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 บทสรุปผู้บริหาร 
สำนักงานเขตพื้นที ่การศึกษามัธยมศึกษาสงขลา สตูล ได้จัดทำแผนปฏิบัติการประจำปี

งบประมาณ พ.ศ.2564 ตามกฎกระทรวงกำหนดหลักเกณฑ์การแบ่งส ่วนราชการภายในสำนักงาน              
เขตพื้นที่การศึกษา พ.ศ.2546 ข้อ 6 (1) ที่กำหนดให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา มีอำนาจหน้าที่ จัดทำ
นโยบายแผนพัฒนาและมาตรฐานการศึกษาให้สอดคล้องกับ นโยบาย มาตรฐานการศึกษา แผนการศึกษา 
แผนพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐาน โดยกระบวนการจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ ของ
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสงขลา สตูล ได้ศึกษาวิเคราะห์บริบทที่เกี่ยวข้อง ประกอบด้วย กรอบ
ยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ 20 ปี (พ.ศ.2561 - 2580) นโยบายรัฐบาลแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 
ฉบ ับที่  12(พ.ศ.2560 - 2564) แผนการศ ึกษาแห ่งชาติ  พ.ศ.2560 - 2579 นโยบายและจ ุดเน้น
กระทรวงศึกษาธิการ นโยบายสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน นโยบายการพัฒนาการศึกษา
จังหวัดสงขลา เพื่อร่วมวิเคราะห์และประมวลผลบนพื้นฐานของข้อมูลสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงในปัจจุบัน 
สภาพแวดล้อมภายนอกที่เป็นโอกาส และอุปสรรค สภาพแวดล้อมภายในที่เป็นจุดแข็ง จุดอ่อน รวมถึงกำหนด
แนวทางการพัฒนาและผลวิเคราะห์สภาพแวดล้อมของสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาสงขลา สตูล มา
กำหนดเป็นแนวทางในการดำเนินงาน เน้นความพร้อม และการสร้างความเข้มแข็ง ของระบบการบริหารจัดการ
แบบการมีส่วนร่วมทั้งองค์กร บูรณาการการบริหารงบประมาณเชิงยุทธศาสตร์ ยึดหลักธรรมาภิบาล ให้
ความสำคัญในด้านความโปร่งใส ถูกต้อง มีคุณธรรม รวมทั้งการกระจายอำนาจการบริหารจัดการให้บุคลากรทุก
ระดับมีส่วนร่วมรับผิดชอบ ปรับปรุง พัฒนางานอย่างเป็นระบบโดยได้กำหนดทิศทางการพัฒนาการศึกษาจาก
แผนพัฒนาการศึกษา สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาสงขลา สตูล พ.ศ.2563 - 2565  มาจัดทำเป็น   
ทิศทางการดำเนินงานของปีงบประมาณ พ.ศ.2564 โดยสามารถสรุปทิศทางการพัฒนาการศึกษา ของ
สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาสงขลา สตูล ได้ ดังนี้  

วิสัยทัศน์ (Vision) 
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสงขลา สตูล เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้คู่คุณธรรม

บริหารจัดการศึกษาที่มีคุณภาพสู่มาตรฐานระดับสากลในสังคมพหุวัฒนธรรม ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง 

นิยามวิสัยทัศน์: 
องค์กรแห่งการเรียนรู้คู่คุณธรรม  หมายถึง องค์กรที่บุคลากรมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกัน  

สร้างช่องทางการเรียนรู้ เพ่ือเอ้ือโอกาส ในการพัฒนาตนเองและองค์กรสู่ความเป็นเลิศ สร้างองค์ความรู้ที่ดีที่สุด
ขององค์กร (best practice) ให้ทันและรองรับต่อการเปลี่ยนแปลงของสังคมโลกมีจิตสำนึกและดำรงตนอยู่ใน
ความดีงาม 

บริหารจัดการศึกษาที่มีคุณภาพ  หมายถึง การประสาน ส่งเสริม สนับสนุนและพัฒนา
สถานศึกษา ในการพัฒนาผู้เรียน ให้มีทัศนคติที่ถูกต้องต่อบ้านเมือง มีพ้ืนฐานชีวิตที่มั่นคง มีคุณธรรม มีงานทำ มี
อาชีพเป็นพลเมืองที่ดี ใช้ชีวิตอย่างมีความสุขในสังคมโลก  

มาตรฐานระดับสากล  หมายถึง  ผู้เรียนมีศักยภาพเป็นพลโลก การจัดการเรียนการสอน
เทียบเคียงมาตรฐานสากล และการบริหารจัดการด้วยระบบคุณภาพ 

สังคมพหุวัฒนธรรม  หมายถึง  การจัดการศึกษาให้อยู ่ร่วมกันในสังคมที่มีวัฒนธรรมที่
หลากหลายอย่างสันติสุข   
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   หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  หมายถึง การน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
มาเป็นแนวทางในการทำงานเพื่อให้การประสาน ส่งเสริม สนับสนุนการจัดการศึกษามีประสิทธิภาพและเกิด
ประโยชน์สูงสุด 
 
 ค่านิยมองค์การ (Core Values) 
  “ถือประโยชน์ของนักเรียนและสถานศึกษาเป็นสำคัญ” 
  (Students and Schools Come First : SSCF) 

พันธกิจ (Mission) 
1. น้อมนำพระบรมราโชบายด้านการศึกษาของพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทร     

วชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว สู่การจัดการศึกษาของสถานศึกษา 
2. ประสาน ส่งเสริม สนับสนุนกำกับ ติดตามและประเมินคุณภาพการจัดการศึกษาของสถานศึกษา                

ให้มีคุณภาพ สอดคล้องและทันต่อการเปลี่ยนแปลงของโลกศตวรรษที่ 21  
3. พัฒนาการให้บริการทางการศึกษาอย่างทั่วถึง เป็นธรรม และได้มาตรฐานคุณภาพสู่สากล 
4. ประสาน ส่งเสริม สนับสนุนการจัดการศึกษาของบุคคล องค์กร และสถาบันอ่ืนๆ 
5. พัฒนาสำนักงานและสถานศึกษาให้เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้คู่คุณธรรมอย่างมีส่วนร่วม 
6. ปลูกฝัง คุณธรรม จริยธรรมและการอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุขในสังคมพหุวัฒนธรรม บนพื้นฐาน

หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง    

เป้าประสงค์รวม (Goals)  
1. นักเรียนมีทัศนคติที่ถูกต้องต่อบ้านเมือง มีพ้ืนฐานชีวิตที่มั่นคง มีคุณธรรม มีงานทำ มีอาชีพและเป็น

พลเมืองที่ด ี
2. นักเร ียนมีค ุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา เทียบเคียงมาตรฐานระดับสากลบนพื ้นฐาน                        

ของความเป็นไทย  
3. นักเรียนทุกคนได้รับโอกาสทางการศึกษาอย่างเสมอภาค และเท่าเทียม 
4. ครูและบุคลากรทางการศึกษา ปฏิบัติงานตามสมรรถนะวิชาชีพและมาตรฐานวิชาชีพ 
5. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสงขลา สตูล และสถานศึกษา บริหารจัดการศึกษา ที่มี

คุณภาพและได้มาตรฐาน  
6. สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาสงขลา สตูล และสถานศึกษา นำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ

พอเพียงมาประยุกต์ใช้ในการบริหารจัดการและพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
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ทิศทางการพัฒนาการศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 
 
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสงขลา สตูล  ได้กำหนดทิศทางในการพัฒนาคุณภาพ

การศึกษา ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  ในรูปแบบโมเดล 6 วาระการพัฒนาคุณภาพการศึกษา ดังนี้ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

วาระท่ี 1  โรงเรียนสวย 
      วาระท่ี 2  การบริหารจัดการ 
      วาระท่ี 3  ครูมืออาชีพ 
      วาระท่ี 4  นักเรียนเก่ง 
     วาระท่ี 5  นักเรียนดี 
     วาระท่ี 6  นักเรียนมีความสุข 
      
  

งบประมาณโครงการ 

การจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
สงขลา สตูล  ได้วิเคราะห์ความสอดคล้องกับแผนและนโยบายที่เกี่ยวข้องทุกระดับ เพื่อรองรับงบประมาณที่
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานจัดสรร ใช้ในการบริหารจัดการและพัฒนาคุณภาพการศึกษาตาม
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บริบทของเขตพื้นที่การศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564  โดยมีโครงการในแต่ละยุทธศาสตร์ รวม 52 
โครงการ เพ่ือให้สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาสามารถดำเนินการพัฒนาคุณภาพการศึกษาเกิดประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผล รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 3,435,450 บาท ดังนี้ 

 
 

ยุทธศาสตร์ จำนวนโครงการ งบประมาณ 

ยุทธศาสตร์ที่ 1  การจัดการศึกษาเพ่ือความมั่นคงของมนุษย์ 2 65,260 

ยุทธศาสตร์ที่ 2  การจัดการศึกษาเพ่ือเพ่ิมความสามารถในการแข่งขัน 13 1,025,960 
ยุทธศาสตร์ที่ 3  ส่งเสริม สนับสนุน การพัฒนาครูและบุคลากร 
                    ทางการศึกษา 

20 1,382,090 

ยุทธศาสตร์ที่ 4  ขยายโอกาสการเข้าถึงบริการทางการศึกษาและการ 
                    เรียนรู้อย่างมีคุณภาพ 

3 203,700 

ยุทธศาสตร์ที่ 5 จัดการศึกษาเพ่ือเสริมสร้างคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับ 
                    สิ่งแวดล้อม 

2 157,070 

ยุทธศาสตร์ที่ 6 พัฒนาระบบบริหารจัดการและส่งเสริมการมีส่วนร่วม 12 601,370 

รวมทั้งส้ิน 52 3,435,450 
 

การบริหารแผนสู่การปฏิบัติ 

การบริหารแผนสู่การปฏิบัติของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสงขลา สตูล ต้องอาศัยปัจจัย
สนับสนุนและแนวทางการดำเนินการที่ชัดเจนเพ่ือให้เกิดผลสำเร็จตามเป้าหมายที่กำหนดไว้ ซึ่งจำเป็นต้องมีการ
ระดมสรรพกำลัง ด้านบุคลากร งบประมาณ วัสดุอุปกรณ์ และเทคโนโลยีต่าง ๆ พร้อมความร่วมมือจาก           
ผู้ที่เกี่ยวข้องทุกระดับ ในการนำแผนไปสู่การปฏิบัติเพื่อให้เกิดผลอย่างเป็นรูปธรรม ซึ่งปัจจัยแห่งความสำเร็จ
และกลไกในการขับเคลื่อนแผนสู่การปฏิบัติที่สำคัญ ดังนี้ 

ระดับเขตพื้นที่การศึกษา 

1. สร้างความรู้ ความเข้าใจให้บุคลากรในสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา ตระหนักถึงความสำคัญ
และพร้อมผลักดันนโยบายนำสู่การปฏิบัติ ตามแนวทาง มาตรการที่กำหนด  

2. สร้างความรู้ ความเข้าใจให้โรงเรียนได้รับทราบนโยบาย ทิศทางการพัฒนา ให้มีความเข้าใจ
และนำสู่การปฏิบัติได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

3. ให้ผู้เกี่ยวข้องมีโอกาสแสดงความคิดเห็นและมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาอย่างกว้างขวาง  
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4.  โมเดลท ิศทางการพ ัฒนาการศ ึกษา 6 วาระการพ ัฒนาการศ ึกษา สำน ักงาน                         
เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสงขลา สตูล พร้อมประชาสัมพันธ์ และสร้างความเข้าใจแนวทางการดำเนินการ
ตามบริบทของตนเอง ตามหลักเอกภาพเชิงนโยบายหลากหลายการปฏิบัติ 

5. สร้างแนวทางการกำกับ ติดตาม ตรวจสอบและประเมินผล  โดยติดตามความก้าวหน้า
ประจำทุกปี เพื่อทบทวนผลความก้าวหน้า ปัญหา อุปสรรค รวมทั้งทบทวนกลยุทธ์ ตัวชี้วัด เป้าหมาย หรือ
ปรับเปลี่ยนกิจกรรมให้มีความเหมาะสม พร้อมกับประเมินผลสัมฤทธิ์ที่เกิดขึ้นตามแผนพัฒนาการศึกษาตลอด
ระยะเวลา 4 ปี 

ระดับโรงเรียน 
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 ส่วนที่ 1 
สภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐาน 

 
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสงขลา สตูล จัดตั้งขึ้นตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ 

เรื่อง การกำหนดและแก้ไขเปลี่ยนแปลงเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา ประกาศ ณ วันที่ 28 มกราคม พ.ศ. 2564 
เผยแพร่ในราชกิจจานุเบกษา เล่ม 138  ตอนพิเศษ 38 ง  ลงวันที่ 17 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2564 เพื่อบริหารและ
จัดการการศึกษาขั้นพื้นฐานระดับมัธยมศึกษาให้มีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และเกิดประโยชน์สูงสุด จึงได้กำหนด
เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา และที่ตั ้งของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา ซึ่ง เขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษาสงขลา สตูล ประกอบด้วยท้องที่จังหวัดสงขลาและจังหวัดสตูล 

 
     1.  สภาพทั่วไป 

1.1 จังหวัดสงขลา 
       1.1.1 ที่ตั้งและอาณาเขต 

   จังหวัดสงขลาตั้งอยูฝงตะวันออกของภาคใตตอนลาง ระหวางละติจูดที่ 6ํ 17' - 7ํ 56' 
องศาเหนือ ลองจิจูด 100ํ 01' - 101ํ 06' องศาตะวันออก สูงจากระดับน้ำทะเลปานกลาง 4 เมตร อยูหางจาก
กรุงเทพฯ ตามเสนทางรถไฟ 947 กิโลเมตร และทางหลวงแผนดิน 950 กิโลเมตร จังหวัดสงขลา มีพื ้นที่ 
7,393.889 ตารางกิโลเมตร หรือประมาณ 4,621,180 ไร มีขนาดเปนอันดับ 27 ของประเทศ และใหญเปน 
อันดับที่ 3 ของภาคใต มีอาณาเขตติดตอกับจังหวัดใกลเคียง ดังนี้ 

   ทิศเหนือ  ติดตอกับจังหวัดนครศรีธรรมราชและจังหวัดพัทลุง 

   ทิศตะวันออก  ติดตอกับอาวไทย 

   ทิศใต   ติดตอกับจังหวัดยะลา จังหวัดปตตานี และรัฐเปอรลิสของมาเลเซีย 

           ทิศตะวันตก  ติดตอกับจังหวัดพัทลุง และจังหวัดสตูล 
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 ภาพที่ 1.1 แสดงท่ีตั้งและอาณาเขตของจังหวัดสงขลา 

         
                              1.1.2 ลักษณะภูมิประเทศ 
   ทางตอนเหนือเป็นคาบสมุทรแคบและยาวยื่นลงมาทางใต้เรียกว่า คาบสมุทรสทิงพระกับ
ส่วนที่เป็นแผ่นดินรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้าทางตอนใต้ แผ่นดินทั้งสองส่วนเชื่อมต่อกันโดยสะพานติณสูลานนท์ พื้นที่ทาง   
ทิศเหนือส่วนใหญ่เป็นที่ราบลุ่ม ทิศตะวันออกเป็นที่ราบริมทะเล ทิศใต้และทิศตะวันตกเป็นภูเขาและที่ราบสูง ซึ่ง
เป็นแหล่งกำเนิดต้นน้ำลำธารที่สำคัญ 
   1.1.3 ลักษณะภูมิอากาศ 
   จังหวัดสงขลา ตั้งอยู่ในเขตอิทธิพลของลมมรสุมเมืองร้อน มีลมมรสุมพัดผ่านประจำปี คือ
ลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ เริ่มตั้งแต่กลางเดือนพฤษภาคมถึงกลางเดือนตุลาคมและลมมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือ 
เริ่มตั้งแต่กลางเดือนตุลาคมถึงเดือนกุมภาพันธ์ จากการพัดผ่านของลมมรสุมที่มีแหล่งกำเนิดจากบริเวณแตกต่างกัน 
ทำให้จังหวัดสงขลา มี 2 ฤดู คือ 
   - ฤดูร้อน เริ่มตั้งแต่กลางเดือนกุมภาพันธ์ถึงกลางเดือนพฤษภาคม ระยะนี้เป็นช่องว่าง
ระหว่างฤดูมรสุมหลังจากสิ้นฤดูมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือหรือฤดูหนาวแล้ว อากาศจะเริ่มร้อน และมีอากาศ      
ร้อนจัดที่สุดในเดือนเมษายน 
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   - ฤดูฝน แบ่งออกเป็น 2 ระยะ 
     1) ฤดูฝน จากมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ กลางเดือนพฤษภาคมถึงกลางเดือนตุลาคม ฝน
เคลื่อนตัวมาจากด้านตะวันตก (ทะเลอันดามัน) ส่วนมากฝนตกในช่วงบ่ายถึงค่ำ ปริมาณและการกระจายของฝน   
จะน้อยกว่าช่วงมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือ 
     2) ฤดูฝน จากมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือ กลางเดือนตุลาคมถึงกลางเดือนกุมภาพันธ์ 
ฝนเคลื่อนตัวมาจากด้านตะวันออก (อ่าวไทย) ฝนจะตกชุกหนาแน่น 
   1.2 จังหวัดสตูล 
    1.2.1 ที่ตั้งและอาณาเขต 
      จังหวัดสตูล เป็นจังหวัดสุดเขตแดนใต้ของประเทศไทย ด้านฝั่งทะเลอันดามัน ห่างจาก
กรุงเทพมหานคร 973 กิโลเมตร มีเนื้อที่ประมาณ 2,807,522 ตารางกิโลเมตร หรือประมาณ 1,754,701 ไร่ 
(นับรวมพื้นที่ที่เป็นส่วนของน้ำทะเล) เป็นลำดับที่ 63 ของประเทศ และลำดับที่ 12 ของภาคใต้ รองลงมา คือ 
จังหวัดปัตตานีและจังหวัดภูเก็ต ตั้งอยู่ระหว่างเส้นรุ้งที่ 6 องศา 4 ลิปดาเหนือ ถึ ง 7 องศา 2 ลิปดาเหนือ และ  
เส้นแวง ที่ 99 องศา5 ลิปดาตะวันออก ถึง 100 องศา 3 ลิปดาตะวันออกมีพ้ืนที่ติดต่อกับประเทศมาเลเซียตลอด
แนวชายแดนทางบกยาวประมาณ 56 กิโลเมตร ติดฝั่งทะเลอันดามันมีชายฝั่งทะเลยาวประมาณ 144.8 กิโลเมตร 
มีอาณาเขตติดต่อกับจังหวัดใกล้เคียง ดังนี้ 

 ทิศเหนือ  ติดต่อกับ อำเภอรัตภูมิ จังหวัดสงขลา อำเภอป่าบอน จังหวัดพัทลุงและ
อำเภอปะเหลียน จังหวัดตรัง 

 ทิศใต ้   ติดต่อกับ รัฐเปอร์ลิสและรัฐเคดาห์ ประเทศมาเลเซีย 

  ทิศตะวันออก  ติดต่อกับ อำเภอสะเดา จังหวัดสงขลาและรัฐเปอร์ลิส ประเทศมาเลเซีย 

  ทิศตะวันตก   ติดต่อกับ  ทะเลอันดามัน  มหาสมุทรอินเดีย 

 โดยพื้นที่บนบกมีเทือกเขาบรรทัดและสันกาลาคีรีเป็นเส้นกั้นอาณาเขตระหว่างจังหวัดสตูลกับจังหวัด
อ่ืนๆ และประเทศมาเลเซีย 
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        ภาพที่ 1.2 แสดงท่ีตั้งและอาณาเขตของจังหวัดสตูล 

                          
   1.2.2 ลักษณะภูมิประเทศ 

  จังหวัดสตูล มีล ักษณะเป็นพื ้นที ่ราบสลับกับภูเขา พื ้นที ่ทางทิศเหนือและทิศตะวันออก  
เป็นเนินเขาและภูเขาส ูง โดยมีเทือกเขาสำคัญ คือ ภูเขาสันกาลาคีร ี พื ้นที ่ค ่อยๆ ลาดเอียงลงสู ่ทะเล 
ด้านตะวันตก และทิศใต้มีที่ราบแคบๆขนานไปกับชายฝั่งทะเล ถัดจากที่ราบลงไปเป็นป่าชายเลน น้ำเค็มขึ้นถึงมี    
ป่าแสมหรือป่าโกงกางอยู่เป็นจำนวนมาก เป็นจังหวัดที่มีลำน้ำสายสั้นๆไหลผ่านพื้นที่ทางตอนเหนือ และทิศ
ตะวันออกของจังหวัด ประกอบด้วยภูเขามากมายสลับซับซ้อนโดยมีทิวเขานครศรีธรรมราชแบ่งเขตจังหวัดสตูลกับ
จังหวัดสงขลา และทิวเขาสันกาลาคีรีแบ่งเขตประเทศไทยและประเทศมาเลเซีย และยังมีภูเขาน้อยใหญ่อยู่     
กระจัดกระจายในตอนล่างและชายฝั่งตะวันตก ภูเขาที่สำคัญได้แก่ เขาจีน เขาพญาบังสา เขาหัวกาหมิ ง เขาใหญ่ 
เขาทะนาน เขาควนกาหลง และเขาโต๊ะพญาวัง 
   ภาพที่ 1.3 แสดงลักษณะภูมิประเทศของจังหวัดสตูล 
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   1.2.3 ลักษณะภูมิอากาศ                                                               
         จังหวัดสตูลได้รับอิทธิพลจากลมมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือที่พัดอ่าวไทย และลมมรสุมตะวันตก
เฉียงใต้จากมหาสมุทรอินเดีย ลักษณะภูมิประเทศเป็นแบบร้อนชื้นมี 2 ฤดู ฤดูร้อนกับฤดูฝน โดยมีช่วงฤดูฝน
ยาวนาน ระหว่างเดือนพฤษภาคม ถึงเดือนธันวาคม และมีฤดูร้อน เพียง 4 เดือน ต้ังแต่เดือนมกราคมถึงเดือน
เมษายน ปริมาณฝนระหว่างปี 2554 - 2558 ปริมาณฝนเฉลี่ย 2,501.3 มิลลิเมตรต่อปี ในปี 2558 อุณหภูมิ
สูงสุดเฉลี่ย 32.63 องศาเซลเซียส อุณหภูมิต่ำสุดเฉลี่ย 24.05 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุดวัดได้ 37.9 องศา
เซลเซียส วันที่ 8 เมษายน 2558 อุณหภูมิต่ำสุดวัดได้ 18.8 องศาเซลเซียส วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2558 และ
ปริมาณฝนตกมากที่สุดใน 1 วัน วัดได้ 138.2 มิลลิเมตร เมื่อวันที่ 27 กันยายน 2558 
 

       2.  ข้อมูลพื้นฐาน 
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสงขลา สตูล จัดตั้งขึ้นตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ 

เรื่อง การกำหนดและแก้ไขเปลี่ยนแปลงเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา ประกาศ ณ วันที่ 28 มกราคม พ.ศ. 2564 
เผยแพร่ในราชกิจจานุเบกษา เล่ม 138  ตอนพิเศษ 38 ง  ลงวันที่ 17 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2564 เพื่อบริหารและ
จัดการการศึกษาขั้นพื้นฐานระดับมัธยมศึกษาให้มีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และเกิดประโยชน์สูงสุด จึงได้กำหนด
เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา และที่ตั ้งของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา ซึ่ง เขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษาสงขลา สตูล ประกอบด้วยท้องที่จังหวัดสงขลาและจังหวัดสตูล 

2.1 อำนาจหน้าที่ 
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสงขลา สตูล มีอำนาจหน้าที่ดำเนินการให้เป็นไปตาม

อำนาจหน้าที่ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ 
และมีอำนาจหน้าที่ตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื ่อง การแบ่งส่วนราชการภายในสำนักงานเขตพื้นที่
การศึกษา พ.ศ. 2560 ดังต่อไปนี้ 

 
1. จัดทำนโยบาย แผนพัฒนา และมาตรฐานการศึกษาของเขตพื้นที่การศึกษาให้สอดคล้องกับ

นโยบาย มาตรฐานการศึกษา แผนการศึกษา แผนพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐาน และความ
ต้องการของท้องถิ่น 

2. วิเคราะห์การจัดตั้งงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไปของสถานศึกษา และหน่วยงานในเขตพื้นที่
การศึกษา และแจ้งการจัดสรรงบประมาณที่ได้รับให้หน่วยงานข้างต้นรับทราบ รวมทั้งกำกับ 
ตรวจสอบ ติดตามการใช้จ่ายงบประมาณของหน่วยงานดังกล่าว 

3. ประสาน ส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนาหลักสูตรร่วมกับสถานศึกษาในเขตพ้ืนที่การศึกษา 
4. กำกับ ดูแล ติดตาม และประเมินผลสถานศึกษาข้ันพื้นฐานและในเขตพ้ืนที่การศึกษา 
5. ศึกษา วิเคราะห์ วิจัย และรวบรวมข้อมูลสารสนเทศด้านการศึกษาในเขตพ้ืนที่การศึกษา 
6. ประสานการระดมทรัพยากรด้านต่างๆ รวมทั้งทรัพยากรบุคคล เพ่ือส่งเสริม สนับสนุนการจัด

และพัฒนาการศึกษาในเขตพ้ืนที่การศึกษา 
7. จัดระบบประกันคุณภาพการศึกษา และประเมินผลสถานศึกษาในเขตพ้ืนที่การศึกษา 
8. ประสาน ส่งเสริม สนับสนุน การจัดการศึกษาของสถานศึกษาเอกชน องค์กรปกครองส่วน 
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ท้องถิ่น รวมทั้งบุคคล องค์กรชุมชน องค์กรวิชาชีพ สถาบันศาสนา สถานประกอบการ และ
สถาบันอื่นที่จัดการศึกษารูปแบบที่หลากหลายในเขตพ้ืนที่การศึกษา 

9. ดำเนินการและประสาน ส่งเสริม สนับสนุนการวิจัยและพัฒนาการศึกษาในเขตพ้ืนที่การศึกษา  
10. ประสาน ส่งเสริม การดำเนินการของคณะกรรมการ คณะอนุกรรมการ และคณะทำงานด้าน

การศึกษา 
11. ประสานการปฏิบัติราชการทั่วไปกับองค์กรหรือหน่วยงานต่าง ๆ ทั้งภาครัฐ เอกชน และ

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
12. ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี ่ยวข้องหรือที่ได้รับ

มอบหมาย 
          

              2.2 ผังโครงสร้างการบริหารจัดการศึกษา 
 

 
 

      
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 

                                      

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษาสงขลา สตูล  

คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ 
ประเมินผล และนิเทศการศึกษา      

(ก.ต.ป.น.) 
หน่วยตรวจสอบภายใน 

กลุ่ม
อำนวย
การ 

   กลุ่ม                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              
นโยบาย
และแผน 

กลุ่ม
บริหาร 
งาน 

บุคคล 

กลุ่ม 
ส่งเสริม 

การจัดการ
ศึกษา 

กลุ่มนิเทศ 
ติดตาม และ
ประเมินผล 
การจัดการ

ศึกษา 

กลุ่มบรหิาร 
งานการเงิน

และ
สินทรัพย ์

สถานศึกษา 

กลุ่มส่งเสรมิ
การศึกษา
ทางไกล 

เทคโนโลยี
สารสนเทศและ

การสื่อสาร 

กลุม่พัฒนา
ครูและ
บุคลากร
ทางการ
ศึกษา 

กลุ่มกฎหมายและคด ี
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2.3  ที่ตั้ง  
สำนักงานเขตพื ้นที ่การศึกษามัธยมศึกษาสงขลา สตูล ตั ้งอยู ่ เลขที ่ 174 หมู ่ท ี ่  4 ถนน         

สงขลา-นาทวี  ตำบลเขารูปช้าง อำเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา โดยมีสถานทีป่ฏิบัติงาน 2 ส่วน ดังนี้  
ส่วนที่ 1 อาคารสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสงขลา สตูล เป็นสถานที่ปฏิบัติงานของ

ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสงขลา สตูล, รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษาสงขลา สตูล, กลุ่มอำนวยการ, กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์, กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล 
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร, กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา, กลุ่มนโยบายและแผน, กลุ่ม
ส่งเสริมการจัดการศึกษา, กลุ่มกฎหมายและคดี และกลุ่มบริหารงานบุคคล  

ส่วนที่ 2 อาคารกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา เป็นสถานที่ปฏิบัติงานของ
รองผู ้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที ่การศึกษามัธยมศึกษาสงขลา สตูล, กลุ ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผล         
การจัดการศึกษา และหน่วยตรวจสอบภายใน  

2.4 พื้นที่รับผิดชอบ  
 สำนักงานเขตพ้ืนที ่การศึกษามัธยมศึกษาสงขลา สตูล มีเขตพื้นที ่บริหารและจัดการศึกษา         

ขั้นพ้ืนฐานระดับมัธยมศึกษาใน 2 จังหวัด ได้แก่ จังหวัดสงขลา 16 อำเภอ และจังหวัดสตูล  7 อำเภอ  

 
 อาณาเขต  
  ทิศเหนือ   ติดต่อจังหวัดนครศรีธรรมราช จังหวัดพัทลุง  
  ทิศตะวันออก  ติดต่ออ่าวไทย  
  ทิศใต้  ติดต่อจังหวัดยะลา จังหวัดปัตตานี รัฐเคดาห์ และรัฐเปอร์ลิสของประเทศ 
                                          มาเลเซีย 
  ทิศตะวันตก ติดต่อจังหวัดพัทลุง ทะเลอันดามัน มหาสมุทรอินเดีย 
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2.5  ข้อมูลทางการศึกษา 
 
    ตารางท่ี 1  แสดงจำนวนสถานศึกษาสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสงขลา สตูล จำแนก       
                  ตามระดับการศึกษาที่เปิดสอน ปีการศึกษา 2563 (ข้อมูลภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563) 
 

จังหวัด ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1-6 
ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1 – 6 
และประกาศนียบัตรวิชาชีพ 

รวม 

สงขลา 39 2 41 
สตูล 12 - 12 
รวม 51 2 53 

 
 
   ตารางท่ี 2  แสดงจำนวนสถานศึกษาสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสงขลา สตูล จำแนกตาม 
                 ขนาดของสถานศึกษา ปีการศึกษา 2563 (ข้อมูลภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563) 
 

จังหวัด รวม 
ขนาดเล็ก 

(นร.1-500 คน) 
ขนาดกลาง 

(นร.501-1,500คน) 
ขนาดใหญ่ 

(นร.1,501-2,500คน) 
ขนาดใหญ่พิเศษ 

(นร.2,501 คนขึ้นไป) 
สงขลา 41 21 11 3 6 
สตูล 12 4 5 3 - 
รวม 53 25 16 6 6 

ร้อยละ 100 47.17 30.19 11.32 11.32 
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                                                                         แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 สพม.สขสต 

 
 ตารางท่ี 3  แสดงจำนวนนักเรียน ห้องเรียน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสงขลา สตูล 
               จำแนกตาม ระดับการศึกษาและช้ันเรียน ปีการศึกษา 2563  
               (ข้อมูลภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563)  
 

ระดับการศึกษา/ชั้น 
จังหวัดสงขลา จังหวัดสตูล รวม 

นักเรียน ห้องเรียน นักเรียน ห้องเรียน นักเรียน ห้องเรียน 
มัธยมศึกษาปีที่ 1 8,629 248 1,959 57 10,588 305 
มัธยมศึกษาปีที ่2 8,251 245 1,901 56 10,152 301 
มัธยมศึกษาปีที ่3 8,189 250 1,782 55 9,971 305 

รวมมัธยมศึกษาตอนต้น 25,069 743 5,642 168 30,711 911 

มัธยมศึกษาปีที ่4 6,249 183 1,672 48 7,921 231 
มัธยมศึกษาปีที ่5 5,588 179 1,429 48 7,017 227 
มัธยมศึกษาปีที่ 6 5,347 175 1,361 47 6,708 222 
รวมมัธยมศึกษาตอนปลาย 17,184 537 4,462 143 21,646 680 
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ ชั้นปีที่ 1 49 2 - - 49 2 
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ ชั้นปีที่ 2 42 2 - - 42 2 
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ ชั้นปีที่ 3 47 2 - - 47 2 

รวมประกาศนียบัตรวิชาชีพ 150 6 - - 138 6 

รวมทั้งสิ้น 42,391 1,286 10,104 311 52,495 1,597 

 
 
  ตารางท่ี 4  แสดงจำนวนผู้บริหาร ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่ปฏิบัติงานในสถานศึกษา  
                สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสงขลา สตูล ปีการศึกษา 2563  
                (ข้อมูล ณ วันที่ 30 ตุลาคม 2563) 
 

จังหวัด ผู้บริหาร 
ข้าราชการ

ครู 
พนักงาน
ราชการ 

ลูกจ้าง
ชั่วคราว 

ลูกจ้าง 
ประจำ 

รวม 

สงขลา 63 2,078 44 104 68 2,336 
สตูล 19 529 40 32 26 628 
รวม 82 2,720 83 463 94 2,964 
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                                                                         แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 สพม.สขสต 

 
 ตารางท่ี 5  แสดงจำนวนผู้บริหาร และบุคลากรทางการศึกษาทีป่ฏิบัติงานในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา  
               มัธยมศึกษาสงขลา สตูล ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  
               (ข้อมูล ณ วันที่ 5 มกราคม 2564) 
 

ที ่ ผู้บริหาร/กลุ่ม/หน่วย 

บุคลากร
ทางการ 
ศึกษาอ่ืน

ตามมาตรา 
38 ค  
(1) 

บุคลากร 
ทางการ 
ศึกษาอ่ืน 

ตามมาตรา 
38 ค 
 (2) 

พนักงาน
ราชการ 

ลูกจ้าง 
ประจำ 

ลูกจ้าง 
ชั่วคราว 

รวม 

1 ผู้อำนวยการสพม.สขสต 1   - - 1 
2 รองผู้อำนวยการสพม.สขสต 3     3 
3 อำนวยการ - 5  2 8 15 
4 ส่งเสริมการจัดการศึกษา - 10 1 - 1 12 
5 บริหารงานบุคคล  9  - 2 11 
6 นโยบายและแผน  6  - - 6 
7 นิเทศ ติดตามและประเมินผล 

การจัดการศึกษา 
13 1 - -- - 14 

8 บริหารงานการเงินและสินทรัพย์  8  - 2 10 
9 พัฒนาครูและบุคลากร 

ทางการศึกษา 
 2  - - 2 

10 ตรวจสอบภายใน  1  - 1 2 
11 กฎหมายและคดี  2 - - - 2 
12 ส่งเสริมการศึกษาทางไกล 

เทคโนโลยีสารสนเทศ และ 
การสื่อสาร 

 2 - - - 2 

รวม 13 46 1 2 14 76 
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                                                                         แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 สพม.สขสต 

2.6  ผลการดำเนินงาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
 ผลจากการดำเนินงานการพัฒนาคุณภาพการศึกษาและการดำเนินการที ่มีส ่วนร่วมจาก               

ทุกภาคส่วน ในการจัดการศึกษาให้ได้มาตรฐาน บรรลุเป้าหมายขององค์กร และร่วมกันปฏิบัติงานตามภารกิจ 
อำนาจหน้าที่ภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ นโยบายรัฐบาล จุดเน้น นโยบายสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
และบริบทต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง มีผลการดำเนินงานในแต่ละด้าน ดังนี้ 

 
2.6.1 ด้านโอกาสทางการศึกษา 

-นักเรียนจบชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 3 ศึกษาต่อ ปีการศึกษา 2561 – 2563 
 

ตารางท่ี 6  แสดงจำนวนนักเรียนจบชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 3 ศึกษาต่อ ปีการศึกษา 2561 - 2563 

       (ที่มา : ข้อมูลจากเอกสารสารสนเทศทางการศึกษา สพม.สขสต ปีการศึกษา 2563) 
 
-นักเรียนจบชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 6 ศึกษาต่อ ปีการศึกษา 2561 - 2563 

  ตารางท่ี 7  แสดงจำนวนนักเรียนจบชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ศึกษาต่อ ปีการศึกษา 2561 - 2563 

 

               (ท่ีมา : ข้อมูลจากเอกสารสารสนเทศทางการศึกษา สพม.สขสต ปีการศึกษา 2563) 

จังหวัด 

นักเรยีน 
จบ 
การ 

ศึกษา 
ชั้น ม.3 

ศึกษาต่อ ปีการศึกษา 
 2561 ไม่ 

ศึกษา
ต่อ 

นักเรยีน 
จบ 
การ 

ศึกษา 
ชั้น ม.3 

ศึกษาต่อ ปีการศึกษา  
2562 ไม่ 

ศึกษา 
ต่อ 

นักเรยีน 
จบ 
การ 

ศึกษา 
ชั้น ม.3 

ศึกษาต่อ ปีการศึกษา 
2563 ไม่

ศึกษา
ต่อ สาย 

สามัญ 
สาย 

อาชีพ 
รวม สาย

สามัญ 
สาย

อาชีพ รวม สาย 
สามัญ 

สาย
อาชีพ รวม 

สงขลา 8,925 7,218 1,659 8,877 48 7,178 7,178 677 7,124 54 7,589 6,310 1,263 7,573 16 

สตูล 1,624 1,480 136 1,616 8 1,576 1,576 149 1,574 2 1,727 1,581 143 1,724 3 

รวม 10,549 8,698 1,795 10,493 56 8,754 8,754 826 8,698 56 9,316 7,891 1,406 9,297 19 

ร้อยละ 100 82.45 17.02 99.47 0.53 100 100 9.44 99.36 0.64 100 84.70 15.09 99.80 0.20 

จังหวัด 

นักเรยีน
จบ 
การ 

ศึกษา 
ชั้น 

 ม.6 

ศึกษาต่อ ปกีารศึกษา 
2561 

ไม่ 
ศึกษา 
ต่อ/

ประกอบ 
อาชีพ/ 
อื่นๆ 

นักเรียน 
จบ 
การ 

ศึกษา 
ชั้น 
 ม.6 

ศึกษาต่อ ปกีารศึกษา  
2562 

ไม่ 
ศึกษา 
ต่อ/ 

 ประกอบ      
อาชีพ/ 

อื่นๆ 

นักเรียน 
จบ 
การ 

ศึกษา 
ชั้น 
 ม.6 

ศึกษาต่อ ปกีารศึกษา 
 2563 

ไม่ 
ศึกษา
ต่อ/
ประ 
กอบ 
อาชีพ
/อื่นๆ 

สถาบัน 
การ 

ศึกษา 
ของ 
รัฐ 

สถาบัน
การ 

ศึกษา 
ของ

เอกชน 

รวม 

สถาบัน 
การ 

ศึกษา 
ของ 
รัฐ 

สถาบัน 
การ 

ศึกษา 
ของ 

เอกชน 

รวม    

สถาบัน 
การ 

ศึกษา 
ของรัฐ 

สถาบัน 
การ 

ศึกษา 
ของ

เอกชน 

รวม 

สงขลา 5,200 3,769 1,380 5,149 7 5,047 4,113 872 4,985 62 5,306 3,552  1,697 5,249 57 
สตูล 1,225 1,150 47 1,197 3 1,141 1,093 35 1,128 13 1,225 1,010 198 1,208 17 

รวม 6,425 4,919 1,427 6,346 10 6,188 5,206 907 6,113 75 6,531 4,562 1,895 6,457 74 
ร้อยละ 100 76.56 22.21 98.77 0.16 100 84.13 14.66 98.79 1.21 100 69.85 29.02 98.87 1.13 
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                                                                         แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 สพม.สขสต 

- นักเรียนออกกลางคัน ปีการศึกษา 2560-2562 
ตารางท่ี 8  แสดงจำนวนนักเรียนออกกลางคัน ปีการศึกษา 2560 – 2562 

ระดับชั้น 

ปีการศึกษา 2560 ปีการศึกษา 2561 ปีการศึกษา 2562 

นักเรียน 
ทั้งหมด 

นักเรียน 
ออก

กลางคัน 

คิดเป็น
ร้อยละ 

นักเรียน 
ทั้งหมด 

นักเรียน 
ออก

กลางคัน 

คิดเป็น
ร้อยละ 

นักเรียน 
ทั้งหมด 

นักเรียน 
ออก 

กลางคัน 

คิดเป็น 
ร้อยละ 

ม.1 10,797 16 0.15 10,764 14 0.13 10,588 5 0.05 

ม.2 9,960 16 0.16 10,601 18 0.17 10,152 5 0.05 

ม.3 9,605 15 0.16 9,635 17 0.18 9,971 12 0.12 

ม.4 7,156 9 0.13 7,327 17 0.23 7,921 20 0.25 

ม.5 6,883 7 0.1 6,928 9 0.13 7,017 6 0.09 

ม.6 6,573 8 0.12 6,715 2 0.03 6,708 2 0.03 

รวม 50,974 71 0.14 51,970 77 0.15 52,357 50 0.10 
ปวช. 1 54 - - 56 1 1.79 49 2 4.08 

ปวช. 2 40 - - 53 2 3.77 42 1 2.38 

ปวช. 3 31 - - 39 - - 47 - - 

รวมปวช. 125 - - 148 3 2.03 138 3 2.17 

รวมทั้งสิ้น 51,099 71 0.14 52,118 80 0.15 52,495 53 0.10 
                     (ที่มา : ข้อมูลจากเอกสารสารสนเทศทางการศึกษา สพม.สขสต ปีการศึกษา 2563) 

            2.6.2   ด้านคณุภาพการศึกษา 
  2.6.2.1 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
            -ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 3  

         ตารางที่ 9  แสดงผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ปีการศึกษา 
                        2558 - 2562  ระดับเขตพื้นทีก่ารศึกษา 

วิชา 
ปีการศึกษา

2558 
ปีการศึกษา

2559 
ปีการศึกษา

2560 
ปีการศึกษา

2561 
ปีการศึกษา

2562 
ภาษาไทย 44.47 50.56 52.74 60.06 60.16 
คณิตศาสตร์ 36.58 33.71 30.70 34.38 31.03 
วิทยาศาสตร์ 40.98 37.73 34.75 39.62 31.49 
สังคมศึกษาฯ 50.24 52.94 - - - 
ภาษาอังกฤษ 31.99 33.65 31.63 30.63 35.46 
รวมเฉลี่ย 40.90 41.70 37.46 41.17 39.54 

                                   (ท่ีมา : กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา สพม.สขสต) 
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                                                                         แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 สพม.สขสต 

ตารางท่ี 10  แสดงผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 
                          ปีการศึกษา 2560 – 2562  เปรียบเทียบระดับเขตพื้นที่การศึกษา ระดับสังกัดและ 
                          ระดับประเทศ 

           (ท่ีมา : เอกสารบทสรุปสำหรับผู้บริหาร คุณภาพผู้เรียนในมิติ O-NET ปีการศึกษา 2562  สพม.สขสต) 
 
-ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 6  

ตารางท่ี 11  แสดงผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ปีการศึกษา  
                           2558 - 2562  ระดับเขตพื้นที่การศึกษา 
 

วิชา 
ปีการศึกษา

2558 
ปีการศึกษา

2559 
ปีการศึกษา

2560 
ปีการศึกษา

2561 
ปีการศึกษา

2562 
ภาษาไทย 54.12 58.30 54.15 51.63 46.04 
คณิตศาสตร์ 29.84 28.14 28.09 35.04 28.55 
วิทยาศาสตร์ 35.02 33.22 31.50 32.09 30.94 
สังคมศึกษาฯ 41.92 38.76 37.36 37.18 38.23 
ภาษาอังกฤษ 26.33 29.40 30.20 33.33 30.63 
รวมเฉลี่ย 37.45 37.60 36.26 37.85 34.88 

                                     (ท่ีมา : กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา สพม.สขสต) 

ตารางท่ี 12  แสดงผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ปีการศึกษา 
                           2560 - 2562 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 เปรียบเทียบระดับเขตพื้นที่การศึกษา ระดับสังกัด 
                           และระดับประเทศ 

วิชา 
ระดับเขตพื้นที่ 

+/- 
ระดับสังกัด 

+/- 
ระดับประเทศ 

+/- 
2560 2561 2562 2560 2561 2562 2560 2561 2562 

ภาษาไทย 54.15 51.63 46.04 -5.59 50.07 48.16 43.02 -5.14 49.25 47.31 42.21 -5.10 
สังคมศึกษาฯ 37.36 37.18 38.23 1.05 34.96 35.48 36.10 0.62 34.70 35.16 35.70 0.54 
ภาษาอังกฤษ 30.20 33.33 30.63 -2.7 27.91 31.15 28.97 -2.18 28.31 31.41 29.20 -2.21 
คณิตศาสตร์ 28.09 35.04 28.55 -6.49 24.64 31.04 25.62 -5.42 24.53 30.72 25.41 -5.31 
วิทยาศาสตร์ 31.50 32.09 30.94 -1.15 29.48 30.75 29.40 -1.35 29.37 30.51 29.20 -1.31 
รวมเฉลีย่ 36.26 37.85 34.88 -2.97 33.41 35.32 32.62 -2.7 33.23 35.02 32.34 -2.68 

             (ท่ีมา : เอกสารบทสรุปสำหรับผู้บริหาร คุณภาพผู้เรียนในมิติ O-NET ปีการศึกษา 2562 สพม.สขสต) 

วิชา 
ระดับเขตพื้นที่ 

+/- 
ระดับสังกัด 

+/- 
ระดับประเทศ 

+/- 
2560 2561 2562 2560 2561 2562 2560 2561 2562 

ภาษาไทย 52.74 60.06 60.16 0.10 48.77 55.04 55.91 0.87 48.29 54.42 55.14 0.72 
ภาษาอังกฤษ 31.63 30.63 35.46 4.83 30.14 29.10 32.98 3.88 30.45 29.45 33.25 3.80 
คณิตศาสตร์ 30.70 34.38 31.03 -3.35 26.55 30.28 26.98 -3.30 26.30 30.04 26.73 -3.31 
วิทยาศาสตร์ 34.75 39.62 31.49 -8.13 32.47 36.43 30.22 -6.21 32.28 36.10 30.07 -6.03 

รวมเฉลี่ย 37.45 41.17 39.54 -1.63 34.48 37.71 36.52 -1.19 34.33 37.50 36.30 -1.2 

 



                                                                                               แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 สพม.สขสต         
 

  ส่วนที่ 2  
บริบทที่เกี่ยวข้องด้านการศึกษา 

  สำนักงานเขตพื้นที ่การศึกษามัธยมศึกษาสงขลา สตูล ได้น้อมนำพระบรมราโชบายของ
พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทร มหาวชิราลงกรณฯ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ด้านการศึกษา 
กรอบยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ 20 ปี พ.ศ.2561-2580 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 
(พ.ศ. 2560-2564) แผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2560-2579 นโยบายรัฐบาล จุดเน้นนโยบายของ
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ นโยบายสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั ้นพื ้นฐาน แผนพัฒนา
การศึกษาในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้ นโยบายการพัฒนาการศึกษาจังหวัดสงขลา และ
บริบทต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องมาเชื่อมโยงกับอำนาจหน้าที่ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสงขลา สตูล 
และกำหนดเป็นกรอบแนวทางในการจัดทำแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ของสำนักงาน         
เขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาสงขลา สตูล โดยมีรายละเอียด ดังนี้  
1. พระบรมราโชบาย ของพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทร มหาวชิราลงกรณฯ   
    พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว  

พระบรมราโชบาย ด้านการศึกษา พระองค์ท่านต้องการสร้างให้คนไทยมีคุณสมบัติ 4 ด้าน คือ  
1. มีทัศนคติที่ดีและถูกต้อง  

- มีความรู้ความเข้าใจต่อชาติบ้านเมือง  
- ยึดมั่นในศาสนา  
- มั่นคงในสถาบันพระมหากษัตริย์  
- มีความเอ้ืออาทรต่อครอบครัว และชุมชนของตน  

2. มีพื้นฐานชีวิตที่มั่นคงเข้มแข็ง  
- รู้จักแยกแยะสิ่งที่ผิด-ชอบ/ชั่ว-ดี  
- ปฏิบัติสิ่งที่ชอบ สิ่งที่ดีงาม  
- ปฏิเสธสิ่งที่ผิด สิ่งที่ชั่ว  
- ช่วยกันสร้างคนดีให้แก่บ้านเมือง  

3. มีงานทำ มีอาชีพ  
- เลี้ยงดูลูกหลานในครอบครัว หรือการฝึกฝนอบรมในสถานศึกษาต้องมุ่งให้เด็กและเยาวชนรักงาน            
- การฝึกฝนอบรมทั้งในหลักสูตรและนอกหลักสูตร ต้องมีจุดมุ่งหมายให้ผู้เรียนทำงาน และมีงานทำ

ในที่สุด  
- ต้องสนับสนุนผู้สำเร็จหลักสูตรมีอาชีพ มีงานทำ จนสามารถเลี้ยงตัวเองและครอบครัวได้   

 4. เป็นพลเมืองดีมีระเบียบวินัย  
- การเป็นพลเมืองดี เป็นหน้าที่ของทุกคน  

    - ครอบครัว สถานศึกษา และสถานประกอบการ ต้องส่งเสริมให้ทุกคนมีโอกาสทำหน้าที่พลเมืองดี                               
- การเป็นผลเมืองดี คือ “เห็นอะไรที่จะทำเพ่ือบ้านเมืองได้ก็ต้องทำ เช่น งานอาสาสมัคร งาน 

     บำเพ็ญประโยชน์ งานสาธารณกุศล ให้ทำด้วยความมีน้ำใจและเอ้ืออาทร” 
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ความสอดคล้องกับแผน 3 ระดับ  

มติคณะรัฐมนตรีจากการประชุมวันที่ 4 ธันวาคม 2560 เห็นชอบการจำแนกแผน ออกเป็น 3 ระดับ 
ได้แก่ 

แผนระดับท่ี 1 ยุทธศาสตร์ชาติ เป็นเป้าหมายการพัฒนาประเทศ ใช้เป็นกรอบในการจัดทำแผนต่างๆ    
ให้สอดคล้องและบูรณาการกัน 

แผนระดับที่ 2 ได้แก่ แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
แผนการปฏิรูปประเทศ และแผนความมั่นคง 

แผนระดับที่ 3 หมายถึง แผนที่จัดทำขึ้นเพื่อสนับสนุนการดำเนินงานของแผนระดับ  ที่ 1 และ 2        
ให้บรรลุเป้าหมายที่กำหนดไว้ หรือจัดขึ้นตามที่กฎหมายกำหนด หรือจัดทำขึ้นตามพันธกรณีหรืออนุสัญญา
ระหว่างประเทศ 

ซึ่งแผนระดับที่ 1 และ 2 เป็นแผนที่สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
เสนอ 

ดังนั้น สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสงขลา สตูล จึงได้ศึกษา วิเคราะห์ ความสอดคล้อง
เชื่อมโยงระหว่างแผนปฏิบัติการของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสงขลา สตูล กับแผน ทั้ง 3 ระดับ 
ดังนี้ 

แผนระดับที่ 1 (ยุทธศาสตร์ชาติ) 

1. ยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2561 - 2580)  
คณะกรรมการจัดทำยุทธศาสตร์ชาติได้ดำเนินการจัดทำยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ. 2561-2580) เพื่อใช้

เป็นกรอบแนวทางการพัฒนาประเทศในระยะ 20 ปี โดยกำหนดวิสัยทัศน์ เป้าหมายและยุทธศาสตร์ ดังนี้  
วิสัยทัศน์  

“ประเทศไทยมีความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน เป็นประเทศพัฒนาแล้ว ด้วยการพัฒนาตามหลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียง” หรือเป็นคติพจน์ประจำชาติว่า “ม่ันคง มั่งค่ัง ยั่งยืน” 

 ความม่ันคง หมายถึง การมีความม่ันคงปลอดภัยจากภัยและการเปลี่ยนแปลง ทั้งภายในประเทศ และ
ภายนอกประเทศในทุกระดับ ทั้งระดับประเทศ สังคม ชุมชน ครัวเรือน และปัจเจกบุคคล และมีความมั่นคงใน
ทุกมิติ ทั้งมิติทางการทหาร เศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อม และการเมือง เช่น ประเทศมีความมั่นคงในเอกราช
และอธิปไตยมีการปกครองระบบประชาธิปไตยที่มีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นพระประมุข สถาบันชาติ ศาสนา 
พระมหากษัตริย์มีความเข้มแข็งเป็นศูนย์กลางและเป็นที่ยึดเหนี่ยวจิตใจของประชาชน มีระบบการเมืองที่มั่นคง
เป็นกลไกที่นำไปสู่การบริหารประเทศที่ต่อเนื่องและโปร่งใสตามหลักธรรมาภิบาล สังคม มีความปรองดองและ
ความสามัคคี สามารถผนึกกำลังเพื่อพัฒนาประเทศ ชุมชนมีความเข้มแข็ง ครอบครัวมีความอบอุ่น ประชาชนมี
ความมั่นคงในชีวิต มีงานและรายได้ที่มั่นคง พอเพียงกับการดำรงชีวิต มีการออมสำหรับวัยเกษียณ ความมั่นคง
ของอาหาร พลังงาน และน้ำ มีที่อยู่อาศัย และความปลอดภัยในชีวิตทรัพย์สิน  

ความมั่งคั่ง หมายถึง ประเทศไทยมีการขยายตัวของเศรษฐกิจอย่างต่อเนื่องและมีความยั่งยืน จนเข้าสู่
กลุ่มประเทศรายได้สูง ความเหลื่อมล้ำของการพัฒนาลดลง ประชากรมีความอยู่ดีมีสุขได้รับผลประโยชน์จากการ
พัฒนาอย่างเท่าเทียมกันมากขึ้น และมีการพัฒนาอย่างทั่วถึงทุกภาคส่วน มีคุณภาพชีวิต ตามมาตรฐานของ
องค์การสหประชาชาติ ไม่มีประชาชนที ่อยู ่ในภาวะความยากจน เศรษฐกิจในประเทศมีความเข้มแข็ง 
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ขณะเดียวกันต้องมีความสามารถในการแข่งขันกับประเทศต่างๆ ทั้งในตลาดโลกและตลาดภายในประเทศเพ่ือให้
สามารถสร้างรายได้ท้ังจากภายในและภายนอกประเทศ ตลอดจนมีการสร้างฐานเศรษฐกิจและสังคมแห่งอนาคต
เพื่อให้สอดรับกับบริบทการพัฒนาที่เปลี่ยนแปลงไป และประเทศไทยมีบทบาทที่สำคัญในเวทีโลก และมี
ความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจและการค้าอย่างแน่นแฟ้นกับประเทศในภูมิภาคเอเชีย เป็นจุดสำคัญของการเชื่อมโยง
ในภูมิภาคทั้งการคมนาคมขนส่ง การผลิต การค้า การลงทุน และการทำธุรกิจ เพื่อให้เป็นพลังในการพัฒนา 
นอกจากนั้น ยังมีความสมบูรณ์ในทุนที่จะสามารถสร้างการพัฒนาต่อเนื่องไปได้ ได้แก่ ทุนมนุษย์ ทุนทางปัญญา 
ทุนทางการเงิน ทุนที่เป็นเครื่องมือเครื่องจักร ทุนทางสังคม และทุนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  

ความยั่งยืน หมายถึง การพัฒนาที่สามารถสร้างความเจริญ รายได้ และคุณภาพชีวิต ของประชาชนให้
เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง ซึ่งเป็นการเจริญเติบโตของเศรษฐกิจที่อยู่บนหลักการใช้ การรักษา และการฟื้นฟูฐาน
ทรัพยากรธรรมชาติอย่างยั่งยืน ไม่ใช้ทรัพยากรธรรมชาติจนเกินพอดี ไม่สร้างมลภาวะ ต่อสิ่งแวดล้อมจนเกิน
ความสามารถในการรองรับและเยียวยาของระบบนิเวศ การผลิตและการบริโภคเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม และ
สอดคล้องกับเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน ทรัพยากรธรรมชาติมีความอุดม สมบูรณ์มากขึ้นและสิ่งแวดล้อมมี
คุณภาพดีขึ ้น คนมีความรับผิดชอบต่อสังคม มีความเอื้ออาทร เสียสละเพื่อผลประโยชน์ส่วนรวม รัฐบาลมี
นโยบายที่มุ่งประโยชน์ส่วนรวมอย่างยั่งยืน และให้ความสำคัญกับการมีส่วนร่วมของประชาชน และทุกภาคส่วน
ในสังคมยึดถือและปฏิบัติตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อการพัฒนาอย่างสมดุล มีเสถียรภาพและ
ยั่งยืน  

โดยมีเป้าหมายการพัฒนาประเทศ คือ “ประเทศชาติมั่นคง ประชาชนมีความสุข เศรษฐกิจพัฒนาอย่าง
ต่อเนื่อง สังคมเป็นธรรม ฐานทรัพยากรธรรมชาติยั่งยืน” โดยยกระดับศักยภาพของประเทศในหลากหลายมิติ 
พัฒนาคนในทุกมิติและในทุกช่วงวัยให้เป็นคนดี เก่ง และมีคุณภาพ สร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม 
สร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ ่งแวดล้อม และมีภาครัฐของประชาชนเพื่อประชาชนและ
ประโยชน์ส่วนรวม โดยการประเมินผลการพัฒนาตามยุทธศาสตร์ชาติ ประกอบด้วย  

1) ความอยู่ดีมีสุขของคนไทยและสังคมไทย  
2) ขีดความสามารถในการแข่งขัน การพัฒนาเศรษฐกิจ และการกระจายรายได้  
3) การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ของประเทศ   
4) ความเท่าเทียมและความเสมอภาคของสังคม  
5) ความหลากหลายทางชีวภาพ คุณภาพสิ่งแวดล้อม และความยั่งยืนของทรัพยากรธรรมชาติ  
6) ประสิทธิภาพการบริหารจัดการและการเข้าถึงการให้บริการของภาครัฐ  

ยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ.2561-2580) มี 6 ยุทธศาสตร์ ซึ ่งเกี ่ยวข้องกับภารกิจของสำนักงาน
ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ 6 ยุทธศาสตร์ ดังนี้  

1. ยุทธศาสตร์ชาติด้านความม่ันคง มีเป้าหมายการพัฒนาที่สำคัญ คือ ประเทศชาติมั่นคง ประชาชนมี
ความสุข เน้นการบริหารจัดการสภาวะแวดล้อมของประเทศให้มีความมั่นคง ปลอดภัย เอกราช อธิปไตย และมี
ความสงบเรียบร้อยในทุกระดับตั้งแต่ระดับชาติ สังคม ชุมชน มุ่งเน้นการพัฒนาคน เครื่องมือ เทคโนโลยี และ
ระบบฐานข้อมูลขนาดใหญ่ ให้มีความพร้อมสามารถรับมือกับภัยคุกคามและภัยพิบัติได้ทุกรูปแบบ และทุกระดับ
ความรุนแรง ควบคู่ไปกับการป้องกันและแก้ไขปัญหาด้านความมั่นคงที่มีอยู่ในปัจจุบัน และที่อาจจะเกิดขึ้นใน
อนาคต ใช้กลไกการแก้ไขปัญหาแบบบูรณาการทั้งกับส่วน ราชการ ภาคเอกชนประชาสังคม และองค์กรที่ไม่ใช่
รัฐ รวมถึงประเทศเพ่ือนบ้านและมิตรประเทศ ทั่วโลกบนพื้นฐานของหลักธรรมาภิบาล เพ่ือเอ้ืออำนวยประโยชน์
ต่อการดำเนินการของยุทธศาสตร์ชาติ ด้านอื่นๆ ให้สามารถขับเคลื่อนไปได้ ตามทิศทางและเป้าหมายที่กำหนด  
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2. ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน มีเป้าหมายการพัฒนา ที่มุ่งเน้นการ
ยกระดับศักยภาพของประเทศในหลากหลายมิติ บนพื้นฐานแนวคิด 3 ประการ ได้แก่  

1) “ต่อยอดอดีต” โดยมองกลับไปที่รากเหง้าทางเศรษฐกิจ อัตลักษณ์ วัฒนธรรม ประเพณี วิถี
ชีวิต และจุดเด่นทางทรัพยากรธรรมชาติที่หลากหลาย รวมทั้งความได้เปรียบเชิงเปรียบเทียบของประเทศในด้าน
อ่ืนๆ นำมาประยุกต์ผสมผสานกับเทคโนโลยีและนวัตกรรมเพ่ือให้สอดรับกับบริบท ของเศรษฐกิจ และสังคมโลก
สมัยใหม่  

2) “ปรับปัจจุบัน” เพื่อปูทางสู่อนาคต ผ่านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของประเทศ ในมิติ
ต่างๆ ทั้งโครงข่ายระบบคมนาคมและขนส่ง โครงสร้างพื้นฐานวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และดิจิทัล และการปรับ
สภาพแวดล้อมให้เอ้ือต่อการพัฒนาอุตสาหกรรมและบริการอนาคต  

3) “สร้างคุณค่าใหม่ในอนาคต” ด้วยการเพิ่มศักยภาพของผู้ประกอบการ พัฒนาคนรุ่นใหม่ 
รวมถึง ปรับรูปแบบธุรกิจ เพื่อตอบสนองต่อความต้องการของตลาด ผสมผสาน กับยุทธศาสตร์ที่รองรับอนาคต 
บนพื้นฐานของการต่อยอดอดีตและปรับปัจจุบัน พร้อมทั้งการส่งเสริม และสนับสนุนจากภาครัฐ ให้ประเทศไทย
สามารถสร้างฐานรายได้และการจ้างงานใหม่ ขยายโอกาสทางการค้าและการลงทุนใน เวทีโลก ควบคู่ไปกับการ
ยกระดับรายได้และการกินดีอยู่ดี รวมถึงการเพ่ิมขึ้นของคนชั้นกลางและลดความเหลื่อมล้ำของคนในประเทศได้
ในคราวเดียวกัน  

3. ยุทธศาสตร์ชาติด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ มีเป้าหมายการพัฒนาที่
สำคัญเพื่อพัฒนาคนในทุกมิติและในทุกช่วงวัยให้เป็นคนดี เก่ง และมีคุณภาพ โดยคนไทย มีความพร้อมทั้งกาย 
ใจ สติปัญญา มีพัฒนาการที่ดีรอบด้านและมีสุขภาวะที่ดีในทุกช่วงวัย มีจิตสาธารณะ รับผิดชอบต่อสังคมและ
ผู้อื่น มัธยัสถ์ อดออม โอบอ้อมอารี มีวินัย รักษาศีลธรรม และเป็นพลเมืองดีของชาติ มีหลักคิดท่ีถูกต้อง มีทักษะ
ที่จำเป็นในศตวรรษที่ 21 มีทักษะสื่อสารภาษาอังกฤษและภาษาที่ 3 และอนุรักษ์ภาษาท้องถิ่นมีนิสัยรักการ
เรียนรู ้และการพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื ่องตลอดชีวิต สู ่การเป็น คนไทยที่มีทักษะสูง เป็นนวัตกร นั กคิด 
ผู้ประกอบการ เกษตรกรยุคใหม่และอ่ืนๆ โดยมีสัมมาชีพตามความถนัดของตนเอง  

4. ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม มีเป้าหมายการพัฒนาที่สำคัญ
ที่ให้ความสำคัญการดึงเอาพลังของภาคส่วนต่างๆ ทั้งภาคเอกชน ประชาสังคม ชุมชน ท้องถิ่น มาร่วมขับเคลื่อน 
โดยการสนับสนุนการรวมตัวของประชาชน ในการร่วมคิดร่วมทำเพื่อส่วนรวม การกระจายอำนาจและความ
รับผิดชอบไปสู่กลไกบริหารราชการแผ่นดินในระดับท้องถิ่น การเสริมสร้าง ความเข้มแข็งของชุมชนในการ
จัดการตนเอง และการเตรียมความพร้อมของประชากรไทยทั ้งในมิต ิ ส ุขภาพ เศรษฐกิจ สังคม และ
สภาพแวดล้อมให้เป็นประชากรที่มีคุณภาพ สามารถพึ่งตนเองและทำประโยชน์แก่ครอบครัว ชุมชน และสังคม
ให้นานที่สุด โดยรัฐให้หลักประกันการเข้าถึงบริการและสวัสดิการที่มีคุณภาพอย่างเป็นธรรมและทั่วถึง  

5. ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม มีเป้าหมาย
การพัฒนาที่สำคัญเพื่อนำไปสู่การบรรลุเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนในทุกมิติ ทั้งมิติด้าน สังคม เศรษฐกิจ 
สิ่งแวดล้อม ธรรมาภิบาล และความเป็นหุ้นส่วนความร่วมมือระหว่างกันทั้งภายในและภายนอกประเทศอย่าง
บูรณาการ ใช้พื้นที่เป็นตัวตั้งในการกำหนดกลยุทธ์และแผนงาน และการให้ทุกฝ่ายที่เก่ียวข้องได้เข้ามามีส่วนร่วม
ในแบบทางตรงให้มากที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้โดยเป็นการดำเนินการ บนพื้นฐานการเติบโตร่วมกัน ไม่ว่าจะเป็น
ทางเศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อม และคุณภาพชีวิต โดยให้ความสำคัญกับการสร้างสมดุลทั้ง 3 ด้าน อันจะนำไปสู่ความ
ยั่งยืนเพื่อคนรุ่นต่อไปอย่างแท้จริง  
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6. ยุทธศาสตร์ชาติด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ มีเป้าหมายการ
พัฒนาที่สำคัญเพื่อปรับเปลี่ยนภาครัฐที่ยึดหลัก “ภาครัฐของประชาชนเพื่อประชาชน และประโยชน์ส่วนรวม” 
โดยภาครัฐต้องมีขนาดที่เหมาะสมกับบทบาทภารกิจ แยกแยะบทบาท หน่วยงานของรัฐที่ทำหน้าที่ในการกำกับ
หรือในการให้บริการในระบบเศรษฐกิจที่มีการแข่งขันมีขีดสมรรถนะสูง ยึดหลัก ธรรมาภิบาล ปรับวัฒนธรรม
การทำงานให้มุ ่งผลสัมฤทธิ์และผลประโยชน์ส่วนรวมมีความทันสมัยและพร้อม ที่จะปรับตัวให้ทันต่อการ
เปลี่ยนแปลงของโลกอยู่ตลอดเวลา โดยเฉพาะอย่างยิ่งการนำนวัตกรรม เทคโนโลยีข้อมูลขนาดใหญ่ ระบบการ
ทำงานที่เป็นดิจิทัลเข้ามาประยุกต์ใช้อย่างคุ้มค่า และปฏิบัติงานเทียบได้กับมาตรฐานสากล รวมทั้งมีลักษณะเปิด
กว้าง เชื่อมโยงถึงกันและเปิดโอกาสให้ทุกภาคส่วนเข้ามามีส่วนร่วมเพ่ือตอบสนองความต้องการของประชาชนได้
อย่างสะดวก รวดเร็ว และโปร่งใส โดยทุกภาคส่วนในสังคมต้องร่วมกันปลูกฝังค่านิยมความซื่อสัตย์สุจริต ความ
มัธยัสถ์ และสร้างจิตสำนึกในการปฏิเสธไม่ยอมรับการทุจริตประพฤติมิชอบอย่างสิ้นเชิง นอกจากนั้น กฎหมาย
ต้องมีความชัดเจน มีเพียงเท่าที่จำเป็นมีความทันสมัยมีความเป็นสากล มีประสิทธิภาพ และ นำไปสู่การลดความ
เหลื่อมล้ำและเอื้อต่อการพัฒนา โดยกระบวนการยุติธรรมมีการบริหารที่มีประสิ ทธิภาพ เป็นธรรม ไม่เลือก
ปฏิบัติและการอำนวยความยุติธรรมตามหลักนิติธรรม   
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แผนระดับที่ 2 (เฉพาะที่เกี่ยวข้อง)  

๑. แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ  
ประเด็น ที่ ๑ ประเด็น ความมั่นคง  
จากภาพกรอบแนวคิดใหม่ด้านความมั่นคง ที่เรียกว่า “ความมั่นคงแบบองค์รวม” ซึ่งได้ขยายขอบเขต 

ความมั่นคงของชาติให้ครอบคลุมเกี่ยวข้องกับมิติต่าง ๆ ในทุกองคาพยพ อย่างไม่อาจหลีกเลี่ยงได้ ทั้งด้าน
การเมือง เศรษฐกิจ สังคมวัฒนธรรม การทหาร วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
ตลอดไปจนถึงประเด็นสำคัญต่าง ๆ อาทิพลังงาน อาหาร และน้ำ ยุทธศาสตร์ชาติด้านความมั่นคง จึงได้ กำหนด
เป้าหมายสำคัญในภาพรวมให้เป็นรูปธรรมอย่างชัดเจน คือ “ประเทศชาติมั่นคง ประชาชนมีความสุข” โดยมุ่งที่
จะบริหารจัดการสภาวะแวดล้อมของประเทศให้มีความมั่นคง ปลอดภัย และมีความสงบเรียบร้อยได้ อย่าง
แท้จริง สามารถแก้ไขปัญหาเดิมและป้องกันไม่ให้ปัญหาใหม่เกิดขึ้น รวมทั้งพัฒนาศักยภาพของหน่วยงาน ด้าน
ความมั่นคง บูรณาการความร่วมมือกับทุกภาคส่วนทั้งในและต่างประเทศ และพัฒนาปรับปรุงกลไก การบริหาร
จัดการและขับเคลื่อนงานด้านความมั่นคงของประเทศ ให้เอ้ืออำนวยต่อการดำเนินการของ ยุทธศาสตร์ชาติด้าน
อื่น ๆ ในการที่จะขับเคลื่อนไปได้ตามทิศทางและเป้าหมายที่กำหนด ทั้งนี้ เป้าหมายการดำเนินงานที่สำคัญของ
ยุทธศาสตร์ด้านความมั่นคง ที่ต้องการบรรลุในแต่ละห้วง เวลาจะประกอบด้วย ในช่วงปีพ .ศ.๒๕๖๑ - ๒๕๖๕ 
ดำเนินการ “ปรับสภาพแวดล้อม พร้อมแก้ไขปัญหา” ให้ ลดระดับลงอย่างมีนัยยะสำคัญ สำหรับในช่วงปีพ.ศ.
๒๕๖๖ – ๒๕๗๐ จะดำเนินการให้ “ปัญหาเก่าหมดไป ปัญหาใหม่ไม่เกิด” เอื้อต่อการบริหารประเทศมากยิ่งขึ้น 
เพื่อเป็นฐานนำไปสู่เป้าหมายในช่วงปี พ.ศ.๒๕๗๑ – ๒๕๗๕ ที่กำหนดไว้ว่า “ประเทศชาติพัฒนา ปวงประชา
ร่วมผลักดัน” จนกระทั่งสามารถบรรลุเป้าหมาย สุดท้าย ในห้วงปี พ.ศ.๒๕๗๖ – ๒๕๘๐ ที่ว่า “ประเทศชาติ 
มั่นคง ประชาชนมีความสุข” ในที่สุด  

เป้าหมาย ๑. ประเทศชาติมีความ มั่นคงในทุกมิติ และทุกระดับเพิ่มข้ึน  
   ๒. ประชาชนอยู่ดี กินดี และมีความสุขดีข้ึน  

แผนย่อยการรักษาความสงบภายในประเทศ   
การรักษาความสงบภายในประเทศ เป็นการเสริมสร้างความสงบเรียบร้อยและสัเป็นการเสริมสร้างความ

สงบเรียบร้อยและสันติสุขให้เกิดขึ้นกับ ประเทศชาติบ้านเมือง ให้สถาบันหลักมีความมั่นคงเป็นจุดศูนย์รวมจิตใจ
อย่างยั่งยืน ประชาชนอยู่ดีมีสุข มีความมั่นคงปลอดภัยทั้งในชีวิต และทรัพย์สิน สังคมมีความเข้มแข็ง สามัคคี
ปรองดองและเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่กัน พร้อมที่จะร่วมแก้ไขปัญหาของชาติ มีการพัฒนาเสริมสร้างการเมืองในระบอบ
ประชาธิปไตยอันมี พระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข ที ่มีเสถียรภาพและมีธรรมาภิบาล มีการพัฒนาและ
เสริมสร้างกลไกที่สามารถ ป้องกันและขจัดสาเหตุของประเด็นปัญหาความมั่นคงที่สำคัญ เพื่อให้ประเทศชาติมี
กลไกเฉพาะเจาะจงที่มี ประสิทธิภาพ สามารถแก้ไขต้นเหตุที่เป็นรากเหง้าของปัญหาภายในประเทศทั้งปวงให้
หมดไปอย่างแท้จร ิง โดยมีกองอำนวยการร ักษาความมั ่นคงภายในราชอาณาจักร (กอ.รมน.) และ
กระทรวงกลาโหม เป็นเจ้าภาพ การดำเนินการในภาพรวม ทั้งนี้ เพ่ือให้การรักษาความสงบภายในประเทศบรรลุ
วัตถุประสงค์ตามแนวความคิดในการดำเนินการที่กำหนด จึงได้มีการจัดทำแนวทางการพัฒนาขึ้นรองรับ จำนวน 
๕ แนวทาง โดยมีรายละเอียดการดำเนินการ ของแต่ละแนวทางการพัฒนา รวมถึงเป้าหมายและตัวชี้วัด 
ดังต่อไปนี้  

 
 



20 
 
 

                

แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 สพม.สขสต        

แนวทางการพัฒนา  
๑. เสริมสร้างความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินและความมั่นคงของมนุษย์ มุ่งใช้เทคโนโลยี และการ

บังคับใช้กฎหมายเพื่อแก้ไขปัญหาอาชญากรรมปัญหาการจราจร ปัญหาความรุนแรงในสังคม โดยมุ่งเน้น การ
ปลูกจิตสำนึกและเสริมสร้างความเป็นพลเมือง ซึ่งถือเป็นพื้นฐานสำคัญ ในการแก้ไขปัญหาด้านความมั่นคงของ 
มนุษย์ในระยะยาว รวมทั้งใช้หลักการแก้ไขปัญหาแบบบูรณาการ เพื่อให้สามารถดำเนินการแก้ไขร่วมกับทุก  
ภาคส่วนที่เกี่ยวข้องได้อย่างมีประสิทธิภาพ รวมทั้งยังเป็นการสนับสนุน ยุทธศาสตร์ชาติด้านการพัฒนาและ
เสริมสร้าง ศักยภาพ ทรัพยากรมนุษย์ ในด้าน อยู่ดี กินดี และมีสุข โดยมี แนวทางการพัฒนาที่สำคัญ ได้แก่ (๑) 
การแก้ไข ปัญหาด้านอาชญากรรม (๒) การแก้ไขปัญหาด้านจราจรและอุบัติเหตุทางถนน (๓) การแก้ไขปัญหา
ความรุนแรงใน สังคม (๔) การเสริมสร้างความเป็นพลเมือง (ในด้านความมีระเบียบวินัย เคารพกฎหมาย รู้สิทธิ
และหน้าที่ รักชาติ และมีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหาความมั่นคง) (๕) มีงาน มีอาชีพ และรายได้ ลดรายจ่ายใน
ครอบครัว  

๒. เสริมสร้างความมั่นคงของสถาบันหลักของชาติ ภายใต้การปกครองระบอบ ประชาธิปไตย อันมี
พระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข โดยปลูกฝังและสร้างความตระหนักรู้ถึงความสำคัญของ สถาบันหลักของชาติ 
รณรงค์เสริมสร้างความรักและภาคภูมิใจในความเป็นคนไทยและชาติไทย ผ่านทางกลไก ต่าง ๆ รวมถึงการศึกษา
ประวัติศาสตร์ในเชิงสร้างสรรค์ น้อมนำและเผยแพร่ศาสตร์พระราชา หลักปรัชญาของ เศรษฐกิจพอเพียง 
รวมถึงแนวทางพระราชดำริต่าง ๆ ให้เกิดความเข้าใจอย่างถ่องแท้ และนำไปประยุกต์ ปฏิบัติใช้อย่างกว้างขวาง 
จัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติและพระราชกรณียกิจอย่างสม่ำเสมอ  

    สำหรับสถาบันพระพุทธศาสนา ให้ความสำคัญกับการปฏิรูปโครงสร้างและกฎระเบียบต่าง ๆ ที่
เกี่ยวกับพระสงฆ์ในปัจจุบัน ที่มีความเจริญก้าวหน้าทางเทคโนโลยี ซึ่งอาจเป็นปัจจัยสำคัญประการหนึ่งที่ทำให้
พระสงฆ์ขาดพระธรรมวินัยได้ ตลอดจนการให้ความรู้เรื่องของศาสนพิธีแก่พุทธศาสนิกชนทั่วไปได้รับรู้เรื่อง งาน
พิธีต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับพุทธศาสนา โดยมีแนวทางการดำเนินการที่สำคัญ ได้แก่ (๑) การปฏิรูปโครงสร้างและ 
กฎระเบียบต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับพระสงฆ์ในโลกยุคดิจิทัล (๒) การบังคับใช้ระเบียบพระสังฆาธิการอย่างเคร่งครัด 
และเป็นธรรม (๓) การปฏิรูประบบการศึกษาของคณะสงฆ์ (๔) การจัดทำข้อห้ามปฏิบัติต่าง ๆ ของงานศาสนพิธี 
ให้ชัดเจน (๕) การสร้างองค์ความรู้ด้านงานศาสนพิธีของพระพุทธศาสนา (๖) การสร้างแนวทางการบริหาร 
จัดการศาสนสมบัติและเงินบริจาคให้ถูกต้องและโปร่งใส (๗) การสร้างแนวทางคุ้มครองพุทธศาสนาและองค์กร 
ทางพุทธศาสนาโดยการบังคับใช้กฎหมาย (๘) การพัฒนาวิธีการ/รูปแบบการเผยแผ่หลักธรรมคำสอนขององค์กร
ที่เกี่ยวข้อง (๙) การส่งเสริมให้พุทธศาสนิกชนมีส่วนร่วมอย่างถูกต้อง เกี่ยวกับกิจกรรมทางพุทธศาสนา ต่าง ๆ 
และ (๑๐) การชี้ให้เห็นถึงประโยชน์ของพุทธศาสนาที่มีต่อประชาชน สังคม และประเทศชาติ  

๓. พัฒนาการเมืองมุ่งพัฒนานักการเมืองให้มีความรู้ความสามารถ คุณธรรมและจริยธรรม ปลูกฝังให้
ประชาชนมีความรู้ความเข้าใจ และมีส่วนร่วมอย่างถูกต้องต่อการปกครองระบอบประชาธิปไตย เสริมสร้างพรรค
การเมืองให้มีธรรมมาภิบาล และพัฒนาปรับปรุงระบบการเลือกตั้งให้มีประสิทธิภาพสามารถ จัดการเลือกตั้งได้
อย่างสุจริตและเที่ยงธรรม เพ่ือการเป็น “รัฐธรรมาธิปไตย” โดยมีแนวทางการดำเนินการที่สำคัญ ได้แก่ คือ (๑) 
การเผยแพร่ความรู้และสร้างภูมิคุ้มกันเกี่ยวกับแนวคิดประชาธิปไตยให้แก่ประชาชนอย่างกว้างขวาง (๒) การให้
ภาคประชาชนเข้ามีส่วนร่วมในกระบวนการเลือกตั้งอย่างโปร่งใสทุกขั้นตอน (๓) การเสริมสร้างอุดมการณ์ทาง
การเมือง/จิตสาธารณะ ให้แก่นักการเมือง สมาชิกพรรค และประชาชนทั่วไป (๔) การกำหนดมาตรการ ขั้นตอน 
วิธีการ และบทลงโทษที่เกี่ยวข้องกับงานทางการเมืองอย่างเข้มข้นจริงจัง (๕) การผลั กดันการเป็นสถาบันของ
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พรรคการเมืองให้มีวัฒนธรรมทางการเมืองในระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข และให้
สมาชิกพรรคมีส่วนร่วมในการออกระเบียบ/ข้อบังคับ  

๔. สร้างความสามัคคีปรองดองของคนในชาติ มุ่งให้ความสำคัญกับการที่ประชาชนและหน่วยงาน/
องค์กรทุกภาคส่วน ได้ร่วมกันดำเนินกิจกรรมเพื่อสร้างความรักสามัคคีปรองดองของคนในชาติ ตามบทบาท
อำนาจหน้าที่ เพื่อบูรณาการการแก้ไขปัญหาให้มีประสิทธิภาพเป็นรูปธรรม โดยมีแนวทางการ ดำเนินการที่
สำคัญ ได้แก่ (๑) กำหนดองค์กร/กลไกบริหารจัดการความขัดแย้งแบบบูรณาการ บนหลักนิติธรรม และหลักการ
พ้ืนฐานของประชาธิปไตย ตลอดถึงการเคารพต่อความเห็นต่าง (๒) ส่งเสริมกิจกรรมสร้างความสามัคคีปรองดอง
ในทุกระดับ พร้อมกับสนับสนุนการเข้ามามีส่วนร่วมของภาคประชาชน (๓) ส่งเสริมการเผยแพร่ความรู้ การ
อำนวยความยุติธรรมแก่ประชาชน และสิทธิหน้าที่ของประชาชนภายใต้การปกครองระบอบ ประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข (๔) ส่งเสริมให้ประชาชนเกิดความรู้สึกเป็นส่วนหนึ่งของชาติ อยู่ร่วมกันอย่าง
สันติสุขและภาคภูมิใจในความเป็นชาติไทย (๕) มุ ่งเน้นการบริหารและการดำเนินการภาครัฐ ตามหลัก          
ธรรมาภิบาล สนับสนุนกระบวนการยุติธรรมชุมชน (๖) มุ่งเสริมสร้างผู้นำต้นแบบในระดับต่าง ๆ เพื่อสร้าง
บรรยากาศของความสามัคคีปรองดอง (๗) มุ่งเสริมสร้างจิตสำนึกเทิดทูนสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ 
และ (๘) ส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมและศีลธรรมของคนในสังคม เพื่อเสริมสร้างความรัก สามัคคีและความ
เสียสละเพ่ือประโยชน์ส่วนรวม  

๕. พัฒนากลไกการบริหารจัดการความมั่นคงแบบองค์รวม สำหรับรายละเอียดของแนวทางการพัฒนา
ด้านนี้ ถูกบูรณาการให้ไปปรากฏอยู่ในแนวทางการพัฒนาการบูรณาการกลไกการบริหารจัดการ ความมั่นคง 
ของแผนย่อยที่ ๕ ด้านการพัฒนากลไกการบริหารจัดการความมั่นคงแบบองค์รวม  

เป้าหมาย   
๑. ประชาชนมีความมั่นคง ปลอดภัยในชีวิต และทรัพย์สิน เพ่ิมข้ึน  

ประเด็นที่ ๑๑ การพัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต  
ทิศทางการขับเคล ื ่อนการพัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงช ีว ิต ม ุ ่งเน ้นการเสร ิมสร ้าง

สภาพแวดล้อมตั้งแต่ระดับครอบครัว ชุมชน และประเทศให้เอื้อต่อการพัฒนาศักยภาพคนไทยตลอดช่วงชีวิต 
เพ่ือให้เป็นทรัพยากรมนุษย์ที่สามารถพัฒนาตนและเป็นกำลังสำคัญในการขับเคลื่อนการพัฒนาสังคม การพัฒนา
คนเชิงคุณภาพในทุกช่วงวัย ตั้งแต่ช่วงการตั้งครรภ์ ปฐมวัย วัยรุ่น วัยเรียน วัยแรงงาน และวัยผู้สูงอายุ เพ่ือสร้าง
ทรัพยากรมนุษย์ที่มีศักยภาพ มีทักษะความรู้  เป็นคนดี มีวินัย เรียนรู้ได้ด้วยตนเองในทุกช่วงวัย มีความรอบรู้
ทางการเงิน มีความสามารถในการวางแผนชีวิตและการวางแผนทางการเงินที่เหมาะสมในแต่ละช่วงวัย และ
ความสามารถในการดำรงชีวิตอย่างมีคุณค่า และเป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาประเทศ  

เป้าหมาย  คนไทยทุกช่วงวัยมีคุณภาพเพิ่มขึ้น ได้รับการพัฒนาอย่างสมดุล ทั้งด้านร่างกาย 
สติปัญญาและคุณธรรมจริยธรรม เป็นผู้ที่มีความรู้และทักษะในศตวรรษที่ ๒๑ รักการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องตลอด
ชีวิต  

แผนย่อยการพัฒนาช่วงวัยเรียน/วัยรุ่น  
ช่วงวัยเรียน/วัยรุ่น ปลูกฝังความเป็นคนดี มีวินัย พัฒนาทักษะความสามารถที่สอดรับกับทักษะ

ในศตวรรษที่ ๒๑ โดยเฉพาะทักษะด้านการคิดวิเคราะห์ สังเคราะห์ ความสามารถในการแก้ปัญหาที่ซับซ้อน มี
ภูมิคุ้มกันต่อปัญหาหรืออาชญากรรมต่าง ๆ มีความคิดสร้างสรรค์ มีความสามารถในการทำงานร่วมกับผู้อื่น มี
ความยืดหยุ่นทางความคิด รวมถึงทักษะด้านภาษา ศิลปะ และความสามารถในการใช้เทคโนโลยี และได้รับการ
พัฒนาเต็มตามศักยภาพสอดคล้องกับความสามารถ ความถนัดและความสนใจ รวมถึงการวางพ้ืนฐานการเรียนรู้
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เพ่ือการวางแผนชีวิตและวางแผนทางการเงินที่เหมาะสมในแต่ละช่วงวัยและนำไปปฏิบัติได้ ตลอดจนการพัฒนา
ทักษะการเรียนรู้ที่เชื่อมต่อกับโลกการทำงาน รวมถึงทักษะอาชีพที่สอดคล้องกับความต้องการของประเทศ มี
ทักษะชีวิต สามารถอยู่ร่วมและทำงานกับผู้อื ่นได้ภายใต้สังคมที่เป็นพหุวัฒนธรรม ซึ่งหากมีการออกแบบ
กระบวนการเรียนรู้ และมีหลักสูตรการศึกษาที่เอื้อต่อทักษะชีวิต มีการเสริมสร้างประสบการณ์ชีวิต ทักษะชีวิต 
และทักษะอาชีพในหลักสูตร และสร้างการมีงานทำของวัยเรียน/วัยรุ่น จะช่วยให้การพัฒนาเด็กและเยาวชน
บังเกิดผลสัมฤทธิ์ได้  

แนวทางการพัฒนา  
๑. จัดให้มีการพัฒนาทักษะที่สอดรับกับทักษะในศตวรรษที่ ๒๑ โดยเฉพาะทักษะด้านการคิดวิเคราะห์ 

สังเคราะห์ ความสามารถในการแก้ปัญหาที่ซับซ้อน ความคิดสร้างสรรค์ การทำงานร่วมกับผู้อ่ืน  
๒. จัดให้มีการพัฒนาทักษะด้านภาษา ศิลปะ และความสามารถในการใช้เทคโนโลยีที่สอดคล้องกับ

ความสามารถ ความถนัดและความสนใจ  
๓. จัดให้มีการพัฒนาทักษะในการวางแผนชีวิตและวางแผนการเงิน ตลอดจนทักษะที่เชื่อมต่อกับโลก

การทำงาน  
๔. จัดให้มีพัฒนาทักษะอาชีพที่สอดคล้องกับความต้องการของประเทศ การบ่มเพาะการเป็นนักคิด 

นักนวัตกร และการเป็นผู้ประกอบการใหม่ รวมทั้งทักษะชีวิตที่สามารถอยู่ร่วมและทำงานภายใต้สังคมที่เป็น    
พหุวัฒนธรรม  

๕. ส่งเสริมและสนับสนุนระบบบริการสุขภาพและอนามัยที่เชื่อมต่อกันระหว่างระบบสาธารณสุขกับ
โรงเรียนหรือสถานศึกษา เพื่อเสริมสร้างศักยภาพด้านความฉลาดทางเชาวน์ปัญญา และความฉลาดทางอารมณ์ 
ตลอดจนภูมิคุ้มกันด้านต่าง ๆ ในการดำเนินชีวิตของกลุ่มวัยเรียน/วัยรุ่น   

เป้าหมายของแผนย่อย   
วัยเรียน/วัยรุ่น มีความรู้และทักษะในศตวรรษที่ ๒๑ ครบถ้วน รู้จักคิด วิเคราะห์ รักการเรียนรู้ 

มีสำนึกพลเมือง มีความกล้าหาญทางจริยธรรม มีความสามารถในการแก้ปัญหา ปรับตัว สื่อสาร และทำงาน
ร่วมกับผู้อ่ืนได้อย่างมีประสิทธิผลตลอดชีวิตดีขึ้น  

ประเด็นที่ ๑๒ การพัฒนาการเรียนรู้  
การพัฒนาการเรียนรู้ มุ่งเน้นผู้เรียนให้มีทักษะการเรียนรู้และมีใจใฝ่เรียนรู้ตลอดเวลา มีการ

ออกแบบระบบการเรียนรู้ใหม่ การเปลี่ยนบทบาทครู การเพิ่มประสิทธิภาพระบบบริหารจัดการศึกษา และการ
พัฒนาระบบการเรียนรู้ตลอดชีวิต การวางพื้นฐานระบบรองรับการเรียนรู้โดยใช้ดิจิทัลแพลตฟอร์ม และการสร้าง
ระบบการศึกษาเพื่อเป็นเลิศทางวิชาการระดับนานาชาติ อีกทั้งยังให้ความสำคัญกับการส่งเสริมการพัฒนาคน
ไทยตามพหุปัญญาให้เต็มตามศักยภาพ การสร้างเสริมศักยภาพผู้มีความสามารถพิเศษให้สามารถต่อยอดการ
ประกอบอาชีพได้อย่างมั่นคง รวมถึงการพัฒนากลไกการทำงานในลักษณะการรวมตัวของกลุ่มผู้มีความสามารถ
พิเศษในหลากสาขาวิชา ในการรวมนักวิจัยและนักเทคโนโลยีชั้นแนวหน้าเพื่อพัฒนาต่อยอดงานวิจัยในการ
สร้างสรรค์นวัตกรรมเพื่อตอบโจทย์การพัฒนาประเทศ และเสริมสร้างศักยภาพและความเข้มแข็งของประเทศ  

 
เป้าหมาย  
๑. คนไทยมีการศึกษาท่ีมีคุณภาพตามมาตรฐานสากลเพ่ิมข้ึน มีทักษะที่จำเป็นของโลกศตวรรษ

ที่ ๒๑ สามารถในการแก้ปัญหา ปรับตัว สื่อสาร และทำงานร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีประสิทธิผลเพิ่มขึ้น มีนิสัย     
ใฝ่เรียนรู้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต  
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๒. คนไทยได้รับการพัฒนา เต็มตามศักยภาพ ตามความถนัดและความสามารถของพหุปัญญา  
ดีขึ้น  

 
แผนย่อยของแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติประเด็น การพัฒนาการเรียนรู้  
๑. แผนย่อยการปฏิรูปกระบวนการเรียนรู้ที่ตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ ๒๑  
    การปรับเปลี่ยนระบบการเรียนรู้สำหรับศตวรรษที่ ๒๑ โดยออกแบบกระบวนการเรียนรู้ใน

ทุกระดับชั้นอย่างเป็นระบบ ตั้งแต่ระดับปฐมวัยจนถึงอุดมศึกษาที่มุ่งเน้นการใช้ฐานความรู้และระบบคิดใน
ลักษณะสหวิทยาการ อาทิ ความรู้ทางวิทยาศาสตร์และการตั้งคำถาม ความเข้าใจและความสามารถในการใช้
เทคโนโลยี ความรู้ทางวิศวกรรมศาสตร์ และการคิดเพื่อหาทางแก้ปัญหา ความรู้และทักษะทางศิลปะ และ
ความรู้ด้านคณิตศาสตร์และระบบคิดของเหตุผลและการหาความสัมพันธ์ การพัฒนาระบบการเรียนรู ้เชิง    
บูรณาการที่เน้นการลงมือปฏิบัติ มีการสะท้อนความคิด ทบทวนไตร่ตรอง การสร้างผู้เรียนให้สามารถกำกับการ
เรียนรู้ของตนได้ การหล่อหลอมทักษะการเรียนรู้และความคิดสร้างสรรค์ที่ผู้เรียนสามารถนำองค์ความรู้ไปใช้ใน
การสร้างรายได้หลายช่องทาง รวมทั้งการเรียนรู้ด้านวิชาชีพและทักษะชีวิต  

   การเปลี่ยนโฉมบทบาท “ครู” ให้เป็นครูยุคใหม่ โดยปรับบทบาทจาก “ครูสอน” เป็น “โค้ช” 
หรือ “ผู้อำนวยการการเรียนรู้” ทำหน้าที่กระตุ้น สร้างแรงบันดาลใจ แนะนำวิธี  เรียนรู้และวิธีจัดระเบียบการ
สร้างความรู้ ออกแบบกิจกรรมและสร้างนวัตกรรมการเรียนรู ้ให้ผู ้เรียน และมีบทบาทเป็นนักวิจัยพัฒนา
กระบวนการเรียนรู้เพ่ือผลสัมฤทธิ์ของผู้เรียน รวมทั้งปรับระบบการผลิตและพัฒนาครูตั้งแต่การดึงดูด คัดสรรผู้มี
ความสามารถสูงให้เข้ามาเป็นครูคุณภาพ มีระบบการพัฒนาศักยภาพและสมรรถนะครูอย่างต่อเนื่อง ครอบคลุม
ทั้งเงินเดือน เส้นทางสายอาชีพ การสนับสนุนสื่อการสอน และสร้างเครือข่ายพัฒนาครูให้มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้
ระหว่างกัน รวมถึงการพัฒนาครูที่มีความเชี่ยวชาญด้านการสอนมาเป็นผู้สร้างครูรุ่นใหม่อย่างเป็นระบบ และ
วัดผลงานจากการพัฒนาผู้เรียนโดยตรงการเพ่ิมประสิทธิภาพระบบบริหารจัดการศึกษาในทุกระดับ ทุกประเภท 
จัดให้มีมาตรฐานขั้นต่ำของโรงเรียนในทุกระดับ จัดโครงสร้างการจัดการการศึกษาเพื่อสร้างความรับผิดชอบต่อ
ผลลัพธ์และให้เอื้อต่อการเข้าถึงการศึกษาอย่างเสมอภาค ทั่วถึง และใช้ทรัพยากรได้อย่างมีประสิทธิภาพ การ
ยกระดับสถาบันการศึกษาในสาขาที่มีความเชี่ยวชาญสู่ความเป็นเลิศ ปฏิรูปการคลังด้านการศึกษาเพื่อเพ่ิม
คุณภาพและประสิทธิภาพการจัดการศึกษาโดยการจัดสรรงบประมาณตรงสู่ผู้เรียน ส่งเสริมการมีส่วนร่วมจาก
ภาคเอกชนในการจัดการศึกษา พัฒนาระบบประกันคุณภาพการศึกษาโดยแยกการประกันคุณภาพการศึกษา
ออกจากการประเมินคุณภาพและการรับรองคุณภาพและการกำกับดูแลคุณภาพการศึกษา รวมทั้งมีการปฏิรูป
ระบบการสอบที่นำไปสู่การวัดผลในเชิงทักษะที่จำเป็นสำหรับศตวรรษที่ ๒๑ มากกว่าการวัดระดับความรู้ 
ตลอดจนมีการวิจัยและใช้เทคโนโลยีในการสร้างและจัดการความรู้ในการจัดการเรียนการสอน การจัดการศึกษา
เพ่ือพัฒนาทักษะอาชีพที่สอดคล้องกับบริบทพ้ืนที่  

   การพัฒนาระบบการเรียนรู้ตลอดชีวิต โดยเน้นการจัดระบบการศึกษาและระบบฝึกอบรมบน
ฐานสมรรถนะที่มีคุณภาพสูงและยืดหยุ่นผ่านการพัฒนากลไกต่าง ๆ อาทิ การพัฒนาการศึกษาออนไลน์แบบเปิด 
การพัฒนาระบบการเรียนรู้เกี่ยวกับทักษะการรู้ดิจิทัล จูงใจให้คนเข้าสู่การยกระดับทักษะ การให้สถานประกอบ
การเพิ่มผลิตภาพแรงงานผ่านการพัฒนาความสามารถทางวิชาชีพอย่างต่อเนื่องภายใต้กรอบคุณวุฒิวิชาชีพ 
นอกจากนี้ ต้องพัฒนาระบบการเรียนรู้ในชุมชนให้เข้าถึงความรู้ได้ทุกที่ ทุกเวลา ปรับปรุงแหล่งเรียนรู้ในชุมชน
ให้เป็นพื้นที่เรียนรู้เชิงสร้างสรรค์และมีชีวิต รวมถึงการเรียนรู้และทบทวนทักษะพื้นฐาน ได้แก่ การอ่านออก 
เขียนได้ คิดเลขเป็น โดยระดมทรัพยากรจากภาคเอกชนและภาคประชาสังคม การพัฒนาทัศนคติและ          
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แรงบันดาลใจที่อยากเรียนรู้ การสร้างนิสัยใฝ่เรียนรู้ และให้ผู้เรียนได้ตระหนักถึงสิ่งที่เกิดขึ้นรอบตัว รวมทั้งนำ
ความรู้ไปพัฒนาต่อยอดหรือประยุกต์ใช้ในการดำเนินชีวิตได้ รวมทั้งการวางพื้นฐานระบบรองรับการเรียนรู้โดย
ใช้ดิจิทัลแพลตฟอร์ม โดยเน้นการพัฒนาทักษะดิจิทัล ทักษะการคัดกรองความรู้ องค์ความรู้ การใช้เทคโนโลยี
ผสมผสานกับคุณค่า บทบาทและประสบการณ์ของครูไปพร้อมกัน การพัฒนาสื่อการเรียนรู้ที ่มีคุณภาพที่
ประชาชนสามารถเข้าถึงทรัพยากรและใช้ประโยชน์จากระบบการเรียนรู้และพัฒนาตนเองผ่านเทคโนโลยีการ
เรียนรู้สมัยใหม่ให้เกิดประโยชน์สูงสุด  

    นอกจากนี้ ยังให้ความสำคัญกับการสร้างความตื่นตัวให้คนไทยตระหนักถึงบทบาทความ
รับผิดชอบ และการวางตำแหน่งของประเทศไทยในภูมิภาคเอเชียอาคเนย์และประชาคมโลก บนพื้นฐานของ
ความเข้าใจลุ่มลึกในประวัติศาสตร์ ประเพณีวัฒนธรรมของไทยและพัฒนาการของประเทศเพื่อนบ้าน เพิ่มการ
รับรู้ของคนไทยด้านพหุวัฒนธรรม การเห็นคุณค่าและมีความอดกลั้น ต่อความแตกต่างทางความเชื่อ ความคิด 
วิถีชีวิต ผ่านความสามารถในการใช้ภาษาเพื่อนบ้าน การแลกเปลี่ยนเด็ก เยาวชน และนักเรียน การฝังตัวและ
การทำงานระยะสั้นในประเทศเพ่ือนบ้านในภูมิภาคเอเชียอาคเนย์  

   เป้าหมายของแผนย่อย  
   คนไทยได้รับการศึกษาที่มีคุณภาพตามมาตรฐาน มีทักษะการเรียนรู้ และทักษะที่จำเป็นของ

โลกศตวรรษท่ี ๒๑ สามารถเข้าถึงการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิตดีขึ้น  
   ๓.๑.๑ แนวทางการพัฒนา  
           ๑) ปรับเปลี่ยนระบบการเรียนรู้สำหรับศตวรรษที่ ๒๑ ประกอบด้วย ๔ แนวทาง

ย่อย ได้แก่ (๑) พัฒนากระบวนการเรียนรู้ในทุกระดับชั้น ตั้งแต่ปฐมวัยจนถึงอุดมศึกษา  ที่ใช้ฐานความรู้และ
ระบบคิดในลักษณะสหวิทยาการ มีการวิจัยและพัฒนาหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานที่เป็นหลักสูตร
ฐานสมรรถนะให้ได้มาตรฐานกับหลักสูตรในระบบการศึกษาชั้นนำที่ได้รับการยอมรับในระดับนานาชาติอย่าง
ต่อเนื่อง โดยมีการจัดทำรายงานประจำปีที่เปิดเผยต่อสาธารณะเกี่ยวกับการนิเทศ การติดตามประเมินผล และ
การปรับปรุงหลักสูตรฐานสมรรถนะ ปฏิรูปหลักสูตรและรูปแบบการเรียนการสอนอาชีวศึกษาให้สอดคล้องกับ
กรอบมาตรฐานฝีมือแรงงานและมาตรฐานอาชีพ โดยเน้นการศึกษาอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี และการฝึกงานใน
สถานประกอบการ ปฏิรูปการจัดการศึกษาในระดับอุดมศึกษาโดยเน้นการเรียนรู้ที่ผูกกับงาน เพ่ือวางรากฐานให้
มีสถาบันอุดมศึกษาที่สามารถตอบสนองความต้องการของประเทศได้ในหลากหลายมิติ ทั้งในด้านการผลิต
กำลังคนที่มีสมรรถนะและทักษะในสาขาที่เป็นที่ต้องการของตลาด การพัฒนาผู้ประกอบการยุคใหม่ที่มีศักยภาพ
ในการสร้างธุรกิจใหม่ที่มีใช้เทคโนโลยี นวัตกรรม และสามารถไปสู่ตลาดต่างประเทศได้ รวมถึงมีนักวิจัยและ  
นวัตกรที่สามารถสร้างสรรค์ผลงานวิจัยและนวัตกรรมที่มีคุณภาพ สามารถส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนาประเทศ
ในด้านเศรษฐกิจและสังคมเป็นอย่างดี (๒) พัฒนากระบวนการเรียนรู้ของผู้เ รียนทุกระดับการศึกษา รวมถึงจัด
กิจกรรมเสริมทักษะเพื่อพัฒนาทักษะสำหรับศตวรรษที่ ๒๑ มีการผสมผสานเทคโนโลยีเข้ากับเนื้อหาและวิธีการ
สอน โดยใช้เทคโนโลยีสนับสนุนทฤษฎีการเรียนรู้แบบใหม่ในการพัฒนาเนื้อหาและทักษะแบบใหม่ เทคโนโลยี
เพ่ือการเรียนรู้ในศตวรรษที่ ๒๑ ควรมีคุณลักษณะที่มีชีวิต มีพลวัต มีปฏิสัมพันธ์ การเชื่อมต่อและมีส่วนร่วม (๓) 
พัฒนาระบบการเรียนรู้เชิงบูรณาการที่เน้นการลงมือปฏิบัติ มีการสะท้อนความคิด/ทบทวนไตร่ตรอง โดยเน้น
การเรียนการสอนที่เสริมสร้างทักษะชีวิต และสามารถนำมาใช้ต่อยอดในการประกอบอาชีพได้จริง และ (๔)  
พัฒนาระบบการเรียนรู้ที่ให้ผู้เรียนสามารถกำกับการเรียนรู้ของตนได้ เพื่อให้สามารถนำองค์ความรู้ไปใช้สร้าง
รายได้ รวมถึงมีทักษะด้านวิชาชีพและทักษะชีวิต โดยใช้สื่อผสมอย่างหลากหลาย ปรับเปลี่ยนตามความสามารถ
และระดับของผู้เรียน มีเนื้อหาที่ไม่ยึดติดกับตัวสื่อ เลือกประกอบเนื้อหาได้เอง ค้นหา แก้ไข จดบันทึกได้ เก็บ
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ประวัติการเรียนรู้อย่างเป็นระบบ มีระบบการประเมินผลการเรียนรู้ที่รวดเร็วและต่อเนื่อง โดยผู้เรียนมีความรู้ 
ทักษะ และสมรรถนะที่เป็นที่ต้องการของตลาดแรงงาน  

๒) เปลี่ยนโฉมบทบาท “ครู” ให้เป็นครูยุคใหม่ ประกอบด้วย ๓ แนวทางย่อย ได้แก่ (๑) วาง
แผนการผลิต พัฒนาและปรับบทบาท “ครู คณาจารย์ยุคใหม่” ให้เป็น “ผู้อำนวยการการเรียนรู้” มีหลักสูตร
ผลิตครูอาชีวะยุคใหม่ที ่สอดคล้องกับกรอบมาตรฐานฝีมือแรงงานและมาตรฐานอาชีพ โดยเน้นการเป็น
ผู้เชี่ยวชาญและมีประสบการณ์ในการปฏิบัติงานจริงในสถานประกอบการในสาขาที่ตนเองสอน (๒) ปรับระบบ
การผลิตและพัฒนาครูตั้งแต่การดึงดูด คัดสรร ผู้มีความสามารถสูงให้เข้ามาเป็นครู ปฏิรูประบบการผลิตครู      
ยุคใหม่โดยใช้หลักสูตรฐานสมรรถนะของวิชาชีพครูที่สามารถสร้างทักษะในการจัดการเรียนการสอนในหลักสูตร
แกนกลางการศึกษาขัน้พ้ืนฐานที่เป็นหลักสูตรฐานสมรรถนะ และมีครูที่ชำนาญในด้านการสอนภาษาอังกฤษและ
ภาษาที่ ๓ ที่ได้มาตรฐานในระดับนานาชาติ ในจำนวนที่เพียงพอต่อความต้องการของนักเรียน อีกทั้งยังมีระบบ
การอบรมและเสริมสมรรถนะครูที่ผ่านการศึกษาในระบบเดิม หรือครูภาษาอังกฤษ และภาษาที่ ๓ ที่ ยังไม่ผ่าน
การประเมินมาตรฐานในระดับนานาชาติ และ (๓) ส่งเสริมสนับสนุนระบบการพัฒนาศักยภาพและสมรรถนะครู
อย่างต่อเนื่อง ครอบคลุมทั้งเงินเดือน สายอาชีพและระบบสนับสนุนอื่น ๆ ปฏิรูประบบการผลิตครูอาชีวะยุคใหม่ 
โดยผู้ที่มีใบประกอบวิชาชีพจะต้องเป็นผู้เชี่ยวชาญและมีประสบการณ์ในการปฏิบัติงานจริงในสถานประกอบการ
ในสาขาที่ตนเองสอน มีความรู้ ทักษะ และสามารถสร้างสมรรถนะที่สอดคล้องกับกรอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน
และมาตรฐานอาชีพให้แก่ผู้เรียน และมีอัตรากำลังเพียงพอต่อความต้องการของสถานศึกษาตามเกณฑ์มาตรฐาน
อัตรากำลังของสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา  

๓) เพิ่มประสิทธิภาพระบบบริหารจัดการศึกษาในทุกระดับ ทุกประเภท ประกอบด้วย ๖ 
แนวทางย่อย ได้แก่ (๑) ปฏิรูปโครงสร้างองค์กรด้านการศึกษาให้มีประสิทธิภาพ โดยเน้นการสร้างความ
รับผิดชอบต่อผลลัพธ์ ตั ้งแต่ระดับบนสุดลงไปจนถึงระดับโรงเรียน รวมถึงมีโครงสร้างแรงจูงใจและความ
รับผิดชอบของหน่วยงานและบุคลากรทางการศึกษาทั ้งระบบที่เหมาะสม (๒) จัดให้มีมาตรฐานขั้นต่ำของ
โรงเรียนในทุกระดับ เพ่ือผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนที่สูงขึ้นมีการกำหนดมาตรฐานขั้นต่ำของโรงเรียนในทุกระดับ ที่
เหมาะสมกับบริบทของประเทศ ในด้านความพร้อมของโครงสร้างพ้ืนฐาน อุปกรณ์การเรียนการสอน การบริหาร
จัดการโรงเรียน จำนวนครูที่ครบชั้น ครบวิชา จำนวนพนักงานสนับสนุนงานบริหารจัดการโรงเรียน (๓) ปรับปรุง
โครงสร้างการจัดการศึกษาให้มีประสิทธิภาพและเพ่ิมคุณภาพการศึกษา มีการปรับปรุงโครงสร้างการศึกษาท่ีเน้น
สายอาชีพมากขึ้น มีการเรียนการสอนและการเรียนรู้ที ่ใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่ เกิดทักษะความเข้าใจและใช้
เทคโนโลยีดิจิทัล ทักษะภาษาที่  ๓ ทักษะและความรู ้ในการประกอบอาชีพใหม่ๆ อย่างคล่องตัว เพ่ิม
ประสิทธิภาพการใช้ทรัพยากรทางการศึกษาอย่างเป็นรูปธรรม (๔) เพิ่มการมีส่วนร่วมจากภาคเอกชนในการจัด
การศึกษา ส่งเสริมภาคประชาสังคมปรับปรุงแหล่งเรียนรู้ในชุมชนให้เป็นพื้นที่เรียนรู้เชิงสร้างสรรค์และมีชีวิต 
รวมถึงการเรียนรู้และทบทวนทักษะพื้นฐาน ได้แก่ การอ่านออก เขียนได้ คิดเลขเป็น โดยระดมทรัพยากรจาก
ภาคเอกชนและภาคประชาสังคม (๕) พัฒนาระบบประกันคุณภาพการศึกษา โดยแยกการประกันคุณภาพ
การศึกษาออกจากการประเมินคุณภาพและการรับรองคุณภาพและการกำกับดูแลคุณภาพการศึกษา และปฏิรูป
ระบบการสอบที่นำไปสู่การวัดผลในเชิงทักษะที่จำเป็นสำหรับศตวรรษที่ ๒๑ มากกว่าการวัดระดับความรู้ และ 
(๖) ส่งเสริมการวิจัยและใช้เทคโนโลยีในการสร้างและจัดการความรู้ การเรียนการสอน และการจัดการศึกษาเพ่ือ
พัฒนาทักษะอาชีพที่สอดคล้องกับบริบทพ้ืนที่ ซึ่งรวมถึงการบูรณาการความร่วมมือระหว่างสถาบันอุดมศึกษากับ
ภาคอุตสาหกรรม ชุมชน และภาครัฐ เพ่ือเสริมสร้างระบบนิเวศนวัตกรรมที่เข้มแข็ง  
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๔) พัฒนาระบบการเรียนรู้ตลอดชีวิต ประกอบด้วย ๕ แนวทางย่อย ได้แก่ (๑) จัดให้มีระบบ
การศึกษาและระบบฝึกอบรมบนฐานสมรรถนะที่มีคุณภาพสูงและยืดหยุ่น (๒) มีมาตรการจูงใจและส่งเสริม
สนับสนุนให้คนเข้าสู่ใฝ่เรียนรู้ พัฒนาตนเอง รวมถึงการยกระดับทักษะวิชาชีพ (๓) พัฒนาระบบการเรียนรู้ชุมชน
ให้เข้าถึงได้ทุกที่ทุกเวลา โดยความร่วมมือจากภาครัฐ ภาคเอกชนและภาคประชาสังคม (๔) พัฒนาระบบ
เครือข่ายเทคโนโลยีดิจิทัลและดิจิทัลแฟลตฟอร์ม สื่อดิจิทัลเพื่อการศึกษาในทุกระดับทุกประเภทการศึกษาอย่าง
ทั่วถึงและมีประสิทธิภาพ และ (๕) พัฒนาโปรแกรมประยุกต์หรือสื่อการเรียนรู้ดิจิทัลที่มีคุณภาพที่นักเรียน 
นักศึกษา และประชาชนสามารถเข้าถึงและใช้ประโยชน์ในการเรียนรู้และพัฒนาตนเองผ่านเทคโนโลยีสมัยใหม่
ได้  

๕) สร้างระบบการศึกษาเพื่อเป็นเลิศทางวิชาการระดับนานาชาติ ประกอบด้วย ๕ แนวทาง
ย่อย ได้แก่ (๑) ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพสถาบันการศึกษาที่มีความเชี่ยวชาญและมีความโดดเด่นเฉพาะสาขา
สู่ระดับนานาชาติ มีกรอบมาตรฐานฝีมือแรงงานและมาตรฐานอาชีพที่กำหนดสมรรถนะและทักษะพื้นฐาน
สำหรับสาขาอาชีพต่าง ๆ ที่สอดคล้องกับความต้องการของอุตสาหกรรม โดยเฉพาะใน ๑๐ กลุ่ มอุตสาหกรรม
เป้าหมาย S-curve และ New S-curve เพ่ือเป็นเครื่องมือในการยืนยัน และพัฒนาสมรรถนะของแรงงาน และมี
กรอบแนวคิดในการคาดการณ์อุปสงค์แรงงานในอนาคตในสาขาอาชีพต่าง ๆ และมีแนวทางทบทวนและ
ปรับปรุงให้แม่นยำมากขึ้นเป็นระยะ (๒) สร้างเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการและแลกเปลี่ยนนักเรียน 
นักศึกษาและบุคลากรในระดับนานาชาติ รวมถึงการพัฒนาศูนย์วิจัย ศูนย์ฝึกอบรม และทดสอบในระดับภูมิภาค 
(๓) จัดให้มีการเรียนรู้ประวัติศาสตร์ชาติไทยและประวัติศาสตร์ท้องถิ่น (๔) จัดให้มีการเรียนรู้ประวัติศาสตร์ 
ประเพณี วัฒนธรรมของไทยและพัฒนาการของประเทศเพื่อนบ้านในสถานศึกษา และสำหรับประชาชน และ 
(๕) ส่งเสริมสนับสนุนการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ของเด็ก เยาวชน และนักเรียนกับประเทศเพื่อนบ้านในภูมิภาค   
เอเชียอาคเนย์  

ประเด็น ที่ ๒๐ การบริการประชาชนและประสิทธิภาพภาครัฐ  
การปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐเป็นทั้งเป้าหมายและเครื่องมือกลไก 

ในการรองรับการขับเคลื่อนของยุทธศาสตร์ชาติด้านอ่ืน ๆ ให้สามารถดำเนินการจนบรรลุเป้าหมายและวิสัยทัศน์
ที่วางไว้ ดังนั้นแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็น การบริการประชาชนและประสิทธิภาพ ภาครัฐจึง
มุ่งเน้นพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐให้มีความทันสมัย มีขนาดเหมาะสมกับภารกิจ มีสมรรถนะสูง 
ตอบสนองปัญหาความต้องการของประชาชน และสนับสนุนให้เป็นประเทศไทย ๔.๐ ที่สามารถก้าวทันความ
เปลี่ยนแปลง และพัฒนาได้อย่างยั่งยืน ด้วยหลักการ “ภาครัฐของประชาชน เพื่อประชาชนและประโยชน์
ส่วนรวม” ทั้งนี้เพื่อให้เป็นไปตามหลักการข้างต้น แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติฉบับนี้จึงให้ความสำคัญกับ 
ความพึงพอใจของประชาชนในคุณภาพการให้บริการของภาครัฐ ซึ่งจะต้อง มีไม่น้อยกว่าร้ อยละ ๙๐ ภายใน  
ช่วงปี พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๘๐ โดยการประเมินความพึงพอใจของประชาชนฯ ในปี พ.ศ. ๒๕๖๑ พบว่าประชาชน  
ชาวไทยมีความพึงพอใจต่อการให้บริการของภาครัฐร้อยละ ๘๔ ซึ่งพิจารณาจากสองปัจจัยหลัก ได้แก่ ความ    
พึงพอใจด้านกระบวนการขั้นตอนในการให้บริการ และด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ อย่างไรก็ตาม จะมีการปรับเพ่ิม
ปัจจัยในการให้บริการเพ่ือให้เกิดการสะท้อนความพึงพอใจของประชาชนได้อย่างแท้จริง  
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เป้าหมาย บริการของรัฐมีประสิทธิภาพและมีคุณภาพเป็นที่ยอมรับของผู้ใช้บริการ  
ตัวช้ีวัดและค่าเป้าหมาย  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

นอกจากนี้ แผนแม่บทฯ ฉบับนี้ยังให้ความสำคัญกับการเพ่ิมประสิทธิภาพภาครัฐให้มีมาตรฐาน 
เทียบเท่าสากล เป็นที่ยอมรับในเวทีโลก ซึ่งสามารถสะท้อนได้จากดัชนีรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ในการจัดลำดับ ของ
องค์กรสหประชาชาติ ที่กำหนดให้ประเทศไทยจะต้องได้รับการจัดอันดับให้อยู่ใน ๑ ใน ๑๐ ของโลก ภายใน 
ช่วงปี ๒๕๖๑ – ๒๕๘๐ ซึ่งประเทศไทยอยู่ในอันดับที่ ๗๓ จาก ๑๙๓ ประเทศทั่วโลกในปี ๒๕๖๑  

เป้าหมาย  ภาครัฐมีการดำเนินการที่มีประสิทธิภาพด้วยการนำนวัตกรรม เทคโนโลยีมาประยุกต์ใช้  
ตัวช้ีวัดและค่าเป้าหมาย  

 
 
 
 
 
 
 
 
แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติประเด็น การบริการประชาชนและประสิทธิภาพภาครัฐ จึง

มุ่งเน้น พัฒนาการให้บริการของรัฐมีประสิทธิภาพและมีคุณภาพเป็นที่ยอมรับของผู้ใช้บริการ โดยเป็นการพัฒนา 
แบบครอบคลุมทั่วถึง บูรณาการไร้รอยต่อ ให้ความสำคัญกับการพัฒนาบริการดิจิทัล และมุ่งดำเนินการพัฒนา 
ระบบอำนวยความสะดวกในการบริการภาครัฐ เพื่อให้ประชาชนและผู้รับบริการทุกกลุ่มสามารถเข้าถึงได้
โดยง่าย สะดวก รวดเร็ว โปร่งใส มีหลากหลายช่องทาง สามารถตรวจสอบได้ และไม่มีข้อจำกัดของเวลา พื้นที่ 
และกลุ่มคน รวมทั้งนำนวัตกรรมเทคโนโลยีดิจิทัลมาประยุกต์ใช้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและลดค่าใช้จ่ายของ
ประชาชน   
  แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็น การบริการประชาชนและประสิทธิภาพภาครัฐ
ประกอบด้วย ๕ แผนย่อย ได้แก่  

การพัฒนาบริการประชาชน เพื่อให้บริการภาครัฐสามารถอำนวยความสะดวกประชาชนได้
อย่างรวดเร็ว โปร่งใส ให้เป็นภาครัฐของประชาชน และเป็นไปเพ่ือประชาชนอย่างแท้จริง จากการนำเทคโนโลยี
ดิจิทัล และนวัตกรรมมาประยุกต์ใช้ในการให้บริการประชาชน โดยมีเป้าหมายและตัวชี้วัด ดังนี้ 
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งานบริการภาครัฐที่ปรับเปลี่ยนเป็นดิจิทัลเพิ่มขึ้น 

การบริหารจัดการการเงินการคลัง เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดของการใช้งบประมาณและ
ทรัพยากรของภาครัฐ และการจัดการรายได้และรายจ่ายอย่างมีประสิทธิภาพ คุ้มค่า เป็นไปอย่างประหยัด และ 
สอดคล้องกับการดำเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติ ซึ่งจะก่อให้เกิดการพัฒนาประเทศที่เป็นไปในทิศทางเดียวกัน 
อย่างมีจุดมุ่งหมาย โดยมีเป้าหมายและตัวชี้วัด ดังนี้ 

หน่วยงานภาครัฐบรรลุผลสัมฤทธิ์ตามเป้าหมายยุทธศาสตร์ชาติ 
ร้อยละของโครงการที่มีผลสัมฤทธิ์ต่อเป้าหมายยุทธศาสตร์ชาติ 

(ปี ๖๑ – ๖๕) 
แผนงาน/โครงการ
ภายใต้ ๑๕ ประเด็น
เร่งด่วนของ แผน
แม่บทภายใต้ 
ยุทธศาสตร์ชาติ  

 

(ปี ๖๖ - ๗๐) ร้อยละ 
๕๐ ของโครงการที่ได้รับ
งบประมาณมีผลสัมฤทธิ์
ต่อเป้าหมาย  
ยุทธศาสตร์ชาติ  

 

(ปี ๗๑ – ๗๕) ร้อยละ 
๗๕ ของโครงการที่
ได้รับงบประมาณ  
มีผลสัมฤทธิ์ต่อ
เป้าหมาย 
ยุทธศาสตร์ชาติ  

 

(ปี ๗๖ – ๘๐) 
โครงการทั้งหมดที่
ได้รับงบประมาณมี
ผลสัมฤทธิ์  
ต่อเป้าหมาย
ยุทธศาสตร์ชาติ  

 

การปรับสมดุลภาครัฐ เพื่อให้ภาคส่วนอื่นๆ อาทิ ภาคประชาชน ภาคเอกชน หรือประชารัฐโมเดล    
เข้ามาแบ่งเบาภารกิจในการแก้ปัญหาและตอบสนองความต้องการของประชาชนในพ้ืนที่ ส่งผลให้ภาครัฐมีขนาด 
ที่เหมาะสมและทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการตัดสินใจเพื่อก่อให้เกิดบริการสาธารณะเพื่อประชาชน มีเป้าหมาย 
และตัวชี้วัด ดังนี้ 

เปิดโอกาสให้ภาคส่วนต่าง ๆ มีส่วนร่วมในการจัดบริการสาธารณะและกิจกรรมสาธารณะอย่างเหมาะสม 
ระดับความสำเร็จการเปิดให้ภาคส่วนอื่นเข้ามาดำเนินการบริการสาธารณะ 

(ป ี๖๑ – ๖๕) ไม่นอ้ยกว่า 
ร้อยละ ๒๐ 

(ปี ๖๖ - ๗๐) ไม่นอ้ยกว่า 
ร้อยละ ๓๕ 

(ปี ๗๑ – ๗๕) ไม่นอ้ยกว่า 
ร้อยละ ๕๐ 

(ปี ๗๖ – ๘๐) ไม่น้อยกว่า 
ร้อยละ ๗๕ 

การพัฒนาระบบบริหารงานภาครัฐ เพื่อประโยชน์ในการบริหารการตัดสินใจและการบริการที่เป็นเลิศ 
รวมทั้งเปิดโอกาสให้ภาคเอกชนและภาคประชาชนเข้าถึงข้อมูลข่าวสารภาครัฐ และเพิ่มโอกาสในการแข่งขัน 
และประโยชน์ในการดำเนินชีวิต โดยเน้นการพัฒนาระบบฐานข้อมูลภาครัฐและการนำเทคโนโลยีดิจิทัลมา
ประยุกต์ใช้ให้วธิีการทำงานของหน่วยงานราชการเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ โดยมีเป้าหมายและตัวชี้วัด ดังนี้ 

        สัดส่วนความสำเร็จของกระบวนงานที่ได้รับการปรับเปลี่ยนให้เป็นดิจิทัล 

(ปี ๖๑ – ๖๕) ร้อยละ100 
100 

 (ปี ๖๖ – ๗๐) ร้อยละ100 
100 

(ปี ๗๑ – ๗๕) ร้อยละ100 
100 

(ปี ๗๖ – ๘๐)ร้อยละ100 
๑๐๐    (๒,๑๘๐ กระบวนงาน)    (๕,๓๖๐กระบวนงาน)   
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ภาครัฐมีขีดสมรรถนะสูงเทียบเท่ามาตรฐานสากลและมีความคล่องตัว 
 

ระดับ Digital Government Maturity Model (Gartner) 

(ป ี๖๑ – ๖๕) ระดับ ๒ (ปี ๖๖ - ๗๐) ระดับ ๓ (ปี ๗๑ – ๗๕) ระดับ ๔ (ปี ๗๖ – ๘๐) ระดับ ๕ 

 
การสร้างและพัฒนาบุคลากรภาครัฐ เพื่อให้บุคลากรภาครัฐเป็นคนดีคนเก่ง มีคุณธรรม มีจริยธรรม มี

จิตสำนึก มีความสามารถสูง มีภาวะผู้นำ และมีความรู ้ความสามารถในการทำงานรับใช้ประเทศชาติและ 
ประชาชนอย่างแท้จริง มีทักษะในการปฏิบัติงานที่ทันสมัยและทันต่อการเปลี่ยนแปลงของ โลก โดยกำหนด 
เป้าหมายและตัวชี้วัด ดังนี้ 

บุคลากรภาครัฐยึดค่านิยมในการทำงานเพื่อประชาชน ยึดหลักคุณธรรม จริยธรรม มีจิตสำนึก มีความสามารถสูง 
มุ่งม่ัน และเป็นมืออาชีพ 
 

ดัชนีความผูกพันของบุคลากรภาครัฐ 

(ป ี๖๑ – ๖๕) ไม่นอ้ยกว่า
ร้อยละ ๘๐ 

(ปี ๖๖ - ๗๐) ไม่นอ้ยกว่า 
ร้อยละ ๘๕ 

(ปี ๗๑ – ๗๕) ไม่น้อยกว่า
ร้อยละ ๙๐ 

(ปี ๗๖ – ๘๐) ไม่น้อยกว่า
ร้อยละ ๙๕ 

 

2. แผนการปฎิรูปประเทศด้านการศึกษา  
เรื่องท่ี 1 ของการปฏิรูประบบการศึกษาและการเรียนรู้โดยรวมประเทศ  

ประเด็นปฏิรูปท่ี  
1.1 การมีพรบ.การศึกษาแห่งชาติ และมีการทบทวน จัดทำแก้ไข และปรับปรุงกฎหมายที่

เกี่ยวข้อง  
1.2 การสร้างความร่วมมือระหว่างรัฐ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และเอกชน เพื ่อการ       

จัดการศึกษา  
1.3 การขับเคลื่อนการจัดการศึกษา เพื่อการพัฒนาตนเองและ การศึกษาเพื่อการเรียนรู้   

ตลอดชีวิตเพ่ือรองรับการพัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต  
1.4 การทบทวนและปรับปรุง แผนการศึกษาแห่งชาติ 

สัดส่วนของหน่วยงานท่ีบรรลุผลสัมฤทธิ์อย่างสูงตามเป้าหมาย 

(ป ี๖๑ – ๖๕) ไม่นอ้ยกว่า
ร้อยละ ๙๐ 

(ปี ๖๖ - ๗๐) ไม่นอ้ยกว่า 
ร้อยละ ๙๐ 

(ปี ๗๑ – ๗๕) ไม่น้อยกว่า 
ร้อยละ ๙๐ 

(ปี ๗๖ – ๘๐)ไม่น้อยกว่า 
ร้อยละ ๙๐ 

สัดส่วนเจ้าหน้าที่รัฐที่กระทำผิดกฎหมายลดลง 

(ปี ๖๑ – ๖๕) ลดลง 
ร้อยละ ๒๐ 

(ปี ๖๖ - ๗๐) ลดลง 
ร้อยละ ๓๐ 

(ปี ๗๑ – ๗๕) ลดลง 
ร้อยละ ๔๐ 

(ปี ๗๖ – ๘๐) ลดลง 
รอ้ยละ ๕๐ 
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1.5 การจัดตั้งสานักงานคณะกรรมการ นโยบายการศึกษาแห่งชาติ 
เรื่องท่ี 2 การปฏิรูปการพัฒนาเด็กเล็กและเด็กก่อนวัยเรียน  

2.1 การพัฒนาระบบการดูแล พัฒนา และจัดการเรียนรู้เพื่อให้เด็ก ปฐมวัยได้รับการพัฒนา
ร่างกาย จิตใจ วินัย อารมณ์ สังคม และสติปัญญาให้สมกับวัย  

2.2 การสื่อสารสังคมเพ่ือสร้างความ เข้าใจในการพัฒนาเด็กปฐมวัย  
เรื่องท่ี 3 การปฏิรูปเพื่อลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษา  

3.1 การดำเนินการเพ่ือลดความ เหลื่อมล้ำทางการศึกษา  
3.2 การจัดการศึกษาสำหรับบุคคลพิการ บุคคลที่มีความสามารถ พิเศษ และบุคคลที่ต้องการ

ดูแล เป็นพิเศษ  
เรื่องท่ี 4 การปฏิรูปกลไกและระบบการผลิต คัดกรอง และพัฒนาผู้ประกอบวิชาชีพครูและอาจารย์  

4.1 การผลิตครูและคัดกรองครู เพ่ือให้ได้ครูที่มีคุณภาพตรงกับความต้องการของประเทศและ
มีจิตวิญญาณของความเป็นครู  

4.2 การพัฒนาวิชาชีพครู  
4.3 เส้นทางวิชาชีพครู เพื ่อให้ครู มีความก้าวหน้า ได้รับค่าตอบแทน และสวัสดิการ ที่

เหมาะสม  
4.4 การพัฒนาผู้บริหารสถานศึกษา เพ่ือยกระดับคุณภาพการจัดการศึกษาในสถานศึกษา  
4.5 องค์กรวิชาชีพครู และปรับปรุง กฎหมายที่เก่ียวข้อง  

เรื่องที่ 5 การปฏิรูปการจัดการเรียนการสอนเพื่อตอบสนองการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ 21  
5.1 การปรับหลักสูตร พร้อมกระบวนการจัดการเรียน การสอน และการประเมิน เพ่ือ

พัฒนาการเรียนรู้ เป็นหลักสูตรฐานสมรรถนะ  
5.2 การจัดการศึกษาเพ่ือเสริมสร้าง คุณธรรมและจริยธรรม  
5.3 การประเมินคุณภาพการจัดการศึกษาระดับชาติและระบบคัดเลือกผู้เรียนเข้าศึกษาต่อ  
5.4 การพัฒนาคุณภาพระบบการศึกษา  
5.5 ระบบความปลอดภัยและระบบสวัสดิการของผู้เรียน  
5.6 การปฏิรูปอาชีวศึกษา เพ่ือสร้าง ขีดความสามารถในการแข่งขัน ของประเทศ  
5.7 การปฏิรูปอุดมศึกษาเพื ่อยกระดับ คุณภาพ เพิ ่มขีดความสามารถ ในการแข่งขัน 

ประสิทธิภาพ และธรรมาภิบาลของระบบอุดมศึกษา  
5.8 การจัดตั้งสถาบันหลักสูตร และการเรียนรู้แห่งชาติ  

เรื่องท่ี 6 การปรับโครงสร้างของหน่วยงานในระบบการศึกษา เพื่อบรรลุเป้าหมายในการปรับปรุง
การจัดการเรียนการสอน  

6.1 สถานศึกษามีความเป็นอิสระ ในการบริหารและจัดการศึกษา  
6.2 พ้ืนที่นวัตกรรมการศึกษา  
6.3 การปรับปรุงโครงสร้าง ของกระทรวงศึกษาธิการ  

เรื่องท่ี 7 การปฏิรูปการศึกษาและการเรียนรู้โดยการพลิกโฉมด้วยระบบดิจิทัล  
7.1 การปฏิรูปการเรียนรู้ด้วยดิจิทัล ผ่านแพลตฟอร์มการเรียนรู้ด้วยดิจิทัลแห่งชาติ  
7.2 ระบบข้อมูลสารสนเทศ เพ่ือการศึกษา (Big Data for Education)  
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7.3 การพัฒนาความเป็นพลเมือง ดิจิทัล (digital citizenship) ในด้านความฉลาดรู้ดิจิทัล 
(digital literacy) ความฉลาดรู้ สารสนเทศ (information literacy) ความฉลาดรู้สื่อ(media literacy) เพ่ือการ
รู้วิธีการเรียนรู้ (learning how to learn) ในการเรียนรู้ ตลอดชีวิตตลอดจนการมีพฤติกรรมที่สะท้อนการรู้
กติกา มารยาท จริยธรรมเกี่ยวกับการใช้สื่อและการสื่อสารบนอินเทอร์เน็ต 

3.  แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560 - 2564)  
 สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติได้จัดทำแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560-2564) เป็นแผนแม่บทในการพัฒนาประเทศ ระยะ 5 ปี โดยยึดหลัก 
“ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” การมีส่วนร่วมในการพัฒนา และการมุ่งเสริมสร้างกลไกการพัฒนาประเทศให้มี
การพัฒนาเชิงบูรณาการระหว่างหน่วยงานโดยยึดพื้นที่เป็นหลัก และกำหนดให้คนเป็นศูนย์กลางการพัฒนา 
 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 มีวัตถุประสงค์และเป้าหมายในการพัฒนา ดังนี้  
 วัตถุประสงค์  

1. เพื่อวางรากฐานให้คนไทยเป็นคนที่สมบูรณ์ มีคุณธรรม จริยธรรม มีระเบียบ วินัย ค่านิยมที ่ดีมี      
จิตสาธารณะ และมีความสุข โดยมีสุขภาวะและสุขภาพที่ดี ครอบครัวอบอุ่น ตลอดจน เป็นคนเก่งที่มีทักษะ
ความรู้ความสามารถและพัฒนาตนเองได้ต่อเนื่องตลอดชีวิต   
 2. เพื่อให้คนไทยมีความม่ันคงทางเศรษฐกิจและสังคม ได้รับความเป็นธรรมในการเข้าถึงทรัพยากรและ
บริการทางสังคมที่มีคุณภาพ ผู้ด้อยโอกาสได้รับการพัฒนาศักยภาพ รวมทั้งชุมชนมีความเข้มแข็งพ่ึงพาตนเองได้  

3. เพื่อให้เศรษฐกิจเข้มแข็ง แข่งขันได้ มีเสถียรภาพ และมีความยั่งยืนสร้างความเข้มแข็งของฐานการ
ผลิตและบริการเดิมและขยายฐานใหม่โดยการใช้นวัตกรรมที่เข้มข้นมากขึ้นสร้างความเข้มแข็งของเศรษฐกิจ   
ฐานราก และสร้างความมั่นคงทางพลังงาน อาหาร และน้ำ  

4. เพ่ือรักษาและฟ้ืนฟูทรัพยากรธรรมชาติและคุณภาพสิ่งแวดล้อมให้สามารถสนับสนุนการเติบโตที่เป็น
มิตรกบัสิ่งแวดล้อมและการมีคุณภาพชีวิตที่ดีของประชาชน  

5. เพื่อให้การบริหารราชการแผ่นดินมีประสิทธิภาพ โปร่งใส ทันสมัย และมีการทำงานเชิงบูรณาการ
ของภาคีการพัฒนา  

6. เพื่อให้มีการกระจายความเจริญไปสู่ภูมิภาค โดยการพัฒนาภาคและเมืองเพื่อรองรับการพัฒนา
ยกระดับฐานการผลิตและบริการเดิมและขยายฐานการผลิตและบริการใหม่  

7. เพื่อผลักดันให้ประเทศไทยมีความเชื่อมโยงกับประเทศต่างๆ ทั้งในระดับอนุภูมิภาค ภูมิภาคและ
นานาชาติได้อย่างสมบูรณ์และมีประสิทธิภาพ รวมทั้งให้ประเทศไทยมีบทบาทนำและสร้างสรรค์ในด้านการค้า
การบริการและการลงทุนภายใต้กรอบความร่วมมือต่างๆ ทั้งในระดับอนุภูมิภาค ภูมิภาค และโลก 

เป้าหมายรวม  
เพื่อให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ จึงได้กำหนดเป้าหมายรวมการพัฒนาของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและ

สังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560-2564) ประกอบด้วย  
1. คนไทยมีคุณลักษณะเป็นคนไทยที่สมบูรณ์  
2. ความเหลื่อมล้ำทางด้านรายได้และความยากจนลดลง  
3. ระบบเศรษฐกิจมีความเข้มแข็งและแข่งขันได้  
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4. ทุนทางธรรมชาติและคุณภาพสิ่งแวดล้อมสามารถสนับสนุนการเติบโตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม มี
ความมั่นคงทางอาหาร พลังงาน และน้ำ  

5. มีความมั่นคงในเอกราชและอธิปไตย สังคมปลอดภัย สามัคคีสร้างภาพลักษณ์ดี และเพิ่มความ
เชื่อมั่นของนานาชาติต่อประเทศไทย  

6. มีระบบบริหารจัดการภาครัฐที่มีประสิทธิภาพ ทันสมัย โปร่งใสตรวจสอบได้ กระจายอำนาจและมี
ส่วนร่วมจากประชาชน  

ยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศ  
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 มียุทธศาสตร์ในการพัฒนาประเทศ จำนวน 10 

ยุทธศาสตร์ โดยมี 6 ยุทธศาสตร์ตามกรอบยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี และอีก 4 ยุทธศาสตร์ ที่เป็นปัจจัยสนับสนุน 
ดังนี้  

1. การเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์  
2. การสร้างความเป็นธรรมและลดความเหลื่อมล้ำในสังคม  
3. การสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจและแข่งขันได้อย่างยั่งยืน   
4. การเติบโตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมเพ่ือการพัฒนาที่ยั่งยืน  
5. การเสริมสร้างความม่ันคงแห่งชาติเพ่ือการพัฒนาประเทศสู่ความม่ังคั่งและยั่งยืน  
6. การบริหารจัดการในภาครัฐ การป้องกันการทุจริตประพฤติมิชอบ และธรรมาภิบาลในสังคมไทย  
7. การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบโลจิสติกส์  
8. การพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรม  
9. การพัฒนาภาค เมือง และพ้ืนที่เศรษฐกิจ  
10. ความร่วมมือระหว่างประเทศเพ่ือการพัฒนา 

4. นโยบายและแผนระดับชาติว่าด้วยความมั่นคงแห่งชาติ  
4.1 นโยบายความมั่นคงแห่งชาติที่ 3 ป้องกันและแก้ไขการก่อความไม่สงบในจังหวัดชายแดน

ภาคใต้  
๔.1.1 แผนระดับชาติว่าด้วยความมั่นคงแห่งชาติ รองรับนโยบายที่ 7 ประเด็นการป้องกันและ

แก้ไขปัญหาความไม่สงบในจังหวัดชายแดนภาคใต้  
๔.1.2 เป้าหมายเชิงยุทธศาสตร์ ประชาชนในจังหวัดชายแดนภาคใต้มีความปลอดภัยในชีวิต

และทรัพย์สิน และอยู่ร่วมกันอย่างสันติสุข  
๔.1.3 ตัวชี้วัด จำนวนนักเรียน นักศึกษา และเยาวชนในจังหวัดชายแดนภาคใต้ ที่ศึกษาต่อ

สถาบันของรัฐในทุกระดับชั้น  
๔.1.4 กลยุทธ์ พัฒนาการศึกษาให้ได้มาตรฐานสอดคล้องกับตลาดแรงงานในพื้นที ่ และ

เสริมสร้างความมั่นคงของชาติ โดยเร่งแก้ปัญหาพื้นฐานที่ส่งผลกระทบต่อการศึกษาของเยาวชนในพื้นที่ รวมทั้ง
ส่งเสริมการเรียนรู้ในลักษณะทวิภาษา (มลายูถิ่น-ไทย)  

4.2 นโยบายความม่ันคงแห่งชาติที่ 8 เสริมสร้างความเข้มแข็งและภูมิคุ้มกันความม่ันคงภายใน  
๔.2.1 แผนระดับชาติว่าด้วยความมั่นคงแห่งชาติ รองรับนโยบายที่ 10 ประเด็นการป้องกัน

และปราบปรามยาเสพติด  
๔.2.2 เป้าหมายเชิงยุทธศาสตร์ การแพร่ระบาดของยาเสพติดในสังคมไทยลดลง  
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5.2.3 ตวัชี้วัด ระดับความสำเร็จในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด  
๔.2.4 กลยุทธ์ รณรงค์ให้เด็ก เยาวชน ผู้ใช้แรงงาน และประชากรกลุ่มเสี่ยง ตระหนักรู้ถึงโทษ

ของยาเสพติดเพ่ือป้องกันการเสพยา โดยอาศัยความร่วมมือจากทุกภาคส่วน  
4.3 นโยบายความม่ันคงแห่งชาติที่ 9 เสริมสร้างความม่ันคงของชาติจากภัยการทุจริต  

๔.3.1 แผนระดับชาติว่าด้วยความมั่นคงแห่งชาติ รองรับนโยบายที่ 11 ประเด็นการเสริมสร้าง
ความมั่นคงของชาติจากภัยการทุจริต  

๔.3.2 เป้าหมายเชิงยุทธศาสตร์ หน่วยงานภาครัฐมีระบบป้องกันและแก้ไขการทุจริต และ
ประชาชนไม่เพิกเฉยต่อการทุจริตของหน่วยงานภาครัฐ  

๔.3.3 ตวัชี้วัด ดชันีชี้วัดการรบัรู้การทุจริตของประเทศไทย  
๔.3.4 กลยุทธ์ รณรงค์ให้ความรู้แก่ทุกภาคส่วนถึงภัยทุจริต เพื่อสร้างค่านิยมต่อต้าน และ

ปฏิเสธการทุจริต 
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         แผนระดับที่ ๓ (เฉพาะที่เกี่ยวข้อง) 

1. นโยบายและจุดเน้นการจัดการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ ปีงบประมาณ พ.ศ.2564  

เพื่อให้การดำเนินการจัดการศึกษาและการบริหารจัดการการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ เป็นไป
ด้วยความเรียบร้อย บรรลุเป้าหมาย อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 8 และมาตรา 12 แห่งพระราชบัญญัติ
ระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2546 รัฐมนตรีว่าการกระทรวง ศึกษาธิการจึงประกาศ
นโยบายและจุดเน้นของกระทรวงศึกษาธิการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 เพื่อให้ส่วนราขการในสังกัด
กระทรวงศึกษาธิการ ยึดเป็นกรอบการดำเนินงานในการจัดทำแผนและงบประมาณรายจ่ายประจำงบประมาณ 
พ.ศ. 2564 พร้อมทั้งขับเคลื่อนการดำเนินงานด้านการศึกษาให้มีคุณภาพ ประสิทธิภพในทุกมิติ โดยใช้จ่าย
งบประมาณอย่างคุ้มค่า เพ่ือเป้าหมาย คือ ผู้เรียนทุกช่วงวัย ดังนี้  

หลักการตามนโยบาย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  
กระทรวงศึกษาธิการมุ ่งมั ่นดำเนินการภารกิจหลักตามแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี       

(พ.ศ. 2561 – 2580) ในฐานะหน่วยงานเจ้าภาพขับเคลื่อนทุกแผนย่อยในประเด็น 12 การพัฒนาการเรยีนรู้ 
และแผนย่อยท่ี 3 ในประเด็น 11 ศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต รวมทั้งแผนการปฏิรูปประเทศด้านการศึกษา และ
นโยบายรัฐบาลทั้งในส่วนนโยบายหลักด้านการปฏิรูปกระบวนการเรียนรู้ และการพัฒนาศักยภาพของคนไทยทุก
ช่วงวัย และนโยบายเร่งด่วน เรื่องการเตรียมคนไทยสู่ศตวรรษที่ 21 นอกจากนี้ ยังสนับสนุน การขับเคลื่อน   
แผนแม่บทภายใต้ย ุทธศาสตร์ชาติประเด็นอื ่น ๆ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสั งคมแห่งชาติ ฉบับที่  12           
(พ.ศ. 2561 – 2564) นโยบายและแผนระดับชาติว่าด้วยความมั่นคงแห่งชาติ (พ.ศ. 2562 – 2565) รวมทั้ง
นโยบายและแผนต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง โดยคาดหวังว่าผู้เรียนทุกช่วงวัยจะได้รับการพัฒนาในทุกมิติ เป็นคนดี      
คนเก่ง มีคุณภาพ และมีความพร้อมร่วมขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศ สู่ความมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน ดังนั้น     
ในการเร่งรัดการทำงานภาพรวมกระทรวงให้เกิดผลสัมฤทธิ์ เพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้กับสังคม และผลักดันให้          
การจัดการศึกษามีคุณภาพและประสิทธิภาพในทุกมิติ กระทรวงศึกษาธิการจึงกำหนดนโยบายประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. 2564 ดังนี้  

1. ปรับรื้อและเปลี่ยนแปลงระบบการบริหารจัดการ โดยมุ่งปฏิรูปองค์การเพื่อหลอมรวมภารกิจและ
บุคลากร เช่น ด้านการประชาสัมพันธ์ ด้านการต่างประเทศ ด้านเทคโนโลยี ด้านกฎหมาย ฯลฯ ที่สามารถลดการ
ใช้ทรัพยากรทับซ้อน เพิ่มประสิทธิภาพและความเป็นเอกภาพ รวมทั้งการนำเทคโนโลยีดิจิทัลเข้ามาช่วยทั้งการ
บริหารงานและการจัดการศึกษารองรับความเป็นรัฐบาลดิจิทัล  

2. ปรับรื ้อและเปลี ่ยนแปลงระบบการบริหารทรัพยากร โดยมุ ่งปฏิรูปกระบวนการวางแผนงาน/
โครงการแบบร่วมมือและบูรณาการ ที ่สามารถตอบโจทย์ของสังคมและ เป็นการพัฒนาที่ยั ่งยืน รวมทั้ง
กระบวนการจัดทำงบประมาณที่มีประสิทธิภาพและใช้จ่ายอย่างคุ้มค่า ส่งผลให้ภาคส่วนต่าง ๆ ทั้งภาครัฐ 
ภาคเอกชน และนานาชาติ เชื่อมั่นและร่วมสนับสนุนการพัฒนาคุณภาพการศึกษามากยิ่งข้ึน   
 3. ปรับรื้อและเปลี่ยนแปลงระบบการบริหารจัดการและพัฒนากำลังคนของกระทรวงศึกษาธิการ โดย
มุ่งบริหารจัดการอัตรากำลังให้สอดคล้องกับการปฏิรูปองค์การ รวมทั้งพัฒนาสมรรถนะและความรู้ความสามารถ
ของบุคลากรภาครัฐ ให้มีความพร้อมในการปฏิบัติงานรองรับความเป็นรัฐบาลดิจิทัล  

4. ปรับรื ้อและเปลี ่ยนแปลงระบบการจัดการศึกษาและการเรียนรู ้ โดยมุ ่งให้ครอบคลุมถึงการ            
จัดการศึกษาเพ่ือคุณวุฒิ และการเรียนรู้ตลอดชีวิตที่สามารถตอบสนองการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ 21  
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จุดเน้นประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  
 1. การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์  

1.1 การจัดการศึกษาเพื่อคุณวุฒิ  
            - จัดการศึกษาทุกระดับ ทุกประเภท โดยใช้หลักสูตรฐานสมรรถนะ รวมทั้งแนวทางการ

จัดการเรียนรู้เชิงรุกและการวัดประเมินผลเพื่อพัฒนาผู้เรียน ที่สอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษาแห่งชาติ  
      - ส่งเสริมการพัฒนากรอบหลักสูตรระดับท้องถิ่นและหลักสูตรสถานศึกษา ตามความ

ต้องการจำเป็นของกลุ่มเป้าหมายและแตกต่างหลากหลายตามบริบทของพ้ืนที่  
      - พัฒนาผู้เรียนให้มีทักษะการคิดวิเคราะห์ สามารถแก้ไขสถานการณ์เฉพาะหน้าได้อย่างมี

ประสิทธิภาพ โดยจัดการเรียนรู้เชิงรุก (Active Learning) จากประสบการณ์จริงหรือจากสถานการณ์จำลองผ่าน
การลงมือปฏิบัติ ตลอดจนจัดการเรียนการสอนในเชิงแสดงความคิดเห็นเพื่อเปิดโลกทัศน์มุมมองร่วมกันของ
ผู้เรียนและครูให้มากขึ้น  

      - พัฒนาผู้เรียนให้มีความรอบรู้และทักษะชีวิต เพื่อเป็นเครื่องมือในการดำรงชีวิตและสร้าง
อาชีพ อาทิ การใช้เทคโนโลยีดิจิทัล สุขภาวะและทัศนคติที่ดีต่อการดูแลสุขภาพ  

1.2 การเรียนรู้ตลอดชีวิต  
      - จัดการเรียนรู้ตลอดชีวิตสำหรับประชาชนทุกช่วงวัย เน้นส่งเสริมและยกระดับทักษะ

ภาษาอังกฤษ (English for All)  
      - ส่งเสริมการเรียนการสอนที่เหมาะสมสำหรับผู้ที่เข้าสู่สังคมสูงวัย อาทิ อาชีพที่เหมาะสม

รองรับสังคมสูงวัย หลักสูตรการพัฒนาคุณภาพชีวิต และหลักสูตรการดูแลผู้สูงวัย หลักสูตร BUDDY โดยเน้นการ
มีส่วนร่วมในการพัฒนาชุมชน โรงเรียน และผู้เรียน หลักสูตรการเรียนรู้ออนไลน์  เพื่อส่งเสริมประชาสัมพันธ์
สินค้าออนไลน์ระดับตำบล  

      - ส่งเสริมโอกาสการเข้าถึงการศึกษาเพ่ือทักษะอาชีพและการมีงานทำ ในเขตพัฒนาพิเศษ
เฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้ และเขตพ้ืนที่พิเศษ (พ้ืนที่สูง พ้ืนที่ตามแนวตะเข็บ ชายแดน และพ้ืนที่เกาะแก่ง 
ชายฝั่งทะเล ทั้งกลุ่มชนต่างเชื้อชาติ ศาสนา และวัฒนธรรม กลุ่มชนชายขอบ และแรงงานต่างด้าว)  

      -  พ ัฒนาคร ู ให ้ม ีท ักษะ ความร ู ้  และความชำนาญในการใช ้ เทคโนโลย ีด ิจ ิทัล 
ปัญญาประดิษฐ์ และภาษาอังกฤษ รวมทั้งการจัดการเรียนการสอนเพ่ือฝึกทักษะการคิดวิเคราะห์อย่างเป็นระบบ
และมีเหตุผลเป็นขั้นตอน 

      - พัฒนาครูอาชีวศึกษาที ่ม ีความรู ้และความสามารถในทางปฏิบัต ิ (Hands – on 
Experience) เพื่อให้มีทักษะและความเชี่ยวชาญทางวิชาการ โดยร่วมมือกับสถาบันอุดมศึกษาชั้นนำของ
ประเทศจัดหลักสูตรการพัฒนาแบบเข้มข้นระยะเวลาอย่างน้อย 1 ปี  

      - พัฒนาสมรรถนะและความรู้ความสามารถของบุคลากรกระทรวงศึกษาธิการ ให้มีความ
พร้อมในการปฏิบัติงานรองรับความเป็นรัฐบาลดิจิทัลอย่างมีประสิทธิภาพ โดยจัดให้มีศูนย์พัฒนาสมรรถนะ
บุคลากรระดับจังหวัดทั่วประเทศ  

        2. การพัฒนาการศึกษาเพื่อความม่ันคง  
            - พัฒนาคุณภาพการศึกษาในพื้นที ่จ ังหวัดชายแดนภาคใต้ โดยน้อมนำยุทธศาสตร์

พระราชทาน “เข้าใจ เข้าถึง พัฒนา” เป็นหลักในการดำเนินการ  
      - เฝ้าระวังภัยทุกรูปแบบที่เกิดขึ้นกับผู้เรียน ครู และสถานศึกษา โดยเฉพาะภัยจาก        

ยาเสพติด อาชญากรรมทางไซเบอร์ การค้ามนุษย์  
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      - ส่งเสริมให้ใช้ภาษาท้องถิ่นร่วมกับภาษาไทย เป็นสื่อจัดการเรียนการสอนในพื้นที่ที่ใช้
ภาษาอย่างหลากหลาย เพื่อวางรากฐานให้ผู้เรียนมีพัฒนาการด้านการคิดวิเคราะห์ รวมทั้งมีทักษะการสื่อสาร
และใช้ภาษาท่ีสามในการต่อยอดการเรียนรู้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ  

      - ปลูกฝังผู้เรียนให้มีหลักคิดที่ถูกต้องด้านคุณธรรม จริยธรรม และเป็นผู้มีความพอเพียง 
วินัย สุจริต จิตอาสา โดยใช้กระบวนการลูกเสือ และยุวกาชาด 

        3. การสร้างความสามารถในการแข่งขัน  
    - สนับสนุนให้สถานศึกษาอาชีวศึกษาผลิตกำลังแรงงานที่มีคุณภาพ ตามความเป็นเลิศของ

แต่ละสถานศึกษาและตามบริบทของพื้นที่ รวมทั้งสอดคล้องกับความต้องการของประเทศทั้งในปัจจุบันและ
อนาคต  

    - สนับสนุนให้สถานศึกษาอาชีวศึกษาบริหารจัดการอย่างมีคุณภาพ และจัดการเรียน     
การสอนด้วยเครื่องมือปฏิบัติที่ทันสมัยและสอดคล้องกับเทคโนโลยี โดยเน้นให้ผู้เรียนมีทักษะการวิเคราะห์ข้อมูล 
(Data Analysis) และทักษะการสื่อสารภาษาต่างประเทศ  

        4. การสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางการศึกษา  
    - พัฒนาแพลตฟอร์มดิจิทัลเพื่อการเรียนรู้ และใช้ดิจิทัลเป็นเครื่องมือการเรียนรู้  
    - ศึกษาและปรับปรุงอัตราเงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายต่อหัวในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานให้

สอดคล้องกับสภาพเศรษฐกิจและบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญ  
    - ระดมสรรพกำลังเพื่อส่งเสริมสนับสนุนโรงเรียนนำร่องพื้นที่นวัตกรรมการศึกษา เพื่อลด

ความเหลื่อมล้ำทางการศึกษาให้สอดคล้องพระราชบัญญัติพ้ืนที่นวัตกรรมการศึกษา พ.ศ. 2562  
       5. การจัดการศึกษาเพื่อสร้างเสริมคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม  

    - เสริมสร้างการรับรู้ ความเข้าใจ ความตระหนัก และส่งเสริมคุณลักษณะและพฤติกรรมที่
พึงประสงค์ด้านสิ่งแวดล้อม  

    - ส่งเสริมการพัฒนาสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรมที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ให้สามารถเป็น
อาชีพ และสร้างรายได้  

       6. การปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการ  
   - ปฏิรูปองค์การเพ่ือลดความทับซ้อน เพ่ิมประสิทธิภาพและความเป็นเอกภาพของหน่วยงาน

ที่มีภารกิจใกล้เคียงกนั เช่น ด้านประชาสัมพันธ์ ด้านต่างประเทศ ด้านเทคโนโลยี ด้านกฎหมาย เป็นต้น  
   - ปรับปรุงกฎหมายและระเบียบที่เป็นอุปสรรคและข้อจำกัดในการดำเนินงาน โดยคำนึงถึง

ประโยชน์ของผู้เรียนและประชาชน ตลอดจนกระทรวงศึกษาธิการโดยรวม  
   - สนับสนุนกิจกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ  
   - พัฒนาระบบฐานข้อมูลด้านการศึกษา (Big Data)  
   - พัฒนาระบบการบริหารจัดการและพัฒนากำลังคนของกระทรวงศึกษาธิการ ให้สอดคล้อง

กับการปฏิรูปองค์การ  
   - สนับสนุนให้สถานศึกษาเป็นนิติบุคคล เพื่อให้สามารถบริหารจัดการศึกษาที่มีคุณภาพได้

อย่างอิสระและมีประสิทธิภาพ ภายใต้กรอบแนวทางของกระทรวงศึกษาธิการ  
   - จัดตั้งหน่วยงานวางแผนทางการเงิน (Financial Plan) ระดับจังหวัด เพื่อพัฒนาคุณภาพ

ชีวิตบุคลากรของกระทรวงศึกษาธิการ  



37 
 
 

                

แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 สพม.สขสต        

- ส่งเสริมโครงการ 1 ตำบล 1 โรงเรียนคุณภาพ โดยเน้นปรับสภาพแวดล้อมทั้งภายในและ
ภายนอกบริเวณโรงเรียนให้เอื้อต่อการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และจิตสาธารณะ  

การขับเคลื่อนนโยบายและจุดเน้นสู่การปฏิบัติ  
1. ให้ส่วนราชการ หน่วยงานในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ นำนโยบายและจุดเน้น เป็นกรอบ

แนวทางมาใช้ในการวางแผนและจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 โดยคำนึงถึง
มาตรการ 4 ข้อ ตามที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ได้ให้แนวทางในการบริหารงบประมาณไว้ ดังนี้ (1) 
งดดูงานต่างประเทศ 1 ปี ยกเว้นกรณีที่มีความจำเป็นและเป็นประโยชน์ต่อกระทรวงศึกษาธิการ (2) ลดการจัด
อบรมสัมมนาที่มีขนาดใหญ่และใช้งบประมาณมาก (3) ยกเลิกการจัดงาน Event และ (4) ทบทวนงบประมาณ
ที่มีความซ้ำซ้อน  

2. ให้มีคณะกรรมการติดตาม ประเมินผล และรายงานการขับเคลื่อนนโยบายและจุดเน้นสู่การ
ปฏิบัติระดับพื้นที่ โดยให้ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการเป็นประธาน สำนักงานศึกษาธิการภาคและสำนัก
ตรวจราชการและติดตามประเมินผล สป. เป็นฝ่ายเลขานุการและผู้ช่วยเลขานุการตามลำดับ โดยมี บทบาท
ภารกิจในการตรวจราชการ ติดตาม ประเมินผลในระดับนโยบาย และจัดทำรายงานเสนอต่อรัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงศึกษาธ ิการ และคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการจ ัดการศึกษาของ
กระทรวงศึกษาธิการ ทราบตามลำดับ  

3. กรณีมีปัญหาในเชิงพื้นที่หรือข้อขัดข้องในการปฏิบัติงาน ให้ศึกษา วิเคราะห์ข้อมูลและ
ดำเนินการแก้ไขปัญหาในระดับพื้นที่ก่อน โดยใช้ภาคีเครือข่ายในการแก้ไขข้อขัดข้อง พร้อมทั้งรายงานต่อ
คณะกรรมการติดตามฯ ข้างต้น ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการตามลำดับ  

อนึ่ง สำหรับภารกิจของส่วนราชการหลักและหน่วยงานที่ปฏิบัติในลักษณะงานในเชิงหน้าที่ 
(Function) งานในเชิงยุทธศาสตร์ (Agenda) และงานในเชิงพื้นที่ (Area) ซึ่งได้ดำเนินการอยู่ก่อนเมื่อรัฐบาล
หรือกระทรวงศึกษาธิการมีนโยบายสำคัญเพิ่มเติมในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 นอกเหนือจากที่กำหนด หากมี
ความสอดคล้องกับหลักการนโยบายและจุดเน้นข้างต้น ให้ถือเป็นหน้าที่ของส่วนราชการหลักและหน่วยงานที่
เกี ่ยวข้องต้องเร่งรัด กำกับ ติดตาม ตรวจสอบให้การดำเนินการเกิดผลสำเร็จและมีประสิทธิภาพอย่างเป็น
รูปธรรมด้วยเช่นกัน  

ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง นโยบายและจุดเน้นของกระทรวงศึกษาธิการ ปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2564 (เพิ่มเติม) 

ตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื ่อง นโยบายและจุดเน้น ของกระทรวงศึกษาธิการ
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ประกาศ ณ วันที่ 27 ธันวาคม 2562 นั้น 

เนื่องจากในห้วงสถานการณ์การแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) 
รัฐบาลจึงได้กำหนดมาตรการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเช ื ้อไวรัสโคโรนา 2019       
(COVID-19) ซึ่งทำให้สังคมไทยต้องปรับเปลี ่ยนชีวิตให้เข้ากับวิถีชีวิตใหม่ หรือ New Normal จึงมีความ
จำเป็นต้องปรับเปลี่ยนรูปแบบการดำเนินการให้มีความปลอดภัยทั้งต่อตัวผู้เรียน ข้าราชการครู และบุคลากร
ทางการศึกษาให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย ดังนั้น นโยบาย “การศึกษายกกำลังสอง (Thailand Education 
Eco – System : TE2S) เป็นการศึกษาท่ีเข้าใจ Supply และตอบโจทย์ Demand” ดังกล่าว 
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อาศัยอานาจตามความในมาตรา 8 และมาตรา 12 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหาร
ราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2546 รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ จึงประกาศนโยบายและจุดเน้น
ของกระทรวงศึกษาธิการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (เพ่ิมเติม) ดังนี้ 

หลักการตามนโยบาย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (เพิ่มเติม) 

“5.ดำเนินการปลดล็อก ปรับเปลี่ยน เปิดกว้าง ที่เป็นเงื ่อนไขต่าง ๆ เพื่อให้บรรลุผลตาม
นโยบาย “การศึกษายกกำลังสอง (Thailand Education Eco – System : TE2S )การศึกษาที่เข้าใจ Supply 
และตอบโจทย์ Demand” โดย 

- ปลดล็อก กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศต่าง ๆ เพื่อให้เกิดความร่วมมือกันระหว่าง
ภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาสังคมให้สามารถดำเนินการที่เก่ียวข้องกับการศึกษาได้อย่างรวดเร็ว รวมถึง 
การบริหารการศึกษาของประเทศให้ครอบคลุมทุกพื้นที่ 

- ปรับเปลี่ยน หลักสูตรการเรียนการสอนที่มุ่งเน้นการพัฒนาขีดความสามารถและศักยภาพให้
ทันต่อการเปลี่ยนแปลงของโลก ปรับเปลี่ยนการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาผ่านศูนย์พัฒนาศักยภาพ
บุคคลเพื่อความเป็นเลิศ (Human Capital Excellence Center : HCEC) เพื่อให้ครู Up Skill และ Re-Skill
ของตนเองได้ตลอดเวลา ทั้งนี้ เพื่อส่งต่อความรู้ไปยังผู้เรียนให้เป็นคนดี คนเก่ง และคนที่มีคุณภาพ 

- เปิดกว้าง เสรีทางการศึกษาให้ภาคเอกชนที่มีคุณภาพเข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนาการศึกษา 
ร่วมประเมินผลการเรียนรู้ของผู้เรียนผ่านศูนย์พัฒนาศักยภาพบุคคลเพื่อความเป็นเลิ ศ (Human Capital 
Excellence Center : HCEC) จากแพลตฟอร์มดิจิทัล (Digital Education Excellence Platform : DEEP) 
ให้ครอบคลุมผู้เรียนทั่วประเทศ 

ทั้งนี้ เพื่อนำไปสู่นักเรียนยกกำลังสอง ที่เน้นเรียนเพื่อรู้ พัฒนาทักษะเพื่อทำ ครูยกกำลังสองที่
เน้นเพิ่มคนเก่งมาเป็นครู พัฒนาครูในระบบ ห้องเรียนยกกำลังสองที่เน้นเรียนที่บ้าน ถามที่โรงเรียน หลักสูตร 
ยกกำลังสองที่เน้นลดเวลาเรียน เพ่ิมเวลารู้ สื่อการเรียนรู้ยกกำลังสองที่เน้นเรียนผ่านสื่อผสมผสาน ผ่านช่องทาง
ที่หลากหลาย ได้แก่ On-Site เรียนที่โรงเรียน Online เรียนออนไลน์ผ่านแพลตฟอร์มด้านการศึกษาเพื่อความ
เป็นเลิศ (Digital Education Excellence Platform : DEEP) ที่มีเนื้อหามาตรฐานจากผู้ผลิตที่เป็นภาคเอกชน    
On-Air เรียนผ่านโทรทัศน์ DLTV มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม โดยเนื้อหามาตรฐานจากผู้ผลิตที่เป็น
ภาคเอกชน และ On-Demand ซ่ึงสามารถเรียนได้ทุกที่ ทุกเวลา ที่มีอินเทอร์เน็ตและอุปกรณ์เชื่อมต่อโรงเรียน
ยกกำลังสองที่มุ่งเน้นคุณภาพในโรงเรียนระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน เพ่ือความเป็นเลิศทางวิชาการ เพ่ือความเป็น
เลิศทางภูมิปัญญาท้องถิ่นและวิสาหกิจชุมชนที่เน้นคุณภาพของวิทยาลัยอาชีวศึกษาเพื่อความเป็นเลิศและความ
เชี่ยวชาญที่สามารถตอบโจทย์ทักษะและความรู้ที่เพ่ิมความเชี่ยวชาญในการปฏิบัติงาน 

จุดเน้นประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (เพิ่มเติม) 
- พัฒนาครูทุกระดับให้มีทักษะ ความรู้ที่จำเป็น เพ่ือทำหน้าที่วิทยากรมืออาชีพ (Train The 

Trainer) และขยายผลการพัฒนาผ่านศูนย์พัฒนาศักยภาพบุคคลเพื ่อความเป็นเลิศ (Human Capital 
Excellence Center : HCEC) 

- จัดการเรียนรู้ตลอดชีวิตผ่านเว็บไซต์ http://www.deep.go.th โดยปลดล็อกและเปิดกว้าง
ให้ภาคเอกชนสามารถเข้ามาพัฒนาเนื้อหา เพ่ือให้ผู้เรียน ครู และผู้บริหารทางการศึกษามีทางเลือกในการเรียนรู้
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ที ่หลากหลาย และตลอดเวลาผ ่านแพลตฟอร์มด ้านการศึกษาเพื ่อความเป็นเลิศ ( Digital Education 
Excellence Platform : DEEP) 

- ให้ผู้เรียน ครู ผู้บริหารทางการศึกษามีแผนพัฒนารายบุคคลผ่านแผนพัฒนารายบุคคลสู่ความ
เป็นเลิศ (Excellence Individual Development Plan : EIDP) 

- จัดทำ “คู่มือมาตรฐานโรงเรียน” เพ่ือกำหนดให้ทุกโรงเรียนต้องมีพ้ืนฐานที่จำเป็น” 

๒. ยุทธศาสตร์ของกระทรวงศึกษาธิการ  

วิสัยทัศน์  
กระทรวงศึกษาธิการวางระบบเพื่อให้ผู้เรียนมีความรู้ -ทักษะ มีทัศนคติที่ถูกต้องต่อบ้านเมืองมี

พ้ืนฐานชีวิตที่มั่นคง มีคุณธรรม มีงานทำ มีอาชีพ และเป็นพลเมืองที่เข้มแข็ง”  
“วางระบบ” หมายถึง วางระบบการจัดการเรียนรู้ และระบบการบริหารจัดการการศึกษาที่

บูรณาการการทำงานระหว่างหน่วยงานในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการให้มีความคล่องตัว เพื่อดำเนินการปฏิรูป
การศึกษาร่วมกับภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาสังคม  

“ผู้เรียน” หมายถึง เด็กปฐมวัย เยาวชน นักเรียน นักศึกษา และประชาชนทุกช่วงวัยที่ได้รับ
บริการจากกระทรวงศึกษาธิการ  

“มีความรู้ – ทักษะ” หมายถึง ผลลัพธ์ที่พึงประสงค์ของการจัดการเรียนรู้ และการบริหาร
จัดการการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ ที่จะเกิดกับผู้เรียน ได้แก่ 1) ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน และ 2) ทักษะ
ที่จำเป็นในศตวรรษที่ 21 (ทักษะการเรียนรู้และนวัตกรรม / ทักษะด้านสื่อ เทคโนโลยีดิจิทัล /ทักษะชีวิตและ
อาชีพ  

“มีทัศนคติที่ถูกต้องต่อบ้านเมือง” หมายถึง 1) ความรู้ความเข้าใจต่อชาติบ้านเมือง 2) ยึดมั่น
ในศาสนา 3) มั่นคงในสถาบันพระมหากษัตริย์ และ 4) มีความเอ้ืออาทรต่อครอบครัวและชุมชนของตน  

“มีพื้นฐานชีวิตที ่มั ่นคง มีคุณธรรม” หมายถึง 1) รู ้จักแยกแยะสิ่งที ่ผิด – ชอบ /ชั่ว – ดี        
2) ปฏิบัติแต่สิ่งที่ถูกต้องดีงาม 3) ปฏิเสธสิ่งที่ไม่ถูกต้อง 4) มีระเบียบวินัย และ 5) มีสุขภาพที่แข็งแรง  

“มีงานทำ มีอาชีพ” หมายถึง 1) การฝึกฝนอบรมในสถานศึกษาต้องมุ่งให้เด็ก เยาวชนรักการ
ทำงาน สู้งาน อดทนทำงานจนสำเร็จ 2) การเรียนการสอนทั้งในหลักสูตรและนอกหลักสูตรต้องมีจุดมุ่งหมายให้
ผู้เรียนทำงานเป็น 3) ต้องสนับสนุนผู้สำเร็จหลักสูตรให้มีอาชีพ และมีงานทำ  

“เป็นพลเมืองที่เข้มแข็ง” หมายถึง การเป็นผู้มีส่วนร่วมในการพัฒนาชาติ มีจิตอาสา การ     
อยู่ร่วมกันและยอมรับความแตกต่างในสังคมไทยบนหลักการประชาธิปไตย ตามมาตรฐานการศึกษาของชาติ  

พันธกิจ  
1. ยกระดับคุณภาพของการจัดการศึกษา  
2. ลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษา  
3. มุ่งความเป็นเลิศและสร้างขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ  
4. ปรับปรุงระบบบริหารจัดการการศึกษาให้มีประสิทธิภาพในการใช้ทรัพยากรเพิ่มความ

คล่องตัวในการรองรับความหลากหลายของการจัดการศึกษา และสร้างเสริมธรรมาภิบาล  

เป้าประสงค์หลัก  
1. คุณภาพการศึกษาของไทยดีขึ้น ผู้เรียนมีคุณลักษณะตามมาตรฐานการศึกษาของชาติ  
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2. ครูมีสมรรถนะตามมาตรฐานวิชาชีพ  
3. สถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานในภูมิภาค มีทรัพยากรพ้ืนฐานที่เพียงพอตามเกณฑ์มาตรฐาน  
4. ผู้เรียนทุกกลุ่มทุกช่วงวัยได้รับโอกาสในการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต  
5. ระบบและวิธีการคัดเลือกเพ่ือการศึกษาต่อ ได้รับการพัฒนา ปรับปรุงแก้ไข  
6. ผู้เรียนในแต่ละระดับการศึกษา ได้รับการเพ่ิมเติมความรู้ ทักษะในการประกอบอาชีพ ที่ตรง

กับสภาพตลาดแรงงานในพ้ืนที่ชุมชน สังคม จังหวัด และภาค  
7. กำลังคนได้รับการผลิตและพัฒนาตามกรอบคุณวุฒิแห่งชาติ  

          8. ผู้เรียนปฐมวัยได้รับการเตรียมความพร้อมในด้านสุขภาพและโภชนาการ ร่วมกับหน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง  

9. มีองค์ความรู้ นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ ที่สนับสนุนการพัฒนาหรือแก้ไขปัญหาในพื้นที่จังหวัด
และภาค  

10. ระบบบริหารจัดการการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ ได้ร ับการปรับปรุงให้มี
ประสิทธิภาพเพ่ือรองรับพื้นที่นวัตกรรมการศึกษาร่วมกับทุกภาคส่วน  

ยุทธศาสตร์  
1. พัฒนาหลักสูตร กระบวนการจัดการเรียนรู้ การวัดและประเมินผล  
2. พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา  
3. ผลิตและพัฒนากำลังคน รวมทั้งงานวิจัยที่สอดคล้องกับความต้องการของประเทศ  
4. เพิ่มโอกาสให้คนทุกช่วงวัยเข้าถึงบริการทางการศึกษาอย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต  
5. ส่งเสริมและพัฒนาระบบเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการศึกษา  
6. พัฒนาระบบบริหารจัดการและส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา  

๓. แผนปฏิบัติราชการระยะ 3 ปี (พ.ศ. 2563 - 2565) ของสำนักงานคณะกรรมการ 
    การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  

วิสัยทัศน์  
“สร้างคุณภาพทุนมนุษย์ สู่สังคมอนาคตท่ียั่งยืน”  

พันธกิจ  
1. จัดการศึกษาเพ่ือเสริมสร้างความมั่นคงของสถาบันหลักของชาติและการปกครองในระบอบ

ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข  
2. พัฒนาผู้เรียนให้มีความสามารถความเป็นเลิศทางวิชาการเพื่อสร้างขีดความสามารถในการ

แข่งขัน 
3. พัฒนาศักยภาพและคุณภาพผู้เรียนให้มีสมรรถนะตามหลักสูตรและคุณลักษณะ ในศตวรรษ

ที่ 21  
4. สร้างโอกาส ความเสมอภาค ลดความเหลื่อมล้ำ ให้ผู้เรียนทุกคนได้รับบริการทางการศึกษา

อย่างทั่วถึงและเท่าเทียม  
5. พัฒนาผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษาให้เป็นมืออาชีพ  
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6. จัดการศึกษาเพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง และเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goals : SDGs)  

7. ปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการศึกษาทุกระดับ และจัดการศึกษา โดยใช้
เทคโนโลยีดิจิทัล (Digital Technology) เพ่ือพัฒนามุ่งสู่ Thailand 4.0 

แผนปฏิบัติราชการ  
1. แผนปฏิบัติราชการ เรื่องที่ 1 การจัดการศึกษาเพื่อความม่ันคงของสังคมและประเทศชาติ  
     1.1 เป้าหมาย  

ผู้เรียนมีความรักในสถาบันหลักของชาติ และยึดมั่นการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข มีทัศนคติที่ถูกต้องต่อบ้านเมือง มีหลักคิดที่ถูกต้อง และเป็นพลเมืองดีของชาติ 
มีคุณธรรม จริยธรรม มีค่านิยมที่พึงประสงค์ มีจิตสาธารณะ รับผิดชอบต่อสังคมและผู้อ่ืน ซื่อสัตย์ สุจริต มัธยัสถ์ 
อดออม โอบอ้อมอารี มีวินัย รักษาศีลธรรม  

1.2 ตัวช้ีวัด ค่าเป้าหมาย 
 

 

ที ่
 

ตัวชี้วัด 
ค่าเป้าหมาย 

2563 2564 2565 
1 ร้อยละของผู้เรียนท่ีเข้าร่วมกิจกรรมท่ีส่งเสริมสนับสนุนในการสร้าง 

ภูมิคุ้มกันพร้อมรับมือกับการเปลี่ยนแปลงและภัยคุกคามรูปแบบใหม ่
ในทุกรูปแบบ 

80 80 85 

2 ร้อยละของผู้เรียนในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดน 
ภาคใต้ที่ได้รับการพัฒนาทักษะอาชีพ เพื่อการมีงานทำหรือนำไป 
ประกอบอาชีพในท้องถิ่น 

80 80 85 

 1.3 แนวทางการพัฒนา  
       1.3.1 ส่งเสริมและสนับสนุนการจัดการศึกษาเพื่อเสริมสร้างความจงรักภักดีต่อสถาบัน

หลักของชาติ และการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข  
       1.3.2 ส่งเสริมและสนับสนุนการจัดการศึกษาเพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยคุกคาม

รูปแบบใหม่  
                1.3.3 ยกระดับคุณภาพการศึกษาและสร้างเสริมโอกาสในการเข้าถึงบริการการศึกษา 
การพัฒนาทักษะ การสร้างอาชีพ และการใช้ชีวิตในสังคมพหุวัฒนธรรมในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัด
ชายแดนภาคใต้ 

       1.3.4 ส่งเสริมและพัฒนาทักษะชีวิตให้กับผู้เรียนทุกช่วงวัย เพื่อเป็นภูมิคุ้มกันความเสี่ยง
ในการดำเนินชีวิตทั้งปัจจุบันและอนาคต  

1.4 แผนงาน/โครงการสำคญั  
      1.4.1 โครงการพัฒนาการศึกษาในเขตพัฒนาพิเศษ เฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้  
      1.4.2 โครงการโรงเรียนประชารัฐจังหวัดชายแดนภาคใต้  
      1.4.3 โครงการเสริมสร้างภูมิคุ้มกันเพ่ือสันติสุขในพ้ืนที่จังหวัดชายแดนภาคใต้  
      1.4.4 โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา  
      1.4.5 โครงการสร้างผู้นำด้วยกระบวนการลูกเสือและสภานักเรียน  
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      1.4.6 โครงการดูแลช่วยเหลือนักเรียน   

2. แผนปฏิบัติราชการ เรื่องที่ 2 การจัดการศึกษาเพื่อเพิ่มความสามารถในการแข่งขันของประเทศ  
     2.1 เป้าหมาย  

ผู้เรียนที่มีความสามารถพิเศษด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ ศิลปะ ดนตรี กีฬา ภาษา และ
อ่ืนๆ ได้รับการพัฒนาอย่างเต็มตามศักยภาพ สร้างความสามารถในการแข่งขัน  

      2.2 ตัวช้ีวัด ค่าเป้าหมาย 
  

ที ่
 

ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย 
2563 2564 2565 

1 ร้อยละของหลกั สตู รฝกึอบรมวิชาชีพระยะสนั้ ทีต่อบสนองตอ่การพัฒนา 
กำลงัคนใน 10 อุตสาหกรรมเป้าหมายเพิ่มขึ้น 

10 10 10 

2 ร้อยละของผลงานวิจัย นวัตกรรม เทคโนโลยี องค์ความรู้ และสิ่งประดิษฐ์ที่ 
สามารถนำไปใช้ประโยชน์ หรือต่อยอดเชิงพาณิชย ์

75 80 80 

3 ร้อยละของสถานศึกษาในเขตพฒันาเศรษฐกิจพิเศษได้รบการพฒันาการจัด 
การศึกษาตามบริบท 

75 80 85 

2.3 แนวทางการพัฒนา  
      2.3.1 ผลิตและพัฒนากำลังคนให้มีทักษะ สมรรถนะตรงตามความต้องการของตลาดงาน

และการพัฒนาประเทศ  
      2.3.2 ส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนาการวิจัย นวัตกรรม เทคโนโลยี องค์ความรู้ และ

สิ่งประดิษฐ์เพื่อสนับสนุนการพัฒนาประเทศ  

2.4 แผนงาน/โครงการสำคญั  
      2.4.1 โครงการพัฒนากำลังคน ด้านวิศวกรรมศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมสนับสนุน

การลงทุนและเพ่ิมขีดความสามารถภาคอุตสาหกรรมในประเทศและภูมิภาค (การจัดตั้งสถาบันโคเซ็น)  
     2.4.2 โครงการพัฒนาสถานศึกษาข ั ้นพ ื ้นฐานเพ ื ่อรองร ับเขตพัฒนาเศรษฐกิจ               

ภาคตะวันออก ด้านภาษา วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี และการประกอบอาชีพ 10 อุตสาหกรรม  
     2.4.3 โครงการส่งเสริมทักษะวิชาการวิชาชีพ เชิงนวัตกรรม 
 

3. แผนปฏิบัติราชการ เรื่องที่ 3 การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์  
    3.1 เป้าหมาย  

3.1.1 ผู้เรียนเป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้ คิดริเริ่มและสร้างสรรค์นวัตกรรม มีความรู้ มีทักษะ มี
สมรรถนะตามหลักสูตร และคุณลักษณะของผู ้เร ียนในศตวรรษที ่ 21 มีสุขภาวะที ่เหมาะสมตามวัย มี
ความสามารถในการพึ่งพาตนเอง ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และการเป็นพลเมือง พลโลกที่ ดี 
(Global Citizen) พร้อมก้าวสู่สากล นำไปสู่การสร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศ  

3.1.2 ผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษาเป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้ ได้รับการพัฒนา
ศักยภาพตามสมรรถนะวิชาชีพและสมรรถนะในศตวรรษท่ี 21 รวมทั้งมีจรรยาบรรณตามมาตรฐานวิชาชีพ 
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   3.2 ตัวช้ีวัด ค่าเป้าหมาย 
 

 
ที ่

 
ตัวช้ีวัด ค่าเป้าหมาย 

2563 2564 2565 
1 ร้อยละของผู้เรียนปฐมวัยมีพัฒนาการด้านร่างกาย อารมณ ์จิตใจ 

สงัคม และสติปัญญา 
80 80 80 

2 ร้อยละของนักเรียนที่ม ีคะแนนผลการทดสอบทางการศึกษา 
ระดับชาติขัน้พืน้ฐาน (O-NET) ร้อยละ 50 ขึน้ไป เพิ่มขึ้น 

3 3 3 

3 จำนวนผ ู้เ ร ียนไ ด ้ร ับการ พ ัฒนาเ ต ็มต ามศ ักยภ าพต าม 
ความถนัดและความสามารถ (วิทยาศาสตร์ คณติศาสตร์ ทัศนศิลป์ 
นาฏศิลป์ ดนตรี กีฬา) 

27,055 29,125 30,306 

4 ร ้ อ ย ล ะ ข อ ง น ั ก เ ร ี ย นที่่ ผ ่ า น ก า ร ป ร ะ เ ม ิน ค ุณ ล ัก ษ ณ ะ 
อันพึงประสงค์ตามหลักสูตรระดับดีขึ้นไป 

80 81 82 

5 ร้อยละของครูและบุคลากรทางการศึกษาได้รับการส่งเสริมและ 
พัฒนาตามมาตรฐานวิชาชีพครู 

85 90 95 

6 จำนวนสถานศึกษาที่ได ้ร ับการส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนา 
ความสามารถด้านวทิยาศาสตร์ คณิตศาสตร์เพิ่มขึ้น 

200 200 250 

7 ร ้อยละของคร ูสอนภาษาอ ังกฤษในระด ับชั้นประถมศึกษา 
และมัธยมศึกษาได้รับการพัฒนาและยกระดับความรู้ภาษาอังกฤษ 
โดยใช้ระดับการพัฒนาทางด้านภาษา (CEFR) ตามเกณฑ์ทีก่ำหนด 

100 100 100 

8 ร้อยละของสถานศึกษาที่สอนในระดับม.ต้น ที่ได้รับการเตรียม 
ความพร้อม ด้านการอ่าน คณิตศาสตร์ และวิทยาศาสตร์ ในการ 
ประเมินระดับนานาชาติตามโครงการ PISA 

100 100 100 

9 ร้อยละของสถานศึกษาท่ีจัดการเรียนการสอนที่สรา้งสมดุลทกุด้าน 
และมีการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาพหุปัญญารายบุคคล 

- - 8 

10 ร้อยละของนักเรียนท่ีได้รับการคัดกรองเพื่อพัฒนาพหุปัญญา
รายบุคคลเพิ่มขึ้น   

- - 8 

11 ร้อยละของผูเ้รียนไดร้ับการพัฒนาให้มีความรู้ สมรรถนะ หรือ
ทักษะอาชีพในด้านต่างๆ เพื่อการประกอบอาชีพ การดำรงชีวิตอยู่
ร่วมกันในสังคมอย่างสอดคล้อง ตามสภาพความต้องการและ
บริบทของแต่ละพื้นท่ี ตลอดจน ความท้าทายที่เป็นพลวัตรของโลก
ในศตวรรษที่ 21 

80 80 80 

12 ร้อยละของสถานศึกษาที่มีผลการประเมินตนเอง ในแต่ละ
มาตรฐานตามระบบการประกันคณุภาพ อยู่ในระดับดีขึ้นไป 

- - 80 
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          3.3 แนวทางการพัฒนา 
       3.3.1 พัฒนาและยกระดับคุณภาพการศึกษาตามมาตรฐานการศึกษา (แตกเป็นปฐมวัย ONET 
PISA พัฒนาวิทยาศาสตร์)  
             3.3.2 พัฒนาผู้เรียนทุกช่วงวัยให้มีความรู้ และทักษะที่จำเป็นในศตวรรษที่ 21 และพัฒนา
ศักยภาพตามพหุปัญญา  

      3.3.3 พัฒนาผู้บริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษา (การบริหารและจัดการศึกษาด้วยระบบ
คุณภาพ การนิเทศติดตาม)  

      3.3.4 พัฒนาศักยภาพบุคลากรของสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาและสถานศึกษา เสริมสร้างความ
เข้มแข็งในการวิเคราะห์ข้อมูลสารสนเทศด้านการจบการศึกษาสำหรับสำนักงานเขตพื้นที ่การศึกษาและ
สถานศึกษา 

      3.3.5 พัฒนาระบบการดำเนินงานทะเบียน - วัดผล การจัดทำจัดเก็บเอกสารหลักฐานการ       
จบการศึกษา การออกเอกสารสำคัญทางการศึกษา และการให้บริการข้อมูลทางการศึกษาของสำนักงาน           
เขตพ้ืนที่การศึกษาและสถานศึกษา 

3.4 แผนงาน/โครงการสำคญั  
      3.4.1 โครงการพัฒนาหลักสูตร และกระบวนการเรียนรู้ ที ่หลากหลายให้เอื ้อ ต่อการเรียนรู้   

ตลอดชีวิต  
      3.4.2 โครงการพัฒนาระบบการวัดและประเมินผลส่งเสริมเครือข่ายความร่วมมือ ในการประเมิน

คุณภาพการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  
      3.4.3 โครงการขับเคลื่อนการจัดการเรียนรู้ สะเต็มศึกษา  
      3.4.4 โครงการยกระดับคุณภาพผู้เรียนเพ่ือเตรียมความพร้อมในการประเมิน PISA 2021  
      3.4.5 โครงการส่งเสริมและพัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา  
      3.4.6 โครงการพัฒนาคลังเครื่องมือมาตรฐานเพื่อยกระดับคุณภาพผู้เรียนในศตวรรษที่ 21  
      3.4.7 โครงการยกระดับผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติที่สอดคล้องกับบริบทพ้ืนที่  
      3.4.8 โครงการพัฒนาการเรียนการสอนปฐมวัย  
      3.4.9 โครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อยประเทศไทย ระดับปฐมวัย  
      3.4.10 โครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อยประเทศไทย ระดับประถมศึกษา  
      3.4.11 โครงการนวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ด้วยกิจกรรมมอนเตสซอรี เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน 

(The Education for Sustainable Development)  
      3.4.12 โครงการพัฒนามาตรฐานระบบการประเมินมาตรฐานและการประกันคุณภาพการศึกษา  
      3.4.13 โครงการพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอนภาษาต่างประเทศ และเสริมสร้างศักยภาพครู  
      3.4.14 โครงการเสริมสร้างระเบียบวินัย คุณธรรม และจริยธรรม และคุณลักษณะที่พึงประสงค์  
      3.4.15 โครงการจัดการศึกษาให้เด็ก ผู้ที่มีความสามารถพิเศษได้รับการพัฒนาศักยภาพ  
      3.4.16 โครงการยกระดับคุณภาพการศึกษาโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย  
      3.4.17 โครงการพัฒนาผู้มีความสามารถพิเศษ ด้านวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์  
      3.4.18 โครงการพัฒนาผู้มีความสามารถพิเศษด้านทัศนศิลป์ นาฏศิลป์ ดนตรีและกีฬา  
      3.4.19 โครงการส่งเสริมการเรียนรู้ดิจิตอลเทคโนโลยีและระบบอัจฉริยะในสถานศึกษาเพื่อความ

เป็นเลิศ  
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       3.4.20 โครงการครูคลังสมอง  
       3.4.21 โครงการสานพลังประชารัฐด้านการศึกษาพ้ืนฐานและการพัฒนาผู้นำ  
       3.4.22 โครงการจัดการศึกษาเพ่ือการมีงานทำ  
       3.4.23 โครงการยกระดับคุณภาพผู้เรียนด้านศักยภาพการเรียนรู ้เชิงกระบวนการ สู ่ความ

ทัดเทียมนานาชาติ  
       3.4.24 โครงการครูผู้ทรงคุณค่าแห่งแผ่นดิน  
       3.4.25 โครงการคืนครูให้นักเรียน  
       3.4.26 โครงการยกระดับคุณภาพการเรียนรู้ภาษาไทย  
       3.4.27 โครงการขับเคลื่อนการจัดการเรียนรู้วิทยาการคำนวณและการออกแบบเทคโนโลยี  
       3.4.28 โครงการช่วยเหลือกลุ่มเป้าหมายทางสังคม  
       3.4.29 โครงการส่งเสริมและพัฒนาแหล่งเรียนรู้ให้มีความหลากหลายเพื่อเอื้อต่อการศึกษาและ

การเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ  
       3.4.30 โครงการส่งเสริมภาษาต่างประเทศที่สอง ความเป็นพลเมืองในการพัฒนาสู่โรงเรียนใน

ประชาคมอาเซียน  
       3.4.31 โครงการพัฒนาการจัดการเรียนรู้ขั้นพ้ืนฐานในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ  
       3.4.32 โครงการพัฒนาศักยภาพผู้เรียนตามพหุปัญญา  
       3.4.33 โครงการส่งเสริมทักษะพ้ืนฐานด้านสุขภาพพลานามัย  
       3.4.34 โครงการพัฒนาเครือข่ายและส่งเสริมความร่วมมือกับต่างประเทศ  
       3.4.35 โครงการพัฒนาการบริหารและจัดการศึกษาสู ่สมรรถนะแข่งขันในศตวรรษที่ 21 

มาตรฐานสากล  
       3.4.36 โครงการยกระดับคุณภาพการจัดการมัธยมศึกษา   
       3.4.37 โครงการพัฒนาประเทศไทยเป็นศูนย์กลางการศึกษาในภูมิภาค (Education Hub)  
       3.4.38 โครงการส่งเสริมและยกระดับคุณภาพการบริหารจัดการศึกษามัธยมศึกษาสู่สากล  
       3.4.39 โครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมและคุณลักษณะอันพึงประสงค์และค่านิยมของชาติ  
       3.4.40 โครงการวิจัยนวัตกรรมการจัดการศึกษา  
       3.4.41 โครงการนักธุรกิจน้อยมีคุณธรรม นำสู่เศรษฐกิจสร้างสรรค์  
       3.4.42 โครงการพัฒนานวัตกรรมสิ่งประดิษฐ์และหุ่นยนต์ สพฐ.  
       3.4.43 โครงการวิทยาศาสตร์พลังสิบ  
       3.4.44 โครงการพัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศด้านการจบการศึกษาและการเทียบวุฒิการศึกษา

ระดับการศึกษาข้ันพื้นฐาน  
       3.4.45 โครงการการพัฒนาศักยภาพของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาสู่ประสิทธิภาพ

และประสิทธิผลขององค์กรด้วยการพัฒนาสมรรถนะ  
       3.4.46 โครงการการพัฒนาสมรรถนะข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สายงานการสอน  
       3.4.47 โครงการฝึกอบรมหลักสูตรที่สำนักงาน ก.พ. กำหนดและหน่วยงานภายนอกเป็นผู้จัด  
       3.4.48 โครงการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาเพ่ือเป็นต้นแบบในการยกย่องเชิดชูเกียรติ  
       3.4.49 โครงการศูนย์โรงเรียนโอลิมปิกวิชาการ  
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       3.4.50 โครงการส่งเสริมการเรียนการสอนภาษาอังกฤษเพื ่อเสริมศักยภาพการแข่งขันใน
ประชาคมอาเซียน  

       3.4.51 โครงการส่งเสริมและพัฒนาการจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ  
       3.4.52 โครงการจ้างครูต่างชาติโครงการ English for All  
       3.4.53 โครงการส่งเสริมการเรียนการสอนภาษาจีนอย่างมีคุณภาพ  
       3.4.54 โครงการ การพัฒนาบุคลากรโรงเรียนกลุ่มพิเศษ  
       3.4.55 โครงการ พัฒนาครูแกนนำภาษาอังกฤษในระดับภูมิภาค (Boot Camp)  
       3.4.56 โครงการพัฒนาการจัดการเรียนสอนภาษาอังกฤษ  
       3.4.57 โครงการพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอนภาษาจีน (โรงเรียนคุณภาพประจำตำบล)  
       3.4.58 โครงการส ่ง เสร ิมโรงเร ียนเป ็นช ุมชนแห ่งการเร ียนร ู ้  ( School as Learning 

Community) เพ่ือพัฒนาพลเมืองรุ่นใหม่  
       3.4.59 โครงการเสริมสร้างระบบและกลไกการบริหารจัดการคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา

เพ่ือการประกันคุณภาพท่ีใช้สถานศึกษาเป็นฐาน 
 

4. แผนปฏิบัติราชการ เรื ่องที่ 4 การสร้างโอกาสในการเข้าถึงบริการการศึกษาที่มีคุณภาพ มี
มาตรฐานและลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษา 

    4.1 เป้าหมาย  
ผู้เรียนที่มีความต้องการจำเป็นพิเศษ กลุ่มชาติพันธุ์ กลุ่มผู้ด้อยโอกาส และกลุ่มที่อยู่ในพื้นที่

ห่างไกลทุรกันดาร ได้รับการศึกษาอย่างทั่วถึง เท่าเทียม และมีคุณภาพ 

    4.2 ตัวช้ีวัด ค่าเป้าหมาย 
 

 
ที ่

 
ตัวชี้วัด 

        ค่าเป้าหมาย 
2563 2564 2565 

1 อัตราการเข้าเรียนของผู้เรยีนแต่ละระดับการศึกษาต่อประชากรกลมุ่  
   100 

 
  100 

 
   100 อาย ุ

- ระดับปฐมวัย 
- ระดับประถมศึกษา    100   100    100 
- ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น    100   100    100 
- ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย    78   78 78 
(สามัญ - อาชีวศึกษา) 

2 จำนวนผู้เรียนท่ีเป็นผู้พิการ ผู้ด้อยโอกาสเข้าถึงบริการการศึกษาและ 3,630,000 3,630,000 3,630,000 
การพัฒนาสมรรถภาพหรือบริการทางการศึกษาที่เหมาะสมตาม    
ความจำเป็น 

3 ร ้อยละของสถานศึกษาในพื ้นที ่ล ักษณะพิเศษ ได ้ร ับการพัฒนา 
การจัดการศึกษาตามบริบท 

75 80 85 

4 ร้อยละของนักเรียนท่ีได้รับเงินอุดหนุนปัจจัยพ้ืนฐานสำหรับนักเรียน 
ยากจน 

20 20 20 

    4.3 แนวทางการพัฒนา 
4.3.1 เพ่ิมโอกาสในการเข้าถึงการศึกษาและการเรียนรู้อย่างเท่าเทียมและเสมอภาค  



47 
 
 

                

แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 สพม.สขสต        

4.3.2 พัฒนาเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการศึกษาสำหรับคนทุกช่วงวัย 
4.3.3 พัฒนาสถานศึกษาให้มีคุณภาพ และตอบสนองความต้องการของผู้เรียน  
 4.3.4 พัฒนาเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการจัดเก็บเอกสาร และการแปลงข้อมูลสารสนเทศผู้สำเร็จ

การศึกษา ปพ. 3 

    4.4 แผนงาน/โครงการสำคัญ  
4.4.1 โครงการพัฒนาสื่อและเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการศึกษา  
4.4.2 โครงการสร้างโอกาสและลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษาในระดับพ้ืนที่  
4.4.3 โครงการสนับสนุนผู้ปฏิบัติงานในสถานศึกษา  
4.4.4 โครงการยกระดับคุณภาพการจัดการศึกษาสำหรับ เด็กท่ีมีความต้องการจำเป็นพิเศษ  
4.4.5 โครงการจัดการศึกษาเพ่ือการพัฒนาที่ยั่งยืน  
4.4.6 โครงการโรงเรียนคุณภาพประจำตำบล  
4.4.7 โครงการบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็ก  
4.4.8 โครงการก่อสร้าง ปรับปรุง ซ่อมแซมอาคารเรียนและสิ่งก่อสร้างประกอบ  
4.4.9 โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  
4.4.10 โครงการเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  
4.4.11 โครงการพัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศทางการศึกษา 

5. แผนปฏิบัติราชการ เรื่องท่ี 5 การจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตท่ีเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม  
    5.1 เป้าหมาย  

สถานศึกษาจัดการศึกษาเพื ่อการบรรลุเป้าหมายการพัฒนาอย่างยั ่งยืน (Sustainable 
Development Goals : SDGs) และสร้างเสริมคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมตามหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง 

    5.2 ตัวช้ีวัด ค่าเป้าหมาย 
 

 

ที ่
 

ตัวชี้วัด 
ค่าเป้าหมาย 

2563 2564 2565 
1 ร้อยละของนักเรียนได้ร ับการส่งเสริมให้มีความรู ้ ความเข้าใจ 

ความตระหนัก ในการอนุรักษ ์ทรัพยากรธรรมชาติ และส่ิงแวดล้อม 
75 80 85 

    5.3 แนวทางการพัฒนา  
สร้างจิตสำนึกในการพัฒนาคุณภาพชีวิต ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม  

    5.4 แผนงาน/โครงการสำคัญ  
5.4.1 โครงการค่ายเยาวชนรักษ์พงไพร  
5.4.2 โครงการการพัฒนาเชิงอุตสาหกรรมเชิงนิเวศและการจัดการมลพิษและสิ่งแวดล้อม 

ด้วยการดำเนินกิจกรรมสิ่งแวดล้อมศึกษาเพ่ือการพัฒนาคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม  
5.4.3 โครงการสิ ่งแวดล้อมศึกษา “สืบสานศาสตร์พระราชาสู ่การพัฒนาที่ยั ่งยืน” ตาม

เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goals : SDGs)  
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5.4.4 โครงการรักษ์ป่าน่าน ตามโครงการพระราชดำริ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า            
กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี  

5.4.5 โครงการโรงเรียนสีเขียว  

6. แผนปฏิบัติราชการ เรื่องที่ 6 การปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการศึกษา  
    6.1 เป้าหมาย  

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา สถานศึกษา มี
สมดุลในการบริหารจัดการเชิงบูรณาการ และการรายงานผลอย่างเป็นระบบ ใช้งานวิจัย เทคโนโลยีแ ละ
นวัตกรรมในการขับเคลื่อนคุณภาพการศึกษา 

    6.2 ตัวช้ีวัด ค่าเป้าหมาย 
 

 

ที ่
 

ตัวชี้วัด 
ค่าเป้าหมาย 

2563 2564 2565 
1 จำนวนกระบวนงานท่ีได้รับการปรับเปล่ียนให้เป็นดิจิทัลเพิม่ขึ้น 2 2 2 
2 โครงการของ สพฐ. ท่ีมีผลสมัฤทธิ์ต่อเป้าหมายยุทธศาสตร์ชาตเิพิม่ขึ้น 15 20 25 
3 ร ้อยละของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามีค ่าคะแนนเฉลี่ย 

การประเม ินคุณธรรมและความโปร่งใสของหน่วยงาน ( ITA) 
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 85 

80 90 95 

4 ร้อยละของนักเรียนสังกัดสพฐ.มีพฤติกรรมที่ยึดมั่นความ
ซื่อสัตย์สุจริต 

50 50 50 

6 ร้อยละของสถานศึกษานำร่องพื้นที่นวัตกรรมการศึกษามี
ความอิสระและความคล่องตัวในการบริหารและการจัด
การศึกษาเพิ่มขึ้น  

60 80 100 

 
    6.3 แนวทางการพัฒนา  

6.3.1 สนับสนุน ส่งเสริม ตรวจสอบ ติดตามและประเมินผลเพื่อให้สถานศึกษาสามารถ       
จัดการศึกษา พัฒนาระบบบริหารจัดการศึกษาและองค์กรตามหลักธรรมาภิบาลอย่างมีประสิทธิภาพ  

6.3.2 ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนในการจัดการศึกษา  
6.3.3 ส่งเสริม สนับสนุนให้โรงเรียนนิติบุคคลมีการบริหารและการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานได้

อย่างมีประสิทธิภาพตามหลักการกระจายอำนาจ  
6.3.4 พัฒนาสถานศึกษานำร่องพ้ืนที่นวัตกรรมการศึกษาโดยใช้พ้ืนที่และสถานศึกษาเป็นฐาน 

เพ่ือให้สามารถบริหารและจัดการศึกษาได้อย่างมีอิสระและคล่องตัว เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของการจัดตั้งพ้ืนที่
นวัตกรรมการศึกษา  

    6.4 แผนงาน/โครงการสำคัญ  
6.4.1 โครงการขับเคลื่อนการพัฒนาพื้นที่นวัตกรรมการศึกษา  
6.4.2 โครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาลในสถานศึกษา  
6.4.3 โครงการติดตาม ประเมินผลการบริหารและการจัดการศึกษาข้ันพ้ืนฐานในภาพรวม  
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6.4.4 โครงการติดตามและประเมินผลการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรมตามแผนปฏิบัติการ
ของ สพฐ. และหน่วยงานในสังกัด โดยใช้ระบบติดตามและประเมินผลแห่งชาติ (eMENSCR)  

6.4.5 โครงการพัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศการรายงานผลการติดตามและประเมินผลการ
จัดการศึกษาข้ันพื้นฐานทั้งระบบ (e-MES)  

6.4.6 โครงการส่งเสริมสนับสนุนการกระจายอำนาจในการบริหารและการจัดการศึกษาขั้น
พ้ืนฐานให้โรงเรียนนิติบุคคล  

6.4.7 โครงการวิจัยเพื่อพัฒนาประสิทธิผลการบริหารและการจัดการศึกษาของสำนักงาน  
เขตพ้ืนที่การศึกษา  

6.4.8 โครงการติดตามนักเรียนทุนพระราชทาน ม.ท.ศ. (มูลนิธิทุนการศึกษาพระราชทาน 
สมเด็จพระบรมโอรสาธิราช ฯ สยามมกุฎราชกุมาร)  

6.4.9 โครงการติดตาม ประเมินผลและพัฒนาคุณภาพกลุ่มโรงเรียนที่มีลักษณะพิเศษ  
6.4.10 โครงการพัฒนาระบบจัดเก็บข้อมูลสารสนเทศผู้สำเร็จการศึกษา ปพ.3  

   การนำแผนไปสู่การปฏิบัติ  

    แนวทางการบริหารแผนสู่การปฏิบัติ  
    แผนปฏิบัติราชการระยะ 3 ปี (พ.ศ. 2563 - 2565) ของสำนักงานคณะกรรมการ

การศึกษาขั้นพื้นฐาน เป็นเครื่องมือที ่กำหนดกรอบ และแนวทางในการขับเคลื่อนการปฏิบัติงานด้านการ        
จัดการศึกษาขั้นพื้นฐานที่เชื่อมโยงสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ. 2561 - 2580) แผนแม่บทภายใต้
ยุทธศาสตร์ชาติ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560 - 2564) แผนการศึกษา
แห่งชาติ พ.ศ. 2560 - 2579 แผนการปฏิรูปประเทศด้านการศึกษา แผนปฏิบัติราชการระยะ 3 ปี            
(พ.ศ. 2563 - 2565) ของกระทรวงศึกษาธิการ และนโยบายของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
เพ่ือให้การบริหารแผนสู่การปฏิบัติได้อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผลสูงสุดที่สอดคล้องกับเป้าหมายการ
ให้บริการทางการศึกษา และการพัฒนาคุณภาพทางการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษา    
ขั้นพ้ืนฐาน จึงกำหนดแนวทางในการบริหารแผนสู่การปฏิบัติ ดังนี้  

1. สร้างการรับรู้และความเข้าใจให้กับผู้บริหารและบุคลากรในหน่วยงานทุกระดับ ในความ
เป็นมา และความเชื ่อมโยงของแผนปฏิบัต ิราชการระยะ 3 ปี (พ.ศ. 2563 - 2565) ของสำนักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กับนโยบายและแผนที่สำคัญอื่นๆ และสาระสำคัญของแผนปฏิบัติราชการ 
เพ่ือให้เกิดการรับรู้และเข้าใจในทิศทางเดียวกัน  

2. เน้นย้ำให้ผู้บริหารหน่วยงานในสังกัดทุกระดับให้ความสำคัญในการพิจารณาแผนปฏิบัติ
ราชการระยะ 3 ปี (พ.ศ. 2563 - 2565) ของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เพื่อใช้เป็นกรอบ
ในการกำหนดนโยบาย แผน และการดำเนินงานของหน่วยงาน โดยยึดหลักธรรมภิบาลของการบริหารกิจการ
บ้านเมืองที่ดี เน้นการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนในการขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการในหน่วยงานทุกระดับ  

3. มีการบูรณาการ แผนปฏิบัติราชการระยะ 3 ปี (พ.ศ. 2563 - 2565) สู่แผนปฏิบัติการ
ประจำปีของหน่วยงานในสังกัด เพื่อขับเคลื ่อนนโยบาย กลยุทธ์ และกำหนดแผนงาน/ผลผลิต/โครงการ/
กิจกรรม/งบประมาณ ให้สอดคล้องกัน  
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4. มีการกำกับ ติดตาม และรายงานผลการปฏิบัติงาน โดยหน่วยงานที ่เกี ่ยวข้อง ตาม
แผนปฏิบัติราชการระยะ 3 ปี (พ.ศ. 2563 - 2565) ทั้งในระดับโรงเรียน เขตพื้นที่การศึกษา สำนักงาน
คณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน อย่างเป็นระบบ  

เงื่อนไขความสำเร็จ  
แผนปฏิบัติราชการระยะ 3 ปี (พ.ศ. 2563 - 2565) ของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษา

ขั้นพ้ืนฐาน จะส่งผลให้เกิดเป้าหมายที่กำหนดไว้ ด้วยเงื่อนไขความสำเร็จ ดังนี้  
1. ความต่อเนื่องของนโยบาย  
2. การมีแผนและกลยุทธ์ที ่สอดคล้องกับแผนปฏิบัติราชการดังกล่าว โดยมีการกำหนด

เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผู้รับผิดชอบ และกำหนดเวลาที่เหมาะสม โดยหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทุกระดับ  
3. การได้ร ับการสนับสนุนทรัพยากรที ่ต ่อเนื ่อง ทั ้งงบประมาณ บุ คลากร เวลา ในการ

ดำเนินการที่ต่อเนื่องและครอบคลุมภารกิจ  
4. การมีส่วนร่วมของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ทั้งระหว่างหน่วยงานรัฐ หน่วยงานเอกชน องค์กร 

ภายนอก อ่ืนๆ เพื่อสนับสนุนการดำเนินงานตามแผน  
5. การดำเนินการที่มีประสิทธิภาพ เกิดประสิทธิผล โปร่งใส เป็นธรรม มีผลผลิตและผลลัพธ์ที่

ชัดเจน เป็นไปตามยุทธศาสตร์ชาติ เพื่อให้หน่วยงานและองค์กรที่เกี่ยวข้อง เชื่อมั่นในการดำเนินงาน และให้
ความสนับสนุนทรัพยากรอย่างต่อเนื่อง   

บทบาทของหน่วยงานในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  
เพื่อให้แผนปฏิบัติราชการระยะ 3 ปี (พ.ศ. 2563 - 2565) ของสำนักงานคณะกรรมการ

การศึกษาขั้นพื้นฐาน ประสบผลสำเร็จ หน่วยงานในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ควร
ดำเนินการ ดังนี้  

ส่วนกลาง รวมถึงสำนักต่างๆ ในสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ดำเนินโครงการ
โดยกำหนดตัวชี้วัดที่เหมาะสม บรรลุผลได้ สอดคล้องกับบริบทในพ้ืนที่ สนับสนุนทรัพยากรเพื่อการปฏิบัติงานใน
พื้นที ่ที ่เพียงพอ มีการให้คำแนะนำ กำกับ ติดตาม ประเมินผลการดำเนินการที ่เหมาะสม เป็นไปอย่ างมี
ประสิทธิภาพ ไม่เพ่ิมภาระงานให้แก่ผู้ปฏิบัติในพ้ืนที่  

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา กำหนดตัวชี้วัดที่เหมาะสม บรรลุผลได้ สอดคล้องกับบริบท ใน
พื้นที่ สนับสนุนทรัพยากรเพื่อการปฏิบัติงานในพื้นที่ที่เพียงพอ มีการให้คำแนะนำ ช่วยเหลือ ดูแล นิเทศ กำกับ 
ติดตาม ประเมินผลการดำเนินการที่เหมาะสม เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ไม่เพิ่มภาระงานให้แก่ผู้ปฏิบัติใน
สถานศึกษา  

สถานศึกษา ดำเนินการตามเป้าหมายให้สอดคล้องกับบริบทในพื้นที่ ประสานและสนับสนุน
ทรัพยากรเพ่ือการปฏิบัติงานที่เพียงพอ มีการให้คำแนะนำ ช่วยเหลือ ดูแล นิเทศ กำกับ ติดตาม ประเมินผลการ
ดำเนินการที่เหมาะสม เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ไม่เพ่ิมภาระงานให้ครูโดยไม่จำเป็น 
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4. ประกาศสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน เร่ือง นโยบายสำนักงานคณะกรรมการ    
การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 – 2565 

ตามแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ. 2561 – 2580) และแผนปฏิรูปประเทศด้านการศึกษา
กำหนดให้มีการพัฒนาเด็กตั้งแต่ระดับปฐมวัยให้มีสมรรถนะและคุณลักษณะที่ดี สมวัยทุกด้านโดยการปฏิรูป
กระบวนการเรียนรู ้ที ่ตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ 21 ตระหนักถึงพหุปัญญาของมนุษย์ที่
หลากหลาย มีเป้าหมายให้ผู้เรียนทุกกลุ่มวัยได้รับการศึกษาที่มีคุณภาพตามมาตรฐาน มีทักษะที่จ ำเป็นของโลก
อนาคต สามารถแก้ปัญหา ปรับตัว สื่อสาร และทำงานร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีประสิทธิผล มีวินัย มีนิสัยใฝ่เรียนรู้ 
อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต รวมทั้งเป็นพลเมืองที่รู้สิทธิและหน้าที่ มีความรับผิดชอบและมีจิตสาธารณะ 

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั ้นพื ้นฐาน มุ ่งมั ่นในการพัฒนาการศึกษาขั ้นพื ้นฐานให้เป็น  
“การศึกษาข้ันพื้นฐานวิถีใหม่ วิถีคุณภาพ” มุ่งเน้นความปลอดภัยในสถานศึกษา ส่งเสริมโอกาสทางการศึกษาท่ี 
มีคุณภาพอย่างเท่าเทียม และบริหารจัดการศึกษาอย่างมีประสิทธิภาพ จึงก ำหนดนโยบายสำนักงาน
คณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2565 ดังนี้ 

1. ด้านความปลอดภัย 
    พัฒนาระบบและกลไกในการดูแลความปลอดภัยให้กับผู้เรียน ครู และบุคลากรทางการศึกษาและ

สถานศึกษา จากภัยพิบัติและภัยคุกคามทุกรูปแบบ รวมถึงการจัดสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการมีสุขภาวะที่ดี
สามารถปรับตัวต่อโรคอุบัติใหม่และโรคอุบัติซ้ำ 

2. ด้านโอกาส 
    2.1 สนับสนุน ให้เด็กปฐมวัยได้เข้าเรียนทุกคน มีพัฒนาการที่ดี ทั้งทางร่างกาย จิตใจ วินัย อารมณ์ 

สังคม และสติปัญญา ให้สมกับวัย 
    2.2 ดำเนินการ ให้เด็กและเยาวชนได้รับการศึกษาจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน อย่างมีคุณภาพตาม

ตามมาตรฐาน วางรากฐานการศึกษาเพ่ืออาชีพ สามารถวิเคราะห์ตนเองเพ่ือการศึกษาต่อ และประกอบอาชีพ 
ตรงตามศักยภาพและความถนัดของตนเอง รวมทั้งส่งเสริมและพัฒนาผู้เรียนที่มีความสามารถพิเศษสู่ความ    
เป็นเลิศ เพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ 

    2.3 พัฒนาระบบดูแลช่วยเหลือเด็กและเยาวชนที่อยู่ในการศึกษาขั้นพื้นฐาน เพื่อป้องกันไม่ให้ออก
จากระบบการศึกษา รวมทั้งช่วยเหลือเด็กตกหล่นและเด็กออกกลางคันให้ได้รับการศึกษาขั้นพื้นฐานอย่าง      
เทา่เทียมกัน 

    2.4 ส่งเสริมให้กับเด็กพิการและผู้ด้อยโอกาส ให้ได้รับโอกาสทางการศึกษาที่มีคุณภาพมีทักษะใน
การการดำเนินชีวิต มีพื้นฐานในการประกอบอาชีพ พึ่งตนเองได้อย่างมีศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ตามหลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียง 

3. ด้านคุณภาพ 
    3.1 ส่งเสริมการจัดการศึกษาให้ผู้เรียนมีความรู้ มีทักษะการเรียนรู้และทักษะที่จำเป็นของโลกใน

ศตวรรษที่ 21 อย่างครบถ้วน เป็นคนดี มีวินัย มีความรักในสถาบันหลักของชาติ ยึดมั่นการปกครองในระบอบ
ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข มีทัศนคติที่ถูกต้องต่อบ้านเมือง 
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   3.2 พัฒนาผู้เรียนให้มีสมรรถภาพและทักษะด้านการอ่าน คณิตศาสตร์ การคิดขั้นสูง นวัตกรรม
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีดิจิทัล และภาษาต่างประเทศ เพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขัน และการเลือก
ศึกษาต่อเพ่ือการมีงานทำ 

    3.3 ปรับหลักสูตรฐานสมรรถนะ ที ่เน้นการพัฒนาสมรรถนะหลักที ่จาเป็นในแต่ละระดับจัด
กระบวนการเรียนรู ้แบบลงมือปฏิบัติจริง รวมทั้งส่งเสริมการจัดการเรียนรู ้ที ่สร้างสมดุลทุกด้านส่งเสริม          
การจัดการศึกษาเพ่ือพัฒนาพหุปัญญา พัฒนาระบบการวัดและประเมินผลผู้เรียนทุกระดับ 
         3.4 พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา ให้เป็นครูยุคใหม่ มีศักยภาพในการจัดการเรียนการสอน
ตามหลักสูตรฐานสมรรถนะ มีทักษะในการปฏิบัติหน้าที่ได้ดี มีความรู้ความสามารถในการในเทคโนโลยีดิจิทัลมี
การพัฒนาตนเองทางวิชาชีพอย่างต่อเนื่อง รวมทั้งมีจิตวิญญาณความเป็นครู 

 4. ด้านประสิทธิภาพ 
    4.1 พัฒนาระบบบริหารจัดการโดยใช้พื้นที่เป็นฐาน มีนวัตกรรมเป็นกลไกหลักในการขับเคลื่อนบน

ฐานข้อมูลสารสนเทศท่ีถูกต้อง ทันสมัย และการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน 
    4.2 พัฒนาโรงเรียนมัธยมดีสี ่มุมเมือง โรงเรียนคุณภาพชุมชนโรงเรียนขนาดเล็กและโรงเรียนที่

สามารถดำรงอยู่ได้อย่างมีคุณภาพ (Stand Alone) ให้มีคุณภาพอย่างยั่งยืน สอดคล้องกับบริบทของพ้ืนที่ 
    4.3 บริหารจัดการโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา ที่มีจำนวนนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1–3

น้อยกว่า 20 คน ให้ได้รับการศึกษาอย่างมีคุณภาพ สอดคล้องกับนโยบายโรงเรียนคุณภาพของชุมชน 
    4.4 ส่งเสริมการจัดการศึกษาที่มีคุณภาพในสถานศึกษาที่มีวัตถุประสงค์เฉพาะ และสถานศึกษาท่ีตั้ง

ในพ้ืนที่ลักษณะพิเศษ 
    4.5 สนับสนุนพื้นที่นวัตกรรมการศึกษาให้เป็นต้นแบบการพัฒนานวัตกรรมการศึกษาและการเพ่ิม

ความคล่องตัวในการบริหารและการจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
    4.6 เพ่ิมประสิทธิภาพการนิเทศ ติดตามและประเมินผลการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 

 
5. แผนยุทธศาสตร์การศึกษาเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้ 20 ปี   
    (พ.ศ. 2560 – 2579)  

วิสัยทัศน์ (Vision)  
“ประชาชนในจังหวัดชายแดนภาคใต้ได้รับการศึกษาและเรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างมีคุณภาพ ดำรงชีวิต

อย่างเป็นสุขในสังคมพหุวัฒนธรรมสอดคล้องกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และการเปลี่ยนแปลงของ
โลกในศตวรรษท่ี 21”  

พันธกิจ (Mission)  
1. เสริมสร้างความมั่นคงแก่สถาบันชาติศาสนาและพระมหากษัตริย์ปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรมและการ

อยู่ร่วมกันอย่างมีความสุขในสังคมพหุวัฒนธรรมบนพื้นฐานหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  
2. พัฒนาคุณภาพการศึกษาทุกระดับสู่มาตรฐานสากลและพัฒนาศักยภาพในการแข่งขันสู่ความมั่นคง 

มั่งค่ังยั่งยืน  
3. พัฒนาระบบการบริหารจัดการศึกษาแบบบูรณาการในพื้นที่ให้มีประสิทธิภาพตามหลักธรรมาภิบาล 
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เป้าประสงค์หลัก  
ม่ันคง  

1. ประชาชนในจังหวัดชายแดนภาคใต้ยึดมั่นสถาบันชาติศาสนาและพระมหากษัตริย์ มีจิตสำนึกใน 
ความเป็นพลเมืองมีคุณธรรมจริยธรรมอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุขในสังคมพหุวัฒนธรรม   

ม่ังคั่ง  
2.  ประชาชนในจังหวัดชายแดนภาคใต้มีทักษะการดำรงชีวิตในศตวรรษที่ 21 โดยเน้นทักษะการ

เรียนรู้ทักษะชีวิตทักษะการทำงานรวมทั้งทักษะการสื่อสารและเทคโนโลยี สามารถพ่ึงพาตนเองได้  
3.  กำลังคนมีคุณภาพมีทักษะที่สำคัญและมีสมรรถนะตรงความต้องการของตลาดงาน เป็นฐานรองรับ

การขับเคลื่อนประเทศไทย 4.0  

ยั่งยืน  
4.  หน่วยงานการศึกษาและสถานศึกษามีระบบบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพทันสมัยโปร่งใสมีการ  

บูรณาการการทำงานทุกระดับในพื้นที่และมีส่วนร่วมจากประชาชน  
5.  ผู้เรียนทุกกลุ่มเป้าหมายได้รับบริการทางการศึกษาอย่างเสมอภาคและเท่าเทียม  
6.  ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมพึ่งพาตนเองได้ตามหลักปรัชญาของ เศรษฐกิจ

พอเพียง  

ยุทธศาสตร์ที่ 1 การศึกษาเพื่อเสริมสร้างความม่ันคง  
เป้าหมายเชิงยุทธศาสตร์  
1. ประชาชนในจังหวัดชายแดนภาคใต้มีความภาคภูมิใจและความจงรักภักดีต่อสถาบันหลักและการ

ปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นพระประมุข  
2. ประชาชนในจังหวัดชายแดนภาคใต้อยู่ร่วมกันอย่างมีความสุขในสังคมพหุวัฒนธรรม  
3. ประชาชนในจังหวัดชายแดนภาคใต้มีคุณธรรมจริยธรรมมีความเป็นพลเมืองไทยและพลโลกสามารถ

ดำรงตนได้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  
กลยุทธ์และแนวทางการปฏิบัติของกลยุทธ์ตามยุทธศาสตร์ที่ 1  
กลยุทธ์ที่ 1 เสริมสร้างความภาคภูมิใจและความจงรักภักดีต่อชาติศาสนาและพระมหากษัตริย์ 
1) พัฒนาหลักสูตรและการจัดกระบวนการเรียนรู้ที ่ส่งเสริมความภาคภูมิใจความจงรักภักดีต่อชาติ

ศาสนาและพระมหากษัตริย์  
2) ส่งเสริมสนับสนุนให้สถานศึกษาจัดกิจกรรมที่เสริมสร้างความภาคภูมิใจและความจงรักภักดีต่อชาติ

ศาสนาและพระมหากษัตริย์  
3) ผลิตสื ่อสร้างสรรค์ในทุกช่องทางการสื ่อสาร ที ่เสริมสร้างความมั ่นคงแก่สถาบันชาติ ศาสนา 

พระมหากษัตริย์  
4) ส่งเสริมการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขผ่านกระบวน    

การเรียนการสอนกิจกรรมสภานักเรียนและการจัดกิจกรรมเสริมในรูปแบบต่างๆ  
กลยุทธ์ที่ 2 เสริมสร้างการอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุขในสังคมพหุวัฒนธรรม  
1) ส่งเสริมให้สถานศึกษาจัดการเรียนรู้การอยู่ร่วมกันในสังคมพหุวัฒนธรรม  
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2) ส่งเสริมให้สถานศึกษานำกระบวนการสันติศึกษาไปใช้ในการจัดการเรียนรู้เพ่ือการอยู่ร่วมกันอย่างมี
ความสุขผ่านกิจกรรมต่างๆ จัดตั้งพัฒนาศูนย์การเรียนรู้หรือแหล่งเรียนรู้พหุวัฒนธรรมจังหวัดชายแดนภาคใต้ใน
สถานศึกษา  
 กลยุทธ์ที่ 3 ปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรมท่ีเน้นความมีวินัยในตนเองความเป็นพลเมืองไทยพลโลกและ
การดำรงตนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อความม่ันคงทางด้านเศรษฐกิจและสังคม  

1) พัฒนาผู้นำผู้บริหารการศึกษาและผู้บริหารสถานศึกษาทั้งภาครัฐและเอกชนผ่านหลักสูตรและ
กิจกรรมการพัฒนาที่หลากหลายเข้มข้นให้มีศักยภาพในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของแต่ละพื้นที่อย่าง
ต่อเนื่องยั่งยืน  

2) ส่งเสริมการจัดทำและพัฒนาหลักสูตรเกี่ยวกับคุณธรรมจริยธรรมที่สอดคล้องกับวิถีชีวิตและความ
เป็นอัตลักษณ์ของพ้ืนที่  

3) ส่งเสริมให้สถานศึกษาจัดกระบวนการเรียนรู้ที่บูรณาการคุณธรรมจริยธรรมความเป็นพลเมืองไทย
และพลโลกเพ่ือเสริมสร้างความมั่นคงด้านเศรษฐกิจและสังคมเพ่ือรองรับการเปลี่ยนแปลงในอนาคต  

4) ปลูกฝังความมีวินัยในตนเองผ่านกิจกรรมต่างๆ ที่หลากหลายเช่น ลูกเสือ – เนตรนารี ยุวกาชาด 
กิจกรรมกีฬาค่ายเยาวชน กลุ่มเยาวชนจิตอาสา อย่างหลากหลายภายใต้ ความร่วมมือจากผู้ปกครองชุมชนและ
ผลิตสื่อสร้างสรรค์ในการส่งเสริมการปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรม  

5) ส่งเสริมการน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่การปฏิบัติที่เป็นรูปธรรมโดยการพัฒนา
สถานศึกษาให้เป็นสถานศึกษาพอเพียงที่ยั่งยืนพัฒนาศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงในสถานศึกษาและชุมชน
ให้ครอบคลุมทุกพ้ืนที ่

ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาศักยภาพคนทุกช่วงวัยและการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้  
เป้าหมายเชิงยุทธศาสตร์  
1. ประชาชนในจังหวัดชายแดนภาคใต้มีทักษะความรู้ความสามารถตามช่วงวัยและมีศักยภาพรองรับ

การพัฒนาพื้นที่เขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้  
2. ประชาชนในจังหวัดชายแดนภาคใต้มีการเรียนรู้ตลอดชีวิตพร้อมรับบริบทการเปลี่ยนแปลงทั้งภายใน

และภายนอกประเทศ  
กลยุทธ์และแนวทางการปฏิบัติของกลยุทธ์ตามยุทธศาสตร์ที่ 2  
กลยุทธ์ที่ 1 ส่งเสริมและพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณภาพและมีทักษะที่จำเป็นในศตวรรษที่ 21  
1) ส่งเสริมการเรียนรู้และพัฒนาการเด็กปฐมวัยให้มีพัฒนาการที่เหมาะสมตามวัยการพัฒนาศักยภาพ

ของครูและผู้สอนการพัฒนาคุณภาพสภาพแวดล้อมและห้องเรียนปฐมวัยการใช้วรรณกรรมเป็นฐานและการ
พัฒนาการสร้างองค์ความรู้แก่ผู ้ปกครองและการจัดหาผลิตสื่อสร้างสรรค์ที่เหมาะสมกับการเรียนรู้ โดยการ  
บูรณาการร่วมกันของทุกหน่วยงานที่รับผิดชอบทั้งภาครัฐส่วนท้องถิ่นและเอกชน  

2) พัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาขั้นพื้นฐานให้มีคุณภาพสอดคล้องกับหลักสูตรแกนกลางและบริบทของ
พ้ืนที่  

3) จัดทำและพัฒนาหลักสูตรด้านอาชีพเชื่อมโยงกันตั้งแต่ระดับประถม มัธยมศึกษา อาชีวศึ กษา 
อุดมศึกษา การศึกษานอกระบบการศึกษาตามอัธยาศัย ตามบริบทของพ้ืนที่  

4) พัฒนารูปแบบการเรียนรู ้ที ่จำเป็นสำหรับผู ้เรียนในศตวรรษที่ 21 ส่งเสริมการเรียนรู ้แบบคิด
วิเคราะห์การสร้างและพัฒนานวัตกรรมอาทิการเรียนการสอนแบบสะเต็มศึกษาการสอนแบบโครงงาน  
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5) ส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาต่อเนื่องตลอดชีวิตโดยเน้นการพัฒนาศูนย์การเรียนรู้
ระดับตำบลให้มีความพร้อมและได้มาตรฐาน  

6) พัฒนาทักษะการใช้ภาษาแม่และภาษาที่ 2 เช่นภาษาไทยภาษาอังกฤษภาษามลายูกลางภาษาจีน
ภาษาอาหรับ  

7) การใช้ ICT เพื่อการสื่อสารการประกอบอาชีพและการจัดตั้งศูนย์ภาษาและเทคโนโลยีที่ทันสมัยให้
ครอบคลุมพ้ืนที่  

กลยุทธ์ที่ 2 ผลิตและพัฒนาครูให้มีศักยภาพและขีดความสามารถในการจัดการเรียนการสอนให้
สอดคล้องกับบริบทของพ้ืนที่  

1) ส่งเสริมให้สถาบันอุดมศึกษากำหนดคุณลักษณะและผลิตครูให้สอดคล้องกับบริบทของพื้นที่  
2) จัดตั ้งศูนย์พัฒนาครูบุคลากรทางการศึกษาและผู ้สอนสำหรับจังหวัดชายแดนภาคใต้โดยเน้น

อุดมการณ์ของการเป็นครู  
3) ส่งเสริมการพัฒนาครูผู้สอนและบุคลากรทางการศึกษาในรูปแบบที่หลากหลายสอดคล้องกับความ

ต้องการที่แท้จริงเน้นการสร้างเครือข่ายการพัฒนาในรูปแบบชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (PLC) และ
สนับสนุนงบประมาณในการพัฒนาครูผู้สอนและบุคลากรทางการศึกษาทั้งภาครัฐและเอกชน  

4) จัดให้มีการนำผลการพัฒนามาใช้ในการปฏิบัติงานพัฒนาประเมินผลการปฏิบัติ งานอย่างเป็นระบบ
ครบวงจร  

กลยุทธ์ที่ 3 ส่งเสริมและพัฒนาสื่อการเรียนรู้ต่างๆแหล่งเรียนรู้ให้มีมาตรฐานเปิดโอกาสให้ประชากร
ทุกช่วงวัยได้เข้าถึงแหล่งเรียนรู้ที่สอดคล้องกับบริบทของพ้ืนที่  

1) จัดทำจัดหาพัฒนาสื่อวัสดุอุปกรณ์และเทคโนโลยีเพ่ือการศึกษาที่สอดคล้องกับความต้องการจำเป็น
และบริบทของพ้ืนที่โดยจัดตั้ง “ศูนย์ผลิตพัฒนาสื่อและเทคโนโลยีการศึกษา” ที่เหมาะกับสภาพสังคมโดยความ
ร่วมมือของหน่วยงานทั้งภาครัฐเอกชนและองค์กรเอกชนเพื่อสาธารณประโยชน์ (NGO)  

2) สร้างและพัฒนาแหล่งเรียนรู้ที ่ทันสมัยได้แก่อุทยานการเรียนรู้แหล่งเรียนรู้ทางประวัติศาสตร์       
ศูนย์การเรียนรู้ชุมชนห้องสมุดชุมชน  

3) ส่งเสริมสนับสนุนให้มีการรวบรวมอนุรักษ์และใช้ปราชญ์ชาวบ้านและภูมิปัญญาท้องถิ่นที่สอดคล้อง
กับอัตลักษณ์ของพ้ืนที่  

4) ส่งเสริมสนับสนุนการเรียนรู้ผ่านเทคโนโลยีดิจิทัลและเครือข่ายสังคมรูปแบบต่างๆเพื่อสร้างสังคม
แห่งการเรียนรู้และการเรียนรู้ตลอดชีวิต  

กลยุทธ์ที ่ 4 พัฒนาศักยภาพกลุ่มผู ้สูงวัยให้สามารถประกอบอาชีพที่เหมาะสมกับวัยและการ
ดำรงชีวิตอย่างมีความสุข  

1) ส่งเสริมการรวมกลุ่มการเรียนรู้ร่วมกันของผู้สูงวัยโดยการจัดตั้งศูนย์ฝึกอาชีพผู้สูงวัยในชุมชนให้
ครอบคลุมพ้ืนที่  

2) ส่งเสริมให้มีการจัดกิจกรรมและแลกเปลี่ยนประสบการณ์ร่วมกันของผู้สูงวัยในชุมชนส่งเสริมให้        
ผู้สูงวัยที่เป็นปราชญ์ชาวบ้านครูผู ้ทรงคุณค่าที ่มีศักยภาพเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดการเรียนการสอนใน
สถานศึกษาตามความสมัครใจ 

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การผลิตและพัฒนากำลังคนให้มีสมรรถนะในการแข่งขัน  
เป้าหมายยุทธศาสตร์  
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1. ประชากรวัยแรงงานมีทักษะและสมรรถนะทั้งความรู้ทักษะคุณลักษณะด้านอาชีพสอดคล้องกับความ
ต้องการของตลาดงานและได้รับการส่งเสริมสนับสนุนสู่ความเป็นเลิศ  

2. ประชากรวัยวัยทำงานมีความเชี่ยวชาญและมีความเป็นเลิศเฉพาะด้าน  
กลยุทธ์และแนวทางการปฏิบัติของกลยุทธ์ตามยุทธศาสตร์ที่ 3  
กลยุทธ์ที่ 1 ผลิตและพัฒนากำลังคนที่มีคุณภาพและปริมาณให้สัมพันธ์กับความต้องการของ

ตลาดแรงงานในพื้นที่ระดับประเทศและระดับสากล  
1) ศึกษาและจัดทำข้อมูลความต้องการการผลิตและพัฒนากำลังคนทั้งด้านปริมาณและคุณภาพตาม

นโยบายเมืองต้นแบบสามเหลี่ยมมั่นคงมั่งคั่งยั่งยืนและตามกรอบความร่วมมือกลุ่มประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน
และสากล  

2) พัฒนาคุณภาพผู้เรียนอาชีวศึกษาด้วยการจัดกระบวนการเรียนรู้เพ่ือพัฒนาทักษะอาชีพฝีมือแรงงาน
ผู้เรียนสู่มาตรฐานสากล  

3) พัฒนาครูผู้สอนและบุคลากรทางการศึกษาให้สามารถจัดการเรียนรู้ได้อย่างมีประสิทธิภาพสอดคล้อง
กับหลักสูตรด้านอาชีพ  

4) พัฒนาระบบการแนะแนวให้มีประสิทธิภาพโดยมุ่งเน้นการพัฒนาครูที่ปรึกษาให้เป็นครูแนะแนวและ
เพ่ิมประสิทธิภาพการแนะแนวอาชีพเพ่ือเพ่ิมสัดส่วนผู้เรียนสายอาชีพให้สูงขึ้น  

5) เพ่ิมปริมาณผู้เรียนหลักสูตรทวิศึกษา/ทวิภาคีภายใต้ความร่วมมือกับสถานประกอบการ   
กลยุทธ์ที่ 2 ส่งเสริมการผลิตและพัฒนากำลังคนที่มีความเชี่ยวชาญและเป็นเลิศเฉพาะด้าน  
1) พัฒนาหลักสูตรสมรรถนะในสาขาที่ตรงกับความต้องการของตลาดและการพัฒนาประเทศ  
2) ส่งเสริมและพัฒนาให้ผู้เรียนระดับอาชีวศึกษาให้มีสมรรถนะและมีความพร้อมสู่ความต้องการของ

ตลาดงานเช่นอุตสาหกรรมฮาลาลอาหารทะเลแปรรูป  
3) พัฒนาหลักสูตรเพื่อเสริมความเชี่ยวชาญในสาขาต่างๆแบบครบวงจรทั้งกระบวนการผลิตแปรรูป  

การจัดจำหน่ายการตลาดและการดำเนินการในเชิงธุรกิจ  
4) ส่งเสริมให้สถาบันการศึกษามีความเป็นเลิศทางวิชาการโดยการใช้งานวิจัยท้องถิ่นและการสร้าง

นวัตกรรมเพ่ือเป็นฐานในการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมในพ้ืนที่  
5) สานฝันกีฬาสู่ความเป็นเลิศและอาชีพพร้อมร่วมกับหน่วยงานที่รับผิดชอบผลักดันให้มีการสร้าง  

ความพร้อมรองรับการแข่งขันกีฬาระดับภาคระดับชาติและระดับนานาชาติ  
6) ส่งเสริมสนับสนุนการจัดห้องเรียนพิเศษ(ห้องเรียนกีฬาห้องเรียนศิลปะห้องเรียนดนตรีห้องเรียน

อาชีพ) แผนการเรียนเฉพาะด้าน (แผนการเรียนวิทย์–กีฬา แผนการเรียนศิลป์ภาษา–กีฬา แผนการเรียน        
ศิลป์–อาชีพ)  

7) พัฒนาสถานศึกษาที่เน้นการเรียนการสอนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  
8) พัฒนาระบบการจัดกิจกรรมการแข่งขันวิชาการให้มีประสิทธิภาพเน้นการดำเนินงานที่เป็นระบบ

ครบวงจรและการมีส่วนร่วมอย่างทั่วถึงของทุกภาคและส่งเสริมการจัดประกวดแข่งขันสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรม
ในประเทศและระหว่างประเทศ  

9) พัฒนาสถานศึกษาที่มีความโดดเด่นในด้านต่างๆให้มีความพร้อมเพื่อยกระดับเป็นโรงเรียนที ่มี
วัตถุประสงค์พิเศษด้านต่างๆและพัฒนาสู่การศึกษาระดับนานาชาติและการจัดการศึกษาในรูปแบบโรงเรียน    
พักนอนตามความเหมาะสมตามบริบทพ้ืนที่  
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กลยุทธ์ที่ 3 การเพิ่มโอกาสการเรียนและการฝึกอบรมวิชาชีพให้กับกลุ่มผู้อยู่นอกระบบ  
1) พัฒนาและต่อยอดผลิตภัณฑ์ชุมชนสู่มาตรฐานเพื่อยกระดับเป็นผลิตภัณฑ์สร้างสรรค์ของชุมชน  
2) ฝึกอาชีพระยะสั้นตามความต้องการของตลาดงาน  
3) จัดการเทียบโอนประสบการณ์ในการทำงานเพ่ือให้คุณวุฒิทางการศึกษา  
4) ส่งเสริมสนับสนุนอบรมวิชาชีพเพื ่อการพัฒนาต่อยอดอาชีพเดิมหรือสร้างอาชีพใหม่สาหรับ             

ผู้ประกอบอาชีพอิสระ 

ยุทธศาสตร์ที่ 4 การสร้างโอกาสความเสมอภาคและเท่าเทียมกันทางการศึกษา 
เป้าหมายเชิงยุทธศาสตร์  
1. ประชาชนกลุ่มที่ด้อยโอกาสได้รับการช่วยเหลือให้มีความพร้อมในการเข้าถึงบริการการศึกษา  
2. ประชาชนได้รับโอกาสในการเข้าถึงบริการการศึกษาอย่างมีคุณภาพต่อเนื่องตลอดชีวิต  
กลยุทธ์และแนวทางการปฏิบัติของกลยุทธ์ตามยุทธศาสตร์ที่ 4  
กลยุทธ์ที่ 1 ลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษา  
1) ส่งเสริมสนับสนุนให้ผู้ด้อยโอกาสทุกกลุ่มมีความพร้อมในการศึกษาอาทิการสนับสนุนทุนการศึกษา

สำหรับผู้ด้อยโอกาสคนพิการหรือผู้ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ความไม่สงบทุนการศึกษาสำหรั บผู้เรียนใน
การศึกษาต่อ  

2) ส่งเสริมและสนับสนุนให้ผู้ด้อยโอกาสคนพิการได้รับการศึกษาท่ีมีคุณภาพเสมอภาค  
3) การจัดการศึกษาทางไกลโดยใช้เทคโนโลยีทางการศึกษาและการสื่อสารอาทิ DLIT, DLTV, ETV 

อย่างมีประสิทธิภาพ  
4) ขยายเครือข่ายบริการอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงครอบคลุมทุกพื้นที่เพียงพอกับผู้เรียนและจัดให้มี

ศูนย์บริการอินเทอร์เน็ตในสถานศึกษาที่มีความพร้อมในการให้การบริการชุมชน  
กลยุทธ์ที่ 2 เพิ่มโอกาสการเข้าถึงการศึกษาที่มีคุณภาพอย่างเท่าเทียมและท่ัวถึง  
1) พัฒนาระบบข้อมูลด้านการศึกษาที่มีมาตรฐานเชื่อมโยงและเข้าถึงได้ระหว่างหน่วยงานการศึกษา

และหน่วยภายนอกที่เกี่ยวข้องโดยการจัดทำแผนที่การศึกษา (Education Mapping) และนำ SMART Card  
มาใช้ในการให้บริการการศึกษา  

2) รณรงค์ให้ประชากรวัยเรียนได้เข้าถึงบริการระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐานผ่านการประชาสัมพันธ์เชิงรุก
และความร่วมมือของเครือข่ายชุมชนและหน่วยงานในพ้ืนที่  

3) เร่งพัฒนาสถานศึกษาให้มีมาตรฐานการศึกษาที่ทัดเทียมและใกล้เคียงกัน  
4) พัฒนาระบบการเทียบโอนผลการเรียนรู้ระหว่างการศึกษาในระบบการศึกษานอกระบบการศึกษา

ตามอัธยาศัยและประสบการณ์จากการทำงาน 

ยุทธศาสตร์ที่ 5 การจัดการศึกษาเพื่อเสริมสร้างคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม  
เป้าหมายยุทธศาสตร์  
1. ประชาชนมีองค์ความรู้จิตสำนึกในการใช้และการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  
2. สถานศึกษาชุมชนมีความเข้มแข็งในการอนุรักษ์ฟ้ืนฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  
กลยุทธ์และแนวทางการปฏิบัติของกลยุทธ์ตามยุทธศาสตร์ที่ 5  
กลยุทธ์ที่ 1 ส่งเสริมสนับสนุนการสร้างจิตสำนึกรับผิดชอบต่อทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  
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1) จัดทำหลักสูตรการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในระดับการศึกษาต่างๆทั้งในระบบ
และนอกระบบ  

2) ปลูกฝังและส่งเสริมการสร้างสำนึกรักษ์สิ่งแวดล้อม  
3) พัฒนาครูผู ้สอนและบุคลากรทางการศึกษาเกี ่ยวกับการสร้างเสริมคุณภาพชีวิตที ่เป็นมิตรกับ

สิ่งแวดล้อม 

4) กำหนดมาตรฐานสถานศึกษาน่าอยู่น่าเรียนรู้และพัฒนาสถานศึกษาเข้าสู่มาตรฐานพร้อมทั้งยกย่อง
เชิดชูเกียรติสถานศึกษาท่ีผ่านเกณฑ์มาตรฐาน  

5) สร้างเครือข่ายความร่วมมือในการพัฒนาอนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติสิ ่งแวดล้อมใน
สถานศึกษาและชุมชน  

กลยุทธ์ที ่ 2 พัฒนาองค์ความรู้การคิดค้นนวัตกรรมเพื่อเสริมสร้างคุณภาพชีวิตที ่เป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล้อม  

1) พัฒนาฐานข้อมูลแหล่งเรียนรู้ที่เกี่ยวข้องกับทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในชุมชน  
2) สร้างความรู้ความเข้าใจในการใช้และอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  
3) ส ่งเสร ิมให ้สถานศึกษาศ ึกษาว ิจ ัยพ ัฒนาองค ์ความร ู ้นว ัตกรรมที ่ เก ี ่ยวก ับการ อน ุร ักษ์

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมโดยมุ่งเน้นการแสวงหาแหล่งพลังงานใหม่ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 

ยุทธศาสตร์ที่ 6 การพัฒนาระบบการบริหารจัดการศึกษา  
เป้าหมายยุทธศาสตร์  
1. ผู้เรียนครูคณาจารย์บุคลากรทางการศึกษาและสถานศึกษามีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน     

มีขวัญกำลังใจในการปฏิบัติหน้าที่  
2. หน่วยงาน/สถานศึกษามีระบบบริหารจัดการและมีการทำงานเชิงการบูรณาการกับทุกหน่วยงานใน

พ้ืนที่อย่างมีประสิทธิภาพทันสมัยโปร่งใสตรวจสอบได้  
3. ทุกภาคส่วนเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาในรูปแบบการสานพลังประชารัฐ  
กลยุทธ์และแนวทางการปฏิบัติของกลยุทธ์ตามยุทธศาสตร์ที่ 6  
กลยุทธ์ที ่ 1 รักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์ส ินของผู ้เร ียน ครูคณาจารย์ บุคลากร             

ทางการศึกษา สถานศึกษา และหน่วยงานทางการศึกษา  
1) สร้างความเข้มแข็งของเครือข่ายทุกภาคส่วนในการเฝ้าระวังเหตุการณ์ความไม่สงบ  
2) ส่งเสริมให้ประชาชนในพื้นท่ีได้รับรู้ข่าวสารและสร้างความเข้าใจที่ถูกต้องต่อสถานการณ์จริง   
3) ส่งเสริมให้ประชาชนในพื้นที่ร่วมกันกำหนดมาตรการรักษาความปลอดภัยในพื้นที่ตนเองในการดแูล

ชีวิตและทรัพย์สินของผู้เรียนครูบุคลากรทางการศึกษาสถานศึกษาและหน่วยงานทางการศึกษา  
4) นำเทคโนโลยีที่ทันสมัยมาใช้ในการเฝ้าระวังเหตุการณ์ความไม่สงบในสถานศึกษาและหน่วยงาน

ทางการศึกษา  
กลยุทธ์ที่ 2 การเสริมสร้างขวัญและกำลังใจแก่ผู้ปฏิบัติหน้าที่ในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้  
1) สร้างขวัญและกำลังใจในการปฏิบัติหน้าที่ของครูคณาจารย์และบุคลากรทางการศึกษาทุกระดับโดย

การยกย่องเชิดชูเกียรติเป็นกรณีพิเศษสำหรับพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้  
2) ส่งเสริมให้มีค่าตอบแทนพิเศษแก่ข้าราชการครูและบุคลากรที่ปฏิบัติหน้าที่ในพื้นที่จังหวั ดชายแดน

ภาคใต้และส่งเสริมให้ผู้ปฏิบัติหน้าที่ในจังหวัดชายแดนภาคใต้ได้มีโอกาสบรรจุเข้ารับราชการเป็นกรณีพิเศษ  
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3) ส่งเสริมสนับสนุนให้ครูและบุคลากรทางการศึกษาในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้มีสวัสดิการด้าน    
ที่อยู่อาศัย  

4) ผลักดันให้มีการกำหนดเกณฑ์การประเมินวิทยฐานะหรือเกณฑ์การประเมินความก้าวหน้าในวิชาชีพ
ของครูคณาจารย์และบุคลากรทางการศึกษาในพ้ืนที่จังหวัดชายแดนภาคใต้เป็นกรณีพิเศษ  

กลยุทธ์ที่ 3 พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการศึกษา  
1) พัฒนาระบบการประกันคุณภาพการศึกษาที่สอดคล้องกับบริบทของสถานศึกษาแต่ละระดับที่

ครอบคลุมทั้งมาตรฐานรูปแบบการประเมินรูปแบบการพัฒนาตามผลการประเมินและการรับรองผลการประเมิน  
2) สร้างความเข้มแข็งของสถานศึกษาอย่างเป็นระบบทุกระดับทั้งภาครัฐเอกชนให้สอดคล้องกับ

เจตนารมณ์การแก้ปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้  
3) พัฒนาระบบการบริหารจัดการของหน่วยงานทางการศึกษาสู่ความเป็นองค์กรที่มีขีดสมรรถนะสูง

โดยใช้รูปแบบการบริหารสมัยใหม่และนำเทคโนโลยีที ่ทันสมัยมาใช้ในการเพิ ่มประสิทธิภาพการบริหาร           
จัดการศึกษาท้ังระบบทุกระดับสู่ SMART Office  

4) ปรับปรุงประสิทธิภาพการติดตามประเมินผลการดำเนินงานของหน่วยงานทางการศึกษาและ
สถานศึกษาให้เป็นระบบครบวงจร  

5) สร้างภาพลักษณ์ของหน่วยงานทางการศึกษาและสถานศึกษาให้เป็นที่ยอมรับด้วยการสื่อสารองค์กร
การประชาสัมพันธ์และการตลาดเชิงรุกแบบมืออาชีพ  

กลยุทธ์ที่ 4 ส่งเสริมการทำงานเชิงบูรณาการการศึกษากับหน่วยงานทุกระดับและการมีส่วนร่วม
การจัดการศึกษา  

1) ส่งเสริมให้มีการบูรณาการการจัดการศึกษาระหว่างหน่วยงานการศึกษาและหน่วยงานอื่นในพื้นที่
เพ่ือให้เกิดประโยชน์สูงสุดในการใช้ทรัพยากรร่วมกัน  

2) สร้างความเข้มแข็งขององค์คณะบุคคลทางการศึกษาและภาคีเครือข่ายในการบูรณาการการพัฒนา
คุณภาพการศึกษาในพ้ืนที่  

3) เสริมสร้างความเข้มแข็งของศูนย์ประสานงานและบริหารการศึกษาจังหวัดชายแดนภาคใต้ 
(ศปบ.จชต.) ให้เป็นองค์กรในการบูรณาการการจัดการศึกษาทุกระดับทุกประเภทในพ้ืนที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ   

4) ส่งเสริมการมีส่วนร่วมการจัดการศึกษาของทุกภาคส่วนในการ “สานพลังประชารัฐ”  
5) แสวงหาความร่วมมือกับต่างประเทศเพื่อการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในการจัดการศึกษาระหว่างกันและ

ให้มีการแลกเปลี่ยนบุคลากรเพื่อการเชื่อมความสัมพันธ์และการพัฒนาร่วมกันทั้งนี้เน้นการมีพันธสัญญาที่เป็น
รูปธรรมต่อเนื่องและเป็นประโยชน์ทั้งสองฝ่าย 

6. แผนพัฒนาจังหวัดสงขลา พ.ศ.2561 - 2565 (ฉบับทบทวน)  
     6.1 เป้าหมายการพัฒนา  

“สงขลา ศูนย์กลางเศรษฐกิจภาคใต้ ประชาชนมีคุณภาพ สิ่งแวดล้อมยั่งยืน”  

พันธกิจ  
1. พัฒนาเศรษฐกิจ การค้า การท่องเที ่ยว อุตสาหกรรมเกษตร เพื ่อรองรับการพัฒนาเขตพัฒนา

เศรษฐกิจพิเศษและเป็นศูนย์กลางเศรษฐกิจภาคใต้  
2. พัฒนาสงขลาให้เป็นสังคมแห่งการเรียนรู้ตลอดชีวิต ประชาชนมีคุณภาพ  
3. จัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เพ่ือเป็นฐานการผลิตและการพัฒนาอย่างยั่งยืน 
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4. พัฒนาสงขลาให้ประชาชนมีความมั่นคง ปลอดภัย 

     6.2 ประเด็นการพัฒนาของจังหวัดสงขลา 
 6.2.1 ประเด็นการพัฒนาที่ 2 : พัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนบนฐานความรู้และพหุวัฒนธรรม  

วัตถุประสงค์ : เพื่อให้ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี บนฐานความรู้ และอยู่ร่วมกันอย่างมี
ความสุขภายใต้สังคมพหุวัฒนธรรม 

แนวทางการพัฒนา  
1. พัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน ภายใต้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  
2. ส่งเสริมและพัฒนาการศึกษาท่ีเน้นการบูรณาการเพ่ือยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษา  
3. ส่งเสริมการนำผลการวิจัยและองค์ความรู้ (Best Practice) มาเพิ่มศักยภาพการเรียนรู้และ

พัฒนาอาชีพ ของประชาชน  
4. ส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์และสืบทอด ด้านศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม และศิลปะ

ร่วมสมัยเพื่อเสริมสร้างภูมิคุ้มกันทางสังคม  
5. ส่งเสริมและพัฒนากีฬาและนันทนาการ 

 6.2.2 ประเด็นการพัฒนาที่ 3 : อนุรักษ์และฟ้ืนฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน  
วัตถุประสงค์ : เพ่ืออนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้เกิดความยั่งยืน 
แนวทางการพัฒนา 
1. ส่งเสริมและสนับสนุนการป้องกัน อนุรักษ์ และฟ้ืนฟูทรัพยากรธรรมชาติ  
2. ส่งเสริมและสนับสนุนการใช้พลังงานทดแทน และการอนุรักษ์พลังงาน  
3. ส่งเสริมและพัฒนาการจัดการสิ่งแวดล้อมสู่การเป็นเมืองสีเขียว (Green City)  

 6.2.3 ประเด็นการพัฒนาที่ 4 : เสริมสร้างความมั่นคงและความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของ
ประชาชน  

วัตถุประสงค์ : เพ่ือให้ประชาชนมีความมั่นคง ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 
แนวทางการพัฒนา  
1. ส่งเสริม พัฒนาศักยภาพและขีดความสามารถในการบริหารจัดการหมู่บ้าน/ชุมชน เพื่อให้

เป็นหมู่บ้าน/ชุมชน เข้มแข็ง  
2. เสริมสร้างความเชื่อมั่นให้ประชาชนมีความมั่นคง ปลอดภัย สมานฉันท์ ปกป้องและเชิดชู

สถาบันพระมหากษัตริย์  
3. เพิ่มประสิทธิภาพการป้องกัน ปราบปรามการกระทำผิดกฎหมาย และการแก้ไขปัญหา    

ยาเสพติด  
4. ส่งเสริมและพัฒนาศูนย์ดำรงธรรมให้ทำงานอย่างมีประสิทธิภาพ  
5. พัฒนามาตรการ และสร้างระบบป้องกันและลดความเสี่ยงจากสาธารณภัย 

7. แผนพัฒนาจังหวัดสตลู 5 ปี(พ.ศ. 2561 - 2565) ฉบับทบทวน ประจำปีงบประมาณ  
    พ.ศ.  2564 

เป้าหมายการพัฒนาจังหวัดสตูล(Vision)  
“เมืองท่องเที่ยวเชิงนิเวศ  อุทยานธรณีโลก  เศรษฐกิจมั่นคง  สังคมน่าอยู่สันติสุขยั่งยืน ประตูสู่อาเซียน” 
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นิยามของเป้าหมายการพัฒนา ดังนี้ 
๑) เมืองท่องเที่ยวเชิงนิเวศ หมายถึง การพัฒนาการท่องเที่ยวอย่างมีความรับผิดชอบในแหล่งธรรมชาติ 

เอกลักษณ์เฉพาะถิ่น และแหล่งวัฒนธรรมที่เกี่ยวเนื่องกับระบบนิเวศ สิ่งแวดล้อม โดยมีกระบวนการเรียนรู้
ร่วมกันของผู้ที่เกี่ยวข้อง รวมถึงการสร้างพฤติกรรมการท่องเที่ยวใหม่ ภายใต้การจัดการอย่างมีส่วนร่วมของ
ท้องถิ่น  เพื่อมุ่งเน้นให้เกิดจิตสำนึกต่อการรักษาระบบนิเวศอย่างยั่งยืน การท่องเที่ยวมีคุณภาพของการ     
บริหารจัดการระดับนานาชาติ บุคลากรการท่องเที่ยว ผู้ประกอบการ สิ่งอำนวยความสะดวกทางการท่องเที่ยว                        
มีคุณภาพ มาตรฐานระดับสากล สตูลโดดเด่นทางการท่องเที่ยวคุณภาพ ๕ ด้าน ประกอบด้วย 

 - การท่องเที่ยวเชิงนิเวศทางทะเล   
 - การท่องเที่ยวเชิงวิถีชีวิต ศิลปะ วัฒนธรรม ประเพณี และศาสนา 
 - การท่องเที่ยวเชิงธรณี  
- การท่องเที่ยวเชิงเกษตร 
- การท่องเที่ยวเพื่อคุณภาพชีวิตและการมีสุขภาพดี 

๒) อุทยานธรณีโลก (UNESCO Global Geopark) หมายถึง สตูลประสบความสำเร็จในการจัดการ
พื้นที่ที่ประกอบด้วยแหล่งเรียนรู้ทางธรณีวิทยา และแหล่งอนุรักษ์ให้เป็นที่รู้จักหรือมีชื ่อเสียง ให้เป็นแหล่ง
ท่องเที่ยวทางทรัพยากรธรรมชาติและนิเวศวิทยา รวมถึงแหล่งโบราณคดี เมืองเก่า และประเพณีวัฒนธรรม                
วิถีชีวิต ท้องถิ่นเมืองเก่า โดยนำทรัพยากรเหล่านี้มาบริหารจัดการ สร้างเรื่องราวเพื่อส่งเสริมการท่องเที ่ยว                   
และผลักดันให้ชุมชนท้องถิ่นมีรายได้เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง และยั่งยืน สามารถสร้างรายได้ให้กับจังหวัดและ
ประเทศชาติได้อย่างมั่นคง ประชาชนเกิดจิตสำนึกต่อการรักษาระบบนิเวศและอนุรักษ์ทรัพยากร โดยเฉพาะการ
สร้างคุณค่าและมูลค่าแก่จังหวัดและชุมชน จากการได้รับการรับรองเป็นอุทยานธรณี ระดับโลก (UNESCO 
Global Geopark) พัฒนาธุรกิจด้านการท่องเที่ยวให้มีมูลค่าสูงด้วยอัตลักษณ์และวัฒนธรรม สร้างสรรค์มูลค่า
ทางเศรษฐกิจและความหลากหลายของการท่องเที่ยว ทั้งเชิงนิเวศป่าเขา ทางทะเล อุทยานธรณีโลก และการ
ท่องเที่ยวชายแดน 

๓) เศรษฐกิจมั ่นคง (Economic Stability) หมายถึง เศรษฐกิจจังหวัด เศรษฐกิจชุมชน               
ที่มีการเจริญเติบโตอย่างต่อเนื่อง มั่นคง ยั่งยืน บนฐานของการผลิตที่มีคุณค่าและมูลค่าศักยภาพในท้องถิ่น 
การค้าชายแดนเต ิบโตเพิ ่มมากขึ ้น รวมถึงการสร ้างสรรค์นว ัตกรรมด้านการบร ิการเพื ่อรองร ับการ               
ขยายฐานเศรษฐกิจในอนาคต  การสร้างและพัฒนาผู้ประกอบการที่มีทักษะและมีความสามารถในการแข่งขนัที่
มีอัตลักษณ์ชัดเจน  มีนวัตกรรมในการสร้างโมเดลธุรกิจ สินค้าและบริการ และกระบวนการผลิตและบริการใน
สินค้า Geopark สู่การเป็นจังหวัดที่ประสบความสำเร็จในการยกระดับคุณภาพความเป็นอยู่ของประชาชน    
บนฐานของปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

๔) สังคมน่าอยู ่สันติสุขยั ่งยืน หมายถึง การที ่จ ังหวัดสตูลเป็นสังคมพหุวัฒนธรรมที่ เข้มแข็ง                   
ความเหลื่อมล้ำลดลง ประชาชนมีความมั่นคงในทุกมิติเพ่ิมขึ้น ชุมชน และท้องถิ่นสามารถพัฒนาสู่การพ่ึงตนเอง 
สามารถจัดการตนเองได้มากขึ้น ระบบประชาธิปไตยระดับชุมชนมีความเข้มแข็ง ชุมชนมีความสมัครสมาน
สามัคคี ภาครัฐมีระบบบริหารจัดการที่มีธรรมาภิบาล ทันสมัย บุคลากรภาครัฐมีคุณภาพ และคุณธรรม ยึด
ประชาชนเป็นศูนย์กลาง ตอบสนองความต้องการและให้บริการอย่างอย่างสะดวก รวดเร็ว โปร่งใส   
หน่วยงานภาครัฐของจังหวัด มีการบริหารงานแบบบูรณาการ โดยยึดยุทธศาสตร์ชาติเป็นเป้าหมายการ
เชื่อมโยงการพัฒนาในทุกระดับทุกประเด็น ทุกภารกิจ และทุกพื้นที่ ประชาชนสามารถเข้าถึงการบริการของรัฐ
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ด้านสุขภาพ  และการศึกษาผ่านเกณฑ์มาตรฐาน แรงงานได้รับการพัฒนาทักษะฝีมือ ประชาชนกลุ่มเปราะบาง
ทั้งคนจน ผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ด้อยโอกาสเข้าถึงสวัสดิการรัฐ ได้รับการเสริมสร้างโอกาส มีงาน อาชีพแลรายได้ที่
มั่นคง สังคมสันติสุข คนสตูลมีสุขภาวะที่ดีเรียนรู้ ตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลง ชุมชนมีความสงบเรียบร้อย
ภายใต้การมีส่วนร่วมของชุมชน  โดยการสร้างภูมิคุ้มกันในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด มีการอนุรักษ์ 
ทรัพยากรธรรมชาติ และอยู่ในสิ่งแวดล้อมที่ดี มีสันติสุขบนฐานของความหลากหลาย 

๕) ประตูสู ่อาเซียน  หมายถึง การสร้างโอกาสของจังหวัดในเวทีอาเซียนและการเชื ่อมโยง  
กับประชาคมโลก ผ่านการท่องเที่ยว การค้า และสังคมพหุวัฒนธรรม เป็นการเปิดเส้นทางการเชื่อมโยงสตูล  
กับการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและโลจิสติกส์ของประเทศไทยไปสู่อาเซียนทางตอนใต้ของประเทศมาเลเซีย  
เชื่อมต่อไปยังประเทศสิงคโปร์ และอินโดนีเซียได้ รวมถึงการเตรียมความพร้อมสตูลเป็นช่องทางที่สำคัญของไทย
สู ่กล ุ ่มประเทศเขตเศรษฐกิจสามฝ่าย ( Indonesia – Malaysia – Thailand Growth Triangle : IMT – GT) 
สามารถรองรับการขยายการเชื ่อมโยงไปสู่พม่าและจีนต่อไปได้ การสร้างโอกาสในการสร้างความสัมพันธ์  
ด้านต่าง ๆ กับประเทศในอาเซียน โดยเฉพาะการสร้างมูลค่าเพ่ิมทางเศรษฐกิจให้กับจังหวัดสตูลและประเทศไทย
ได้อย่างมีนัยยะสำคัญ โดยเชื่อมโยงการพัฒนาดังกล่าวเข้ากับสังคมมุสลิม ในการเป็นเมืองทางเลือกที่สะอาด 
สงบ และบริสุทธิ์ 

วัตถุประสงค์/เป้าหมาย (Objective)  
เศรษฐกิจจังหวัดมีการขยายตัว เป็นแหล่งท่องเที ่ยวเชิงนิเวศชั ้นนำที ่ได้มาตรฐานสากล

ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี สังคมมีสันติสุข และเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน 

ประเด็นการพัฒนาของจังหวัด/ยุทธศาสตร์ (Strategic Issue) 
1. สร้างมูลค่าเพ่ิมการท่องเที่ยว การเกษตร และการค้าสู่อาเซียน 

  2. การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม และอุทยานธรณีสตูลอย่างสมดุล และ
ยั่งยืน 
                     3. การยกระดับคุณภาพชีวิต เสริมสร้างความม่ันคงและสังคมสันติสุข 

จุดยืนทางยุทธศาสตร์ตามแผนพัฒนาจังหวัด (Strategic Positioning) 
                     ประกอบด้วยจุดยืนทางยุทธศาสตร์ 3 ประเด็น ดังนี้ 
                     1. การพัฒนาเศรษฐกิจ การค้า การท่องเที่ยว การเกษตร ที่มีมูลค่าสูง 
                     2. การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม และอุทยานธรณีโลกอย่างสมดุล และ
ยั่งยืน 
                     3. การสร้างสังคมพอเพียง และคนที่มีคุณภาพ สู่สันติสุขท่ียั่งยืน 

ตัวช้ีวัดความสำเร็จตามเป้าหมายการพัฒนาจังหวัด 
    เศรษฐกิจจังหวัดมีการขยายตัว เศรษฐกิจชุมชนเติบโต สตูลเป็นเมืองอุทยานธรณีโลก

และแหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศชั้นนำที่ได้มาตรฐานสากล ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี สังคมมีสันติสุข และเป็นมิตร
กับสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน 
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ประเด็นการพัฒนาของจังหวัด 

                     ๑. การเสริมสร้างเศรษฐกิจและสร้างมูลค่าเพิ ่มจากอุทยานธรณีโลกสตูล การท่องเที ่ยว 
การเกษตร และการค้าสู่อาเซียนที่เติบโตอย่างต่อเนื่อง 

   ๒. การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติแบบมีส่วนร่วม  อย่างสมดุล และยั่งยืน  
   ๓. การเสริมสร้างความมั่นคง สังคมสันติสุข และยกระดับคุณภาพชีวิต บนฐานปรัชญาของ

เศรษฐกิจพอเพียง  

                    ประเด็นการพัฒนาที่ ๑ : การเสริมสร้างเศรษฐกิจและสร้างมูลค่าเพิ่มจากอุทยานธรณีโลก 
การท่องเที่ยว การเกษตร และการค้าสู่อาเซียนที่เติบโตอย่างต่อเนื่อง 

วัตถุประสงค์/เป้าหมาย 
๑. สร้างมูลค่าจากการท่องเที่ยวเชิงนิเวศที่มีคุณภาพให้เติบโตเป็นเมืองน่าอยู่ น่าเที่ยว สร้าง

รายได้ให้กับชุมชนและจังหวัด   
   ๒. สินค้าท่ีสำคัญของจังหวัดได้รับการพัฒนาการผลิตที่มีคุณค่าและมูลค่าเพ่ิม 

๓. ปริมาณการเพิ่มขึ้นของการค้าชายแดน 

ประเด็นการพัฒนาที่ ๒ :  การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติแบบมีส่วนร่วม อย่างสมดุล 
และยั่งยืน 

วัตถุประสงค์/เป้าหมาย 
๑. สตูลเมืองธรรมชาติบริสุทธิ์ การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้มี

ประสิทธิภาพอย่างสมดุลและยั่งยืน  สนับสนุนการสร้างเสริมเศรษฐกิจ สังคมและคุณภาพชีวิตของประชาชน 
   ๒. ชุมชนมีส่วนรว่มในการจัดการ  ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมด้วยตนเอง 

๓. สตูลเมืองสะอาดมีระบบการจัดการขยะที่ได้มาตรฐาน ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการจัดการ
อย่างเป็นระบบ ประชาชนตระหนักและมีระเบียบวินัยในการจัดการขยะ ทุกกระบวนการ   

๔. มีระบบการบริหารจัดการความเสี่ยงของปัญหาภัยพิบัติระดับจังหวัดที่มีประสิทธิภาพ 
สามารถลดปัญหาการเกิดภัยได้อย่างต่อเนื่อง 

ประเด็นการพัฒนาที ่๓ :  การเสริมสร้างความมั่นคง สังคมสันติสุข และยกระดับคุณภาพชีวิต 
บนฐานของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

วัตถุประสงค์/เป้าหมาย 

๑. สตูลเป็นเมืองสุขภาวะและเมืองนิเวศสุขภาพประชาชนมีสุขภาพดี 
๒. ระบบบริการของรัฐมีคุณภาพ เข้าถึงประชาชน และประชาชนได้รับสวัสดิการของรัฐอย่างทั่วถึง 

เป็นธรรม และมีประสิทธิภาพ    
                     ๓. ความเหลื่อมล้ำทางรายได้ลดลง ความมั่นคงทางอาชีพของประชาชนเพิ่มขึ้น 

           ๔. สังคมสตูลมีความพร้อมของการเป็นสังคมผู้สูงอายุ และเป็นสังคมแห่งการเรียนรู้เข้มแข็ ง
อย่างยั่งยืน ยึดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
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๕. ปัญหาอาชญากรรม ยาเสพติดและภัยคุกคามลดลงอย่างต่อเนื่อง สังคมพหุวัฒนธรรม อยู่
ร่วมกันอย่างสันติสุข 

8. แผนพัฒนาการศึกษา (พ.ศ.2563 – 2565) จังหวัดสงขลา ฉบับทบทวนประจำปี  
    งบประมาณ พ.ศ.2564  

วิสัยทัศน์ (Vision)  
สังคมแห่งการเรียนรู้คู่คุณธรรม นำคุณภาพ สู่ความสุขที่ยั่งยืน  

นิยามวิสัยทัศน์  
สังคมแห่งการเรียนรู้ หมายถึง การจัดการศึกษาให้แก่ผู้เรียนทุกเพศ ทุกวัย ทุกระดับและผู้ด้อยโอกาส

เพ่ือการแสวงหาความรู้ในการดำรงตน การมีอาชีพและการแข่งขันในสังคมโลก  
คู่คุณธรรม หมายถึง ดำรงตนเป็นคนดีตามรอยเบื้องพระยุคลบาทโดยยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ

พอเพียงโดยใช้เงื่อนไขความรู้คู่คุณธรรม ภายใต้ค่านิยม “เกิดมาต้องตอบแทนบุญคุณแผ่นดิน”  
นำคุณภาพ หมายถึง จัดระบบการศึกษาโดยให้เป็นไปตามมาตรฐานคุณภาพการศึกษาในทุกระดับ  
สู่ความสุขที่ยั่งยืน หมายถึง สร้างความตระหนักและดำเนินภารกิจภายใต้การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและ

เพ่ิมระดับคุณภาพชีวิตที่ยั่งยืน  

พันธกิจ (Mission)  
1. ส่งเสริมสังคมแห่งการเรียนรู้ตลอดชีวิต รักษ์สิ่งแวดล้อม และพัฒนาอย่างยั่งยืน  
2. พัฒนาผู้เรียนให้มีความรู้ คู่คุณธรรมตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และเรียนรู้สู่อาชีพใน

ภูมิภาคอาเซียน  
3. ส่งเสริมโอกาสการเข้าถึงบริการการศึกษาของประชาชนอย่างทั่วถึงและเกิดการเรียนรู้ตลอดชีวิต  
4. ยกระดับคุณภาพ ตามมาตรฐานการศึกษาสู่สากล  
5. พัฒนาระบบบริหารจัดการศึกษาตามหลักธรรมาภิบาล  
6. พัฒนาระบบการบริหารและการจัดการศึกษาที่ตอบสนองความต้องการของบริบทเชิงพื้นที่สอดรับ

กับเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษสงขลา  
7. พัฒนาระบบการบริหารและการจัดการศึกษาที่ตอบสนองความต้องการของบริบทเชิงพื้นที่สอดรับ

กับเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้  
 
ประเด็นยุทธศาสตร์ (Strategy Issue)  
ยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนาการจัดการศึกษาเพ่ือความมั่นคง  
ยุทธศาสตร์ที่ 2 พัฒนากำลังคน การวิจัย เพื่อสร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศ  
ยุทธศาสตร์ที่ 3 พัฒนาศักยภาพคนให้มีคุณภาพ  
ยุทธศาสตร์ที่ 4 สร้างโอกาสและความเสมอภาคทางการศึกษา  
ยุทธศาสตร์ที่ 5 ส่งเสริมและจัดการศึกษาเพ่ือเสริมสร้างคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม  
ยุทธศาสตร์ที่ 6 พัฒนาระบบบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพ  
ยุทธศาสตร์ที่ 7 การจัดการศึกษาเพ่ือการพัฒนาชุมชนและสังคมอย่างยั่งยืนตามพระราโชบาย  
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เป้าประสงค์ (Goals)  
1. ประชาชนมีการเรียนรู้ตลอดชีวิต อนุรักษ์ภูมิปัญญาท้องถิ่น รักษ์สิ่งแวดล้อม และพัฒนาอย่างยั่งยืน  
2. ผู้เรียนมีความรู้ คู่คุณธรรมตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และเรียนรู้สู่อาชีพ ในภูมิภาค

อาเซียน  
3. ประชาชนมีโอกาสการเข้าถึงบริการการศึกษาอย่างทั่วถึง และเกิดการเรียนรู้ตลอดชีวิต  
4. หน่วยงานทางการศึกษายกระดับคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาชาติสู่สากล  
5. หน่วยงานทางการศึกษามีระบบบริหารจัดการศึกษาตามหลักธรรมาภิบาลภายใต้หลักการ มีส่วนร่วม 

และบูรณาการการทำงานเพ่ือให้เกดิความคุ้มค่า  
6. หน่วยงานทางการศึกษาจัดการศึกษาให้ผู ้เร ียนมีความรู ้และทักษะด้านวิชาชีพ พร้อมเข้าสู่

ตลาดแรงงานในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษสงขลา  
7. หน่วยงานทางการศึกษาพัฒนารูปแบบการจัดการศึกษาที่เหมาะสมกับบริบทเชิงพื้นที่  
8. หน่วยงานทางการศึกษามีการบริหารและการจัดการศึกษาที ่สอดคล้องกับบริบทเชิงพื ้นที ่ใน        

เขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้  

เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ กลยุทธ์ และตัวชี้วัดภายใต้ประเด็นยุทธศาสตร์  
ยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนาการจัดการศึกษาเพื่อความม่ันคง  
เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์  
1. สถานศึกษามีหลักสูตรและกระบวนการจัดการเรียนรู้ที่ส่งเสริมความม่ันคงและปลอดภัยของประเทศ  
2. ชุมชนและสังคมจังหวัดสงขลามีความมั่นคงและปลอดภัย  
3. ชุมชนและสังคมจังหวัดสงขลามีส่วนร่วมในการอนุรักษ์สืบทอดศิลปวัฒนธรรมประเพณีและ

เสริมสร้างภูมิคุ้มกันทางสังคม  
กลยุทธ์  
1. พัฒนาการจัดการศึกษาในทุกระดับ ทุกกลุ่มเป้าหมายเพ่ือเสริมสร้างความมั่นคงของสถาบันหลักของ

ชาติและการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข  
2. ยกระดับคุณภาพและส่งเสริมโอกาสในการเข้าถึงการศึกษาในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัด

ชายแดนภาคใต้  
3. ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด และภัยคุกคามในทุกรูปแบบ  

ตัวช้ีวัด  
1. ร้อยละของสถานศึกษามีหลักสูตรและกระบวนการจัดการเรียนรู้ให้ผู้เรียนมีค่านิ ยม “เกิดมาต้อง

ตอบแทนบุญคุณแผ่นดิน”  
2. ร้อยละของสถานศึกษาในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้ สามารถพัฒนาคุณภาพ

การศึกษาได้อย่างมีประสิทธิภาพ  
3. ร้อยละของสถานศึกษาที่มีกิจกรรมส่งเสริมการดำเนินงานป้องกันและแก้ไขปัญหา ยาเสพติด และ

ภัยคุกคามในทุกรูปแบบ  
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ยุทธศาสตร์ที่ 2 พัฒนากำลังคน การวิจัย เพื่อสร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศ  
เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์  
1. หน่วยงานทางการศึกษาจัดการศึกษาให้ผู ้เร ียนมีความรู ้และทักษะด้านวิชาชีพ พร้อมเข้าสู่

ตลาดแรงงาน  
2. หน่วยงานทางการศึกษาส่งเสริมการวิจัยและพัฒนาเพื่อสร้างองค์ความรู้ และนวัตกรรมที่สร้า ง

ผลผลิต และมูลค่าเพ่ิมทางเศรษฐกิจ  
กลยุทธ์  
1. ผลิตและพัฒนากำลังคนให้มีสมรรถนะในสาขาที่ตรงตามความต้องการของตลาดแรงงาน และการ

พัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ  
2. ส่งเสริมการผลิตและพัฒนากำลังคนที่มีความเป็นเลิศเฉพาะด้าน  
3. ส่งเสริมการวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้หรือนวัตกรรมที่สร้างผลผลิต และมูลค่าเพ่ิมทางเศรษฐกิจ  
4. ส่งเสริม สนับสนุน การปรับรูปแบบการเรียนรู้ และการสอน เพื่อพัฒนาทักษะอาชีพและการมี      

งานทำให้เหมาะสมในแต่ละช่วงวัย  
ตัวช้ีวัด  
1. ร้อยละของสถานศึกษาที ่มีหลักสูตรการเร ียนการสอนตรงความต้องการของตลาดงานและ

อุตสาหกรรมเป้าหมายของประเทศ  
2. ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษาเข้าทำงานในสถานประกอบการ/ประกอบการเอง  
3. ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษาท่ีผ่านเกณฑ์มาตรฐานวิชาชีพ และคุณวุฒิวิชาชีพ  
4. ร้อยละของสถานศึกษาที่จัดการเรียนการสอนโดยใช้แนวทาง STEM ศึกษา   
5. ร้อยละของสถานศึกษาท่ีจัดการเรียนการสอนโดยใช้กระบวนการ Active Learning  
6. ร้อยละของผลงานวิจัยเพ่ือสร้างองค์ความรู้หรือนวัตกรรมที่สร้างมูลค่าเชิงพาณิชย์  

ยุทธศาสตร์ที่ 3 พัฒนาศักยภาพคนให้มีคุณภาพ  
เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์  
1. หน่วยงานทางการศึกษายกระดับคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาชาติสู่สากล  
2. เด็กสงขลาใฝ่เรียนรู้ อยู่อย่างพอเพียง 
 
กลยุทธ์  
1. ส่งเสริมสนับสนุนให้คนมีทักษะ ความรู้ ความสามารถและพัฒนาคุณภาพชีวิตอย่างเหมาะสมเต็ม

ตามศักยภาพในแต่ละช่วงวัย  
2. ส่งเสริมและบูรณาการการจัดการเรียนการสอน และการเรียนรู้ให้ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรม และ

ความเป็นพลเมือง  
3. ส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนาศักยภาพครู และบุคลากรทางการศึกษาด้วยรูปแบบที่หลากหลาย  
4. ส่งเสริมการพัฒนาผู้เรียนให้มีศักยภาพรองรับการเป็นจังหวัด MICE City  
5. ส่งเสริมสนับสนุนให้เด็กสงขลาใฝ่เรียนรู้ อยู่อย่างพอเพียง  
ตัวช้ีวัด  
1. ร้อยละของสถานศึกษาที่จัดการเรียนรู้ที่ส่งเสริมกระบวนการคิดวิเคราะห์  
2. ร้อยละของสถานศึกษาที่จัดการศึกษาให้ผู้เรียนสามารถใช้ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร  
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3. ร้อยละของสถานศึกษาที่จัดสอนภาษาต่างประเทศเป็นภาษาท่ีสาม  
4. ร้อยละของสถานศึกษาที่มีผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติเพิ่มข้ึนตามเป้าหมายที่กำหนด  
5. ร้อยละของสถานศึกษาที่จัดการศึกษาได้ตามมาตรฐานการศึกษาแต่ละช่วงวัย  
6. ร้อยละของสถานศึกษาส่งเสริมและบูรณาการการจัดการเรียนการสอน และการเรียนรู้ให้ผู้เรียนมี

คุณธรรม จริยธรรม และความเป็นพลเมือง  
7. ร้อยละของครูและบุคลากรทางการศึกษาที่ได้รับการพัฒนาตามมาตรฐานวิชาชีพ และสามารถ

ปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ  
 
ยุทธศาสตร์ที่ 4 สร้างโอกาสและความเสมอภาคทางการศึกษา  
เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์  
ประชาชนมีโอกาสการเข้าถึงบริการการศึกษาอย่างทั่วถึง และเกิดการเรียนรู้ตลอดชีวิต  
กลยุทธ์  
1. เพิ่มโอกาส และความเสมอภาคในการเข้าถึงการศึกษาที่มีคุณภาพ  
2. ส่งเสริมและพัฒนากระบวนการเรียนรู้เพ่ือการพัฒนาคนไทยทุกช่วงวัยให้มีคุณภาพชีวิตที่ดี  
3. ส่งเสริมและพัฒนาแพลตฟอร์มการเรียนรู้ผ่านระบบดิจิทัลที่เหมาะสมเพื่อการศึกษาสำหรับคนทุก

ช่วงวัย  
ตัวช้ีวัด  
1. ร้อยละของสถานศึกษาที่มีระบบการดูแลช่วยเหลือผู้เรียนที่มีประสิทธิภาพ  
2. ร้อยละของผู้เรียนออกกลางคันท่ีได้รับการดูแลและส่งต่อไปยังหน่วยงานทางการศึกษาอ่ืน  
3. ร้อยละของผู้พิการ ผู้ด้อยโอกาสและผู้มีความสามารถพิเศษได้รับการศึกษาในรูปแบบที่เหมาะสม  
4. ร้อยละของสถานศึกษาที่ได้รับการสนับสนุนทุน และทรัพยากรทางการศึกษาจากบุคคล/หน่วยงาน/

องค์กร/มูลนิธิเพ่ือสนับสนุนการศึกษาของผู้เรียน  
5. ร้อยละของสถานศึกษาที่นำระบบเทคโนโลยีดิจิทัลมาใช้เป็นเครื่องมือในการแก้ปัญหาและยกระดับ

ผลสัมฤทธิ์มาใช้ในการจัดการเรียนการสอน  
ยุทธศาสตร์ที่ 5 ส่งเสริม และจัดการศึกษาเพื่อเสริมสร้างคุณภาพชีวิตท่ีเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม  
เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์  
1. ประชาชนมีการเรียนรู้ตลอดชีวิต อนุรักษ์ภูมิปัญญาท้องถิ่น รักษ์สิ่งแวดล้อม และพัฒนาอย่างยั่งยืน  
2. ชุมชนจังหวัดสงขลามีคุณภาพชีวิตที่ดี  
กลยุทธ์  
1. ส่งเสริมและสนับสนุนการป้องกัน อนุรักษ์ และฟ้ืนฟูทรัพยากรธรรมชาติ  
2. ส่งเสริม และพัฒนาหลักสูตรกระบวนการเรียนรู้ แหล่งเรียนรู้และสื่อการเรียนรู้ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับ

การสร้างเสริมคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม  
3. พัฒนาองค์ความรู้ งานวิจัยด้านการเสริมสร้างคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม  
ตัวช้ีวัด  
1. ร้อยละของสถานศึกษาที่จัดกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้เพื่อพัฒนาให้ผู ้เรียนมีจิตสำนึกป้องกัน 

อนุรักษ์ และฟ้ืนฟูทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อมในชุมชน และรักชุมชน  
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2. ร้อยละของสถานศึกษา มีหลักสูตร แหล่งเรียนรู้และสื่อการเรียนรู้ที่พัฒนาผู้เรียนให้มีคุณภาพชีวิตที่
เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมตามเกณฑ์ท่ีกำหนด  

3. ร้อยละของผู้เรียนที่ได้รับการพัฒนาองค์ความรู้/งานวิจัยที่พัฒนาผู้เรียนให้มีคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตร
กับสิ่งแวดล้อม  

4. ร้อยละของสถานศึกษาท่ีส่งเสริมผู้เรียนให้มีการพัฒนางานวิจัย/นวัตกรรมที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม  

ยุทธศาสตร์ที่ 6 พัฒนาระบบบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพ  
เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์  
1. หน่วยงานทางการศึกษามีระบบบริหารจัดการศึกษาตามหลักธรรมาภิบาลภายใต้หลักการมีส่วนร่วม 

และบูรณาการการทำงานเพ่ือให้เกิดความคุ้มค่า  
2. หน่วยงานทางการศึกษาพัฒนารูปแบบการจัดการศึกษาที่เหมาะสมกับบริบทพ้ืนที่  
3. หน่วยงานทางการศึกษามีการบริหารและการจัดการศึกษาที่สอดคล้องกับบริบทเชิงพื้นที่ในเขต

พัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้  
กลยุทธ์  
1. สร้างระบบและกลไกการบริหารจัดการหน่วยงานและสถาบันการศึกษาให้มีประสิทธิภาพ  
2. พัฒนาระบบบริหารงานบุคคล ของบุคลากรทางการศึกษาให้มีประสิทธิภาพ  
3. ส่งเสริมและสนับสนุนการมีส่วนร่วมทุกภาคส่วนในการจัดการศึกษา  
4. ใช้เทคโนโลยีในการบริหารจัดการศึกษาในเขตพ้ืนที่ปกติและพ้ืนที่พิเศษ  
5. พัฒนาระบบฐานข้อมูลกลางทางการศึกษาให้มีประสิทธิภาพและสามารถใช้ประโยชน์ร่วมกันได้  
6. การปรับตัวด้านการบริหารจัดการต่อสถานการณ์การระบาดของโรคติดต่อ  
ตัวช้ีวัด  
1. ร้อยละของหน่วยงานที่มีระบบและกลไกบริหารจัดการที่ยึดหลักธรรมาภิบาลซึ่งผ่านการประเมิน

ตามเกณฑ์ที่กำหนด  
2. ร้อยละของหน่วยงานมีภาคีเครือข่ายที่เข้ามามีส่วนร่วมในการส่งเสริมการจัดการศึกษา  
3. ร้อยละของหน่วยงานที่มีประสิทธิภาพการปฏิบัติงานเพิ่มข้ึนจากการใช้เทคโนโลยี  
4. ระดับความพึงพอใจของผู้ใช้ข้อมูลสารสนเทศทางการศึกษาเพื่อการบริหารจัดการ  
5. ร้อยละของสถานศึกษาที่มีการจัดการที่ดีเพ่ือการป้องกัน และควบคุมการระบาดของโรคติดต่อ  

ยุทธศาสตร์ที่ 7 การจัดการศึกษาเพื่อการพัฒนาชุมชนและสังคมอย่างย่ังยืนตามพระราโชบาย  
เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์  
1. ชุมชนและสังคมมีการพัฒนาอย่างยั่งยืนเมื่อมีการขับเคลื่อนการพัฒนาตามแนวพระราโชบาย  
2. ผู้เรียนจังหวัดสงขลามีคุณธรรมจริยธรรม มีทักษะพ้ืนฐานในการดำรงตนเป็นพลเมืองดีของสังคม  
3. ผู้เรียนมีทักษะอาชีพและมีพ้ืนฐานชีวิตที่ดี  
กลยุทธ์  
1. การปลูกฝังทัศนคติที่ดีของผู้เรียนต่อบ้านเมือง  
2. การส่งเสริมและพัฒนาทักษะพื้นฐานชีวิตผู้เรียนเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดี  
3. การขับเคลื่อนปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่การประยุกต์ใช้ในการประกอบอาชีพทุกสาขาและ    

ทุกระดับ  
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4. การพัฒนากระบวนการเรียนรู้เพ่ือเสริมสร้างความเป็นพลเมืองดีและเป็นกำลังในการพัฒนาประเทศ  
ตัวช้ีวัด  
1. ร้อยละของผู้เรียนมีความรู้ความเข้าใจในขนบธรรมเนียมประเพณีศิลปวัฒนธรรมไทยอนุรักษ์และ  

สืบทอดภูมิปัญญาของชุมชนและท้องถิ่น  
2. ร้อยละของสถานศึกษามีองค์ความรู้/นวัตกรรมการสร้างเสริมคุณธรรม จริยธรรมที่เผยแพร่ได้ และ/

หรือมีแผนการเรียนรู้สร้างเสริมคุณธรรมจริยธรรมในชั้นเรียน  
3. ร้อยละของผู้เรียนมีความเข้าใจหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง อย่างลึกซึ้ง นำไปประยุกต์ใช้ได้

กับการประกอบอาชีพได้ทุกสาขาและทุกระดับ  
4. ร้อยละของผู้เรียนตระหนักรู้ในหน้าที่ความเป็นพลเมืองที่ดี  

9. แผนพัฒนาการศึกษาสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสงขลา สตูล  
    พ.ศ. 2563 – 2565  

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสงขลา สตูล ได้จัดทำแผนพัฒนาการศึกษาสำนักงาน   
เขตพื้นที ่การศึกษามัธยมศึกษาสงขลา สตูล พ.ศ. 2563 – 2565 โดยมีวิสัยทัศน์ “สำนักงานเขตพื้นที่
การศึกษามัธยมศึกษาสงขลา สตูล เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้คู ่คุณธรรมบริหารจัดการศึกษาที่มีคุณภาพสู่
มาตรฐานระดับสากลในสังคมพหุวัฒนธรรม ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” ยุทธศาสตร์ในการพัฒนา
ตามทิศทางการพัฒนาการศึกษาทั้งหมด 6 ยุทธศาสตร์ ประกอบด้วย ยุทธศาสตร์ที่ 1 จัดการศึกษาเพื่อความ
มั่นคงของมนุษย์ ยุทธศาสตร์ที่ 2 การจัดการศึกษาเพ่ือเพ่ิมความสามารถในการแข่งขัน ยุทธศาสตร์ที่ 3 ส่งเสริม
สนับสนุนการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา ยุทธศาสตร์ที่ 4 ขยายโอกาสการเข้าถึงบริการทางการศึกษา
และการเรียนรู ้อย่างมีคุณภาพ ยุทธศาสตร์ที ่ 5  จัดการศึกษาเพื ่อเสริมสร้างคุณภาพชีวิตที ่เป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล้อม ยุทธศาสตร์ที่ 6 พัฒนาระบบบริหารจัดการและส่งเสริมการมีส่วนร่วม  

10. การวิเคราะห์สภาพแวดล้อม (SWOT Analysis) 
 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสงขลา สตูล ดำเนินการวิเคราะห์สถานการณ์ โดยใช้
เทคนิค SWOT Analysis โดยวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายนอก และสภาพแวดล้อมภายใน  ซึ่งมี 4 ประเด็น 
ดังนี้ 

1. สภาพแวดล้อมภายในที่เป็นจุดแข็ง (Strengths : S) หมายถึง ปัจจัยหลักของสภาพแวดล้อม
ภายในหน่วยงานที่เป็นจุดแข็ง ข้อดี หรือข้อเด่นที่จะทำให้หน่วยงานประสบผลสำเร็จ บรรลุวัตถุประสงค์ 

2. สภาพแวดล้มภายในที่เป็นจุดอ่อน (Weaknesses : W) หมายถึง ปัจจัยหลัก สภาพแวดล้อม
ภายในหน่วยงานที่เป็นจุดอ่อน ข้อด้อย หรือจุดที่ควรพัฒนาส่งผลเสียต่อการดำเนินงานของหน่วยงานที่ยังไม่
บรรลุวัตถุประสงค์ 

3. สภาพแวดล้อมภายนอกที ่เป็นโอกาส (Opportunities : O) หมายถึง ปัจจัยหลักของ
สภาพแวดล้อมภายนอกหน่วยงานที่เป็นโอกาส เอื้ออำนวย หรือสนับสนุนหน่วยงานให้ประสบผลสำเร็จบรรลุ
วัตถุประสงค์ 
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4. สภาพแวดล ้อมภายนอกที ่ เป ็นอ ุปสรรค (Threats : T) หมายถ ึง ป ัจจ ัยหล ักของ
สภาพแวดล้อมภายนอกหน่วยงานที่เป็นอุปสรรค ภัยคุกคาม หรือข้อจำกัดที ่จะทำให้การดำเนินงานของ
หน่วยงานไม่ประสบผลสำเร็จหรือยังไม่บรรลุวัตถุประสงค์ 

สรุปสถานการณ์ (SWOT Analysis) ของสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาสงขลา สตูล 
พบว่า มีจุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส และอุปสรรค ดังนี้ 
 ปัจจัยภายใน           
     จุดแข็ง (Strengths : S) 

1. มีโครงสร้างการบริหารที่ชัดเจน  
2. มีโรงเรียนต้นแบบที่หลากหลาย 
3. นักเรียนมีสมรรถนะที่หลากหลายได้รับรางวัลระดับชาติ ระดับนานาชาติ 
4. ครูและบุคลากรทางการศึกษามีความเชี่ยวชาญและมีความสามารถเฉพาะด้าน 
5. ครูและบุคลากรทางการศึกษา มีความรัก สามัคคี และผูกพันต่อองค์กร 
6. บุคลากรมีความรู้ความสามารถท่ีหลากหลาย 
7. บุคลากรมีความกระตือรือร้น ทำงานเป็นทีม ทำงานอย่างมีส่วนร่วม 

   8. การบริหารจัดการงบประมาณที่มีประสิทธิภาพ    
  9. มีวัสดุอุปกรณ์เพียงพอ 
     10. การบริหารจัดการอย่างเป็นระบบ 
       11. การบริหารงานแบบมีส่วนร่วมโดยใช้สหวิทยาเขตเป็นฐาน 
       12. มีค่าเฉลี่ยผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั ้นพื้นฐาน (O-NET) ระดับเขตพื้นที่
การศึกษาสูงกว่าระดับประเทศทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ 

จุดอ่อน (Weaknesses : W) 
1. มีสถานศึกษาขนาดเล็กจำนวนมาก  
2. มีนักเรียนบางส่วนด้อยโอกาสและยากจนพิเศษ 

       3. การใช้ภาษาถ่ินในการสื่อสารทำให้ยากต่อการจัดการเรียนรู้  
  4. ครูบางส่วนมีการจัดการเรียนการสอนยึดเนื้อหาจากหนังสือเรียนมากกว่ามาตรฐานการ

เรียนรู้ 
  5. ครูจัดการเรียนรู้ แบบ Active Learning น้อย  
  6. ครูและบุคลากรทางการศึกษามีงานวิจัยและนวัตกรรมเพ่ือพัฒนาการศึกษาน้อย 
  7. โรงเรียนสว่นหนึ่งภาพรวมอัตรากำลังเกินเกณฑ์ แต่ขาดแคลนบางวิชาเอก  
  8. ครูและบุคลากรทางการศึกษาไม่ครบตามกรอบอัตรากำลัง 

      9. การบริหารจัดการข้อมูลสารสนเทศไม่เป็นระบบ 
10. การบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมเทคโนโลยียังไม่เต็มประสิทธิภาพ 
11. การนิเทศภายในของสถานศึกษายังไม่เข้มแข็งและขาดการประสานการนิเทศภายนอก 
12. การจัดระบบบริหารจัดการดูแลโรงเรียนตามบริบทเชิงพื้นที่และขนาดโรงเรียนยังไม่

เหมาะสม 



71 
 
 

                

แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 สพม.สขสต        

      ปัจจัยภายนอก 
โอกาส (Opportunities : O) 
1. เป็นศูนย์กลางทางการศึกษาทุกระดับและมีมหาวิทยาลัยหลายแห่ง 
2. หน่วยงานภาครัฐและเอกชนให้ความร่วมมือและให้การสนับสนุนในการจัดการศึกษา 
3. จังหวัดสงขลาตั้งอยู่ในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษสงขลา 
4. ตั้งอยู่ในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้ 
5. จังหวัดสตูลเป็นพื้นที่นวัตกรรมทางการศึกษา 
6. มีแหล่งเรียนรู้ แหล่งท่องเที่ยวที่ส่งเสริมการเรียนรู้ที่หลากหลาย 
7. มีสภาพทางภูมิศาสตร์ ที่ดี เอื้อต่อการเรียนรู้ 
8. เป็นสังคมพหุวัฒนธรรมมีวัฒนธรรมประเพณีที ่หลากหลายเกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้      

ข้ามวัฒนธรรม 
9. มีเทคโนโลยีและการสื่อสารที่ทันสมัยครอบคลุมทุกพ้ืนที่ 
10. เป็นศูนย์กลางด้านการคมนาคมและขนส่ง 
11. เป็นศูนย์กลางการค้าเศรษฐกิจภาคใต้ 
12. มีนโยบายด้านการศึกษาที่ชัดเจนสอดรับกันทุกระดับ 
อุปสรรค (Threats : T) 
1. นโยบายการศึกษาเปลี่ยนแปลงบ่อย 
2. เกณฑ์การกำหนดอัตรากำลังทำให้การจัดสรรอัตรากำลังครูไม่เพียงพอ 
3. ปัญหาสังคมครอบครัวแตกแยก 
4. เหตุการณ์ความไม่สงบในพ้ืนที่ 
5. ปัญหายาเสพติดในชุมชน 
6. การขยายตัวของชุมชนเมืองและการเข้ามาของแรงงานต่างด้าวทำให้เกิดการเคลื่อนย้าย

ประชากรวัยเรียน 
7. ประชากรวัยเรียนลดลง 
8. ค่าครองชีพสูง ผู้ปกครองมีรายได้น้อย ยากจน 
9. เป็นสังคมเกษตรกรรมรายได้ไม่แน่นอน 
10. ได้รับการจัดสรรงบประมาณล่าช้าทำให้ไม่สามารถดำเนินโครงการตามเวลาที่กำหนดได้ 
11. ได้รับการจัดสรรงบประมาณไม่เป็นไปตามแผนที่วางไว้ 
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ส่วนที่ 3 

   สาระสำคัญของแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 
    ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสงขลา สตูล  

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสงขลา สตูล ได้ศึกษาวิเคราะห์บริบทที่เกี่ยวข้อง 
ประกอบด้วยพระบรมราโชบายด้านการศึกษา ของพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทร          
มหาวชิราลงกรณฯ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว กรอบยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ 20 ปี (พ.ศ.2561 - 2580) 
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที ่ 12 (พ.ศ. 2560-2564) แผนการศึกษาแห่งชาติ            
พ.ศ. 2560 - 2579 นโยบายรัฐบาล นโยบายและจุดเน้นกระทรวงศึกษาธิการ นโยบายสำนักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั ้นพื ้นฐาน นโยบายการพัฒนาการศึกษาจังหวัดสงขลา และ ผลวิเคราะห์
สภาพแวดล้อมของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสงขลา สตูล มากำหนดเป็นแนวทางในการ
ดำเนินงาน เน้นความพร้อม และการสร้างความเข้มแข็ง ของระบบการบริหารจัดการแบบการมีส่วนร่วมทั้ง
องค์กร บูรณาการการบริหารงบประมาณเชิงยุทธศาสตร์ ยึดหลัก ธรรมาภิบาล ให้ความสำคัญในด้านความ
โปร่งใส ถูกต้อง มีคุณธรรม รวมทั้งการกระจายอำนาจการบริหารจัดการให้บุคลากรทุกระดับมีส่วนร่วม
รับผิดชอบ ปรับปรุง พัฒนางานอย่างเป็นระบบโดยได้กำหนด วิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าประสงค์ กลยุทธ์ และ
แนวทางในการดำเนินการ ดังนี้  

  วิสัยทัศน์ (Vision) 
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสงขลา สตูล เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้คู่คุณธรรม

บริหารจัดการศึกษาที่มีคุณภาพสู่มาตรฐานระดับสากลในสังคมพหุวัฒนธรรม ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง 

นิยามวิสัยทัศน์: 
องค์กรแห่งการเรียนรู้คู่คุณธรรม  หมายถึง องค์กรที่บุคลากรมกีารแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกัน  

สร้างช่องทางการเรียนรู้ เพื่อเอื้อโอกาส ในการพัฒนาตนเองและองค์กรสู่ความเป็นเลิศ สร้างองค์ความรู้ที่ดี
ที่สุดขององค์กร (best practice) ให้ทันและรองรับต่อการเปลี่ยนแปลงของสังคมโลกมีจิตสำนึกและดำรงตน
อยู่ในความดีงาม 

บริหารจัดการศึกษาที่มีคุณภาพ  หมายถึง การประสาน ส่งเสริม สนับสนุนและพัฒนา
สถานศึกษา ในการพัฒนาผู้เรียน ให้มีทัศนคติที่ถูกต้องต่อบ้านเมือง มีพ้ืนฐานชีวิตที่มั่นคง มีคุณธรรม มีงานทำ 
มีอาชีพเป็นพลเมืองที่ดี ใช้ชีวิตอย่างมีความสุขในสังคมโลก  

มาตรฐานระดับสากล  หมายถึง  ผู้เรียนมีศักยภาพเป็นพลโลก การจัดการเรียนการสอน
เทียบเคียงมาตรฐานสากล และการบริหารจัดการด้วยระบบคุณภาพ 

สังคมพหุวัฒนธรรม  หมายถึง  การจัดการศึกษาให้อยู่ร่วมกันในสังคมที่มีวัฒนธรรมที่
หลากหลายอย่างสันติสุข   



73 
 

 

        แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 สพม.สขสต 

   หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  หมายถึง การน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง มาเป็นแนวทางในการทำงานเพื่อให้การประสาน ส่งเสริม สนับสนุนการจัดการศึกษามีประสิทธิภาพ
และเกิดประโยชน์สูงสุด 
 
 ค่านิยมองค์การ (Core Values) 
  “ถือประโยชน์ของนักเรียนและสถานศึกษาเป็นสำคัญ” 
    (Students and Schools Come First : SSCF) 

พันธกิจ (Mission) 
1. น้อมนำพระบรมราโชบายด้านการศึกษาของพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทร   

มหาวชิราลงกรณฯ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวสู่การจัดการศึกษาของสถานศึกษา 
2. ประสาน ส่งเสริม สนับสนุนกำกับ ติดตามและประเมินคุณภาพการจัดการศึกษาของสถานศึกษา 

ให้มีคุณภาพ สอดคล้องและทันต่อการเปลี่ยนแปลงของโลกศตวรรษที่ 21  
3. พัฒนาการให้บริการทางการศึกษาอย่างทั่วถึง เป็นธรรม และได้มาตรฐานคุณภาพสู่สากล 
4. ประสาน ส่งเสริม สนับสนุนการจัดการศึกษาของบุคคล องค์กร และสถาบันอ่ืนๆ 
5. พัฒนาสำนักงานและสถานศึกษาให้เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้คู่คุณธรรมอย่างมีส่วนร่วม 
6. ปลูกฝัง คุณธรรม จริยธรรมและการอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุขในสังคมพหุวัฒนธรรม บนพื้นฐาน

หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง    

เป้าประสงค์รวม (Goals)  
1. นักเรียนมีทัศนคติที่ถูกต้องต่อบ้านเมือง มีพื้นฐานชีวิตที่มั่นคง มีคุณธรรม มีงานทำ มีอาชีพและ

เป็นพลเมืองที่ด ี
2. นักเร ียนมีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา เทียบเคียงมาตรฐานระดับสากลบนพื ้นฐาน                        

ของความเป็นไทย  
3. นักเรียนทุกคนได้รับโอกาสทางการศึกษาอย่างเสมอภาค และเท่าเทียม 
4. ครูและบุคลากรทางการศึกษา ปฏิบัติงานตามสมรรถนะวิชาชีพและมาตรฐานวิชาชีพ 
5. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 16 และสถานศึกษา บริหารจัดการศึกษา ที่มี

คุณภาพและได้มาตรฐาน  
6. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 16 และสถานศึกษา นำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ

พอเพียงมาประยุกต์ใช้ในการบริหารจัดการและพัฒนาคุณภาพการศึกษา 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 จัดการศึกษาเพื่อความม่ันคงของมนุษย์ 
กลยุทธ์ 
1. ส่งเสริมและสนับสนุนให้สถานศึกษาน้อมนำพระบรมราโชบายด้านการศึกษาของพระบาทสมเด็จ 

พระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินธร มหาวชิราลงกรณฯ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวสู่การปฏิบัติ 
2.  ความมั่นคงของสถาบันหลักและการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรง

เป็นประมุข 
3.  เสริมสร้างการอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุขในสังคมพหุวัฒนธรรม 
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4. ปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรม และค่านิยมที่พึงประสงค์ การอยู่ร่วมกันและดำรงตนตามหลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียง 

ยุทธศาสตร์ที่ 2 การจัดการศึกษาเพื่อเพิ่มความสามารถในการแข่งขัน 
กลยุทธ์ 
 1. เสริมสร้างความเข้มแข็งในการพัฒนาผู้เรียนอย่างมีคุณภาพ  
 2. พัฒนาคุณภาพกระบวนการเรียนรู้  
 3. สร้างขีดความสามารถในการแข่งขันทุกระดับ 
 4. ส่งเสริม สนับสนุนการทำวิจัยและนำผลการวิจัยไปใช้ในการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา 

ยุทธศาสตร์ที่ 3 ส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา 
กลยุทธ์ 
1. พัฒนาระบบการบริหารงานบุคคลให้มีประสิทธิภาพ  
2. พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาให้สามารถจัดการเรียนรู ้อย่างมีคุณภาพในรูปแบบที่

หลากหลาย สอดคล้องกับบริบทของพ้ืนที่  

ยุทธศาสตร์ที่ 4 ขยายโอกาสการเข้าถึงบริการทางการศึกษาและการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ 
กลยุทธ์ 
1. เพ่ิมโอกาส ในการเข้าถึงบริการทางการศึกษาที่มีคุณภาพ อย่างเท่าเทียมและทั่วถึง 
2. ลดความเลื่อมล้ำทางการศึกษา 

ยุทธศาสตร์ที่ 5  จัดการศึกษาเพื่อเสริมสร้างคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
กลยุทธ์ 
ส่งเสริมการจัดกระบวนการเรียนรู้ สร้างจิตสำนึก และสร้างเครือข่ายความร่วมมือ เพื่อสร้างเสริ ม

คุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกบัสิ่งแวดล้อมตามแนวทางหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

ยุทธศาสตร์ที่ 6 พัฒนาระบบบริหารจัดการและส่งเสริมการมีส่วนร่วม 
กลยุทธ์ 
1. พัฒนาระบบบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพ 
2. สร้างความเข้มแข็งในการบริหารจัดการแบบมีส่วนร่วม 
3. ส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน 
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ยุทธศาสตร์/กลยุทธ์/ตัวชี้วัด/มาตรการ/แนวทาง 
ยุทธศาสตร์ที่ กลยุทธ์ ตัวช้ีวัด มาตรการ / แนวทาง 

1 จัดการศึกษา
เพ่ือความมั่นคง
ของมนุษย์ 

1.ส่งเสริมและ
สนับสนุนให้
สถานศึกษาน้อมนำ
พระบรมราโชบาย
ด้านการศึกษาของ
พระบาทสมเด็จ  
พระวชิรเกล้า
เจ้าอยู่หัวสู่การ
ปฏิบัติ 

1. ร้อยละของสถานศึกษา
ที่น้อมนำพระบรมราโชบาย 
ด้านการศึกษาของ
พระบาทสมเด็จ 
พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวสู่
การปฏิบัติ 

1. สนับสนุนการพัฒนาหลักสูตร
สถานศึกษาให้สอดคล้องกับ 
พระบรมราโชบายด้านการศึกษา
ของพระบาทสมเด็จ 
พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวตามความ
ต้องการของผู้เรียนชุมชนและ
บริบทของสถานศึกษา 

 2. เสริมสร้างความ
มั่นคงของสถาบัน
หลักและการ
ปกครองในระบอบ
ประชาธิปไตย อันมี
พระมหากษัตริย์ทรง
เป็นประมุข 
 
 

1. ร้อยละของสถานศึกษา
ที ่จัดกิจกรรมส่งเสริมการ
เร ียนรู ้ท ี ่สะท้อนความรัก
และธำรงรักษาสถาบันหลัก
ของชาติ และการยึดมั่นใน
ระบอบการปกครอง ใน
ระบอบประชาธิปไตย อันมี
พระมหากษัตริย ์ทรงเป็น
ประมุข 
2. ร้อยละของสถานศึกษา
นำศาสตร์พระราชามาใช้ใน
การจัดการเรียนรู้ 

1. สนับสนุนและเสริมสร้างความ
มั่นคงของสถาบันหลักและการ
ปกครองในระบอบประชาธิปไตย
อันมีพระมหากษัตริย ์ทรงเป็น
ประม ุข และน ้อมนำศาสตร์
พระราชามาใช ้ในการจ ัดการ
เรียนรู้ของผู้เรียนและชุมชน 

 3. เสริมสร้างการอยู่
ร่วมกันอย่างมี
ความสุขในสังคม 
พหุวัฒนธรรม 
 

1. ร้อยละของสถานศึกษา 
ที่จัดการเรียนรู้โดย 
บ ู รณากา รหล ั ก ส ู ต รที่
สอดคล ้องก ับส ั งคมพหุ
วัฒนธรรม 
2. ร้อยละของสถานศึกษา   
ในเขตพื ้นท ี ่พ ิ เศษม ีการ
พัฒนาการจ ัดการศ ึกษา
ตามบริบทของพ้ืนที่ 

1. ส่งเสริมและสนับสนุนการ  
จัดการศึกษาเพ่ือการอยู่ร่วมกัน
อย่างมีความสุขในสังคม          
พหุวัฒนธรรม 
2. ส่งเสริมและสนับสนุนการ   
จัดการศึกษาในพ้ืนที่พิเศษเป็น
การเฉพาะตามสภาพของพ้ืนที่ 
ในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจ
จังหวัดชายแดนภาคใต้และ           
เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ 

 4.ปลูกฝังคุณธรรม 
จริยธรรมและ
ค่านิยมท่ีพึงประสงค์ 
การอยู่ร่วมกันและ
ดำรงตนตามหลัก

1. ร้อยละของสถานศึกษา 
ท ี ่จ ัดการเร ียนร ู ้ปล ูกฝัง
คุณธรรม จริยธรรม และ
ค่านิยมที ่พึงประสงค์ การ
อยู่ร่วมกันและดำรงตนตาม

1.ส่งเสริมสนับสนุนสถานศึกษา
ให้ปลูกฝังผู้เรียนด้านคุณธรรม 
จริยธรรม ตามค่านิยมหลักของ
คนไทย 12 ประการ และการ
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ยุทธศาสตร์ที่ กลยุทธ์ ตัวช้ีวัด มาตรการ / แนวทาง 
ปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง 

หลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง 
2.ร้อยละของนักเรียนมี
คุณธรรมจริยธรรม 
คุณลักษณะอันพึงประสงค์
ตามหลักสูตรและค่านิยม
หลักของคนไทย12 
ประการ 
3. ร้อยละของนักเร ียนที่
ผ่านกิจกรรมในเครื่องแบบ 

ดำรงตนตามหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง 
2. ส ่ ง เ ส ร ิ ม ให ้ ส ถ านศ ึ กษา          
จัดกิจกรรมตามเครื่องแบบ 
 

ยุทธศาสตร์ที่ 2 
ด้านการจัด
การศึกษาเพ่ือ
เพ่ิมความ 
สามารถในการ
แข่งขัน 
 

1. เสริมสร้างความ
เข้มแข็งในการพัฒนา
ผู้เรียนอย่างมี
คุณภาพ 

1. ร้อยละของสถานศึกษา 
มีกระบวนการวัดและ
ประเมินผลด้วยวิธีการ       
ที่หลากหลาย 
2.ร้อยละของนักเรียนที่มี
คะแนนการทดสอบทาง
การศึกษาระดับชาติขั้น
พ้ืนฐาน (O-NET) มากกว่า
ร้อยละ 50 เปรียบเทียบ
กับปีการศึกษาที่ผ่านมา 
3.ร้อยละของนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 1,2 เข้ารับ
การทดสอบกลางของ
สำนักงานคณะกรรมการ
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
4. ร้อยละของนักเรียนที่
อ่านหนังสือตามเกณฑ์ที่
กำหนด 
5. ร้อยละของสถานศึกษา   
ที่จัดการเรียนรู้ในศตวรรษ   
ที่ 21 ตามสภาพความ
ต้องการ และบริบทของ   
แต่ละพ้ืนที่ 
6. ร้อยละของนักเรียนที่มี
คุณลักษณะและทักษะการ
เรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 

- ส่งเสริม สนับสนุนการทดสอบ
ทางการศึกษาระดับชาติขั้น
พ้ืนฐาน(O-NET) และระบบการ
ทดสอบกลางของสำนักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้น
พ้ืนฐานพร้อมนำผลการประเมิน
มาใช้ในการพัฒนาคุณภาพ 
-ส่งเสริม สนับสนุนให้
สถานศึกษาจัดกระบวนการ
เรียนรู้ตามหลักสูตรมุ่งพัฒนา
ผู้เรียนที่เน้นคุณลักษณะและ
ทักษะในศตวรรษที่ 21 
- ส่งเสริม สนับสนุนให้
สถานศึกษาปรับปรุงหลักสูตร
สถานศึกษาระเบียบการวัดและ
ประเมินผล 

 



77 
 

 

        แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 สพม.สขสต 

ยุทธศาสตร์ที่ กลยุทธ์ ตัวช้ีวัด มาตรการ / แนวทาง 
7.ร้อยละของสถานศึกษา
ปรับปรุงหลักสูตร
สถานศึกษา 
 8. ร้อยละของนักเรียนที่
ได้รับการแก้ไขปัญหาอ่าน 
ไม่คล่อง เขียนไม่คล่อง 

 2. พัฒนาคุณภาพ
กระบวนการเรียนรู้  
 

1. ร้อยละของสถานศึกษา    
ที่เน้นการจัดการเรียน    
การสอนสะเต็มศึกษา 
(STEM Education)  
2. ร้อยละของผู้เรียนผ่าน
เกณฑ์การประเมิน
ความสามารถด้านการใช้
ภาษาอังกฤษและ
ภาษาต่างประเทศที่ 2 เพ่ือ
การสื่อสาร 
3. ร้อยละของสถานศึกษา
มีการจัดการศึกษา
วิทยาการคำนวณ 
4. ร้อยละของสถานศึกษา
มีการจัดการเรียนรู้ที่
หลากหลาย 

- ส่งเสริม สนับสนุนสถานศึกษา
เน้นการจัดการเรียนการสอนสะ
เต็มศึกษา(STEM Education)  
- ส่งเสริมการเรียนการสอน
ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร 
และภาษาต่างประเทศที่ 2 อย่าง
น้อย 1 ภาษา  
- ส่งเสริม สนับสนุนให้
สถานศึกษามีการจัดการศึกษา
วิทยาการคำนวณ และการ
ออกแบบเทคโนโลยี 
 
 
-ส่งเสริมสนับสนุนให้สถานศึกษา
จัดการเรียนรู้ที่หลากหลาย 

 3. สร้างขีด
ความสามารถในการ
แข่งขันทุกระดับ 

 

1.จำนวนของสถานศึกษา    
ที่เปิดห้องเรียนพิเศษหรือ
แผนการเรียนเฉพาะด้าน
เพ่ิมข้ึน  
2.ร้อยละของสถานศึกษา   
ที่เตรียมความพร้อมในการ
ประเมินระดับนานาชาติ 
PISA 
3.ร้อยละของสถานศึกษา  
มีการจัดกิจกรรมเพ่ือ
การศึกษาต่อ การประกอบ
อาชีพ และการพัฒนา
บุคลิกภาพอย่างเหมาะสม 
4.ร้อยละของนักเรียนที่
ได้รับการพัฒนาคุณภาพ

-ส่งเสริม สนับสนุนสถานศึกษา 
ที่มีความพร้อม ในการเปิด
ห้องเรียนพิเศษหรือแผนการ
เรียนเฉพาะด้าน 
- ส่งเสริม สนับสนุนสถานศึกษา
ในการเตรียมความพร้อมในการ
ประเมินระดับนานาชาติ PISA 
 -ส่งเสริม สนับสนุนการจัด
กิจกรรม การบริการเพ่ือ
การศึกษาต่อ การประกอบอาชีพ 
ให้ผู้เรียนรู้จักและเข้าใจตนเอง 
สามารถวางแผนชีวิตด้าน         
การเรียน การประกอบอาชีพ     
ในอนาคต รวมทั้งสามารถ
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ยุทธศาสตร์ที่ กลยุทธ์ ตัวช้ีวัด มาตรการ / แนวทาง 
การเรียนรู้สู่สากล มีความ
พร้อมในการเข้าแข่งขันตาม
เกณฑ์มาตรฐาน 
 

ปรับตัวได้อย่างเหมาะสมและ 
อยู่ร่วมกับผู้อ่ืนได้อย่างมีความสุข 
- ส่งเสริม สนับสนุนนักเรียนที่มี
ความสามารถเข้าแข่งขัน       
ทุกระดับ 
- ส่งเสริม สนับสนุน การจัด
กิจกรรมการแข่งขันวิชาการให้มี
ประสิทธิภาพเน้นการดำเนินงาน
ครบวงจร มีส่วนร่วมอย่างทั่วถึง 

 4. ส่งเสริม 
สนับสนุนการทำวิจัย
และนำผลการวิจัยไป
ใช้ในการพัฒนา
คุณภาพการจัดการ       
ศึกษา 

1.ร้อยละของงานวิจัยหรือ
นวัตกรรม ที่นำไปใช้
ประโยชน์ในการพัฒนา
คุณภาพการศึกษา 
2.ร้อยละของผลงานวิจัยที่
ได้รับการเผยแพร่ ตีพิมพ์
ต่อจำนวนครูและบุคลากร
ทางการศึกษา 

- ส่งเสริม ให้มีการวิจัยและ
พัฒนานวัตกรรมที่เก่ียวกับการ
จัดการเรียนรู้ การเรียนการสอน 
การนิเทศ การบริหารจัดการ  
-ส่งเสริมให้สถานศึกษามีความ
เป็นเลิศทางวิชาการ โดยใช้
งานวิจัยและสร้างนวัตกรรมเพ่ือ
เป็นฐานในการพัฒนาการศึกษา
ของเขตพ้ืนที่การศึกษาและ
สถานศึกษาสร้างเครือข่ายการ
วิจัยและพัฒนา 

ยุทธศาสตร์ที่ 3 
ส่งเสริม
สนับสนุนการ
พัฒนาครูและ
บุคลากรทางการ
ศึกษา 

1. พัฒนาระบบการ
บริหารงานบุคคลให้
มีประสิทธิภาพ  

มีระบบการบริหารงาน
บุคคลของข้าราชการครู
และบุคลากรทางการศึกษา
ที่มีประสิทธิภาพและเป็นไป
ตามเกณฑ์มาตรฐาน 

1. การจัดทำแผนอัตรากำลัง
ข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษา ระยะ 3 ปี 
2. การจัดทำกรอบอัตรากำลังครู
และบุคลากรทางการศึกษา ให้
เป็นไปตามเกณฑ์และมาตรฐาน
วิชาเอกเพ่ือจัดสรรตำแหน่งให้
สอดคล้องกับความขาดแคลน 
ต้องการจำเป็นของเขตพ้ืนที่และ
สถานศึกษา 
3. การสรรหา บรรจุและแต่งตั้ง
ข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษาให้เป็นตามกรอบ
อัตรากำลัง 
4. การจัดระบบการประเมินผล
การปฏิบัติงานข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษา เพ่ือ
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ยุทธศาสตร์ที่ กลยุทธ์ ตัวช้ีวัด มาตรการ / แนวทาง 
ประกอบการพิจารณาเลื่อนขั้น
เงินเดือนให้เป็นตามระเบียบ
หลักเกณฑ์และสอดคล้องกับ  
ผลการปฏิบัติงาน 
5. การจัดทำระบบข้อมูล
สารสนเทศนำไปใช้ในการ
บริหารงานบุคคลให้มี
ประสิทธิภาพ 

 2. พัฒนาครูและ
บุคลากรทางการ
ศึกษาให้สามารถ
จัดการเรียนรู้อย่างมี
คุณภาพในรูปแบบที่
หลากหลาย 
สอดคล้องกับบริบท
ของพ้ืนที่ 

ร้อยละของข้าราชการครู
และบุคลากรทางการศึกษา
ทุกระดับที่ได้รับการพัฒนา
ตามมาตรฐานวิชาชีพและ
สามารถปฏิบัติงานได้อย่าง
มีประสิทธิภาพ 

1.ส่งเสริม สนับสนุนข้าราชการ
ครูและบุคลากรทางการศึกษา 
ให้พัฒนาตนอย่างเป็นระบบ 
2.ประสานความร่วมมือ 
สถานศึกษาและหน่วยงานอ่ืนๆ
จัดทำหลักสูตรการพัฒนา
ข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษา ให้ตรงกับความ
ต้องการและความขาดแคลน 
3.ส่งเสริม และพัฒนาข้าราชการ
ครูและบุคลากรทางการศึกษาให้
มีความรู้ด้านดิจิทัล ทักษะ
สื่อสารภาษาอังกฤษ และทักษะ
สื่อสารภาษาท่ีสาม ให้สอดคล้อง
กับภารกิจและหน้าที่ 
4. ส่งเสริมการจัดการศึกษา
โรงเรียนขนาดเล็กให้มี
ประสิทธิภาพ 
5. ปรับปรุงระบบตรวจสอบ 
ติดตาม และประเมิน
ประสิทธิภาพ ประสิทธิผล 
ข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษา ให้สอดคล้องกับ
ยุทธศาสตร์ 

ยุทธศาสตร์ที่ 4 
ขยายโอกาสการ
เข้าถึงบริการทาง
การศึกษาและ

1. เพ่ิมโอกาส ใน
การเข้าถึงบริการทาง
การศึกษาท่ีมี
คุณภาพ อย่าง    
เท่าเทียมและท่ัวถึง 

1.ร้อยละของสถานศึกษาที่
มีการจัดการเรียนการสอน
ทางไกลด้วยระบบ DLIT 
และ New DLTV 

1.ส่งเสริม สนับสนุนการใช้สื่อ 
เทคโนโลยีและนวัตกรรมในการ
จัดการเรียนรู้ด้วยระบบ DLIT 
และ New DLTV  
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การเรียนรู้อย่าง
มีคุณภาพ 
 

 2.ร้อยละของประชากร
กลุ่มอายุ 12-14 ปี ได้เข้า
เรียนระดับมัธยมศึกษา
ตอนต้นหรือเทียบเท่า 
3. ร้อยละของนักเรียนที่จบ
การศึกษาภาคบังคับได้รับ
โอกาสในการศึกษาต่อ     
ขั้นพ้ืนฐาน 
3.ร้อยละของนักเรียนได้รับ
การส่งเสริมการสนับสนุน  
ให้เข้าถึงบริการทาง
การศึกษาตามความถนัด
และความสนใจ 

2.ส่งเสริม สนับสนุน ให้
ประชากรกลุ่มอายุ 12-14 ปี 
ได้เข้าเรียน โรงเรียนดีใกล้บ้าน
ตามเขตพ้ืนที่บริการ 
3. ส่งเสริม สนับสนุนให้นักเรียน
มีโอกาสการศึกษาต่อด้วยวิธีการ
ที่หลากหลายใช้ระบบการส่งต่อ
โดยเครือข่ายความร่วมมือทุก
ระดับ 
4. ส่งเสริม สนับสนุนให้ผู้เรียน
เข้าถึงบริการทางการศึกษาตาม
ความถนัดและสนใจ 

 2. ลดความเลื่อมล้ำ
ทางการศึกษา 
 

1.ร้อยละของนักเรียนพิการ
และด้อยโอกาสได้รับการ
พัฒนาสมรรถภาพหรือ
บริการทางการศึกษาที่
เหมาะสม 
2. อัตราการออกกลางคัน
ของนักเรียนในระดับ
การศึกษาข้ันพ้ืนฐานลดลง 
3. ร้อยละของนักเรียน
ได้รับการพัฒนาเต็ม
ศักยภาพอย่างเท่าเทียมกัน 

1. ส่งเสริมการจัดการศึกษาใน
รูปแบบที่หลากหลายทั้งใน
รูปแบบปกติ รูปแบบเพ่ือความ
เป็นเลิศ รูปแบบเพื่อเด็กพิการ 
เด็กด้อยโอกาสและรูปแบบ
การศึกษาทางเลือกให้เหมาะสม
กับความต้องการจำเป็นของ
ผู้เรียนแต่ละบุคคลและมีคุณภาพ
ตามมาตรฐานโดยมีความ
เชื่อมโยงระหว่างรูปแบบต่างๆ 
2. ส่งเสริม สนับสนุน ให้
สถานศึกษาจัดระบบการดูแล
ช่วยเหลือนักเรียนอย่างเข้มแข็ง
ทั่วถึง อย่างมีประสิทธิภาพ 
3. ส่งเสริม สนับสนุนนักเรียนให้
ได้รับการพัฒนาอย่างเต็ม
ศักยภาพเท่าเทียมและทั่วถึง 

ยุทธศาสตร์ที่ 5
จัดการศึกษาเพ่ือ
เสริมสร้าง
คุณภาพชีวิตที่
เป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล้อม 

ส่งเสริมการจัด
กระบวนการเรียนรู้ 
สร้างจิตสำนึก และ
สร้างเครือข่ายความ
ร่วมมือ เพื่อสร้าง
เสริมคุณภาพชีวิตที่
เป็นมิตรกับ

1.ร้อยละของสถานศึกษา
ได้รับการพัฒนาให้เป็น 
แหล่งเรียนรู้ที่มีคุณภาพ 
2.ร้อยละของสถานศึกษา    
ใช้แหล่งเรียนรู้ โดยชุมชนมี 
ส่วนร่วมในการเสริมสร้าง

1.ส่งเสริม พัฒนาสถานศึกษาให้
เป็นแหล่งเรียนรู้ที่มีคุณภาพ 
2.ส่งเสริมให้สถานศึกษาจัดการ
เรียนรู้ ใช้แหล่งเรียนรู้เกี่ยวกับ
การเสริมสร้างคุณภาพชีวิตและ
เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
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ยุทธศาสตร์ที่ กลยุทธ์ ตัวช้ีวัด มาตรการ / แนวทาง 
สิ่งแวดล้อมตาม
แนวทางหลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจ
พอเพียง 
 

คุณภาพชีวิต เป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล้อม 
3. ร้อยละของสถานศึกษา  
ที่จัดการเรียนรู้เกี่ยวกับการ
เสริมสร้างคุณภาพชีวิตและ 
เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
4. ร้อยละของสถานศึกษา  
ที่มีบรรยากาศและ
สิ่งแวดล้อมผ่านเกณฑ์
มาตรฐานสถานศึกษา      
น่าอยู่น่าเรียนรู้  
5.ร้อยละของนักเรียน
ประยุกต์ใช้หลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงในการ
ดำเนินชีวิต 

3.ส่งเสริม สนับสนุนให้
สถานศึกษาจัดบรรยากาศและ
สิ่งแวดล้อมผ่านเกณฑ์มาตรฐาน
สถานศึกษาน่าอยู่ น่าเรียนรู้ 
และยกย่องเชิดชูเกียรติ 
4.ส่งเสริมการสร้างเครือข่าย
ความร่วมมือระหว่างสถานศึกษา
กับชุมชนและหน่วยงานอื่นที่
เกี่ยวข้องกับการเสริมสร้าง
คุณภาพชีวิตและเป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล้อม 
5.ส่งเสริม สนับสนุนให้
สถานศึกษาจัดกิจกรรมที่แสดง
ถึงการเสริมสร้างคุณภาพชีวิต
และเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมโดย
การประยุกต์ ใช้หลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงในการดำเนิน
ชีวิตของนักเรียนและบุคลากร 
 
 
 
 

ยุทธศาสตร์ที่ 6
พัฒนาระบบ
บริหารจัดการ
และส่งเสริมการ
มีส่วนร่วม 

1. พัฒนาระบบ
บริหารจัดการให้มี
ประสิทธิภาพ 

1.สำนักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาและสถานศึกษา  
มีคุณภาพตามเกณฑ์
มาตรฐานการบริหารจัดการ 
2.ร้อยละของสถานศึกษาที่
มีคุณภาพตามเกณฑ์
มาตรฐานการประกัน
คุณภาพภายใน 
3.ร้อยละของผู้รับบริการ    
มีความพึงพอใจต่อการ
บริหารจัดการของ  
สพม.สขสต 

1.พัฒนาระบบบริหารและ           
การจัดการศึกษาที่มี
ประสิทธิภาพ ทั้ง 4 ด้าน 
(บริหารวิชาการบริหารทั่วไป 
บริหารงบประมาณ บริหาร
บุคคล)ตามหลักธรรมาภิบาล 
2.พัฒนาระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศ เพื่อการบริหาร
จัดการ 
3. จัดระบบนิเทศ ติดตาม 
ประเมินผล และรายงานผล 
หลากหลายมิติให้มีความเข้มแข็ง
และต่อเนื่อง เป็นรูปธรรม ให้มี
ข้อมูลป้อนกลับ และสามารถ
สะท้อนคุณภาพของผู้เรียน 
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ยุทธศาสตร์ที่ กลยุทธ์ ตัวช้ีวัด มาตรการ / แนวทาง 
4.ส่งเสริมการประกันคุณภาพ
ภายในของสถานศึกษา ให้มี
ความเขม้แข็ง 

 2. สร้างความ
เข้มแข็งในการ
บริหารจัดการ   
แบบมีส่วนร่วม 

1.สำนักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาและสถานศึกษา 
ใช้เครือข่ายการบริหาร
จัดการแบบมีส่วนร่วม
เพ่ิมข้ึน 
2.ร้อยละของสถานศึกษาที่
มีการบริหารจัดการอย่าง         
มีคุณภาพ  
 

1.มีการบริหารจัดการอย่างมี
ส่วนร่วมด้านวิชาการ ด้าน
ทรัพยากร และด้านงบประมาณ 
กับองค์คณะบุคคลและเครือข่าย 
กตปน. เครือข่ายส่งเสริม
ประสิทธิภาพการศึกษาจังหวัด 
สหวิทยาเขต ศูนย์พัฒนากลุ่ม
สาระการเรียนรู้  
2. ส่งเสริม สนับสนุนการพัฒนา
ผู้บริหารสถานศึกษาให้มี
ความสามารถในการบริหาร
จัดการทุกด้าน 

 3. ส่งเสริมการมีส่วน
ร่วมในการพัฒนา
คุณภาพผู้เรียน 

1.ร้อยละของสำนักงาน             
เขตพ้ืนที่การศึกษาและ
สถานศึกษาร่วมกันส่งเสริม
สนับสนุนให้ผู้ปกครอง 
ชุมชน สังคม ฯลฯ  มีส่วน
ร่วมในการพัฒนาคุณภาพ
ผู้เรียน 
2. ร้อยละของผู้ปกครอง
และชุมชนที่มีความพึง
พอใจในการบริหารจัดการ
ของสถานศึกษา 

1.ส่งเสริม การสร้างเครือข่าย
การเรียนรู้ การมีส่วนร่วม จาก  
ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องและทุกภาค
ส่วนให้เกิดชุมชนแห่งการเรียนรู้ 
2.ส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการ
พัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา
ของทุกภาคส่วน 
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ทิศทางการพัฒนาการศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 
 

   สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสงขลา สตูล กำหนดทิศทางในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
        ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  ในรูปแบบโมเดล 6 วาระการพัฒนาคุณภาพการศกึษา ดังนี้ 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
วาระท่ี 1  โรงเรียนสวย 

          1.1 มีสภาพแวดล้อมร่มรื่น สะอาด สวยงาม 
          1.2 ปลอดภัยและมีความพร้อมในการจัดการเรียนรู้ 

วาระท่ี 2  การบริหารจัดการ 
          2.1 การพัฒนาผู้บริหารสถานศึกษา/ผู้บริหารการศึกษา 
          2.2 การป้องกันและแก้ปัญหาการทุจริต 
         2.3 การประชาสัมพันธ์ 
          2.4 การประกันคุณภาพภายใน 
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          2.5 การนำเทคโนโลยีมาใช้ในการบริหารจัดการ 
          2.6 การบริหารจัดการสารสนเทศ 

วาระท่ี 3  ครูมืออาชีพ 
          3.1 การประพฤติตาม วินัย คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพครู 
          3.2 การพัฒนาตนเองและวิชาชีพ 
         3.3 ความสามารถในการจัดการเรียนรู้ 
          3.4 ความก้าวหน้าในวิชาชพี 

วาระท่ี 4  นักเรียนเก่ง 
         4.1 ค่าคะแนนการทดสอบการศึกษาข้ันพ้ืนฐานสูงขึ้น ร้อยละ 3 
         4.2 ความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษ และภาษาท่ีสาม 
        4.3 ความสามารถด้านดนตรี กีฬา ศิลปะ 
         4.4 ก้าวทันโลกดิจิทัล 

วาระท่ี 5  นักเรียนดี 
         คุณลักษณะตามหลักสูตรและคุณธรรมอัตลักษณ์ของแต่ละโรงเรียน 

วาระท่ี 6  นักเรียนมีความสุข 
         6.1 การส่งเสริมสุขภาวะ 
        6.2 การยอมรับความแตกต่างทางวัฒนธรรมและอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข 
 



แผนผังความเชื่อมโยงของแผนพัฒนาการศึกษาสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสงขลา สตูล 

 

1. ด้านความมั่นคง 2. ด้านการสร้างความสามารถ 
ในการแข่งขัน 

3. ด้านการพัฒนาและ
เสริมสร้างศักยภาพคน 

4. ด้านการสร้างโอกาสความ
เสมอภาค และ เท่าเทียมกันทาง
สังคม 

5.ด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพ
ชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 

6. ด้านการปรับ
สมดุลและการพัฒนา 

ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ป ี
 (พ.ศ.2561 - 2580 
 

 

แผนระดับที่ 1 

แผนระดับที่ 1 

แผนระดับที่ 2 

แผนแม่บทภายใต ้
ยุทธศาสตร์ชาต ิ

 (พ.ศ.2561 - 2580 
 

 

ประเด็นที่1 ความมั่นคง ประเด็นที่ 11 การพัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต ประเด็นที่ 12 การพัฒนาการเรียนรู้ ประเด็นที่ 20 การบริการประชาชนและประสิทธิภาพ
ภาครัฐ 

แผนระดับที่ 3 

นโยบายและจุดเน้นการ
จัดการศึกษาของ
กระทรวงศึกษาธิการ 
ปีงบประมาณพ.ศ.2564  
 

2. การพัฒนาการศึกษา
เพื่อความมั่นคง 

3. การสร้างความสามารถ 
ในการแข่งขัน 

1. การพัฒนาและเสริมสร้าง
ศักยภาพทรัพยากรมนุษย ์

4. การสร้างโอกาสและความ
เสมอภาคทางการศึกษา 

5. การจัดการศึกษาเพือ่สร้าง
เสริมคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับ 
สิ่งแวดล้อม 

6. การปรับสมดุลและ
พัฒนาระบบการบริหาร
จัดการ 

แผนปฎิบตัิราชการ    
ระยะ 3 ป ีสพฐ. 
(พ.ศ.2563 - 2565)  
 

1. การจัดการศึกษาเพือ่
ความมั่นคงของสังคม
และประเทศชาติ  

2. การจัดการศึกษาเพือ่
เพิ่มความสามารถในการ
แข่งขันของประเทศ 

3. การพัฒนาและเสริมสร้าง
ศักยภาพทรัพยากรมนุษย ์

4. การสร้างโอกาสในการเข้าถึง
บริการการศึกษาที่มีคุณภาพมี
มาตรฐานและลดความเลือ่มล้ำทาง
การศกึษา 

5. การจัดการศึกษาเพือ่พัฒนา
คุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล้อม 

6. การปรับสมดุลและ
พัฒนาระบบการบริหาร
จัดการศึกษา 

แผนการศึกษาจชต.    
ระยะ 20 ป ี
(พ.ศ.2560 - 2579)  
 

1. การศึกษาเพื่อความ
มั่นคง  

2. การพัฒนาศักยภาพคน
ทุกช่วงวัยและการสร้าง
สังคมแห่งการเรียนรู้ 

3. การผลิตและพัฒนา
กำลังคนให้มีสมรรถนะใน
การแข่งขัน 

4. การสร้างโอกาสความเสมอภาค
และเท่าเทียมกันทางการศึกษา 

5. การจัดการศึกษาเพือ่
เสริมสร้างคุณภาพชีวิตที่เป็น
มิตรกับสิ่งแวดล้อม 

6. การพัฒนาระบบ
บริหารจัดการศึกษา 

แผนการศึกษาจังหวัดสงขลา 
(พ.ศ.2563 - 2565)  
 

1. พัฒนาการจดั
การศกึษาเพือ่ความ
มั่นคง  

2.พัฒนากำลงัคน การวิจยัเพือ่
สร้างความสามารถในการ
แข่งขันของประเทศ 

3. พัฒนาศักยภาพคนให้มี
คุณภาพ 

4. สร้างโอกาสและความเสมอ
ภาคทางการศึกษา 

5. ส่งเสรมิและจัดการศกึษาเพื่อ
เสริมสร้างคุณภาพชวีิตทีเ่ป็นมติร
กับสิ่งแวดลอ้ม 

6. พัฒนาระบบบริหาร 

จัดการศึกษาให้มี
ประสิทธภิาพ 

แผนพัฒนาการศึกษา  
   สพม.สขสต 
(พ.ศ.2563 - 2565)  
 

1. การจัดการศกึษา
เพื่อความมั่นคงของ
มนุษย์  

2. การจัดการศึกษาเพือ่เพิ่ม
ความสามารถในการแข่งขัน 

3. ส่งเสริม สนับสนุน การ
พัฒนาครูและบุคลากร
ทางการศึกษา 

4. ขยายโอกาสการเข้าถึงบริการ
ทางการศึกษาและการเรียนรู้อย่าง
มีคุณภาพ 

5. จัดการศึกษาเพื่อเสรมิสร้าง
คุณภาพชีวิตทีเ่ป็นมติรกับ
สิ่งแวดลอ้ม 

6. พัฒนาระบบบริหาร
จัดการและส่งเสรมิการมี
ส่วนรว่ม 
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แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 สพม.สขสต        

ส่วนที่ 4  
แผนการใช้จ่ายงบประมาณ โครงการ/กิจกรรม 

 
  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสงขลา สตูล ได้กำหนดกรอบวงเงินในการจัดทำ
แผนการบริหารงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 และกำหนดโครงการตามแผนปฏิบัติการประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. 2564 เพ่ือให้สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาสามารถดำเนินการพัฒนาคุณภาพการศึกษา  ดังนี้  

ตารางที่ 1  แสดงจำนวนโครงการและงบประมาณ จำแนกตามยุทธศาสตร์ ของสำนักงาน 
               เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสงขลา สตูล  ปีงบประมาณ พ.ศ.2564  

 

ที ่ รายการ 
จำนวน
โครงการ 

งบประมาณ 

1 ยุทธศาสตร์ที่ 1 การจัดการศึกษาเพ่ือความมั่นคง
ของมนุษย์ 

2 65,260 

2 ยุทธศาสตร์ที่ 2 การจัดการศึกษาเพ่ือเพ่ิม
ความสามารถในการแข่งขัน 

13 1,025,960 

3 ยุทธศาสตร์ที่ 3 ส่งเสริม สนับสนุน การพัฒนาครู
และบุคลากรทางการศึกษา 

20 1,382,090 

4 ยุทธศาสตร์ที่ 4 ขยายโอกาสการเข้าถึงบริการ
ทางการศึกษาและการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ 

3 203,700 

5 ยุทธศาสตร์ที่ 5 จัดการศึกษาเพ่ือเสริมสร้าง
คุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 

2 157,070 

6 ยุทธศาสตร์ที่ 6 พัฒนาระบบบริหารจัดการและ
ส่งเสริมการมีส่วนร่วม 

12 601,370 

รวมทั้งสิ้น 52 3,435,450 
 

ตารางท่ี 2   แสดงรายชื่อโครงการ/งบประมาณ/ผู้รับผิดชอบ จำแนกตามยุทธศาสตร์ ของสำนักงาน 
                เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสงขลา สตูล ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

 

ที ่ ยุทธศาสตร์/ชื่อโครงการ งบประมาณ 
ผู้รับผิดชอบ/กลุ่ม 

ที่รับผิดชอบ 
หมายเหตุ 

 ยุทธศาสตร์ที่ 1 การจัดการศึกษาเพื่อความม่ันคงของมนุษย์ 
1 พัฒนาคุณภาพการศึกษาหลักสูตรอิสลามศึกษา

ระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
17,960 นางสาวประจวบ พุทธวาศรี/ 

กลุ่มนิเทศฯ 
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ที ่ ยุทธศาสตร์/ชื่อโครงการ งบประมาณ 
ผู้รับผิดชอบ/กลุ่ม 

ที่รับผิดชอบ 
หมายเหตุ 

2 พัฒนาศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง 

47,300 นางจิตรา ซุ่นซิ่ม /  
กลุ่มนิเทศฯ 

 

 ยุทธศาสตร์ที่ 2 การจัดการศึกษาเพื่อเพิ่มความสามารถในการแข่งขัน 
3 เสริมสร้างศักยภาพครูผู้สอนเพ่ือพัฒนาผู้เรียนให้

มีทักษะชีวิตและสร้างอาชีพ 
10,000 นางสาววรรณี รัตนเลิศ/   

กลุ่มนิเทศฯ 
 

4 การจัดทำข้อมูลผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน (GPA) 
โดยใช้โปรแกรม SGS 

50,640 นางเหมือนฝัน เกื้อหนุน/   
กลุ่มนิเทศฯ 

 

5 พัฒนาครูสู่การเป็นครูมืออาชีพในศตวรรษที่ 21 
เพ่ือรองรับการจัดการเรียนรู้ฐานสมรรถนะ โดย
ใช้โรงเรียนเป็นฐาน (ครูผู้ร่วมนิเทศ (Co-
Supervisor)) 

268,000 นางเหมือนฝัน เกื้อหนุน/    
กลุ่มนิเทศฯ 

 

6 พัฒนาสมรรถนะครูผู้สอนในการสร้างเครื่องมือวัด
และประเมินผลการเรียนรู้ของผู้เรียนในศตวรรษ
ที่ 21 

73,320 นางเหมือนฝัน เกื้อหนุน/  
กลุ่มนิเทศฯ 

 

7 ส่งเสริมพัฒนาความสามารถทางภาษาของ
ครูผู้สอนภาษาอังกฤษในสังกัดให้ได้มาตรฐานตาม
กรอบมาตรฐานทางภาษา CEFR (The 
Common European Framework of 
Reference for Language) โดยใช้กระบวนการ
นิเทศ 5 ขั้นแบบอภัยดี (APIDE) 

50,000 นางเปรมจิต กล่อมสุข/    
กลุ่มนิเทศฯ 

 

8 ส่งเสริมพัฒนาความสามารถของครูผู้สอน
ภาษาอังกฤษ กลุ่มสาระการเรียนรู้
ภาษาต่างประเทศในสังกัดให้เน้นการสอน
ภาษาอังกฤษสื่อสารในชั้นเรียน 
(Communicative Language Teaching : 
CLT) และ การจัดการเรียนรู้เชิงรุก (Active 
Learning) โดยใช้กระบวนการนิเทศ 5 ขั้นแบบ
อภัยดี (APIDE) 

47,000 นางเปรมจิต  กล่อมสุข/    
กลุ่มนิเทศฯ 

 

9 พัฒนาครูผู้สอนภาษาอังกฤษทำหน้าที่วิทยากร
แกนนำในการจัดการเรียนรู้ภาษาอังกฤษเพื่อการ
สื่อสารในศตวรรษที่ 21 (Train English 
Teachers as the Trainer to teach the 
English language for communication in 
Twenty First Century) 

30,000 นางเปรมจิต  กล่อมสุข/    
กลุ่มนิเทศฯ 

 

10 เตรียมความพร้อมการประเมินผลร่วมกับ
นานาชาติ (PISA 2021) 

178,000 นางสาวชาคริยา  ชายเกลี้ยง/    
กลุ่มนิเทศฯ 

 



88 
 

 

แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 สพม.สขสต        

ที ่ ยุทธศาสตร์/ชื่อโครงการ งบประมาณ 
ผู้รับผิดชอบ/กลุ่ม 

ที่รับผิดชอบ 
หมายเหตุ 

11 ส่งเสริมความเป็นเลิศทางวิชาการด้าน
คณิตศาสตร์ ระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา สำนักงาน
เขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 16 

50,000 นางสาวชาคริยา  ชายเกลี้ยง/    
กลุ่มนิเทศฯ 

 

12 การพัฒนากระบวนการเสริมสร้างและประเมิน
ทักษะความคิดสร้างสรรค์และการคิดวิเคราะห์ใน
ชั้นเรียนระดับมัธยมศึกษา 

20,000 นางสาวชาคริยา  ชายเกลี้ยง/    
กลุ่มนิเทศฯ 

 

13 วิจัยและนวัตกรรมเพ่ือการพัฒนาคุณภาพการจัด
การศึกษา 

60,000 นางสาวชาคริยา  ชายเกลี้ยง/    
กลุ่มนิเทศฯ 

 

14 การนิเทศเชิงรุกในการส่งเสริมโรงเรียนใน
โครงการโรงเรียนมาตรฐานสากลของสำนักงาน
เขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 16 สู่ความ
เป็นเลิศระดับประเทศ 

184,000 นางสุนันทา สุวรรณะ / 
กลุ่มนิเทศฯ, พร้อมคณะ 

 

15 จัดกระบวนการเรียนรู้เพศวิถีศึกษาและการ
ขับเคลื่อนการเรียนรู้ แบบ Electronic – 
learning เพ่ือพัฒนาสมรรถนะครูให้สอนเพศวิถี
ศึกษาและทักษะชีวิต 

5,000 นายจิรพัฒน์  ช่วยนุ่ม/    
กลุ่มนิเทศฯ 

 

 ยุทธศาสตร์ที่ 3 ส่งเสริม สนับสนุน การพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา 
16 พัฒนาทักษะ ความรู้ที่จำเป็นครูกลุ่มสาระศิลปะสู่

วิทยากรมืออาชีพ(Train The Trainer) 
66,400 วีระศักดิ์ บุญญาพิทักษ์/ 

กลุ่มนิเทศฯ 
 

17 การพัฒนาศูนย์พัฒนาการเรียนการสอนกลุ่ม
สาระการเรียนรู้ สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 16 

22,100 วีระศักดิ์ บุญญาพิทักษ์/ 
กลุ่มนิเทศฯ 

 

18 เพ่ิมประสิทธิภาพการจัดการเรียนรู้ของครูด้วย
การสร้างชั้นเรียนออนไลน์ยุคใหม่ด้วย Google 
Classroom 

71,360 นางจิตรา ซุ่นซิ่ม/กลุ่มนิเทศฯ  

19 พัฒนาการจัดการเรียนรู้ครูผู้สอนการออกแบบ
และเทคโนโลยีและวิทยาการคำนวณ 

77,600 นางจิตรา ซุ่นซิ่ม/กลุ่มนิเทศฯ  

20 ยกระดับการสอนสู่การสร้างนวัตกร ของครูกลุ่ม
สาระการเรียนสังคมศึกษา ด้วยกระบวนการ
นิเทศ 

10,000 นางสาวฉลวย พีรฉัตรปกรณ์/
กลุ่มนิเทศฯ 

 

21 เสริมสร้างศักยภาพครูผู้สอนภาษาไทยการจัด
กิจกรรมการเรียนรู้เชิงรุกในศตวรรษที่ 21 โดยใช้
ชุมชนแห่งการเรียนรู้ 

22,400 นางสาวปฤษณา แจ้มแจ้ง/ 
กลุ่มนิเทศ 

 

22 เสริมสร้างศักยภาพครูเพ่ือพัฒนาผู้เรียนให้มีความ
เป็นเลิศในการเป็นผู้นำทางศาสนพิธี (มัคนายก
น้อย) 

38,800 นางสาวปฤษณา แจ้มแจ้ง/  
กลุ่มนิเทศ 
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แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 สพม.สขสต        

ที ่ ยุทธศาสตร์/ชื่อโครงการ งบประมาณ 
ผู้รับผิดชอบ/กลุ่ม 

ที่รับผิดชอบ 
หมายเหตุ 

23 เสริมสร้างศักยภาพครูเพ่ือพัฒนาผู้เรียนให้มีความ
เป็นเลิศด้านภาษาไทย 

42,400 นางสาวปฤษณา แจ้มแจ้ง/  
กลุ่มนิเทศ 

 

24 การนิเทศเชิงรุกเพ่ือพัฒนาสมรรถนะของครูสู่
ความเป็นเลิศในศตวรรษท่ี 21 โดยใช้
กระบวนการ PLC (Professional Learning 
Community) 

87,300 นางสุนันทา  สุวรรณะ/  
กลุ่มนิเทศ 

 

25 เสริมสร้างศักยภาพครูผู้สอนภาษาต่างประเทศท่ี
สองเพ่ือการจัดการเรียนรู้สู่ชั้นเรียน 

64,750 นางสาวกตัญชลี ทองเจือเพชร/ 
กลุ่มนิเทศฯ 

 

26 การพัฒนาศักยภาพการจัดกิจกรรมแนะแนว
สำหรับครูที่ไม่มีวุฒิทางการแนะแนว 

39,700 นางสาวใกล้รุ่ง สำเภาทอง/  
กลุ่มนิเทศฯ 

 

27 พัฒนาคุณภาพครูผู้สอนพลศึกษา 40,800 นายจิรพัฒน์ ช่วยนุ่ม/  
กลุ่มนิเทศฯ 

 

28 พัฒนาคุณภาพครูผู้สอนเพศวิถีศึกษา 41,100 นายจิรพัฒน์ ช่วยนุ่ม/  
กลุ่มนิเทศฯ 

 

29 การประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานในหน้าที่
ของผู้บริหารสถานศึกษา 

40,000 นางถวิล เพชรสุวรรณ/        
กลุ่มบริหารงานบุคคล 

 

30 การประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำข้อมูลการสอน
ของครูตามเกณฑ์ ก.ค.ศ. 

58,180 นางอรสา แตงอ่อน/ 
กลุ่มบริหารงานบุคคล 

 

31 การสรรหาพนักงานราชการ, ลูกจ้างชั่วคราวใน
สำนักงาน, ลูกจ้างชั่วคราวในสถานศึกษา 
(ครูผู้สอน) บุคลากรวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์
, เจ้าหน้าที่ธุรการ (โครงการคืนครูให้นักเรียน) 
และพ่ีเลี้ยงเด็กพิการ 

200,000 นางเกวลิน พยนต์ภาค/ 
กลุ่มบริหารงานบุคคล 

 

32 พัฒนาศักยภาพรองผู้อำนวยการโรงเรียน 70,000 นางน้ำฝน ยกย่องสกุล/ 
กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรฯ 

 

33 พัฒนาสมรรถนะครูผู้ช่วยสู่การเป็นครูมืออาชีพ 320,000 นางน้ำฝน ยกย่องสกุล/ 
กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรฯ 

 

34 พัฒนาเจ้าหน้าที่ธุรการสำนักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษามัธยมศึกษา เขต 16 

4,200 นางน้ำฝน ยกย่องสกุล/ 
กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรฯ 

 

35 พัฒนาทักษะความเข้าใจและใช้เทคโนโลยีดิจิทัล 
(Digital Literacy Project) 

65,000 นางน้ำฝน ยกย่องสกุล/ 
กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรฯ 

 

 ยุทธศาสตร์ที่ 4 ขยายโอกาสการเข้าถึงบริการทางการศึกษาและการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ 
36 พัฒนากรอบหลักสูตรระดับท้องถิ่นและหลักสูตร

สถานศึกษา ตามความต้องการจำเป็นของ
สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 16 

53,000 วีระศักดิ์ บุญญาพิทักษ์/  
กลุ่มนิเทศฯ 
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แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 สพม.สขสต        

ที ่ ยุทธศาสตร์/ชื่อโครงการ งบประมาณ 
ผู้รับผิดชอบ/กลุ่ม 

ที่รับผิดชอบ 
หมายเหตุ 

37 พัฒนาโรงเรียนขนาดเล็กทั้งระบบด้วย
กระบวนการนิเทศ whole school approach 

50,200 วีระศักดิ์ บุญญาพิทักษ์/ 
กลุ่มนิเทศฯ 

 

38 พัฒนาคุณภาพการศึกษาเรียนรวมเพ่ือพัฒนา
ศักยภาพผู้เรียนที่มีความต้องการจำเป็นพิเศษ 

100,500 นางสาวประจวบ  พุทธวาศรี/
กลุ่มนิเทศฯ 

 

 ยุทธศาสตร์ที่ 5 จัดการศึกษาเพื่อเสริมสร้างคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
39 ส่งเสริมสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาที่เป็นมิตร

กับสิ่งแวดล้อม 
24,600 นางสุนันทา สุวรรณะ / 

กลุ่มนิเทศฯ พร้อมคณะ 
 

40 การจัดการศึกษาเพ่ือเสริมสร้างคุณภาพชีวิตที่
เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 

132,470 นางสุนันทา สุวรรณะ / 
กลุ่มนิเทศฯ พร้อมคณะ 

 

 ยุทธศาสตร์ที่ 6 พัฒนาระบบบริหารจัดการและส่งเสริมการมีส่วนร่วม 
41 ส่งเสริมและพัฒนาการประเมินคุณภาพภายใน

ของสถานศึกษาเพ่ือการประเมินคุณภาพ
ภายนอก 

68,000 นางสาวประจวบ พุทธวาศรี/ 
กลุ่มนิเทศฯ 

 

42 ส่งเสริมประสิทธิภาพการนิเทศภายในของ
สถานศึกษาโดยใช้กระบวนการวิจัยในการพัฒนา 

75,350 นางสาวประจวบ พุทธวาศรี/ 
กลุ่มนิเทศฯ 

 

43 การพัฒนาระบบการประกันคุณภาพการศึกษา
ด้วยกลไกการนิเทศนำผลการประเมินไปใช้ 

33,000 นางสาววรรณี รัตนเลิศ/ 
กลุ่มนิเทศฯ 

 

44 การจัดทำรายงานผลการประเมินตนเองของ
สถานศึกษา 

29,100 นางสาวฉลวย พีรฉัตรปกรณ์,
นางสาววรรณี  รัตนเลิศ/ 
กลุ่มนิเทศฯ 

 

45 เพ่ิมประสิทธิภาพการตรวจสอบภายใน 100,000 นางสายไหม  แก้วขาว/     
หน่วยตรวจสอบภายใน  

 

46 การติดตามและประเมินผลการบริหารจัด
การศึกษาของสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 16 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.
2564 

30,000 นางพิสษฐ์ณัฐฐา  แฮร์ริ่ง/ 
นางสาวณัตถญา บัวงาม/ 
กลุ่มอำนวยการ 
นางณกัญญา แก้วประเสริฐ / 
นายวินัย อิสโร /      
กลุ่มนโยบายและแผน 

 

47 ประชุมผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัดสำนักงาน
เขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 16 

126,400 นางสาวอาภาพรรณ เกษรพันธุ์/
กลุ่มอำนวยการ 

 

48 เขียนหนังสือราชการและหนังสือโต้ตอบเพ่ือ
ประสานงานทั้งภายในและภายนอกองค์กรให้มี
ประสิทธิภาพ 

4,500 นายจรวย เปล่งพานิชย์/     
กลุ่มอำนวยการ 

 

49 การออกแบบสื่อ Infographic ด้วยโปรแกรม 
Microsoft Powerpoint 

8,100 นายจรวย เปล่งพานิชย์/    
กลุ่มอำนวยการ 
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แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 สพม.สขสต        

ที ่ ยุทธศาสตร์/ชื่อโครงการ งบประมาณ 
ผู้รับผิดชอบ/กลุ่ม 

ที่รับผิดชอบ 
หมายเหตุ 

50 อบรมการเขียนข่าวเบื้องต้น สำหรับผู้ทำหน้าที่
ประชาสัมพันธ์ สังกัด สพม.เขต 16 

4,500 นายจรวย เปล่งพานิชย์/    
กลุ่มอำนวยการ 

 

51 ประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำเอกสารขอ
งบประมาณงบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและ
สิ่งก่อสร้างของโรงเรียนในสังกัด 

95,000 นางจรรญาบุตร อ่อนจันแก้ว/
กลุ่มนโยบายและแผน 

 

52 ประชุมข้าราชการครู บุคลากรทางการศึกษาและ
ลูกจ้างประจำที่จะมีอายุครบ 60 ปีบริบูรณ์ และ
ต้องพ้นจากราชการเนื่องจากเกษียณอายุราชการ
เมื่อสิ้นปีงบประมาณ พ.ศ.2564 

27,420 นางวรรณา กลับนวล  
และคณะ/กลุ่มบริหารงาน
การเงินฯ 

 

 รวม 3,435,450   
 

 หมายเหตุ : ขอถัวจ่ายทุกรายการ ทุกกลุ่มงบประมาณ 
 
ตารางที่ 3  แสดงความสอดคล้องเชื่อมโยงของโครงการตามแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ 2564  
 

ที ่ ยุทธศาสตร์/โครงการ 

ความสอดคล้องกับ 
ยุทธศาสตร์
ชาติ 20 ปี 
(พ.ศ. 
2561-
2580)  

แผนแม่บท
ภายใต้
ยุทธศาสตร์ 
ชาติ 

นโยบายและ 
จุดเน้นการจัด
การศึกษาของ
กระทรวง 
ศึกษาธิการ 
ปีงบประมาณ
พ.ศ.2564 

แผนปฎิบัติ
ราชการ ระยะ 
3 ป ีสพฐ.
(พ.ศ.2563-
2565) 

แผน
ยุทธศาสตร์
การศึกษา 
จชต.ระยะ 
20 ปี(พ.ศ.
2560-
2579) 

แผนพัฒนา
การศึกษา
จังหวัด
สงขลา
(พ.ศ.
2563-
2565) 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 การจัดการศึกษาเพื่อความม่ันคงของมนุษย์ 

1 พัฒนาคุณภาพการศึกษา
หลักสตูรอิสลามศึกษาระดับ
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 

1. ด้านความ
มั่นคง 

ประเด็นที่1 
ความมั่นคง 

จุดเน้น2. การ
พัฒนาการศึกษา
เพื่อความมั่นคง 

เร่ืองที1่ การ
จัดการศึกษาเพือ่
ความมั่นคงของ
สังคมและ
ประเทศชาติ 

1.การศึกษา
เพื่อเสริมสร้าง
ความมั่นคง 

1. พัฒนาการ
จัดการศึกษา
เพื่อความ
มั่นคง 

2 พัฒนาศูนย์การเรียนรูต้าม
หลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง 

3. ด้านการ
พัฒนาและ
เสริมสร้าง
ศักยภาพ
มนุษย ์  

ประเด็นที่12 
การพัฒนาการ
เรียนรู ้

จุดเน้น2. การ
พัฒนาการศึกษา
เพื่อความมั่นคง 

เร่ืองที่3 การ
พัฒนาและ
เสริมสร้าง
ศักยภาพ
ทรัพยากรมนุษย ์

1.การศึกษา
เพื่อเสริมสร้าง
ความมั่นคง 

1. พัฒนาการ
จัดการศึกษา
เพื่อความ
มั่นคง 

ยุทธศาสตร์ที่ 2 การจัดการศึกษาเพ่ือเพ่ิมความสามารถในการแข่งขนั 
3 เสรมิสร้างศักยภาพครูผูส้อน

เพื่อพัฒนาผู้เรียนใหม้ีทักษะ
ชีวิตและสร้างอาชีพ 

3. ด้านการ
พัฒนาและ
เสริมสร้าง

ประเด็นที่12 
การพัฒนาการ
เรียนรู ้
  

จุดเน้น1. การ
พัฒนาและ
เสริมสร้าง

เร่ืองที่2 การ
จัดการศึกษาเพือ่
เพิ่ม
ความสามารถใน

3. การผลิต
และพัฒนา
กำลังคนให้มี

2. พัฒนา
กำลังคน การ
วิจัย เพื่อสร้าง
ความสามารถ
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แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 สพม.สขสต        

ที ่ ยุทธศาสตร์/โครงการ 

ความสอดคล้องกับ 
ยุทธศาสตร์
ชาติ 20 ปี 
(พ.ศ. 
2561-
2580)  

แผนแม่บท
ภายใต้
ยุทธศาสตร์ 
ชาติ 

นโยบายและ 
จุดเน้นการจัด
การศึกษาของ
กระทรวง 
ศึกษาธิการ 
ปีงบประมาณ
พ.ศ.2564 

แผนปฎิบัติ
ราชการ ระยะ 
3 ป ีสพฐ.
(พ.ศ.2563-
2565) 

แผน
ยุทธศาสตร์
การศึกษา 
จชต.ระยะ 
20 ปี(พ.ศ.
2560-
2579) 

แผนพัฒนา
การศึกษา
จังหวัด
สงขลา
(พ.ศ.
2563-
2565) 

ศักยภาพ
มนุษย ์

ศักยภาพ
ทรัพยากรมนุษย ์

การแข่งขันของ
ประเทศ 

สมรรถนะใน
การแข่งขัน 

ในการแข่งขัน
ของประเทศ 

4 การจัดทำข้อมลูผลสมัฤทธ์ิ
ทางการเรียน (GPA) โดยใช้
โปรแกรม SGS 

3. ด้านการ
พัฒนาและ
เสริมสร้าง
ศักยภาพ
มนุษย ์

ประเด็นที่12 
การพัฒนาการ
เรียนรู ้
  

จุดเน้น1. การ
พัฒนาและ
เสริมสร้าง
ศักยภาพ
ทรัพยากรมนุษย ์

เร่ืองที่3 การ
พัฒนาและ
เสริมสร้าง
ศักยภาพ
ทรัพยากรมนุษย ์

2. การพัฒนา
ศักยภาพคน
ทุกช่วงวัยและ
การสร้างสังคม
แห่งการเรียนรู ้

3. พัฒนา
ศักยภาพคนให้
มีคุณภาพ 

5 พัฒนาครูสู่การเป็นครูมือ
อาชีพในศตวรรษท่ี 21 เพื่อ
รองรับการจดัการเรียนรู้ฐาน
สมรรถนะ โดยใช้โรงเรยีน
เป็นฐาน (ครูผูร้่วมนิเทศ 
(Co-Supervisor)) 

3. ด้านการ
พัฒนาและ
เสริมสร้าง
ศักยภาพ
มนุษย ์

ประเด็นที่12 
การพัฒนาการ
เรียนรู ้
  

จุดเน้น1. การ
พัฒนาและ
เสริมสร้าง
ศักยภาพ
ทรัพยากรมนุษย ์

เร่ืองที่3 การ
พัฒนาและ
เสริมสร้าง
ศักยภาพ
ทรัพยากรมนุษย ์

2. การพัฒนา
ศักยภาพคน
ทุกช่วงวัยและ
การสร้างสังคม
แห่งการเรียนรู ้

3. พัฒนา
ศักยภาพคนให้
มีคุณภาพ 

6 พัฒนาสมรรถนะครผููส้อนใน
การสร้างเครื่องมือวัดและ
ประเมินผลการเรียนรู้ของ
ผู้เรยีนในศตวรรษที่ 21 

3. ด้านการ
พัฒนาและ
เสริมสร้าง
ศักยภาพ
มนุษย ์ 

ประเด็นที่12 
การพัฒนาการ
เรียนรู ้
  

จุดเน้น1. การ
พัฒนาและ
เสริมสร้าง
ศักยภาพ
ทรัพยากรมนุษย ์
  

เร่ืองที่3 การ
พัฒนาและ
เสริมสร้าง
ศักยภาพ
ทรัพยากรมนุษย ์

2. การพัฒนา
ศักยภาพคน
ทุกช่วงวัยและ
การสร้างสังคม
แห่งการเรียนรู ้

3. พัฒนา
ศักยภาพคนให้
มีคุณภาพ 

7 ส่งเสริมพัฒนาความสามารถ
ทางภาษาของครูผู้สอน
ภาษาอังกฤษในสังกัดให้ได้
มาตรฐานตามกรอบ
มาตรฐานทางภาษา CEFR 
(The Common 
European Framework of 
Reference for Language) 
โดยใช้กระบวนการนิเทศ 5 
ขั้นแบบอภัยดี (APIDE) 

3. ด้านการ
พัฒนาและ
เสริมสร้าง
ศักยภาพ
มนุษย ์

ประเด็นที่12 
การพัฒนาการ
เรียนรู ้
  

จุดเน้น1. การ
พัฒนาและ
เสริมสร้าง
ศักยภาพ
ทรัพยากรมนุษย ์

เร่ืองที่3 การ
พัฒนาและ
เสริมสร้าง
ศักยภาพ
ทรัพยากรมนุษย ์

2. การพัฒนา
ศักยภาพคน
ทุกช่วงวัยและ
การสร้างสังคม
แห่งการเรียนรู ้

3. พัฒนา
ศักยภาพคนให้
มีคุณภาพ 

8 ส่งเสริมพัฒนาความสามารถ
ของครูผู้สอนภาษาอังกฤษ 
กลุ่มสาระการเรียนรู้
ภาษาต่างประเทศในสังกัด
ให้เน้นการสอนภาษาอังกฤษ
สื่อสารในช้ันเรียน 
(Communicative 
Language Teaching : 

3. ด้านการ
พัฒนาและ
เสริมสร้าง
ศักยภาพ
มนุษย ์

ประเด็นที่12 
การพัฒนาการ
เรียนรู ้
  

จุดเน้น1. การ
พัฒนาและ
เสริมสร้าง
ศักยภาพ
ทรัพยากรมนุษย ์

เร่ืองที่3 การ
พัฒนาและ
เสริมสร้าง
ศักยภาพ
ทรัพยากรมนุษย ์

2. การพัฒนา
ศักยภาพคน
ทุกช่วงวัยและ
การสร้างสังคม
แห่งการเรียนรู ้

3. พัฒนา
ศักยภาพคนให้
มีคุณภาพ 
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แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 สพม.สขสต        

ที ่ ยุทธศาสตร์/โครงการ 

ความสอดคล้องกับ 
ยุทธศาสตร์
ชาติ 20 ปี 
(พ.ศ. 
2561-
2580)  

แผนแม่บท
ภายใต้
ยุทธศาสตร์ 
ชาติ 

นโยบายและ 
จุดเน้นการจัด
การศึกษาของ
กระทรวง 
ศึกษาธิการ 
ปีงบประมาณ
พ.ศ.2564 

แผนปฎิบัติ
ราชการ ระยะ 
3 ป ีสพฐ.
(พ.ศ.2563-
2565) 

แผน
ยุทธศาสตร์
การศึกษา 
จชต.ระยะ 
20 ปี(พ.ศ.
2560-
2579) 

แผนพัฒนา
การศึกษา
จังหวัด
สงขลา
(พ.ศ.
2563-
2565) 

CLT) และ การจดัการเรียนรู้
เชิงรุก (Active Learning) 
โดยใช้กระบวนการนิเทศ 5 
ขั้นแบบอภัยดี (APIDE) 

9 พัฒนาครูผูส้อน
ภาษาอังกฤษทำหน้าท่ี
วิทยากรแกนนำในการ
จัดการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ
เพื่อการสื่อสารในศตวรรษท่ี 
21 (Train English 
Teachers as the Trainer 
to teach the English 
language for 
communication in 
Twenty First Century) 

3. ด้านการ
พัฒนาและ
เสริมสร้าง
ศักยภาพ
มนุษย ์

ประเด็นที่12 
การพัฒนาการ
เรียนรู ้
  

จุดเน้น1. การ
พัฒนาและ
เสริมสร้าง
ศักยภาพ
ทรัพยากรมนุษย ์

เร่ืองที่3 การ
พัฒนาและ
เสริมสร้าง
ศักยภาพ
ทรัพยากรมนุษย ์

2. การพัฒนา
ศักยภาพคน
ทุกช่วงวัยและ
การสร้างสังคม
แห่งการเรียนรู ้

3. พัฒนา
ศักยภาพคนให้
มีคุณภาพ 

10 เตรียมความพร้อมการ
ประเมินผลร่วมกับนานาชาติ 
(PISA 2021) 

3. ด้านการ
พัฒนาและ
เสริมสร้าง
ศักยภาพ
มนุษย ์

ประเด็นที่12 
การพัฒนาการ
เรียนรู ้
  

จุดเน้น1. การ
พัฒนาและ
เสริมสร้าง
ศักยภาพ
ทรัพยากรมนุษย ์

เร่ืองที่3 การ
พัฒนาและ
เสริมสร้าง
ศักยภาพ
ทรัพยากรมนุษย ์

3. การผลิต
และพัฒนา
กำลังคนให้มี
สมรรถนะใน
การแข่งขัน 

2. พัฒนา
กำลังคน การ
วิจัย เพื่อสร้าง
ความสามารถ
ในการแข่งขัน
ของประเทศ 

11 ส่งเสริมความเป็นเลิศทาง
วิชาการด้านคณิตศาสตร์ 
ระดับเขตพื้นท่ีการศึกษา 
สำนักงานเขตพื้นท่ี
การศึกษามัธยมศึกษา เขต 
16 

3. ด้านการ
พัฒนาและ
เสริมสร้าง
ศักยภาพ
มนุษย ์

ประเด็นที่12 
การพัฒนาการ
เรียนรู ้
  

จุดเน้น1. การ
พัฒนาและ
เสริมสร้าง
ศักยภาพ
ทรัพยากรมนุษย ์

เร่ืองที่3 การ
พัฒนาและ
เสริมสร้าง
ศักยภาพ
ทรัพยากรมนุษย ์

3. การผลิต
และพัฒนา
กำลังคนให้มี
สมรรถนะใน
การแข่งขัน 

2. พัฒนา
กำลังคน การ
วิจัย เพื่อสร้าง
ความสามารถ
ในการแข่งขัน
ของประเทศ 

12 การพัฒนากระบวนการ
เสรมิสร้างและประเมิน
ทักษะความคิดสร้างสรรค์
และการคิดวิเคราะห์ในช้ัน
เรียนระดับมัธยมศึกษา 

3. ด้านการ
พัฒนาและ
เสริมสร้าง
ศักยภาพ
มนุษย ์

ประเด็นที่11 
การพัฒนา
ศักยภาพคน
ตลอดช่วงชีวิต 
 

จุดเน้น1. การ
พัฒนาและ
เสริมสร้าง
ศักยภาพ
ทรัพยากรมนุษย ์

เร่ืองที่3 การ
พัฒนาและ
เสริมสร้าง
ศักยภาพ
ทรัพยากรมนุษย ์

2. การพัฒนา
ศักยภาพคน
ทุกช่วงวัยและ
การสร้างสังคม
แห่งการเรียนรู ้

3. พัฒนา
ศักยภาพคนให้
มีคุณภาพ 

13 วิจัยและนวตักรรมเพื่อการ
พัฒนาคุณภาพการจัด
การศึกษา 

3. ด้านการ
พัฒนาและ
เสริมสร้าง
ศักยภาพ
มนุษย ์

ประเด็นที่12 
การพัฒนาการ
เรียนรู ้
  

จุดเน้น1. การ
พัฒนาและ
เสริมสร้าง
ศักยภาพ
ทรัพยากรมนุษย ์

เร่ืองที่3 การ
พัฒนาและ
เสริมสร้าง
ศักยภาพ
ทรัพยากรมนุษย ์

3. การผลิต
และพัฒนา
กำลังคนให้มี
สมรรถนะใน
การแข่งขัน 

2. พัฒนา
กำลังคน การวิจัย 
เพื่อสร้าง
ความสามารถใน
การแข่งขันของ
ประเทศ 
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แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 สพม.สขสต        

ที ่ ยุทธศาสตร์/โครงการ 

ความสอดคล้องกับ 
ยุทธศาสตร์
ชาติ 20 ปี 
(พ.ศ. 
2561-
2580)  

แผนแม่บท
ภายใต้
ยุทธศาสตร์ 
ชาติ 

นโยบายและ 
จุดเน้นการจัด
การศึกษาของ
กระทรวง 
ศึกษาธิการ 
ปีงบประมาณ
พ.ศ.2564 

แผนปฎิบัติ
ราชการ ระยะ 
3 ป ีสพฐ.
(พ.ศ.2563-
2565) 

แผน
ยุทธศาสตร์
การศึกษา 
จชต.ระยะ 
20 ปี(พ.ศ.
2560-
2579) 

แผนพัฒนา
การศึกษา
จังหวัด
สงขลา
(พ.ศ.
2563-
2565) 

14 การนิเทศเชิงรุกในการ
ส่งเสริมโรงเรียนในโครงการ
โรงเรียนมาตรฐานสากลของ
สำนักงานเขตพื้นท่ี
การศึกษามัธยมศึกษาเขต 
16 สู่ความเป็นเลิศ
ระดับประเทศ 

3. ด้านการ
พัฒนาและ
เสริมสร้าง
ศักยภาพ
มนุษย ์

ประเด็นที่12 
การพัฒนาการ
เรียนรู ้
  

จุดเน้น1. การ
พัฒนาและ
เสริมสร้าง
ศักยภาพ
ทรัพยากรมนุษย ์

เร่ืองที่3 การ
พัฒนาและ
เสริมสร้าง
ศักยภาพ
ทรัพยากรมนุษย ์

3. การผลิต
และพัฒนา
กำลังคนให้มี
สมรรถนะใน
การแข่งขัน 

3. พัฒนา
ศักยภาพคนให้
มีคุณภาพ 

15 จัดกระบวนการเรียนรูเ้พศ
วิถีศึกษาและการขับเคลื่อน
การเรยีนรู้ แบบ Electronic 
– learning เพื่อพัฒนา
สมรรถนะครูให้สอนเพศวิถี
ศึกษาและทักษะชีวิต 

3. ด้านการ
พัฒนาและ
เสริมสร้าง
ศักยภาพ
มนุษย ์

ประเด็นที่12 
การพัฒนาการ
เรียนรู ้
  

จุดเน้น1. การ
พัฒนาและ
เสริมสร้าง
ศักยภาพ
ทรัพยากรมนุษย ์

เร่ืองที่3 การ
พัฒนาและ
เสริมสร้าง
ศักยภาพ
ทรัพยากรมนุษย ์

2. การพัฒนา
ศักยภาพคน
ทุกช่วงวัยและ
การสร้างสังคม
แห่งการเรียนรู ้

2. พัฒนา
กำลังคน การ
วิจัย เพื่อสร้าง
ความสามารถ
ในการแข่งขัน
ของประเทศ 

ยุทธศาสตร์ที่ 3 ส่งเสริม สนบัสนุน การพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา 
16 พัฒนาทักษะ ความรู้ที่

จำเป็นครูกลุ่มสาระศิลปะสู่
วิทยากรมืออาชีพ(Train 
The Trainer) 

3. ด้านการ
พัฒนาและ
เสริมสร้าง
ศักยภาพ
มนุษย ์

ประเด็นที่12 
การพัฒนาการ
เรียนรู ้
  

จุดเน้น1. การ
พัฒนาและ
เสริมสร้าง
ศักยภาพ
ทรัพยากรมนุษย ์

เร่ืองที่3 การ
พัฒนาและ
เสริมสร้าง
ศักยภาพ
ทรัพยากรมนุษย ์

2. การพัฒนา
ศักยภาพคน
ทุกช่วงวัยและ
การสร้างสังคม
แห่งการเรียนรู ้

3. พัฒนา
ศักยภาพคนให้
มีคุณภาพ 

17 การพัฒนาศูนย์พัฒนาการ
เรียนการสอนกลุม่สาระการ
เรียนรู้ สำนักงานเขตพื้นท่ี
การศึกษามัธยมศึกษา เขต 
16 

3. ด้านการ
พัฒนาและ
เสริมสร้าง
ศักยภาพ
มนุษย ์

ประเด็นที่12 
การพัฒนาการ
เรียนรู ้
  

จุดเน้น1. การ
พัฒนาและ
เสริมสร้าง
ศักยภาพ
ทรัพยากรมนุษย ์

เร่ืองที่3 การ
พัฒนาและ
เสริมสร้าง
ศักยภาพ
ทรัพยากรมนุษย ์

2. การพัฒนา
ศักยภาพคน
ทุกช่วงวัยและ
การสร้างสังคม
แห่งการเรียนรู ้

3. พัฒนา
ศักยภาพคนให้
มีคุณภาพ 

18 เพิ่มประสิทธิภาพการจัดการ
เรียนรู้ของครดู้วยการสรา้ง
ช้ันเรียนออนไลนย์ุคใหม่ด้วย 
Google Classroom 

3. ด้านการ
พัฒนาและ
เสริมสร้าง
ศักยภาพ
มนุษย ์

ประเด็นที่12 
การพัฒนาการ
เรียนรู ้
  

จุดเน้น1. การ
พัฒนาและ
เสริมสร้าง
ศักยภาพ
ทรัพยากรมนุษย ์

เร่ืองที่4 การ
สร้างโอกาสใน
การเข้าถึงบริการ
การศึกษาที่มี
คุณภาพ มี
มาตรฐานและลด
ความเหลื่อมล้ำ
ทางการศึกษา 

2. การพัฒนา
ศักยภาพคน
ทุกช่วงวัยและ
การสร้างสังคม
แห่งการเรียนรู ้

4. สร้าง
โอกาสและ
ความเสมอ
ภาคทาง
การศึกษา 

19 พัฒนาการจัดการเรยีนรู้
ครูผูส้อนการออกแบบและ
เทคโนโลยีและวิทยาการ
คำนวณ 

3. ด้านการ
พัฒนาและ
เสริมสร้าง
ศักยภาพ
มนุษย ์

ประเด็นที่12 
การพัฒนาการ
เรียนรู ้
  

จุดเน้น1. การ
พัฒนาและ
เสริมสร้าง
ศักยภาพ
ทรัพยากรมนุษย ์

เร่ืองที่3 การ
พัฒนาและ
เสริมสร้าง
ศักยภาพ
ทรัพยากรมนุษย ์

2. การพัฒนา
ศักยภาพคน
ทุกช่วงวัยและ
การสร้างสังคม
แห่งการเรียนรู ้

3. พัฒนา
ศักยภาพคนให้
มีคุณภาพ 
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แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 สพม.สขสต        

ที ่ ยุทธศาสตร์/โครงการ 

ความสอดคล้องกับ 
ยุทธศาสตร์
ชาติ 20 ปี 
(พ.ศ. 
2561-
2580)  

แผนแม่บท
ภายใต้
ยุทธศาสตร์ 
ชาติ 

นโยบายและ 
จุดเน้นการจัด
การศึกษาของ
กระทรวง 
ศึกษาธิการ 
ปีงบประมาณ
พ.ศ.2564 

แผนปฎิบัติ
ราชการ ระยะ 
3 ป ีสพฐ.
(พ.ศ.2563-
2565) 

แผน
ยุทธศาสตร์
การศึกษา 
จชต.ระยะ 
20 ปี(พ.ศ.
2560-
2579) 

แผนพัฒนา
การศึกษา
จังหวัด
สงขลา
(พ.ศ.
2563-
2565) 

20 ยกระดับการสอนสู่การสรา้ง
นวัตกร ของครูกลุ่มสาระ
การเรยีนสังคมศึกษา ด้วย
กระบวนการนเิทศ 

3. ด้านการ
พัฒนาและ
เสริมสร้าง
ศักยภาพ
มนุษย ์

ประเด็นที่12 
การพัฒนาการ
เรียนรู ้
  

จุดเน้น1. การ
พัฒนาและ
เสริมสร้าง
ศักยภาพ
ทรัพยากรมนุษย ์

เร่ืองที่3 การ
พัฒนาและ
เสริมสร้าง
ศักยภาพ
ทรัพยากรมนุษย ์

2. การพัฒนา
ศักยภาพคน
ทุกช่วงวัยและ
การสร้างสังคม
แห่งการเรียนรู ้

3. พัฒนา
ศักยภาพคนให้
มีคุณภาพ 

21 เสรมิสร้างศักยภาพครูผูส้อน
ภาษาไทยการจัดกิจกรรม
การเรยีนรู้เชิงรุกในศตวรรษ
ที่ 21 โดยใช้ชุมชนแห่งการ
เรียนรู ้

3. ด้านการ
พัฒนาและ
เสริมสร้าง
ศักยภาพ
มนุษย ์

ประเด็นที่12 
การพัฒนาการ
เรียนรู ้
  

จุดเน้น1. การ
พัฒนาและ
เสริมสร้าง
ศักยภาพ
ทรัพยากรมนุษย ์

เร่ืองที่3 การ
พัฒนาและ
เสริมสร้าง
ศักยภาพ
ทรัพยากรมนุษย ์

2. การพัฒนา
ศักยภาพคน
ทุกช่วงวัยและ
การสร้างสังคม
แห่งการเรียนรู ้

3. พัฒนา
ศักยภาพคนให้
มีคุณภาพ 

22 เสรมิสร้างศักยภาพครูเพื่อ
พัฒนาผู้เรียนใหม้ีความเป็น
เลิศในการเป็นผู้นำทาง 
ศาสนพิธี (มัคนายกน้อย) 

3. ด้านการ
พัฒนาและ
เสริมสร้าง
ศักยภาพ
มนุษย ์

ประเด็นที่12 
การพัฒนาการ
เรียนรู ้
  

จุดเน้น1. การ
พัฒนาและ
เสริมสร้าง
ศักยภาพ
ทรัพยากรมนุษย ์

เร่ืองที่3 การ
พัฒนาและ
เสริมสร้าง
ศักยภาพ
ทรัพยากรมนุษย ์

2. การพัฒนา
ศักยภาพคน
ทุกช่วงวัยและ
การสร้างสังคม
แห่งการเรียนรู ้

3. พัฒนา
ศักยภาพคนให้
มีคุณภาพ 

23 เสรมิสร้างศักยภาพครูเพื่อ
พัฒนาผู้เรียนใหม้ีความเป็น
เลิศดา้นภาษาไทย 

3. ด้านการ
พัฒนาและ
เสริมสร้าง
ศักยภาพ
มนุษย ์

ประเด็นที่12 
การพัฒนาการ
เรียนรู ้
  

จุดเน้น1. การ
พัฒนาและ
เสริมสร้าง
ศักยภาพ
ทรัพยากรมนุษย ์

เร่ืองที่3 การ
พัฒนาและ
เสริมสร้าง
ศักยภาพ
ทรัพยากรมนุษย ์

2. การพัฒนา
ศักยภาพคน
ทุกช่วงวัยและ
การสร้างสังคม
แห่งการเรียนรู ้

3. พัฒนา
ศักยภาพคนให้
มีคุณภาพ 

24 การนิเทศเชิงรุกเพื่อพัฒนา
สมรรถนะของครสูู่ความเป็น
เลิศในศตวรรษท่ี 21 โดยใช้
กระบวนการ PLC 
(Professional Learning 
Community) 

3. ด้านการ
พัฒนาและ
เสริมสร้าง
ศักยภาพ
มนุษย ์

ประเด็นที่12 
การพัฒนาการ
เรียนรู ้
  

จุดเน้น1. การ
พัฒนาและ
เสริมสร้าง
ศักยภาพ
ทรัพยากรมนุษย ์

เร่ืองที่3 การ
พัฒนาและ
เสริมสร้าง
ศักยภาพ
ทรัพยากรมนุษย ์

2. การพัฒนา
ศักยภาพคน
ทุกช่วงวัยและ
การสร้างสังคม
แห่งการเรียนรู ้

3. พัฒนา
ศักยภาพคนให้
มีคุณภาพ 

25 เสรมิสร้างศักยภาพครูผูส้อน
ภาษาต่างประเทศท่ีสองเพื่อ
การจัดการเรยีนรูสู้่ช้ันเรียน 

3. ด้านการ
พัฒนาและ
เสริมสร้าง
ศักยภาพ
มนุษย ์

ประเด็นที่12 
การพัฒนาการ
เรียนรู ้
  

จุดเน้น1. การ
พัฒนาและ
เสริมสร้าง
ศักยภาพ
ทรัพยากรมนุษย ์

เร่ืองที่3 การ
พัฒนาและ
เสริมสร้าง
ศักยภาพ
ทรัพยากรมนุษย ์

2. การพัฒนา
ศักยภาพคน
ทุกช่วงวัยและ
การสร้างสังคม
แห่งการเรียนรู ้

3. พัฒนา
ศักยภาพคนให้
มีคุณภาพ 

26 การพัฒนาศักยภาพการจัด
กิจกรรมแนะแนวสำหรับครู
ที่ไม่มีวุฒิทางการแนะแนว 

3. ด้านการ
พัฒนาและ
เสริมสร้าง
ศักยภาพ
มนุษย ์

ประเด็นที่12 
การพัฒนาการ
เรียนรู ้
  

จุดเน้น1. การ
พัฒนาและ
เสริมสร้าง
ศักยภาพ
ทรัพยากรมนุษย ์

เร่ืองที่3 การ
พัฒนาและ
เสริมสร้าง
ศักยภาพ
ทรัพยากรมนุษย ์

2. การพัฒนา
ศักยภาพคน
ทุกช่วงวัยและ
การสร้างสังคม
แห่งการเรียนรู ้

3. พัฒนา
ศักยภาพคนให้
มีคุณภาพ 

27 พัฒนาคุณภาพครูผูส้อน 
พลศึกษา 

3. ด้านการ
พัฒนาและ
เสริมสร้าง

ประเด็นที่12 
การพัฒนาการ
เรียนรู ้

จุดเน้น1. การ
พัฒนาและ
เสริมสร้าง

เร่ืองที่3 การ
พัฒนาและ
เสริมสร้าง

2. การพัฒนา
ศักยภาพคน
ทุกช่วงวัยและ

3. พัฒนา
ศักยภาพคนให้
มีคุณภาพ 
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แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 สพม.สขสต        

ที ่ ยุทธศาสตร์/โครงการ 

ความสอดคล้องกับ 
ยุทธศาสตร์
ชาติ 20 ปี 
(พ.ศ. 
2561-
2580)  

แผนแม่บท
ภายใต้
ยุทธศาสตร์ 
ชาติ 

นโยบายและ 
จุดเน้นการจัด
การศึกษาของ
กระทรวง 
ศึกษาธิการ 
ปีงบประมาณ
พ.ศ.2564 

แผนปฎิบัติ
ราชการ ระยะ 
3 ป ีสพฐ.
(พ.ศ.2563-
2565) 

แผน
ยุทธศาสตร์
การศึกษา 
จชต.ระยะ 
20 ปี(พ.ศ.
2560-
2579) 

แผนพัฒนา
การศึกษา
จังหวัด
สงขลา
(พ.ศ.
2563-
2565) 

ศักยภาพ
มนุษย ์

  ศักยภาพ
ทรัพยากรมนุษย ์

ศักยภาพ
ทรัพยากรมนุษย ์

การสร้างสังคม
แห่งการเรียนรู ้

28 พัฒนาคุณภาพครูผูส้อนเพศ
วิถีศึกษา 

3. ด้านการ
พัฒนาและ
เสริมสร้าง
ศักยภาพ
มนุษย ์

ประเด็นที่12 
การพัฒนาการ
เรียนรู ้
  

จุดเน้น1.การ
พัฒนาและ
เสริมสร้าง
ศักยภาพ
ทรัพยากรมนุษย ์

เร่ืองที่3 การ
พัฒนาและ
เสริมสร้าง
ศักยภาพ
ทรัพยากรมนุษย ์

2. การพัฒนา
ศักยภาพคน
ทุกช่วงวัยและ
การสร้างสังคม
แห่งการเรียนรู ้

3. พัฒนา
ศักยภาพคนให้
มีคุณภาพ 

29 การประเมินสัมฤทธิผลการ
ปฏิบัติงานในหน้าท่ีของ
ผู้บริหารสถานศึกษา 

3 .ด้านการ
พัฒนาและ
เสริมสร้าง
ศักยภาพ
มนุษย ์

ประเด็นที่12 
การพัฒนาการ
เรียนรู ้
  

จุดเน้น1. การ
พัฒนาและ
เสริมสร้าง
ศักยภาพ
ทรัพยากรมนุษย ์

เร่ืองที่3 การ
พัฒนาและ
เสริมสร้าง
ศักยภาพ
ทรัพยากรมนุษย ์

2. การพัฒนา
ศักยภาพคน
ทุกช่วงวัยและ
การสร้างสังคม
แห่งการเรียนรู ้

3. พัฒนา
ศักยภาพคนให้
มีคุณภาพ 

30 การประชุมเชิงปฏิบัติการ
จัดทำข้อมูลการสอนของครู
ตามเกณฑ์ ก.ค.ศ. 

3. ด้านการ
พัฒนาและ
เสริมสร้าง
ศักยภาพ
มนุษย ์

ประเด็นที่12 
การพัฒนาการ
เรียนรู ้
  

จุดเน้น1. การ
พัฒนาและ
เสริมสร้าง
ศักยภาพ
ทรัพยากรมนุษย ์

เร่ืองที่3 การ
พัฒนาและ
เสริมสร้าง
ศักยภาพ
ทรัพยากรมนุษย ์

2. การพัฒนา
ศักยภาพคน
ทุกช่วงวัยและ
การสร้างสังคม
แห่งการเรียนรู ้

3. พัฒนา
ศักยภาพคนให้
มีคุณภาพ 

31 การสรรหาพนักงานราชการ, 
ลูกจ้างช่ัวคราวในสำนักงาน, 
ลูกจ้างช่ัวคราวใน
สถานศึกษา (ครูผูส้อน) 
บุคลากรวิทยาศาสตร์และ
คณิตศาสตร์, เจ้าหน้าท่ี
ธุรการ (โครงการคืนครูให้
นักเรียน) และพีเ่ลี้ยงเด็ก
พิการ 

3. ด้านการ
พัฒนาและ
เสริมสร้าง
ศักยภาพ
มนุษย ์

ประเด็นที่12 
การพัฒนาการ
เรียนรู ้
  

จุดเน้น1. การ
พัฒนาและ
เสริมสร้าง
ศักยภาพ
ทรัพยากรมนุษย ์

เร่ืองที่3 การ
พัฒนาและ
เสริมสร้าง
ศักยภาพ
ทรัพยากรมนุษย ์

2. การพัฒนา
ศักยภาพคน
ทุกช่วงวัยและ
การสร้างสังคม
แห่งการเรียนรู ้

3. พัฒนา
ศักยภาพคนให้
มีคุณภาพ 

32 พัฒนาศักยภาพรอง
ผู้อำนวยการโรงเรยีน 

3. ด้านการ
พัฒนาและ
เสริมสร้าง
ศักยภาพ
มนุษย ์

ประเด็นที่12 
การพัฒนาการ
เรียนรู ้
  

จุดเน้น1. การ
พัฒนาและ
เสริมสร้าง
ศักยภาพ
ทรัพยากรมนุษย ์

เร่ืองที่3 การ
พัฒนาและ
เสริมสร้าง
ศักยภาพ
ทรัพยากรมนุษย ์

2. การพัฒนา
ศักยภาพคน
ทุกช่วงวัยและ
การสร้างสังคม
แห่งการเรียนรู ้

3. พัฒนา
ศักยภาพคนให้
มีคุณภาพ 

33 พัฒนาสมรรถนะครผูู้ช่วยสู่
การเป็นครมูืออาชีพ 

3. ด้านการ
พัฒนาและ
เสริมสร้าง
ศักยภาพ
มนุษย ์

ประเด็นที่12 
การพัฒนาการ
เรียนรู ้
  

จุดเน้น1. การ
พัฒนาและ
เสริมสร้าง
ศักยภาพ
ทรัพยากรมนุษย ์

เร่ืองที่3 การ
พัฒนาและ
เสริมสร้าง
ศักยภาพ
ทรัพยากรมนุษย ์

2. การพัฒนา
ศักยภาพคน
ทุกช่วงวัยและ
การสร้างสังคม
แห่งการเรียนรู ้

3. พัฒนา
ศักยภาพคนให้
มีคุณภาพ 
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แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 สพม.สขสต        

ที ่ ยุทธศาสตร์/โครงการ 

ความสอดคล้องกับ 
ยุทธศาสตร์
ชาติ 20 ปี 
(พ.ศ. 
2561-
2580)  

แผนแม่บท
ภายใต้
ยุทธศาสตร์ 
ชาติ 

นโยบายและ 
จุดเน้นการจัด
การศึกษาของ
กระทรวง 
ศึกษาธิการ 
ปีงบประมาณ
พ.ศ.2564 

แผนปฎิบัติ
ราชการ ระยะ 
3 ป ีสพฐ.
(พ.ศ.2563-
2565) 

แผน
ยุทธศาสตร์
การศึกษา 
จชต.ระยะ 
20 ปี(พ.ศ.
2560-
2579) 

แผนพัฒนา
การศึกษา
จังหวัด
สงขลา
(พ.ศ.
2563-
2565) 

34 พัฒนาเจ้าหน้าที่ธุรการ
สำนักงานเขตพื้นท่ี
การศึกษามัธยมศึกษา เขต 
16 

3. ด้านการ
พัฒนาและ
เสริมสร้าง
ศักยภาพ
มนุษย ์

ประเด็นที่12 

การพัฒนาการ
เรียนรู ้
  

จุดเน้น1. การ
พัฒนาและ
เสริมสร้าง
ศักยภาพ
ทรัพยากรมนุษย ์

เร่ืองที่4 การ
สร้างโอกาสใน
การเข้าถึงบริการ
การศึกษาที่มี
คุณภาพ มี
มาตรฐานและลด
ความเหลื่อมล้ำ
ทางการศึกษา 

2. การพัฒนา
ศักยภาพคน
ทุกช่วงวัยและ
การสร้างสังคม
แห่งการเรียนรู ้

3. พัฒนา
ศักยภาพคนให้
มีคุณภาพ 

35 พัฒนาทักษะความเข้าใจ
และใช้เทคโนโลยดีิจิทัล 
(Digital Literacy Project) 

3. ด้านการ
พัฒนาและ
เสริมสร้าง
ศักยภาพ
มนุษย ์

ประเด็นที่12 
การพัฒนาการ
เรียนรู ้
  

จุดเน้น4. การ
สร้างโอกาสและ
ความเสมอภาค
ทางการศึกษา 

เร่ืองที่4 การ
สร้างโอกาสใน
การเข้าถึงบริการ
การศึกษาที่มี
คุณภาพ มี
มาตรฐานและลด
ความเหลื่อมล้ำ
ทางการศึกษา 

2. การพัฒนา
ศักยภาพคน
ทุกช่วงวัยและ
การสร้างสังคม
แห่งการเรียนรู ้

4. สร้าง
โอกาสและ
ความเสมอ
ภาคทาง
การศึกษา 

ยุทธศาสตร์ที่ 4 ขยายโอกาสการเข้าถึงบริการทางการศึกษาและการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ 
36 พัฒนากรอบหลักสตูรระดับ

ท้องถิ่นและหลักสตูร
สถานศึกษา ตามความ
ต้องการจำเป็นของ
สำนักงานเขตพื้นท่ี
การศึกษามัธยมศึกษาเขต 
16 

3. ด้านการ
พัฒนาและ
เสริมสร้าง
ศักยภาพ
มนุษย ์

ประเด็นที่12 
การพัฒนาการ
เรียนรู ้
  

จุดเน้น1. การ
พัฒนาและ
เสริมสร้าง
ศักยภาพ
ทรัพยากรมนุษย ์

เร่ืองที่4 การ
สร้างโอกาสใน
การเข้าถึงบริการ
การศึกษาที่มี
คุณภาพ มี
มาตรฐานและลด
ความเหลื่อมล้ำ
ทางการศึกษา 

2. การพัฒนา
ศักยภาพคน
ทุกช่วงวัยและ
การสร้างสังคม
แห่งการเรียนรู ้

2. พัฒนา
กำลังคน การ
วิจัย เพื่อสร้าง
ความสามารถ
ในการแข่งขัน
ของประเทศ 

37 พัฒนาโรงเรียนขนาดเล็กท้ัง
ระบบด้วยกระบวนการ
นิเทศ whole school 
approach 

3. ด้านการ
พัฒนาและ
เสริมสร้าง
ศักยภาพ
มนุษย ์

ประเด็นที่12 
การพัฒนาการ
เรียนรู ้
  

จุดเน้น1. การ
พัฒนาและ
เสริมสร้าง
ศักยภาพ
ทรัพยากรมนุษย ์

เร่ืองที่4 การ
สร้างโอกาสใน
การเข้าถึงบริการ
การศึกษาที่มี
คุณภาพ มี
มาตรฐานและลด
ความเหลื่อมล้ำ
ทางการศึกษา 

2. การพัฒนา
ศักยภาพคน
ทุกช่วงวัยและ
การสร้างสังคม
แห่งการเรียนรู ้

3. พัฒนา
ศักยภาพคนให้
มีคุณภาพ 

38 พัฒนาคุณภาพการศึกษา
เรียนรวมเพื่อพัฒนา
ศักยภาพผูเ้รียนที่มคีวาม
ต้องการจำเป็นพิเศษ 

3. ด้านการ
พัฒนาและ
เสริมสร้าง
ศักยภาพ
มนุษย ์

ประเด็นที่12 
การพัฒนาการ
เรียนรู ้
  

จุดเน้น1. การ
พัฒนาและ
เสริมสร้าง
ศักยภาพ
ทรัพยากรมนุษย ์

เร่ืองที่4 การ
สร้างโอกาสใน
การเข้าถึงบริการ
การศึกษาที่มี
คุณภาพ มี
มาตรฐานและลด
ความเหลื่อมล้ำ
ทางการศึกษา 

4. การสร้าง
โอกาสความ
เสมอภาคและ
เท่าเทียมกัน
ทางการศึกษา 

4. สร้าง
โอกาสและ
ความเสมอ
ภาคทาง
การศึกษา 
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แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 สพม.สขสต        

ที ่ ยุทธศาสตร์/โครงการ 

ความสอดคล้องกับ 
ยุทธศาสตร์
ชาติ 20 ปี 
(พ.ศ. 
2561-
2580)  

แผนแม่บท
ภายใต้
ยุทธศาสตร์ 
ชาติ 

นโยบายและ 
จุดเน้นการจัด
การศึกษาของ
กระทรวง 
ศึกษาธิการ 
ปีงบประมาณ
พ.ศ.2564 

แผนปฎิบัติ
ราชการ ระยะ 
3 ป ีสพฐ.
(พ.ศ.2563-
2565) 

แผน
ยุทธศาสตร์
การศึกษา 
จชต.ระยะ 
20 ปี(พ.ศ.
2560-
2579) 

แผนพัฒนา
การศึกษา
จังหวัด
สงขลา
(พ.ศ.
2563-
2565) 

ยุทธศาสตร์ที่ 5 จัดการศึกษาเพื่อเสริมสร้างคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
39 ส่งเสริมสำนักงานเขตพื้นท่ี

การศึกษาท่ีเป็นมติรกับ
สิ่งแวดล้อม 

5. ด้านการ
สร้างการ
เติบโตบน
คุณภาพชีวิตที่
เป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล้อม 

ประเด็นที่20 
การบริการ
ประชาชนและ
ประสิทธิภาพ
ภาครัฐ 

ประเด็นที่5. การ
จัดการศึกษาเพือ่
สร้างเสริม
คุณภาพชีวิตที่
เป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล้อม 

เร่ืองที่5 การ
จัดการศึกษาเพือ่
พัฒนาคุณภาพ
ชีวิตที่เป็นมิตร
กับสิ่งแวดล้อม 

5. การจัดการ
ศึกษาเพื่อ
เสริมสร้าง
คุณภาพชีวิตที่
เป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล้อม 

5.ส่งเสริม 
และจัดการ
ศึกษาเพื่อ
เสริมสร้าง
คุณภาพชีวิตที่
เป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล้อม 

40 การจัดการศึกษาเพื่อ
เสรมิสร้างคุณภาพชีวิตที่
เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 

5. ด้านการ
สร้างการ
เติบโตบน
คุณภาพชีวิตที่
เป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล้อม 

ประเด็นที่12 
การพัฒนาการ
เรียนรู ้

 

ประเด็นที่5. การ
จัดการศึกษาเพือ่
สร้างเสริม
คุณภาพชีวิตที่
เป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล้อม 

เร่ืองที่5 การ
จัดการศึกษาเพือ่
พัฒนาคุณภาพ
ชีวิตที่เป็นมิตร
กับสิ่งแวดล้อม 

5. การจัดการ
ศึกษาเพื่อ
เสริมสร้าง
คุณภาพชีวิตที่
เป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล้อม 

5.ส่งเสริม 
และจัดการ
ศึกษาเพื่อ
เสริมสร้าง
คุณภาพชีวิตที่
เป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล้อม 

ยุทธศาสตร์ที่ 6 พัฒนาระบบบริหารจัดการและส่งเสริมการมีส่วนร่วม 
41 ส่งเสริมและพัฒนาการ

ประเมินคุณภาพภายในของ
สถานศึกษาเพื่อการประเมิน
คุณภาพภายนอก 

6. ด้านการ
ปรับสมดุล
และพัฒนา
ระบบบริหาร
จัดการภาครัฐ 

ประเด็นที่20  
การบริการ
ประชาชนและ
ประสิทธิภาพ
ภาครัฐ 

ประเด็นที่6. การ
ปรับสมดุลและ
พัฒนาระบบการ
บริหารจัดการ 

เร่ืองที่3 การ
พัฒนาและ
เสริมสร้าง
ศักยภาพ
ทรัพยากรมนุษย ์

6. การพัฒนา
ระบบการ
บริหารจัด
การศึกษา 

6. พัฒนา
ระบบบริหาร
จัดการให้มี
ประสิทธิภาพ 

42 ส่งเสริมประสิทธิภาพการ
นิเทศภายในของสถานศึกษา
โดยใช้กระบวนการวิจัยใน
การพัฒนา 

6. ด้านการ
ปรับสมดุล
และพัฒนา
ระบบบริหาร
จัดการภาครัฐ 

ประเด็นที่12  
การพัฒนาการ
เรียนรู ้

 

ประเด็นที่6. การ
ปรับสมดุลและ
พัฒนาระบบการ
บริหารจัดการ 

เร่ืองที่3 การ
พัฒนาและ
เสริมสร้าง
ศักยภาพ
ทรัพยากรมนุษย ์

6. การพัฒนา
ระบบการ
บริหารจัด
การศึกษา 

6. พัฒนา
ระบบบริหาร
จัดการให้มี
ประสิทธิภาพ 

43 การพัฒนาระบบการประกัน
คุณภาพการศึกษาด้วยกลไก
การนิเทศนำผลการประเมิน
ไปใช้ 

6. ด้านการ
ปรับสมดุล
และพัฒนา
ระบบบริหาร
จัดการภาครัฐ 

ประเด็นที่20  
การบริการ
ประชาชนและ
ประสิทธิภาพ
ภาครัฐ 

ประเด็นที่6. การ
ปรับสมดุลและ
พัฒนาระบบการ
บริหารจัดการ 

เร่ืองที่3 การ
พัฒนาและ
เสริมสร้าง
ศักยภาพ
ทรัพยากรมนุษย ์

6. การพัฒนา
ระบบการ
บริหารจัด
การศึกษา 

6. พัฒนา
ระบบบริหาร
จัดการให้มี
ประสิทธิภาพ 

44 การจัดทำรายงานผลการ
ประเมินตนเองของ
สถานศึกษา 

6. ด้านการ
ปรับสมดุล
และพัฒนา
ระบบบริหาร
จัดการภาครัฐ 

ประเด็นที่20  
การบริการ
ประชาชนและ
ประสิทธิภาพ
ภาครัฐ 

ประเด็นที่6. การ
ปรับสมดุลและ
พัฒนาระบบการ
บริหารจัดการ 

เร่ืองที่3 การ
พัฒนาและ
เสริมสร้าง
ศักยภาพ
ทรัพยากรมนุษย ์

6. การพัฒนา
ระบบการ
บริหารจัด
การศึกษา 

6. พัฒนา
ระบบบริหาร
จัดการให้มี
ประสิทธิภาพ 

45 เพิ่มประสิทธิภาพการ
ตรวจสอบภายใน 

6. ด้านการ
ปรับสมดุล
และพัฒนา
ระบบบริหาร
จัดการภาครัฐ 

ประเด็นที่20  
การบริการ
ประชาชนและ
ประสิทธิภาพ
ภาครัฐ 

ประเด็นที่6. การ
ปรับสมดุลและ
พัฒนาระบบการ
บริหารจัดการ 

เร่ืองที่6 การ
ปรับสมดุลและ
พัฒนาระบบการ
บริหารจัด
การศึกษา 

6. การพัฒนา
ระบบการ
บริหารจัด
การศึกษา 

6.พัฒนา
ระบบบริหาร
จัดการให้มี
ประสิทธิภาพ 
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แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 สพม.สขสต        

ที ่ ยุทธศาสตร์/โครงการ 

ความสอดคล้องกับ 
ยุทธศาสตร์
ชาติ 20 ปี 
(พ.ศ. 
2561-
2580)  

แผนแม่บท
ภายใต้
ยุทธศาสตร์ 
ชาติ 

นโยบายและ 
จุดเน้นการจัด
การศึกษาของ
กระทรวง 
ศึกษาธิการ 
ปีงบประมาณ
พ.ศ.2564 

แผนปฎิบัติ
ราชการ ระยะ 
3 ป ีสพฐ.
(พ.ศ.2563-
2565) 

แผน
ยุทธศาสตร์
การศึกษา 
จชต.ระยะ 
20 ปี(พ.ศ.
2560-
2579) 

แผนพัฒนา
การศึกษา
จังหวัด
สงขลา
(พ.ศ.
2563-
2565) 

46 การติดตามและประเมินผล
การบริหารจัดการศึกษาของ
สำนักงานเขตพื้นท่ี
การศึกษามัธยมศึกษา เขต 
16 ประจำปีงบประมาณ 
พ.ศ.2564 

6. ด้านการ
ปรับสมดุล
และพัฒนา
ระบบบริหาร
จัดการภาครัฐ 

ประเด็นที่20  
การบริการ
ประชาชนและ
ประสิทธิภาพ
ภาครัฐ 

ประเด็นที่6. การ
ปรับสมดุลและ
พัฒนาระบบการ
บริหารจัดการ 

เร่ืองที่6 การ
ปรับสมดุลและ
พัฒนาระบบการ
บริหารจัด
การศึกษา 

6. การพัฒนา
ระบบการ
บริหารจัด
การศึกษา 

6. พัฒนา
ระบบบริหาร
จัดการให้มี
ประสิทธิภาพ 

47 ประชุมผู้บริหารสถานศึกษา
ในสังกัดสำนักงานเขตพื้นท่ี
การศึกษามัธยมศึกษา เขต 
16 

6. ด้านการ
ปรับสมดุล
และพัฒนา
ระบบบริหาร
จัดการภาครัฐ 

ประเด็นที่20  
การบริการ
ประชาชนและ
ประสิทธิภาพ
ภาครัฐ 

ประเด็นที่6. การ
ปรับสมดุลและ
พัฒนาระบบการ
บริหารจัดการ 

เร่ืองที่6 การ
ปรับสมดุลและ
พัฒนาระบบการ
บริหารจัด
การศึกษา 

6. การพัฒนา
ระบบการ
บริหารจัด
การศึกษา 

6. พัฒนา
ระบบบริหาร
จัดการให้มี
ประสิทธิภาพ 

48 เขียนหนังสือราชการและ
หนังสือโต้ตอบเพื่อ
ประสานงานท้ังภายในและ
ภายนอกองค์กรให้มี
ประสิทธิภาพ 

6. ด้านการ
ปรับสมดุล
และพัฒนา
ระบบบริหาร
จัดการภาครัฐ 

ประเด็นที่20  
การบริการ
ประชาชนและ
ประสิทธิภาพ
ภาครัฐ 

ประเด็นที่6. การ
ปรับสมดุลและ
พัฒนาระบบการ
บริหารจัดการ 

เร่ืองที่6 การ
ปรับสมดุลและ
พัฒนาระบบการ
บริหารจัด
การศึกษา 

6. การพัฒนา
ระบบการ
บริหารจัด
การศึกษา 

6. พัฒนา
ระบบบริหาร
จัดการให้มี
ประสิทธิภาพ 

49 การออกแบบสื่อ 
Infographic ด้วยโปรแกรม 
Microsoft Powerpoint 

6. ด้านการ
ปรับสมดุล
และพัฒนา
ระบบบริหาร
จัดการภาครัฐ 

ประเด็นที่12  
การพัฒนาการ
เรียนรู ้
 

จุดเน้น1. การ
พัฒนาและ
เสริมสร้าง
ศักยภาพ
ทรัพยากรมนุษย ์

เร่ืองที่4 การ
สร้างโอกาสใน
การเข้าถึงบริการ
การศึกษาที่มี
คุณภาพ มี
มาตรฐานและลด
ความเหลื่อมล้ำ
ทางการศึกษา 

6. การพัฒนา
ระบบการ
บริหารจัด
การศึกษา 

4. สร้าง
โอกาสและ
ความเสมอ
ภาคทาง
การศึกษา 

50 อบรมการเขียนข่าวเบื้องต้น 
สำหรับผู้ทำหน้าที่
ประชาสมัพันธ์ สังกัด สพม.
เขต 16 

6. ด้านการ
ปรับสมดุล
และพัฒนา
ระบบบริหาร
จัดการภาครัฐ 

ประเด็นที่12  
การพัฒนาการ
เรียนรู ้
 

จุดเน้น1. การ
พัฒนาและ
เสริมสร้าง
ศักยภาพ
ทรัพยากรมนุษย ์

เร่ืองที่4 การ
สร้างโอกาสใน
การเข้าถึงบริการ
การศึกษาที่มี
คุณภาพ มี
มาตรฐานและลด
ความเหลื่อมล้ำ
ทางการศึกษา 

6. การพัฒนา
ระบบการ
บริหารจัด
การศึกษา 

4. สร้าง
โอกาสและ
ความเสมอ
ภาคทาง
การศึกษา 

51 ประชุมเชิงปฏิบัติการจดัทำ
เอกสารของบประมาณงบ
ลงทุน ค่าครุภณัฑ์ ท่ีดินและ
สิ่งก่อสร้างของโรงเรียนใน
สังกัด 

6. ด้านการ
ปรับสมดุล
และพัฒนา
ระบบบริหาร
จัดการภาครัฐ 

ประเด็นที่20  
การบริการ

ประชาชนและ
ประสิทธิภาพ

ภาครัฐ 

ประเด็นที่6. การ
ปรับสมดุลและ
พัฒนาระบบการ
บริหารจัดการ 

เร่ืองที่6 การ
ปรับสมดุลและ
พัฒนาระบบการ

บริหารจัด
การศึกษา 

6. การพัฒนา
ระบบการ
บริหารจัด
การศึกษา 

6.พัฒนา
ระบบบริหาร
จัดการให้มี

ประสิทธิภาพ 
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แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 สพม.สขสต        

ที ่ ยุทธศาสตร์/โครงการ 

ความสอดคล้องกับ 
ยุทธศาสตร์
ชาติ 20 ปี 
(พ.ศ. 
2561-
2580)  

แผนแม่บท
ภายใต้
ยุทธศาสตร์ 
ชาติ 

นโยบายและ 
จุดเน้นการจัด
การศึกษาของ
กระทรวง 
ศึกษาธิการ 
ปีงบประมาณ
พ.ศ.2564 

แผนปฎิบัติ
ราชการ ระยะ 
3 ป ีสพฐ.
(พ.ศ.2563-
2565) 

แผน
ยุทธศาสตร์
การศึกษา 
จชต.ระยะ 
20 ปี(พ.ศ.
2560-
2579) 

แผนพัฒนา
การศึกษา
จังหวัด
สงขลา
(พ.ศ.
2563-
2565) 

52 ประชุมข้าราชการครู 
บุคลากรทางการศึกษาและ
ลูกจ้างประจำที่จะมีอายุครบ 
60 ปีบริบูรณ์ และต้องพ้น
จากราชการเนื่องจาก
เกษียณอายรุาชการเมื่อสิ้น
ปีงบประมาณ พ.ศ.2564 

6. ด้านการ
ปรับสมดุล
และพัฒนา
ระบบบริหาร
จัดการภาครัฐ 

ประเด็นที่20  
การบริการ

ประชาชนและ
ประสิทธิภาพ

ภาครัฐ 

ประเด็นที่6. การ
ปรับสมดุลและ
พัฒนาระบบการ
บริหารจัดการ 

เร่ืองที่6 การ
ปรับสมดุลและ
พัฒนาระบบการ

บริหารจัด
การศึกษา 

6. การพัฒนา
ระบบการ
บริหารจัด
การศึกษา 

6.พัฒนา
ระบบบริหาร
จัดการให้มี

ประสิทธิภาพ 

 
                                           

 
 
 
 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

รายละเอียด 

โครงการ/กิจกรรม  

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 
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ยุทธศาสตร์ที่ 1  การจัดการศึกษาเพื่อความมั่นคงของมนุษย์ 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย กิจกรรม 
ตัวช้ีวัดวามสำเร็จ

ของโครงการ 
ระยะเวลา
ดำเนินการ 

งบประมาณ 
ผู้รับผิดชอบ/

กลุ่ม 
1 พัฒนาคุณภาพการศึกษา

หลักสูตรอิสลามศึกษา
ระดับการศึกษา 
ขั้นพ้ืนฐาน 

1. เพ่ือนิเทศ ติดตาม
และสังเกตการสอนใน
การนำหลักสูตรลงสู่ชั้น
เรียน 
2. เพ่ือยกระดับ
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
และผลการทดสอบ
ระดับชาติ หลักสูตร
อิสลามศึกษา ตาม
หลักสูตรแกนกลาง
การศึกษาการศึกษาขั้น
พ้ืนฐาน พ.ศ. 2551 
 (I-NET) 
3. เพ่ือสร้างขวัญ
กำลังใจให้กับครูผู้สอน
หลักสูตรอิสลามศึกษา 
ตามหลักสูตรแกนกลาง
การศึกษาการศึกษาขั้น
พ้ืนฐาน พ.ศ. 2551 

เชิงปริมาณ 
โรงเรียนในสังกัดที่
จัดการเรียนการสอน
หลักสูตรอิสลามศึกษาฯ 
จำนวน  4 โรงเรียน 
เชิงคุณภาพ 
ครู พนักงานราชการ 
และวิทยากรสอนศาสนา
อิสลาม จัดการเรียนรู้ได้
สอดคล้องกับหลักสูตร
อิสลามศึกษา ตาม
หลักสูตรแกนกลาง
การศึกษาการศึกษาขั้น
พ้ืนฐาน พ.ศ. 2551 
ส่งผลให้นักเรียนมี
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
และผลการทดสอบ
อิสลามศึกษาระดับชาติ
สูงขึ้น 

1. นิเทศ กำกับติดตามและ
สังเกตการจัดการเรียนการ
สอน และการจัดการเรียนรู้
ตามแนวทาง Active 
Learning 
(งบประมาณ8,960 บาท) 

2. ประชุมแลกเปลี่ยน
เรียนรู้และคัดเลือก
นวัตกรรม / วิธีปฏิบัติที่ดี
ในการจัดการเรียนรู้ตาม
แนวทาง Active Learning 
(งบประมาณ9,000 บาท) 
 

1.ร้อยละ 100 
ของครู/วิทยากร
อิสลามศึกษา มี
จัดการเรียนรู้ได้
สอดคล้องกับ
หลักสูตรหลักสูตร
แกนกลางฯ 
2.ร้อยละ 75 ของ
ครูมีทักษะ เทคนิค
การสอนที่ส่งผลต่อ
การเรียนรู้ของ
ผู้เรียน 
3.ผลการทดสอบ 
I-NET ของ
สถานศึกษาเพ่ิมข้ึน 
ร้อยละ 3 

ม.ค.- ก.ย.
2564 

 
 
 
 
 
 
 

17,960 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 

น.ส.ประจวบ  
พุทธวาศรี/ 
กลุ่มนิเทศฯ 
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ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย กิจกรรม 
ตัวช้ีวัดวามสำเร็จ

ของโครงการ 
ระยะเวลา
ดำเนินการ 

งบประมาณ 
ผู้รับผิดชอบ/

กลุ่ม 
2 พัฒนาศูนย์การเรียนรู้

ตามหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง 

1.เพ่ือส่งแสริมสนับสนุน
ให้สถานศึกษาพอเพียง
ได้รับการพัฒนาคุณภาพ 
มีความเข้มแข็งและเกิด
ความยั่งยืนในการคง
สภาพความเป็น
สถานศึกษาพอเพียง 
2. เพ่ือส่งเสริม
สนับสนุนสถานศึกษา
พอเพียงในการพัฒนาสู่
การเป็นศูนย์การเรียนรู้
ตามหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงด้าน
การศึกษา 
3.เพ่ือส่งเสริมให้
นักเรียน ครู ผู้บริหาร
และบุคลากรทางการ
ศึกษาดำเนินชีวิตตาม
หลักปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง 

เชิงปริมาณ 

-โรงเรียนในสังกัด สพม.
16  จำนวน 10 โรง 
-คณะทำงาน วิทยากร 
จำนวน 10 คน 
เชิงคุณภาพ 
1. สถานศึกษาพอเพียง 
มีความเข้มแข็งและเกิด
ความยั่งยืนในการคง
สภาพความเป็น
สถานศึกษาพอเพียง 
2. สถานศึกษาพอเพียง
ได้รับการส่งเสริม พัฒนา
สู่การเป็นศูนย์การเรียนรู้
ตามหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงด้าน
การศึกษา 
3.นักเรียน ครู ผู้บริหาร
และบุคลากรทางการ
ศึกษาดำเนินชีวิตตาม
หลักปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง 

1.ประชุมชี้แจง ทบทวน 
หลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง และพัฒนา 
สถานศึกษาพอเพียง สู่การ
เป็นศูนย์การเรียนรู้ตาม
หลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงด้านการศึกษา 
(งบประมาณ30,100 
บาท) 

2.นิเทศ ติดตาม โรงเรียนที่
เข้ารับการประเมินเพ่ือการ
เป็นศูนย์การเรียนรู้ตาม
หลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงด้านการศึกษา 
(งบประมาณ17,200 
บาท) 

3.สรุป รายงานผลโครงการ 
(งบประมาณ 200 บาท) 

สถานศึกษา
พอเพียง จำนวน 5 
โรง ผ่านการเป็น
ศูนยก์ารเรียนรู้
ตามหลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจ
พอเพียงด้านการ
การศึกษา  

เม.ย- ก.ย.
2564 

47,500   นางจิตรา  
ซุ่นซิ่ม/ 
กลุ่มนิเทศฯ 
 
 
 

 

รวมยุทธศาสตร์ที่ 1 จำนวน 2 โครงการ งบประมาณ จำนวน 65,260  
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ยุทธศาสตร์ที่ 2  การจัดการศึกษาเพื่อเพ่ิมความสามารถในการแข่งขัน   

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย กิจกรรม 
ตัวช้ีวัดวามสำเร็จ

ของโครงการ 
ระยะเวลา
ดำเนินการ 

งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ/
กลุ่ม 

3 เสริมสร้างศักยภาพ
ครูผู้สอนเพื่อพัฒนา
ผู้เรียนให้มีทักษะชีวิต 
และสร้างอาชีพ 

1. เพ่ือสร้างแรงบันดาลใจ
ให้ผู้เรียนค้นหาการ
ประกอบอาชีพที่สนใจ 
สุจริต รับผิดชอบต่อสังคม 
ถนัด เหมาะสมกับวัย 
ภายใต้หัวข้อ ”ไอเดียทาง
ธุรกิจ ในศตวรรษที่ 21”  
2. เพ่ือส่งเสริมให้
ครูผู้สอนตระหนัก เห็น
ความสำคัญ ใฝ่เรียนรู้ 
และมีความพร้อมเป็นที่
ปรึกษาในการพัฒนา
ผู้เรียนให้มีทักษะในการ
ประกอบอาชีพ 
 
 
 

เชิงปริมาณ 
ครูและนักเรียนส่งผลงานเข้า
ร่วมกิจกรรมอย่างน้อย 10 
ทีม 
เชิงคุณภาพ 
ผลงานที่ผ่านการประกวดมี
คุณภาพสามารถเผยแพร่ใน
วงกว้างได้ 
 

1. ประชุมจัดทำแนวทางการ
พัฒนาผู้เรียนให้มีทักษะชีวิต
และสร้างอาชีพ      
(งบประมาณ 2,500 บาท) 
 
2. ประกวดผลงานนักเรียน 
หัวข้อ “ไอเดียทางธุรกิจ ใน
ศตวรรษท่ี 21” ธีม “รองรับ
สังคมผู้สูงอายุ”  
(งบประมาณ 7,500 บาท) 

1.จำนวนผลงานที่
เข้าร่วมประกวด 
อย่างน้อย 10 ทีม 
2.ผลงานที่ชนะ
ประกวดมีคุณภาพ
สามารถเผยแพร่ใน
วงกว้างได้ 
 

มี.ค.- ส.ค.
2564 

10,000 น.ส.วรรณี 
รัตนเลิศ/ 
กลุ่มนิเทศฯ 



 

105 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย กิจกรรม 
ตัวช้ีวัดวามสำเร็จ

ของโครงการ 
ระยะเวลา
ดำเนินการ 

งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ/
กลุ่ม 

4 การจัดทำข้อมูล
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
(GPA) โดยใช้โปรแกรม 
SGS 

1. เพื่อให้โรงเรียนจัดทำ
และการตรวจสอบ
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
(GPA ของนักเรียน โดย
ใช้โปรแกรม SGS 
2. เพื่อให้โรงเรียนจัดทำ
ข้อมูลผลสัมฤทธิ์ 
ทางการเรียนและออก
เอกสารหลักฐานได้
ถูกต้องและทันตาม
กำหนดเวลา 
3. เพ่ือจัดทำข้อมูล
สารสนเทศผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียน 8 กลุ่ม
สาระการเรียนรู้ ของ
โรงเรียนในสังกัด 

เชิงปริมาณ 
1. โรงเรียนในสังกัด สพม.
เขต 16 ทุกโรงเรียน จัดทำ
ข้อมูลผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนของนักเรียน (GPA) 
โดยใช้โปรแกรม SGS 
2. โรงเรียนในสังกัด  สพม.
เขต 16 ทุกโรงเรียน จัดทำ
ข้อมูลผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนและออกเอกสาร
หลักฐานได้ถูกต้องและทัน
ตามกำหนดเวลา 
3. เขตพ้ืนที่จัดทำข้อมูล
สารสนเทศผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียน 8 กลุ่มสาระ
การเรียนรู้ ของทุกโรงเรียน 
ในสังกัด 
 

1. ประชุมคณะทำงานระดับ 
เขตพ้ืนที่ 
2. กำกับติดตามการจัดทำ
ข้อมูล ตรวจสอบ และส่งข้อมูล 
GPA 5 ภาคเรียน 
3. ประชุมปฏิบัติการจัดทำ
ข้อมูลผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
โดยใช้โปรแกรม SGS 
(งบประมาณ 45,200 บาท) 
4. นิเทศติดตามการขยายผล
การจัดทำข้อมูลผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียน โดยใช้โปรแกรม 
SGS ภายในโรงเรียน 
(งบประมาณ 11,440 บาท) 
5. กำกับติดตามการจัดทำ
ข้อมูล ตรวจสอบ และส่งข้อมูล 
GPA สิ้นปีการศึกษา 

1.ร้อยละ 80 ของ
โรงเรียนในสังกัด 
สพม.เขต 16 จัดทำ
ข้อมูลผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนเฉลี่ย
ของนักเรียน (GPA)  
โดยใช้โปรแกรม 
SGS 
2. ร้อยละ 100 
ของโรงเรียนใน
สังกัด สพม.เขต 16 
จัดทำและตรวจสอบ
ผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนเฉลี่ยของ
นักเรียน (GPA) โดย
ใช้โปรแกรม SGS 
ได้ถูกต้องและ 

ต.ค.63 - 
ก.ย.64 

50,640 นาง 
เหมือนฝัน 
เกื้อหนุน 
/กลุ่มนิเทศฯ 
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ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย กิจกรรม 
ตัวช้ีวัดวามสำเร็จ

ของโครงการ 
ระยะเวลา
ดำเนินการ 

งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ/
กลุ่ม 

เชิงคุณภาพ 
1. โรงเรียนในสังกัด  
สพม.เขต 16 จัดทำและการ
ตรวจสอบผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนเฉลี่ยของนักเรียน 
(GPA) โดยใช้โปรแกรม SGS 
ได้ถูกต้องและทันตาม
กำหนดเวลา 
2. เขตพ้ืนที่มีข้อมูล
สารสนเทศผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียน 8 กลุ่มสาระ
การเรียนรู้ของโรงเรียนใน
สังกัด 
 
 
 
 
 

 ทันตามกำหนดเวลา 
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ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย กิจกรรม 
ตัวช้ีวัดวามสำเร็จ

ของโครงการ 
ระยะเวลา
ดำเนินการ 

งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ/
กลุ่ม 

5 
 

พัฒนาครูสู่การเป็นครู
มืออาชีพในศตวรรษท่ี 
21 เพื่อรองรับการ
จัดการเรียนรู้ 
ฐานสมรรถนะ โดยใช้
โรงเรียนเป็นฐาน (ครูผู้
ร่วมนิเทศ (Co-
Supervisor) 

1. เพ่ือพัฒนาครูให้มี
ความรู้ความเข้าใจ
เกี่ยวกับการจัดการ
เรียนรู้ตามหลักสูตร
แกนกลางการศึกษา ขั้น
พ้ืนฐาน พุทธศักราช 
2551 เพื่อรองรับการ
จัดการเรียนรู้ฐาน
สมรรถนะ 
2. เพื่อพัฒนาครูให้มี
ความสามารถในการ
จัดการเรียนรู้ตาม
หลักสูตรแกนกลาง
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
พุทธศักราช 2551 เพื่อ
รองรับการจัดการเรียนรู้
ฐานสมรรถนะ 
3. เพื่อพัฒนาศักยภาพ
การเป็นผู้นิเทศการ
จัดการเรียนรู้ของครูผู้
ร่วมนิเทศ (Co-
Supervisor) 

เชิงปริมาณ 
1.ครูผู้ร่วมนิเทศ (Co-
Supervisor) โรงเรียนละ 6 
คน (นับรวมรร.ราชประชานุ
เคราะห์ 42 และ 43) รวม 
55 โรงเรียน รวมทั้งสิ้น 
จำนวน 330 คน 
เชิงคุณภาพ 
1. ครูผู้ร่วมนิเทศ (Co-
Supervisor) มีความรู้ความ
เข้าใจเกี่ยวกับการจัดการ
เรียนรู้ตามหลักสูตร
แกนกลางการศึกษาขั้น
พ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 
เพ่ือ 
รองรับการจัดการเรียนรู้ฐาน
สมรรถนะ  
2. ครูผู้ร่วมนิเทศ (Co-
Supervisor) มี
ความสามารถในการจัดการ
เรียนรู้ตามหลักสูตร
แกนกลางการศึกษาขั้น

1. ประชุมคณะทำงานระดับ 
เขตพ้ืนที่ 
2. ประชุมปฏิบัติการพัฒนา 
การจัดการเรียนรู้ตามหลักสูตร
แกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
พุทธศักราช 2551 เพื่อ
รองรับการจัดการเรียนรู้ฐาน
สมรรถนะ 
(งบประมาณ 107,800บาท ) 
3. นิเทศติดตามการจัดการ
เรียนรู้เพื่อรองรับการจัดการ
เรียนรู้ฐานสมรรถนะลงสู่
ห้องเรียน และการขยายผล
ความรู้สู่ครูภายในโรงเรียน 
(งบประมาณ57,200 บาท ) 
4. ถอดบทเรียนและ
แลกเปลี่ยน เรียนรู้นวัตกรรม
การจัดการเรียนการสอน 
(งบประมาณ 100,000 บาท) 
5. สรุปรายงานผล 
(งบประมาณ 3,000 บาท ) 

1.ร้อยละ 100 ของ
ครูได้รับการพัฒนา
เกี่ยวกับการจัดการ
เรียนรู้ตามหลักสูตร
แกนกลางการศึกษา
ขั้นพ้ืนฐาน
พุทธศักราช 2551 
เพ่ือรองรับ 
การจัดการเรียนรู้
ฐานสมรรถนะ 
2. ครูมีความรู้ความ
เข้าใจเกี่ยวกับการ
จัดการเรียนรู้ตาม
หลักสูตรแกนกลาง
การศึกษาข้ัน
พ้ืนฐาน พุทธศักราช 
2551 เพื่อรองรับ
การจัดการเรียนรู้
ฐานสมรรถนะหลัง
ประชุมสูงกว่าก่อน
ประชุม 

ต.ค.63 -
ก.ย.64 

268,000 นาง 
เหมือนฝัน  
เกื้อหนุน 
และคณะ/
กลุ่ม 
นิเทศฯ 
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ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย กิจกรรม 
ตัวช้ีวัดวามสำเร็จ

ของโครงการ 
ระยะเวลา
ดำเนินการ 

งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ/
กลุ่ม 

4. เพื่อนิเทศ ติดตาม
การขับเคลื่อนขยายผล
ของครูผู้ร่วมนิเทศ (Co-
Supervisor) ภายใน
โรงเรียน 

พ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 
เพ่ือรองรับการจัดการเรียนรู้
ฐานสมรรถนะ  
3. ครูผู้ร่วมนิเทศ (Co-
Supervisor) มีศักยภาพการ
เป็นผู้นิเทศการจัดการเรียนรู้
ของครูผู้สอนในระดับดีมาก
ขึ้นไป  
4. ครูผู้ร่วมนิเทศ (Co-
Supervisor) มีการขยายผล
ความรู้สู่ครูภายในโรงเรียน  
 

3. ครูมี
ความสามารถในการ
จัดการเรียนรู้ตาม
หลักสูตรแกนกลาง
การศึกษาข้ัน 
พ้ืนฐาน พุทธศักราช 
2551 เพื่อรองรับ
การจัดการเรียนรู้
ฐานสมรรถนะระดับ
ดีขึ้นไป 
4. ผู้ร่วมนิเทศ (Co-
Supervisor) มี
ศักยภาพการเป็นผู้
นิเทศการจัดการ
เรียนรู้ของครูระดับ
ดีขึ้นไป 
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ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย กิจกรรม 
ตัวช้ีวัดวามสำเร็จ

ของโครงการ 
ระยะเวลา
ดำเนินการ 

งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ/
กลุ่ม 

6 พัฒนาสมรรถนะ
ครูผู้สอนในการสร้าง
เครื่องมือวัดและ
ประเมินผลการเรียนรู้ 
ของผู้เรียนในศตวรรษท่ี 
21 

1. เพ่ือพัฒนาสมรรถนะ
ครูผู้สอนในการสร้าง
เครื่องมือวัดและ
ประเมินผลการเรียนรู้
ของผู้เรียน ในศตวรรษที่ 
21 
2. เพ่ือนิเทศติดตามผล
การพัฒนาสมรรถนะ
ครูผู้สอนในการสร้าง
เครือ่งมือวัดและ
ประเมินผล การเรียนรู้
ของผู้เรียนในศตวรรษท่ี 
21 

เชิงปริมาณ  
ครูผู้รับผิดชอบงานวัดผลของ
โรงเรียน โรงเรียนละ 1 คน 
(นับรวม ร.ร.ราชประชานุ
เคราะห์ 42 และ 43) รวม 
55 โรงเรียน รวมทั้งสิ้น
จำนวน 55 คน  
เชิงคุณภาพ  
1. ครูผู้รับผิดชอบงานวัดผล
ของโรงเรียนมีสมรรถนะใน
การสร้างเครื่องมือวัดและ
ประเมินผลการเรียนรู้ของ
ผู้เรียนในศตวรรษที่ 21 อยู่
ในระดับดีขึ้นไป  
2. ครูผู้รับผิดชอบงานวัดผล
ของโรงเรียนได้รับการนิเทศ
ติดตามการนำความรู้ในการ
สร้างเครื่องมือวัดและ
ประเมินผลการเรียนรู้ของ
ผู้เรียนในศตวรรษที่ 21 สู่
การปฏิบัติจริงในสถานศึกษา 

1. ประชุมคณะทำงานระดับ 
เขตพ้ืนที่ 
2. ประชุมปฏิบัติการพัฒนา
สมรรถนะครูผู้สอนในการสร้าง
เครื่องมือวัดและประเมินผล 
การเรียนรู้ของผู้เรียนใน
ศตวรรษท่ี 21 
3. นิเทศติดตามการนำความรู้
ในการสร้างเครื่องมือวัดและ
ประเมินผลการเรียนรู้ของ
ผู้เรียนในศตวรรษที่ 21 สู่การ
ปฏิบัติจริงในสถานศึกษา 
4. สรุปรายงานผล 

1.ร้อยละ 100 ของ
ครูได้รับการพัฒนา
เกี่ยวกับการสร้าง
เครื่องมือวัดและ
ประเมินผลการ
เรียนรู้ของผู้เรียน 
2.ร้อยละ 100 ของ
ครูได้รับนิเทศ
ติดตามการนำ
ความรู้ในการสร้าง
เครื่องมือวัดและ
ประเมินผลการ
เรียนรู้ของผู้เรียนใน
ศตวรรษท่ี 21 สู่
การปฏิบัติจริงใน
สถานศึกษา 
3. ครูมีความรู้ความ
เข้าใจเกี่ยวกับการ
สร้างเครื่องมือวัด
และประเมินผลการ
เรียนรู้ของผู้เรียนใน
ศตวรรษท่ี 21 หลัง

 ต.ค.63 – 
 ก.ย.64 

73,320 นาง 
เหมือนฝัน 
เกื้อหนุน 
และคณะ/
กลุ่ม 
นิเทศฯ 
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ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย กิจกรรม 
ตัวช้ีวัดวามสำเร็จ

ของโครงการ 
ระยะเวลา
ดำเนินการ 

งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ/
กลุ่ม 

ประชุมสูงกว่าก่อน
ประชุม 
4. ครูมี
ความสามารถในการ
สร้างเครื่องมือวัด
และประเมินผลการ
เรียนรู้ของผู้เรียนใน
ศตวรรษท่ี 21 
ระดับดีข้ึนไป 
 
 

7 ส่งเสริมพัฒนา
ความสามารถทางภาษา
ของครูผู้สอน
ภาษาอังกฤษในสังกัดให้
ได้มาตรฐานตาม 
กรอบมาตรฐานทาง
ภาษา CEFR (The 
Common European 
Framework of   
Reference for 
Language) โดยใช้

1. เพื่อพัฒนายกระดับ
ความรู้ครูผู้สอนวิชา
ภาษาอังกฤษในสังกัด 
ให้ได้มาตรฐานตาม
กรอบทางภาษา CEFR 
อยู่ในระดับ
ความสามารถทางภาษา
ของครูผู้สอนในระดับ
มัธยมศึกษา 
 2. เพื่อนิเทศ กำกับ 
และติดตาม

เชิงปริมาณ 
1.ร้อยละ 70 ครูผู้สอน
ภาษาอังกฤษในสังกัด สพม.
16 ได้รับการพัฒนาให้มี
มาตรฐานตามกรอบ
มาตรฐานทางภาษา CEFR 
(The Common European 
Framework of Reference 
for Language) 
2.ร้อยละ 70 ครูผู้สอน
ภาษาอังกฤษในสังกัด สพม.

1.ประชุมคณะทำงานวาง
แผนการดำเนินโครงการ 
(งบประมาณ 2,660 บาท) 
2.ทำหนังสือแจ้งโรงเรียน เชิญ
ครูผู้สอนภาษาอังกฤษเข้าร่วม
การประชุม Online หรือการ
อบรมเชิงปฏิบัติการเพ่ือ
ยกระดับความสามารถด้าน
ภาษาอังกฤษตามกรอบ
มาตรฐานทางภาษา CEFR  /
ติดต่อวิทยากร 

1. ครูร้อยละ 70 
ของแต่ละ         
สหวิทยาเขต มีผล
การทดสอบ CEFR 
พัฒนาขึ้น 
2. ครูร้อยละ 70 
ของแต่ละ         
สหวิทยาเขตได้รับ
การนิเทศติดตาม 
3. ร้อยละ 70 ของ
ครูผู้สอน

 ต.ค.63 –  
 ก.ย.64 
 

50,000         นาง 
เปรมจิต  
กล่อมสุข/ 
กลุ่ม 
นิเทศฯ 
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ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย กิจกรรม 
ตัวช้ีวัดวามสำเร็จ

ของโครงการ 
ระยะเวลา
ดำเนินการ 

งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ/
กลุ่ม 

กระบวนการนิเทศ 5 
ขั้นแบบอภัยดี (APIDE) 

ความก้าวหน้าของการ
จัดการเรียนรู้เพื่อการ
สื่อสารของครูผู้สอน
ภาษาอังกฤษ โดยใช้
กระบวนการนิเทศ 5 
ขั้นแบบอภัยดี (APIDE) 

16  ได้รับการนิเทศ กำกับ 
และติดตามความก้าวหน้า
ของการจัดการเรียนรู้ที่เน้น
ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร 
(Communicative 
Language Teaching: CLT) 
จากศึกษานิเทศก์ และหรือ
คณะนิเทศ 
เชิงคุณภาพ 
1. ครูผู้สอนภาษาอังกฤษที่
เข้ารับการพัฒนาตาม
โครงการฯ มีการพัฒนา
ความรู้ตามกรอบมาตรฐาน
ทางภาษา CEFR ตามระดับ
ความสามารถทางภาษาของ
ครูผู้สอนในระดับ
มัธยมศึกษา 
2. ครูผู้สอนภาษาอังกฤษ
ได้รับการนิเทศ กำกับ 
ติดตามตามบริบทของ
โครงการ อีกท้ังยังได้รับการ
เสริมสร้างกำลังใจ ให้มีความ

3. Pre-test เพ่ือวัดระดับ 
CEFR แบบ Online 
4.ประชุม Online เพ่ือ
ยกระดับความสามารถด้าน
ภาษาอังกฤษตามกรอบ
มาตรฐานทางภาษา CEFR 4 
วัน (ครูผู้สอนภาษาอังกฤษ  
สหวิยาเขตละ 1 วัน) 
(งบประมาณ 4,400 บาท) 
5.ประชุม Online หรือ อบรม
เชิงปฏิบัติการการจัดการเรียน
การเรียนการสอนภาษาอังกฤษ
ตามแนวทาง 
communicative approach 
และ Active Learning  
หลักสูตร 2 วัน รุ่นที่ 1  
(สหวิยาเขตนครหาดใหญ่) เป็น
เวลา 2 วัน 
(งบประมาณ 4,400 บาท) 
6.ประชุม Online หรือ อบรม
เชิงปฏิบัติการการจัดการเรียน
การเรียนการสอนภาษาอังกฤษ

ภาษาอังกฤษที่เข้า
รับการพัฒนาตาม
โครงการฯ มีการ
พัฒนาความรู้ตาม
กรอบมาตรฐานทาง
ภาษา CEFR  
4. ร้อยละ 70 ของ
คณะนิเทศ/
ศึกษานิเทศก์ใช้การ
นิเทศ 5 ขั้นแบบ
อภัยดีอย่างมี
ประสิทธิภาพ 
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ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย กิจกรรม 
ตัวช้ีวัดวามสำเร็จ

ของโครงการ 
ระยะเวลา
ดำเนินการ 

งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ/
กลุ่ม 

มั่นใจในการใช้ศักยภาพใน
การพัฒนานักเรียนให้เกิด
สมรรถนะทางการสื่อสาร
ภาษาอังกฤษ จาก
กระบวนการนิเทศ 5 ขั้น
แบบอภัยดี (APIDE) 

ตามแนวทาง 
communicative approach 
และ Active Learning  
หลักสูตร 2 วัน รุ่นที่ 2     
(สหวิยาเขตอันดามัน) เป็น
เวลา 2 วัน 
(งบประมาณ 4,400 บาท) 
7.ประชุม Online หรือ อบรม
เชิงปฏิบัติการการจัดการเรียน
การเรียนการสอนภาษาอังกฤษ
ตามแนวทาง 
communicative approach 
และ Active Learning  
หลักสูตร 2 วัน รุ่นที่ 3     
(สหวิยาเขตนครสองทะเล) 
เป็นเวลา 2 วัน 
(งบประมาณ 4,400 บาท) 
8.ประชุมOnline หรือ อบรม
เชิงปฏิบัติการการจัดการเรียน
การเรียนการสอนภาษาอังกฤษ
ตามแนวทาง 
communicative approach 
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ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย กิจกรรม 
ตัวช้ีวัดวามสำเร็จ

ของโครงการ 
ระยะเวลา
ดำเนินการ 

งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ/
กลุ่ม 

และ Active Learning  
หลักสูตร 2 วัน รุ่นที่ 3     
(สหวิทยาเขตทักษิณ) เป็นเวลา 
2 วัน 
(งบประมาณ 4,400 บาท) 
9. Post-test เพ่ือวัดระดับ 
CEFR แบบ Online 
10.กำหนดปฏิทินการนิเทศ 
และปฏิบัติการนิเทศ ติดตาม 
การจัดการเรียนการสอนโดย
การสังเกตการณ์สอนในชั้น
เรียน และใช้กระบวนการ
นิเทศแบบอภัยดี (APIDE 
Supervision) 
(งบประมาณ 9,500 บาท) 
11. สรุปผลการดำเนินงาน
และรายงานผล 
(งบประมาณ 840 บาท) 
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ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย กิจกรรม 
ตัวช้ีวัดวามสำเร็จ

ของโครงการ 
ระยะเวลา
ดำเนินการ 

งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ/
กลุ่ม 

8 ส่งเสริมพัฒนา
ความสามารถของ
ครูผู้สอนภาษาอังกฤษ 
กลุ่มสาระการเรียนรู้
ภาษาต่างประเทศ         
ในสังกัดให้เน้นการสอน
ภาษาอังกฤษสื่อสารใน
ชั้นเรียน 
(Communicative   
Language Teaching: 
CLT) และ การจัดการ
เรียนรู้เชิงรุก (Active 
Learning) โดยใช้             
กระบวนการนิเทศ 5 
ขั้นแบบอภัยดี (APIDE)  
 

1. เพ่ือปรับพฤติกรรม
การจัดการเรียนรู้ของ
ครูผู้สอนกลุ่มสาระการ
เรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
ให้เน้นการสื่อสาร
ภาษาอังกฤษใน
ห้องเรียนมากข้ึน 
2. เพ่ือนิเทศ กำกับ 
และติดตาม
ความก้าวหน้าของการ
จัดการเรียนรู้เพื่อการ
สื่อสารของครูผู้สอน
ภาษาอังกฤษ โดยใช้
กระบวนการนิเทศ 5 
ขั้นแบบอภัยดี (APIDE) 

เชิงปริมาณ 
1.ร้อยละ 80 ครูผู้สอน
ภาษาอังกฤษ ในสังกัด
สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 16 ได้รับ
การพัฒนาส่งเสริมให้ใช้
ภาษาอังกฤษสื่อสารในชั้น
เรียนได้จริงในการจัด
กิจกรรมการเรียนรู้ 
2.ร้อยละ 80 ครูผู้สอน
ภาษาอังกฤษ ในสังกัด
สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 16 ได้รับ
การนิเทศ กำกับ และติดตาม
ความก้าวหน้าของการ
จัดการเรียนรู้ที่เน้น
ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร 
(Communicative 
Language Teaching: CLT) 
จากศึกษานิเทศก์ และหรือ
คณะนิเทศ โดยรับการนิเทศ 
5 ขั้นแบบอภัยดี (APIDE) 

1.ประชุมคณะทำงานวาง
แผนการดำเนินโครงการ 
2.ทำหนังสือแจ้งโรงเรียน เชิญ
ครูผู้สอนกลุ่มสาระการเรียนรู้
ภาษาต่างประเทศในแต่ละสห
วิทยาเขตอบรมเชิงปฏิบัติการ 
หรือประชุม Online /หนังสือ
เชิญวิทยากร 
3.อบรมเชิงปฏิบัติการ หรือ
ประชุม Online ครูผู้สอนกลุ่ม
สาระการเรียนรู้
ภาษาต่างประเทศในแต่ละ 
สหวิทยาเขต 
4.สัมมนาเชิงปฏิบัติการ
สะท้อนคิด (PLC) ครูผู้สอนฯ
เป็นสหวิทยาเขต จำนวน 4 
สหวิทยาเขต (สองทะเล/อันดา
มัน/นครหาดใหญ่/ทักษิณ) 
พร้อมปฏิบัติการนิเทศ / 
สังเกตชั้นเรียน 
5.สรุปผลการดำเนินงานและ
รายงานผล 

1.ร้อยละ 80 
ครูผู้สอน
ภาษาอังกฤษใน
สังกัด ได้รับการ
พัฒนาส่งเสริมให้ใช้
ภาษาอังกฤษในการ
จัดกิจกรรมการ
เรียนรู้แบบ CLT 
และ การสอนแบบ
Active Learning 
2.ร้อยละ 80 
ครูผู้สอน
ภาษาอังกฤษใน
สังกัด ได้รับการ
นิเทศ 5 ขั้นแบบ   
อภัยดี (APIDE) 
3. ร้อยละ 80ของ
ครูผู้สอน
ภาษาอังกฤษ ใน
สังกัดสามารถ
จัดการเรียนการ
สอนแบบ CLT และ 

1 ต.ค.63 
– 30 ก.ย.
64 

47,000         นาง 
เปรมจิต  
กล่อมสุข/ 
กลุ่ม 
นิเทศฯ 
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ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย กิจกรรม 
ตัวช้ีวัดวามสำเร็จ

ของโครงการ 
ระยะเวลา
ดำเนินการ 

งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ/
กลุ่ม 

เชิงคุณภาพ 
1. ครูผู้สอนภาษาอังกฤษที่
เข้ารับการพัฒนาตาม
โครงการฯ สามารถจัดการ
เรียนการสอนในรูปแบบ 
Communicative 
Approach (CLT) and การ
จัดการเรียนรู้เชิงรุก Active 
Learning  ในชั้นเรียน ซึ่ง
สามารถทำให้นักเรียน
สื่อสารภาษาอังกฤษได้
เหมาะสมตามความสามารถ
ในแต่ระดับชั้น 
2. ครูผู้สอนภาษาอังกฤษ
ได้รับการนิเทศ กำกับ 
ติดตามตามบริบทของ
โครงการ อีกท้ังยังได้รับการ
เสริมสร้างกำลังใจ ให้มีความ
มั่นใจในการใช้ศักยภาพใน
การพัฒนานักเรียนให้เกิด
สมรรถนะทางการสื่อสาร
ภาษาอังกฤษ จาก

Active Learning 
ทำให้ความสามารถ
ในการสื่อสาร
ภาษาอังกฤษในชั้น
เรียนมีการพัฒนาดี
ขึ้น ใช้ได้จริงอย่าง
เป็นธรรมชาติ 
2. ร้อยละ 80 ของ
กระบวนการนิเทศ 
5 ขั้นแบบอภัยดี 
(APIDE) เป็น
กระบวนการนิเทศที่
มีประสิทธิภาพใน
การนิเทศ 
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ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย กิจกรรม 
ตัวช้ีวัดวามสำเร็จ

ของโครงการ 
ระยะเวลา
ดำเนินการ 

งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ/
กลุ่ม 

กระบวนการนิเทศ 5 ขั้น
แบบอภัยดี (APIDE)  

9 พัฒนาครูผู้สอน
ภาษาอังกฤษทำหน้าที่
วิทยากรแกนนำในการ
จัดการเรียนรู้
ภาษาอังกฤษเพ่ือการ                    
การสื่อสารในศตวรรษที่ 
21 (Train English 
Teachers as the 
Trainer to teach the 
English language for 
communication in 
Twenty First 
Century) 

1. เพ่ือพัฒนาครูผู้สอน
ภาษาอังกฤษที่มีทักษะ
ความสามารถเป็นเลิศ
ด้านการจัดการเรียนการ
สอนภาษาอังกฤษใน
ศตวรรษท่ี 21  ทำ
หน้าที่วิทยากรแกนนำ
มืออาชีพ (Train the 
Trainer) ขยายผลให้กับ
ครูผู้ร่วมอาชีพในสังกัด
ได้      
 2. เพ่ือนิเทศ กำกับ 
และติดตาม
ความก้าวหน้าของการ
จัดการเรียนรู้เพื่อการ
สื่อสารของครูผู้สอน
ภาษาอังกฤษที่ทำหน้าที่

เชิงปริมาณ 
1.ร้อยละ 30 ครูผู้สอน
ภาษาอังกฤษ ในสังกัด 
สหวิทยาเขต สำนักงานเขต
พ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา 
เขต 16 ได้รับการพัฒนา
ส่งเสริมให้เป็นวิทยากร 
แกนนำมืออาชีพในการ
จัดการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ
เพ่ือการสื่อสาร และการ
จัดการเรียนรู้เชิงรุก (Active 
Learning) 
2.ร้อยละ 100 ของ
ครูผู้สอนภาษาอังกฤษที่เป็น
วิทยากรแกนนำมืออาชีพ ใน
สังกัดได้รับการนิเทศ กำกับ 
ติดตามความก้าวหน้าของ
การจัดการเรียนรู้ที่เน้น

1.ประชุมคณะทำงานวาง
แผนการดำเนินโครงการ 
2.ทำหนังสือแจ้งโรงเรียน 
คัดเลือก/รับสมัครครูผู้สอน
กลุ่มสาระการเรียนรู้
ภาษาต่างประเทศในแต่ละสห
วิทยาเขตเป็นครูวิทยากรแกน
นำเข้าในการอบรมปฏิบัติการ 
/หนังสือเชิญวิทยากร 
3.อบรมเชิงปฏิบัติการ หรือ
ประชุม Online ครูผู้สอนกลุ่ม
สาระการเรียนรู้
ภาษาต่างประเทศในแต่ละสห
วิทยาเขต 
4.ประชุมครูวิทยากรแกนนำใน
โรงเรียน /สังเกตชั้นเรียน/
สัมภาษณ์นักเรียน 

1. ร้อยละ 30 
ครูผู้สอน
ภาษาอังกฤษใน
สังกัด เป็นวิทยากร
แกนนำมืออาชีพใน
การจัดการเรียนรู้
ภาษาอังกฤษเพ่ือ
การสื่อสาร
(CLT)และการ
จัดการเรียนรู้เชิงรุก 
(Active Learning) 
2. ร้อยละ 100 
ของครูที่ทำหน้าที่
เป็นวิทยากรแกนนำ
มืออาชีพ ได้รับการ
นิเทศ ติดตามโดยใช้
กระบวนการการ

1 ต.ค.63 
– 30 ก.ย.
64 

๓0,000 นาง 
เปรมจิต  
กล่อมสุข/ 
กลุ่ม 
นิเทศฯ 
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ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย กิจกรรม 
ตัวช้ีวัดวามสำเร็จ

ของโครงการ 
ระยะเวลา
ดำเนินการ 

งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ/
กลุ่ม 

วิทยากรแกนนำมือ
อาชีพ 

ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร
โดยใช้รูปแบบ 
Communicative 
Approach and การจัดการ
เรียนรู้เชิงรุก Active 
Learning จากศึกษานิเทศก์ 
และหรือคณะนิเทศ โดยใช้
กระบวนการนิเทศ 5 ขั้น
แบบอภัยดี (APIDE) 
เชิงคุณภาพ 
1. ครูผู้สอนภาษาอังกฤษที่
เข้ารับการพัฒนาตาม
โครงการฯ สามารถเป็น
วิทยากรแกนนำมืออาชีพ 
เป็นแบบอย่างในจัดการเรียน
การเรียนรู้เพ่ือการสื่อสาร 
โดยใช้รูปแบบ 
communicative 
Approach (CLT) การ
จัดการเรียนรู้เชิงรุก (Active 
Learning) ในชั้นเรียน ขยาย
ผลให้กับครูผู้ร่วมอาชีพได้ 

5. ประชุมเพ่ือถอดบทเรียน/
รับมอบเกียรติบัตร 
6.สรุปผลการดำเนินงานและ
รายงานผล 

นิเทศ 5 ขั้นแบบ
อภัยดี (APIDE) 
3. ร้อยละ100ของ
ครูผู้สอนทำหน้าที่
เป็นวิทยากรแกนนำ
มืออาชีพที่สามารถ
จัดการเรียนการ
สอนโดยใช้รูปแบบ 
Communicative 
Approach and 
การจัดการเรียนรู้
เชิงรุกActive 
Learning ในชั้น
เรียน และขยายผล
ให้กับครูผู้ร่วมอาชีพ
ได้เรียนรู้พัฒนาฯ 
4. กระบวนการ
นิเทศ 5 ขั้นแบบ
อภัยดี (APIDE) มี
ประสิทธิภาพในการ
นิเทศ กำกับ ติดตาม
ความก้าวหน้า
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ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย กิจกรรม 
ตัวช้ีวัดวามสำเร็จ

ของโครงการ 
ระยะเวลา
ดำเนินการ 

งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ/
กลุ่ม 

2. ครูผู้สอนภาษาอังกฤษทำ
หน้าที่วิทยากรแกนนำมือ
อาชีพได้รับการนิเทศ กำกับ 
ติดตามตามบริบทของ
โครงการ อีกท้ังยังได้รับการ
เสริมสร้างกำลังใจ ให้มีความ
มั่นใจในการใช้ศักยภาพด้าน
การจัดการเรียนรู้
ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร 
พัฒนานักเรียนให้เกิด
สมรรถนะทางการสื่อสาร
ภาษาอังกฤษในห้องเรียน       
จากศึกษานิเทศก์และหรือ
คณะนิเทศ โดยใช้
กระบวนการนิเทศ 5 ขั้น
แบบอภัยดี (APIDE) 
 
 

ครูผู้สอน
ภาษาอังกฤษที่ทำ
หน้าที่เป็นวิทยากร
แกนนำมืออาชีพได้
และครูมีความ     
พึงพอใจ มีทัศนคติที่
ดีต่อการนิเทศ 
ร้อยละ100 

10 เตรียมความพร้อมการ
ประเมินผลร่วมกับ
นานาชาติ (PISA 
2021) 

1. สร้างความรู้ความ
เข้าใจเกี่ยวกับ PISA 

เชิงปริมาณ 
ผู้บริหาร ครูกลุ่มสาระการ
เรียนรู้ ภาษาไทย 
วิทยาศาสตร์และ

กิจกรรมที่ 1 สร้างความรู้
ความเข้าใจเกี่ยวกับ PISA 
(ถอดบทเรียน PISA 2018 สู่ 
PISA 2021) 

1. ผู้บริหาร และครู
กลุ่มสาระการเรียนรู้ 
ภาษาไทย
วิทยาศาสตร์ และ

ธ.ค.63  - 
ก.ย.64 

178,000 น.ส. 
ชาคริยา 
ชายเกลี้ยง/ 
กลุ่ม 
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ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย กิจกรรม 
ตัวช้ีวัดวามสำเร็จ

ของโครงการ 
ระยะเวลา
ดำเนินการ 

งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ/
กลุ่ม 

2. ให้ผู้บริหารและครูนำ
แนวทาง PISA สู่การ
ปฏิบัติจริง 
3. ส่งเสริม สนับสนุนให้
สถานศึกษาจัดกิจกรรม 
เพ่ือส่งเสริมความฉลาดรู้
ของนักเรียนตามแนว 
PISA 
4. คัดเลือกวิธีปฏิบัติที่ดี
ในการบริหาร/จัด
กิจกรรมส่งเสริมความ
ฉลาดรู้ตามแนว PISA 
5. เพ่ือรายงานผลการ
ดำเนินงานการเตรียม
ความพร้อม 

คณิตศาสตร์ 53 โรงเรียน  
เชิงคุณภาพ 
โรงเรียนในสังกัด สพม.16 
เตรียมความพร้อมการ
ประเมินผลร่วมกับนานาชาติ 
(PISA 2021) 

(งบประมาณ 85,500 บาท) 

กิจกรรมที่ 2 กิจกรรม เพื่อ
ส่งเสริมความฉลาดรู้ของ
นักเรียนตามแนวทางการ
ประเมิน PISA 

กิจกรรมที่ 3 นิเทศติดตาม
กิจกรรม เพ่ือส่งเสริมความ
ฉลาดรู้ของนักเรียนตามแนว 
PISA 

(งบประมาณ 22,500 บาท) 

กิจกรรมที่ 4 แลกเปลี่ยน
เรียนรู้นำเสนอวิธีปฏิบัติที่ดี
ของสถานศึกษาและครูผู้สอน 

(งบประมาณ 60,000 บาท) 

กิจกรรมที่ 5 สรุปและรายงาน
ผลการดำเนินการ 

คณิตศาสตร์ ทุก
โรงเรียนในสังกัด 
สพม.16 มีความรู้
ความเข้าใจเกี่ยวกับ 
PISA 
2. โรงเรียนทั้ง 53 
โรง จัดกิจกรรม เพื่อ
ส่งเสริมความฉลาดรู้
ของนักเรียนตาม
แนวทางการ
ประเมิน PISA 
3. โรงเรียนทุก
โรงเรียนได้รับการ
นิเทศ ติดตาม
กิจกรรมพัฒนาการ
เรียนรู้ เพ่ือส่งเสริม
ความฉลาดรู้ของ
นักเรียน ตามแนว
PISA  
4. โรงเรียนที่จัด
กิจกรรมส่งเสริม
ศักยภาพตามแนว 

นิเทศฯ 
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ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย กิจกรรม 
ตัวช้ีวัดวามสำเร็จ

ของโครงการ 
ระยะเวลา
ดำเนินการ 

งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ/
กลุ่ม 

(งบประมาณ 10,000 บาท) 

 

PISA และได้
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ 
นำเสนอวิธีปฏิบัติ 
ที่ด ี
5.รายงานผล
ดำเนินงาน 
 

11 ส่งเสริมความเป็นเลิศทาง
วิชาการด้านคณิตศาสตร์ 
ระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา 
สำนักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษามัธยมศึกษา  
เขต 16 
 

1. เพ่ือสร้างบรรยากาศ
ทางวิชาการให้
ผู้เกี่ยวข้องมีส่วนร่วม
พัฒนานวัตกรรมการ
เรียนจัดการเรียนรู้ 
อย่างต่อเนื่อง และ
พัฒนาเนื้อหาสาระให้มี
ความทันสมัยเทียบเท่า
มาตรฐานสากล 
2. เพื่อเพ่ิม
ประสิทธิภาพครูผู้สอน
คณิตศาสตร์ และสร้าง
ความเชื่อมั่นในการ
จัดการเรียนรู้ใน
ศตวรรษท่ี 21 

เชิงปริมาณ 
ร้อยละครูผู้สอนคณิตศาสตร์
โรงเรียนในสังกัดสำนักงาน
เขตพ้ืนที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 16 ได้
ส่งเสริมความเป็นเลิศทาง
คณิตศาสตร์ให้กับนักเรียน 
เชิงคุณภาพ 
ครูผู้สอนคณิตศาสตร์พัฒนา
นวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ 
เพ่ือยกระดับคุณภาพ
มาตรฐานการศึกษาให้
เทียบเท่ามาตรฐานสากล 
และยกระดับความสามารถ

กิจกรรมที่ 1  นำผลการวิจัย
มาประยุกต์ใช้ กระตุ้น เตรียม
ความพร้อม   

กิจกรรมที่ 2  วางแผน
ดำเนินการ ประชุมวางแผน
ร่วมกัน 
(งบประมาณ 1,050 บาท) 

กิจกรรมที่ 3  ดำเนินการ 
สังเกตการณ์สอบ นิเทศติดตาม 
(งบประมาณ 20,760 บาท) 

กิจกรรมที่ 4  นำเสนอผลการ
พัฒนานวัตกรรมการจัดการ

1.ร้อยละ 80 ของ
ครูผู้สอน
คณิตศาสตร์
โรงเรียนในสังกัด
สำนักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 
16 ได้ส่งเสริมความ
เป็นเลิศทาง
คณิตศาสตร์ให้กับ
นักเรียน 
2. ร้อยละ60 
ครูผู้สอน
คณิตศาสตร์พัฒนา
นวัตกรรมการ

ธ.ค.63  - 
ก.ย.64 

50,000 น.ส. 
ชาคริยา 
ชายเกลี้ยง/ 
กลุ่ม 
นิเทศฯ 
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ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย กิจกรรม 
ตัวช้ีวัดวามสำเร็จ

ของโครงการ 
ระยะเวลา
ดำเนินการ 

งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ/
กลุ่ม 

3. เพื่อส่งเสริมให้
สถานศึกษามีความ
เข้มแข็งทางวิชาการ 
และเป็นแหล่งเรียนรู้ใน
ระดับเขตพ้ืนที่
การศึกษา 
4. เพื่อส่งเสริมให้
นักเรียนได้พัฒนาขีด
ความสามารถตาม
ศักยภาพของตนสู่ความ
เป็นเลิศทางวิชาการ 
ด้านคณิตศาสตร์ 
 
 

ของผู้เรียนให้พัฒนาก้าวไกล
สู่เวทีโลก 

เรียนรู้ ครูส่งนวัตกรรมและ
นำเสนอนวัตกรรม 
(งบประมาณ 13,200 บาท) 

กิจกรรมที่ 5  สรุปผลเขียน
รายงาน 
(งบประมาณ 14,990 บาท) 
 
 

จัดการเรียนรู้ เพ่ือ
ยกระดับคุณภาพ
มาตรฐานการศึกษา
ให้เท่าทัน
มาตรฐานสากล 
และยกระดับ
ความสามารถของ
ผู้เรียนให้พัฒนาก้าว
ไกลสู่เวทีโลก 
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ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย กิจกรรม 
ตัวช้ีวัดวามสำเร็จ

ของโครงการ 
ระยะเวลา
ดำเนินการ 

งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ/
กลุ่ม 

12 การพัฒนากระบวนการ
เสริมสร้างและประเมิน
ทักษะความคิดสร้างสรรค์ 
และการคิดวิเคราะห์ใน 
ชั้นเรียนระดับมัธยมศึกษา 

1. เพ่ือให้ครูเข้าร่วม
อบรมเชิงปฏิบัติการ
เตรียมความพร้อมใช้
เครื่องมือพัฒนาทักษะ
ความคิดสร้างสรรค์และ
การคิดวิเคราะห์ และครู
แกนนำขยายผลกับครู
ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ 
2. เพื่อให้ครูแกนนำ
สามารถปรับใช้
เครื่องมือส่งเสริมและ
ประเมินทักษะความคิด
สร้างสรรค์และทักษะ
การคิดวิเคราะห์ในชั้น
เรียนและเขียนแผนการ
จัดการเรียนรู้ของครูที่
เกิดจากการเรียนรู้จาก
เครื่องมือส่งเสริมและ
ประเมินทักษะความคิด
สร้างสรรค์และทักษะ
การคิดวิเคราะห์  

เชิงปริมาณ 
รองผู้อำนวยการเขตพ้ืนที่
การศึกษา ศึกษานิเทศก์ 
ผู้บริหารโรงเรียนระโนด 
โรงเรียนคลองแดนวิทยา  
และครู ทั้งหมดจำนวน 66 
คน  
เชิงคุณภาพ 
ครูแกนนำสามารถปรับใช้
เครื่องมือส่งเสริมและ
ประเมินทักษะความคิด
สร้างสรรค์และทักษะการคิด
วิเคราะห์ในชั้นเรียนและ
เขียนแผนการจัดการเรียนรู้
ของครูที่เกิดจากการเรียนรู้
จากเครื่องมือส่งเสริมและ
ประเมินทักษะความคิด
สร้างสรรค์และทักษะการคิด
วิเคราะห์ 
 
 

-การประเมินเบื้องต้น 
-การวางแผนการนิเทศ 
-การให้ความรู้ 
-การดำเนินการนิเทศ 
-การประเมินและแลกเปลี่ยน
เรียนรู้ 
-การสะท้อนผลและเผยแพร่ 

1.ร้อยละของ
ผู้เข้าร่วมโครงการ
เข้าร่วมอบรมเชิง
ปฏิบัติการเตรียม
ความพร้อมใช้
เครื่องมือพัฒนา
ทักษะความคิด
สร้างสรรค์และการ
คิดวิเคราะห์ 
และครูแกนนำขยาย
ผลกับครูทุกกลุ่ม
สาระการเรียนรู้ 
2. ร้อยละของครู
แกนนำสามารถปรับ
ใช้เครื่องมือส่งเสริม
และประเมินทักษะ
ความคิดสร้างสรรค์
และทักษะการคิด
วิเคราะห์ในชั้นเรียน
และเขียนแผนการ
จัดการเรียนรู้ของครู
ที่เกิดจากการเรียนรู้

ธ.ค.63  - 
ก.ย.64 

20,000    น.ส. 
ชาคริยา 
ชายเกลี้ยง/ 
กลุ่ม 
นิเทศฯ 
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ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย กิจกรรม 
ตัวช้ีวัดวามสำเร็จ

ของโครงการ 
ระยะเวลา
ดำเนินการ 

งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ/
กลุ่ม 

3. เพื่อให้ครูแกนนำได้
เผยแพร่แผนการจัดการ
เรียนรู้ /นวัตกรรม 

จากเครื่องมือ
ส่งเสริมและประเมิน
ทักษะความคิด
สร้างสรรค์และ
ทักษะการคิด
วิเคราะห์ 
3. ร้อยละของครู
แกนนำได้เผยแพร่
แผนการจัดการ
เรียนรู้/นวัตกรรม 
 

13 วิจัยและนวัตกรรมเพ่ือการ
พัฒนาคุณภาพการจัด
การศึกษา 

1. เพ่ือส่งเสริมให้มีการ
วิจัยและพัฒนา
นวัตกรรมที่เก่ียวกับการ
จัดการเรียนรู้ การเรียน
การสอนการนิเทศ การ
บริหารจัดการ 
2. เพ่ือส่งเสริมให้
สถานศึกษามีความเป็น
เลิศทางวิชาการโดยใช้
งานวิจัยและสร้าง
นวัตกรรมเพ่ือเป็นฐาน

เชิงปริมาณ 
1. ผู้บริหาร ครูและบุคลากร
ทางการศึกษาโรงเรียนใน
สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษามัธยมศึกษา เขต 
16 จำนวน 53 โรงเรียน 
2. ร้อยละของครูและ
บุคลากรทางการศึกษามี
งานวิจัยหรือนวัตกรรม 
(best practice)  

กิจกรรมที่ 1  สำรวจความ
ต้องการ ร่างแบบสอบถาม
ออนไลน์  สอบถามความ
คิดเห็นออนไลน์  นำ
แบบสอบถามมาวิเคราะห์
ข้อมูล 
กิจกรรมที่ 2  วางแผน
ดำเนินการ นำผลการวิเคราะห์
ข้อมูล วางแผนร่วมกัน 
กิจกรรมที่ 3  ให้ความรู้ 
ประชุมเชิงปฏิบัติการ การต่อ

1.ร้อยละ 80 ของ
ครูและบุคลากร
ทางการศึกษามี
งานวิจัยหรือ
นวัตกรรม (best 
practice) ในการ
พัฒนาคุณภาพ
การศึกษา 
2.จำนวนงานวิจัย
หรือนวัตกรรมที่
ได้รับการคัดเลือก 

ธ.ค.63  - 
ก.ย.64 

60,000    น.ส. 
ชาคริยา 
ชายเกลี้ยง/ 
กลุ่ม 
นิเทศฯ 
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ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย กิจกรรม 
ตัวช้ีวัดวามสำเร็จ

ของโครงการ 
ระยะเวลา
ดำเนินการ 

งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ/
กลุ่ม 

ในการพัฒนาการศึกษา
ของเขตพ้ืนที่การศึกษา 
3. เพ่ือสร้างเครือข่าย
การวิจัยและนวัตกรรม
ระดับเขตพ้ืนที่
การศึกษา 

ในการพัฒนาคุณภาพ
การศึกษา 
3. จำนวนงานวิจัยหรือ
นวัตกรรมที่ได้รับการ
คัดเลือก 
4. มีครูและบุคลากรทางการ
ศึกษาร่วมเครือข่ายการวิจัย
และนวัตกรรมเพ่ิมขึ้น 
เชิงคุณภาพ 
1. ครูและบุคลากรทางการ
ศึกษามีงานวิจัยหรือ
นวัตกรรม (best practice) 
ในการพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาระดับดีขึ้นไป 
2. งานวิจัยหรือนวัตกรรมที่
ได้รับการคัดเลือก
ระดับประเทศขึ้นไป 
3. เครือข่ายการวิจัยและ
นวัตกรรมมีความเข้มแข็ง 
 
 

ยอดวิจัยและการนำวิจัยไปใช้
ประโยชน์ 
กิจกรรมที่ 4  ดำเนินการ
นิเทศ 
กิจกรรมที่ 5  ประเมินผล      
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ PLC 
กิจกรรมที่ 6  เผยแพร่และ
รายงานผล 

อย่างน้อย 10 
เรื่อง/ชิ้น 
3. ครูและบุคลากร
ทางการศึกษาร่วม
เครือข่ายการวิจัย
และนวัตกรรม
เพ่ิมข้ึน 
4. ครูและบุคลากร
ทางการศึกษามี
งานวิจัยหรือ
นวัตกรรม (best 
practice) ในการ
พัฒนาคุณภาพ
การศึกษาระดับดีขึ้น
ไป 
5.งานวิจัยหรือ
นวัตกรรมที่ได้รับ
การคัดเลือก
ระดับประเทศขึ้นไป
อย่างน้อย 10 
เรื่อง/ชิ้น  
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ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย กิจกรรม 
ตัวช้ีวัดวามสำเร็จ

ของโครงการ 
ระยะเวลา
ดำเนินการ 

งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ/
กลุ่ม 

6.มีการสร้าง
เครือข่ายการวิจัย
และนวัตกรรมมี
ความเข้มแข็ง 

14  การนิเทศเชิงรุกในการ 
 ส่งเสริมโรงเรียนใน 
 โครงการโรงเรียน  
 มาตรฐานสากลของ 
 สำนักงานเขตพ้ืนที่ 
 การศึกษามัธยมศึกษา  
 เขต ๑๖ สู่ความเป็นเลิศ  
 ระดับประเทศ 

๑. เพื่อยกระดับการ
บริหารจัดการของ
โรงเรียนในโครงการ
โรงเรียนมาตรฐานสากล
สู่โรงเรียนรางวัล
คุณภาพแห่งสำนักงาน
คณะกรรมการ
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
OBECQA 
๒. เพื่อยกระดับคุณภาพ
การจัดการเรียนการ
สอนเทียบเคียง
มาตรฐานสากล 
(รายวิชาIS) 
๓. เพื่อพัฒนาผู้เรียนให้
มีสมรรถนะในศตวรรษท่ี 
๒๑ (๓R๘C) 

เชิงปริมาณ  
1. ร้อยละ ๗๐ ของโรงเรียน
ในโครงการโรงเรียน
มาตรฐานสากลผ่านเกณฑ์
การประเมินรางวัลคุณภาพ
แห่งสำนักงานคณะกรรมการ
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
OBECQA ระดับ ScQA  
๒. ครูในโครงการโรงเรียน
มาตรฐานสากลต้องผ่าน
เกฑณ์การประเมินการ
จัดการเรียนการสอน
เทียบเคียงมาตรฐานสากลได้
อย่างมีประสิทธิภาพร้อยละ 
๖๐ ขึ้นไป  
๓. ร้อยละ ๗๐ ของผู้เรียนมี
ความพึงพอใจต่อการจัดการ

กิจกรรมที่ ๑ เตรียมความ
พร้อม 
(งบประมาณ ๒,๘๕๐ บาท) 

กิจกรรมที่ ๒ เวทีแลกเปลี่ยน
และถอดประสบการณ์สู่ความ
เป็นเลิศโรงเรียนในโครงการ
โรงเรียนมาตรฐานสากล สังกัด
สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต ๑๖ 
(งบประมาณ ๖๔,๐๐๐ บาท) 

กิจกรรมที่ ๓ นิเทศเชิงรุก 
(งบประมาณ ๓๔,๘๐๐ บาท) 

กิจกรรมที่ ๔ นิทรรศการ
นำเสนอBest Practice 
โรงเรียนมาตรฐานสากล 

๑. ร้อยละ ๗๐ ของ
โรงเรียนในโครงการ
โรงเรียน
มาตรฐานสากลผ่าน
เกณฑ์การประเมิน
รางวัลคุณภาพแห่ง
สำนักงาน
คณะกรรมการ
การศึกษาข้ัน
พ้ืนฐาน OBECQA 
ระดับ ScQA 
๒. ครูในโครงการ
โรงเรียน
มาตรฐานสากลต้อง
ผ่านเกฑณ์การ
ประเมินการจัดการ
เรียนการสอน

มกราคม - 
กันยายน 
๒๕๖๔ 

๑๘๔,๐๐๐ นาง 
สุนันทา 
สุวรรณะ 
และคณะ/ 
กลุ่ม 
นิเทศฯ 
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ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย กิจกรรม 
ตัวช้ีวัดวามสำเร็จ

ของโครงการ 
ระยะเวลา
ดำเนินการ 

งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ/
กลุ่ม 

เรียนการสอนของครู
เทียบเคียงมาตรฐานสากล 
เชิงคุณภาพ  
๑. โรงเรียนในโครงการ
โรงเรียนมาตรฐานสากลของ
สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา  
มัธยมศึกษาเขต ๑๖ ผ่าน
เกณฑ์การประเมินรางวัล
คุณภาพแห่งสำนักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้น
พ้ืนฐาน OBECQA ระดับ 
ScQA ระดับคะแนน ๒๕๕ 
คะแนนขึ้นไป  
๒. ร้อยละ ๖๐ ของครูใน
โครงการโรงเรียน
มาตรฐานสากลจัดการเรียน
การสอนเทียบเคียง
มาตรฐานสากลได้อย่างมี
คุณภาพระดับดีขึ้นไป  
๓. ร้อยละ ๗๐ ของผู้เรียนมี
ความพึงพอใจต่อการจัดการ
เรียนการสอนของครู

(งบประมาณ ๘๗,๕๐๐ บาท) 

กิจกรรมที่ ๕ สรุปรายงานผล 
(งบประมาณ ๒,๘๕๐ บาท) 

เทียบเคียง
มาตรฐานสากลได้
อย่างมีประสิทธิภาพ
ร้อยละ ๖๐ ขึ้นไป 
๓. ร้อยละ ๗๐ ของ
ผู้เรียนมีความ 
พึงพอใจต่อการ
จัดการเรียนการ
สอนของครู
เทียบเคียง
มาตรฐานสากล 
4. โรงเรียนใน
โครงการโรงเรียน
มาตรฐานสากลของ
สานักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษา
มัธยมศึกษาเขต ๑๖ 
ผ่านเกณฑ์การ
ประเมินรางวัล
คุณภาพแห่ง
สำนักงาน
คณะกรรมการ
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ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย กิจกรรม 
ตัวช้ีวัดวามสำเร็จ

ของโครงการ 
ระยะเวลา
ดำเนินการ 

งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ/
กลุ่ม 

เทียบเคียงมาตรฐานสากล
ระดับดีข้ึนไป 

การศึกษาข้ัน
พ้ืนฐาน OBECQA 
ระดับ ScQA ระดับ
คะแนน ๒๕๕
คะแนนขึ้นไป 
5. ร้อยละ ๖๐ ของ
ครูในโครงการ
โรงเรียน
มาตรฐานสากล
จัดการเรียนการ
สอนเทียบเคียง
มาตรฐานสากลได้
อย่างมีคุณภาพ
ระดับดีข้ึนไป 
6. ร้อยละ ๗๐ ของ
ผู้เรียนมีความพึง
พอใจต่อการจัดการ
เรียนการสอนของ
ครูเทียบเคียง
มาตรฐานสากล
ระดับดีข้ึนไป 
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ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย กิจกรรม 
ตัวช้ีวัดวามสำเร็จ

ของโครงการ 
ระยะเวลา
ดำเนินการ 

งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ/
กลุ่ม 

15 จัดกระบวนการเรียนรู้ 
เพศวิถีศึกษาและการ
ขับเคลื่อนการเรียนรู้      
แบบ Electronic – 
learning เพ่ือพัฒนา
สมรรถนะครูให้สอน 
เพศวิถีศึกษาและ 
ทักษะชีวิต 

เพ่ือให้โรงเรียนในสังกัด 
สพม. 16 ได้พัฒนาและ
ขับเคลื่อนตามแนว
ทางการปฏิบัติ  
1. จัดให้มีการเรียนการ
สอนเพศวิถีศึกษาและ
ทักษะชีวิตให้เหมาะสม
กับช่วงวัยของนักเรียน 
2. จัดหาและพัฒนา
ครูผู้สอนให้มีความรู้
ความสามารถ มีทัศนคติ
ที่ดีและมีทักษะการสอน            
ที่เหมาะสม เพื่อให้
สามารถสอนเพศศึกษา
และให้คำปรึกษาในเรื่อง
การป้องกันและแก้ไข
ปัญหาการตั้งครรภ์ใน
วัยรุ่นแก่นักเรียน 
3. จัดการศึกษาด้วย
รูปแบบที่เหมาะสม
สำหรับนักเรียนที่มี
ปัญหาการตั้งครรภ์

เชิงปริมาณ  
โรงเรียนในสังกัด สพม. 16 
จำนวน 53 โรงเรียน 
เชิงคุณภาพ  
ร้อยละ 100 โรงเรียนใน
สังกัด พัฒนาและขับเคลื่อน
ได้ตามวัตถุประสงค์ 

กิจกรรมที1่ ตรวจและ
ประเมินแผนการจัดการเรียนรู้
เพศวิถีศึกษาและทักษะชีวิต 
กิจกรรมที่2  นิเทศ ติดตาม
และประเมินผล   
(งบประมาณ 5,000 บาท)  

1.ร้อยละ100 ของ
โรงเรียนในสังกัด
สพม.เขต 16 ได้
พัฒนาและ
ขับเคลื่อนได้ตาม
วัตถุประสงค์ 
2. ร้อยละ 80 ของ
ผู้รับการนิเทศมี
ความพึงพอใจอยู่ใน
ระดับมาก 

ต.ค. – ส.ค.  
  2564 

5,000 นายจิรพัฒน์  
ช่วยนุ่ม/ 
กลุ่มนิเทศฯ 
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ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย กิจกรรม 
ตัวช้ีวัดวามสำเร็จ

ของโครงการ 
ระยะเวลา
ดำเนินการ 

งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ/
กลุ่ม 

เพ่ือให้นักเรียนได้ศึกษา
ต่อจนจบการศึกษา 
ภาคบังคับ 

                                                                                             รวมยุทธศาสตร์ที่ 2     จำนวน 13 โครงการ             งบประมาณ จำนวน 1,025,960  
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ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย กิจกรรม 
ตัวช้ีวัดวามสำเร็จ

ของโครงการ 
ระยะเวลา
ดำเนินการ 

งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ/
กลุ่ม 

16 พัฒนาทักษะ ความรู้ที่
จำเป็นครูกลุ่มสาระ
ศิลปะสู่วิทยากรมือ
อาชีพ(Train The 
Trainer)    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

เพ่ือพัฒนาครูกลุ่มสาระ
ศิลปะให้มีทักษะ ความรู้
ที่จำเป็นเพื่อทำหน้าที่
เป็นวิทยากรมืออาชีพ 
เน้นให้ผู้เรียนมีทางเลือก
ในการเรียนรู้ที่
หลากหลายและ
ตลอดเวลา  
 

เชิงปริมาณ  
ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้
ศิลปะ โรงเรียนละ 2 คน 
รวม 108 คน 
เชิงคุณภาพ 
1. ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้
ศิลปะมีทักษะ ความรู้ที่
จำเป็น เพ่ือทำหน้าที่เป็น
วิทยากรมืออาชีพ 
2. ครูผู้สอนกลุ่มสาระศิลปะ
สามารถพัฒนาเนื้อหา 
เพ่ือให้ผู้เรียนมีทางเลือกใน
การเรียนรู้ที่หลากหลายและ
ตลอดเวลา 

ขั้นวางแผน 
1.ประชุมเตรียมการ  
ขั้นดำเนินการ 
2.ประชุมพัฒนาครู  
ขั้นตรวจสอบ/นิเทศ  
3.นิเทศติดตามครูผู้
ผ่านการพัฒนา 
ขั้นสะท้อนผล 
4.ครูนำเสนอผลการ
ปฏิบัติงาน/ปรับปรุง
แก้ไข 

1.ร้อยละ 100 ของ
ครูกลุ่มสาระศิลปะ
โรงเรียนละ 2 คน
ได้รับการพัฒนาให้มี
ทักษะ ความรู้ที่
จำเป็น เพ่ือทำหน้าที่
เป็นวิทยากรมือ
อาชีพ 
2. ร้อยละของครู
กลุ่มสาระศิลปะได้รับ
การพัฒนาให้มีทักษะ 
ความรู้ที่จำเป็น เพ่ือ
ทำหน้าที่เป็น
วิทยากรมืออาชีพเน้น
ให้ผู้เรียนมีทางเลือก
ในการเรียนรู้ที่
หลากหลายและ
ตลอดเวลา 

ต.ค.63 -
ก.ย.64 

66,400 นายวีระศักดิ์ 
บุญญา
พิทักษ์/ 
กลุ่มนิเทศฯ 

ยุทธศาสตร์ที่ 3  ส่งเสริม สนับสนุน การพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา 
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ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย กิจกรรม 
ตัวช้ีวัดวามสำเร็จ

ของโครงการ 
ระยะเวลา
ดำเนินการ 

งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ/
กลุ่ม 

17 การพัฒนาศูนย์
พัฒนาการเรียนการสอน
กลุ่มสาระการเรียนรู้ 
สำนักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษามัธยมศึกษา 
เขต16 

1. เพื่อสร้างความรู้
ความเข้าใจในบทบาท
หน้าที่ของ
คณะกรรมการศูนย์ 
2. เพื่อส่งเสริมการ
ขับเคลื่อนงานวิชาการ
และสร้างความเข้มแข็ง
ผ่านการบริหารจัดการ
ของศูนย์ 

เชิงปริมาณ 
ประธานศูนย์ฯและ
เลขานุการศูนย์ฯละ 2 คน 
รวม 22 ศูนย์จำนวน 44 
คน 

เชิงคุณภาพ 
1. การบริหารจัดการศูนย์ฯ
มีความเข้มแข็งในเชิง
วิชาการ และการบริหาร
จัดการ สามารถขับเคลื่อน
ศูนย์ได้อย่างมีคุณภาพ 
2. ผู้บริหารและ
คณะกรรมการศูนย์มีความรู้
ความเข้าใจในบทบาทหน้าที่
ของคณะกรรมการศูนย์ 
 

ขั้นวางแผน 
1.ประชุมเตรียมความ
พร้อมคณะกรรมการ
ดำเนินงาน 
ขั้นดำเนินการ  
2.ประชุมตัวแทนศูนย์   
ขั้นสะท้อนผล/รายงาน 
3.ศูนย์สรุปผลการ
ดำเนินงาน/แนวทางการ
ขับเคลื่อนศูนย์ฯ                 

1. ร้อยละ 100 ของ
ผู้เข้ารับการพัฒนา 
มีความรู้ความเข้าใจ
ในบทบาทหน้าที่ของ
คณะกรรมการศูนย์ 
2. ร้อยละ100ของ
ผู้บริหารศูนย์ 
สามารถขับเคลื่อน
งานวิชาการและสร้าง
ความเข้มแข็งผ่าน
การบริหารจัดการ
ของศูนย์ 

ต.ค.2563 
-ก.ย.2564 

22,100 นายวีระศักดิ์ 
บุญญา
พิทักษ/์ 
กลุ่มนิเทศฯ 

18 เพ่ิมประสิทธิภาพการ
จัดการเรียนรู้ของครูด้วย
การสร้างชั้นเรียน
ออนไลน์ยุคใหม่ด้วย  
Google Classroom 

1. เพ่ือส่งแสริม 
สนับสนุนให้ครูได้ใช้
เทคโนโลยีในการจัดการ
เรียนการสอน 
2. เพื่อส่งเสริม
สมรรรถนะด้าน ICT 

เชิงปริมาณ 
ครูจากโรงเรียนในสังกัด                                                                                                               
สพม.16  จำนวน 53 คน 
(โรงละ 1 คน), 
คณะทำงาน วิทยากร 
จำนวน 7 คน 

1.ประชุมปฏิบัติการ
พัฒนาเพิ่มประสิทธิภาพ
การจัดการเรียนรู้ของครู
ด้วยการสร้างชั้นเรียน
ออนไลน์ยุคใหม่ 

ครูมีห้องเรียน
ออนไลน์ ร้อยละ 80 

พ.ค. - ก.ย.
2564 

71,360 นางจิตรา 
ซุ่นซิ่ม/ 
กลุ่มนิเทศฯ 

ยุทธศาสตร์ที่ 3  ส่งเสริม สนับสนุน การพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา 
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ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย กิจกรรม 
ตัวช้ีวัดวามสำเร็จ

ของโครงการ 
ระยะเวลา
ดำเนินการ 

งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ/
กลุ่ม 

 ให้กับครูผู้สอนและ
นักเรียน 
3.เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพ
ในการจัดการเรียนรู้และ
ก้าวทันต่อยุคดิจิทัล 
4. ส่งเสริมการทำงาน
ร่วมกัน และเพ่ิม
ประสิทธิภาพในการ
สื่อสารระหว่างครูและ
นักเรียนได้ดียิ่งขึ้น 

เชิงคุณภาพ 
1. ครูมีความรู้ ความเข้าใจ
ในการใช้เทคโนโลยีเพ่ือ
ส่งเสริมการจัดการเรียนรู้  
2. ครูสามารถนำเทคโนโลยี
มาประยุกต์ใช้ในการจัดการ
เรียนการสอนได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 
3. ครูและนักเรียนมี
สมรรถนะด้าน ICT สูงขึ้น 

(งบประมาณ 57,400 
บาท) 
2.นิเทศ ติดตาม (สุ่ม 8
โรง) 
สหวิทยาเขตละ 2 โรง 
(งบประมาณ 13,760 
บาท) 
3. สรุป รายงานผล
โครงการ 
(งบประมาณ 200 
บาท) 
 

19 พัฒนาการจัดการเรียนรู้
ครูผู้สอนการออกแบบ
และเทคโนโลยีและ
วิทยาการคำนวณ 

1. เพ่ือส่งแสริม 
สนับสนุนให้ครูผู้สอน
สาระเทคโนโลยี (การ
ออกแบบและเทคโนโลยี
และวิทยาการคำนวณ) 
ได้รับการพัฒนาในการ
จัดการเรียนรู้ 
2. เพื่อส่งเสริม 
สนับสนุนให้ครูผู้สอน

เชิงปริมาณ 
โรงเรียนในสังกัด สพม.16  
จำนวน 45 โรง, 
คณะทำงาน จำนวน 5 คน 
เชิงคุณภาพ 
1. ครูผู้สอนสาระเทคโนโลยี 
(การออกแบบและเทคโนโลยี
และวิทยาการคำนวณ)  
สามารถจัดการเรียนรู้ได้

1.นิเทศ ติดตาม โดยการ
สังเกตชั้นเรียนพร้อมการ
สะท้อนผลและร่วม
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ 
(งบประมาณ 77,400 
บาท) 
2.สรุป รายงานผล
โครงการ 

ร้อยละ 80 ของ
ครูผู้สอนสาระ
เทคโนโลยี (การ
ออกแบบและ
เทคโนโลยีและ
วิทยาการคำนวณ) 
สามารถจัดการ
เรียนรู้ได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 

พ.ค. - ก.ย.
2564 

77,600  นางจิตรา 
 ซุ่นซิ่ม/ 
กลุ่มนิเทศฯ 

ยุทธศาสตร์ที่ 3  ส่งเสริม สนับสนุน การพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา 
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ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย กิจกรรม 
ตัวช้ีวัดวามสำเร็จ

ของโครงการ 
ระยะเวลา
ดำเนินการ 

งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ/
กลุ่ม 

สาระเทคโนโลยี (การ
ออกแบบและเทคโนโลยี
และวิทยาการคำนวณ) 
มีวิธีการ กระบวนการ 
นวัตกรรมในการ
แก้ปัญหาหรือส่งเสริม
การเรียนรู้ของผู้เรียน 
 

อย่างมีประสิทธิภาพเป็นไป
ตามมาตรฐานและตัวชี้วัด
ของหลักสูตร  
2. ครูผู้สอนสาระเทคโนโลยี 
(การออกแบบและเทคโนโลยี
และวิทยาการคำนวณ)  มี
วิธีการ กระบวนการ 
นวัตกรรมในการแก้ปัญหา
และส่งเสริม พัฒนาผู้เรียนใน
การจัดการเรียนรู้ 
3.นักเรียนได้รับการพัฒนา 
ส่งเสริมและเกิดเจตคติที่ดีใน
การเรียน 

(งบประมาณ 200 
บาท) 

20 โครงการยกระดับการ
สอนสู่การสร้างนวัตกร  
ของครูกลุ่มสาระการ
เรียนสังคมศึกษา ด้วย
กระบวนการนิเทศ
  

๑. เพื่อส่งเสริมให้ครู มี
การออกแบบ มีว ิธ ี/มี
แนวทางปฎิบัติที ่ด ี/ มี
นวัตกรรม  
๒. เพื่อเปิดโอกาสให้ครู
มีการแลกเปลี ่ยนรู ้ (มี
ช ่ อ ง ท า ง ใ ห ้ ค ร ู ไ ด้
ช ่วยเหลือ แบ่งปัน ..)
เพื่อสร้างเครือข่ายการ

เชิงปริมาณ  
๑. ครูสังคมศึกษา มีรูปแบบ/
แนวทางการจัดการเรียนรู้
เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการ
จัดการเรียนรู้กลุ่มสาระการ
เรียนรู้สังคมศึกษาศาสนา
และวัฒนธรรม มีผลงานหนึ่ง
คนหนึ่งนวัตกรรม/หนึ่ง
งานวิจัย  

๑. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
ศึกษาสภาพปัจจุบัน 
ปัญหา การจัดการเรียนรู้
และศึกษาเกี่ยวกับสภาพ
ความต้องการในการ
พัฒนาผู้เรียน 
2. จัดอบรมครู เรื่องการ
เพ่ิมศักยภาพครู/
บุคลากรโดยใช้

๑.ครูผู้สอนสังคม
ศึกษา ศาสนา 
และวัฒนธรรม มี
ความรู้ความเข้าใจ  
ในการจัดการเรียน
การสอน และมี
รูปแบบการจัดการ
เรียนรู้เพื่อเพ่ิม
ประสิทธิภาพการ

ม.ค. – ส.ค. 
๒๕๖๔ 

10,000 น.ส.ฉลวย  
พีรฉัตร
ปกรณ์/ 
กลุ่มนิเทศฯ 

ยุทธศาสตร์ที่ 3  ส่งเสริม สนับสนุน การพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา 
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ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย กิจกรรม 
ตัวช้ีวัดวามสำเร็จ

ของโครงการ 
ระยะเวลา
ดำเนินการ 

งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ/
กลุ่ม 

เรียนรู้  และเสริมสร้าง
ค ว า ม เ ข ้ ม แ ข ็ ง ท า ง
วิชาการเพื ่อพัฒนาครู
สังคมศึกษา 
๓. เพื่อศึกษา วิเคราะห์ 
วิจัย ถอดประสบการณ์ 
ผลงานหน ึ ่ ง คนหนึ่ ง
นวัตกรรม/หนึ่งงานวิจัย 
การใช้ภูมิปัญญา แหล่ง
เร ียนรู้  ฯลฯ เผยแพร่
นวัตกรรม รูปแบบ/แนว
ทางการจัดการเรียนรู ้ที่
มีประสิทธิผล 
     
 

๒. ครูผู้สอนสังคมศึกษา มี
เวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้  มี
ความเข็มแข็งทางวิชาการ 
ได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติ   
๓. ผู้รับผิดชอบโครงการมี
การศึกษา วิเคราะห์ วิจัย 
ถอดประสบการณ์ ผลงาน
หนึ่งคนหนึ่งนวัตกรรม/หนึ่ง
งานวิจัย การใช้ภูมิปัญญา 
แหล่งเรียนรู้ ฯลฯ เผยแพร่
นวัตกรรม รูปแบบ/แนว
ทางการจัดการเรียนรู้ 
เชิงคุณภาพ 
๑. ร้อยละ ๘๐ ของครูสังคม
ศึกษามีรูปแบบการจัดการ
เรียนรู้เพื่อเพ่ิมประสิทธิภาพ 
การจัดการเรียนรู้กลุ่มสาระ
การเรียนรู้สังคมศึกษา
ศาสนาและวัฒนธรรม มี
งานวิจัย/นวัตกรรมเป็น
แบบอย่างได้  

นวัตกรรม/การวิจัยใน
การพัฒนาคุณภาพ
การศึกษา นิเทศ ติดตาม 
ให้คำปรึกษา (หนึ่งคน
หนึ่งนวัตกรรม/หนึ่ง
งานวิจัย) 
3. ครูจัดกิจกรรมการ
เรียนการสอนที่เน้น
ผู้เรียนเป็นสำคัญโดยใช้
สื่อ เทคโนโลยี 
นวัตกรรมที่หลากหลาย 
พัฒนาความรู้ ทักษะ
กระบวนการคุณลักษณะ
อันพึงประสงค์และ
สมรรถนะท่ีสำคัญตาม
หลักสูตร (รายวิชาที่
รับผิดชอบ) 
4. จัดกิจกรรมนิเทศ 
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ และ 
นำเสนอสื่อนวัตกรรม
การเรียนรู้ (หนึ่งคนหนึ่ง

จัดการเรียนรู้กลุ่ม
สาระการเรียนรู้สังคม
ศึกษาศาสนา และ
วัฒนธรรมอย่าง
หลากหลาย            
ร้อยละ  ๘๐ 
2.ครูสังคมศึกษาฯ มี
ผลงานหนึ่งคนหนึ่ง
งานวิจัย การใช้ 
ภูมิปัญญา การจัด
ค่ายพัฒนาการเรียนรู้ 
ฯลฯ อย่างมี
ประสิทธิภาพร้อยละ  
๘๐ 
3. ครูสังคมศึกษาได้ 
การยกย่องเชิดชู
เกียรติเป็นครูมือ
อาชีพ ร้อยละ ๘๐   
 

ยุทธศาสตร์ที่ 3  ส่งเสริม สนับสนุน การพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา 
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ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย กิจกรรม 
ตัวช้ีวัดวามสำเร็จ

ของโครงการ 
ระยะเวลา
ดำเนินการ 

งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ/
กลุ่ม 

๒.  ร้อยละ ๘๐ ของครู
สังคมศึกษาเข้าร่วมเวที
แลกเปลี่ยนเรียนรู้  มีความ
เข็มแข็งทางวิชาการ ได้รับ
การยกย่องเชิดชูเกียรติ   
๓. การสรุปวิเคราะห์ ถอด
ประสบการณ ์รูปแบบการ
จัดการเรียนรู้ ผลงานหนึ่งคน 
หนึ่งนวัตกรรม / หนึ่งวิจัย 
เพ่ือเพ่ิมประสิทธิผลการ
จัดการเรียนรู้และเผยแพร่ 
รูปแบบอย่างหลากหลาย 
 
 

นวัตกรรม/หนึ่งงานวิจัย) 
(กลุ่มเครือข่าย) 
5. จัดเวที สรุป 
วิเคราะห์ วิจัย ถอด
ประสบการณ ์ผลงาน
หนึ่งคน หนึ่งนวัตกรรม/
งานวิจัย การจดัค่าย 
การใช้ภูมิปัญญา แหล่ง
เรียนรู้ ฯลฯ เผยแพร่
นวัตกรรม รูปแบบการ
จัดการเรียนรู้ที่มี
ประสิทธิผล 

ยุทธศาสตร์ที่ 3  ส่งเสริม สนับสนุน การพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา 
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ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย กิจกรรม 
ตัวช้ีวัดวามสำเร็จ

ของโครงการ 
ระยะเวลา
ดำเนินการ 

งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ/
กลุ่ม 

21 เสริมสร้างศักยภาพ
ครูผู้สอนภาษาไทยการ
จัดกิจกรรมการเรียนรู้
เชิงรุกในศตวรรษที่ 21 
โดยใช้ชุมชนแห่งการ
เรียนรู้ 

ศ
ต
ว
ร
ร
ษ
ที่ 
๒
๑ 
โ
ด
ย
ใ
ช้
ชุ
ม

๑. เพื่อส่งเสริม พัฒนา
ครูผู้สอนกลุ่มสาระการ
เรียนรู้ภาษาไทยให้
สามารถจัดกิจกรรมการ
เรียนรู้ เชิงรุกจาก
ประสบการณ์จริงหรือ
สถานการณ์จำลองผ่าน
การปฏิบัติเพ่ือพัฒนา
ความเป็นเลิศของ
นักเรียน 
๒. เพื่อนิเทศ กำกับ
ติดตามครูผู้สอนกลุ่ม
สาระการเรียนรู้
ภาษาไทยในการจัด
กิจกรรมการเรียนรู้เชิง
รุกจากประสบการณ์จริง
หรือสถานการณ์จำลอง
ผ่านการปฏิบัติโดยการ
ใช้หลักการของชุมชน
แห่งการเรียนรู้ (PLC)   
๓. เพื่อให้เกิดการ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ สร้าง

เชิงปริมาณ 
๑. ร้อยละ ๑00 ของครูกลุ่ม
สาระการเรียนรู้ภาษาไทย
ได้รับการส่งเสริม พัฒนา ให้
มีความสามารถในการจัด
กิจกรรมการเรียนรู้ เชิงรุก
จากประสบการณ์จริงหรือ
สถานการณ์จำลองผ่านการ
ปฏิบัติเพื่อพัฒนาความเป็น
เลิศของนักเรียน 
๒. ร้อยละ 1oo ของครูกลุ่ม
สาระการเรียนรู้ภาษาไทย
ได้รับการนิเทศติดตามการ
จัดกิจกรรมการเรียนรู้เชิงรุก
จากประสบการณ์จริงหรือ
สถานการณ์จำลองผ่านการ
ปฏิบัติโดยการใช้หลักการ
ของชุมชนแห่งการเรียนรู้ 
(PLC)       
๓. ร้อยละ ๑00 ของครูกลุ่ม
สาระการเรียนรู้ภาษาไทยมี
การแลกเปลี่ยนเรียนรู้การจัด

1. ส่งเสริมพัฒนา
ครูผู้สอนกลุ่มสาระการ
เรียนรู้ภาษาไทย ในการ
จัดกิจกรรมการเรียนรู้
เชิงรุกจากประสบการณ์
จริงหรือสถานการณ์
จำลองผ่านการปฏิบัติใน
การสอนทักษะภาษาไทย 
(ต่อยอดครู CS) 
(งบประมาณ11,400 
บาท) 
2. นิเทศกำกับติดตาม
ครูผู้สอนกลุ่มสาระการ
เรียนรู้ภาษาไทยโดยใช้
กระบวนการชุมชนแห่ง
การเรียนรู้ (PLC) 
(งบประมาณ 10,000
บาท)  
3. กิจกรรมแลกเปลี่ยน
เรียนรู้การจัดกิจกรรม
การเรียนการสอนกลุ่ม
สาระการเรียนรู้

1.ร้อยละ 100 ของ
ครูผู้สอนกลุ่มสาระ
การเรียนรู้ภาษาไทย 
มีความรู้
ความสามารถในการ
จัดกิจกรรมการ
เรียนรู้เชิงรุกจาก
ประสบการณ์จริง
หรือสถานการณ์
จำลองผ่านการ
ปฏิบัติทักษะ   
2.ร้อยละ100ของ
ครูผู้สอนกลุ่มสาระ
การเรียนรู้ภาษาไทย
มีการแลกเปลี่ยน
เรียนรู้การจัด
กิจกรรมการเรียน
การสอนกลุ่มสาระ
การเรียนรู้ภาษาไทย 
โดยใช้กระบวนการ
ชุมชนแห่งการเรียนรู้ 
 (PLC) 

ส.ค. – ก.ย. 
๒๕๖๔ 

22,400 น.ส.ปฤษณา 
 แจ้มแจ้ง/
กลุ่มนิเทศฯ 

ยุทธศาสตร์ที่ 3  ส่งเสริม สนับสนุน การพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา 
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ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย กิจกรรม 
ตัวช้ีวัดวามสำเร็จ

ของโครงการ 
ระยะเวลา
ดำเนินการ 

งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ/
กลุ่ม 

ช
น
แ
ห่
ง
ก
า
ร
เ
รี
ย
น
รู้ 

 
ศ

ต
ว
ร
ร
ษ
ที่ 
๒

ความเป็นผู้นำในทาง
วิชาการและสร้าง
ความก้าวหน้าทาง
วิชาชีพ ให้แก่ครูผู้สอน
กลุ่มสาระการเรียนรู้
ภาษาไทย ทั้ง ๕๓ 
โรงเรียน   
 

กิจกรรมการเรียนรู้เชิงรุก
จากประสบการณ์จริงหรือ
สถานการณ์จำลองผ่านการ
ปฏิบัติ เพ่ือการพัฒนา
ความก้าวหน้าทางวิชาชีพ  
เชิงคุณภาพ 
1.  ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้
ภาษาไทยได้รับการส่งเสริม 
พัฒนา ให้มีความสามารถใน
การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ 
เชิงรุกจากประสบการณ์จริง
หรือสถานการณ์จำลองผ่าน
การปฏิบัติเพ่ือพัฒนาความ
เป็นเลิศของนักเรียน 
2. ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้
ภาษาไทยมีการแลกเปลี่ยน
เรียนรู้การจัดกิจกรรมการ
เรียนรู้เชิงรุกจาก
ประสบการณ์จริงหรือ
สถานการณ์จำลองผ่านการ
ปฏิบัติ เพ่ือการพัฒนา
ความก้าวหน้าทางวิชาชีพ

ภาษาไทย โดยใช้
กระบวนการชุมชนแห่ง
การเรียนรู้บูรณาการกับ
โครงการโรงเรียนสุจริต 
4. สรุปผลการ
ดำเนินงาน 
(งบประมาณ 1,000
บาท) 
 

3.ร้อยละ 80 ของ
สถานศึกษามี
ผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนกลุ่มสาระ
ภาษาไทยสูงขึ้น 

ยุทธศาสตร์ที่ 3  ส่งเสริม สนับสนุน การพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา 
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ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย กิจกรรม 
ตัวช้ีวัดวามสำเร็จ

ของโครงการ 
ระยะเวลา
ดำเนินการ 

งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ/
กลุ่ม 

๑ 
โ
ด
ย
ใ
ช้
ชุ
ม
ช
น
แ
ห่
ง
ก
า
ร
เ
รี
ย
น
รู้ 

 

โดยใช้หลักการของชุมชน
แห่งการเรียนรู้ (PLC)    
3. ผลการทดสอบระดับ
โรงเรียนและผลการทดสอบ
นานาชาติ (PISA) กลุ่มสาระ
การเรียนรู้ภาษาไทย เพ่ิมข้ึน
อย่างน้อยร้อยละ 3  

ยุทธศาสตร์ที่ 3  ส่งเสริม สนับสนุน การพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา 
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ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย กิจกรรม 
ตัวช้ีวัดวามสำเร็จ

ของโครงการ 
ระยะเวลา
ดำเนินการ 

งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ/
กลุ่ม 

22 เสริมสร้างศักยภาพครู
เพ่ือพัฒนาผู้เรียนให้มี
ความเป็นเลิศในการเป็น
ผู้นำทางศาสนพิธี 
(มัคนายกน้อย) 

๑. เพื่อส่งเสริม พัฒนา
ครูผู้สอนกลุ่มสาระการ
เรียนรู้ภาษาไทยและ
กลุ่มสาระการเรียนรู้
สังคมศึกษา ศาสนา 
และวัฒนธรรม ให้จัด
กิจกรรมการเรียนรู้เชิง
รุกจากประสบการณ์จริง
หรอืสถานการณ์จำลอง
ผ่านการปฏิบัติ  
๒. เพื่อนิเทศ กำกับ
ติดตามครูผู้สอนกลุ่ม
สาระการเรียนรู้
ภาษาไทยในการจัด
กิจกรรมการเรียนรู้เชิง
รุกจากประสบการณ์จริง
หรือสถานการณ์จำลอง
ผ่านการปฏิบัติในสาระ
การอ่าน การฟัง การดู 
การพูด 

เชิงปริมาณ   
๑. ร้อยละ ๑00 ของ
โรงเรียนส่งเสริมให้นักเรียน
ได้เรียนรู้จากประสบการณ์
จริงหรือสถานการณ์จำลอง
ผ่านการปฏิบัติ ในด้านการ
เป็นผู้นำทางศาสนพิธีและ
เข้าร่วมการประกวดแข่งขัน
ในระดับโรงเรียน ระดับ
วิทยาเขต และระดับเขต
พ้ืนที่ 
๒. ร้อยละ ๑oo ของ
ครูผู้สอนกลุ่มสาระการ
เรียนรู้ภาษาไทยและกลุ่ม
สาระการเรียนรู้สังคมศึกษา 
ศาสนา และวัฒนธรรมได้รับ
การส่งเสริมให้จัดกิจกรรม
การเรียนรู้เชิงรุกจาก
ประสบการณ์จริงหรือ
สถานการณ์จำลองผ่านการ
ปฏิบัติ 

1. ส่งเสริมพัฒนา
ครูผู้สอนกลุ่มสาระการ
เรียนรู้ภาษาไทย 
ครูผู้สอนกลุ่มสาระการ
เรียนรู้สังคมศึกษา 
ศาสนาและวัฒนธรรม 
ในระดับมัธยมศึกษาปีที่ 
2 ในการจัดกิจกรรมการ
เรียนรู้เชิงรุกจาก
ประสบการณ์จริงหรือ
สถานการณ์จำลองผ่าน
การปฏิบัติ 
หมายเหตุ : หาก
สถานการณ์แพร่ระบาด
ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโร
นา 2019 (COVID-19 
ไม่ดีข้ึน จะใช้ระบบ 
Google Meet)  
(งบประมาณ 22,8oo
บาท) 
2. นิเทศ กำกับ ติดตาม
ครูผู้สอนกลุ่มสาระการ

1. ร้อยละ 100 ของ
ครูผู้สอนกลุ่มสาระ
การเรียนรู้ภาษาไทย 
และครูผู้สอนกลุ่ม
สาระการเรียนรู้สังคม
ศึกษา ศาสนา และ
วัฒนธรรม ระดับ
มัธยมศึกษาปีที่ 2 มี
ความรู้ความสามารถ 
ในการจัดกิจกรรม
การเรียนรู้เชิงรุกจาก
ประสบการณ์จริง
หรือสถานการณ์
จำลองผ่านการ
ปฏิบัติการเป็นผู้นำ
ทางศาสนพิธี 
2.ร้อยละ 80 ของ
นักเรียนมี
ความสามารถในการ
เป็นผู้นำทางศาสนพิธี 
3.ร้อยละ100 ของ
จำนวนนักเรียนที่นำ

ส.ค. - ก.ย.
2564 

38,800 น.ส.ปฤษณา  
แจ้มแจ้ง/
กลุ่มนิเทศฯ 

ยุทธศาสตร์ที่ 3  ส่งเสริม สนับสนุน การพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา 
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ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย กิจกรรม 
ตัวช้ีวัดวามสำเร็จ

ของโครงการ 
ระยะเวลา
ดำเนินการ 

งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ/
กลุ่ม 

๓. เพ่ือส่งเสริมความ
เป็นเลิศของนักเรียนใน
การเป็นผู้นำทาง 
ศาสนพิธี 

3. ร้อยละ ๑oo ของ
นักเรียนระดับชั้น
มัธยมศึกษาตอนต้น/ตอน
ปลาย ได้รับการพัฒนาให้
เรียนรู้จากประสบการณ์จริง
หรือสถานการณจ์ำลองผ่าน
การปฏิบัติ ในด้านการเป็น
ผู้นำทางศาสนพิธี  

เชิงคุณภาพ 
๑. โรงเรียนส่งเสริมให้
นักเรียนได้เรียนรู้จาก
ประสบการณ์จริงหรือ
สถานการณ์จำลองผ่านการ
ปฏิบัติ ในด้านการเป็นผู้นำ
ทางศาสนพิธี ได้ในระดับดี 
๒. ครูผู้สอนกลุ่มสาระการ
เรียนรู้ภาษาไทยและกลุ่ม
สาระการเรียนรู้สังคมศึกษา 
ศาสนา และวัฒนธรรม 
ได้รับการส่งเสริม นิเทศ 
กำกับติดตามให้สามารถจัด
กิจกรรมการเรียนรู้เชิงรุก

เรียนรู้ภาษาไทย 
ครูผู้สอนกลุ่มสาระการ
เรียนรู้สังคมศึกษา 
ศาสนาและวัฒนธรรม 
ในระดับมัธยมศึกษาปีที่ 
2 ในการจัดกิจกรรมการ
เรียนรู้เชิงรุกจาก
ประสบการณ์จริงหรือ
สถานการณ์จำลองผ่าน
การปฏิบัติการเป็นผู้นำ
ทางศาสนพิธี  
(งบประมาณ 1o,ooo 
บาท) 
3. ประกวดแข่งขันผู้นำ
การประกอบศาสนพิธี 
(งบประมาณ 5,ooo 
บาท) 
4. สรุปผลการ
ดำเนินงาน 
(งบประมาณ ๑,000
บาท) 
 

ความรู้จากการเรียนรู้
ผ่านการปฏิบัติจริงไป
ใช้ในชีวิตประจำวัน 
เช่น เป็นมัคนายก
น้อยในชุมชนในงาน
พิธีต่าง ๆ 

ยุทธศาสตร์ที่ 3  ส่งเสริม สนับสนุน การพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา 
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ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย กิจกรรม 
ตัวช้ีวัดวามสำเร็จ

ของโครงการ 
ระยะเวลา
ดำเนินการ 

งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ/
กลุ่ม 

จากประสบการณ์จริงหรือ
สถานการณ์จำลองผ่านการ
ปฏิบัติได้ในระดับดี 
๓. นักเรียนระดับชั้น
มัธยมศึกษาตอนต้น/ 
ตอนปลาย ได้รับการพัฒนา
ให้เรียนรู้จากประสบการณ์
จริงหรือสถานการณ์จำลอง
ผ่านการปฏิบัติ ในด้านการ
เป็นผู้นำทางศาสนพิธีใน
ระดับดีมาก 
 

23 เสริมสร้างศักยภาพครู
เพ่ือพัฒนาผู้เรียนให้มี
ความเป็นเลิศด้าน
ภาษาไทย 

๑. เพื่อส่งเสริม พัฒนา
ครูผู้สอนกลุ่มสาระการ
เรียนรู้ภาษาไทยให้
สามารถจัดกิจกรรมการ
เรียนรู้ เชิงรุกจาก
ประสบการณ์จริงหรือ
สถานการณ์จำลองผ่าน
การปฏิบัติเพ่ือพัฒนา
ความเป็นเลิศของ

เชิงปริมาณ 
๑.ร้อยละ ๑00 ของนักเรียน
อ่านคล่อง เขียนคล่อง ใช้
ทักษะภาษาไทยในการ
สื่อสารได้ดี 
๒.ร้อยละ 1oo ของผู้เรียนมี
ผลการทดสอบระดับ
โรงเรียนและระดับนานาชาติ 
(pisa) กลุ่มสาระการเรียนรู้

1. ส่งเสริมพัฒนา
ครูผู้สอนกลุ่มสาระการ
เรียนรู้ภาษาไทย ในการ
จัดกิจกรรมการเรียนรู้
เชิงรุกจากประสบการณ์
จริงหรือสถานการณ์
จำลองผ่านการปฏิบัติใน
การสอนทักษะภาษาไทย 
(การฟังการดู การพูด 
การอ่าน การเขียน) 

1.ร้อยละ 100 ของ
ครูผู้สอนกลุ่มสาระ
การเรียนรู้ภาษาไทย 
มีความรู้
ความสามารถในการ
จัดกิจกรรมการ
เรียนรู้เชิงรุกจาก
ประสบการณ์จริง
หรือสถานการณ์
จำลองผ่านการ

ส.ค. – ก.ย. 
๒๕๖๔ 

42,400 น.ส.ปฤษณา  
แจ้มแจ้ง/
กลุ่มนิเทศฯ 

ยุทธศาสตร์ที่ 3  ส่งเสริม สนับสนุน การพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา 
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ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย กิจกรรม 
ตัวช้ีวัดวามสำเร็จ

ของโครงการ 
ระยะเวลา
ดำเนินการ 

งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ/
กลุ่ม 

นักเรียนในการใช้ทักษะ
ภาษาไทย  
๒. เพื่อนิเทศ กำกับ
ติดตามครูผู้สอนกลุ่ม
สาระการเรียนรู้
ภาษาไทยในการจัด
กิจกรรมการเรียนรู้เชิง
รุกจากประสบการณ์จริง
หรือสถานการณ์จำลอง
ผ่านการปฏิบัติในสาระ
การอ่าน การฟัง การดู 
การพูด 
๓. เพื่อส่งเสริมความ
เป็นเลิศของนักเรียนใน
การใช้ทักษะภาษาไทย
เพ่ือการสื่อสาร 

ภาษาไทยเพ่ิมขึ้นไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 3 
๓.ร้อยละ ๑00 ของ
ครูผู้สอนกลุ่มสาระการ
เรียนรู้ภาษาไทย ได้รับการ
พัฒนาให้สามารถจัด 
กิจกรรมการเรียนรู้เชิงรุก
จากประสบการณ์จริงหรือ
สถานการณ์จำลองผ่านการ
ปฏิบัติเพื่อพัฒนานักเรียนให้
อ่านเขียนภาษาไทยเพ่ือการ
สื่อสารได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ  
๔.ร้อยละ ๑00 ของ
โรงเรียนส่งเสริมให้นักเรียน
ทุกระดับชั้นเข้าร่วมการ
แข่งขันทักษะภาษาไทยใน
ระดับสหวิทยาเขต 
เชิงคุณภาพ 
๑. นักเรียน อ่านคล่องเขียน
คล่อง และมีความสามารถใน

(งบประมาณ 11,400 
บาท) 
2. จัดการแข่งขันทักษะ
ภาษาไทย ในระดับ 
สหวิทยาเขตท้ัง ๔  
สหวิทยาเขต เพ่ือ
คัดเลือกตัวแทนไป
แข่งขันในระดับเขตพ้ืนที่ 
รายการละ  ๒ คน 
จำนวน 6 รายการ 
3. จัดแข่งขันทักษะ
ภาษาไทยระดับเขตพ้ืนที่
การศึกษา 
(งบประมาณ 30,000
บาท) 
4. ตัวแทนระดับเขต
พ้ืนที่ รายการละ ๑ คน 
เป็นตัวแทนแข่งขัน
ระดับประเทศ 
5. สรุปผลการ
ดำเนินงาน 

ปฏิบัติทักษะการใช้
ภาษาไทยเพ่ือการ
สื่อสาร 
2.ร้อยละ 80 ของ
นักเรียนมี
ความสามารถในการ
ใช้ทักษะภาษาไทย
เพ่ือการสื่อสารได้ใน
ระดับดี อ่านคล่อง 
เขียนคล่อง 
3.ร้อยละ 80 ของ
สถานศึกษามี
ผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนกลุ่มสาระ
ภาษาไทยสูงขึ้น 
 

ยุทธศาสตร์ที่ 3  ส่งเสริม สนับสนุน การพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา 
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ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย กิจกรรม 
ตัวช้ีวัดวามสำเร็จ

ของโครงการ 
ระยะเวลา
ดำเนินการ 

งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ/
กลุ่ม 

การใช้ภาษาเพ่ือการสื่อสาร
ได้ดี 
๒. ผลการทดสอบระดับ
โรงเรียนและผลการทดสอบ
นานาชาติ (pisa) กลุ่มสาระ
การเรียนรู้ภาษาไทย เพ่ิมข้ึน
อย่างน้อยร้อยละ 3  
๓. ครูผู้สอนกลุ่มสาระการ
เรียนรู้ภาษาไทย ได้รับการ
พัฒนาให้สามารถจัด
กิจกรรมการเรียนรู้เชิงรุก
จากประสบการณ์จริงหรือ
สถานการณ์จำลองผ่านการ
ปฏิบัติเพื่อพัฒนานักเรียนให้
อ่านเขียนภาษาไทยเพ่ือการ
สื่อสารได้  
๔. นักเรียนทุกระดับชั้น
ได้รับการส่งเสริมให้เข้าร่วม
กิจกรรมแข่งทักษะภาษาไทย 
เพ่ือมุ่งสู่ความเป็นเลิศ 
 

(งบประมาณ 1,000
บาท) 

ยุทธศาสตร์ที่ 3  ส่งเสริม สนับสนุน การพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา 
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ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย กิจกรรม 
ตัวช้ีวัดวามสำเร็จ

ของโครงการ 
ระยะเวลา
ดำเนินการ 

งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ/
กลุ่ม 

24 การนิเทศเชิงรุกเพ่ือ
พัฒนาสมรรถนะของครู
สู่ความเป็นเลิศใน
ศตวรรษท่ี ๒๑ 
โดยใช้กระบวนการ PLC 
(Professional 
Learning 
Community) 

๑. เพื่อพัฒนาสมรรถนะ
การจัดการเรียนรู้เชิงรุก 
(Active Learning) ของ
ครูวิทยากรแกนนาสู่
ความเป็นเลิศใน
ศตวรรษท่ี ๒๑  
๒. เพื่อสร้างเครือข่าย
ชุมชนแห่งการเรียนรู้
ทางวิชาชีพของ
ข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษา  
๓. เพื่อส่งเสริมระบบ
นิเทศภายในชั้นเรียน
ของโรงเรียนในสังกัด
สำนักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษามัธยมศึกษา 
เขต ๑๖  
๔. เพ่ือประเมินความพึง
พอใจของครูต่อ
กระบวนการนิเทศเชิง
รุกต่อการพัฒนา
สมรรถนะของครู

เชิงปริมาณ  
๑. ร้อยละ ๗๐ ของครู
วิทยากรแกนนำของโรงเรียน
ในสังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษามัธยมศึกษา เขต 
๑๖ มีความสมรรถนะในการ
จัดกิจกรรมการเรียนรู้เชิงรุก 
(Active Learning) สู่ความ
เป็นเลิศในศตวรรษที่ ๒๑  
๒. ร้อยละ ๗๐ ของโรงเรียน
ในสังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษามัธยมศึกษา เขต 
๑๖ มีการสร้างเครือข่าย
ชุมชนแห่งการเรียนรู้ทาง
วิชาชีพ (Professional 
Learning Community)  
๓. ร้อยละ ๗๐ ของโรงเรียน
ในสังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษา เขต ๑๖ มี
กระบวน-การนิเทศภายใน
ชั้นเรียน  

ขั้นที่ ๑ การวางแผนการ
ดำเนินงาน (Planning : 
P) 
(งบประมาณ ๘,๗๐๐
บาท) 
ขั้นที่ ๒ (เสริมสร้าง
ความรู้ในการปฏิบัติงาน
(Informing - I) 
(งบประมาณ ๖๓,๒๐๐
บาท)  
ขั้นที่ ๓ การปฏิบัติงาน
ตามแผน (Doing - D) 
ขั้นที่ 4 การประเมินผล
การปฏิบัติงาน 
(Evaluation – E) 
(งบประมาณ ๓,๐๐๐
บาท) 
ขัน้ที่ 5 การเผยแพร่
ขยายผล (Diffusing - D) 
(งบประมาณ ๑,๐๐๐
บาท) 
 

๑. ร้อยละ 70 ของ
ครูวิทยากรแกนนำ
ของโรงเรียนในสังกัด
สำนักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษา 
มัธยมศึกษา เขต ๑๖ 
มีความสมรรถนะใน
การจัดกิจกรรมการ
เรียนรู้เชิงรุก (Active 
Learning) สู่ความ
เป็นเลิศในศตวรรษที่ 
๒๑ 
๒. ร้อยละ 70 ของ
โรงเรียนในสังกัด
สำนักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต ๑๖  
มีการสร้างเครือข่าย
ชุมชนแห่งการเรียนรู้
ทางวิชาชีพ 
(Professional 

ม.ค - ก.ย. 
๒๕๖๔) 

๘๗,๓๐๐ นางสุนันทา 
 สุวรรณะ/
กลุ่มนิเทศฯ 

ยุทธศาสตร์ที่ 3  ส่งเสริม สนับสนุน การพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา 
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ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย กิจกรรม 
ตัวช้ีวัดวามสำเร็จ

ของโครงการ 
ระยะเวลา
ดำเนินการ 

งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ/
กลุ่ม 

วิทยากรแกนนำสู่ความ
เป็นเลิศในศตวรรษที่ 
๒๑ โดยใช้กระบวนการ 
PLC (Professional 
Learning Community 
: PLC) 

๔. ร้อยละ ๗๐ ของ
ข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษาที่เข้าร่วม
โครงการมีความพึงพอต่อ
กระบวนการนิเทศเชิงรุกที่
ส่งผลต่อการพัฒนา
สมรรถนะครูวิทยากรแกน
นำสู่ความเป็นเลิศใน
ศตวรรษท่ี ๒๑ โดยใช้
กระบวนการ PLC 
(Professional Learning 
Community : PLC)  
เชิงคุณภาพ  
๑. ครูวิทยากรแกนนำของ
โรงเรียนในสังกัดสำนักงาน
เขตพ้ืนที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 16  
๑๖ มีความสมรรถนะในการ
จัดกิจกรรมการเรียนรู้เชิงรุก 
(Active Learning) สู่ความ
เป็นเลิศในศตวรรษที่ ๒๑ ได้
อย่างมีประสิทธิภาพผ่าน

 Learning 
Community) 
๓. ร้อยละ 70 ของ
โรงเรียนในสังกัด
สำนักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษา เขต ๑๖ มี
กระบวนการนิเทศ 
ชั้นเรียน 
๔. ร้อยละ 70 ของ
ข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการ
ศึกษาที่เข้าร่วม
โครงการมีความ 
พึงพอใจต่อ
กระบวนการนิเทศ
เชิงรุกท่ีส่งผลต่อการ
พัฒนาสมรรถนะครู
วิทยากรแกนนำสู่
ความเป็นเลิศใน
ศตรววษท่ี ๒๑ โดย
ใช้กระบวนการ PLC 
(Professional 

ยุทธศาสตร์ที่ 3  ส่งเสริม สนับสนุน การพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา 



 

146 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย กิจกรรม 
ตัวช้ีวัดวามสำเร็จ

ของโครงการ 
ระยะเวลา
ดำเนินการ 

งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ/
กลุ่ม 

เกณฑ์การประเมินระดับดี
ขึ้นไป  
๒. โรงเรียนในสังกัด
สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต ๑๖ มีการ
สร้างเครือข่ายชุมชนแห่งการ
เรียนรู้ทางวิชาชีพ 
(Professional Learning 
Community) สู่การปฏิบัติ
ได้อย่าง มีประสิทธิภาพ
เป็นไปตามเกณฑ์การ
ประเมินระดับดีขึ้นไป  
๓. โรงเรียนในสังกัด
สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
มัธยมเขต ๑๖ มี
กระบวนการนิเทศภายในชั้น
เรียนที่มีประสิทธิภาพเป็นไป
ตามเกณฑ์การประเมินระดับ
ดีขึ้นไป  
๔. ข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษาที่เข้า
ร่วมโครงการมีความพึงพอใจ

Learning  
Community : PLC) 
5. ครูวิทยากรแกน
นำของโรงเรียนใน
สังกัดสำนักงานเขต
พ้ืนที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 
๑๖ มีความ
สมรรถนะในการจัด
กิจกรรมการเรียนรู้
เชิงรุก (Active 
Learning) สู่ความ
เป็นเลิศในศตวรรษที่ 
๒๑ ผ่านเกณฑ์การ
ประเมินระดับดีขึ้นไป 
6. โรงเรียนในสังกัด
สำนักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต ๑๖ 
มีการสร้างเครือข่าย
ชุมชนแห่งการเรียนรู้
ทางวิชาชีพ 

ยุทธศาสตร์ที่ 3  ส่งเสริม สนับสนุน การพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา 
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ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย กิจกรรม 
ตัวช้ีวัดวามสำเร็จ

ของโครงการ 
ระยะเวลา
ดำเนินการ 

งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ/
กลุ่ม 

ต่อกระบวนการนิเทศเชิงรุก
ที่ส่งผลต่อการพัฒนา
สมรรถนะครูวิทยากรแกน
นำสู่ความเป็นเลิศใน
ศตวรรษท่ี ๒๑ โดยใช้
กระบวนการ PLC 
(Professional Learning 
Community :PLC) ระดับดี
ขึ้นไป 

(Professional 
Learning 
Community) ผ่าน
เกณฑ์การประเมิน
ระดับดีข้ึนไป 
7. โรงเรียนในสังกัด
สำนักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษา 
มัธยมศึกษา เขต ๑๖ 
มีกระบวนการนิเทศ
ภายในชั้นเรียนผ่าน
เกณฑ์การประเมิน
ระดับดีข้ึนไป 
8. ข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการ
ศึกษาที่เข้าร่วม
โครงการมีความพึง
พอใจต่อกระบวนการ
นิเทศเชิงรุกที่ส่งผล
ต่อการพัฒนา
สมรรถนะครูวิทยากร
แกนนำสู่ความเป็น

ยุทธศาสตร์ที่ 3  ส่งเสริม สนับสนุน การพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา 
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ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย กิจกรรม 
ตัวช้ีวัดวามสำเร็จ

ของโครงการ 
ระยะเวลา
ดำเนินการ 

งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ/
กลุ่ม 

เลิศในศตรววษท่ี ๒๑ 
โดยใช้กระบวนการ 
PLC (Professional 
Learning 
Community :PLC)  
ระดับดีข้ึนไป 

25 เสริมสร้างศักยภาพ
ครูผู้สอน
ภาษาต่างประเทศที่สอง
เพ่ือการจัดการเรียนรู้สู่
ชั้นเรียน 

เพ่ือพัฒนาศักยภาพ
ครูผู้สอน
ภาษาต่างประเทศที่สอง
ในการจัดการเรียนรู้สู่
ชั้นเรียนได้อย่าง
เหมาะสม 
 

เชิงปริมาณ 
ครูผู้สอนภาษาต่างประเทศท่ี
สอง สังกัดสำนักงานเขต
พ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา 
เขต 16 จำนวน 53 คน 

เชิงคุณภาพ  
ครูผู้สอนภาษาต่างประเทศท่ี
สองร้อยละ 100 ได้รับการ
พัฒนาตนเองตามศักยภาพ
และมีเครือข่ายแลกเปลี่ยน
เรียนรู้เพื่อการจัดการเรียนรู้
สู่ชั้นเรียน 

1. ประชุมเชิงปฏิบัติการ
ครูผู้สอน
ภาษาต่างประเทศที่สอง 
(งบประมาณ 31,750 
บาท) 
2. การดำเนินงานนิเทศ 
กำกับและติดตาม
ครูผู้สอน
ภาษาต่างประเทศที่สอง 
(งบประมาณ 30,000
บาท) 
3. ประเมินผล สรุปผล
และรายงานผล 
(งบประมาณ 3,000
บาท) 

ร้อยละ 100 ของ
ครูผู้สอน
ภาษาต่างประเทศที่ 
สอง สพม.เขต 16 
ได้รับการพัฒนา
ตนเองตามศักยภาพ
และแลกเปลี่ยน
เรียนรู้เพื่อการจัดการ
เรียนรู้สู่ชั้นเรียน 

ม.ค - ก.ย
2564 

64,750 น.ส.กตัญชลี  
ทองเจือ
เพชร/ 
กลุ่มนิเทศฯ 

ยุทธศาสตร์ที่ 3  ส่งเสริม สนับสนุน การพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา 
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ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย กิจกรรม 
ตัวช้ีวัดวามสำเร็จ

ของโครงการ 
ระยะเวลา
ดำเนินการ 

งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ/
กลุ่ม 

26 การพัฒนาศักยภาพการ
จัดกิจกรรมแนะแนว
สำหรับครูที่ไม่มีวุฒิ
ทางการแนะแนว 

1. เพื่อพัฒนาครูแนะ
แนวในสถานศึกษาและ
สร้างความเข้มแข็งด้าน
งานแนะแนวในโรงเรียน 
2. เพื่อสร้างขวัญ 
กำลังใจ แรงจูงใจในการ
ปฏิบัติงานแนะแนว
อาชีพในสถานศึกษา 
3. เพื่อพัฒนาผู้เรียนสู่
อาชีพและการมีงานทำ 

เชิงปริมาณ 
ครูแนะแนวที่ไม่มีวุฒิทางการ
แนะแนวในสถานศึกษา  
สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษามัธยมศึกษา เขต 
16  จำนวน  50 คน 

เชิงคุณภาพ 
ครูแนะแนวที่ไม่มีวุฒิทางการ
แนะแนวในสถานศึกษา  
สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษามัธยมศึกษา เขต 
16 มีความรู้และจัดกิจกรรม
แนะแนวได้อย่างมีศักยภาพ 
 

1.ประชุมศึกษานิเทศก์
และผู้ที่เก่ียวข้อง 
(งบประมาณ 2,500 
บาท) 
2. แต่งตั้งคณะกรรมการ
ดำเนินการพัฒนา
ศักยภาพการจัดกิจกรรม
แนะแนวสำหรับครูที่ไม่มี
วุฒิทางการแนะแนว    
ปีงบประมาณ พ.ศ. 
2564 
3.จัดอบรมพัฒนา
ศักยภาพการจัดกิจกรรม
แนะแนวสำหรับครูที่ไม่มี
วุฒิทางการแนะแนว  
 (งบประมาณ 16,700 
บาท) 
4.นิเทศ ติดตามและ
ประเมินผล 
(งบประมาณ 18,000 
บาท) 

1. ร้อยละ 80ของ
ครูแนะแนวที่ไม่มีวุฒิ
ทางการแนะแนวใน
สถานศึกษา  สังกัด
สำนักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 16  
จำนวน  50 คน 
2. ครูแนะแนวที่ไม่มี
วุฒิทางการแนะแนว
ในสถานศึกษา  
สังกัดสำนักงานเขต
พ้ืนทีก่ารศึกษา 
มัธยมศึกษา เขต 16 
มีความรู้และจัด
กิจกรรมแนะแนวได้
อย่างมีศักยภาพ 

ม.ค. – ก.ย.
2564 

39,700 นางสาว 
ใกล้รุ่ง  
สำเภาทอง/
กลุ่มนิเทศฯ 

ยุทธศาสตร์ที่ 3  ส่งเสริม สนับสนุน การพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา 
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ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย กิจกรรม 
ตัวช้ีวัดวามสำเร็จ

ของโครงการ 
ระยะเวลา
ดำเนินการ 

งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ/
กลุ่ม 

5.สรุป และรายงานผล
การดำเนินงาน 
(งบประมาณ 2,500
บาท) 

27 พัฒนาคุณภาพครูผู้สอน
พลศึกษา 

เพ่ือให้ผู้เข้ารับการ
อบรม มีความรู้ความ
เข้าใจ การจัดการเรียน
การสอน ในตัวชี้วัดการ
เล่นกีฬาไทย ตาม
หลักสูตรแกนกลาง
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
พุทธศักราช 2551 
1. การเล่นกระบี่ 
2. การเล่นตะกร้อ (วง, 
ลอดบ่วง,ข้ามตาข่าย) 
3. กีฬามวยไทย 

เชิงปริมาณ 
ครูผู้สอนกีฬาไทย โรงเรียน
ในสังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษามัธยมศึกษา เขต 
16 จำนวน 53 คน 
เชิงคุณภาพ 
ครูผู้สอนกีฬาไทย โรงเรียน
ในสังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษามัธยมศึกษา เขต 
16 นำตัวชี้วัดการเล่นกีฬา
ไทยไปจัดการเรียนการสอน
ครบทุกชั้นปี ได้ร้อยละ 80 
 

1. ประชุม ศึกษานิเทศก์ 
ครูแกนนำ และผู้ที่
เกี่ยวข้อง 
(งบประมาณ 4,800 
บาท) 
2. อบรมเชิงปฏิบัติการ 
ครูผู้สอนกีฬาไทย 
(งบประมาณ 20,300
บาท) 
3. นิเทศ ติดตามและ
ประเมินผล 
(งบประมาณ 15,800
บาท) 
4. สรุป รายงานผล 
(งบประมาณ 500บาท) 

1.ร้อยละ 80 ของ
โรงเรียน ในสังกัด
สพม.เขต 16 จัดการ
เรียนการสอนกีฬา
ไทยได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 
2.ร้อยละ 80 ของผู้
เข้ารับการนิเทศ/
อบรมมีความพึง
พอใจอยู่ในระดับมาก 

ก.พ. – ส.ค. 
2564 

40,800 นายจิรพัฒน์  
ช่วยนุ่ม/
กลุ่มนิเทศฯ 

28 พัฒนาคุณภาพครูผู้สอน
เพศวิถีศึกษา 

1. มีความรู้ความเข้าใจ 
และสามารถออกแบบ
หน่วย/การเขียน

เชิงปริมาณ 
ครูผู้สอนเพศวิถีศึกษา
โรงเรียนในสังกัดเขตพ้ืนที่

1. ประชุม ศึกษานิเทศก์ 
ครูแกนนำ และผู้ที่
เกี่ยวข้อง 

1.ร้อยละ 80 ของ
โรงเรียนในสังกัด  

มิ.ย. – ส.ค. 
2564 

41,100 นายจิรพัฒน์  
ช่วยนุ่ม/
กลุ่มนิเทศฯ 

ยุทธศาสตร์ที่ 3  ส่งเสริม สนับสนุน การพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา 
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ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย กิจกรรม 
ตัวช้ีวัดวามสำเร็จ

ของโครงการ 
ระยะเวลา
ดำเนินการ 

งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ/
กลุ่ม 

แผนการจัดกิจกรรมการ
เรียนการสอนเพศวิถี
ศึกษา 
2. การจัดการเรียนการ
สอนเพศวิถีศึกษาอย่างมี
ประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผล 

การศึกษามัธยมศึกษา เขต 
16  จำนวน 53 คน 
เชิงคุณภาพ 
ร้อยละ 80 ครูผู้สอนเพศวิถี
ศึกษาโรงเรียนในสังกัดเขต
พ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา 
เขต 16 พัฒนาและ
ขับเคลื่อนได้ตาม
วัตถุประสงค์ 

(งบประมาณ 4,800 
2. ประชุมเชิงปฏิบัติการ 
ครูผู้สอนเพศวิถีศึกษา 
20,000 
3. นิเทศ ติดตามและ
ประเมินผล 
15,800 
4. สรุป รายงานผล 
500 

สพม.16 มีแผนและ
จัดการเรียนการสอน
เพศศึกษาอย่างมี
ประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผล 
2.ร้อยละ 80 ของผู้
เข้ารับการนิเทศ/
อบรม มีความ 
พึงพอใจอยู่ในระดับ
มาก 

29 การประเมินสัมฤทธิผล
การปฏิบัติงานในหน้าที่
ของผู้บริหารสถานศึกษา 

1. เพ่ือให้การ
ดำเนินการเป็นไป
หลักเกณฑ์ตามหนังสือ
สำนักงาน ก.ค.ศ.ที่ ศธ 
0206.6/ว 8   ลงวันที่ 
26 เมษายน 2562 
และหนังสือสำนักงาน 
ก.ค.ศ.ด่วนที่สุด ที่ ศธ 
0206.6/728 ลงวันที่ 
26 พฤศจิกายน 2562 
2. เพือ่ให้การประเมินมี
ความครอบคลุมภารกิจ

เชิงปริมาณ 

ข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษา ตำแหน่งรอง
ผู้อำนวยการสถานศึกษา จำนวน 
57 ราย  
เชิงคุณภาพ 
ดำเนินการประเมิน
สัมฤทธิผลการปฏิบัติงาน
ของข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษา                     
ตำแหน่งรองผู้อำนวยการ
สถานศึกษา ถูกต้องตาม

1.แต่งตั้งคณะกรรมการ
ประเมิน 
2.ดำเนินการประเมิน 
3.สรุปผลการประเมิน 

1.ร้อยละ 100 ของ
รองผู้อำนวยการ
สถานศึกษา/รอง
อำนวยการ
สถานศึกษา      
ได้รับการประเมิน 
ครบทุกราย 
2. ร้อยละ 100 ของ
รองผู้อำนวยการ
สถานศึกษา/ 
ผู้อำนวยการ
สถานศึกษา มีผลการ

ต.ค. 63 – 
ก.ย.64 

40,000 นางถวิล   
เพชร
สุวรรณ/
กลุ่ม
บริหารงาน
บุคคล 

ยุทธศาสตร์ที่ 3  ส่งเสริม สนับสนุน การพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา 
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ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย กิจกรรม 
ตัวช้ีวัดวามสำเร็จ

ของโครงการ 
ระยะเวลา
ดำเนินการ 

งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ/
กลุ่ม 

ของสถานศึกษาตาม
องค์ประกอบ/ตัวชี้วัด
สอดคล้องกับนโยบาย
ของ
กระทรวงศึกษาธิการ 
เป็นการสร้างโอกาสและ
ยกระดับคุณภาพ
การศึกษาข้ันพ้ืนฐานให้
สูงขึ้น 
3. เพื่อพัฒนา
ประสิทธิภาพการ
ปฏิบัติงานในหน้าที่
ผู้บริหารสถานศึกษา  

หลักเกณฑ์และวิธีการที่
กำหนด  เป็นไปตาม
องค์ประกอบตัวชี้วัดอย่างมี
ระบบ เหมาะสม คล่องตัวใน
การบริหารจัดการและเกิด
ประโยชน์สูงสุดต่อราชการ 
 

 

ประเมินผ่านเกณฑ์
ทุกราย  
 

30 การประชุมเชิง
ปฏิบัติการจัดทำข้อมูล
การสอนของครูตาม
เกณฑ์ ก.ค.ศ. 

1. เพื่อสร้างความรู้
ความเข้าใจแก่เจ้าหน้าที่
บริหารงานบุคคลของ
สถานศึกษาในสังกัด 
สำนักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษามัธยมศึกษา 
เขต 16 ในการจัดทำ
และรายงานข้อมูล

เชิงปริมาณ 
บุคลากรของโรงเรียน 
ประกอบด้วย รอง
ผู้อำนวยการสถานศึกษาฝ่าย
บุคคล และเจ้าหน้าที่ 
ที่รับผิดชอบการบริหารงาน
บุคคล ของสถานศึกษาใน
สังกัด รวมโรงเรียนละ 2 คน 
รวมทั้งสิ้น 106 คน  

1. ประชุม
คณะกรรมการดำเนิน
โครงการ 
(งบประมาณ 2,640 
บาท) 
2. ประชุมเชิงปฏิบัติการ 
(งบประมาณ 33,600
บาท) 

ร้อยละ 100 ของ
เจ้าหน้าที่บริหารงาน
บุคคลของโรงเรียน  
สามารถรายงาน
ข้อมูลได้ถูกต้อง เป็น
ปัจจุบัน เป็นไปใน
แนวทางเดียวกัน 

มิ.ย. – ส.ค. 
2564 

58,180 นางอรสา  
แตงอ่อน / 
กลุ่ม
บริหารงาน
บุคคล 

ยุทธศาสตร์ที่ 3  ส่งเสริม สนับสนุน การพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา 
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ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย กิจกรรม 
ตัวช้ีวัดวามสำเร็จ

ของโครงการ 
ระยะเวลา
ดำเนินการ 

งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ/
กลุ่ม 

อัตรากำลังครู 10 
มิถุนายน, 
ข้อมูลการสอนของครู
รายบุคคล  และแบบ
รายงานข้อมูลการสอน
จำแนกตามรายวิชาที่
สอน ตามมาตรฐาน
วิชาเอก ตามเกณฑ์ที่ 
ก.ค.ศ. กำหนด ได้
ถูกต้องเป็นไปใน
แนวทางเดียวกัน  
2.  เพ่ือให้ข้อมูลการ
สอนของครูรายบุคคล 
และแบบรายงานข้อมูล
การสอนจำแนกตาม
รายวิชาที่สอน ตาม
มาตรฐานวิชาเอก ตาม
เกณฑ์ที่ ก.ค.ศ. กำหนด 
ถูกต้อง เป็นปัจจุบัน 
สามารถนำข้อมูลไปใช้ 

เชิงคุณภาพ 
โรงเรียนในสังกัดสามารถ
รายงานข้อมูลอัตรากำลังครู  
10 มิถุนายน, ข้อมูลการ
สอนของครูรายบุคคล  และ
แบบรายงานข้อมูลการสอน
จำแนกตามรายวิชาที่สอน 
ตามมาตรฐานวิชาเอก  
ตามเกณฑ์ที่ ก.ค.ศ. กำหนด 
ถูกต้อง เป็นปัจจุบัน เป็นไป
ในแนวทางเดียวกัน 
 

3. สรุปและตรวจสอบ
ข้อมูล 
(งบประมาณ 21,940
บาท) 
4. สรุปผล และรายงาน
ผลโครงการ 

ยุทธศาสตร์ที่ 3  ส่งเสริม สนับสนุน การพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา 
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ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย กิจกรรม 
ตัวช้ีวัดวามสำเร็จ

ของโครงการ 
ระยะเวลา
ดำเนินการ 

งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ/
กลุ่ม 

ในการบริหาร
อัตรากำลังได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 

31 การสรรหาพนักงานราชการ,  
ลูกจ้างชั่วคราวในสำนักงาน,  
ลูกจ้างชั่วคราวใน
สถานศึกษา  (ครูผู้สอน)  
บุคลากรวิทยาศาสตร์และ
คณิตศาสตร์, เจ้าหน้าที่
ธุรการ (โครงการคืนครูให้
นักเรียน) และพ่ีเลี้ยงเด็ก
พิการ 

1. เพื่อให้การ
ดำเนินการเป็นไปตาม
คำสั่งสำนักงาน
คณะกรรมการ
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน      
ที่ 511/2559  ลง
วันที่  28  กันยายน  
พ.ศ.2559  และคำสั่ง
สำนักงาน
คณะกรรมการ
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน                  
ที่ 1120/2560 ลง
วันที่  24  กรกฎาคม  
พ.ศ.2560  
2. เพื่อให้การสรรหา
พนักงานราชการ และ
ลูกจ้างชั่วคราว สังกัด
สำนักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษามัธยมศึกษา 

เชิงปริมาณ 
ได้พนักงานราชการ ลูกจ้าง
ชั่วคราว ครบตามจำนวนที่มี
อัตราว่าง  

เชิงคุณภาพ 

ดำเนินการสรรหาและ
เลือกสรรพนักงานราชการ 
และลูกจ้างชั่วคราว ถูกต้อง
ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่
กำหนด  เป็นไปอย่างมีระบบ 
เหมาะสม คล่องตัวในการ
บริหารจัดการและเกิด
ประโยชน์สูงสุดต่อราชการ 
 

1. แต่งตั้งคณะกรรมการ
ดำเนินการสรรหา 
2.  ดำเนินการสรรหา 
3. บรรจุและแต่งตั้ง 

1.ร้อยละ 100 ได้
พนักงานราชการ 
และลูกจ้างชั่วคราว 
ครบตามจำนวนอัตรา
ว่าง 
2.ร้อยละ 100
ดำเนินการสรรหา
และเลือกสรร
พนักงานราชการ 
และลูกจ้างชั่วคราว
ถูกต้องตาม
หลักเกณฑ์และ
วิธีการที่กำหนด  
เป็นไปอย่างมีระบบ 
เหมาะสม คล่องตัว
ในการบริหารจัดการ
และเกิดประโยชน์
สูงสุดต่อราชการ 

ปีงบประมา
ณ พ.ศ.
2564  
(ข้ึนอยู่กับ
ระยะเวลา
การมีอัตรา
ว่าง) 

200,000 นางเกวลิน  
พยนต์ภาค/ 
กลุ่ม
บริหารงาน
บุคคล 

ยุทธศาสตร์ที่ 3  ส่งเสริม สนับสนุน การพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา 
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ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย กิจกรรม 
ตัวช้ีวัดวามสำเร็จ

ของโครงการ 
ระยะเวลา
ดำเนินการ 

งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ/
กลุ่ม 

เขต 16 เป็นไปอย่างมี
ระบบ เหมาะสม 
คล่องตัวในการบริหาร
จัดการและเกิด
ประโยชน์สูงสุดต่อ
ราชการ 
3. แก้ปัญหาการ     
ขาดแคลนอัตรา
อัตรากำลังของ
สถานศึกษาในสังกัด 

32 พัฒนาศักยภาพรองผู้
อำนวยโรงเรียน 

1.เพ่ือเสริมสร้าง 
ศํกยภ่าพความเป็นเลิศ
ด้านภาวะผู้นำและการ
บริหารสถานศึกษา 
2.เพ่ือสร้างเครือข่าย
การบริหารสถานศึกษา 
สำหรับแลกเปลี่ยน
เรียนรู้ประสบการณ์การ
ปฏิบัติงานและเป็น
เครื่องมือสนับสนุนให้
การบริหารสถานศึกษา
เป็นไปอย่างมี

เชิงปริมาณ 
รองผอ.โรงเรียนในสังกัด  
สพม.เขต 16 จำนวน 81 
คน 
เชิงคุณภาพ 
ผู้เข้ารับการพัฒนา มี
ศักยภาพความเป็นเลิศด้าน
ภาวะผู้นำและการบริหาร
สถานศึกษา 

1.ขออนุมัติโครงการ 
2.แต่งตั้งคณะกรรมการ
ดำเนินการ 
3.ดำเนินการอบรม 
เชิงปฏิบัติการ 
4.สรุปและประเมินผล 
 

ร้อยละ 90 ของผู้ 
เข้ารับการพัฒนามี
ศักยภาพความเป็น
เลิศด้านภาวะผู้นำ
และการบริหาร
สถานศึกษา 

ม.ค. – ก.ย.
2564 

70,000 นางน้ำฝน   
ยกย่องสกุล/
กลุ่มพัฒนา
ครูและ
บุคลากร
ทางการ
ศึกษา 

ยุทธศาสตร์ที่ 3  ส่งเสริม สนับสนุน การพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา 
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ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย กิจกรรม 
ตัวช้ีวัดวามสำเร็จ

ของโครงการ 
ระยะเวลา
ดำเนินการ 

งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ/
กลุ่ม 

ประสิทธิภาพและเกิด
สัมฤทธิ์ผลสูงสุด 

33 พัฒนาสมรรถนะครู
ผู้ช่วยสู่การเป็นครูมือ
อาชีพ 

1.เพ่ือเพ่ิมพูนความรู้ 
ทักษะ เจตคติ และ
บุคลิกลักษณะของครู
ผู้ช่วย 
2.เพ่ือให้ครูผู้ช่วยได้
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ซึ่งกัน
และกัน นำองค์ความรู้
ไปพัฒนาการจัดการ
เรียนการสอนให้มี
ประสิทธิภาพ 

เชิงปริมาณ 
ข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษา ตำแหน่งครู
ผู้ช่วย ที่บรรจุเข้ารับราชการ 
ตั้งแต่เดือนสิงหาคม 2563 
จนถึงปัจจุบัน จำนวน 100 
คน 
เชิงคุณภาพ 
1. ครูผู้ช่วยได้เพ่ิมพูนความรู้ 
ทักษะ เจตคติ และ
บุคลิกลักษณะของครูผู้ช่วย 
2. ครูผู้ช่วยได้แลกเปลี่ยน
เรียนรู้ซึ่งกันและกัน นำองค์
ความรู้ไปพัฒนาการจัดการ
เรียนการสอนให้มี
ประสิทธิภาพ 

1. ประชุมคณะทำงาน 
2. ขออนุมัติโครงการ 
3. แต่งตั้งคณะกรรมการ
ดำเนินโครงการฯ 
4. พัฒนาสมรรถนะครู
ผู้ช่วยสู่การเป็นครูมือ
อาชีพ จำนวน 3 ระยะ 
5. สรุปและประเมินผล 

ร้อยละ 90 ของครู
ผู้ช่วย ได้เพ่ิมพูน
ความรู้  
ความสามารถ ทักษะ 
เจตคติ  
บุคลิกลักษณะของครู
ผู้ช่วย และได้
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ซึ่ง
กันและกัน นำองค์
ความรู้ไปพัฒนาการ
จัดการเรียนการสอน
ให้มีประสิทธิภาพ 

พ.ค. – ก.ย. 
2564 

320,000 นางน้ำฝน   
ยกย่องสกุล/
กลุ่มพัฒนา
ครูและ
บุคลากร
ทางการ
ศึกษา 

34 พัฒนาเจ้าหน้าที่ธุรการ
สำนักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษามัธยมศึกษา 
เขต 16 

1.เพ่ือเสริมสร้างความ
ตระหนัก รับรู้ รับทราบ 
บทบาท ภาระหน้าที่ 
ความรับผิดชอบ และ

เชิงปริมาณ 
เจ้าหน้าที่ธุรการในสำนักงาน
เขตพ้ืนที่การศึกษา

1.ขออนุมัติโครงการและ
แต่งตั้งคณะกรรมการ
ดำเนินการ 

ร้อยละ 90 ของ
เจ้าหน้าที่ธุรการของ
สำนักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษา

ม.ค. – ก.ย. 
2564 

4,200 นางน้ำฝน   
ยกย่องสกุล/
กลุ่มพัฒนา
ครูและ

ยุทธศาสตร์ที่ 3  ส่งเสริม สนับสนุน การพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา 
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ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย กิจกรรม 
ตัวช้ีวัดวามสำเร็จ

ของโครงการ 
ระยะเวลา
ดำเนินการ 

งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ/
กลุ่ม 

สามารถปฏิบัติงาน
ธุรการได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 
2.เพ่ือส่งเสริมการสร้าง
เครือข่าย และ
เสริมสร้างสัมพันธภาพ
ระหว่างผู้เข้ารับการ
พัฒนา 

มัธยมศึกษา เขต 16 
จำนวน 10 คน 
เชิงคุณภาพ 
เจ้าหน้าที่ธุรการมีความ
ตระหนัก รับรู้ รับทราบ 
บทบาท ภาระหน้าที่ ความ
รับผิดชอบ สามารถ
ปฏิบัติงานธุรการได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ และมี
เครือข่ายในการช่วยเหลือ
ดูแลระหว่างเจ้าหน้าที่ธุรการ 

2.ประชุมคณะกรรมการ
ดำเนินการ 
3.จัดอบรมเชิง
ปฏิบัติการพัฒนา
เจ้าหน้าที่ธุรการของ
สำนักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษามัธยมศึกษา 
เขต 16 
4.สรุปและประเมินผล
โครงการ 
 

มัธยมศึกษาเขต 16 
ได้รับการเสริมสร้าง
ความตระหนัก รับรู้ 
รับทราบ บทบาท 
ภาระหน้าที่ ความ
รับผิดชอบ และ
สามารถปฏิบัติงาน
ธุรการได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 

บุคลากร
ทางการ
ศึกษา 

35 พัฒนาทักษะความเข้าใจ
และใช้เทคโนโลยีดิจิทัล 
(Digital Literacy 
Project) 

เพ่ือสนับสนุนการสร้าง 
และพัฒนาทักษะด้าน
ความเข้าใจและใช้
เทคโนโลยีดิจิทัล 
(Digital Literacy) 
ให้แก่ข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษา 
ในการนำเครื่องมือ
อุปกรณ์และเทคโนโลยี
ที่มีอยู่ในปัจจุบัน อาทิ 
คอมพิวเตอร์ 

เชิงปริมาณ 
ข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษาในสังกัด 
จำนวน 70 คน 
เชิงคุณภาพ 
ข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษามีทักษะความ
เข้าใจและใช้เทคโนโลยี
ดิจิทัล (Digital Literacy) 
เพ่ิมมากข้ึน และสามารถใช้
ทักษะดังกล่าวในการ

1.ขออนุมัติโครงการ 
2.แต่งตั้งคณะกรรมการ
ดำเนินการ 
3.ประชุมคณะกรรมการ
เพ่ือปรึกษาหารือ และ
เตรียมดำเนินการ 
4.ดำเนินการอบรมเชิง
ปฏิบัติ 
4.สรุปและประเมินผล 

ร้อยละ 90 ของผู้เข้า
รับการพัฒนามีทักษะ
ความเข้าใจและใช้
เทคโนโลยีดิจิทัล
(Digital Literacy) 
ในการปฏิบัติงาน 
และนำมาสร้างสรรค์
ต่อยอดในการ
ปรับปรุง
ประสิทธิภาพการ
บริหารจัดการและ

ม.ค. – ก.ย. 
2564 

65,000 นางน้ำฝน   
ยกย่องสกุล/
กลุ่มพัฒนา
ครูและ
บุคลากร
ทางการ
ศึกษา 

ยุทธศาสตร์ที่ 3  ส่งเสริม สนับสนุน การพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา 
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ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย กิจกรรม 
ตัวช้ีวัดวามสำเร็จ

ของโครงการ 
ระยะเวลา
ดำเนินการ 

งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ/
กลุ่ม 

โทรศัพท์มือถือ แทบเลต 
โปรแกรมประมวลผลคำ 
โปรแกรมตารางคำนวณ 
โปรแกรมนำเสนองาน
และสื่อออนไลน์ มาใช้
ในการปฏิบัติงานให้เกิด
ประโยชน์สูงสุด หรือมา
ใช้เพื่อพัฒนา
กระบวนการทำงานหรือ
ระบบงานในองค์กรให้มี
ความทันสมัยและมี
ประสิทธิภาพมากข้ึน 

ปฏิบัติงาน และนำมา
สร้างสรรค์ต่อยอดในการ
ปรับปรุงประสิทธิภาพการ
บริหารจัดการและการ
ให้บริการของหน่วยงาน ให้มี
ความทันสมัย รวดเร็ว และมี
ประสิทธิภาพมากข้ึน โดยใช้
เทคโนโลยีดิจิทัลที่มีอยู่ใน
ปัจจุบัน 

การให้บริการ ให้มี
ความทันสมัย 
รวดเร็วและมี
ประสิทธิภาพมากข้ึน 

                                                                                                     รวมยุทธศาสตร์ที่ 3  จำนวน 20 โครงการ   งบประมาณ จำนวน 1,382,090  
 

 

 

 

 

 

 

 

ยุทธศาสตร์ที่ 3  ส่งเสริม สนับสนุน การพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา 
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ยุทธศาสตร์ที่ 4  ขยายโอกาสการเข้าถึงบริการทางการศึกษาและการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย กิจกรรม 
ตัวช้ีวัดวามสำเร็จ

ของโครงการ 
ระยะเวลา
ดำเนินการ 

งบประมาณ 
ผู้รับผิดชอบ/

กลุ่ม 
36 พัฒนากรอบหลักสูตร

ระดับท้องถิ่นและ
หลักสูตรสถานศึกษา 
ตามความต้องการ
จำเป็นของสำนักงาน
เขตพ้ืนที่การศึกษา
มัธยมศึกษาเขต16   
 

เพ่ือพัฒนากรอบสาระ
การเรียนรู้ระดับท้องถิ่น
ของสำนักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษามัธยมศึกษา 
เขต16 

เชิงปริมาณ  
1. ครูและบุคลากร
ทางการศึกษา จำนวน 
53 คน 
2. ภูมิปัญญาท้องถิ่น/
ปราชญ์ชุมชน จำนวน 
10 คน 
3. คณะทำงาน/
วิทยากร จำนวน10 คน 
เชิงคุณภาพ  
สำนักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษามัธยมศึกษา
เขต 16 มีกรอบสาระ
การเรียนรู้ระดับท้องถิ่น 
ที่สถานศึกษาสามารถ
นำไปใช้ในการจัดการ
เรียนการสอนได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 
 

ขั้นวางแผน 
1.ประชุมทบทวนกรอบ
สาระการเรียนรู้ระดับ
ท้องถิ่น 
(งบประมาณ 9,000 บาท) 
ขั้นดำเนินการ 
2.วิเคราะห์และจัดทำ
กรอบสาระท้องถิ่น 
ขั้นตรวจสอบ/รายงาน/
เผยแพร่ 
3.สรุปรายงานเผยแพร่/
ประกาศใช้ 

1.ร้อยละ 100 
ของโรงเรียนใน
สังกัดมีส่วนร่วมใน
การพัฒนา
หลักสูตรระดับ
ท้องถิ่น 
2.ร้อยละ 90 ของ
กรอบหลักสูตร
ระดับท้องถิ่นที่
สอดคล้องกับความ
ต้องการ 

ม.ค.- ก.ย.
2564 

53,000   นายวีระศักดิ์ 
บุญญาพิทักษ/์ 
กลุ่มนิเทศฯ 
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ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย กิจกรรม 
ตัวช้ีวัดวามสำเร็จ

ของโครงการ 
ระยะเวลา
ดำเนินการ 

งบประมาณ 
ผู้รับผิดชอบ/

กลุ่ม 
37 พัฒนาโรงเรียนขนาด

เล็กทั้งระบบด้วย
กระบวนการนิเทศ  

1.เพ่ือพัฒนาโรงเรียน
ขนาดเล็กโดยใช้กลไก
การพัฒนาโรงเรียนทั้ง
ระบบ (whole school 
approach) 
2.เพ่ือส่งเสริมให้
โรงเรียนขนาดเล็กใน
สังกัด มีวิธีปฏิบัติที่เป็น
เลิศ สามารถเป็น
ต้นแบบโรงเรียนขนาด
เล็ก ก้าวสู่โรงเรียน
ขนาดเล็กที่มีวิธีปฏิบัติที่
เป็นเลิศระดับประเทศ 

เชิงปริมาณ  
โรงเรียนขนาดเล็กใน
สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่ 
การศึกษามัธยมศึกษา
เขต16 จำนวน 2๕ 
โรงเรียน 
เชิงคุณภาพ  
1. โรงเรียนขนาดเล็กใน
สังกัดทุกโรงเรียนได้รับ
การพัฒนาคุณภาพทั้ง
ระบบ(whole school 
approach)ใน 6 ด้าน 
1)ครูรู้ศักยภาพของ
นักเรียนแต่ละคน 2)
นักเรียนมีส่วน
ประเมินผลการเรียนของ
ตนเอง 3)การเรียนรู้
ตามพัฒนาการ 4)ดูแล
แก้ไขปัญหาความเสี่ยง
ของนักเรียนแต่ละคน 
5)การเรียนการสอน
เปลี่ยนหลักคิด 6)พลัง

1.ขั้นวางแผน 
1.1 แต่งตั้งคณะกรรมการ/ 
คณะทำงานบริหารจัดการ
โรงเรียนขนาดเล็ก 
1.2 การจัดทำสารสนเทศ 
โรงเรียนขนาดเล็ก 
1.3 การจัดทำแผนพัฒนา
โรงเรียนขนาดเล็กทั้งระบบ
(whole school 
approach) ประจำปี พ.ศ.
2564 
2.ขั้นดำเนินการ/
ตรวจสอบ 
  2.1 นำนวัตกรรมการ
นิเทศเพ่ือพัฒนาโรงเรียน
ขนาดเล็กทั้งระบบ(whole 
school approach)ลงสู่
ชั้นเรียน 
   2.2 สังเกต ทบทวน 
ปัญหาในการดำเนินการ 
3.ขั้นสะท้อนผล 
   3.1 นำผลจากการนิเทศ
โรงเรียนขนาดเล็กทั้งระบบ

1.ร้อยละ100ของ
โรงเรียนขนาดเล็ก
ได้รับการพัฒนา
คุณภาพทั้งระบบ
(whole school 
approach) 
2.ร้อยละ100ของ
โรงเรียนขนาดเล็ก
ได้รับการพัฒนา
ระบบ(whole 
school 
approach)ใน 6 
ด้าน 
3.ร้อยละ 90 ของ
โรงเรียนขนาดเล็ก
ในสังกัดมีวิธีปฏิบัติ
ที่เป็นเลิศ ในระดับ
เขตพ้ืนที่การศึกษา 
ระดบัภูมิภาค และ
ระดับประเทศ 

ม.ค.- ก.ย.
2564 

50,200  นายวีระศักดิ์ 
บุญญาพิทักษ์/ 
กลุ่มนิเทศฯ 
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ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย กิจกรรม 
ตัวช้ีวัดวามสำเร็จ

ของโครงการ 
ระยะเวลา
ดำเนินการ 

งบประมาณ 
ผู้รับผิดชอบ/

กลุ่ม 
ร่วมของครูทุกคนใน
โรงเรียน  
2. โรงเรียนขนาดเล็กใน
สังกัดมีวิธีปฏิบัติที่เป็น
เลิศ ในระดับเขตพ้ืนที่
การศึกษา ระดับ 
ภูมิภาค และ
ระดับประเทศ 
 

(whole school 
approach) มาวิเคราะห์ 
สรุปผลและเผยแพร่ 

38 พัฒนาคุณภาพ
การศึกษาเรียนรวมเพ่ือ
พัฒนาศักยภาพผู้เรียน
ที่มีความต้องการ
จำเป็นพิเศษ 

1. เพ่ือพัฒนาศักยภาพ
ครูผู้ทำหน้าที่คัดกรอง
นักเรียนที่มีความ
ต้องการจำเป็นพิเศษ 
2. เพ่ือพัฒนาศักยภาพ
นักเรียนที่มีความ
ต้องการจำเป็นพิเศษ 

เชิงปริมาณ 
1. โรงเรียนจัดการเรียน
รวม จำนวน 40 
โรงเรียน 
2. ครูผู้สอนกลุ่มสาระ
การเรียนรู้ภาษาไทย ,
คณิตศาสตร์ จำนวน 40 
โรงเรียน  
เชิงคุณภาพ 
ครูมีทักษะในการจัดการ
เรียนรู้นักเรียนที่มีความ
ต้องการจำเป็นพิเศษ 
นักเรียนได้เรียนรู้อย่าง
เต็มศักยภาพและ

1. พัฒนาการเทคนิคการ
สอน การผลิตสื่อการวัด
และประเมินผลนักเรียนที่มี
ความต้องการจำเป็นพิเศษ 
(งบประมาณ 65,000 
บาท) 
2. แลกเปลี่ยนเรียนรู้
นวัตกรรมการพัฒนาผู้เรียน
ที่มีความต้องการจำเป็น
พิเศษ 
(งบประมาณ 40,000 
บาท) 
 

1. ร้อยละ 80 
ของครูที่จัดการ
เรียนรู้ได้สอดคล้อง
กับศักยภาพของ
ผู้เรียน 
2. ร้อยละ 80 ของ
โรงเรียนมี
นวัตกรรมในการ
ส่งเสริมนักเรียนที่
มีความต้องการ
พิเศษ 

ม.ค. – ก.ย. 
2564 

105,000 นางสาว
ประจวบ  
พุทธวาศร/ี 
กลุ่มนิเทศฯ 
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ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย กิจกรรม 
ตัวช้ีวัดวามสำเร็จ

ของโครงการ 
ระยะเวลา
ดำเนินการ 

งบประมาณ 
ผู้รับผิดชอบ/

กลุ่ม 
ความสามารถที่แท้จริง
และเรียนร่วมกับ
นักเรียนปกติได้อย่างมี
ความสุข 

 
 

                                                                                                        รวมยุทธศาสตร์ที่ 4 จำนวน 3 โครงการ งบประมาณ จำนวน 203,700  
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ยุทธศาสตร์ที่ 5  จัดการศึกษาเพ่ือเสริมสร้างคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย กิจกรรม 
ตัวช้ีวัดวามสำเร็จ

ของโครงการ 
ระยะเวลา
ดำเนินการ 

งบประมาณ 
ผู้รับผิดชอบ/

กลุ่ม 
39 ส่งเสริมสำนักงาน 

เขตพ้ืนที่การศึกษาที่
เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 

๑. เพ่ือส่งเสริมให้
สำนักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษามัธยมศึกษา 
เขต ๑๖ กำหนด
นโยบายเกี่ยวกับการ
สร้างจิตสำนึกด้านการ
ผลิตและบริโภคท่ีเป็น
มิตรกับสิ่งแวดล้อม  
๒. เพื่อส่งเสริมให้
บุคลากรในสำนักงาน
เขตพ้ืนที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต ๑๖ 
ลดการใช้พลังงาน มี
วิธีการจัดการขยะและ
วิธีการอนุรักษ์
สิ่งแวดล้อมในด้านต่างๆ  
๓. เพื่อสง่เสริมให้
ส ำนกังำนเขตพืน้ที่
กำรศึกษำมธัยมศกึษำ 

เชิงปริมาณ  
๓. สำนักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษามัธยมศึกษา 
เขต ๑๖ มีนโยบาย
เกี่ยวกับการสร้าง
จิตสำนึกด้านการผลิต
และบริโภคท่ีเป็นมิตร
กับสิ่งแวดล้อมที่
ครอบคลุมเก่ียวกับการ
ลดใช้พลังานไฟฟ้า มี
วิธีการจัดการขยะและ
วิธีการอนุรักษ์
สิ่งแวดล้อมอ่ืน ๆ  
๒. ร้อยละ ๘๐ ของ
บุคลากรในสำนักงาน
เขตพ้ืนที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต ๑๖  
มีความพึงพอใจต่อ
กิจกรรมการลดใช้
พลังงาน วิธีการจัดการ

กิจกรรมที่ ๑ เตรียม
ความพร้อม  
วิธีดำเนินการ  
๑.๑ ประชุมวางแผนการ
ดำเนินโครงการฯ  
๑.๒ แต่งตั้ง
คณะกรรมการดาเนินงาน  
๑.๓ ประชุม
คณะกรรมการกำหนด
นโยบายสิ่งแวดล้อมสู่การ
ปฏิบัติกำหนดแผนการ
ปฏิบัติด้านสิ่งแวดล้อม 
(งบประมาณ 5,700 บาท)  

 ๓๐ คน  กุมภาพันธ์  ๕,๗๐๐  

กิจกรรมที่ ๒ การปฏิบัติ 
 ตามแผนงานกิจกรรม 
 2.๑ กิจกรรมทำคลิป  
รณรงค์ด้านสิ่งแวดล้อม 
 ๒.2 กิจกรรมจิ๊กซอว์
สิ่งแวดล้อม 
 2.3. กิจกรรมร่วมด้วย
ช่วยกัน 

๑. สำนักงานเขต
พ้ืนที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 
๑๖ มีนโยบาย
เกี่ยวกับการสร้าง
จิตสำนึกด้านการ
ผลิตและบริโภคท่ี
เป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล้อม 
๒. ร้อยละ ๘๐ 
ของบุคลากรใน
สำนักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 
๑๖ มีความ 
พึงพอใจต่อ
กิจกรรมการลดใช้
พลังงาน วิธีการ
จัดการขยะและ
วิธีการอนุรักษ์
สิ่งแวดล้อมอ่ืนๆ 

ม.ค. - ก.ย.
2564 

 24,600 นางสุนันทา  
สุวรรณะ และ
คณะ/ 
กลุ่มนิเทศฯ 
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ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย กิจกรรม 
ตัวช้ีวัดวามสำเร็จ

ของโครงการ 
ระยะเวลา
ดำเนินการ 

งบประมาณ 
ผู้รับผิดชอบ/

กลุ่ม 
เขต ๑๖ เป็นต้นแบบ
ส ำนกังำน 

เขตพืน้ที่กำรศกึษำ
คำร์บอนต ่ำ (กำรลด
กำรใช้ไฟฟ้ำ) 

ขยะและวิธีการอนุรักษ์
สิ่งแวดล้อมอ่ืน ๆ  
๓. ส ำนกังำนเขตพืน้ที่
กำรศึกษำมธัยมศกึษำ 
เขต ๑๖ มีปริมำณกำร
ใช้ไฟฟ้ำลดลง ทกุ ๆ 
ไตรมำส มีแนวโน้ม
ปริมำณขยะที่ลดลง 
เชิงคุณภาพ 
๑. สำนักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษามัธยมศึกษา 
เขต ๑๖ มีนโยบาย
เกี่ยวกับการสร้าง 
จิตสำนึกด้านการผลิต
และบริโภคท่ีเป็นมิตร
กับสิ่งแวดล้อมและ
สามารถนำสู่การปฏิบัติ
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
๒. บุคลากรในสำนักงาน
เขตพ้ืนที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต ๑๖ มี

2.๔ กิจกรรมเชิดชูเกียรติ 
(งบประมาณ 12,700 
บาท) 
กิจกรรมที่ ๓ สรุป
ประเมินผล 
(งบประมาณ 5,700 บาท) 

3. สำนักงาน 
เขตพ้ืนที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 
๑๖ มีปริมาณการ
ใช้ไฟฟ้าลดลง 
ทุกๆ ไตรมาส มี
แนวโน้มปริมาณ
ขยะที่ลดลง โดยมี
ข้อมูลหลักฐาน
อ้างอิงชัดเจนเชิง
ประจักษ์ 
4. สำนักงานเขต
พ้ืนที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 
๑๖ มีนโยบาย
เกี่ยวกับการสร้าง 
จิตสำนึกด้านการ
ผลิตและบริโภคท่ี
เป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล้อม 
5. บุคลากรใน
สำนักงานเขตพ้ืนที่
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ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย กิจกรรม 
ตัวช้ีวัดวามสำเร็จ

ของโครงการ 
ระยะเวลา
ดำเนินการ 

งบประมาณ 
ผู้รับผิดชอบ/

กลุ่ม 
ความพึงพอใจต่อ
กิจกรรมการลดใช้
พลังงาน วิธีการจัดการ
ขยะและวิธีการอนุรักษ์
สิ่งแวดล้อมอ่ืน ๆ ระดับ
ดีขึ้นไป 
๓. สำนักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษามัธยมศึกษา 
เขต ๑๖ มีปริมาณการ
ใช้ไฟฟ้าลดลง ทุก ๆ 
ไตรมาส มีแนวโน้ม
ปริมาณขยะที่ลดลงเชิง
ประจักษ์ 

การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 
๑๖ มีความ      
พึงพอใจต่อ
กิจกรรมการลดใช้
พลังงาน วิธีการ
จัดการขยะและ
วิธีการอนุรักษ์
สิ่งแวดล้อมอ่ืนๆ 
ระดับดีข้ึนไป 
 

40 การจัดการศึกษาเพ่ือ
เสริมสร้างคุณภาพชีวิต
ที่เป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล้อม 

๑. เพ่ือส่งเสริมให้
โรงเรียนในสังกัด
สำนักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษามัธยมศึกษา 
เขต ๑๖ มีนโยบาย 
เกี่ยวกับกิจกรรมที่สร้าง
จิตสำนักด้านการผลิต
และบริโภคท่ีเป็นมิตร
กับสิ่งแวดล้อมที่นำสู่

เชิงปริมาณ 
1. ร้อยละ ๘๐ โรงเรียน
ในสังกัดสำนักงานเขต
พ้ืนที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต ๑๖ มี
นโยบายเกี่ยวกับ
กิจกรรมที่สร้างจิตสำนัก
ด้านการผลิตและบริโภค
ที่เป็นมิตรกับ

ขั้นที่ ๑ การวางแผนการ
ดำเนินงาน(Planning: P) 
กิจกรรม 
๑.๑ แต่งตั้งคณะกรรมการ 
๑.๒ ประชุมคณะกรรมการ
ดำเนินงานสร้างเครื่องมือ
การประเมินตาม
วัตถุประสงค์ของโครงการฯ 
(งบประมาณ 2,850 บาท) 

๑. ร้อยละ80ของ
โรงเรียนในสังกัด
สำนักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 
๑๖ มีนโยบาย
เกี่ยวกับกิจกรรมที่
สร้างจิตสำนึกด้าน
การผลิตและ

ม.ค.- ก.ย.
2564 

 132,470  นางสุนันทา  
สุวรรณะและ
คณะ/ 
กลุม่นิเทศฯ 
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ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย กิจกรรม 
ตัวช้ีวัดวามสำเร็จ

ของโครงการ 
ระยะเวลา
ดำเนินการ 

งบประมาณ 
ผู้รับผิดชอบ/

กลุ่ม 
การปฏิบัติทั้งในโรงเรียน 
ที่บ้านและชุมชน 
๒. เพื่อส่งเสริมให้
โรงเรียนมีการคัดแยก
ขยะและนำขยะมาใช้
ประโยชน์ในรูปแบบ
ผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล้อมในโรงเรียน 
๓. เพื่อส่งเสริมให้
โรงเรียนลดปริมาณการ
ใช้ไฟฟ้า 
๔. เพ่ือส่งเสริมให้
โรงเรียนจัดทำคลิป
รณรงค์หรือหนังสั้น
เกี่ยวกับการอนุรักษ์
สิ่งแวดล้อม 

สิ่งแวดล้อมท่ีนำสู่การ
ปฏิบัติทั้งในโรงเรียน ที่
บ้านและชุมชน 
๒. ร้อยละ ๘๐ โรงเรียน
มีการคัดแยกขยะและนำ
ขยะมาใช้ประโยชน์ใน
รูปแบบผลิตภัณฑ์ที่เป็น
มิตรกับสิ่งแวดล้อมใน
โรงเรียน 
๓. ร้อยละ ๕๐ โรงเรียน
มีปริมาณการใช้ไฟฟ้า
ลดลงทุก ๆ ไตรมาส 
๔. ร้อยละ ๘๐ โรงเรียน
จัดทำคลิปรณรงค์หรือ
หนังสั้นเกี่ยวกับการ
อนุรักษ์สิ่งแวดล้อม 
เชิงคุณภาพ 
๑. โรงเรียนในสังกัด
สำนักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษามัธยมศึกษา 
เขต ๑๖ มีนโยบาย
เกี่ยวกับกิจกรรมที่สร้าง

ขั้นที่ ๒ เสริมสร้างความรู้
ในการปฏิบัติงาน 
(Informing : I) 
2.๑ จัดประชุมออนไลน์ครู
ผู้รับผิดชอบกิจกรรม
สิ่งแวดล้อมของโรงเรียน 
2.๒ กำหนดปฏิทินนิเทศ
ติดตามการดำเนินกิจกรรม
ของโรงเรียน 
ขั้นที่ ๓ การปฏิบัติงาน
ตามแผน 
(D0ing : D) 
กิจกรรมการนิเทศเชิงรุก 
๓.๑ ครูผู้รับผิดชอบส่ง
แผนการขับเคลื่อนการจัด
การศึกษาเพ่ือเสริมสร้าง
คุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล้อม 
๓.๒ การนิเทศภาคสนาม 
(งบประมาณ 11,520 
บาท) 

บริโภคท่ีเป็นมิตร
กับสิ่งแวดล้อมที่
นำสู่การปฏิบัติทั้ง
ในโรงเรียน ที่บ้าน
และชุมชน 
2. ร้อยละ80 ของ
โรงเรียนมีการ 
คัดแยกขยะและนำ
ขยะมาใช้
ประโยชน์ใน
รูปแบบผลิตภัณฑ์
ที่เป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล้อมใน
โรงเรียน 
๓. ร้อยละ 50ของ
โรงเรียนมีปริมาณ
การใช้ไฟฟ้าลดลง
ทุกๆ ไตรมาส 
๔. ร้อยละ80ของ
โรงเรียนจัดทำคลิป
รณรงค์หรือ 
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ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย กิจกรรม 
ตัวช้ีวัดวามสำเร็จ

ของโครงการ 
ระยะเวลา
ดำเนินการ 

งบประมาณ 
ผู้รับผิดชอบ/

กลุ่ม 
จิตสำนึกด้านการผลิต
และบริโภคท่ีเป็นมิตร
กับสิ่งแวดล้อมที่
โรงเรียน ที่บ้านและ
ชุมชนนำสู่การปฏิบัติได้
อย่างมีประสิทธิภาพ 
๒. โรงเรียนมีการคัด
แยกขยะและนำขยะมา
ใช้ประโยชน์ในรูปแบบ
ผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตร 
กับสิ่งแวดล้อมใน
โรงเรียนได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 
๓. โรงเรียนมีแนวโน้ม
ของการใช้ปริมาณไฟฟ้า
ที่ลดลงทุก ๆ ไตรมาส 
๔. โรงเรียนจัดทำคลิป
รณรงค์หรือหนังสั้น
เกี่ยวกับการอนุรักษ์
สิ่งแวดล้อมได้ในระดับดี
ขึ้นไป 

๓.๓ ประชุมออนไลน์ครู
ผู้รับผิดชอบกิจกรรม
สิ่งแวดล้อมเพ่ือแลกเปลี่ยน
ผลการจัดกิจกรรมที่เป็น
แนวปฎิบัติที่ดีที่เป็น
แบบอย่างได้ 
๓.๔ โรงเรียนทำคลิป
รณรงค์หรือหนังสั้นเกี่ยวกับ
การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม 
๓.๕ จัดนิทรรศการนำเสนอ 
Best Practice ของ
โรงเรียนสิ่งแวดล้อม 
(งบประมาณ 98,000 
บาท) 
ขั้นที่ ๔ การประเมินผล
การปฏิบัติงาน 
(Evaluation : E) 
กิจกรรมสรุปรายงานผล
การดำเนินโครงการฯ 
(งบประมาณ 20,100 
บาท) 

หนังสั้นเกี่ยวกับ
การอนุรักษ์
สิ่งแวดล้อม 
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ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย กิจกรรม 
ตัวช้ีวัดวามสำเร็จ

ของโครงการ 
ระยะเวลา
ดำเนินการ 

งบประมาณ 
ผู้รับผิดชอบ/

กลุ่ม 
ขั้นที่ ๕ การเผยแพร่ 
ขยายผล 
กิจกรรมแผยแพร่ผลงาน
ของโรงเรียนผ่านเว็บไซต์
สำนักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษามัธยมศึกษา  
เขต ๑๖ 

                                                                                                        รวมยุทธศาสตร์ที่ 5 จำนวน 2 โครงการ งบประมาณ จำนวน 157,070  
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ยุทธศาสตร์ที่ 6  พัฒนาระบบบริหารจัดการและส่งเสริมการมีส่วนร่วม 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย กิจกรรม 
ตัวช้ีวัดวามสำเร็จ

ของโครงการ 
ระยะเวลา
ดำเนินการ 

งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ/
กลุ่ม 

41 ส่งเสริมและพัฒนาการ
ประเมินคุณภาพ
ภายในของสถานศึกษา
เพ่ือการประเมิน
คุณภาพภายนอก 

1. เพื่อพัฒนาระบบการ
ประเมินคุณภาพภายใน
ตามตามมาตรฐานของ
สถานศึกษา 
2. เพ่ือให้สถานศึกษานำ
ผลการประเมินคุณภาพ
ภายในไปจัดทำรายงาน
ประจำปีของสถานศึกษา 
3. เพื่อเตรียมความพร้อม
ให้กับสถานศึกษาในการ
รับประเมินคุณภาพ
ภายนอกรอบสี่ 

เชิงปริมาณ  
1. สถานศึกษาที่เข้ารับการ
ประเมินคุณภาพภายนอก
รอบสี่ ระยะที่ 1 จำนวน  
17 โรงเรียน 
2. สถานศึกษาในสังกัดท่ี
ยังไม่ได้รับการประเมิน
คุณภาพภายนอกรอบสี่ 
จำนวน  36  โรงเรียน 
3. ครูผู้รับผิดชอบงาน
ประกันคุณภาพการศึกษา
ของสถานศึกษา จำนวน   
53  โรงเรียน 
4. ศึกษานิเทศก์ และ
เจ้าหน้าที่กลุ่มนิเทศ 
ติดตามและประเมินผลการ
จัดการศึกษา สำนักงาน
เขตพ้ืนที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 16 
จำนวน  15 คน 
 

1. การนำผลการประเมิน
คุณภาพภายนอกรอบสี่ไปใช้
ในการพัฒนาคุณภาพการ
จัดการศึกษาของ
สถานศึกษา 
(งบประมาณ 4,000 บาท) 
2. พัฒนาระบบการประเมิน
คุณภาพภายในตามตาม
มาตรฐานของสถานศึกษา 
(งบประมาณ 24,000 
บาท) 
   2.1 จัดทำเอกสาร
แนวทางเครื่องมือการ
ประเมินคุณภาพภายใน
สถานศึกษา 
(งบประมาณ 4,000 บาท) 
   2.2 ประชุมชี้แจงแนว
ทางการประเมินคุณภาพ
ภายในตามมาตรฐาน
การศึกษาของสถานศึกษา 

1.ร้อยละ 90 ของ
สถานศึกษามีผล
การประเมิน
คุณภาพภายในอยู่
ในระดับดีเลิศ 
2. ร้อยละ 90ของ
สถานศึกษาท่ีผ่าน
การประเมิน
คุณภาพภายนอก
รอบสี่มีผลการ
ประเมินอยู่ในระดับ
ดีมาก 

ม.ค.- ก.ย.
2564 

 
 
  

68,000   นางสาว
ประจวบ  
พุทธวาศร/ี 
กลุ่ม 
นิเทศฯ 
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ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย กิจกรรม 
ตัวช้ีวัดวามสำเร็จ

ของโครงการ 
ระยะเวลา
ดำเนินการ 

งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ/
กลุ่ม 

เชิงคุณภาพ 
1. สถานศึกษาในสังกัดจัด
การศึกษาได้อย่างมี
คุณภาพตามมาตรฐาน
การศึกษาของสถานศึกษา 
2. สถานศึกษาในสังกัดมี
ผลการประเมินคุณภาพ
ภายนอกรอบสี่ระดับดีมาก
ขึ้นไป 
3. สถานศึกษาในสังกัด
ได้รับการเผยแพร่จาก สม
ศ.ด้านความโดดเด่นของ
การจัดการศึกษาตามแนว
ทางการประเมินของ สมศ. 

(งบประมาณ 20,000 
บาท) 
3. สร้างความเข้าใจ/เตรียม
ความพร้อมแนวทางการ
ประเมินคุณภาพภายนอก  
รอบสี่ ระยะที่ 2 
(งบประมาณ 40,000 
บาท) 

42 ส่งเสริมประสิทธิภาพ
การนิเทศภายในของ
สถานศึกษาโดยใช้
กระบวนการวิจัยใน
การพัฒนา 

1. เพื่อส่งเสริมการใช้
กระบวนการวิจัยในการ
พัฒนาประสิทธิภาพการ
นิเทศภายในของ
สถานศึกษา 
2. เพื่อส่งเสริม
กระบวนการนิเทศภายใน
ของสถานศึกษาให้ดำเนิน

เชิงปริมาณ 
1.สถานศ ึกษาในส ังกัด 
จำนวน  53 โรงเรียน 
2.ผู้บริหารสถานศึกษา 
3.ครูผ ู ้ทำหน้าที ่ห ัวหน้า
งานนิเทศภายใน และครูที่
เก ี ่ ยวข ้อง จำนวน  53  
โรงเรียน 

1. สำรวจความต้องการรับ
นิเทศของสถานศึกษา 
2. จัดทำเครื่องมือการนิเทศ
ตามความต้องการของ
สถานศึกษา 
(งบประมาณ 15,250 
บาท) 

1.ร้อยละ 80ของ
โรงเรียนมีระบบ
การนิเทศภายในที่
เข้มแข็ง 
2.ร้อยละ 100 
ของโรงเรียนได้รับ
การนิเทศ อย่าง
น้อย 1 ครั้งต่อปี 

ก.พ.- ก.ย.
2564 

75,350  นางสาว
ประจวบ  
พุทธวาศร/ี 
กลุ่ม 
นิเทศฯ 
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ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย กิจกรรม 
ตัวช้ีวัดวามสำเร็จ

ของโครงการ 
ระยะเวลา
ดำเนินการ 

งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ/
กลุ่ม 

ไปตามวัตถุประสงค์และมี
ประสิทธิภาพ 

4. ศึกษานิเทศก์ และ
เจ้าหน้าที่กลุ่มนิเทศ 
ติดตามและประเมินผลการ
จัดการศึกษา สำนักงาน
เขตพ้ืนที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 16 
จำนวน  15 คน 
เชิงคุณภาพ 
1. สถานศึกษามี
กระบวนการนิเทศภายในที่
เป็นระบบ 
2. สถานศึกษามี
กระบวนการทำงานที่เป็น
ระบบตรวจสอบได้ 
3. สถานศึกษามีคุณภาพ
ตามมาตรฐานการศึกษา
ของสถานศึกษา 

3. ดำเนินการนิเทศ ติดตาม
การพัฒนาคุณภาพ
การศึกษา ตามความ
ต้องการของสถานศึกษาด้วย
กระบวนการวิจัย 
(งบประมาณ 30,000 
บาท) 
4. สรุปผล / รายงานผลการ
นิเทศ กำกับ ติดตามการ
พัฒนาคุณภาพการศึกษา
ของสถานศึกษา 
(งบประมาณ 35,920 
บาท) 

3.ร้อยละ 100 
ของโรงเรียนใน
สังกัด สพม.16    
มีกระบวนการ
นิเทศภายในตาม
แนวทางการวิจัย 
4.ร้อยละ 80 ของ
สถานศึกษามี
กระบวนการนิเทศ
ภายในดำเนินไป
ตามวัตถุประสงค์
และมีประสิทธิภาพ 

43 การพัฒนาระบบการ
ประกันคุณภาพ
การศึกษาด้วยกลไก
การนิเทศนำผลการ 
ประเมินไปใช้ 

เพ่ือเป็นกลไกในการ
ส่งเสริม สนับสนุนให้
โรงเรียนนำผลการ
ประเมินไปใช้ในการ

เชิงปริมาณ 
โรงเรียนในสังกัด  
สพม.เขต 16 ทุกโรง 
เชิงคุณภาพ 

1. ติดตาม ตรวจสอบ
ทบทวนผลการพัฒนา
สถานศึกษาตาม 
กฎกระทรวงฯ 
(งบประมาณ 3,000 บาท) 

1. โรงเรียนนำผล
การประเมินไปใช้ 
จำนวน 53 โรง 
2. ระบบการ
ประกันคุณภาพ

ก.พ.- ส.ค. 
2564 

33,000 นางสาว
วรรณี  
รัตนเลิศ/
กลุ่ม 
นิเทศฯ 
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ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย กิจกรรม 
ตัวช้ีวัดวามสำเร็จ

ของโครงการ 
ระยะเวลา
ดำเนินการ 

งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ/
กลุ่ม 

พัฒนาระบบการประกัน
คุณภาพการศึกษา 

โรงเรียนในสังกัด สพม. 
16 มีระบบการประกัน
คุณภาพภายในที่มี
ประสิทธิภาพสูงขึ้น 

2. พัฒนาระบบการประกัน 
คุณภาพภายในสถานศึกษา 
โดยนำผลการประเมินไปใช้ 
เป็นฐานในการพัฒนา 
(งบประมาณ 30,000 
บาท) 

การศึกษามี
ประสิทธิภาพสูงขึ้น 
เป็นแบบอย่างได้ 

44 การจัดทำรายงานผล
การประเมินตนเองของ
สถานศึกษา 

๑. เพื่อจัดทำกรอบแนว
ทางการจัดทำรายงานผล
การประเมินตนเองของ
สถานศึกษา  
๒. เพื่อให้สถานศึกษา
ดำเนินการรวบรวมข้อมูล
สารสนเทศที่สะท้อน
คุณภาพของสถานศึกษา
และสอดคล้องกับ
มาตรฐานการศึกษา 
๓. เพื่อให้สถานศึกษา
รายงานผลการประเมิน
ตนเอง (SAR) อย่างเป็น
ระบบและสะท้อน
คุณภาพของสถานศึกษา 

เชิงปริมาณ 
1. โรงเรียนมัธยมศึกษา ใน
สังกัด สพม.เขต ๑๖ 
จำนวน ๕๓ โรงเรียน มี
แนวทางการจัดทำรายงาน
ผลการประเมินตนเองของ
สถานศึกษา  
๒. สพม. เขต ๑๖ ได้รับ
รายงานผลการประเมิน
ตนเองของสถานศึกษา 
ครบทั้ง ๕๓ โรงเรียน 
 
เชิงคุณภาพ 
๑. โรงเรียนมัธยมศึกษา ใน
สังกัด สพม.เขต ๑๖ 
จำนวน ๕๓ โรงเรียน 

กิจกรรมที่ ๑ จัดทำกรอบ
แนวทางการจัดทำรายงาน
ผลการประเมินตนเองของ
สถานศึกษา 
(งบประมาณ 4,560 บาท) 
กิจกรรมที่ ๒ นิเทศติดตาม
ฯ 
(งบประมาณ 24,540 
บาท) 
กิจกรรมที่ ๓ สรุปผลการ
นิเทศฯ 

1. ร้อยละ100ของ
โรงเรียน
มัธยมศึกษาใน
สังกัด สพม.เขต 
๑๖ จำนวน ๕๓ 
โรงเรียน จัดทำ
รายงานผลการ
ประเมินตนเอง 
2.ร้อยละ100ของ
โรงเรียน
มัธยมศึกษาใน
สังกัด สพม.เขต 
๑๖  จัดทำรายงาน
ผลการประเมิน
ตนเอง ในแนวทาง
เดียวกันอย่างมี

ม.ค.- ส.ค. 
2564 

29,100 นางสาว 
ฉลวย 
พีรฉัตร
ปกรณ์/กลุ่ม 
นิเทศฯ 
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ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย กิจกรรม 
ตัวช้ีวัดวามสำเร็จ

ของโครงการ 
ระยะเวลา
ดำเนินการ 

งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ/
กลุ่ม 

จัดทำรายงานผลการ
ประเมินตนเอง ในแนวทาง
เดียวกันอย่างมีคุณภาพ
และสะท้อนผลการ
ดำเนินงานของสถานศึกษา
อย่างแท้จริง 
๒. สพม. เขต ๑๖ สรุปผล
รายงานการประเมินตนเอง
ของสถานศึกษา อย่างเป็น
ระบบและสะท้อนผลให้กับ
สำนักงานคณะกรรมการ
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 

คุณภาพและ
สะท้อนผลการ
ดำเนินงานของ
สถานศึกษาอย่าง
แท้จริง 

45 เพ่ิมประสิทธิภาพการ
ตรวจสอบภายใน 

1. เพื่อมั่นใจว่า
สถานศึกษามีการ
ดำเนินการตามโครงการ/
กิจกรรมที่กำหนด และใช้
จ่ายเงินเพื่อการจัดการ
เรียนการสอนให้เป็นไป
ตามแผนปฏิบัติการ
ประจำปี 
 2. เพื่อมั่นใจว่าการรับ
จ่ายเงินของสถานศึกษามี

1. สถานศึกษาสามารถ
ปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้อง
ตามกฎหมาย ระเบียบ 
ข้อบังคับ มติคณะรัฐมนตรี 
นโยบายที่เกี่ยวข้อง มี
ความโปร่งใส ตรวจสอบได้ 
และเป็นไปตาม
วัตถุประสงค์ ของเงิน 
2. สถานศึกษาในสังกัด
สามารถใช้จ่ายเงินได้อย่าง

1. กิจกรรมตรวจสอบงาน
การเงินการบัญชี
สถานศึกษาในสังกัดจำนวน 
15 โรง 
2. กิจกรรมตรวจสอบเงิน
อุดหนุนค่าใช้จ่ายในการจัด
การศึกษาข้ันพ้ืนฐานตั้งแต่
ระดับอนุบาลจนจบ
การศึกษาข้ันพ้ืนฐานเป็นไป

1.สพม.เขต 16  
และสถานศึกษาใน
สังกัดได้รับการ
ตรวจสอบ ตาม
แผนการตรวจสอบ
ภายใน ประจำปี
งบประมาณ พ.ศ.
2564 
2. บุคลากรหน่วย
ตรวจสอบภายใน 

ต.ค.63 - 
ก.ย.64 

100,000 นาง 
สายไหม  
แก้วขาว/
หน่วย
ตรวจสอบ
ภายใน 
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ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย กิจกรรม 
ตัวช้ีวัดวามสำเร็จ

ของโครงการ 
ระยะเวลา
ดำเนินการ 

งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ/
กลุ่ม 

ความรัดกุม ปฏิบัติถูกต้อง
ตามระเบียบ การจัดทำ
บัญชีถูกต้องสามารถ
ควบคุมการใช้จ่ายเงิน มี
เงินคงเหลือถูกต้อง และ
การเก็บรักษาเงินเป็นไป
ตามระเบียบกำหนด 
3. เพื่อมั่นใจว่า
สถานศึกษาวางระบบ
ควบคุมภายในเพียงพอ 
เหมาะสม 
 4. เพื่อมั่นใจว่า
สถานศึกษามีการรับและ
ใช้จ่ายเงินรายได้
สถานศึกษาเป็นไปตาม
ระเบียบและ   หลักเกณฑ์
ที่กำหนด 
 5. เพื่อให้มั่นใจว่า
สถานศึกษามีการรับและ
ใช้จ่ายเงินอุดหนุน
ค่าใช้จ่ายในการจัด
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน

คุ้มค่า  ลดการสิ้นเปลือง
ของทรัพยากรโดยไม่จำเป็น  
ใช้ประโยชน์ในทรัพย์สินที่มี
อยู่อย่างประหยัดโดย
ก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่
ทางราชการ  
3. บุคลากรของหน่วย
ตรวจสอบภายในสามารถ
นำความรู้ และทักษะที่
ได้รับจากการอบรมมา
ประยุกต์ใช้ในการ
ปฏิบัติงาน และพัฒนางาน
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ และ
ประสิทธิผล  
 

ตามระเบียบและหลักเกณฑ์
ที่กำหนด จำนวน 5 โรง 
 3. กิจกรรมตรวจสอบเงิน
รายได้สถานศึกษาในสังกัด 
จำนวน 3 โรง 
 4. กิจกรรมพัฒนาศักยภาพ
บุคลากรหน่วยตรวจสอบ
ภายใน 
(งบประมาณ 23,000 
บาท) 

ได้รับการอบรม
พัฒนา 
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ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย กิจกรรม 
ตัวช้ีวัดวามสำเร็จ

ของโครงการ 
ระยะเวลา
ดำเนินการ 

งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ/
กลุ่ม 

ตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบ
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน
เป็นไปตามระเบียบและ
หลักเกณฑ์ท่ีกำหนด 
 6. เพื่อทราบปัญหา
อุปสรรคในการปฏิบัติงาน 
และให้ข้อเสนอแนะและ
แนวทางการปรับปรุง 
 7. เพื่อพัฒนาศักยภาพ
และขีดความสามารถของ
ผู้ตรวจสอบภายในสู่มือ
อาชีพ 

46 การติดตามและ
ประเมินผลการบริหาร
จัดการศึกษาของ
สำนักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษา มัธยมศึกษา 
เขต 16 ประจำปี
งบประมาณ พ.ศ.
2564 

1. เพ่ือยกระดับคุณภาพ
การปฏิบัติงานของ
สำนักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษา 
2. เพื่อจัดทำรายงานการ
ประเมินตนเอง (Self 
Assessment) ของ
สำนักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษา                  
 

เชิงปริมาณ 
ประชุมชี้แจงสร้างความรู้
ความเข้าใจเกี่ยวกับการ
ดำเนินงานและเครื่องมือ
ติดตามการดำเนินงาน
ให้กับคณะกรรมการผู้
กำกับดูแล/ผู้รับผิดชอบตัว
บ่งชี้ตามมาตรฐาน
สำนักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษา/                         

กิจกรรมที่ 1   
ประชุมคณะทำงาน
ผู้รับผิดชอบตัวบ่งชี้ตาม
มาตรฐานฯ และมอบหมาย
ภารกิจผู้รับผิดชอบตัวชี้วัด 
ประจำปี 
กิจกรรมที่ 2   
1.ประชุมคณะกรรมการ
ตรวจสอบ กลั่นกรองการ

สำนักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 
16 มีคุณภาพตาม
เกณฑ์มาตรฐาน
สำนักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษา และมี
ข้อมูลการ
ดำเนินงานที่ถูกต้อง 
ครบถ้วน และผล

ก.ย.63 - 
ต.ค.64 

30,000 นางสาว
ณัตถญา   
บัวงามและ
คณะ/กลุ่ม
อำนวยการ 
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ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย กิจกรรม 
ตัวช้ีวัดวามสำเร็จ

ของโครงการ 
ระยะเวลา
ดำเนินการ 

งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ/
กลุ่ม 

คณะกรรมการผู้รับผิดชอบ
ตัวชี้วัดการประเมินส่วน
ราชการตามมาตรการ
ปรับปรุงประสิทธิภาพใน
การปฏิบัติราชการและ
ตัวชี้วัดตามแผนปฏิบัติ
ราชการ จำนวน 50 คน 
เชิงคุณภาพ 
ผู้เข้าร่วมประชุมมีความรู้
ความเข้าใจเกี่ยวกับการ
ดำเนินงานและการใช้
เครื่องมือในการติดตาม                        
และประเมินผลการบริหาร
จัดการศึกษาของสำนักงาน
คณะกรรมการการศึกษา
ขั้นพ้ืนฐาน และสามารถ
รายงานผลการดำเนินงาน
ในแต่ละตัวชี้วัดได้อย่าง
ครบถ้วน สมบูรณ์ และมี
ประสิทธิภาพ ส่งผลให้                          
การปฏิบัติงานของ
สำนักงานเขตพ้ืนที่

รายงานผลการดำเนินงาน
ตามมาตรฐานฯ ไตรมาส 
ที่ 1 
2.ประชุมคณะกรรมการ
ตรวจสอบ กลั่นกรองการ
รายงานผลการดำเนินงาน
ตามมาตรฐานฯ ไตรมาส 
ที่ 2 
3.ประชุมคณะกรรมการ
ตรวจสอบ กลั่นกรองการ
รายงานผลการดำเนินงาน
ตามมาตรฐานฯ ไตรมาส 
ที่ 3 
4.ประชุมคณะกรรมการ
ตรวจสอบ กลั่นกรองการ
รายงานผลการดำเนินงาน
ตามมาตรฐานฯ ไตรมาส 
ที่ 4 
กิจกรรมที ่3 
จัดทำเอกสารคู่มือฯ   
กิจกรรมที่ 4 

การประเมินตนเอง
ตามเกณฑ์
มาตรฐานสำนักงาน
เขตพ้ืนที่การศึกษา
อยู่ในระดับคุณภาพ 
ดีมากขึ้นไป 
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ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย กิจกรรม 
ตัวช้ีวัดวามสำเร็จ

ของโครงการ 
ระยะเวลา
ดำเนินการ 

งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ/
กลุ่ม 

การศึกษา เขต 16 มี
ประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผล 

จัดทำเอกสารสรุปรายงาน
ผลการดำเนินงานฯ 

47 ประชุมผู้บริหาร
สถานศึกษาในสังกัด
สำนักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษามัธยมศึกษา 
เขต 16     

1. เพื่อให้ผู้บริหารระดับ
สำนักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษา,ผู้บริหาร
สถานศึกษาในสังกัด  
สำนักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษามัธยมศึกษา 
เขต 16 รับทราบนโยบาย 
ทิศทาง ข้อราชการการ
ทำงาน ให้มีความรู้ความ
เข้าใจ ระเบียบหลักเกณฑ์
การบริหารกิจการ
บ้านเมืองที่ดี และ
กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับ
การจัดการศึกษา 
ตลอดจนข้อราชการเพ่ือ
นำไปสู่การปฏิบัติที่มี
ประสิทธิภาพและเกิด
ประสิทธิผล 

เชิงปริมาณ 
ผู้บริหารระดับสำนักงาน
เขตพ้ืนที่การศึกษา, 
ผู้บริหารสถานศึกษา, 
ข้าราชการครูและ 
บุคลากรทางการศึกษาใน
สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษามัธยมศึกษา เขต 
16 จำนวน 70 คน 
เชิงคุณภาพ 
1. ผู้บริหารระดับ
สำนักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษา, ผู้บริหาร
สถานศึกษา,ข้าราชการครู
และ 
บุคลากรทางการศึกษาใน
สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษามัธยมศึกษา เขต 
16 จำนวน 70 คน มี

กิจกรรมที่ 1  
ประชุมผู้บริหารสถานศึกษา
ข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษา ในสังกัด
สำนักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษามัธยมศึกษา 
 เขต 16 
(งบประมาณ 100,000 
บาท) 
กิจกรรมที่ 2 
ประชุมผู้อำนวยการกลุ่มฯ            
ในสังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่ 
การศึกษามัธยมศึกษา 
เขต 16   
(งบประมาณ 26,400 
บาท) 

ร้อยละ 100 ของ
ผู้บริหารระดับ
สำนักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษา,ผู้บริหาร
สถานศึกษา, 
ข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการ
ศึกษา ในสังกัด
สำนักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 
16 มีความรู้ ความ
เข้าใจระเบียบ 
กฎหมายและ
หลักเกณฑ์ 
ต่าง ๆ ในการ
ปฏิบัติงานการจัด
การศึกษาข้ัน
พ้ืนฐาน และนำ

ต.ค. 63 - 
ก.ย. 64 

126,400 นางสาว
อาภาพรรณ  
เกษรพันธุ์/
กลุ่ม
อำนวยการ 
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ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย กิจกรรม 
ตัวช้ีวัดวามสำเร็จ

ของโครงการ 
ระยะเวลา
ดำเนินการ 

งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ/
กลุ่ม 

2. เพื่อให้ผู้บริหาร
สถานศึกษา ในสังกัด
สำนักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษามัธยมศึกษา 
เขต 16 ได้เสนอแนวทาง
ในการแก้ไขปัญหาที่
เกี่ยวข้องกับการ
ปฏิบัติงานและมีการ
บริหารจัดการที่ดี มี
ประสิทธิภาพ 

ความรู้ ความเข้าใจ
ระเบียบ กฎหมายและ
หลักเกณฑ์ต่าง ๆ ในการ
ปฏิบัติงานการจัด
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน และ                       
นำนโยบาย ข้อราชการ  
ทิศทางการทำงานไปสู่การ
ปฏิบัติได้อย่างมี
ประสิทธิภาพและเกิด
ประสิทธิผล 
2. ผู้บริหารสถานศึกษา,
ข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษาในสังกัด
สำนักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษามัธยมศึกษา เขต 
16 มีแนวทางและแก้ไข
ปัญหาเกี่ยวกับการปฏิบัติ
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

นโยบาย ทิศ
ทางการทำงาน ข้อ
ราชการไปสู่การ
ปฏิบัติได้อย่าง       
มีประสิทธิภาพและ
เกิดประสิทธิผล 

48 เขียนหนังสือราชการ
และหนังสือโต้ตอบเพื่อ
ประสานงานทั้งภายใน

1. เพื่อให้ผู้เข้ารับการ
ฝึกอบรมมีความรู้ ความ
เข้าใจเกี่ยวกับหลักการ

เชิงปริมาณ 
1.บุคลากรของสำนักงาน
เขตพ้ืนที่การศึกษา
มัธยมศึกษาเขต 16 

จัดอบรมเขียนหนังสือ
ราชการและหนังสือโต้ตอบ
เพ่ือประสานงานทั้งภายใน
และภายนอกองค์กร 

ร้อยละ 100 ของ
ผู้เข้าร่วมการอบรม
สามารถเขียน
หนังสือราชการและ

ม.ค.- ก.ย.
2564 

4,500 นายจรวย 
เปล่งพานิชย์/
กลุ่ม
อำนวยการ 
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ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย กิจกรรม 
ตัวช้ีวัดวามสำเร็จ

ของโครงการ 
ระยะเวลา
ดำเนินการ 

งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ/
กลุ่ม 

และภายนอกองค์กรให้
มีประสิทธิภาพ 

เขียนเพ่ือการ
ประชาสัมพันธ์  
2. เพื่อเป็นการเสริมสร้าง
ความรู้ และสร้างทักษะ 
เบื้องต้นในการเขียนข่าว
ประชาสัมพันธ์ ได้อย่าง 
ถูกต้อง 
3. เพื่อเป็นการเสริมสร้าง
ประสิทธิภาพในการ
ประชาสัมพันธ์งาน อัน
ก่อให้เกิดภาพลักษณ์ที่ดี
แก่องค์กร 

จำนวน 10 คน (ธุรการ
กลุ่ม)   
2.เจ้าหน้าที่ธุรการของ
โรงเรียนในสังกัดสำนักงาน
เขตพ้ืนที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต ๑๖ 
จำนวน 53 โรงเรียน 
เชิงคุณภาพ 
บุคลากรของสำนักงานเขต
พ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา
เขต 16 และเจ้าหน้าที่
ธุรการของโรงเรียนใน
สังกัด สำนักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษามัธยมศึกษา เขต 
๑๖ เขียนหนังสือราชการ
และหนังสือโต้ตอบเพื่อ
ประสานงาน ทั้งภายใน
และภายนอกองค์กรให้มี
ประสิทธิภาพ 

ให้มีประสิทธิภาพ หนังสือโต้ตอบเพ่ือ
ประสานงานทั้ง
ภายในและ
ภายนอกองค์กร 
ได้อย่างถูกต้อง
สมบูรณ์ และบรรลุ
วัตถุประสงค์ 

49 การออกแบบสื่อ 
Infographic ด้วย

1 เพ่ือพัฒนาความรู้ความ
เข้าใจของผู้เข้าร่วมอบรม
สำหรับการออกแบบและ

เชิงปริมาณ 
1.บุคลากรของสำนักงาน
เขตพ้ืนที่การศึกษา

จัดอบรมการออกแบบสื่อ 
Infographic ด้วยโปรแกรม 
Microsoft PowerPoint 

ร้อยละ 100 ของผู้
เข้ารับการอบรมรู้
เทคนิคในการ

ม.ค.- ก.ย.
2564 

8,100 นายจรวย 
เปล่งพานิชย์/
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ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย กิจกรรม 
ตัวช้ีวัดวามสำเร็จ

ของโครงการ 
ระยะเวลา
ดำเนินการ 

งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ/
กลุ่ม 

โปรแกรม Microsoft 
PowerPoint 

ผลิตสื่อในรูปแบบ 
Infographic ได้อย่างมี   
ประสิทธิภาพ 
2 เพ่ือให้ผู้เข้าอบรมรู้
เทคนิคในการออกแบบ 
Infographic ด้วย
โปรแกรม Microsoft 
PowerPoint แบบต่างๆ          
ที่สามารถนำไปปรับใช้
งานได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 

มัธยมศึกษาเขต 16 
จำนวน 10 คน (ธุรการ
กลุ่ม)   
2.เจ้าหน้าที่ธุรการของ
โรงเรียนในสังกัด สพม16 
จำนวน 53 โรงเรียน 
เชิงคุณภาพ 
บุคลากรของสำนักงานเขต
พ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา
เขต 16 และเจ้าหน้าที่
ประชาสัมพันธ์ของ
โรงเรียนในสังกัด 
สำนักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษามัธยมศึกษาเขต 
16 ผลิตสื่อในรูปแบบ 
Infographic ได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 

ด้วยระบบ VDO 
Conferrence 

ออกแบบ 
Infographic ด้วย
โปรแกรม 
Microsoft 
PowerPoint แบบ
ต่างๆ ที่สามารถ
นำไปปรับใช้งานได้
อย่างมี
ประสิทธิภาพ 

กลุ่ม
อำนวยการ 

50 อบรมการเขียนข่าว
เบื้องต้น สำหรับผู้ทำ
หน้าที่ประชาสัมพันธ์ 
สังกัด สพม.16 

1. เพื่อให้ผู้เข้ารับการ
ฝึกอบรมมีความรู้ ความ
เข้าใจเกี่ยวกับหลักการ
เขียนเพ่ือการ
ประชาสัมพันธ์  

เชิงปริมาณ 
1.บุคลากรของสำนักงาน
เขตพ้ืนที่การศึกษา
มัธยมศึกษาเขต 16 
จำนวน 10 คน 

จัดอบรมการเขียนข่าว
เบื้องต้น ผ่านระบบประชุม
ทางไกล Conferrence 

ร้อยละ 100 ของ 
ผู้เข้ารับการอบรม
ได้รับความรู้ ความ
เข้าใจเกี่ยวกับ
ทักษะเบื้องต้นใน

ม.ค.- ก.ย.
2564 

4,500 นายจรวย 
เปล่งพานิชย์/
กลุ่ม
อำนวยการ 
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ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย กิจกรรม 
ตัวช้ีวัดวามสำเร็จ

ของโครงการ 
ระยะเวลา
ดำเนินการ 

งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ/
กลุ่ม 

2. เพื่อเป็นการเสริมสร้าง
ความรู้ และสร้างทักษะ 
เบื้องต้นในการเขียนข่าว
ประชาสัมพันธ์ ได้อย่าง 
ถูกต้อง 
3. เพื่อเป็นการเสริมสร้าง
ประสิทธิภาพในการ
ประชาสัมพันธ์งาน อัน
ก่อให้เกิดภาพลักษณ์ที่ดี
แก่องค์กร 

ผู้รับผิดชอบงานการ
ประชาสัมพันธ์ของ 

หน่วยงาน 
2.เจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์
ของโรงเรียนในสังกัด สพม.
เขต16 จำนวน 53 
โรงเรียน 
เชิงคุณภาพ 
1. บุคลากรของสำนักงาน
เขตพ้ืนที่การศึกษา
มัธยมศึกษาเขต 16 เขียน
ข่าวประชาสัมพันธ์
หน่วยงานได้อย่างถูกต้อง 
ครบถ้วน สมบูรณ์ 
2. เจ้าหน้าที่
ประชาสัมพันธ์ของ
โรงเรียนในสังกัด 
สพม.เขต 16 จำนวน 53 
โรงเรียน สามารถเขียนข่าว 
สื่อสารองค์กร ได้อย่าง
ถูกต้องครบถ้วน 

การเขียนข่าว 
ประชาสัมพันธ์ได้
อย่างถูกต้อง อัน
ก่อให้เกิด
ภาพลักษณ์ที่ดีแก่
องค์กร 
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ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย กิจกรรม 
ตัวช้ีวัดวามสำเร็จ

ของโครงการ 
ระยะเวลา
ดำเนินการ 

งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ/
กลุ่ม 

51 ประชุมเชิงปฏิบัติการ
จัดทำเอกสารขอ
งบประมาณงบลงทุน 
ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและ 
สิ่งก่อสร้างของ
โรงเรียนในสังกัด 

๑. เพื่อวางแผนการ
ปรับปรุงซ่อมแซมอาคาร
เรียน อาคารประกอบ 
และสิ่งก่อสร้างอ่ืนภายใน
โรงเรียน  
๒. เพื่อเตรียมความพร้อม
ในการจัดตั้งงบประมาณ
ประจำปี งบลงทุน ค่า
ครุภัณฑ์ ที่ดินและ
สิ่งก่อสร้างของ
สถานศึกษาในสังกัด 

เชิงปริมาณ   
-ผู้อำนวยการโรงเรียน,รอง
ผู้อำนวยการฝ่ายที่
รับผิดชอบ,ครู/เจ้าหน้าที่
ธุรการที่รับผิดชอบ             
โรงเรียนละ 3 คน รวม 
159 คน 
-วิทยากรและผู้เกี่ยวข้อง  
จำนวน 6 คน  
เชิงคุณภาพ   
โรงเรียนมีแผนการ
ปรับปรุงซ่อมแซม
สภาพแวดล้อมภายใน
โรงเรียน และมีเอกสารการ
ของบประมาณประจำปี 
งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ ที่ดิน
และสิ่งก่อสร้าง 
 
 

ประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำ
เอกสารของบประมาณงบ
ลงทุน ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและ
สิ่งก่อสร้าง โดยแบ่งเป็น 4 
รุ่น รุ่นละ 2 วัน 

1. ร้อยละ 100 
ของโรงเรียนใน
สังกัดทุกโรงเรียนมี
แผนการปรับปรุง 
ซ่อมแซมอาคาร
เรียน อาคาร
ประกอบของ
โรงเรียน 
2. ร้อยละ 100 
ของโรงเรียนใน
สังกัดมีความพร้อม
ในการจัดทำ
เอกสารการขอ
งบประมาณงบ
ลงทุน ค่าครุภัณฑ์ 
ที่ดินและ
สิ่งก่อสร้างของ
โรงเรียนในสังกัด 

ม.ค. - ก.ย.
2564 

95,000 นาง 
จรรญาบุตร  
อ่อนจันแก้ว/
กลุ่ม
นโยบายและ
แผน 

52 ประชุมข้าราชการครู 
บุคลากรทางการศึกษา
และลูกจ้างประจำที่จะ

๑. เพ่ือสร้างความรู้ ความ
เข้าใจเกี่ยวกับระบบการ
ยื่นขอรับบำเหน็จบำนาญ

เชิงปริมาณ  
ข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษา จำนวน ๙๖ 

ประชุมข้าราชการครู 
บุคลากรทางการศึกษาและ
ลูกจ้างประจำที่เกษียณอายุ

ร้อยละ 100 ของ
ข้าราชการครู 
บุคลากรทางการ

ก.ค.- ก.ย.
2564 

๒๗,๔๒๐ นางอำไพ  
จันทร์บุญ
ลาภ/กลุ่ม
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ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย กิจกรรม 
ตัวช้ีวัดวามสำเร็จ

ของโครงการ 
ระยะเวลา
ดำเนินการ 

งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ/
กลุ่ม 

มีอายุครบ ๖๐ ปี
บริบูรณ์ และต้องพ้น
จากราชการเนื่องจาก
เกษียณอายุราชการ                               
เมื่อสิ้นปีงบประมาณ 
พ.ศ.๒๕๖๔ 

ด้วยตนเองทาง
อิเล็กทรอนิกส์  
(Pensions’ Electronic 
Filling) ซึ่งผู้รับบำเหน็จ
บำนาญ สามารถเข้าถึง
ข้อมูลส่วนบุคคลเกี่ยวกับ
สิทธิในการได้รับเงิน
บำเหน็จบำนาญและเงิน
อ่ืนที่เกี่ยวข้อง  
๒. เพื่อชี้แจงรายละเอียด
การรับเงินบำเหน็จ
บำนาญและเงินอื่น ๆ 
ตามสิทธิที่จะได้รับให้
เป็นไปด้วยความชัดเจน 
ถูกต้อง รวดเร็ว ครบถ้วน
และสามารถติดตาม
ตรวจสอบกระบวนการ
พิจารณาอนุมัติสั่งจ่าย 
ได้ทุกขั้นตอนของการ
ดำเนินงานของทาง
ราชการ 

ราย ลูกจ้างประจำ จำนวน  
๗ ราย 
เชิงคุณภาพ 
ข้าราชการครู บุคลากร
ทางการศึกษาและ
ลูกจ้างประจำที่เกษียณอายุ
ราชการเมื่อสิ้น
ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ 
มีความรู้ความเข้าใจ
เกี่ยวกับระบบการยื่นขอรับ
บำเหน็จบำนาญด้วยตนเอง
ทางอิเล็กทรอนิกส์ 
(Pensions’ Electronic 
Filling) และสิทธิที่จะได้รับ
หลังเกษียณอายุราชการ 
 

ราชการ เมื่อสิ้น
ปีงบประมาณ พ.ศ.2564 

ศึกษา และ
ลูกจ้างประจำที่
เกษียณอายุราชการ
เมื่อสิ้น
ปีงบประมาณพ.ศ. 
๒๕๖๔ สามารถใช้
ระบบการยื่นขอรับ
บำเหน็จบำนาญ
ด้วยตนเองทาง
อิเล็กทรอนิกส์ 
(Pensions’ 
Electronic 
Filling) และได้รับ
ความรู้  และความ
เข้าใจเกี่ยวกับการ
รับเงินบำเหน็จ
บำนาญและเงิน
อ่ืนๆ ตามสิทธิที่จะ
ได้รับหลัง
เกษียณอายุราชการ 

บริหารงาน
การเงินและ
สินทรัพย์ 

                                         รวมยุทธศาสตร์ที่ 6  จำนวน 12 โครงการ  งบประมาณ จำนวน 601,370  



 
 

 

                                                                               แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 สพม.สขสต 

ส่วนที่ 5 

การบริหารแผนสู่การปฏิบัติ 

การนำแผนปฏิบัติการของสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาสงขลา สตูล ปีงบประมาณ 
พ.ศ.2564  มีกระบวนการขับเคลื่อนสู่การปฏิบัติ และปัจจัยความสำเร็จ ดังนี้ 

กระบวนการขับเคลื่อนนโยบายสู่การปฏิบัติ 

1. กระบวนการนำแผนสู่การปฏิบัติ 
 

1.1 สร้างความเข้าใจ ให้ผู ้เกี ่ยวข้อง รับทราบ ได้แก่ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่
การศึกษา ผู ้อำนวยการโรงเรียน ผู ้อำนวยการกลุ ่ม/หน่วย และบุคลากรในสำนักงานเขตพื้นที ่การศึกษา
มัธยมศึกษาสงขลา สตูล ทุกคน 

1.2 เผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ ให้ผู้เกี่ยวข้องและผู้สนใจได้รับทราบนโยบายและแนวทางการ
ดำเนินการ 

1.3 กำหนดขั้นตอนการบริหารแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ 2564  การดำเนิน
โครงการและมอบหมายผู้รับผิดชอบที่ชัดเจน 

1.4 กำหนดปฏิทินการดำเนินโครงการตามแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ 2564       
ในกรณีมีการประชุมครูในช่วงมีการจัดการเรียนการสอนให้กำหนดในช่วงวันหยุดราชการเป็นหลักเพื่อให้ครูได้
จัดการเรียนการสอนได้เต็มประสิทธิภาพ  

1.5 กำกับ ติดตามโครงการตามแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ 2564 โดยผู้อำนวยการ
กลุ่ม/หน่วย กำกับ ติดตาม อย่างน้อย 2 รายการ คือ ติดตามการดำเนินโครงการที่กลุ่มเป็นผู้รับผิดหลัก และ
ติดตามกิจกรรมที่กลุ่มเป็นผู้รับผิดชอบร่วม อย่างน้อยเดือนละ 1 ครั้ง 

1.6 กรณีกิจกรรมที ่ม ีว ิธ ีการดำเนินงานหลายรายการ และจำเป็นต้องมีการเบิกจ่าย
งบประมาณให้ผู ้ร ับผิดชอบกิจกรรมจัดทำทะเบียนคุมการเบิกจ่ายงบประมาณ เพื ่อตรวจสอบรายการ
งบประมาณกับกลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ โดยให้มีการบูรณาการงบประมาณกับกิจกรรมอื่นตาม
ความเหมาะสม พร้อมรายงานผลการดำเนินงานเมื่อดำเนินกิจกรรมสิ้นสุด  

1.7 จัดทำรายงานผลการดำเนินงาน เผยแพร่สู ่สาธารณชน อย่างน้อย 2 รอบ ได้แก่           
รอบครึ่งปี และรอบสิ้นปี 
 
2. เงื่อนไขความสำเร็จ 

ปัจจัยที่จะนำแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ 2564 ของสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา
สงขลา สตูล สู่ความสำเร็จ มีดังนี้ 

3.1 ความรู้ ความเข้าใจและความตระหนักของผู้เกี่ยวข้อง ทั้งในระดับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษาสงขลา สตูล และสถานศึกษาที่ร่วมกันดำเนินกิจกรรมให้บรรลุวัตถุประสงค์เพ่ือเป้าหมายเดียวกัน 

3.2 การเปิดโอกาสให้ทุกภาคส่วน มีส่วนร่วมและยึดหลักธรรมาภิบาล 
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3.3 บริหารจัดการเชิงยุทธศาสตร์ จัดระบบการปฏิบัติงานที่ให้ความสำคัญกับเป้าหมายหลัก และ
พัฒนาปฏิบัติงานที่เป็นระบบ 

3.4 ความร่วมมือในการบูรณาการและการประสานการดำเนินงานของผู ้เกี ่ยวข้องในทุกระดับ                
เพ่ือส่งเสริมให้เกิดความตระหนักในความรับผิดชอบต่อการจัดการศึกษา 

3.5 ระบบการกำกับ ติดตามประเมินผลที่มีประสิทธิภาพ สัมพันธ์ เชื่อมโยงกันในทุกระดับ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

ภาคผนวก 



คณะผู้จัดทำ 

ที่ปรึกษา 

1. นายศังกร  รักชูชื่น             ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสงขลา สตูล  
2. นางนฤนันท์  เพชรสุวรรณ    รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสงขลา สตูล 
3. นายวชิระ  ขวัญเพชร          รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสงขลา สตูล 
4. นางอุไร  พรหมปาน            รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสงขลา สตูล  
 
คณะทำงาน 

1. นางณกัญญา  แก้วประเสริฐ    ผู้อำนวยการกลุ่มนโยบายและแผน 
2. นางสาวปุณญภาภัทร  เกษตรสุนทร         นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ 
3. นางจรรญาบุตร  อ่อนจันแก้ว  นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ 
4. นางรวยริน  จันทร์นวล   นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ 
5. นายวินัย  อิสโร    นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ 
6. นางดราภรณ์ อวะภาค                         เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน 
 
บรรณาธิการกิจ 

1. นางณกัญญา  แก้วประเสริฐ    ผู้อำนวยการกลุ่มนโยบายและแผน 
2. นางสาวปุณญภาภัทร  เกษตรสุนทร         นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ 
 

รวบรวม/เรียบเรียง/รูปเล่ม 

นางสาวปุณญภาภัทร  เกษตรสุนทร             นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ 
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