท่องเที่ยวและวิถีการผลิตการเกษตรยัง่ ยืนเชื่อมโยงกับกลุ่มประเทศ GMS และ ASEAN
กลยุทธ์
1. พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานหลักเพื่ออานวยความสะดวกทางระบบโลจิสติกส์ รวมทั้งสนับสนุนการลงทุน
เพื่อรองรับการเติบโตทางเศรษฐกิจในกลุ่มประเทศ GMS/AC+6
2. เพิ่มผลผลิต พัฒนาคุณภาพ ลดต้นทุนและส่ งเสริ มการแปรรู ปเพื่อสร้างคุณค่า พัฒนาระบบตลาดสิ นค้า
เกษตรปลอดภัยและสนับสนุนระบบชลประทานเพื่อการเกษตรอย่างยัง่ ยืน
3. ยกระดับการท่องเที่ยวและพัฒนาภูมิปัญญาท้องถิ่นสู่ ผลิตภัณฑ์สินค้า OTOP และ SME เพื่อเพิ่มมูลค่า
การแข่งขัน
4. การส่ งเสริ มความร่ วมมือการค้าชายแดนในภาพรวม เพื่อให้เกิดการแข่งขันเสรี ทางเศรษฐกิจกับกลุ่ม
ประเทศ GMS/AC+6
ประเด็นยุทธ์ ศาสตร์ ที่ 2 การใช้บริ บทด้านการศึกษาศิลปวัฒนธรรมที่เป็ นเอกลักษณ์ของท้องถิ่นตามแนวคิดทาง
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อสร้างภูมิกนั ของครอบครัว ชุมชน และสังคม
กลยุทธ์
1. เพิ่มประสิ ทธิ ภาพการศึกษาทุกระดับ ส่ งเสริ มการศาสนา เรี ยนรู ้ศิลปะและวัฒนธรรมล้านนาของจังหวัด
และกลุ่มประเทศ GMS/AC เพื่อเข้าสู่ประชาคมอาเซียน
2. ส่งเสริ มการเรี ยนรู ้ อนุรักษ์และเผยแพร่ วฒั นธรรม ประเพณี สังคมและค่านิยมล้านนาเชื่อมโยงวัฒนธรรม
อาเซียน
3. สนับ สนุ น ให้ป ระชาชนน้อ มน าหลัก ปรั ช ญาเศรษฐกิ จ พอเพี ย งเป็ นวิ ถี ชี วิ ต เพื่ อ สร้ า งภู มิ คุ้ม กัน ของ
ครอบครัว ชุมชน และสังคม
ประเด็นยุทธ์ ศาสตร์ ที่ 3 การพัฒนาคุณภาพชีวิตเพื่อให้ประชาชนอยูเ่ ย็นเป็ นสุข
กลยุทธ์
1. สนับสนุนให้มีระบบการบริ การสาธารณสุข และการแพทย์ที่มีมาตรฐานครอบคลุมและเข้าถึงประชาชน
ในพื้นที่
2. พัฒนาสังคมเชิงคุณภาพที่มีความเอื้ออาทรต่อกัน
3. พัฒนาศักยภาพแรงงานในการผลิตสิ นค้าล้านนาเชิงสร้างสรรค์ เพื่อเพิ่มมูลค่าและการแข่งขันตลาดของ
กลุ่มประเทศ GMS และกลุ่มประเทศอาเซียน
4. สนับสนุ นการลงทุนด้านการพัฒนาทรัพยากรมนุ ษย์และทักษะการใช้ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่
ทันสมัย
5. บริ หารจัดการเครื อข่ายทางสังคมและแก้ไขปั ญหายาเสพติด อาชญากรรมในพื้นที่และชายแดน การค้า
มนุษย์รวมทั้งแรงงานต่างด้าวผิดกฎหมาย
6. สนับสนุนการปกครองระบอบประชาธิปไตยและความมัน่ คงของพื้นที่ภายในและตามแนวชายแดน
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ประเด็นยุทธ์ ศาสตร์ ที่ 4 การพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่ งแวดล้อมให้ดารงความสมบูรณ์และยัง่ ยืน
กลยุทธ์
1. สนับ สนุ น ฟื้ นฟู อนุ รั ก ษ์ท รั พ ยากรธรรมชาติ แ ละสิ่ ง แวดล้อ ม รวมทั้ง การบริ ห ารจัดการน้ า อย่า งมี
ประสิ ทธิภาพและดุลยภาพที่ยงั่ ยืน
2. สนับ สนุ น ให้มี ร ะบบการป้ อ งกัน และบรรเทาสาธารณภัย /ภัย ธรรมชาติ การวางและจัด ท าผังเมื อง
ตลอดจนการพัฒนาเมืองตามผังเมืองที่รวดเร็วมีประสิ ทธิภาพ
6.) มาตรฐานการศึกษา ของ สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) ของโรงเรียนสามัคคีวิทยาคม 2
เพื่อการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา
มาตรฐาน
ค่าเป้าหมาย
มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผู้เรียน
1.1 ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผูเ้ รี ยน
70
1. ความสามารถในการอ่าน การเขียน การสื่ อสารและการคิดคานวณ ตามเกณฑ์ของแต่
ละดับชั้น
65
2. ความสามารถในการวิเคราะห์และคิดอย่างมีวิจารณญาณ อภิปราย แลกเปลี่ยนความคิดเห็น และ
แก้ปัญหา
80
3. ความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่ อสาร
40
4. ความก้าวหน้าทางการเรี ยนตามหลักสูตรสถานศึกษา
50
5. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยนและพัฒนาการจากผลการสอบวัดระดับชาติ
85
6. ความพร้อมในการศึกษาต่อ การฝึ กงานหรื อการทางาน
1.2 คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผูเ้ รี ยน
70
1. การมีคุณลักษณะและค่านิ ยมที่ดีตามที่สถานศึกษากาหนดโดยไม่ขดั กับกฎหมายและ
วัฒนธรรมอันดีของสังคม
80
2. ความภูมิใจในท้องถิ่นและความเป็ นไทย
80
3. การยอมรับที่จะอยูร่ ่ วมกันบนความแตกต่างและหลากหลาย
70
4. สุขภาวะทางร่ างกายและลักษณะจิตสังคม
มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการของผู้บริหารสถานศึกษา
95
1.1 การมีเป้าหมาย วิสัยทัศน์ และพันธกิจที่สถานศึกษากาหนดชัดเจน
1.2 การวางแผนพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาของสถานศึกษา
75
1. การวางแผนและด าเนิ น งานพัฒ นาวิ ช าการที่ เ น้ น คุ ณ ภาพของผู ้เ รี ยนรอบด้า น
ทุกกลุ่มเป้าหมาย และดาเนินการอย่างเป็ นรู ปธรรม
80
2. การวางแผนและดาเนินงานพัฒนาครู และบุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ
65
3. การวางแผนการบริ หารและการจัดการข้อมูลสารสนเทศอย่างเป็ นระบบ
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มาตรฐาน
ค่าเป้าหมาย
4. การวางแผนและจัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมที่ เอื้ อต่อการจัดการเรี ย นรู ้
70
อย่างมีคุณภาพ
1.3 การมีส่วนร่ วมของผูเ้ กี่ยวข้องทุกฝ่ าย และการร่ วมรับผิดรับชอบต่อผลการจัดการศึกษา ให้
70
มีคุณภาพและได้มาตรฐาน
1.4 การกากับ ติดตาม ประเมินผลการบริ หารและการจัดการศึกษา
60
มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้ นผู้เรียนเป็ นสาคัญ
80
3.1 การมีกระบวนการเรี ยนการสอนที่สร้างโอกาสให้ผเู ้ รี ยนทุกคนมีส่วนร่ วม
65
3.2 การจัดการเรี ยนการสอนที่ยดึ โยงกับบริ บทของชุมชนและท้องถิ่น
80
3.3 การตรวจสอบและประเมินความรู ้ความเข้าใจของผูเ้ รี ยนอย่างเป็ นระบบ และมีประสิ ทธิภาพ
มาตรฐานที่ 4 ระบบการประกันคุณภาพภายในที่มีประสิ ทธิผล
80
การใช้ระบบการประกันคุณภาพภายในเพื่อยกระดับคุณภาพการจัดการศึกษาให้ดียงิ่ ขึ้น
มาตรฐานการเรี ยนร่ วม เพื่อการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา
สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
กระทรวงศึกษาธิการ
……………………………………………
ประกอบด้วย 4 ด้าน 4 มาตรฐาน 17 ตัวบ่งชี้ ดังนี้
ด้านที่ 1 มาตรฐานด้านคุณภาพผูเ้ รี ยน
มี 1 มาตรฐาน 1 ตัวบ่งชี้
ด้านที่ 2 มาตรฐานด้านการจัดการเรี ยนการสอน
มี 1 มาตรฐาน 8 ตัวบ่งชี้
ด้านที่ 3 มาตรฐานด้านการบริ หารจัดการเรี ยนร่ วม
มี 1 มาตรฐาน 6 ตัวบ่งชี้
ด้านที่ 4 มาตรฐานด้านการสร้างสังคมแห่งการเรี ยนรู ้
มี 1 มาตรฐาน 2 ตัวบ่งชี้
มาตรฐาน / ตัวบ่ งชี้
ด้านที่ 1 มาตรฐานด้ านคุณภาพผู้เรียน
มาตรฐานที่ 1 ผูเ้ รี ยนมีผลการพัฒนาเต็มศักยภาพ
ตัวบ่ งชี้ที่ 1 ผูเ้ รี ยนมีผลการพัฒนาเต็มศักยภาพตามที่กาหนดไว้ในแผนการจัด
การศึกษาเฉพาะบุคคล (Individualized Education Program : IEP)
ด้านที่ 2 มาตรฐานด้านการจัดการเรียนการสอน
มาตรฐานที่ 2 ครู ปฏิบตั ิงานเรี ยนร่ วมอย่างมีประสิ ทธิภาพและเกิดประสิ ทธิผล
ตัวบ่ งชี้ที่ 2.1 ครู มีความรู ้ ความเข้าใจ เจตคติที่ดีต่อการจัดการเรี ยนร่ วมและ
ปฏิบตั ิต่อผูเ้ รี ยนอย่างเหมาะสม

ค่าเป้าหมาย
มาตรฐาน/ตัวบ่ งชี้
ระดับดีเยีย่ ม
ร้อยละ 100

ระดับดีเยีย่ ม
ร้อยละ 100
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ค่าเป้าหมาย
มาตรฐาน/ตัวบ่ งชี้
ร้อยละ 50
ตัวบ่ งชี้ที่ 2.2 ครู เข้ารับการฝึ กอบรมหรื อพัฒนาให้มีทกั ษะในการจัดการเรี ยน
มาตรฐาน / ตัวบ่ งชี้

ร่ วม
ตัวบ่ งชี้ที่ 2.3 ครู มีการจัดทาแผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคล (IEP)
ตัว บ่ งชี้ที่ 2.4 ครู จัดท าแผนการสอนเฉพาะบุคคล(Individual Implementation
Plan : IIP) ที่สอดคล้องกับ (IEP)
ตั ว บ่ ง ชี้ ที่ 2.5 ครู จัด หา ผลิ ต และใช้ เ ทคโนโลยี สิ่ ง อ านวยความ สะดวก
สื่ อ บริ การ และความช่วยเหลืออื่นใดทางการศึกษาในการพัฒนาผูเ้ รี ยนตามความ
ต้องการจาเป็ นพิเศษทางการศึกษา
ตัวบ่ งชี้ที่ 2.6 ครู จดั การเรี ยนรู ้เพื่อพัฒนาผูเ้ รี ยนเฉพาะบุคคลอย่างเหมาะสม
ตัวบ่ งชี้ที่ 2.7 ครู มีการวัดและประเมินผลที่หลากหลายสอดคล้องกับผูเ้ รี ยน
ตัวบ่ งชี้ที่ 2.8 ครู ใช้กระบวนการวิจยั เพื่อพัฒนาผูเ้ รี ยนเฉพาะบุคคล
ด้านที่ 3 มาตรฐานด้านการบริหารจัดการเรียนร่ วม
มาตรฐานที่ 3 ผู ้บ ริ ห าร บริ ห ารจัด การเรี ย นร่ ว มอย่ า งมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพและเกิ ด
ประสิ ทธิผล
ตัว บ่ งชี้ที่ 3.1 ผูบ้ ริ หารมี ค วามรู ้ ความเข้าใจ เจตคติ และมี วิสัย ทัศน์ใ นการ
บริ หารจัดการเรี ยนร่ วม
ตัวบ่ งชี้ที่ 3.2 ผูบ้ ริ หารมีการบริ หารจัดการเรี ยนร่ วมตามโครงสร้างซีท (SEAT
Framework)
ตัวบ่ งชี้ที่ 3.3 ผูบ้ ริ หารมีการบริ หารจัดการเรี ยนร่ วม โดยใช้โรงเรี ยนเป็ นฐาน
(SBM)
ตัวบ่ งชี้ที่ 3.4 ผูบ้ ริ หารสามารถบริ หารจัดการเรี ยนร่ วมให้บรรลุเป้าหมายตามที่
กาหนดไว้ในแผนปฏิบตั ิการจัดการเรี ยนร่ วม
ตัวบ่ งชี้ที่ 3.5 สถานศึกษามีกระบวนการเปลี่ยนผ่าน (Transition)
ตัวบ่ งชี้ที่ 3.6 มีการส่งเสริ ม สนับสนุน ยกย่องเชิดชูเกียรติบุคคล และองค์กรที่
มีส่วนร่ วม ด้านการจัดการเรี ยนร่ วม
ด้านที่ 4 มาตรฐานด้ านการสร้ างสั งคมแห่ งการเรียนรู้
มาตรฐานที่ 4 สถานศึกษามีการสร้าง ส่ งเสริ ม สนับสนุนให้สถานศึกษาเป็ นสังคม
แห่งการเรี ยนรู ้ดา้ นการจัดการเรี ยนร่ วม
ตัวบ่ งชี้ที่ 4.1 พัฒนาแหล่งเรี ยนรู ้ดา้ นการจัดการเรี ยนร่ วมในโรงเรี ยนให้ผเู ้ รี ยน
และครอบครัวสามารถเข้าถึงและใช้ประโยชน์ได้

ร้อยละ 100
ร้อยละ 100
ร้อยละ 100

ร้อยละ 100
ร้อยละ 100
ร้อยละ 100
ระดับดีเยีย่ ม
ร้อยละ 100
ร้อยละ 100
ร้อยละ 100
ร้อยละ 100
ร้อยละ 50
ร้อยละ 100
ระดับดีเยีย่ ม
ร้อยละ 100
ร้อยละ 100
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มาตรฐาน / ตัวบ่ งชี้

ค่าเป้าหมาย
มาตรฐาน/ตัวบ่ งชี้

ตัวบ่ งชี้ที่ 4.2 มีการแลกเปลี่ยนเรี ยนรู ้ดา้ นการจัดการเรี ยนร่ วม ระหว่างบุคลากร
ภายในสถานศึกษาระหว่างสถานศึกษา กับครอบครัว ชุมชน และองค์กรที่เกี่ยวข้อง
วิเคราะห์ สถานศึกษาจากผลการประเมิน (SWOT)
ปัจจัยภายในสถานศึกษา
จุดเด่ น
จุดควรพัฒนา
• ด้านผลการจัดการศึกษา
• ด้านผลการจัดการศึกษา
ผูเ้ รี ยนมีสุขภาพกาย สุ ขภาพจิตที่ดี เกิดจาก
ผูเ้ รี ยนส่วนหนึ่งขาดความใฝ่ รู ้และเรี ยนรู ้ดว้ ย
การฝึ กฝนและกิ จ กรรมที่ ส ถานศึ ก ษาจัด ขึ้ น เพื่ อ ตนเอง มี ผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ย นต่ ากว่าระดับ ดี
ส่งเสริ มสุขภาพ ผูเ้ รี ยนมีคุณธรรม จริ ยธรรม เป็ นลูก เกือบทุกกลุ่มสาระการเรี ยนรู ้ เช่น สาระการเรี ยนรู ้
ที่ดี เป็ นศิษย์ที่ดี และมีจิตสาธารณะ ช่วยเหลือสังคม คณิตศาสตร์ ภาษาต่างประเทศ ระดับ ต้องปรับปรุ ง
สถานศึ ก ษา ชุ ม ชนเป็ นอย่ า งดี คิ ด เป็ นท าเป็ น เร่ งด่วน สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม ระดับ
ปรั บ ตัว เข้า กั บ เพื่ อ นๆได้ และเป็ นสั ง คมขนาด ต้องปรับปรุ ง ส่ วนภาษาไทย วิทยาศาสตร์ การงาน
เหมาะสม ดูแลผูเ้ รี ยนได้ทวั่ ถึง ผูเ้ รี ยนมีคุณลักษณะ อาชีพและเทคโนโลยี ระดับ พอใช้
ตามจุดเน้นที่เป็ นอัตลักษณ์ โดยเฉพาะการเป็ นผูม้ ี
จิ ตอาสา และส่ ง ผลต่อเอกลักษณ์ ข องสถานศึกษา
ด้านการส่ งเสริ มคุณธรรม จริ ยธรรม โดยเฉพาะการ
ยิ้ ม ไหว้ ทัก ทายอย่ า งนบน้ อ ม และสถานศึ ก ษา
สามารถส่ ง เสริ ม ผู ้เ รี ย นมี ส่ ว นร่ ว มกิ จ กรรมตาม
โครงการอาหารกลางวันได้เป็ นอย่างดี
• ด้านการบริ หารจัดการศึกษา
ผูบ้ ริ หารมีความรู ้ความสามารถ เป็ นผูน้ าทีม
สามารถบริ หารจัด การตามบทบาทได้เ ป็ นอย่า งดี
มาก ใช้กระบวนการมีส่ วนร่ วมกับคณะกรรมการ
สถานศึกษา ปรับปรุ งบรรยากาศและสภาพแวดล้อม
ให้ เ อื้ อ ต่ อ การเรี ย นการสอน และสถานศึ ก ษายัง
สามารถด าเนิ น งานตามข้ อ เสนอแนะของการ
ประเมินคุณภาพภายนอกรอบสองจาก สมศ. ได้ คือ
สามารถยกระดับ มาตรฐานให้ สู ง ขึ้ น จนเป็ นที่ พึ ง
พอใจของผูร้ ับบริ การ
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ปัจจัยภายในสถานศึกษา
• ด้านการจัดการเรี ยนการสอนที่เน้นผูเ้ รี ยนเป็ น
สาคัญ
สถานศึ ก ษาสามารถส่ ง เสริ มพัฒนาครู ทุก
คนให้เป็ นครู มืออาชีพ พัฒนาทั้งวิชาการและวิชาชีพ
อย่างต่อเนื่ อง ส่ งผลให้ส่วนใหญ่มีความสามารถใน
การจัดกระบวนการเรี ยนรู ้หรื อการเรี ยนการสอนมี
ประสิ ทธิ ผล เน้นผูเ้ รี ยนเป็ นสาคัญ โดยมีแนวโน้ม
ของผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยนดีข้ นึ ตามลาดับ
• ด้านการประกันคุณภาพภายใน
สถานศึ ก ษาและต้ น สั ง กั ด ร่ วมมื อ กั น
วางแผนพัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายใน ให้
เป็ นเป็ นไปตามกฎกระทรวงศึ ก ษาธิ ก าร พ.ศ.
๒๕๕๓ และมี แ นวโน้ ม การพัฒ นาของผลการ
ประเมินตนเองโดยสถานศึกษาสู งขึ้นอย่างต่อเนื่อง
ปัจจัยภายนอกสถานศึกษา
โอกาส
อุปสรรค
สถานศึกษามีคณะกรรมการสถานศึก ษาที่
ผูเ้ รี ยนเป็ นชนเผ่าหลายชนเผ่า หลายภาษา
เป็ นผูบ้ ริ หารสถานศึ ก ษานี้ แต่ เดิ ม และเป็ นผูก้ ่ อตั้ง ยากต่อการเข้าใจอย่างท่องแท้ ทาให้ตอ้ งใช้เวลาใน
โรงเรี ยนนี้มาเป็ นประธานคณะกรรมการสถานศึกษา การพัฒนามากยิง่ ขึ้นกว่าจะประสบผลสาเร็ จ
เป็ นผูผ้ ูส้ นับสนุ นทรัพยากร และเป็ นผูน้ าชุมชนใน
การระ ดมท รั พย าก ร เพื่ อ พั ฒ น าส ถ าน ศึ ก ษ า
นอกจากนี้ สถานศึกษามีวฒั นธรรมที่หลากหลายเอื้อ
ต่อการเรี ยนรู ้และภูมิปัญญาท้องถิ่นพร้อมร่ วมมื อใน
การพัฒนาการเรี ยนการสอน
ข้ อเสนอแนะเพื่ อพั ฒ นามาต รฐานคุ ณ ภาพสถานศึ กษาตามมาต รฐานกฎกระ ทรวงว่ าด้ วย ระ บบ
หลักเกณฑ์ และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. 2553
1.มาตรฐานด้านผลการจัดการศึกษา
1) ผูเ้ รี ยนควรได้รับการพัฒนาความรู ้ความสามารถ ทักษะวิชาการ ความตระหนักในการให้ ความสาคัญใน
ผลการสอบ O-NET โดยเฉพาะครู ควรจัดให้มีการวัดผลและประเมินอย่างเป็ นระบบและต่อเนื่ อง แล้วนาผลการ
ประเมินไปปรับปรุ งพัฒนาการเรี ยนการสอน รวมทั้งควรหาวิธีการปรับกระบวนการเรี ยนการสอนให้สอดคล้องกับ
ผูเ้ รี ยนตามศักยภาพ สถานศึกษาควรนิ เทศ กากับ ติดตาม ใช้ผลการทดสอบเพื่อ การพัฒนาคุณภาพการศึกษา เช่น
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พัฒนาการเรี ยนการสอน เครื่ องมือวัดผล สื่ อการสอน ปรับกิจกรรมเสริ มหลักสู ตรที่เน้นการพัฒนาคุณภาพทาง
วิชาการหรื อเพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยนเป็ นสาคัญ
2) ผูเ้ รี ยนควรได้รับการคัดกรอง จัดกลุ่มตามสภาพปั ญหา เพื่อความเข้มข้นของการพัฒนาคุณภาพทาง
วิชาการ หรื อเพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยนตามกลุ่มของผูเ้ รี ยนอย่างเหมาะสม เช่น สอนซ่อมกลุ่มอ่อน สอน
เสริ มกลุ่มปานกลาง มอบหมายงานพิเศษที่ทา้ ทายให้กลุ่มเก่ง หรื อเพื่อนช่วยเพื่อน ทั้งนี้ ครู ตอ้ งใช้ผลประเมินเพื่อ
พัฒนาคุณภาพผูเ้ รี ยน พัฒนาการสอน สื่ อ ปรับการจัดกิจกรรมให้ผเู ้ รี ยนได้รับประสบการณ์ตรงมากยิง่ ขึ้น ปรับแบบ
ติดตาม และใช้ผลประเมินเพื่อการวางแผนพัฒนาผูเ้ รี ยนเป็ นรายเป็ นรายกลุ่มสาระการเรี ยนรู ้ โดยร่ วมมือกับคณะครู
และหน่วยงานทางการศึกษาอื่นๆ เช่น โรงเรี ยนคู่พฒั นา มหาวิทยาลัย ในลักษณะการทาข้อตกลงร่ วมกั น เพื่อการ
ยกระดับคุณภาพทางวิชาการเป็ นสาคัญ
3) ผูเ้ รี ยนควรได้รับการส่ งเสริ มให้มีวินยั ใฝ่ รู ้ รักการเรี ยนรู ้ตลอดชีวิต โดยเฉพาะการเรี ยนรู ้ดว้ ยตนเองจาก
สื่ อเทคโนโลยี จากการอ่าน การสื บค้นจากสื่ อออนไลน์ โดยครู ควรกาหนดประเด็น หัวข้อการสื บค้นหรื อมอบหมาย
งานให้สืบค้น สรุ ปเป็ นรายงานนาเสนอหน้าชั้นให้เพื่อนๆ หรื อครู แสดงความคิดเห็นร่ วมวิพากษ์วิจารณ์นวัตกรรม
หรื อตัวอย่างการปฏิบตั ิที่ดี (Good Practice) ของสถานศึกษาที่เป็ นประโยชน์ต่อสังคม
1.น้ าพริ กคาเดียว
2.โครงการอาหารกลางวัน
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ตอนที่ 3

ทิศทางการพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา

=======================================================================
วิสัยทัศน์ (Vision)
โรงเรี ยนส่งเสริ มกีฬา นาหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง สู่มาตรฐานสากล
พันธกิจ (Mission)
1. พัฒนาหลักสู ตร การจัดการเรี ยนรู ้ และทักษะกีฬาโดยยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงให้เทียบเคียง
มาตรฐานสากล
2. พัฒนาผูเ้ รี ยนให้มีคุณภาพตามค่าเป้าหมายของสถานศึกษาโดยเทียบเคียงตามมาตรฐานสากล
3. พัฒ นาบุ ค ลากรให้ มี ส มรรถนะตามมาตรฐานวิ ช าชี พ โดยน้ อ มน าหลัก ปรั ช ญาเศรษฐกิ จ พอเพี ย ง
ไปประยุกต์ใช้ในการดาเนินชีวิต
4. พัฒนาระบบการบริ การจัดการศึกษาด้วยระบบคุณภาพองค์รวม
5. ปรับพัฒนาบริ บทของสถานศึกษา แหล่งเรี ยนรู ้ให้เป็ นมิตรต่อสิ่ งแวดล้อม
เป้าประสงค์/เป้าหมาย (Objective/Goal)
1. โรงเรี ยนมีการจัดการเรี ยนรู ้โดยยึดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงให้เทียบเคียงมาตรฐานสากล
2. ผูเ้ รี ยนมีคุณภาพตามค่าเป้าหมายของสถานศึกษาโดยเทียบเคียงมาตรฐานสากล
3. บุคลากรให้มีสมรรถนะตามมาตรฐานวิชาชีพโดยน้อมนาหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปประยุกต์ใช้ใน
การดาเนินชีวิตได้อย่างมีความสุข
4. โรงเรี ยนมีระบบการบริ การจัดการศึกษาด้วยระบบคุณภาพองค์รวม ตามหลักธรรมาภิบาลและการกระจาย
อานาจ
กลยุทธ์ ระดับสถานศึกษา
1. พัฒนาผูเ้ รี ยนให้มีคุณภาพตามค่าเป้าหมายของสถานศึกษาเทียบเคียงมาตรฐานสาก
2. พัฒนาครู และบุคลากรให้มีประสิ ทธิ ภาพตามเกณฑ์มาตรฐานวิชาชี พโดยน้ อมนาหลักปรัชญาเศรษฐกิ จ
พอเพียงมาประยุกต์ใช้ในการดาเนินชีวิต
3. พัฒนาประสิ ทธิภาพการบริ หารจัดการด้วยระบบคุณภาพองค์รวม
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ตอนที่ 4

ยุทธศาสตร์ การพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา
ปี งบประมาณ 2562

กลยุทธ์ ระดับสถานศึกษา
โครงการ
1. พั ฒ น า ผู ้ เ รี ย น ใ ห้ มี 1. พัฒนากลุ่มสาระการเรี ยนรู ้ ก าร
คุ ณภาพตามค่ าเป้ าหมาย งานอาชีพและเทคโนโลยี
ข อ ง ส ถ า น ศึ ก ษ า 2. พั ฒ นากลุ่ ม สาระการเรี ยนรู ้
เทียบเคียงมาตรฐานสาก คณิตศาสตร์
3. พั ฒ นากลุ่ ม สาระการเรี ยนรู ้
ภาษาต่างประเทศ
4. พั ฒ นากลุ่ ม สาระการเรี ยนรู ้
ภาษาไทย
5. พั ฒ นากลุ่ ม สาระการเรี ยนรู ้
วิทยาศาสตร์
6. พั ฒ นากลุ่ ม สาระการเรี ยนรู ้
ศิลปะ
7. พั ฒ นากลุ่ ม สาระการเรี ยนรู ้
สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
8. พั ฒ นากลุ่ ม สาระการเรี ยนรู ้
สุขศึกษาและพละศึกษา
9. พั ฒ นาสื่ อการเรี ยนการสอน
กลุ่มสาระการเรี ยนรู ้คณิตศาสตร์
10. พั ฒ นาสื่ อการเรี ยนการสอน
กลุ่มสาระการเรี ยนรู ้ภาษาต่างประเทศ
11. พั ฒ นาสื่ อการเรี ยนการสอน
กลุ่มสาระการเรี ยนรู ้ภาษาไทย
12. พั ฒ นาสื่ อการเรี ยนการสอน
กลุ่มสาระการเรี ยนรู ้วิทยาศาสตร์
13. พั ฒ นาสื่ อการเรี ยนการสอน
กลุ่มสาระการเรี ยนรู ้ศิลปะ

ผู้รับผิดชอบ
นายธีระ อะทะวงษา

งบประมาณ
3,000

นางสุวภัทร ปันธุ

5,000

นางศิริลกั ษณ์ บุญทอง

5,000

นางกาญจนา จนาพิระกนิฎฐ์

2,000

นายเฉลิมเกียรติ ไชยอุประ

5,000

นางพรสวรรค์ กัมพลานนท์

5,000

นางพัชรี ชัยศิลปิ น

4,000

นายชูเกียรติ วิชยั ทา

10,000

นางสุวภัทร ปันธุ

5,000

นางศิริลกั ษณ์ บุญทอง

3,000

นางกาญจนา จนาพิระกนิฎฐ์

5,000

นายเฉลิมเกียรติ ไชยอุประ

5,000

นางพรสวรรค์ กัมพลานนท์

5,000
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โครงการ
14. พั ฒ นาสื่ อการเรี ยนการสอน
กลุ่ ม สาระการเรี ยนรู ้ สั ง คมศึ ก ษา
ศาสนา และวัฒนธรรม
15. พัฒนาผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยน
กลุ่มสาระการเรี ยนรู ้คณิตศาสตร์
16. พัฒนาผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยน
กลุ่มสาระการเรี ยนรู ้ภาษาต่างประเทศ
17. พัฒนาผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยน
กลุ่มสาระการเรี ยนรู ้ภาษาไทย
18. พัฒนาผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยน
กลุ่มสาระการเรี ยนรู ้วิทยาศาสตร์
19. พัฒนาผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยน
กลุ่มสาระการเรี ยนรู ้ศิลปะ
20. พัฒนาผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยน
กลุ่ ม สาระการเรี ยนรู ้ สั ง คมศึ ก ษา
ศาสนา และวัฒนธรรม
21. งานแนะแนว
22. วันศิลป์ กวีศรี ประชาธิปไตยต้าน
ภัยยาเสพติด
23. พัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา
เรี ยนรวม
24. การแข่งขันทักษะทางวิชาการ
25. รักการอ่าน
26. การศึ ก ษาเรี ย นรู ้ ท้ ัง ภายในและ
ภายนอกโรงเรี ยน
27. ค่ายวิชาการ
28. จั ด การเรี ยนรู ้ บู ร ณาการแบบ
ครบวงจร
29. กี ฬ ากลุ่ ม มั ธ ยมศึ ก ษาจั ง หวัด
เชียงราย
30. กีฬากลุ่มมัธยมศึกษาตอนปลาย
เชียงรายเขต 1

ผู้รับผิดชอบ
นางพัชรี ชัยศิลปิ น

งบประมาณ
ไม่ใช้งบ

นางสุวภัทร ปันธุ

8,000

นางศิริลกั ษณ์ บุญทอง

18,000

นางกาญจนา จนาพิระกนิฎฐ์

8,000

นายเฉลิมเกียรติ ไชยอุประ

10,000

นางพรสวรรค์ กัมพลานนท์

5,000

นางพัชรี ชัยศิลปิ น

2,000

นางกาญจนา จนาพิระกนิฎฐ์
นางกาญจนา จนาพิระกนิฎฐ์
นางศิริพร ดอนชัย

4,310+40,000
12,250
2,500

นางศิริลกั ษณ์ บุญทอง
นางศิริลกั ษณ์ บุญทอง
นางสุวภัทร ปันธุ

56,000
ไม่ใช้งบ
100,000

นางสุวภัทร ปันธุ
นางสุวภัทร ปันธุ

41,311
80,000

นายชูเกียรติ วิชยั ทา

30,740

นายชูเกียรติ วิชยั ทา

60,850
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โครงการ
31. กีฬาเพื่อความเป็ นเลิศ
32. กีฬาสี
33. ลูกเสื อ- ยุวกาชาด
34. ป ฏิ รู ป ก า ร เ รี ย น รู ้ โ ด ย ใ ช้
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่ อสาร
35. พั ฒ นาระบบดู แ ลช่ ว ยเหลื อ
นักเรี ยน
36. พัฒนาสภานักเรี ยน
37. ส่งเสริ มคุณธรรม จริ ยธรรม
38. โรงเรี ยนคุณธรรม
39. งานอนามัย
40. เศรษฐกิ จพอเพี ย ง ปลู ก ผัก ครั้ ง
เดียว กินไปสิ บปี ชีววิถี ชีวีปลอดภัย
1. โรงเรี ยนพัฒนาคุณภาพต่อเนื่ อง
(sQip)
2. นิเทศภายในโรงเรี ยน
3. การพั ฒ นาครู แล ะ บุ ค ล า ก ร
ทางการศึกษา
4. ค่าจ้างครู และบุคลากร

2. พัฒนาครู และบุคลากร
ให้ มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพตาม
เกณฑ์ม าตรฐานวิ ช าชี พ
โดยน้อมนาหลักปรั ช ญา
เศรษฐกิ จพอ เพี ย ง ม า
ประยุกต์ใช้ในการดาเนิ น
ชีวิต
3. พัฒ นาประสิ ท ธิ ภ าพ 1. ป ร ะ กั น คุ ณ ภ า พ ภ า ย ใ น
การบริ หารจัด การด้ ว ย สถานศึกษา
ระบบคุณภาพองค์รวม
2. จัด ท าแผนปฏิ บัติ ก ารประจ าปี
งบประมาณ 2562
3. งานทะเบียน
4. งานประมวลผลการเรี ยน
5. บริ หารวิชาการ
6. พัฒนางานวัดผลและประเมินผล
7. พัฒนางานตารางสอน
8. พัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา
9. ส่งเสริ มความสัมพันธ์กบั ชุมชน
10. บริ หารจัดการงานธุรการ

ผู้รับผิดชอบ
นายชูเกียรติ วิชยั ทา
นายชูเกียรติ วิชยั ทา
นายถนอมชาย บุญนิล
นายบุญเชิง นามวงค์

งบประมาณ
17,600
25,000
40,000
95,000

นางประพันธ์ พรวนิชชาพงษ์

4,770+10,200

นางพัชรี ชัยศิลปิ น
นางพัชรี ชัยศิลปิ น
นายบุญเชิง นามวงค์
นางปณิดา ตรี สุวรรณ
นางประพันธ์ พรวนิชชาพงษ์

6,700
19,380
14,800
7,568
8,000

นางพรสวรรค์ กัมพลานนท์

5,000

นายพลวัฒน์ ปริ ญญาเจริ ญกุล
นางนารี กาหาวงค์

2,000
40,000

นางนารี กาหาวงค์

767,040

นางจริ ยา วัตถพาณิชย์

4,000

นางวิชุดา แก้ววรรณดี

5,000

นางศิริลกั ษณ์ บุญทอง
นางศิริลกั ษณ์ บุญทอง
นางศิริลกั ษณ์ บุญทอง
นางสาวดารกา บุปผเวส
นางสุวภัทร ปันธุ
นางสุวภัทร ปันธุ
นางกาญจนา จนาพิระกนิฎฐ์

6,000
5,000
16,600
54,440
3,000
5,000
32,500
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กลยุทธ์ ระดับสถานศึกษา

โครงการ
11. บ ริ ห า ร จั ด ก า ร ร ะ บ บ บั ญ ชี
การเงิน
12. บริ หารจัดการงานพัสดุ
13. สาธารณูปโภค
14. โรงเรี ยนสี เขียว
15. พั ฒ น า อ า ค า ร ส ถ า น ที่ แ ล ะ
สิ่ งแวดล้อม
16. พัฒนาระบบสารสนเทศสาหรับ
การบริ หาร

ผู้รับผิดชอบ
นางสาวอัญชลี แก้วศรี
นางสาวอาภารัตน์ อ้ายมา
นายเฉลิมเกียรติ ไชยอุปละ
นายประหยัชว์ สุตา
นางประพันธ์ พรวนิชชาพงษ์
นายธีระ อะทะวงษา

งบประมาณ
20,000
2,400
15,000
653,880
10,000
93,000

นายพลวัฒน์ ปริ ญญาเจริ ญกุล

40,000
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ตอนที่ 5

ตารางแสดงประมาณการรายรับ
ปี งบประมาณ 2562

===========================================================================
ลาดับที่
รายได้แต่ละประเภท
1
เงินอุดหนุนรายหัวนักเรี ยนระดับชั้น ม.ต้น
2
เงินอุดหนุนรายหัวนักเรี ยนระดับชั้น ม.ปลาย
รวม
3
เงินกิจกรรมพัฒนาผูเ้ รี ยน ระดับชั้น ม.ต้น
4
เงินกิจกรรมพัฒนาผูเ้ รี ยน ระดับชั้น ม.ปลาย
รวม
รวมทั้งสิ้น

จานวนเงิน (บาท)
910,000
292,600
1,202,600
228,800
73,150
301,331
1,503,931
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ประมาณการรายจ่ าย
ปี งบประมาณ 2562

ตอนที่ 6

===========================================================================
ที่
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16

ชื่ อโครงการ

ผู้รับผิดชอบ

กลุ่มบริหารงานวิชาการ
พั ฒ นากลุ่ ม สาระการเรี ยนรู ้ ก ารงานอาชี พ และ นายธีระ อะทะวงษา
เทคโนโลยี
พัฒนากลุ่มสาระการเรี ยนรู ้คณิตศาสตร์
นางสุวภัทร ปันธุ
พัฒนากลุ่มสาระการเรี ยนรู ้ภาษาต่างประเทศ
นางศิริลกั ษณ์ บุญทอง
พัฒนากลุ่มสาระการเรี ยนรู ้ภาษาไทย
นางกาญจนา จนาพิระกนิฎฐ์
พัฒนากลุ่มสาระการเรี ยนรู ้วิทยาศาสตร์
นายเฉลิมเกียรติ ไชยอุประ
พัฒนากลุ่มสาระการเรี ยนรู ้ศิลปะ
นางพรสวรรค์ กัมพลานนท์
พัฒนากลุ่มสาระการเรี ย นรู ้สังคมศึ กษา ศาสนา และ นางพัชรี ชัยศิลปิ น
วัฒนธรรม
พัฒนากลุ่มสาระการเรี ยนรู ้สุขศึกษาและพละศึกษา
นายชูเกียรติ วิชยั ทา
พัฒ นาสื่ อ การเรี ยนการสอนกลุ่ ม สาระการเรี ยนรู ้ นางสุวภัทร ปันธุ
คณิตศาสตร์
พัฒ นาสื่ อ การเรี ยนการสอนกลุ่ ม สาระการเรี ยนรู ้ นางศิริลกั ษณ์ บุญทอง
ภาษาต่างประเทศ
พัฒ นาสื่ อ การเรี ยนการสอนกลุ่ ม สาระการเรี ยนรู ้ นางกาญจนา จนาพิระกนิฎฐ์
ภาษาไทย
พัฒ นาสื่ อ การเรี ยนการสอนกลุ่ ม สาระการเรี ยนรู ้ นายเฉลิมเกียรติ ไชยอุประ
วิทยาศาสตร์
พัฒนาสื่ อการเรี ยนการสอนกลุ่มสาระการเรี ยนรู ้ศิลปะ นางพรสวรรค์ กัมพลานนท์
พัฒ นาสื่ อ การเรี ยนการสอนกลุ่ ม สาระการเรี ยนรู ้ นางพัชรี ชัยศิลปิ น
สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
พัฒนาผลสัม ฤทธิ์ ทางการเรี ย นกลุ่มสาระการเรี ย นรู ้ นางสุวภัทร ปันธุ
คณิตศาสตร์
พัฒนาผลสัม ฤทธิ์ ทางการเรี ย นกลุ่มสาระการเรี ย นรู ้ นางศิริลกั ษณ์ บุญทอง
ภาษาต่างประเทศ

งบประมาณ
3,000
5,000
5,000
2,000
5,000
5,000
4,000
10,000
5,000
3,000
5,000
5,000
5,000
ไม่ใช้งบ
8,000
18,000
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ที่
ชื่ อโครงการ
17 พัฒนาผลสัม ฤทธิ์ ทางการเรี ย นกลุ่มสาระการเรี ย นรู ้
ภาษาไทย
18 พัฒนาผลสัม ฤทธิ์ ทางการเรี ย นกลุ่มสาระการเรี ย นรู ้
วิทยาศาสตร์
19 พัฒนาผลสัม ฤทธิ์ ทางการเรี ย นกลุ่มสาระการเรี ย นรู ้
ศิลปะ
20 พัฒนาผลสัม ฤทธิ์ ทางการเรี ย นกลุ่มสาระการเรี ย นรู ้
สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
21 งานแนะแนว
22 วันศิลป์ กวีศรี ประชาธิปไตยต้านภัยยาเสพติด
23 ประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา
24 โรงเรี ยนพัฒนาคุณภาพต่อเนื่อง (sQip)
25 จัดทาแผนปฏิบตั ิการประจาปี งบประมาณ 2562
26 พัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาเรี ยนรวม
27 งานทะเบียน
28 งานประมวลผลการเรี ยน
29 บริ หารวิชาการ
30 แข่งขันทักษะทางวิชาการ
31 รักการอ่าน
32 พัฒนางานวัดผลและประเมินผล
33 การศึกษาเรี ยนรู ้ท้ งั ภายในและภายนอกโรงเรี ยน
34 ค่ายวิชาการ
35 จัดการเรี ยนรู ้บูรณาการแบบครบวงจร
36 พัฒนางานตารางสอน
37 พัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา
38 กีฬากลุ่มมัธยมศึกษาจังหวัดเชียงราย
39 กีฬากลุ่มมัธยมศึกษาตอนปลายเชียงรายเขต 1
40 กีฬาเพื่อความเป็ นเลิศ
41 กีฬาสี
42 ลูกเสื อ-ยุวกาชาด
43 ปฏิ รู ป การเรี ย นรู ้ โ ดยใช้เ ทคโนโลยีส ารสนเทศและ
การสื่ อสาร

ผู้รับผิดชอบ
นางกาญจนา จนาพิระกนิฎฐ์

งบประมาณ
8,000

นายเฉลิมเกียรติ ไชยอุประ

10,000

นางพรสวรรค์ กัมพลานนท์

5,000

นางพัชรี ชัยศิลปิ น

2,000

นางกาญจนา จนาพิระกนิฎฐ์
นางกาญจนา จนาพิระกนิฎฐ์
นางจริ ยา วัตถพาณิชย์
นางพรสวรรค์ กัมพลานนท์
นางวิชุดา แก้ววรรณดี
นางศิริพร ดอนชัย
นางศิริลกั ษณ์ บุญทอง
นางศิริลกั ษณ์ บุญทอง
นางศิริลกั ษณ์ บุญทอง
นางศิริลกั ษณ์ บุญทอง
นางศิริลกั ษณ์ บุญทอง
นางสาวดารกา บุปผเวส
นางสุวภัทร ปันธุ
นางสุวภัทร ปันธุ
นางสุวภัทร ปันธุ
นางสุวภัทร ปันธุ
นางสุวภัทร ปันธุ
นายชูเกียรติ วิชยั ทา
นายชูเกียรติ วิชยั ทา
นายชูเกียรติ วิชยั ทา
นายชูเกียรติ วิชยั ทา
นายถนอมชาย บุญนิล
นายบุญเชิง นามวงค์

4,310+40,000
12,250
4,000
5,000
5,000
2,500
6,000
5,000
16,600
56,000
ไม่ใช้งบ
54,440
100,000
41,311
80,000
3,000
5,000
30,740
60,850
17,600
25,000
40,000
95,000
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ที่
ชื่ อโครงการ
44 นิเทศภายในโรงเรี ยน

45
46
47
48
49
50
51

52
53
54
55
56

57
58
59

60

ผู้รับผิดชอบ
งบประมาณ
นายพลวัฒน์ ปริ ญญาเจริ ญกุล
2,000
รวม 824,601
กลุ่มบริหารงานงบประมาณ
ส่งเสริ มความสัมพันธ์กบั ชุมชน
นางกาญจนา จนาพิระกนิฎฐ์
32,500
การพัฒนาครู และบุคลากรทางการศึกษา
นางนารี กาหาวงค์
40,000
ค่าจ้างครู และบุคลากร
นางนารี กาหาวงค์
767,040
บริ หารจัดการงานธุรการ
นางสาวอัญชลี แก้วศรี
20,000
บริ หารจัดการระบบบัญชีการเงิน
นางสาวอาภารัตน์ อ้ายมา
2,400
บริ หารจัดการงานพัสดุ
นายเฉลิมเกียรติ ไชยอุปละ
15,000
สาธารณูปโภค
นายประหยัชว์ สุตา
653,880
รวม 1,530,820
กลุ่มบริหารงานกิจการนักเรียน
พัฒนาระบบดูแลช่วยเหลือนักเรี ยน
นางประพันธ์ พรวนิชชาพงษ์
14,970
โรงเรี ยนสี เขียว
นางประพันธ์ พรวนิชชาพงษ์
10,000
พัฒนาสภานักเรี ยน
นางพัชรี ชัยศิลปิ น
6,700
ส่งเสริ มคุณธรรม จริ ยธรรม
นางพัชรี ชัยศิลปิ น
19,380
โรงเรี ยนคุณธรรม
นางพัชรี ชัยศิลปิ น
14,800
รวม
65,850
กลุ่มบริหารงานทั่วไป
งานอนามัย
นางปณิดา ตรี สุวรรณ
7,568
เศรษฐกิจพอเพียง ปลูกผักครั้งเดียว กินไปสิ บปี ชีววิถี นางประพันธ์ พรวนิชชาพงษ์
8,000
ชีวีปลอดภัย
พัฒนาอาคารสถานที่และสิ่ งแวดล้อม
นายธีระ อะทะวงษา
93,000
รวม 108,568
งบสารองจ่ าย
พัฒนาระบบสารสนเทศสาหรับการบริ หาร
40,000
รวม
40,000
รวมทั้งสิ้น (สองล้านห้ าแสนหกหมื่นเก้าพันแปดร้ อยสามสิบเก้าบาทถ้วน) 2,569,839

ภาคผนวก

