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คำนำ 
 
  พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที ่ดี (ฉบับที ่ 2)       
พ.ศ. 2562 กำหนดใน มาตรา 4 ให้ยกเลิกความในวรรคหนึ่งของมาตรา 16 แห่งพระราชกฤษฎีกาว่าด้วย
หลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน มาตรา 16  ให้    
ส่วนราชการจัดทำแผนปฏิบัติราชการของส่วนราชการนั ้นโดยจัดทำเป็นแผนห้าปีซึ ่งต้องสอดคล้อง กับ
ยุทธศาสตร์ชาติ แผนแม่บท แผนการปฏิรูปประเทศ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ นโยบายของ
คณะรัฐมนตรีที่แถลงต่อรัฐสภา และแผนอื่นที่เกี่ยวข้อง และมาตรา 9 ในวาระเริ่มแรก การจัดทำแผนปฏิบัติ
ราชการของส่วนราชการเป็นแผนห้าปี ตามมาตร 16 แห่งพระราชกฤษฎีการว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการ
บริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 ซึ่งแก้ไขเพ่ิมเติมโดย พระราชกฤษฎีกานี้ ให้จัดทำเป็นแผนสามปีโดยมี
ห้วงระยะเวลาตั้งแต่ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  ถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  ดังนั้นในการดำเนินการในส่วน   
ที่เกี่ยวข้องต้องมีรายละเอียดทิศทางการพัฒนาที่ชัดเจน ผู้เกี่ยวข้องมีส่วนร่วมในการให้แนวคิด แนวทางการ
พัฒนา ดังนั้น เพื่อให้เป็นไปตามพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี 
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 16 จึงได้จัดทำแผนพัฒนาการศึกษา สำนักงานเขตพื ้นที่
การศึกษามัธยมศึกษา เขต 16 พ.ศ. 2563-2565 เพื่อใช้เป็นทิศทางในการพัฒนาการศึกษาที่สอดคล้อง
นโยบายทุกระดับ โดยการมีส่วนร่วมของผู้เกี่ยวข้อง ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย พร้อมรับฟังความคิดเห็นอย่างเปิดเผย  
โดยได้รับความเห็นชอบแล้ว จากที่ประชุมคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดสงขลา ในคราวประชุม ครั้งที่ 
2/2563 เมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2563   

  สำน ักงานเขตพื ้นท ี ่การศ ึกษาม ัธยมศ ึกษา เขต 16 ขอขอบคุณ ผ ู ้ เก ี ่ยวข ้อง และ               
คณะกรรมการจัดทำแผนพัฒนาการศึกษา สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 16 พ.ศ. 2563-2565 
และจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ 2563 ผู้อำนวยการสถานศึกษาและผู้เกี่ยวข้องทุกท่านที่ให้
ความร่วมมือ ให้ข้อคิดเห็น เสนอแนะที่เป็นประโยชน์ย่างดียิ่ง ทำให้แผนพัฒนาการศึกษาสำนักงานเขตพื้นที่
การศึกษามัธยมศึกษา เขต 16 พ.ศ. 2563-2565 ฉบับนี้เสร็จสมบูรณ์ และหวังเป็นอย่างยิ่งว่าผู้ที่เกี่ยวข้อง    
จะนำไปใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาการศึกษาตามช่วงระยะเวลาดังกล่าวได้อย่างมีประสิทธิภาพต่อไป 
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สวนที่ 1 

สภาพทั่วไปและขอมูลพ้ืนฐาน 

1. สภาพท่ัวไป 

สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 16 มีเขตพ้ืนท่ีบริหารและจัดการศึกษา   
ข้ันพ้ืนฐานระดับมัธยมศึกษาใน 2 จังหวัด ไดแก จังหวัดสงขลา 16 อําเภอ และจังหวัดสตูล 7 อําเภอ              
โดยแตละจังหวัดมีขอมูลสภาพท่ัวไป ดังนี้ 

1.1 จังหวัดสงขลา 

       1.1.1 ท่ีตั้งและอาณาเขต 

   จังหวัดสงขลาตั้งอยูฝงตะวันออกของภาคใตตอนลาง ระหวางละติจูดท่ี 6 ํ 17' - 7 ํ 
56' องศาเหนือ ลองจิจูด 100 ํ 01' - 101 ํ 06' องศาตะวันออก สูงจากระดับน้ําทะเลปานกลาง 4 เมตร  
อยูหางจากกรุงเทพฯตามเสนทางรถไฟ 947 กิโลเมตร และทางหลวงแผนดิน 950 กิโลเมตร จังหวัดสงขลา
มีพ้ืนท่ี 7,393.889 ตารางกิโลเมตร หรือประมาณ 4,621,180 ไร มีขนาดเปนอันดับ 27 ของประเทศ 
และใหญเปนอันดับท่ี 3 ของภาคใต มีอาณาเขตติดตอกับจังหวัดใกลเคียง ดังนี้ 
   ทิศเหนือ  ติดตอกับจังหวัดนครศรีธรรมราชและจังหวัดพัทลุง 
   ทิศตะวันออก  ติดตอกับอาวไทย 
   ทิศใต   ติดตอกับจังหวัดยะลา จังหวัดปตตานี และรัฐเปอรลิสของมาเลเซีย 
   ทิศตะวันตก  ติดตอกับจังหวัดพัทลุง และจังหวัดสตูล 
 ภาพท่ี 1.1 แสดงท่ีตั้งและอาณาเขตของจังหวัดสงขลา 

 
 
 



 
 
   1.1.2 ลักษณะภูมิประเทศ 

   ทางตอนเหนือเปนคาบสมุทรแคบและยาวยื่นลงมาทางใตเรียกวา คาบสมุทร 
สทิงพระกับสวนท่ีเปนแผนดินรูปสี่เหลี่ยมผืนผาทางตอนใต แผนดินท้ังสองสวนเชื่อมตอกันโดยสะพาน           
ติณสูลานนท พ้ืนท่ีทางทิศเหนือสวนใหญเปนท่ีราบลุม ทิศตะวันออกเปนท่ีราบริมทะเล ทิศใตและ             
ทิศตะวันตกเปนภูเขาและท่ีราบสูง ซ่ึงเปนแหลงกําเนิดตนน้ําลําธารท่ีสําคัญ 
   1.1.3 ลักษณะภูมิอากาศ 

   จังหวัดสงขลา ตั้งอยูในเขตอิทธิพลของลมมรสุมเมืองรอน มีลมมรสุมพัดผาน
ประจําป คือลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต เริ่มตั้งแตกลางเดือนพฤษภาคมถึงกลางเดือนตุลาคมและลมมรสุม
ตะวันออกเฉียงเหนือเริ่มตั้งแตกลางเดือนตุลาคมถึงเดือนกุมภาพันธ จากการพัดผานของลมมรสุมท่ีมี
แหลงกําเนิดจากบริเวณแตกตางกัน ทําใหจังหวัดสงขลา มี 2 ฤดู คือ 
   - ฤดูรอน เริ่มตั้งแตกลางเดือนกุมภาพันธถึงกลางเดือนพฤษภาคม ระยะนี้เปน
ชองวางระหวางฤดูมรสุมหลังจากสิ้นฤดูมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือหรือฤดูหนาวแลว อากาศจะเริ่มรอน 
และมีอากาศรอนจัดท่ีสุดในเดือนเมษายน 
   - ฤดูฝน แบงออกเปน 2 ระยะ 
     1) ฤดูฝน จากมรสุมตะวันตกเฉียงใต กลางเดือนพฤษภาคมถึงกลางเดือน
ตุลาคม ฝนเคลื่อนตัวมาจากดานตะวันตก (ทะเลอันดามัน) สวนมากฝนตกในชวงบายถึงคํ่า ปริมาณและ
การกระจายของฝนจะนอยกวาชวงมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือ 
      2) ฤดูฝน จากมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือ กลางเดือนตุลาคมถึงกลางเดือน
กุมภาพันธฝนเคลื่อนตัวมาจากดานตะวันออก (อาวไทย) ฝนจะตกชุกหนาแนน 

1.2 จังหวัดสตูล 

    1.2.1 ท่ีตั้งและอาณาเขต 

      จังหวัดสตูล เปนจังหวัดสุดเขตแดนใตของประเทศไทย ดานฝงทะเลอันดามัน 
หางจากกรุงเทพมหานคร973 กิโลเมตร มีเนื้อท่ีประมาณ 2,807,522 ตารางกิโลเมตร หรือประมาณ 
1,754,701 ไร (นับรวมพ้ืนท่ีท่ีเปนสวนของน้ําทะเล) เปนลําดับท่ี 63 ของประเทศ และลําดับท่ี 12                
ของภาคใต รองลงมา คือ จังหวัดปตตานีและจังหวัดภูเก็ต ตั้งอยูระหวางเสนรุงท่ี 6 องศา 4 ลิปดาเหนือ ถึง 
7 องศา 2 ลิปดาเหนือ และเสนแวงท่ี 99 องศา5 ลิปดาตะวันออก ถึง 100 องศา 3 ลิปดาตะวันออก                
มีพ้ืนท่ีติดตอกับประเทศมาเลเซียตลอดแนวชายแดนทางบกยาวประมาณ 56 กิโลเมตร ติดฝงทะเล  
อันดามันมีชายฝงทะเลยาวประมาณ 144.8 กิโลเมตร มีอาณาเขตติดตอกับจังหวัดใกลเคียง ดังนี้ 
 ทิศเหนือ  ติดตอกับ อําเภอรัตภูมิ จังหวัดสงขลา อําเภอปาบอน จังหวัด

พัทลุงและอําเภอปะเหลียน จังหวัดตรัง 
 ทิศใต   ติดตอกับ รัฐเปอรลิสและรัฐเคดาห ประเทศมาเลเซีย 
  ทิศตะวันออก  ติดตอกับ อําเภอสะเดา  จังหวัดสงขลาและรัฐเปอรลิส  ประเทศ

มาเลเซีย 
  ทิศตะวันตก   ติดตอกับ  ทะเลอันดามัน  มหาสมุทรอินเดีย 
 โดยพ้ืนท่ีบนบกมีเทือกเขาบรรทัดและสันกาลาคีรีเปนเสนก้ันอาณาเขตระหวางจังหวัดสตูลกับ
จังหวัดอ่ืนๆ และประเทศมาเลเซีย 
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 ภาพท่ี 1.2 แสดงท่ีตั้งและอาณาเขตของจังหวัดสตูล 

 
ท่ีมา : ท่ีทําการปกครองจังหวัดสตูล ขอมูล ณ พฤษภาคม 2559  
   1.2.2 ลักษณะภูมิประเทศ 

  จังหวัดสตูล มีลักษณะเปนพ้ืนท่ีราบสลับกับภูเขา พ้ืนท่ีทางทิศเหนือและทิศตะวันออก 
เปนเนินเขาและภูเขาสูง โดยมีเทือกเขาสําคัญ คือ ภูเขาสันกาลาคีรี พ้ืนท่ีคอยๆ ลาดเอียงลงสูทะเล 
ดานตะวันตก และทิศใตมีท่ีราบแคบๆขนานไปกับชายฝงทะเล ถัดจากท่ีราบลงไปเปนปาชายเลน น้ําเค็มข้ึน
ถึงมีปาแสมหรือปาโกงกางอยูเปนจํานวนมาก เปนจังหวัดท่ีมีลําน้ําสายสั้นๆไหลผานพ้ืนท่ีทางตอนเหนือ 
และทิศตะวันออกของจังหวัด ประกอบดวยภูเขามากมายสลับซับซอนโดยมีทิวเขานครศรีธรรมราชแบงเขต
จังหวัดสตูลกับจังหวัดสงขลา และทิวเขาสันกาลาคีรีแบงเขตประเทศไทยและประเทศมาเลเซีย และยังมี
ภูเขานอยใหญอยูกระจัดกระจายในตอนลางและชายฝงตะวันตก ภูเขาท่ีสําคัญไดแก เขาจีน เขาพญาบังสา 
เขาหัวกาหมิง เขาใหญ เขาทะนาน เขาควนกาหลง และเขาโตะพญาวัง 
 ภาพท่ี 1.3 แสดงลักษณะภูมิประเทศของจังหวัดสตูล 

 
ท่ีมา : กรมชลประทาน ขอมูล ณ พฤษภาคม 2559 
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   1.2.3 ลักษณะภูมิอากาศ 

         จั งหวั ดสตู ล ได รั บ อิทธิพลจากลมมรสุ มตะวั นออก เ ฉีย ง เหนื อ ท่ี พั ดอ า ว ไทย 
และลมมรสุมตะวันตกเฉียงใตจากมหาสมุทรอินเดีย ลักษณะภูมิประเทศเปนแบบรอนชื้นมี 2 ฤดู  
ฤดูรอน กับฤดูฝน โดยมีชวงฤดูฝนยาวนานระหวางเดือน พฤษภาคม ถึงเดือนธันวาคม และมีฤดูรอน 
เพียง 4 เดือน ตั้งแตเดือนมกราคมถึงเดือนเมษายน ปริมาณฝนระหวางป 2554 - 2558 ปริมาณฝนเฉลี่ย  
2,501.3 มิลลิเมตรตอป  ในป 2558 อุณหภูมิสูงสุดเฉลี่ย 32.63 องศาเซลเซียส อุณหภูมิต่ําสุดเฉลี่ย 24.05 
องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุดวัดได 37.9 องศาเซลเซียส วันท่ี 8 เมษายน 2558 อุณหภูมิต่ําสุดวัดได 18.8 
อ ง ศ า เ ซ ล เ ซี ย ส  วั น ท่ี  1 4  กุ ม ภ า พั น ธ  2 5 5 8  แ ล ะ ป ริ ม า ณ ฝ น ต ก ม า ก ท่ี สุ ด ใ น  1  วั น 
วัดได 138.2 มิลลิเมตร เม่ือวันท่ี 27 กันยายน 2558 

2. ขอมูลพ้ืนฐาน 

สํานักงานเขตพ้ืน ท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 16 จัดตั้ ง ข้ึนตามประกาศของ
กระทรวงศึกษาธิการ ณ วันท่ี 17  สิงหาคม พ.ศ. 2553  เรื่อง  การกําหนดเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา      
ท่ีไดกําหนดเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา และท่ีตั้งของสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยม เพ่ือบริหารและ 
จัดการศึกษาข้ันพ้ืนฐานระดับมัธยมศึกษา ประกอบดวยทองท่ี จังหวัดสงขลาและสตูล  

2.1 อํานาจหนาท่ี 
สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 16 มีอํานาจหนาท่ีดําเนินการใหเปนไปตาม

อํานาจหนา ท่ีของสํ านักงานเขตพ้ืน ท่ีการศึกษาตามกฎหมายว าด วยระเบียบบริหารราชการ
กระทรวงศึกษาธิการ และมีอํานาจหนาท่ีตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการวาดวยการแบงสวนราชการ                   
ในสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา พ.ศ. 2560  ดังตอไปนี้ 

1. จัดทํานโยบาย แผนพัฒนาและมาตรฐานการศึกษาของเขตพ้ืนท่ีการศึกษาให
สอดคลองกับนโยบาย มาตรฐานการศึกษา แผนการศึกษา แผนพัฒนาการศึกษา   
ข้ันพ้ืนฐานและความตองการของทองถ่ิน 

2. วิเคราะหการจัดตั้งงบประมาณเงินอุดหนุนท่ัวไปของสถานศึกษา และหนวยงาน               
ในเขตพ้ืนท่ีการศึกษา และแจงการจัดสรรงบประมาณท่ีไดรับใหหนวยงานขางตน
รับทราบ รวมท้ังกํากับ ตรวจสอบ ติดตามการใชจายงบประมาณของหนวยงาน
ดังกลาว 

3. ประสาน สงเสริม สนับสนุน และพัฒนาหลักสูตรรวมกับสถานศึกษาในเขตพ้ืนท่ี
การศึกษา 

4. กํากับ ดูแล ติดตาม และประเมินผลสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐานและในเขตพ้ืนท่ีการศึกษา 
5. ศึกษา วิเคราะห วิจัย และรวบรวมขอมูลสารสนเทศดานการศึกษา ในเขตพ้ืนท่ี

การศึกษา 
6. ประสานการระดมทรัพยากรดานตางๆ รวมท้ังทรัพยากรบุคคล เพ่ือสงเสริม 

สนับสนุนการจัดและพัฒนาการศึกษาในเขตพ้ืนท่ีการศึกษา 
7. จัดระบบการประกันคุณภาพการศึกษา และประเมินผลสถานศึกษาในเขตพ้ืนท่ี

การศึกษา 
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สํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 16 

คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ 
ประเมินผล และนิเทศการศึกษา    

(ก.ต.ป.น.) 
หนวยตรวจสอบภายใน 

กลุม
อํานวย
การ 

กลุม
นโยบาย

และ
แผน 

กลุม
บริหาร 
งาน

บุคคล 

กลุม
สงเสริม
การจัด

การศึกษา 

กลุมนิเทศ 
ติดตาม และ
ประเมนิผล 
การจดัการ

ศึกษา 

กลุม
บริหารงาน

การเงิน
และ

สินทรัพย 

สถานศึกษา 

กลุมสงเสรมิ
การศึกษา
ทางไกล 

เทคโนโลยี
สารสนเทศและ

การสื่อสาร 

กลุมพัฒนา
ครูและ
บุคลากร
ทางการ
ศึกษา 

กลุมกฎหมายและคด ี

8. ประสาน สงเสริม สนับสนุน การจัดการศึกษาของสถานศึกษาเอกชน องคกรปกครอง
สวนทอง ถ่ิน รวม ท้ังบุคคล องคกรชุมชน องคกรวิ ชาชีพ สถาบันศาสนา               
สถานประกอบการและสถาบันอ่ืนท่ีจัดการศึกษารูปแบบท่ีหลากหลายในเขตพ้ืนท่ี
การศึกษา 

9. ดําเนินการและประสาน สงเสริม สนับสนุนการวิจัยและพัฒนาการศึกษาในเขตพ้ืนท่ี
การศึกษา  

10. ประสาน สงเสริม การดําเนินการของคณะอนุกรรมการ และคณะทํางานดาน
การศึกษา 

11. ประสานการปฏิบัติราชการท่ัวไปกับองคกรหรือหนวยงานตาง ๆ ท้ังภาครัฐ เอกชน 
และองคกรปกครองสวนทองถ่ินในฐานะสํานักงานผูแทนกระทรวงศึกษาธิการ ในเขต
พ้ืนท่ีการศึกษา 

12. การปฏิบัติหนาท่ีอ่ืนเก่ียวกับกิจการภายในเขตพ้ืนท่ีการศึกษาท่ีมิไดระบุใหเปนหนาท่ี
ของหนวยงานใดโดยเฉพาะ หรือปฏิบัติงานอ่ืนท่ีไดรับมอบหมาย 

2.2 ผังโครงสรางการบริหารจัดการศึกษา  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
(ราชกิจจานุเบกษา เลม 134 ตอนพิเศษ 295 ง ลงวันท่ี 29 พฤศจิกายน 2560) 
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2.3 ท่ีตั้ง  
สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 16 ตั้งอยูเลขท่ี 174 ถนนสงขลา-นาทวี            

ตําบลเขารูปชาง อําเภอเมือง จังหวัดสงขลา โดยมีอาคารปฏิบัติงาน ดังนี้ อาคารสํานักงานเขตพ้ืนท่ี
การศึกษามัธยมศึกษา เขต 16 เปนสวนปฏิบัติงานของกลุมอํานวยการ กลุมบริหารงานการเงินและ
สินทรัพย  กลุมนโยบายและแผน กลุมสงเสริมการจัดการศึกษา กลุมบริหารงานบุคคล กลุมกฎหมายและ
คดี กลุมพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา หองประชุมวิบูลรัก และอาคารกลุมนิเทศ ติดตามและ
ประเมินผลการจัดการศึกษา หนวยตรวจสอบภายใน หองประชุมคชาธาร และเปนแหลงเรียนรูท่ีมีชีวิต            
ของสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 16 

 2.4 ขอมูลทางการศึกษา 
ตารางท่ี 1 แสดงจํานวนสถานศึกษาสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 16             
จําแนกตามระดับการศึกษาท่ีเปดสอน ปการศึกษา 2562 

จังหวัด ระดับมัธยมศึกษาปท่ี 1-6 
ระดับมัธยมศึกษาปท่ี1-6และ

ประกาศนียบัตรวิชาชีพ 
รวม 

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

 
ตารางท่ี 2 แสดงจํานวนสถานศึกษาสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 16 จําแนกตาม
ขนาดของสถานศึกษา ปการศึกษา 2562 

จังหวัด รวม 
ขนาดเล็ก 

(นร.1-500 คน) 
ขนาดกลาง 

(นร.501-1,500คน) 
ขนาดใหญ 

(นร.1,501-2,500 คน) 
ขนาดใหญพิเศษ 

(นร.2,501 คน ข้ึนไป) 
สงขลา 41 21 11 3 6 
สตูล 12 4 5 3 - 

รวม(แหง)   
(รอยละ) 

53 
100.00 

25 
47.17 

16 
30.19 

6 
11.32 

6 
11.32 

 
ตารางท่ี 3 แสดงจํานวนสถานศึกษาจําแนกตามขนาด เปรียบเทียบปการศึกษา 2557-2560 

ขนาดโรงเรียน 
ปการศึกษา เพ่ิม/ลด 

2557 2558 2559 2560 2561 2562 
2559: 
2560 

2561: 
2562 

ขนาดเล็ก (นร.1-500 คน) 24 26 26 25 25 25 -1 - 
ขนาดกลาง (นร.501-1,500 คน) 16 14 14 16 16 16 +2 - 
ขนาดใหญ (นร.1,501-2,500 คน) 6 6 7 6 6 6 -1 - 
ขนาดใหญพิเศษ (นร.2,501 คนข้ึนไป) 7 7 6 6 6 6 - - 

รวม 53 53 53 53 53 53 - - 
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ตารางท่ี 4 แสดงจํานวนนักเรียน หองเรียน สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 16               
จําแนกตาม ระดับการศึกษาและชั้นเรียน ปการศึกษา 2562  

ระดับการศึกษา/ชั้น 
จังหวัดสงขลา จังหวัดสตูล รวม 

นักเรียน หองเรียน นักเรียน หองเรียน นักเรียน หองเรียน 
มัธยมศึกษาปท่ี 1 8,499 245 1,953 58 10,452 303 
มัธยมศึกษาปท่ี 2 8,583 251 1,917 56 10,500 307 
มัธยมศึกษาปท่ี 3 8,138 247 1,912 54 10,050 301 
รวมมัธยมศึกษาตอนตน 25,220 743 5,782 168 31,002 911 
มัธยมศึกษาปท่ี 4 5,824 180 1,557 48 7,381 228 
มัธยมศึกษาปท่ี 5 5,507 177 1,441 48 6,948 225 
มัธยมศึกษาปท่ี 6 5,422 174 1,256 47 6,678 221 
รวมมัธยมศึกษาตอนปลาย 16,753 531 4,254 143 21,007 674 
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ ช้ันปท่ี 1 48 2 - - 48 2 
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ ช้ันปท่ี 2 51 2 - - 51 2 
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ ช้ันปท่ี 3 51 2 - - 51 2 
รวมประกาศนียบัตรวิชาชีพ 150 6 - -  6 
รวมท้ังสิ้น 42,123 1,280 10,036 311 52,159 1,591 
ขอมูล ณ วันท่ี 10 มิถุนายน 2562 
 
ตารางท่ี 5 แสดงจํานวนผูบริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษาท่ีปฏิบัติงานในสถานศึกษา  
สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 16 ปการศึกษา 2562 
 

จังหวัด ผูบริหาร ครูผูสอน 
พนักงาน
ราชการ 

ลูกจาง
ชั่วคราว 

ครูมาชวย
ราชการ 

รวม 

สงขลา 104 2,260 31 28 10 2,433 
สตูล 33 549 18 1 1 602 
รวม 137 2,809 49 29 11 3,035 

 

ขอมูล ณ วันท่ี 10 มิถุนายน 2562 
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ตารางท่ี 6 แสดงจํานวนขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาท่ีปฏิบัติงานในสํานักงานเขตพ้ืนท่ี
การศึกษามัธยมศึกษา เขต 16 ปงบประมาณ พ.ศ. 2562 
 

กลุม/หนวย ขาราชการ ลูกจางประจํา ลูกจางชั่วคราว รวม 
ผูบริหารการศึกษา 1 - - 1 
กลุมอํานวยการ 4 4 6 14 
กลุมสงเสริมการจัดการศึกษา 9 - 2 11 
กลุมบริหารงานบุคคล 7 - 3 10 
กลุมนโยบายและแผน 6 - 1 7 
กลุมนิเทศ ติดตาม และประเมินผล
การจัดการศึกษา 

14 - - 14 

กลุมบริหารงานการเงินและสินทรัพย 6 - 2 8 
กลุมพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา 2 - - 2 
หนวยตรวจสอบภายใน 1 - 1 2 
กลุมกฎหมายและคดี 2 - - 2 
กลุมสงเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร 

- - - - 

รวม 52 4 15 71 
 

ขอมูล ณ วันท่ี 10 พฤศจิกายน 2562 
 

2.5 ผลการดําเนินงาน ปงบประมาณ พ.ศ. 2561 
ผลจากการดําเนินงานการพัฒนาคุณภาพการศึกษาและการดําเนินการท่ีมีสวนรวม            

จาก ทุกภาคสวน  ในการจัดการศึกษาใหไดมาตรฐาน และรวมกันปฏิบัติงานตามภารกิจ อํานาจหนาท่ี
ภายใต กลยุทธของสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน กลยุทธสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 16 มีผลการดําเนินงานในแตละดาน ดังนี้ 

2.5.1 ดานโอกาสทางการศึกษา 
- นักเรียนจบชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 3 ศึกษาตอ ปการศึกษา 2561-2562 

 

ตารางท่ี 7 แสดงจํานวนนักเรียนจบชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 3 ศึกษาตอ ปการศึกษา 2561-2562 
 

จังหวัด 

นักเรียน
จบ

การศึกษา 
ชั้น ม.3 

ศึกษาตอ ปการศึกษา 2561 
ไม

ศึกษา
ตอ 

นักเรียน
จบ

การศึกษา 
ชั้น ม.3 

ศึกษาตอ ปการศึกษา 2562 
ไมศึกษา

ตอ 
สาย

สามัญ 
สาย

อาชีพ 
รวม 

สาย
สามัญ 

สาย
อาชีพ 

รวม 

สงขลา 8,925 7,218 1,659 8,877 48 7,178 6,447 677 7,124 54 
สตูล 1,624 1,480 136 1,616 8 1,576 1,425 149 1,574 2 
รวม 10,549 8,698 1,795 10,493 56 8,754 7,872 826 8,698 56 
รอยละ 100 82.45 17.02 99.47 0.53 100 89.92 9.44 99.36 0.64 

-  
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- นักเรียนจบชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 6 ศึกษาตอ ปการศึกษา 2561-2562 
ตารางท่ี 8 แสดงจํานวนนักเรียนจบชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 6 ศึกษาตอ ปการศึกษา 2561-2562 
 

จังหวัด 

นักเรียน
จบ

การศึกษา 
ชั้น ม.6 

ศึกษาตอ ปการศึกษา 2561 
ไม

ศึกษา
ตอ 

นักเรียน
จบ

การศึกษา 
ชั้น ม.6 

ศึกษาตอ ปการศึกษา 2562 
ไม

ศึกษา
ตอ 

สถาบัน 
การศึกษา
ของรัฐ 

สถาบันการ 
ศึกษาของ
เอกชนและ

อื่นๆ 

รวม 
สถาบัน 

การศึกษา
ของรัฐ 

สถาบันการศึกษา
ของเอกชนและ

อื่นๆ 
รวม 

สงขลา 5,200 3,769 1,380 5,149 7 5,047 4,113 872 4,985 62 
สตูล 1,225 1,150 47 1,197 3 1,141 1,093 35 1,128 13 
รวม 6,425 4,919 1,427 6,346 10 6,188 5,206 907 6,113 75 
รอยละ 100 76.56 22.21 98.77 0.16 100 84.13 14.66 98.79 1.21 

 
- นักเรียนออกกลางคัน ปการศึกษา 2559-2561 

ตารางท่ี 9 แสดงจํานวนนักเรียนออกกลางคัน ปการศึกษา 2559-2561 

ระดับชั้น 

ปการศึกษา 2559 ปการศึกษา 2560 ปการศึกษา 2561 

นักเรียน 
ท้ังหมด 

นักเรียน 
ออก

กลางคัน 

คิดเปน
รอยละ 

นักเรียน 
ท้ังหมด 

นักเรียน 
ออก

กลางคัน 

คิดเปน
รอยละ 

นักเรียน 
ท้ังหมด 

นักเรียน 
ออก

กลางคัน 

คิดเปน
รอยละ 

ม.1 10,484 26 0.25 10,797 16 0.15 10,764 14 0.13 

ม.2 10,691 54 0.51 9,960 16 0.16 10,601 18 0.17 

ม.3 10,601 26 0.25 9,605 15 0.16 9,635 17 0.18 

ม.4 7,550 11 0.15 7,156 9 0.13 7,327 17 0.23 

ม.5 7,148 10 0.14 6,883 7 0.1 6,928 9 0.13 

ม.6 6,889 5 0.07 6,573 8 0.12 6,715 2 0.03 

รวม 53,363 132 0.25 50,974 71 0.14 51,970 77 0.15 

ปวช. 1 48 - 0.00 54 - - 56 1 1.79 

ปวช. 2 41 - 0.00 40 - - 53 2 3.77 

ปวช. 3 45 - 0.00 31 - - 39 - - 
รวม
ปวช. 134 - 0.00 125 - - 148 3 2.03 
รวม

ท้ังสิ้น 
53,497 132 0.25 51,099 71 0.14 52,118 80 0.15 
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2.5.2  ดานคุณภาพ 
2.5.2.1 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 3  

ตารางท่ี 10 แสดงผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติข้ันพ้ืนฐาน (O-NET) ระดับเขตพ้ืนท่ีการศึกษา   
ปการศึกษา 2556-2561  

วิชา 
ปการศึกษา

2556 
ปการศึกษา

2557 
ปการศึกษา

2558 
ปการศึกษา

2559 
ปการศึกษา

2560 
ปการศึกษา

2561 
ภาษาไทย 47.77 37.51 44.47 50.56 52.74 60.06 
คณิตศาสตร 27.44 32.66 36.58 33.71 30.70 34.38 
วิทยาศาสตร 40.87 42.34 40.98 37.73 34.75 39.62 
สังคมศึกษาฯ 42.76 50.36 50.24 52.94 - - 
ภาษาอังกฤษ 31.29 27.70 31.99 33.65 31.63 30.63 
รวมเฉลี่ย 38.03 38.10 40.90 41.70 37.46 41.17 
 
ตารางท่ี 11 แสดงผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติข้ันพ้ืนฐาน (O-NET) ปการศึกษา 2559-2561 
เปรียบเทียบระดับเขตพ้ืนท่ีการศึกษา ระดับภาค  ระดับสังกัดและระดับประเทศ 
 

วิชา 
ระดับเขตพ้ืนท่ี 

+/- 
ระดับสังกัด 

+/- 
ระดับประเทศ 

+/- 
2559 2560 2561 2559 2560 2561 2559 2560 2561 

ภาษาไทย 50.56 52.74 60.06 7.32 46.81 48.77 55.04 6.27 46.36 48.29 54.42 6.13 
ภาษาอังกฤษ 33.65 31.63 30.63 -1.00 31.39 30.14 29.10 -1.04 31.80 30.45 29.45 -1.00 
คณิตศาสตร 33.71 30.70 34.38 3.68 29.53 26.55 30.28 3.73 29.31 26.30 30.04 3.74 
วิทยาศาสตร 37.73 34.75 39.62 4.87 35.12 32.47 36.43 3.96 34.99 32.28 36.10 3.82 

รวมเฉลี่ย 38.91 37.45 41.17 3.72 35.71 34.48 37.71 3.23 35.62 34.33 37.50 3.17 

 
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 6  

ตารางท่ี 12 แสดงผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติข้ันพ้ืนฐาน (O-NET) ระดับเขตพ้ืนท่ีการศึกษา   
ปการศึกษา 2556-2561  
 

วิชา 
ปการศึกษา

2556 
ปการศึกษา

2557 
ปการศึกษา

2558 
ปการศึกษา

2559 
ปการศึกษา

2560 
ปการศึกษา

2561 
ภาษาไทย 54.06 55.85 54.12 58.30 54.15 51.63 
คณิตศาสตร 22.80 24.35 29.84 28.14 28.09 35.04 
วิทยาศาสตร 32.09 34.48 35.02 33.22 31.50 32.09 
สังคมศึกษาฯ 35.40 39.32 41.92 38.76 37.36 37.18 
ภาษาอังกฤษ 26.65 24.74 26.33 29.40 30.20 33.33 
รวมเฉลี่ย 34.20 35.80 37.50 37.60 36.26 37.85 
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ตารางท่ี 13 แสดงผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ ข้ันพ้ืนฐาน (O-NET) ปการศึกษา             
2559-2561  เปรียบเทียบระดับเขตพ้ืนท่ีการศึกษา ระดับสังกัดและระดับประเทศ 
 

วิชา 
ระดับเขตพ้ืนท่ี 

+/- 
ระดับสังกัด 

+/- 
ระดับประเทศ 

+/- 
2559 2560 2561 2559 2560 2561 2559 2560 2561 

ภาษาไทย 58.30 54.15 51.63 -2.52 53.09 50.07 48.16 -1.91 52.29 49.25 47.31 -1.94 
สังคมศึกษา 38.76 37.36 37.18 -0.18 36.17 34.96 35.48 0.52 35.89 34.70 35.16 0.46 
ภาษา 
อังกฤษ 

29.40 30.20 33.33 3.13 27.35 27.91 31.15 3.24 27.76 28.31 31.41 3.10 

คณิตศาสตร 28.14 28.09 35.04 6.95 24.90 24.64 31.04 6.40 24.88 24.53 30.72 6.19 
วิทยาศาสตร 33.22 31.50 32.09 0.59 31.77 29.48 30.75 1.27 31.62 29.37 30.51 1.14 
รวมเฉลี่ย 37.56 36.26 37.85 1.59 34.66 33.41 35.32 1.91 34.49 33.23 35.02 1.79 
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สวนที่ 2 

บริบทท่ีเกี่ยวของ 

1. นโยบายในการพัฒนาการศึกษา 
ยุทธศาสตรชาติ  (พ.ศ. 2561-2580) 

 “ประเทศไทยมีความม่ันคง ม่ังค่ัง ยั่งยืน เปนประเทศพัฒนาแลว ดวยการพัฒนาตามหลัก

ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” หรือเปนคติพจนประจําชาติวา “ม่ันคง ม่ังค่ัง ยั่งยืน” เพ่ือสนองตอบตอ

ผลประโยชนแหงชาติ อันไดแก การมีเอกราช อธิปไตย การดํารงอยูอยางม่ันคง และยั่งยืนของสถาบันหลัก

ของชาติและประชาชนจากภัยคุกคามทุกรูปแบบ การอยูรวมกันในชาติอยางสันติสุข เปนปกแผน มีความ

ม่ันคงทางสังคมทามกลางพหุสังคมและการมีเกียรติและศักดิ์ศรีของความเปนมนุษย ความเจริญเติบโต  

ของชาติ ความเปนธรรมและความอยูดีมีสุขของประชาชน ความยั่งยืนของฐานทรัพยากรธรรมชาติ

สิ่งแวดลอม ความม่ันคงทางพลังงานและอาหาร ความสามารถในการรักษาผลประโยชนของชาติภายใตการ

เปลี่ยนแปลงของสภาวะแวดลอมระหวางประเทศและการอยูรวมกันอยางสันติประสานสอดคลองกับ     

ดานความม่ันคงในประชาคมอาเซียนและประชาคมโลกอยางมีเกียรติและศักดิ์ศรี 

 ความ ม่ันคง  หมายถึง   การ มีความ ม่ันคงปลอดภัยจากภัยและเปลี่ ยนแปลง                

ท้ังภายในประเทศและภายนอกประเทศในทุกระดับ ท้ังระดับประเทศ สังคม ชุมชน ครัวเรือน และปจเจก

บุคคล และมีความม่ันคงในทุกมิติ ท้ังมิติทางการทหาร เศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดลอม และการเมือง เชน 

ประเทศมีความม่ันคงในเอกราชและอธิปไตยมีการปกครองระบอบประชาธิปไตยท่ีมีพระมหากษัตริย        

ทรงเปนประมุข สถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริยมีความเขมแข็งเปนศูนยกลางและเปนท่ียึดเหนี่ยว

จิตใจของประชาชน มีระบบการเมืองท่ีม่ันคงเปนกลไกท่ีนําไปสูการบริหารประเทศท่ีตอเนื่องและโปรงใส

ตามหลักธรรมาภิบาล สังคมมีความปรองดองและความสามัคคี สามารถผนึกกําลังเพ่ือพัฒนาประเทศ 

ชุมชนมีความเขมแข็ง ครอบครัวมีความอบอุน ประชาชนมีความม่ันคงในชีวิต มีงานและรายไดท่ีม่ันคง

พอเพียงกับการดํารงชีวิต มีการออมสําหรับวัยเกษียณ ความม่ันคงของอาหารพลังงาน และน้ํา มีท่ีอยูอาศัย

และความปลอดภัยในชีวิตทรัพยสิน ความม่ังค่ัง หมายถึง ประเทศไทยมีการขยายตัวของเศรษฐกิจอยาง

ตอเนื่องและมีความยั่งยืนจนเขาสูกลุมประเทศรายไดสูง ความเหลื่อมล้ําของการพัฒนาลดลง ประชากร     

มีความอยูดีมีสุขไดรับผลประโยชนจากการพัฒนาอยางเทาเทียมกันมากข้ึน และมีการพัฒนาอยางท่ัวถึง         

ทุกภาคสวนมีคุณภาพชีวิตตามมาตรฐานขององคการสหประชาชาติ ไมมีประชาชนท่ีอยู ในภาวะ               

ความยากจนเศรษฐกิจในประเทศมีความเขมแข็ง ขณะเดียวกันตองมีความสามารถในการแขงขันประเทศ

ตางๆ ท้ังในตลาดโลกและตลาดภายในประเทศเพ่ือใหสามารถสรางรายไดท้ังจากภายในและภายนอก

ประเทศตลอดจนมีการสรางฐานเศรษฐกิจและสังคมแหงอนาคตเพ่ือใหสอดรับกับบริบทการพัฒนา         

ท่ีเปลี่ยนแปลงไป และประเทศไทยมีบทบาทท่ีสําคัญในเวทีโลก และมีความสัมพันธทางเศรษฐกิจและ

การคาอยางแนนแฟนกับประเทศ  ในภูมิภาคเอเซียเปนจุดสําคัญของเชื่อมโยงในภูมิภาค ท้ังการ     

คมนาคมขนสง การผลิต การคา การลงทุน และการทําธุรกิจ เพ่ือใหเปนพลังในการพัฒนา นอกจากนี้             



 
 
ยังมีความสมบูรณในทุนท่ีจะสามารถสรางการพัฒนาตอเนื่องไปได ไดแกทุนมนุษย ทุนทางปญญา               

ทุนทางเงิน ทุนท่ีเปนเครื่องมือเครื่องจักร ทุนทางสังคม และทุนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 

 ความยั่งยืน หมายถึง การพัฒนาท่ีสามารถสรางความเจริญ รายได และคุณภาพชีวิตของ

ประชาชนใหเพ่ิมข้ึนอยางตอเนื่อง ซ่ึงเปนการเจริญเติบโตของเศรษฐกิจท่ีอยูบนหลักการใช การรักษาและ

การฟนฟูความสามารถในการรองรับและเยียวยาของระบบนิเวศ การผลิตและการบริโภคเปนมิตรกับ

สิ่งแวดลอมและสอดคลองกับเปาหมายการพัฒนาท่ียั่งยืน ทรัพยากรธรรมชาติมีความอุดมสมบูรณมากข้ึน

และสิ่งแวดลอมมีคุณภาพดีข้ึน คนมีความรับผิดชอบตอสังคม มีความเอ้ืออาทร เสียสละเพ่ือผลประโยชน

สวนรวม รัฐบาลมีนโยบายท่ีมุงประโยชนสวนรวมอยางยั่งยืนและใหความสําคัญกับการมีสวนรวมของ

ประชาชน และทุกภาคสวนในสังคมยึดถือและปฏิบัติตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเพ่ือการพัฒนา

อยางสมดุล มีเสถียรภาพ และยั่งยืน 

 โดยมีเปาหมายการพัฒนาประเทศ คือ “ประเทศชาติ ม่ันคง ประชาชนมีความสุข 

เศรษฐกิจพัฒนาอยางตอเนื่อง สังคมเปนธรรม ฐานทรัพยากรธรรมชาติยั่งยืน” โดยยกระดับศักยภาพของ

ประเทศในหลากหลายมิติ พัฒนาในทุกมิติและในทุกชวงวัยใหเปนคนดี เกง และมีคุณภาพ สรางโอกาสและ

ความเสมอภาคทางสังคม สรางการเติบโตบนคุณภาพชีวิตท่ีเปนมิตรกับสิ่งแวดลอม และมีภาครัฐของ

ประชาชนเพ่ือประชาชนและประโยชนสวนรวม โดยการประเมินผลการพัฒนาตามยุทธศาสตรชาติ 

ประกอบดวย  

1. ความอยูดีมีสุขของคนไทยและสังคมไทย 

2. ขีดความสามารถในการแขงขัน การพัฒนาเศรษฐกิจ และการกระจายรายได 

3. การพัฒนาทรัพยากรมนุษยของประเทศ 

4. ความเทาเทียมและความเสมอภาคของสังคม 

5. ความหลากหลายทางชีวภาพ คุณภาพสิ่งแวดลอม และความยั่งยืนของ

ทรัพยากรธรรมชาติ 

6. ประสิทธิภาพการบริหารจัดการและการเขาถึงการใหบริการของภาครัฐ 

ประเด็นยุทธศาสตรชาติ 

  เพ่ือใหประเทศไทยสามารถยกระดับการพัฒนาใหบรรลุตามวิสัยทัศน “ประเทศไทย               

มีความม่ันคง ม่ังค่ัง ยั่งยืน เปนประเทศพัฒนาแลว ดวยการพัฒนาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” 

และเปาหมายการพัฒนาประเทศขางตน จึงจําเปนตองกําหนดยุทธศาสตรการพัฒนาประเทศระยะยาวท่ีจะ

ทําใหประเทศไทยมีความม่ันคงในเอกราชและอธิปไตย มีภูมิคุมกันตอการเปลี่ยนแปลงจากปจจัยภายใน

และภายนอกประเทศในทุกมิติทุกรูปแบบและทุกระดับ ภาคเกษตรกรรม ภาคอุตสาหกรรม และ          

ภาคบริการของประเทศไดรับการพัฒนายกระดับไปสูการใชเทคโนโลยีและนวัตกรรมในการสรางมูลคาเพ่ิม

และพัฒนากลไกท่ีสําคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจใหมท่ีจะสรางและเพ่ิมศักยภาพในการแขงขันของ

ประเทศ เพ่ือยกระดับฐานรายไดของประชาชนในภาพรวมและกระจายผลประโยชนไปสูภาคสวนตางๆ           

ไดอยางเหมาะสม คนไทยไดรับการพัฒนาใหเปนคนดี เกง มีวินัย คํานึงถึงประโยชนสวนรวมและมีศักยภาพ              
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ในการคิดวิเคราะห สามารถ “รู รับ ปรับใช” เทคโนโลยีใหมไดอยางตอเนื่อง สามารถเขาถึงบริการพ้ืนฐาน 

ระบบสวัสดิการ และกระบวนการยุติธรรมไดอยางเทาเทียมกัน โดยไมมีใครถูกท้ิงไวขางหลัง 

  การพัฒนาประเทศในชวงระยะเวลาของยุทธศาสตรชาติ จะมุงเนนการสรางสมดุลระหวาง

การพัฒนาความม่ันคง เศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดลอม โดยการมีสวนรวมของทุกภาคสวนในรูปแบบ 

“ประชารัฐ” โดยประกอบดวย 6 ยุทธศาสตร ไดแก ยุทธศาสตรชาติดานความม่ันคง ยุทธศาสตรชาติ ดาน

การสรางความสามารถในการแขงขัน ยุทธศาสตรชาติดานการพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพทรัพยากร

มนุษย ยุทธศาสตรชาติดานการสรางโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม ยุทธศาสตรชาติดานการสรางการ

เติบโตบนคุณภาพชีวิตท่ีเปนมิตรกับสิ่งแวดลอม และยุทธศาสตรชาติดานการปรับสมดุลและพัฒนาระบบ

การบริหารจัดการภาครัฐ โดยแตละยุทธศาสตรมีเปาหมายและประเด็นการพัฒนา ดังนี้ 

1. ยุทธศาสตรชาติดานความม่ันคง มีเปาหมายการพัฒนาท่ีสําคัญ คือ ประเทศชาติม่ันคง

ประชาชนมีความสุข เนนการบริหารจัดการสภาวะแวดลอมของประเทศใหมีความม่ันคง ปลอดภัย เอกราช

อธิปไตย และมีความสงบเรียบรอยในทุกระดับ ตั้งแตระดับชาติ สังคม ชุมชน มุงเนนการพัฒนาคน 

เครื่องมือ เทคโนโลยี และระบบฐานขอมูลขนาดใหญใหมีความพรอมสามารถรับมือกับภัยคุกคาม และภัย

พิบัติไดทุกรูปแบบ และทุกระดับความรุนแรง ควบคูไปกับการปองกันและแกไขปญหาดานความม่ันคงท่ีมี

อยูในปจจุบัน และท่ีอาจจะเกิดข้ึนในอนาคต ใชกลไกการแกไขปญหาแบบบูรณาการท้ังกับสวนราชการ 

ภาคเอกชน ประชาสังคม และองคกรท่ีไมใชรัฐ รวมถึงประเทศเพ่ือนบานและมิตรประเทศท่ัวโลกบน

พ้ืนฐานของหลักธรรมาภิบาล เพ่ือเอ้ืออํานวยประโยชนตอการดําเนินการของยุทธศาสตรชาติดานอ่ืนๆ ให

สามารถขับเคลื่อนไปไดตามทิศทางและเปาหมายท่ีกําหนด 

2. ยุทธศาสตรชาติดานการสรางความสามารถในการแขงขัน มีเปาหมายการพัฒนา           

ท่ีมุงเนนการยกระดับศักยภาพของประเทศในหลากหลายมิติ บนพ้ืนฐานแนวคิด 3 ประการ ไดแก (1) “ตอ

ยอดอดีต” โดยมองกลับไปท่ีรากเหงาทางเศรษฐกิจ อัตลักษณ วัฒนธรรม ประเพณี วิถีชีวิตและจุดเดนทาง

ทรัพยากรธรรมชาติท่ีหลากหลาย รวมท้ังความไดเปรียบเชิงเปรียบเทียบของประเทศในดานอ่ืนๆ นํามา

ประยุกตผสมผสานกับเทคโนโลยีและนวัตกรรม เพ่ือใหสอดรับกับบริบทของเศรษฐกิจและสังคมโลก

สมัยใหม (2) “ปรับปจจุบัน” เพ่ือปูทางสูอนาคต ผานการพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐานของประเทศในมิติตางๆ 

ท้ังโครงขายระบบคมนาคมและขนสง โครงสรางพ้ืนฐานวิทยาศาสตร เทคโนโลยี และดิจิทัล และการปรับ

สภาพแวดลอมใหเอ้ือตอการพัฒนาอุตสาหกรรมและบริการอนาคต และ (3) “สรางคุณคาใหมในอนาคต” 

ดวยการเพ่ิมศักยภาพของผูประกอบการ พัฒนาคนรุนใหมรวมถึงปรับรูปแบบธุรกิจ เพ่ือตอบสนองตอความ

ตองการของตลาด ผสมผสานกับยุทธศาสตรท่ีรองรับอนาคต บนพ้ืนฐานของการตอยอดอดีตและ        

ปรับปจจุบัน พรอมท้ังการสงเสริมและสนับสนุนจากภาครัฐใหประเทศไทยสามารถสรางฐานรายไดและ     

การจางงานใหม ขยายโอกาสทางการคาและการลงทุนในเวทีโลก ควบคูไปกับการยกระดับรายไดและ          

การ กินดีอยู ดี  รวมถึงการ เ พ่ิม ข้ึนของคนชั้นกลางและลดความเหลื่ อมล้ํ าของคนในประเทศ                   

ไดในคราวเดียวกัน 
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3. ยุทธศาสตรชาติดานการพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพทรัพยากรมนุษย มีเปาหมาย

การพัฒนาท่ีสําคัญเพ่ือพัฒนาคนในทุกมิติและในทุกชวงวัยใหเปนคนดี เกง และมีคุณภาพ โดยคนไทยมี

ความพรอมท้ังกาย ใจ สติปญญา มีพัฒนาการท่ีดีรอบดานและมีสุขภาวะท่ีดีในทุกชวงวัยมีจิตสาธารณะ 

รับผิดชอบตอสังคมและผูอ่ืน มัธยัสถ อดออม โอบออมอารี มีวินัย รักษาศีลธรรมและเปนพลเมืองดีของชาติ 

มีหลักคิดท่ีถูกตอง มีทักษะท่ีจําเปนในศตวรรษท่ี 21 มีทักษะสื่อสาร ภาษาอังกฤษและภาษาท่ีสาม และ

อนุรักษภาษาทองถ่ิน มีนิสัยรักการเรียนรู และการพัฒนาตนเองอยางตอเนื่องตลอดชีวิต สูการเปนคนไทยท่ี

มีทักษะสูง เปนนวัตกร นักคิด ผูประกอบการ เกษตรกรยุคใหมและอ่ืนๆ โดยมีสัมมาชีพตามความถนัดของ

ตนเอง 

4. ยุทธศาสตรชาติดานการสรางโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม มีเปาหมาย          

การพัฒนาท่ีใหความสําคัญกับการดึงเอาพลังของภาคสวนตาง ๆ ท้ังภาคเอกชน ประชาสังคม ชุมชนทองถ่ิน 

มารวมขับเคลื่อน โดยการสนับสนุนการรวมตัวของประชาชนในการรวมคิดรวมทําการเสริมสรางความ

เขมแข็งของชุมชนในการจัดการตนเอง และการเตรียมความพรอมของประชากรไทยท้ังในมิติสุขภาพ 

เศรษฐกิจ สังคมและสภาพแวดลอมใหเปนประชากรท่ีมีคุณภาพ สามารถพ่ึงตนเองและทําประโยชนแก

ครอบครัว ชุมชนและสังคมใหนานท่ีสุด โดยรัฐใหหลักประกันการเขาถึงบริการและสวัสดิการท่ีมีคุณภาพ

อยางเปนธรรมและท่ัวถึง 

5. ยุทธศาสตรชาติดานการสรางการเติบโตบนคุณภาพชีวิตท่ีเปนมิตรกับสิ่งแวดลอม             

มีเปาหมายการพัฒนาท่ีสําคัญเพ่ือนําไปสูการบรรลุเปาหมายการพัฒนาท่ียั่งยืนในทุกมิติท้ังดานสังคม 

เศรษฐกิจ สิ่งแวดลอม ธรรมาภิบาล และความเปนหุนสวนความรวมมือระหวางกันท้ังภายในและภายนอก

ประเทศอยางบูรณาการ ใชพ้ืนท่ีเปนตัวตั้งในการกําหนดกลยุทธและแผนงานและการใหทุกฝายท่ีเก่ียวของ

ไดเขามามีสวนรวมในแบบทางตรงใหมากท่ีสุดเทาท่ีจะเปนไปได โดยเปนการดําเนินการบนพ้ืนฐาน         

การเติบโตรวมกัน ไมวาจะเปนเศรษฐกิจ สิ่งแวดลอม และคุณภาพชีวิตโดยใหความสําคัญกับการสรางสมดุล

ท้ัง 3 ดาน อันจะนําไปสูความยั่งยืนเพ่ือคนรุนตอไปอยางแทจริง 

6. ยุทธศาสตรชาติดานการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ               

มีเปาหมายการพัฒนาท่ีสําคัญเพ่ือปรับเปลี่ยนภาครัฐท่ียึดหลัก “ภาครัฐของประชาชนเพ่ือประชาชนและ

ประโยชนสวนรวม” โดยภาครัฐตองมีขนาดท่ีเหมาะสมกับบทบาทภารกิจ แยกแยะบทบาทหนวยงานของรัฐ

ท่ีทําหนาท่ีในการกํากับหรือในการใหบริการในระบบเศรษฐกิจท่ีมีการแขงขันมีสมรรถนะสูง ยึดหลัก     

ธรรมาภิบาล ปรับวัฒนธรรมการทํางานใหมุงผลสัมฤทธิ์และผลประโยชนสวนรวมมีความทันสมัย และ

พรอมท่ีจะปรับตัวใหทันตอการเปลี่ยนแปลงของโลกอยูตลอดเวลา โดยเฉพาะอยางยิ่งการนํานวัตกรรม 

เทคโนโลยีขอมูลขนาดใหญ ระบบการทํางานท่ีเปนดิจิทัลเขามาประยุกตใชอยางคุมคาและปฏิบัติงานเทียบ

ไดกับมาตรฐานสากล รวมท้ังมีลักษณะเปดกวาง เชื่อมโยงถึงกันและเปดโอกาสใหทุกภาคสวนเขามามีสวน

รวมเพ่ือตอบสนองความตองการของประชาชนไดอยางสะดวก รวดเร็ว และโปรงใส โดยทุกภาคสวนใน

สังคมตองรวมกันปลูกฝงคานิยมความซ่ือสัตยสุจริต ความมัธยัสถ และสรางจิตสํานึกในการปฏิเสธไมยอมรับ

การทุจริตประพฤติมิชอบอยางสิ้นเชิง นอกจากนั้น กฎหมายตองมีความชัดเจน มีเพียงเทาท่ีจําเปน มีความ
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ทันสมัย มีความเปนสากล มีประสิทธิภาพ และนําไปสูการลดความเหลื่อมล้ําและเอ้ือตอการพัฒนา โดย

กระบวนการยุติธรรมมีการบริหารท่ีมีประสิทธิภาพ เปนธรรมไมเลือกปฏิบัติ และการอํานวยความยุติธรรม

ตามหลักนิติธรรม 

แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับท่ี 12 (พ.ศ. 2560-2564) 

  สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติไดจัดทําแผนพัฒนา

เศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับท่ี 12 (พ.ศ. 2560-2564) เปนแผนแมบทในการพัฒนาประเทศ ระยะ 

5 ป โดยยึดหลัก “ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” การมีสวนรวมในการพัฒนา และการมุงเสริมสรางกลไก

การพัฒนาประเทศใหมีการพัฒนาเชิงบูรณาการระหวางหนวยงานโดยยึดพ้ืนท่ีเปนหลัก และกําหนดใหคน

เปนศูนยกลางการพัฒนา 

  แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับท่ี 12 มีวัตถุประสงคเพ่ือใหคนไทยทุกชวงวัย

มีทักษะ ความรูความสามารถและพัฒนาตนเองไดอยางตอเนื่องตลอดชีวิต มีระบบเศรษฐกิจท่ีมีโครงสราง 

ท่ีเขมแข็งมีเสถียรภาพ แขงขันไดยั่งยืน มีความม่ันคงทางพลังงาน มีการกระจายความเจริญสูภูมิภาคมี

โครงสรางพ้ืนฐานท่ีมีคุณภาพไดมาตรฐานสากล รักษาทุนธรรมชาติและคุณภาพสิ่งแวดลอมสูความสมดุล

ของระบบนิเวศ สรางความม่ันคงภายในประเทศ ปองกันและลดผลกระทบจากภัยคุกคามขามขาติ รวมท้ัง

ใหประเทศไทยมีบทบาทสําคัญตอความรวมมือในการพัฒนาภายใตกรอบขอตกลงตาง ๆ ในระดับ 

อนุภูมิภาค ภูมิภาค และโลก มีการกระจายอํานาจสูทองถ่ินมากข้ึนทําใหภาครัฐมีประสิทธิภาพสูงข้ึน 

สามารถใหบริการประชาชนไดอยางมีประสิทธิภาพ ท่ัวถึง ตรวจสอบไดและปราศจากคอรัปชั่นซ่ึงได

กําหนดใหการเสริมสรางและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษยเปนยุทธศาสตรหนึ่งในการขับเคลื่อนแผนให 

บรรลุเปาหมาย 

  การพัฒนาการศึกษาของชาติจึงเปนภารกิจหลักในการพัฒนาคน อันเปนรากฐานของ   

การพัฒนาประเทศในทุกระบบ โดยมีกรอบทิศทางการพัฒนาประเทศตามยุทธศาสตรชาติ ระยะ 20 ป  

(พ.ศ. 2561-2680) และแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับท่ี 12 (พ.ศ. 2560-2564) เปนกรอบ

ในการดํ า เนินการ เ พ่ือใหการ พัฒนาประเทศในทุกระบบมีความสอดคลอง กัน และนํ า ไปสู                      

การบรรลุเปาหมายของการพัฒนาประเทศให “ม่ันคง ม่ังค่ัง และยั่งยืน” 

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

  แนวคิดของการจัดการศึกษาตามแผนการศึกษาแหงชาติ ยึดหลักการ เปาหมาย และ

แนวคิดในการจัดการศึกษาเพ่ือใหประชาชนทุกคน ทุกชวงวัย ตั้งแตปฐมวัย วัยเรียน วัยทํางาน และ

ผูสูงอายุมีโอกาสในการศึกษาและการเรียนรูตลอดชีวิต เพ่ือใหแตละบุคคลไดพัฒนาตามความพรอมและ

ความสามารถใหบรรลุขีดสูงสุด มีความรู ทักษะ และคุณลักษณะท่ีพึงประสงคในการดํารงชีวิตและ            

การอยูรวมกับผูอ่ืนในสังคม รวมท้ังมีสมรรถนะในการทํางานเพ่ือการประกอบอาชีพตามความถนัดและ

ความสนใจ สอดคลองกับความตองการของตลาดแรงงานและการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ 

อันจะนําไปพัฒนาตนเอง ครอบครัว สังคม และประเทศชาติ แผนการศึกษาแหงชาติ จึงตองกําหนด

เปาหมายการจัดการศึกษาท่ีครอบคลุม โดยไมปลอยปละละเลยหรือท้ิงใครไวขางหลัง เปนการจัดการศึกษา
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สําหรับผูเรียนทุกกลุมเปาหมาย ไมวาจะเปนผูเรียน กลุมปกติ กลุมดอยโอกาสท่ีมีความยากลําบากและ   

ขาดโอกาสเนื่องดวยสภาวะทางเศรษฐกิจและภูมิสังคมการศึกษาจึงตองพัฒนาผูเรียนใหมีความรอบรู          

มีทักษะท่ีพรอมรับการเปลี่ยนแปลงอยางรวดเร็วของสังคมและวัฒนธรรมจากโลกภายนอก โดยยึดหลัก

ความพอประมาณ มีการตัดสินใจท่ีมีเหตุผล โดยพิจารณาจากเหตุปจจัยท่ีเก่ียวของตลอดจนคํานึงถึงผล        

ท่ีคาดวาจะเกิดข้ึนจากการกระทํานั้น อยางรอบคอบ และมีภูมิคุมกันท่ีดีในตัว ซ่ึงเปนการเตรียมตัวใหพรอม

รับผลกระทบและการเปลี่ยนแปลงดานตาง ๆ ท่ีจะเกิดข้ึนโดยคํานึงถึงความเปนไปไดของสถานการณตาง ๆ 

ท่ีคาดวาจะเกิดข้ึนในอนาคตท้ังใกลและไกล โดยใชความรอบรูเก่ียวกับวิชาการตาง ๆ ท่ีเก่ียวของอยาง    

รอบดานการจัดการศึกษาอยางมีคุณภาพและมีประสิทธิภาพใหกับประชาชนทุกคน เปนพันธกิจท่ีตองอาศัย

การมีสวนรวมของสังคมทุกภาคสวนจะไดรับการสงเสริมใหเขารวมจัดการศึกษา เสนอแนะ กํากับ ติดตาม 

และสนับสนุนการจัดการศึกษาในรูปแบบตาง ๆ ตามความพรอมเพ่ือประโยชนของสังคมโดยรวม             

แผนการศึกษาแหงชาติจึงตองพัฒนาคุณภาพและประสิทธิภาพการจัดการศึกษาของประเทศ เพ่ือสราง

หลักประกันวา เด็กปฐมวัยทุกคนจะไดรับการเตรียมความพรอมกอนเขาเรียนประถมศึกษา ทุกคนสําเร็จ

การศึกษาระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษาท่ีมีคุณภาพมีผลลัพธทางการเรียนท่ีมีประสิทธิภาพ ทุกคน

สามารถเขาถึงการศึกษาระดับอาชีวศึกษาและอุดมศึกษาดวยคาใชจายท่ีเหมาะสม และมีคุณภาพกําลัง

แรงงานท่ีมีทักษะท่ีจําเปน รวมถึงทักษะทางเทคนิคและอาชีพสําหรับการจางงาน การมีงานท่ีดีและ          

การเปนผูประกอบการกลุมผูพิการและดอยโอกาสเขาถึงการศึกษาและการฝกอาชีพทุกระดับอยางเทาเทียม 

มีการเพ่ิมจํานวนครูท่ีมีคุณภาพ เพ่ือการศึกษาสําหรับการพัฒนาอยางยั่งยืนและการมีวิถีชีวิตท่ียั่งยืน 

  วัตถุประสงคของแผนการศึกษาแหงชาติ  

1. เพ่ือพัฒนาระบบและกระบวนการจัดการศึกษาท่ีมีคุณภาพและมีประสิทธิภาพ 

2. เพ่ือพัฒนาคนไทยใหเปนพลเมืองดี มีคุณลักษณะ ทักษะและสมรรถนะท่ีสอดคลอง

กับบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พระราชบัญญัติการศึกษา

แหงชาติ และยุทธศาสตรชาติ 

3. เพ่ือพัฒนาสังคมไทยใหเปนสังคมแหงการเรียนรู และคุณธรรม จริยธรรม รูรักสามัคคี 

และรวมมือผนึกกําลังมุงสูการพัฒนาประเทศอยางยั่งยืน ตามหลักปรัชญาของ

เศรษฐกิจพอเพียง 

4. เพ่ือนําประเทศไทยกาวขามกับดักประเทศท่ีมีรายไดปานกลาง และความเหลื่อมล้ํา

ภายในประเทศลดลง 
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นโยบายสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ปงบประมาณ พ.ศ. 2563 

   วิสัยทัศน 
“สรางคุณภาพทุนมนุษย สูสังคมอนาคตท่ียั่งยืน” 

   พันธกิจ 
  1.จัดการศึกษาเพ่ือเสริมสรางความม่ันคงของสถาบันหลักของชาติและการปกครอง 
ในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข 
  2.พัฒนาผูเรียนใหมีความสามารถความเปนเลิศทางวิชาการเพ่ือสรางขีดความสามารถ 
ในการแขงขัน 
  3.พัฒนาศักยภาพและคุณภาพผูเรียนใหมีสมรรถนะตามหลักสูตรและคุณลักษณะ 
ในศตวรรษท่ี 21  
  4.สรางโอกาส ความเสมอภาค ลดความเหลื่อมล้ํา ใหผู เรียนทุกคนไดรับบริการ               
ทางการศึกษาอยางท่ัวถึงและเทาเทียม 
  5.พัฒนาผูบริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษาใหเปนมืออาชีพ 
  6.จัดการศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพชีว ิตที่เปนมิตรกับสิ ่งแวดลอม ยึดหลักปรัชญา            
ของเศรษฐกิจพอเพียง และเปาหมายการพัฒนาท่ียั่งยืน (Sustainable Development Goals: SDGs) 
  7.ปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการศึกษาทุกระดับ และจัดการศึกษาโดยใช 
เทคโนโลยดีิจิทัล (Digital Technology) เพ่ือพัฒนามุงสู Thailand 4.0 
   เปาหมาย 
  1.ผูเรียนมีความรักในสถาบันหลักของชาติ และยึดม่ันการปกครองระบอบประชาธิปไตย
อันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข มีทัศนคติท่ีถูกตองตอบานเมือง มีหลักคิดที่ถูกตอง และเปนพลเมือง
ดีของชาติ มีคุณธรรม จริยธรรม มีคานิยมท่ีพึงประสงค มีจิตสาธารณะ รับผิดชอบตอสังคมและผูอ่ืน 
ซ่ือสัตย สุจริต มัธยัสถ อดออม โอบออมอารี มีวินัย รักษาศีลธรรม 
  2.ผูเรียนท่ีมีความสามารถพิเศษดานวิทยาศาสตร คณิตศาสตร ศิลปะ ดนตรี กีฬา ภาษา 
และอ่ืน ๆ ไดรับการพัฒนาอยางเต็มตามศักยภาพ  
  3.ผูเรียน เปนบุคคลแหงการเรียนรู คิดริเริ่มและสรางสรรคนวัตกรรม มีความรู มีทักษะ  
มีสมรรถนะตามหลักสูตร และคุณลักษณะของผูเรียนในศตวรรษท่ี 21 มีสุขภาวะท่ีเหมาะสมตามวัย  
มีความสามารถในการพ่ึงพาตนเอง ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และการเปนพลเมือง  
พลโลกท่ีดี (Global Citizen) พรอมกาวสูสากล นําไปสูการสรางความสามารถในการแขงขันของประเทศ 
  4.ผูเรียนท่ีมีความตองการจําเปนพิเศษ (ผูพิการ) กลุมชาติพันธุ  กลุมผูดอยโอกาส  
และกลุมท่ีอยูในพ้ืนท่ีหางไกลทุรกันดาร ไดรับการศึกษาอยางท่ัวถึง เทาเทียม และมีคุณภาพ 
  5.ผูบริหาร ครู  และบุคลากรทางการศึกษาเปนบุคคลแหงการเรียนรู  มีความรู 
และจรรยาบรรณ ตามมาตรฐานวิชาชีพ 
  6.สถานศึกษาจัดการศึกษาเพ่ือการบรรลุเปาหมายการพัฒนาอยางยั่งยืน (Sustainable 
Development Goals: SDGs) และสรางเสริมคุณภาพชีวิตท่ีเปนมิตรกับสิ่งแวดลอม ตามหลักปรัชญา 
ของเศรษฐกิจพอเพียง 
  7.สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา สถานศึกษา 
มีสมดุลในการบริหารจัดการเชิงบูรณาการ มีการกํากับ ติดตาม ประเมินผล มีระบบขอมูลสารสนเทศ 
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ท่ี มีประสิทธิภาพ และการรายงานผลอยางเปนระบบ ใช งานวิจัย  เทคโนโลยีและนวัตกรรม 
ในการขับเคลื่อนคุณภาพการศึกษา 
  นโยบายสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 

สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ไดกําหนดนโยบายประจําปงบประมาณ  
พ.ศ. 2563 โดยยึดหลักของการพัฒนาท่ียั่งยืน และการสรางความสามารถในการแขงขันของประเทศ 
ในอนาคต เปนแนวทางในการจัดการศึกษา ข้ัน พ้ืนฐาน และสอดคลอง กับยุทธศาสตรชาติ  
พ.ศ. 2561 – 2580 แผนแมบทภายใตยุทธศาสตรชาติ (พ.ศ. 2561 - 2580) แผนปฏิรูปประเทศ 
ดานการศึกษา แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับท่ี 12 (พ.ศ. 2560 - 2564) แผนการศึกษา
แหงชาติ พ.ศ. 2560 – 2579 และมุงสู Thailand 4.0 ดังนี้ 
  นโยบายท่ี 1 ดานการจัดการศึกษาเพ่ือความม่ันคงของมนุษยและของชาติ 
  นโยบายท่ี 2 ดานการจัดการศึกษาเพ่ือเพ่ิมความสามารถในการแขงขันของประเทศ 
  นโยบายท่ี 3 ดานการพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพทรัพยากรมนุษย 
  นโยบายท่ี 4  ดานการสรางโอกาสในการเขาถึงบริการการศึกษาท่ีมีคุณภาพ มี
มาตรฐานและลดความเหลื่อมล้ําทางการศึกษา 
  นโยบายท่ี 5  ดานการจัดการศึกษาเพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิตท่ีเปนมิตรกับสิ่งแวดลอม 
  นโยบายท่ี 6 ดานการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการศึกษา 

มาตรการและแนวดําเนินการ 
  นโยบายท่ี 1 ดานการจัดการศึกษาเพ่ือความม่ันคงของมนุษยและของชาติ 
   เปาประสงค 
  1.  ผู เ รียนทุกคนท่ี มีพฤติกรรมท่ีแสดงออกถึงความรักในสถาบันหลักของชาติ  
ยึดม่ันการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข 
  2. ผูเรียนทุกคนมีทัศนคติท่ีดีตอบานเมือง มีหลักคิดท่ีถูกตอง เปนพลเมืองดีของชาติ           
มีคุณธรรม จริยธรรม มีคานิยมท่ีพึงประสงค มีจิตสาธารณะ มีจิตอาสา รับผิดชอบตอครอบครัว  
ผูอ่ืน และสังคมโดยรวม ซ่ือสัตย สุจริต มัธยัสถ อดออม โอบออมอารี มีวินัย และรักษาศีลธรรม 
  3. ผูเรียนทุกคนมีความรู ความเขาใจ และมีความพรอมสามารถรับมือกับภัยคุกคาม          
ทุกรูปแบบท่ีมีผลกระทบตอความม่ันคง เชน ภัยจากยาเสพติด ความรุนแรง การคุกคามในชีวิตและ
ทรัพยสิน การคามนุษย อาชญากรรมไซเบอร และภัยพิบัติตาง ๆ เปนตน 
  4. ผูเรียนในเขตพ้ืนท่ีเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใตไดรับโอกาส และ
การพัฒนาอยางเต็มศักยภาพ และมีคุณภาพสอดคลองกับบริบทของพ้ืนท่ี 
  5. ผูเรียนในเขตพ้ืนท่ีเฉพาะ กลุมชาติพันธุ กลุมผูดอยโอกาส และกลุมท่ีอยูในพ้ืนท่ี
หางไกลทุรกันดาร เชน พ้ืนท่ีสูง ชายแดน ชายฝงทะเล และเกาะแกง เปนตน ไดรับการบริการ 
ดานการศึกษาข้ันพ้ืนฐานท่ีมีคุณภาพ และเหมาะสมตรงตามความตองการ 
   ตัวชี้วัด 
  1. รอยละของผู เรียนท่ีมีพฤติกรรมท่ีแสดงออกถึงความรักในสถาบันหลักของชาติ 
ยึดม่ันการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข 
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  2. รอยละของผู เรียนท่ีมีพฤติกรรมท่ีแสดงออกถึงการมีทัศนคติ ท่ีดีตอบานเมือง  
มีหลักคิดท่ีถูกตองเปนพลเมืองดีของชาติ มีคุณธรรม จริยธรรม มีคานิยมท่ีพึงประสงค มีคุณธรรม 
อัตลักษณ มีจิตสาธารณะ มีจิตอาสา รับผิดชอบตอครอบครัว ผูอ่ืน และสังคมโดยรวม ซ่ือสัตย สุจริต 
มัธยัสถ อดออม โอบออมอารี มีวินัย และรักษาศีลธรรม 
  3.  รอยละของผู เรี ยนมีความรู  ความเข า ใจ และมีความพรอมสามารถรับ มือ 
กับภัยคุกคามทุกรูปแบบท่ีมีผลกระทบตอความม่ันคง เชน ภัยจากยาเสพติด ความรุนแรง การคุกคาม           
ในชีวิตและทรัพยสิน การคามนุษย อาชญากรรมไซเบอร และภัยพิบัติตาง ๆ เปนตน 
  4. รอยละของผูเรียนในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใตไดรับโอกาส และ
การพัฒนาอยางเต็มศักยภาพ และมีคุณภาพสอดคลองกับบริบทของพ้ืนท่ี 
  5. รอยละของผูเรียนในเขตพ้ืนท่ีเฉพาะกลุมชาติพันธุ กลุมผูดอยโอกาส และกลุมท่ีอยูใน
พ้ืนท่ีหางไกลทุรกันดาร เชน พ้ืนท่ีสู ง ชายแดน ชายฝ งทะเล และเกาะแกง ไดรับการบริการ 
ดานการศึกษาข้ันพ้ืนฐานท่ีมีคุณภาพ และเหมาะสมตรงตามความตองการ สอดคลองกับบริบท 
ของพ้ืนท่ี 
  6. จํานวนสถานศึกษาท่ีนอมนําพระบรมราโชบายดานการศึกษาของพระบาทสมเด็จ          
พระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทร มหาวชิราลงกรณฯ พระวชิรเกลาเจาอยูหัว และหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง ไปพัฒนาผูเรียนใหมีคุณลักษณะอันพึงประสงคตามท่ีกําหนดไดอยางมีประสิทธิภาพ 
  7. จํานวนสถานศึกษาท่ีจัดบรรยากาศสิ่ งแวดลอม และจัดกิจกรรมการเรียนรู 
ใหผู เรียนแสดงออกถึงความรักในสถาบันหลักของชาติ ยึดม่ันการปกครองระบอบประชาธิปไตย 
อันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข มีทัศนคติท่ีดีตอบานเมือง มีหลักคิดท่ีถูกตอง เปนพลเมืองดี 
ของชาติ มีคุณธรรม จริยธรรม 

มาตรการและแนวทางการดําเนินการ 

1. พัฒนาผูเรียนใหเปนพลเมืองดีของชาติและเปนพลโลกท่ีดี 
  เปนมาตรการในการพัฒนาผูเรียนใหมีความรักในสถาบันหลักของชาติ ยึดม่ันในการ
ปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข มีทัศนคติท่ีดีตอบานเมือง มีหลักคิด 
ท่ีถูกตอง เปนพลเมืองดีของชาติ และพลเมืองโลกท่ีดี มีคุณธรรม จริยธรรม มีคานิยมท่ีพึงประสงค  
มีคุณธรรมอัตลักษณ มีจิตสาธารณะ มีจิตอาสา รับผิดชอบตอครอบครัว ชุมชน และสังคมและประเทศชาติ
ซ่ือสัตย สุจริต มัธยัสถ อดออม โอบออมอารี มีวินัย และรักษาศีลธรรม โดยมีแนวทางการดําเนินการ ดังนี้ 
  1.1 สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน และสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา 

สงเสริม สนับสนุน กํากับ ติดตาม และประเมินสถานศึกษาตามมาตรการท่ีกําหนด 
  1.2 สถานศึกษา  
  (1) พัฒนาหลักสูตรของสถานศึกษา โดยนําพระบรมราโชบายดานการศึกษาของ
พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทร มหาวชิราลงกรณฯ พระวชิรเกลาเจาอยูหัว และหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปบูรณาการจัดกิจกรรมการเรียนรูเพ่ือพัฒนาผูเรียนมีคุณลักษณะ             
อันพึงประสงคตามท่ีกําหนด 
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  (2) จัดบรรยากาศสิ่งแวดลอม และจัดกิจกรรมการเรียนรูใหผูเรียนแสดงออกถึงความรัก 
ในสถาบันหลักของชาติ ยึดม่ันการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข            
มีทัศนคติท่ีดีตอบานเมือง มีหลักคิดท่ีถูกตอง เปนพลเมืองดีของชาติ และพลเมืองโลกท่ีดี มีคุณธรรม 
จริยธรรม มีคานิยมท่ีพึงประสงค มีคุณธรรมอัตลักษณ มีจิตสาธารณะ มีจิตอาสา รับผิดชอบตอครอบครัว 
ชุมชน สังคม และประเทศชาติ ซ่ือสัตย สุจริต มัธยัสถ อดออม โอบออมอารี มีวินัย และรักษาศีลธรรม 

2. พัฒนาผูเรียนมีความใหมีความพรอมสามารถรับมือกับภัยคุกคามทุกรูปแบบ ทุกระดับ           
ความรุนแรงท่ีมีผลกระทบตอความม่ันคงของประเทศ 
  เปนมาตรการในการพัฒนาผูเรียนใหมีความรู ความสามารถในการรับมือกับภัยคุกคาม 

รูปแบบใหมทุกรูปแบบ ทุกระดับความรุนแรง เชน ภัยจากยาเสพติด ภัยจากความรุนแรง การคุกคามในชีวิต
และทรัพยสิน การคามนุษย อาชญากรรมไซเบอร และภัยพิบัติตาง ๆ เปนตน ควบคูไปกับการปองกันและ
แกไขปญหาท่ีมีอยูในปจจุบัน และท่ีอาจจะเกิดข้ึนในอนาคต โดยมีแนวทางการดําเนินการ ดังนี้ 
  2.1 สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน และสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา สงเสริม 

สนับสนุน กํากับ ติดตาม และประเมินสถานศึกษาตามมาตรการท่ีกําหนด 
  2.2 สถานศึกษา 
  (1) พัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา และจัดกิจกรรมการเรียนรูใหผูเรียนมีความรู ความเขาใจ
เก่ียวกับภัยคุกคามท่ีมีผลกระทบตอความม่ันคง ภัยจากยาเสพติด ความรุนแรง การคุกคามในชีวิตและ
ทรัพยสิน การคามนุษย อาชญากรรมไซเบอร ภัยพิบัติและภาวะฉุกเฉิน และภัยคุกคามรูปแบบใหม 
ตลอดจนรูจักวิธีการปองกัน และแกไขหากไดรับผลกระทบจากภัยดังกลาว 
  (2) มีมาตรการและแนวทางการปองกันยาเสพติดในสถานศึกษาและชุมชน 
  (3) จัดสภาพแวดลอมภายในสถานศึกษาใหมีความม่ันคงปลอดภัย 
  (4) มีระบบการดูแล ติดตาม และชวยเหลือผูเรียน ในการแกปญหาตาง ๆ  ไดรับ
คําปรึกษาชี้แนะและความชวยเหลืออยางทันการณ ทันเวลา รวมท้ังการอบรมบมนิสัย 

3. การจัดการศึกษาในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต 
  สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ดําเนินแผนงาน โครงการตามยุทธศาสตร
การศึกษาเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต (พ.ศ. 2560 - 2579) กระทรวงศึกษาธิการ   
ตามยุทธศาสตร 6 ขอ คือ 
   1. การศึกษาเพ่ือเสริมสรางความม่ันคง 
   2. การผลิตและพัฒนากําลังคนใหมีสมรรถนะในการแขงขัน 
   3. การพัฒนาศักยภาพคนทุกชวงวัยและการสรางสังคมแหงการเรียนรู 
   4. การสรางโอกาสความเสมอภาคและเทาเทียมกันทางการศึกษา 
   5. การศึกษาเพ่ือเสริมสรางคุณภาพชีวิตท่ีเปนมิตรกับสิ่งแวดลอม 
   6. การพัฒนาระบบการบริหารจัดการศึกษา 
โดยมีแนวทางการดําเนินการ ดังนี้ 
   (1) สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ดําเนินการจัดการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน          
ในพ้ืนท่ีจังหวัดชายแดนภาคใตอยางมีคุณภาพตามมาตรฐานบนพ้ืนฐานความหลากหลายในวัฒนธรรม             
ท่ีสอดคลองกับอัตลักษณวิถีชีวิตและความตองการของชุมชน 
  (2) สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน สงเสริมและสรางโอกาสใหผูเรียน           
ในพ้ืนท่ีจังหวัดชายแดนภาคใตไดรับการศึกษาข้ันพ้ืนฐานอยางท่ัวถึง 
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  (3) สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน สงเสริมมาตรการการรักษา                 
ความปลอดภัยของสถานศึกษา ครู และบุคลากรทางการศึกษาในพ้ืนท่ีจังหวัดชายแดนภาคใตใหมี           
ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน  
  (4) สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน เสริมสรางสวัสดิการใหครูและบุคลากร
ทางการศึกษาใหมีขวัญและกําลังใจในการปฏิบัติงานในพ้ืนท่ีเสี่ยงภัย 

4. การพัฒนาคุณภาพผูเรียนในเขตพ้ืนท่ีเฉพาะ 
  เปนมาตรการการจัดการศึกษาใหแกผู เรียนท่ีอยูในเขตพ้ืนท่ีเฉพาะ กลุมชาติพันธุ                
กลุมผูดอยโอกาส และกลุมท่ีอยูในพ้ืนท่ีหางไกลทุรกันดาร เชน พ้ืนท่ีสูง ชายแดน ชายฝงทะเล และเกาะแกง 

ไดรับการบริการดานการศึกษาข้ันพ้ืนฐานท่ีมีคุณภาพ และเหมาะสมตรงตามความตองการ 
  โดยมีแนวทางการดําเนินการ ดังนี้ 

4.1 สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน และสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา 
  (1) สนับสนุนงบประมาณในการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาในพ้ืนท่ีสูง          
ในถ่ินทุรกันดาร ชายแดน ชายฝงทะเล และเกาะแกง และท่ีดูแลหอพักนอนตามความจําเปนและเหมาะสม           
กับบริบท 
  (2) จัดสรรงบประมาณเพ่ิมเติมใหสถานศึกษาในกลุมโรงเรียนพ้ืนท่ีสูงในถ่ินทุรกันดาร 
ชายแดน ชายฝงทะเล และเกาะแกง ใหจัดการเรียนรูท่ีมีคุณภาพ และเกิดจิตสํานึกรักในสถาบันชาติ 
ศาสนา พระมหากษัตริย 
  (3) สรางเวทีการแลกเปลี่ยนเรียนรูในประเด็น “การพัฒนาการจัดการศึกษาท่ีเหมาะสม
กับสภาพบริบทของพ้ืนท่ีสูงในถ่ินทุรกันดาร ชายแดน ชายฝงทะเล และเกาะแกง” ในรูปแบบตาง ๆ เชน 
จัดเวทีเสวนา การแสดงนิทรรศการ การติดตอสื่อสารผานชองทางออนไลน  

4.2 สถานศึกษา 
  (1) พัฒนารูปแบบและวิธีการจัดการเรียนรู สื่อการเรียนรู และการวัดและประเมินผล       
ท่ีเหมาะสมสําหรับการพัฒนาศักยภาพสูงสุด ผูเรียนกลุมชาติพันธุ กลุมผูดอยโอกาส และกลุมท่ีอยูในพ้ืนท่ี
หางไกลทุรกันดาร 
  (2) พัฒนาครูใหมีทักษะการสอนภาษาไทยสําหรับเด็กท่ีไมไดใชภาษาไทยในชีวิตประจําวัน 
  (3) สงเสริมการจัดการเรียนรูโดยใชชุมชนเปนฐาน ในการพัฒนาทักษะวิชาการ ทักษะชีวิต 
ทักษะอาชีพ และภาษาท่ี 3 ท่ีสอดคลองและเหมาะสมกับสังคมพหุวัฒนธรรม 

นโยบายท่ี 2 ดานการจัดการศึกษาเพ่ือเพ่ิมความสามารถในการแขงขันของประเทศ 
เปาประสงค 

  1. ผูเรียนทุกระดับใหมีความเปนเลิศ มีทักษะท่ีจําเปนในศตวรรษท่ี 21  
  2. ผูเรียนมีความเปนเลิศตามความถนัดและความสนใจ นําไปสูการพัฒนาทักษะวิชาชีพ 
เปนนักคิด เปนผูสรางนวัตกรรม เปนนวัตกร 
  3. ผูเรียนไดรับโอกาสเขาสูเวทีการแขงขันระดับนานาชาติ 

ตัวชี้วัด 
  1. จํานวนผูเรียนมีความเปนเลิศทางดานวิชาการ มีทักษะความรูท่ีสอดคลองกับทักษะ    
ท่ีจําเปนในศตวรรษท่ี 21  
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  2. ผูเรียนระดับมัธยมศึกษาผานการประเมินสมรรถนะท่ีจําเปนดานการรูเรื่องการอาน 
(Reading Literacy) ดานการรูเรื่องคณิตศาสตร (Mathematical Literacy) และดานการรูเรื่อง
วิทยาศาสตร (Scientific Literacy) ตามแนวทางการประเมิน PISA 
  3. รอยละของผูเรียนท่ีมีศักยภาพไดรับโอกาสเขาสูเวทีการแขงขันระดับนานาชาติ 

มาตรการและแนวทางการดําเนินการ 

  พัฒนาคุณภาพผูเรียนเต็มตามศักยภาพ นําไปสูความเปนเลิศดานวิชาการตาม
ความสามารถ ความสนใจ มีทักษะท่ีจําเปนในศตวรรษท่ี 21 สรางขีดความสามารถในการแขงขันของ
ประเทศ โดยมีแนวทางดําเนินการ ดังนี้ 
      1. สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน และสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา 
         1.1 ศึกษาวิเคราะห วิจัยและพัฒนาเครื่องมือวัดแวว และรวบรวมเครื่องมือ วัดแวว 
จากหนวยงานตาง ๆ ท่ีเก่ียวของท้ังภาครัฐและเอกชน  
         1.2 สงเสริมสนับสนุน ใหสาํนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา ดําเนินการวัดแววความถนัด
ทางการเรียนของนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนตนของโรงเรียนในเขตพ้ืนท่ีการศึกษา จัดกิจกรรมแนะแนว
ใหผูเรียนคนหาตนเอง นําไปสูการพัฒนาผูเรียนใหมีความพรอมท่ีจะพัฒนาตอยอดไปสูความเปนเลิศ            
ดานทักษะอาชีพท่ีตรงตามความตองการและความถนัดของผูเรียน 
         1.3 ศึกษา วิเคราะหความเหมาะสมของวิธีและกระบวนการงบประมาณตั้งแตจํานวน
งบประมาณในการสนับสนุนสถานศึกษาและผูเรียนอยางเพียงพอ และเหมาะสม วิธีการจัดสรร วิธีการ 
ดานระบบบัญชี การเบิกจาย และการติดตาม ตรวจสอบ เปนตน เพ่ือกระจายอํานาจใหสถานศึกษา     
มีความเปนอิสระในการจัดการศึกษาเพ่ือพัฒนาผูเรียนอยางเต็มศักยภาพ 
         1.4 สงเสริมสนับสนุนให สาํนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา และสถานศึกษาจัดทําแผนงาน 
โครงการ และกิจกรรม เพ่ิมศักยภาพผูเรียนตามความถนัด ความสนใจ และความตองการพัฒนา ท้ังดาน
วิชาการ ดานอาชีพ และกิจกรรมเสริมหลักสูตร ตั้งแตระดับสถานศึกษา เขตพ้ืนท่ีการศึกษา จังหวัด 
ภูมิภาค ระดับประเทศ และระดับนานาชาติ 
               1.5  กํากับ ติดตาม และใหความชวยเหลือสถานศึกษา พรอมท้ังรายงานผล               
การดําเนินงานตอกระทรวงศึกษาธิการและหนวยงานท่ีเก่ียวของ 

2. สถานศึกษา  
     2.1 ดําเนินการวัดแววผูเรียน และพัฒนาขีดความสามารถของผูเรียนตามศักยภาพ  
และความถนัด โดยจัดการเรียนรูผานกิจกรรมการปฏิบัติจริง (Active Learning) เชน การจัดการเรียนรู
ตามกระบวนการ 5 ข้ันตอนหรือบันได 5 ข้ัน (Independent Study : IS) การเรียนรูเชิงบูรณาการ 
แบบสหวิทยาการ เชน สะเต็มศึกษา (Science Technology Engineering and Mathematics 
Education:STEM Education) เปนตน โดยสงเสริมใหครูจัดกิจกรรมการเรียนรูเพ่ือพัฒนาผูเรียนใหผูเรียน
เรียนรูดวยตนเองผานระบบดิจิทัล (Digital Learning Platform) 
     2.2 ปรับเปลี่ยนอัตลักษณของสถานศึกษาใหมุงเนนการจัดการเรียนรูใหผูเรียน             
มีความ เปนเลิศทางวิชาการตามความถนัด ความสามารถ ความสนใจของผูเรียน และจัดกิจกรรมเพ่ือ
พัฒนาสุขพลานามัย ใหเปนคนท่ีสมบูรณแข็งแรงท้ังรางกายและจิตใจ 
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   2.3  สถานศึกษา พัฒนาหลักสูตรและการจัดกิจกรรมกระบวนการเรียนรูเพ่ือพัฒนา
ผูเรียนใหมีความเปนเลิศทางวิชาการตามความสนใจ และความถนัดเต็มตามศักยภาพ  

   2.4 สงเสริม สนับสนุน ใหครูและบุคลากรทางการศึกษา ไดรับการพัฒนาเพ่ือ
ปรับเปลี่ยนกระบวนการจัดการเรียนรูใหแกผูเรียนโดยเนนการจัดการเรียนรูใหแกผูเรียนเปนรายบุคคล   
ตามความตองการ และความถนัดของผูเรียน 
    2.5 จัดกิจกรรมการเรียนรู ใหผูเรียนมีความเปนเลิศในทักษะสื่อสารภาษาไทย 
ภาษาอังกฤษ และภาษาท่ี 3 เพ่ิมเติมอยางนอย 1 ภาษา 
    2.6 ปรับเปลี่ยนวิธีการวัด ประเมินผลการเรียนของผูเรียน โดยมุงเนนการวัด
ประเมินตามสมรรถนะรายบุคคล โดยการจัดใหมีการวัดประเมินจากสวนกลางในชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 3 และ           
ชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 6 
    2.7 สรุปและรายงานผลการดําเนินงานตอสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาและหนวยงาน          
ท่ีเก่ียวของ  

นโยบายท่ี 3 ดานการพัฒนาและสรางเสริมศักยภาพของทรัพยากรมนุษย 

เปาประสงค 

  1. หลักสูตรปฐมวัยและหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน มีการพัฒนาท่ีสอดคลอง
กับแนวโนมการพัฒนาของประเทศ  
  2. ผูเรียนไดรับการพัฒนาตามจุดมุงหมายของหลักสูตร และมีทักษะความสามารถ             
ท่ีสอดคลองกับทักษะท่ีจําเปนในศตวรรษท่ี 21 มีความยืดหยุนทางดานความคิด สามารถทํางานรวมกับ
ผูอ่ืนได ภายใตสังคมท่ีเปนพหุวัฒนธรรม รวมถึงการวางพ้ืนฐานการเรียนรูเพ่ือการวางแผนชีวิต ท่ีเหมาะสม
ในแตละชวงวัยและนําไปปฏิบัติได 
  3. ผูเรียนไดรับการพัฒนาใหมีความรูและทักษะนําไปสูการพัฒนานวัตกรรม 
  4. ผูเรียนไดรับการพัฒนาเต็มตามศักยภาพ เชื่อมโยงสูอาชีพและการมีงานทํา มีทักษะ
อาชีพท่ีสอดคลองกับความตองการของประเทศ   
  5. ผูเรียนไดรับการพัฒนาใหมีศักยภาพในการจัดการสุขภาวะของตนเองใหมีสุขภาวะท่ีดี 
สามารถดํารงชีวิตอยางมีความสุขท้ังดานรางกายและจิตใจ 
  6. ครู เปลี่ยนบทบาทจาก “ครูผูสอน” เปน “Coach” ผูใหคําปรึกษาขอเสนอแนะ            
การเรียนรูหรือผูอํานวยการการเรียนรู 
  7. ครู มีความรูความสามารถในการจัดการเรียนการสอน และเปนแบบอยางดานคุณธรรม
และจริยธรรม 

ตัวชี้วัด 

  1. ผูเรียนทุกระดับมีสมรรถนะสําคัญตามหลักสูตร มีทักษะการเรียนรูในศตวรรษท่ี 21 
(3R8C)  
  2. รอยละของผูเรียนชั้นประถมศึกษาปท่ี 3 ท่ีมีคะแนนผลการทดสอบความสามารถ
พ้ืนฐานระดับชาติ (NT) ผานเกณฑท่ีกําหนด 
  3. รอยละของผูเรียนท่ีมีคะแนนผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติข้ันพ้ืนฐาน            
(O-NET) มากกวารอยละ 50 ในแตละวิชาเพ่ิมข้ึนจากปการศึกษาท่ีผานมา  
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  4. รอยละผูเรียนท่ีจบการศึกษาชั้นประถมศึกษาปท่ี 6 ชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 3 ชั้น
มัธยมศึกษาปท่ี 6 มีทักษะการเรียนรูท่ีเชื่อมโยงสูอาชีพและการมีงานทํา ตามความถนัด และความตองการ
ของตนเอง มีทักษะอาชีพท่ีสอดคลองกับความตองการของประเทศ วางแผนชีวิตและวางแผนทางการเงิน            
ท่ีเหมาะสมและนําไปปฏิบัติได 
  5. ผูเรียนทุกคนมีทักษะพ้ืนฐานในการดํารงชีวิต สามารถดํารงชีวิตอยูในสังคมไดอยาง          
มีความสุข  มีความยืดหยุนทางดานความคิด สามารถทํางานรวมกับผูอ่ืนได ภายใตสังคมท่ีเปน                     
พหุวัฒนธรรม 
  6. ผูเรียนทุกคนมีศักยภาพในการจัดการสุขภาวะของตนเองใหมีสุขภาวะท่ีดี สามารถ
ดํารงชีวิตอยางมีความสุขท้ังดานรางกายและจิตใจ 
  7. ครู มีการเปลี่ยนบทบาทจาก “ครูผูสอน” เปน “Coach” ผูใหคําปรึกษาขอเสนอแนะ
การเรียนรูหรือผูอํานวยการการเรียนรู 

มาตรการและแนวทางการดําเนินการ 

  1. พัฒนาหลักสูตรทุกระดับการศึกษา 
        เปนมาตรการสนับสนุนใหมีการพัฒนาหลักสูตรแกนกลางใหเปนหลักสูตรเชิงสมรรถนะ 

สอดคลองกับทักษะท่ีจําเปนในศตวรรษท่ี 21 เอ้ือตอการพัฒนาสมรรถนะผูเรียนเปนรายบุคคลอยาง
เหมาะสมทุกดานท้ังทางดานรางกาย จิตใจ อารมณ สังคม และสติปญญา มีทักษะสื่อสารภาษาไทย   
        มีแนวทางดําเนินการ ดังนี้ 
  1.1 สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน และสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา 

     (1) พัฒนาหลักสูตรทุกระดับเพ่ือใหผูเรียนไดรับการพัฒนาท้ัง 4 ดาน (รางกาย จิตใจ 
อารมณ และสติปญญา) สอดคลองกับทักษะท่ีจําเปนในศตวรรษท่ี 21  

     (2) สงเสริมใหครูปรับเปลี่ยนการจัดการเรียนรู “ครูผูสอน” เปน “Coach” 
ผูอํานวยการการเรียนรู ผูใหคําปรึกษา หรือใหขอเสนอแนะการเรียนรู และปรับระบบการวัดประเมิน
ผลสัมฤทธิ์ผูเรียนใหสอดคลองกับหลักสูตร 
  1.2 สถานศึกษา พัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา ใหสอดคลองกับหลักสูตรแกนกลาง เนน 
การพัฒนาผูเรียนเปนรายบุคคล (หลักสูตรเชิงสมรรถนะ) และปรับเปลี่ยนการจัดการเรียนรูใหตอบสนองตอ
ความตองการของผูเรียนและบริบทของพ้ืนท่ี 
  2. การพัฒนาศักยภาพ และคุณภาพของผูเรียน 
  2.1 การพัฒนาศักยภาพและคุณภาพของผูเรียนระดับปฐมวัย 
  เด็กปฐมวัยไดรับการพัฒนาเหมาะสมกับวัยในทุกดาน ท้ังทางดานรางกาย จิตใจ อารมณ 
สังคม และสติปญญา มีวินัย มีทักษะสื่อสารภาษาไทย และมีทักษะสื่อสารภาษาอังกฤษ (ฟง พูด) และทักษะ
ดานดิจิทัล พรอมท่ีจะไดรับการพัฒนาในระดับการศึกษาท่ีสูงข้ึนโดยมีแนวทางดําเนินการ ดังนี้ 
  2.1.1 สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน และสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา  
     (1) จัดทําเครื่องมือประเมินพัฒนาการเด็กปฐมวัย และประเมินพัฒนาการเด็กปฐมวัย  
ปเวนป สรุปและรายงานผลตอกระทรวงศึกษาธิการและหนวยงานท่ีเก่ียวของ 
     (2) สงเสริมสนับสนุนการดําเนินงานของสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา และสถานศึกษา
เพ่ือประเมินพัฒนาการเด็กปฐมวัย  และดําเนินการพัฒนาการจัดการศึกษาปฐมวัยท้ังผูบริหารสถานศึกษา 
ครูและบุคลากรปฐมวัย รวมท้ังผูปกครอง ใหมีความรูความเขาใจการจัดการศึกษาปฐมวัย 
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     (3) สนับสนุนใหสถานศึกษามีครูหรือครูผูชวยดานปฐมวัยตามมาตรฐานท่ีกําหนด 
     (4) ศึกษา วิเคราะห วิจัย การจัดการศึกษาปฐมวัย  แนวคิด ทฤษฎี และองคความรู 
ใหม ๆ เก่ียวกับการจัดการศึกษาปฐมวัย เพ่ือบริการแกโรงเรียนและผูสนใจ   
     (5) กํากับ ติดตาม และใหความชวยเหลือสถานศึกษา รวมท้ังสรุปและรายงานผล           
การดําเนินงานตอกระทรวงศึกษาธิการ และหนวยงานท่ีเก่ียวของ   

2.1.2 สถานศึกษา 
     (1) จัดกิจกรรมพัฒนาเด็กปฐมวัยในรูปแบบท่ีหลากหลาย จัดสภาพแวดลอมท้ังในและ
นอกหองเรียนใหเอ้ือตอการพัฒนาการเรียนรู 
     (2) จัดการเรียนรู สรางประสบการณ เนนการเรียนเปนเลน เรียนรูอยางมีความสุข 
     (3) ปรับปรุงอาคารสถานท่ี สิ่งอํานวยความสะดวก สนามเด็กเลนใหไดมาตรฐาน            
มีความปลอดภัย สามารถจัดกิจกรรมพัฒนาผูเรียนไดอยางมีประสิทธิภาพ 
     (4) จัดหาสื่อ อุปกรณ ท่ีมีคุณภาพเหมาะสม มีมาตรฐาน และความปลอดภัย 
     (5) อภิบาลเด็กปฐมวัยใหมีสุขภาวะท่ีดี รางกายสมบูรณแข็งแรงปราศจากโรคภัยไขเจ็บ 
     (6) สรางความรูความเขาใจแกผูปกครองในการจัดการศึกษาปฐมวัย เพ่ือการมีสวนรวม
และการสนับสนุนการดําเนินงานของสถานศึกษา 
     (7)  สรุปและรายงานผลการดําเนินงานตอสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาและหนวยงาน 
ท่ีเก่ียวของ 

2.2 การพัฒนาศักยภาพ และคุณภาพผูเรียนระดับประถมศึกษา 
  ผูเรียนระดับประถมศึกษาไดรับการพัฒนาทางดานรางกาย จิตใจ อารมณ สังคม และ
สติปญญา มีวินัย มีทักษะท่ีจําเปนในศตวรรษท่ี 21 โดยมีแนวทางดําเนินการ ดังนี้ 

2.2.1 สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน และสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา 
     (1) สงเสริม สนับสนุนใหสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา และสถานศึกษาจัดการศึกษา
พัฒนาผูเรียนใหมีพัฒนาการท่ีสมวัยในทุกดานท้ังทางดานรางกาย จิตใจ อารมณ สังคม และสติปญญาใหมี
คุณลักษณะ  
        - เปนไปตามหลักสูตร  
        - มีทักษะการเรียนรูในศตวรรษท่ี 21 
        - มีทักษะการเรียนรูท่ีเชื่อมโยงสูอาชีพและการมีงานทําสอดคลองกับความตองการ
ของประเทศ   
        - มีความรู และทักษะดานวิทยาศาสตรนําไปสูการพัฒนานวัตกรรม 
        - มีความรูความสามารถดานดิจิทัล (Digital) และใชดิจิทัลเปนเครื่องมือในการเรียนรู    
ไดอยางมีประสิทธิภาพ    
        - มีทักษะทางดานภาษาไทย เพ่ือใชเปนเครื่องมือในการเรียนรู มีนิสัยรักการอาน          
มีทักษะสื่อสารภาษาอังกฤษ และภาษาท่ี 3 
     (2) จัดทําเครื่องมือประเมินความสามารถพ้ืนฐานระดับชาติ (NT) นักเรียน             
ชั้นประถมศึกษาปท่ี 3 และดําเนินการประเมิน รวมท้ังประสานการดําเนินงานเพ่ือทดสอบทางการศึกษา
ระดับชาติข้ันพ้ืนฐาน (O-NET) นักเรียนชั้นประถมศึกษาปท่ี 6 วิเคราะหผลการประเมินเพ่ือเปนฐาน     
การพัฒนานักเรียนทุกระดับชั้น 
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     (3) สงเสริม สนับสนุนใหสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาและสถานศึกษาจัดกิจกรรม
พัฒนาผูเรียนเต็มตามศักยภาพสอดคลองกับความสามารถ ความถนัดและความสนใจ รวมถึงการ         
วางพ้ืนฐานการเรียนรูเพ่ือการวางแผนชีวิต และวางแผนทางการเงินท่ีเหมาะสมและนําไปปฏิบัติได 
     (4) สรางกลไกของระบบแนะแนวทางการศึกษาเพ่ือสงเสริมกระบวนการเรียนรู          
ตามสมรรถนะรายบุคคลและเตรียมความพรอมสูการประกอบสัมมาอาชีพ 
    (5) ดําเนินการติดตาม และตรวจสอบใหผูเรียนไดรับประทานอาหารอยางครบถวน
ถูกตองตามหลักโภชนาการ 
    (6) กํากับ ติดตาม และใหความชวยเหลือสถานศึกษาในการจัดการศึกษาภาพรวม 
รวมท้ังสรุปและรายงานผลการดําเนินงานตอกระทรวงศึกษาธิการ และหนวยงานท่ีเก่ียวของ   

2.2.2 สถานศึกษา 
    (1) จัดการเรียนรูท่ีใหผูเรียนไดเรียนรูผานกิจกรรมการปฏิบัติจริง (Active Learning) 
    (2) จัดการเรียนรูอยางเปนระบบมุงเนนการใชฐานความรู และระบบความคิดในลักษณะ
สหวิทยาการ (STEAM Education) เชน 
       - ความรูทางวิทยาศาสตรและการตั้งคําถาม 
       - ความเขาใจและความสามารถในการใชเทคโนโลยี 
       - ความรูทางวิศวกรรม และการคิดเพ่ือหาทางแกปญหา 
       - ความรูและทักษะในดานศิลปะ 
       - ความรูดานคณิตศาสตรและระบบคิดของเหตุผลและการหาความสัมพันธ  
     (3) จัดกิจกรรมพัฒนาผูเรียนเต็มตามศักยภาพสอดคลองกับความสามารถ ความถนัด
และความสนใจ รวมถึงกิจกรรมการแนะแนวท้ังดานศึกษาตอ และดานอาชีพ เปนการวางพ้ืนฐานการเรียนรู 
การวางแผนชีวิต และวางแผนทางการเงินท่ีเหมาะสมและนําไปปฏิบัติได 
     (4) จัดกิจกรรมการเรียนรูเพ่ือสงเสริมสนับสนุนใหผูเรียนมีทักษะพ้ืนฐานในการ
ดํารงชีวิต มีสุขภาวะท่ีดี สามารถดํารงชีวิตอยางมีความสุข  
     (5) จัดกิจกรรมการเรียนรูและพัฒนาดานอารมณและสังคม (Social and Emotional 
Learning : SEL) 
     (6) จัดการเรียนการสอนเพ่ือเพ่ิมทักษะการคิดแบบมีเหตุผลและเปนข้ันตอน (Coding) 
     (7) ดําเนินการใหผูเรียนไดรับประทานอาหารอยางครบถวนถูกตองตามหลัก
โภชนาการ เปนไปดวยความถูกตองตามระเบียบและวินัยการคลัง 
     (8) สรุปและรายงานผลการดําเนินงานตอสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาและหนวยงาน            
ท่ีเก่ียวของ 

2.3 การพัฒนาศักยภาพ และคุณภาพผูเรียนระดับมัธยมศึกษา 
  ผูเรียนระดับมัธยมศึกษา ไดรับการพัฒนาทางดานรางกาย จิตใจ อารมณ สังคม และ
สติปญญา มีวินัย มีทักษะท่ีจําเปนในศตวรรษท่ี 21 มีทักษะดานการคิดวิเคราะห สังเคราะห มีทักษะ      

ดานภาษาไทยเพ่ือใชในการเรียนรู มีทักษะสื่อสารภาษาอังกฤษ และภาษาท่ี 3 มีความสามารถในการ            

ใชเทคโนโลย ีไดรับการพัฒนาทักษะการเรียนรูท่ีเชื่อมโยงสูอาชีพและการมีงานทํา นําไปสูการมีทักษะอาชีพ
ท่ีสอดคลองกับความตองการของประเทศ มีความยืดหยุนทางดานความคิด สามารถทํางานรวมกับผูอ่ืนได 
ภายใตสังคมท่ีเปนพหุวัฒนธรรม มีทักษะพ้ืนฐานในการดํารงชีวิตมีสุขภาวะท่ีดี สามารถดํารงชีวิต                 

อยางมีความสุข โดยมีแนวทางดําเนินการ ดังนี้ 
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2.3.1 สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน และสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา  
     (1) สงเสริม สนับสนุนใหสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา และสถานศึกษาจัดการศึกษา
เพ่ือพัฒนาผูเรียนใหมีพัฒนาการท่ีสมวัยในทุกดานท้ังทางดานรางกาย จิตใจ อารมณ สังคม และสติปญญา 
มีความยืดหยุนทางดานความคิด สามารถทํางานรวมกับผูอ่ืนได ภายใตสังคมท่ีเปนพหุวัฒนธรรม ใหมี
คุณลักษณะ 
       - เปนไปตามหลักสูตร  
       - มีทักษะการเรียนรูในศตวรรษท่ี 21  
       - มีทักษะทางดานภาษาไทย มีทักษะสื่อสารภาษาอังกฤษและภาษาท่ี 3 เพ่ือใช            
เปนเครื่องมือในการประกอบอาชีพ   
       - มีความรู และทักษะดานวิทยาศาสตรนําไปสูการพัฒนานวัตกรรม 
       - มีความสามารถดานดิจิทัล (Digital) และใชดิจิทัลเปนเครื่องมือในการเรียนรู            
ไดอยางมีประสิทธิภาพ 
       - มีทักษะทางดานภาษาไทย เพ่ือใชเปนเครื่องมือในการเรียนรู มีนิสัยรักการอาน            
มีทักษะสื่อสารภาษาอังกฤษ และภาษาท่ี 3      
     (2) ประสานการดําเนินงานเพ่ือทดสอบทางการศึกษาระดับชาติข้ันพ้ืนฐาน (O-NET)          
ชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 3 และชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 6 วิเคราะหผลการประเมินเพ่ือเปนฐานการพัฒนานักเรียน          
ทุกระดับชั้น 
     (3) สงเสริม สนับสนุน สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาและสถานศึกษาจัดกิจกรรมพัฒนา
ผูเรียนเต็มตามศักยภาพสอดคลองกับความสามารถ ความถนัดและความสนใจ รวมถึงการวางพ้ืนฐาน             
การเรียนรูเพ่ือการวางแผนชีวิตและวางแผนทางการเงินท่ีเหมาะสมและนําไปปฏิบัติได 
     (4) สรางกลไกของระบบแนะแนวทางการศึกษาเพ่ือสงเสริมกระบวนการเรียนรูตาม
สมรรถนะรายบุคคลและเตรียมความพรอมสูการประกอบสัมมาอาชีพ 
     (5) จัดทําแผนงาน โครงการ และกิจกรรมเพ่ิมศักยภาพผูเรียนท่ีมีความรูและทักษะ 
ดานวิทยาศาสตร เปนนักคิด นักปฏิบัติ นักประดิษฐ เปนนวัตกร นําไปสูการพัฒนานวัตกรรมในอนาคต 
รวมท้ังจัดกิจกรรมกีฬา การออกกําลังกาย และสนับสนุนใหผูเรียน มีศักยภาพในการจัดการสุขภาวะ             
ของตนเองใหมีสุขภาวะท่ีดี สามารถดํารงชีวิตอยางมีความสุขท้ังดานรางกายและจิตใจ 
     (6) กํากับ ติดตาม และใหความชวยเหลือสถานศึกษา 

2.3.2 สถานศึกษา    
     (1) สงเสริมครูใหจัดการเรียนรูท่ีใหผูเรียนไดเรียนรูผานกิจกรรมการปฏิบัติจริง                 
(Active Learning) 
     (2) สงเสริมครูใหจัดการเรียนรูตามกระบวนการ 5 ข้ันตอน หรือบันได 5 ข้ัน 
(Independent Study : IS) 
     (3) สงเสริม สนับสนุนครูใหจัดการเรียนรูอยางเปนระบบมุงเนนการใชฐานความรูและ
ระบบความคิดในลักษณะสหวิทยาการ (STEAM Education) เชน 
         - ความรูทางวิทยาศาสตรและการตั้งคําถาม 
         - ความเขาใจและความสามารถในการใชเทคโนโลยี 
         - ความรูทางวิศวกรรม และการคิดเพ่ือหาทางแกปญหา 
         - ความรูและทักษะในดานศิลปะ 
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        - ความรูดานคณิตศาสตรและระบบคิดของเหตุผลและการหาความสัมพันธ 
     (4) จัดกิจกรรมพัฒนาผูเรียนท่ีมีความรูและทักษะดานวิทยาศาสตร เปนนักคิด            
นักปฏิบัติ นักประดิษฐ เปนนวัตกร นําไปสูการพัฒนานวัตกรรมในอนาคตรวมท้ังจัดกิจกรรมกีฬา           
การออกกําลังกายและสนับสนุนใหผูเรียน มีศักยภาพในการจัดการสุขภาวะของตนเองใหมีสุขภาวะท่ีดี 
สามารถดํารงชีวิตอยางมีความสุขท้ังดานรางกายและจิตใจ เม่ือถึงชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายสามารถ
วางแผนการศึกษาตอหรือการประกอบอาชีพไดตามความถนัด ความตองการ และความสนใจของตนเอง 
     (5) สงเสริมการเรียนรูและพัฒนาดานอารมณและสังคม (Social and Emotional 
Learning : SEL)  
     (6) สรุปและรายงานผลการดําเนินงานตอสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาและหนวยงาน              
ท่ีเก่ียวของ 

2.4 พัฒนาคุณภาพผูเรียนท่ีมีความตองการดูแลเปนพิเศษ 
  เปนการจัดการศึกษาและพัฒนาสมรรถภาพสําหรับเด็กพิการและเด็กดอยโอกาส            

ในรูปแบบท่ีหลากหลาย เหมาะสมกับบริบท และความตองการจําเปนพิเศษเฉพาะบุคคล โดยแนวทาง            

การดําเนินการ 
     (1) สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน พัฒนาระบบการวัดและประเมินผล 
ตามสภาพจริงสําหรับเด็กพิการและเด็กดอยโอกาส 
     (2) สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน สงเสริม สนับสนุนการจัดการศึกษา 
รวมท้ังการพัฒนาหลักสูตร และสื่อการเรียนการสอนท่ีเหมาะสมสําหรับเด็กพิการและเด็กดอยโอกาส      
ในรูปแบบท่ีหลากหลายเหมาะสมกับบริบท และความตองการจําเปนพิเศษเฉพาะบุคคล 
     (3) สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน สงเสริม สนับสนุนการใหบริการ
ชวยเหลือระยะแรกเริ่ม (Early Intervention : EI)  
     (4) สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน สนับสนุนทรัพยากร และจัดสรร
งบประมาณดานการศึกษาท่ีเหมาะสมกับบริบทและความตองการจําเปนพิเศษ 
     (5) สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน สงเสริมใหสถานศึกษานําระบบ
เทคโนโลยีดิจิทัล (Digital Technology) มาใชในการบริหารจัดการ การใหบริการ และการเรียนรู 
     (6) สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ปรับปรุงเกณฑอัตรากําลังครูและ
บุคลากรใหมีความเหมาะสมกับภารงานในการจัดการศึกษาพิเศษ และเด็กดอยโอกาส 
     (7) สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน สงเสริม สนับสนุนใหมีการพัฒนา
ผูบริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษา ใหมีความรูทักษะ ประสบการณ มีเจตคติท่ีดีตอการจัดการศึกษา
สําหรับเด็กพิการและเด็กดอยโอกาส 
     (8) สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน พัฒนาระบบการใหบริการ
เทคโนโลยี สิ่งอํานวยความสะดวก สื่อ บริการ และความชวยเหลืออ่ืนใดทางการศึกษาท่ีสอดคลองกับความ
ตองการจําเปนพิเศษ 
     (9) สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน สนับสนุนการพัฒนาภาคีเครือขาย 
(Education Partnership) ใหทุกภาคสวนมีสวนรวมในการจัดการศึกษาสําหรับเด็กพิการและ              
เด็กดอยโอกาส 
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3. นําเทคโนโลยีดิจิทัล (Digital Technology) มาใชสนับสนุนการเรียนรูใหแกผูเรียน             
ทุกระดับการจัดการศึกษา 
  เปนมาตรการในการประยุกตใชเทคโนโลยีดิจิทัล ในการสงเสริมสนับสนุนใหผูเรียนพัฒนา
วิธีการเรียนรูของตนเอง ตามความตองการ และความถนัด ของผูเรียนสามารถสรางสังคมฐานความรู 
(Knowledge - Based Society) ของตนเอง เพ่ือใหเกิดการเรียนรูอยางตอเนื่องตลอดชีวิต โดยแนวทาง
การดําเนินการ ดังนี้ 
  3.1 สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน และสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา 
 (1) จัดหา พัฒนา ขอมูลองคความรู  สื่อ วิดีโอ และองคความรูประเภทตาง ๆ 
หนังสือแบบเรียนในรูปแบบของดิจิทัลเทคบุค (Digital Textbook) ตามเนื้อหาหลักสูตรท่ีกําหนด 
 (2) พัฒนารูปแบบการเรียนรูผานระบบดิจิทัล(Digital Learning Platform) 
เพ่ือตอบสนองตอการพัฒนาการเรียนรูของผูเรียนเปนรายบุคคล 
 (3) สงเสริม สนับสนุนใหผูเรียนมีอุปกรณดิจิทัล (Digital device) เพ่ือเปน
เครื่องมือในการเขาถึงองคความรู และการเรียนรูผานระบบดิจิทัล อยางเหมาะสมตามวัย 
 (4) สงเสริม สนับสนุนใหสถานศึกษาจัดกิจกรรมการเรียนรูเพ่ือพัฒนาผูเรียน           
ใหผูเรียนเรียนรูดวยตนเองผานการเรียนรูผานระบบดิจิทัล  
   3.2 สถานศึกษา 
   (1) ประยุกตใชขอมูลองคความรู สื่อ วิดีโอ และองคความรูประเภทตาง ๆ  
หนังสือแบบเรียนในรูปแบบของดิจิทัลเทคบุค (Digital Textbook) ตามเนื้อหาหลักสูตรท่ีกําหนด 
   (2) จัดการเรียนรูผานระบบดิจิทัล (Digital Learning Platform) เพ่ือ
ตอบสนองตอการพัฒนาการเรียนรูของผูเรียนเปนรายบุคคล 
   (3) จัดกิจกรรมการเรียนรูเพ่ือพัฒนาผูเรียน ใหผูเรียนเรียนรูดวยตนเองผานการ
เรียนรูผานระบบดิจิทัล 

4.  การพัฒนาคุณภาพครู และบุคลากรทางการศึกษา 
  การ พัฒนา คุณภาพครู  จึ งต องดํ า เนิ นการตั้ งแตการผลิ ต  และการ พัฒนาครู 
อยางตอเนื่อง โดยสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐานตองรวมมือกับสถาบันการผลิตครู  
ในการผลิต และพัฒนาครูใหเปนไปตามเปาประสงค มีการดึงดูด คัดสรร ผูมีความสามารถสูงใหเขามา 
เปนครูคุณภาพ มีระบบการพัฒนา ศักยภาพและสมรรถนะครูอยางตอเนื่องครอบคลุมท้ังเงินเดือน เสนทาง
สายอาชีพ การสนับสนุนสื่อการสอน และสรางเครือขายพัฒนาครูใหมีการแลกเปลี่ยนเรียนรูระหวางกัน 
รวมถึงการพัฒนาครูท่ีมีความ เชี่ยวชาญดานการสอนมาเปนผูสรางครูรุนใหมอยางเปนระบบ และประเมิน
ครูจากการวัดผลงานการพัฒนาผูเรียนโดยตรง 
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4.1  การผลิตครูท่ีมีคุณภาพ 
  การผลิตครูท่ีมีคุณภาพ เปนมาตรการการสรางความรวมมือกับสถาบันการผลิตครู ใหผลิต
ครูท่ีมีจิตวิญญาณของความเปนครู มีความรูความสามารถอยางแทจริง และเปนตนแบบดานคุณธรรมและ
จริยธรรม โดยมีแนวทางการดําเนินการ ดังนี้   

(1) สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน สรางความรวมมือกับสถาบันการผลิต
ครู วิเคราะหความขาดแคลน ความตองการครูของสถานศึกษา 
  (2) สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน รวมมือกับสถาบันการผลิตครูวางแผน
วิเคราะหหลักสูตรใหสอดคลองกับแผนความตองการ 
  (3) สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน สนับสนุนทุนการศึกษาใหนักเรียนระดับ
มัธยมศึกษา ท่ีมีทัศนคติท่ีดีตออาชีพครูเขารับการศึกษากับสถาบันการผลิตครู 
  (4) สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ติดตาม และประเมินผล การผลิตครู
อยางเปนระบบ 

4.2  พัฒนาครู และบุคลากรทางการศึกษา 
  การพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา เปนมาตรการท่ีสํานักงานคณะกรรมการ
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน จะตองดําเนินการเพ่ือใหครูและบุคลากรทางการศึกษาตระหนักถึงความสําคัญใน
อาชีพและหนาท่ีของตน โดยพัฒนาใหเปนครู เปนครูยุคใหม ปรับบทบาทจาก “ครูผูสอน” เปน “Coach” 
หรือ “ผูอํานวยการการเรียนรู” ปรับวิธีสอน ใหเด็กสามารถแสดงความคิดเห็น แลกเปลี่ยนเรียนรู และทํา
กิจกรรมในชั้นเรียน ทําหนาท่ีกระตุนสรางแรงบันดาลใจ แนะนําวิธีเรียนรูและวิธีจัดระเบียบการสรางความรู 
ออกแบบกิจกรรม และสรางนวัตกรรมการเรียนรูใหผูเรียน มีบทบาทเปนนักวิจัยพัฒนากระบวนการเรียนรู
เพ่ือผลสัมฤทธิ์ของผูเรียน  โดยมีแนวทางการดําเนินการ ดังนี้ 
  (1) สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน และสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา 
สงเสริม สนับสนุนใหครู ศึกษาวิเคราะห ความตองการจําเปนในการพัฒนาตนเอง (Need Assessment) 
เพ่ือวางแผนการพัฒนาอยางเปนระบบและครบวงจร 
  (2) สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน และสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา จัดให
มีหลักสูตรและกรอบแนวทางในการพัฒนาครู ท่ีเชื่อมโยงกับความกาวหนาในวิชาชีพ (Career Path) 
  (3) สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน และสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา 
ประสานความรวมมือกับสถาบันการศึกษา สถาบันคุรุพัฒนา หรือหนวยงานอ่ืน ๆ จัดทําหลักสูตรการพัฒนา
ครูและบุคลากรทางการศึกษาใหตรงตามความตองการและความขาดแคลน 
  (4) สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน และสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา 
สนับสนุนใหครูและบุคลากรทางการศึกษาวางแผนและเขารับการพัฒนาตามหลักสูตรท่ีกําหนดท่ีเชื่อมโยง
ความกาวหนาในวิชาชีพ (Career Path) 
  (5) สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน และสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา 
สงเสริมและพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาในรูปแบบชุมชนแหงการเรียนรูทางวิชาชีพ (Professional 
Learning Community: PLC) 
  (6) สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน และสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา 
สงเสริม และพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา ใหมีความรูทักษะดานการรูดิจิทัล (Digital Literacy) 
การสอนดิจิทัล (Digital Pedagogy) ทักษะสื่อสารภาษาอังกฤษ ทักษะสื่อสารภาษาท่ี 3 สอดคลองกับ
ภารกิจและหนาท่ีของตน 
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  (7) สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน และสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา 
สงเสริม พัฒนา และยกระดับความรูภาษาอังกฤษของครูท่ีสอนภาษาอังกฤษ โดยใชระดับการพัฒนา
ทางดานภาษา (Common European Framework of Reference for Languages : CEFR) ตามเกณฑ
ท่ีกําหนด 

(8) สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน และสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา 
สงเสริมและพัฒนาครูใหสามารถออกแบบการเรียนรู การจัดการเรียนรูใหสอดคลองกับการวัดประเมินผล   
ท่ีเนนทักษะการคิดข้ันสูง (Higher Order Thinking) ผานกิจกรรมการปฏิบัติจริง (Active Learning) 
           (9) สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน และสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา 
สงเสริมและพัฒนาครูใหมีความรูและทักษะในการจัดการเรียนรูสําหรับผูเรียนท่ีมีความแตกตาง 
(Differentiated Instruction)   
  (10) สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน และสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา 
สงเสริมและพัฒนาครูใหมีความรูและทักษะในการสรางเครื่องมือการวัดและประเมินผลการเรียนรูดาน
ทักษะการคิดข้ันสูง (Higher Order Thinking) 
  (11) สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน และสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา 
สงเสริมและพัฒนาครู ใหมีความรูความสามารถจัดการเรียนรูในโรงเรียนขนาดเล็กไดอยางมีประสิทธิภาพ 
  (12) สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน และสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา 
สงเสริมและพัฒนาครูในการจัดการเรียนรูสําหรับผูเรียนท่ีมีความตองการจําเปนพิเศษ ตามศักยภาพของ
ผูเรียนแตละบุคคล และตามสภาพและประเภทของความพิการ 
  (13) สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน และสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา 
สงเสริมสนับสนุนใหครูและบุคลากรทางการศึกษาพัฒนาตนเองผานระบบ Online และแบบ Face - to - 
Face Training 
  (14) สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน และสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา 
ปรับปรุงระบบตรวจสอบ ติดตาม และประเมินประสิทธิภาพและประเมินประสิทธิผล ครูและบุคลากร
ทางการศึกษา ใหสอดคลองกับความมุงหมาย และหลักการจัดการศึกษาขอกําหนดดานคุณภาพ และ
แผนการศึกษาแหงชาติ 
  (15) สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน และสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา   
นําเทคโนโลยีดิจิทัล (Digital Technology) มาเปนเครื่องมือในการบริหารจัดการครูและบุคลากร        
ทางการศึกษาท้ังระบบ ตั้งแตการจัดทําฐานขอมูลครูและบุคลากรทางการศึกษา จนถึงการพัฒนาครู และ
บุคลากรทางการศึกษา โดยมีแนวทางการดําเนินการ ดังนี้ 

1) พัฒนารูปแบบการพัฒนาครูผานระบบดิจิทัล เพ่ือใชในการพัฒนาผูบริหาร ครู
และบุคลากรทางการศึกษาทุกประเภทท้ังระบบ 

2) พัฒนาหลักสูตร เนื้อหาดิจิทัล (Digital Content) ในสาขาท่ีขาดแคลน เชน  
การพัฒนาทักษะการคิดข้ันสูง การจัดการศึกษาสําหรับผูเรียนท่ีมีความตองการจําเปนพิเศษ และผูเรียนท่ีมี
ความแตกตาง เปนตน 

3) สงเสริม สนับสนุน ใหผูบริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษาทุกประเภทพัฒนา
ตนเองอยางตอเนื่องผานระบบดิจิทัล 

4) พัฒนาแพลตฟอรมดิจิทัล ระบบบริหารจัดการผูบริหาร ครูและบุคลากรทางการ
ศึกษาทุกประเภทท้ังระบบ 
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5) พัฒนาครูใหมีความชํานาญในการสอนภาษาอังกฤษ และภาษาคอมพิวเตอร 
(Coding) 

นโยบายท่ี 4 ดานการสรางโอกาสในการเขาถึงบริการการศึกษาท่ีมีคุณภาพ มีมาตรฐาน 

และการลดความเหลื่อมล้ําทางการศึกษา  

เปาประสงค 

  1. สถานศึกษาจัดการศึกษาเพ่ือใหบรรลุเปาหมายโลกเพ่ือการพัฒนาอยางยั่งยืน (Global 
Goals for Sustainable Development) 
  2. สถานศึกษากับองคกรปกครองทองถ่ิน ภาคเอกชน และหนวยงานท่ีเก่ียวของในระดับ
พ้ืนท่ีรวมมือในการจัดการศึกษา 
  3. สถานศึกษามีคุณภาพ และมีมาตรฐานตามบริบทของพ้ืนท่ี 
  4. งบประมาณ และทรัพยากรทางการศึกษามีเพียงพอ และเหมาะสม สอดคลอง 
กับสภาพขอเท็จจริง โดยคํานึงถึงความจําเปนตามสภาพพ้ืนท่ีภูมิศาสตร สภาพทางเศรษฐกิจ และท่ีตั้งของ
สถานศึกษา 
  5. งบประมาณเพ่ือเปนคาใชจาย และงบลงทุนแกสถานศึกษาอยางเหมาะสมเพ่ือให
สถานศึกษาบริหารงานจัดการศึกษาอยางมีประสิทธิภาพ 
  6. นําเทคโนโลยีดิจิทัล (Digital Technology) มาเปนเครื่องมือใหผูเรียนไดมีโอกาสเขาถึง
บริการดานการศึกษาไดอยางมีประสิทธิภาพ 
  7. พัฒนาระบบการติดตาม สนับสนุนและประเมินผลเพ่ือสรางหลักประกันสิทธิการไดรับ
การศึกษาท่ีมีคุณภาพของประชาชน 

ตัวชี้วัด 

  1. ผูเรียนทุกคนสามารถเขาเรียนในสถานศึกษาท่ีมีคุณภาพเปนมาตรฐานเสมอกัน 
  2. ผูเรียนทุกคนไดรับจัดสรรงบประมาณอุดหนุนอยางเพียงพอ และเหมาะสม สอดคลอง
กับสภาพขอเท็จจริง โดยคํานึงถึงความจาํเปนตามสภาพพ้ืนท่ีภูมิศาสตร สภาพทางเศรษฐกิจ และท่ีตั้ง
ของสถานศึกษา และความตองการจําเปนพิเศษสําหรับผูพิการ 
  3. ผูเรียนไดรับการสนับสนุน วัสดุ อุปกรณ และอุปกรณดิจิทัล (Digital Device) เพ่ือใช
เปนเครื่องมือในการเรียนรูอยางเหมาะสม เพียงพอ 
  4. ครูไดรับการสนับสนุน วัสดุ อุปกรณ และอุปกรณดิจิทัล (Digital Device) เพ่ือใช         
เปนเครื่องมือในการจัดกิจกรรมการเรียนรูใหแกผูเรียน 
  5. สถานศึกษาไดรับการพัฒนาใหมีมาตรฐานอยางเหมาะสมตามบริบท ดานประเภท 
ขนาด และพ้ืนท่ี 
  6. สถานศึกษานําเทคโนโลยีดิจิทัล (Digital Technology) มาใชเปนเครื่องมือในการ   
จัดกิจกรรมการเรียนรูใหแกผูเรียนไดอยางมีประสิทธิภาพ 
  7. สถานศึกษามีระบบการดูแลชวยเหลือและคุมครองนักเรียนและการแนะแนวท่ีมี
ประสิทธิภาพ 
  8. สถานศึกษาท่ีมีระบบฐานขอมูลประชากรวัยเรียนและสามารถนํามาใชในการวางแผน
จัดการเรียนรูใหแกผูเรียนไดอยางมีประสิทธิภาพ 
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มาตรการและแนวทางการดําเนินการ 

  1. สรางความรวมมือกับองคกรปกครองระดับทองถ่ิน ภาคเอกชน หนวยงานท่ีเก่ียวของ 
ในการจัดการศึกษาใหสอดคลองกับบริบทของพ้ืนท่ี โดยมีแนวทางการดําเนินการ ดังนี้ 
     1.1 สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน และสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา  
   (1) สงเสริม สนับสนุนใหมีความรวมมือกับองคกรปกครองระดับทองถ่ิน 

ภาคเอกชน หนวยงานท่ีเก่ียวของในการจัดการศึกษาใหสอดคลองกับบริบทของพ้ืนท่ี ตลอดจนการกํากับ 

ติดตาม และประเมินผล 
   (2) จัดทําฐานขอมูลประชากรวัยเรียน เพ่ือเก็บรวบรวม เชื่อมโยงขอมูล              
ศึกษาวิเคราะห เพ่ือวางแผนการจัดบริการการเรียนรูใหแกผูเรียน 

    1.2 สถานศึกษา 
   (1) รวมกับองคกรปกครองระดับพ้ืนท่ี หนวยงานท่ีเก่ียวของ และภาคเอกชน  
วางแผนการจัดการศึกษาใหสอดคลองเหมาะสมกับบริบทของพ้ืนท่ีรับผิดชอบ 
   (2) รวมมือกับองคกรปกครองสวนทองถ่ิน ชุมชน เอกชน และหนวยงาน 
ท่ี เ ก่ียวของระดับ พ้ืนท่ี จัดทําแผนการรับนักเรียนทุกระดับ ตั้ งแตระดับปฐมวัย ประถมศึกษา  
และมัธยมศึกษา 
   (3) รวมกับองคกรปกครองระดับพ้ืนท่ี จัดทําสํามะโนประชากรวัยเรียน  
(อายุ 0 - 6 ป) เพ่ือในไปใชในการวางแผนการจัดการศึกษา 
   (4) รวมกับองคกรปกครองระดับพ้ืนท่ี ติดตาม ตรวจสอบ เด็กวัยเรียนไดเขาถึง 
บริการการเรียนรูไดอยางท่ัวถึงครบถวน 
   (5) รวมมือกับองคกรปกครองระดับพ้ืนท่ี ชุมชน ภาคเอกชน และทุกภาคสวน
บริหารจัดการทรัพยากรในชุมชนใหสามารถใชรวมกันไดอยางมีประสิทธิภาพ 
   (6) รวมมือกับองคกรปกครองระดับพ้ืนท่ี จัดอาหาร อาหารเสริม (นม)  
ใหผูเรียนอยางเพียงพอ มีคุณภาพ 
   (7) รวมมือกับองคกรปกครองระดับพ้ืนท่ี สนับสนุนใหผูเรียนท่ีอยูหางไกล  
ไดเดินทางไปเรียนอยางปลอดภัยท้ังไปและกลับ 
  2. การยกระดับสถานศึกษาในสังกัดทุกระดับและทุกประเภท ใหมีคุณภาพ และมาตรฐาน
ตามบริบทของพ้ืนท่ี  โดยมีแนวทางการดําเนินการ ดังนี้ 
    (1) สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน และสํานักงานเขตพ้ืนท่ี
การศึกษา จัดทํามาตรฐานสถานศึกษาใหมีคุณภาพในดานตาง ๆ เชน 1) มาตรฐานดานโครงสรางพ้ืนฐาน
และสิ่งอํานวยความสะดวก 2) มาตรฐานดานครูและบุคลากรทางการศึกษา 3) มาตรฐานดานระบบ         
ความปลอดภัยของสถานศึกษา 4) มาตรฐานดานเทคโนโลยีดิจิทัล Digital Technology เปนตน                
การกําหนดมาตรฐานสถานศึกษาดานตาง ๆ ดังกลาวใหพิจารณาตามบริบทของสภาพทางภูมิศาสตร 
ประเภท และขนาดของสถานศึกษา เปนสําคัญ 
   (2) สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน และสํานักงานเขตพ้ืนท่ี
การศึกษา สงเสริม สนับสนุน พัฒนาสถานศึกษาระดับตําบล ระดับอําเภอ ระดับจังหวัด โรงเรียนขนาดเล็ก 
และสถานศึกษาประเภทอ่ืน ใหมีคุณภาพ และตามมาตรฐานท่ีกําหนด โดยเนนสถานศึกษาระดับตําบล 
โรงเรียนขนาดเล็กในพ้ืนท่ีหางไกล และโรงเรียนขนาดเล็ก ตามโครงการพิเศษ  
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   (3) สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน และสํานักงานเขตพ้ืนท่ี
การศึกษา สงเสริม สนับสนุน สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา ในการ ติดตาม ตรวจสอบ ประเมินสถานศึกษา
ในทุกมิติ 

3. จัดสรรงบประมาณสนับสนุนผูเรียนทุกกลุม และสถานศึกษาทุกประเภทอยางเหมาะสม 
และเพียงพอ 
  เปนมาตรการเพ่ือการลดความเหลื่อมล้ํา และสรางโอกาสใหผูเรียนเขาถึงการบริการ
การศึกษาท่ีมีคุณภาพ โดยการจัดสรรงบประมาณแผนดินเพ่ือใหเด็กวัยเรียนทุกคนตั้งแตระดับปฐมวัย 

ประถมศึกษา และมัธยมศึกษา อยางเพียงพอ และเหมาะสม สอดคลองกับสภาพขอเท็จจริง โดยคํานึงถึง
ความจําเปนตามสภาพพ้ืนท่ีภูมิศาสตร สภาพทางเศรษฐกิจ และท่ีตั้งของสถานศึกษา จัดหาทุนการศึกษา
เพ่ิมเติม เพ่ือชวยเหลือผูขาดแคลนทุนทรัพย จัดสรรงบประมาณและทรัพยากรทางการศึกษาอ่ืนเปนพิเศษ
ใหเหมาะสมสอดคลองกับความตองการจําเปนในการจัดการศึกษาสําหรับผูเรียนท่ีมีความตองการจําเปน
พิเศษ และจัดสรรงบประมาณเปนคาใชจายในการดําเนินการ และงบลงทุนใหสถานศึกษาอยางเหมาะสม 

และเพียงพอ โดยมีแนวทางการดําเนินการ ดังนี้ 
  (1) สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน และสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา 
ศึกษา วิเคราะห ความเหมาะสมของงบประมาณในการสนับสนุนใหกับผูเรียน และสถานศึกษา อยาง
เหมาะสม และเพียงพอ สอดคลองกับสถานภาพและพ้ืนท่ี 
  (2) สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน และสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา 
สงเสริม สนับสนุนใหสถานศึกษาจัดทําแผนงบประมาณการศึกษาอยางอิสระ โดยรับฟงความคิดเห็นของ
ผูเก่ียวของในพ้ืนท่ีประกอบการจัดทําแผนงบประมาณกอนเสนอหนวยงานตนสังกัด 
  (3) สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน และสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา 
ประสานความรวมมือกับกองทุนความเสมอภาคทางการศึกษา เพ่ือจัดสรรงบประมาณใหเด็กวัยเรียน           
กลุมขาดแคลนทุนทรัพย เพ่ือลดความเหลื่อมล้ําทางการศึกษา 
  (4) สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน และสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา 
สงเสริม สนับสนุน สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา สนับสนุนกระบวนการจัดทําแผนงบประมาณ และติดตาม 
กํากับการใชจายงบประมาณของสถานศึกษาใหมีประสิทธิภาพและมีความโปรงใส 

4. การประยุกตใชเทคโนโลยีดิจิทัล (Digital Technology) เปนเครื่องมือในการพัฒนา
คุณภาพของผูเรียน โดยมีแนวทางการดําเนินการ ดังนี้ 
  (1) สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน และสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา 
สงเสริม สนับสนุนใหสถานศึกษามีระบบโครงขายสื่อสารโทรคมนาคมท่ีมีประสิทธิภาพ และมีความ
ปลอดภัยสูง 
  (2) สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน และสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา 
สงเสริม สนับสนุน ใหสถานศึกษามีระบบคอมพิวเตอร และอุปกรณท่ีใชเปนเครื่องมือในการพัฒนาทักษะ
ดานการเรียนรูดิจิทัล (Digital Literacy) แกผูเรียน 
  (3) สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน และสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา 
สงเสริม สนับสนุน ใหสถานศึกษาปรับปรุงพัฒนาหองเรียนใหเปนหองเรียนท่ีประยุกตใชเทคโนโลยีดิจิทัล 
(Digital Technology) ในการจัดการเรียนรูแกผูเรียน 
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  (4) สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน และสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา 
สงเสริม สนับสนุนอุปกรณดิจิทัล (Digital Device) สําหรับผูเรียนทุกระดับ ตั้งแตระดับปฐมวัย 
ประถมศึกษา และมัธยมศึกษาอยางเหมาะสม เพ่ือเปนเครื่องมือในการพัฒนาการเรียนรูของตนเองนําไปสู
การสรางการเรียนรูอยางตอเนื่องตลอดชีวิต 
  (5) สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน และสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา 
สงเสริม สนับสนุนอุปกรณดิจิทัล (Digital Device) และพัฒนาการสอนทักษะดิจิทัล (Digital Pedagogy) 
สําหรับครูอยางเหมาะสม เพ่ือเปนเครื่องมือในการจัดกระบวนการเรียนรูเพ่ือพัฒนาผูเรียนไดอยางมี
ประสิทธิภาพ 

(6) สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน และสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา 
สงเสริม สนับสนุน ใหสถานศึกษาใชเทคโนโลยีการเรียนการสอนทางไกล เพ่ือพัฒนาคุณภาพผูเรียน 
(Distance Learning Technology: DLT) 

นโยบายท่ี 5 ดานการจัดการศึกษาเพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิตท่ีเปนมิตรกับสิ่งแวดลอม 
เปาประสงค 

  1. สถานศึกษา นักเรียนไดรับการสงเสริมดานความรู การสรางจิตสํานึกดานการผลิตและ
บริโภค ท่ีเปนมิตรกับสิ่งแวดลอม  
  2. สถานศึกษาสามารถนําเทคโนโลยีมาจัดทําระบบสารสนเทศการเก็บขอมูลดานความรู 
เรื่อง  ฉลากสีเขียวเพ่ือสิ่งแวดลอม ฯลฯ และสามารถนํามาประยุกตใชในทุกโรงเรียน ตามแนวทาง 
Thailand 4.0 
  3. สถานศึกษามีการจัดทํานโยบายจัดซ้ือจัดจางท่ีเปนมิตรกับสิ่งแวดลอม 
  4. สถานศึกษามีการบูรณาการหลักสูตร กิจกรรมเรื่องวงจรชีวิตของผลิตภัณฑ การผลิต
และบริโภค สูการลดปริมาณคารบอนในโรงเรียนคารบอนต่ําสูชุมชนคารบอนต่ํา 
  5. สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน และสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา 
โรงเรียน ทุกโรงเรียนในสังกัดมีการปรับปรุงและพัฒนาเปนหนวยงานตนแบบสํานักงานสีเขียว (GREEN 
OFFICE) เพ่ือใหมีบริบทท่ีเปนแบบอยางเอ้ือหรือสนับสนุนการเรียนรูของนักเรียนและชุมชน 
  6. สถานศึกษาในสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน จาก 225 เขต มีนโยบาย
สงเสริมความรูและสรางจิตสํานึกและจัดการเรียนรูการผลิตและบริโภคท่ีเปนมิตรกับสิ่งแวดลอม  
  7. สถานศึกษาตนแบบนําขยะมาใชประโยชนเพ่ือลดปริมาณขยะ จํานวน 15,000 
โรงเรียน 
  8. มีสถานศึกษานวัตกรรมตนแบบในการนํา 3RS มาประยุกตใชในการผลิตและบริโภค           
ท่ีเปนมิตรกับสิ่งแวดลอม จํานวน 6,000 โรงเรียน 
  9. สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา 225 เขต มีการทํานโยบายการจัดซ้ือจัดจางท่ีเปนมิตร 
กับสิ่งแวดลอม 

ตัวชี้วัด 

  1. สถานศึกษาในสังกัดมีนโยบายและจัดกิจกรรมใหความรู ท่ีถูกตองและสรางจิตสํานึก
ดานการผลิตและบริโภคท่ีเปนมิตรกับสิ่งแวดลอมนําไปปฏิบัติใชท่ีบานและชุมชน เชน การสงเสริมอาชีพ            
ท่ีเปนมิตรกับสิ่งแวดลอม การลดใชสารเคมีจากปุยและยาฆาแมลง ฯลฯ 
  2. สถานศึกษามีการนําขยะมาใชประโยชนในรูปผลิตภัณฑและพลังงานเพ่ือลดปริมาณขยะและ 
มีสงเสริมการคัดแยกขยะในชุมชนเพ่ือลดปริมาณคารบอนท่ีโรงเรียนและชุมชน 
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  3. สถานศึกษามีการบูรณาการเรื่องการจัดการขยะแบบมีสวนรวมและการนําขยะมาใช
ประโยชนรวมท้ังสอดแทรกในสาระการเรียนรูท่ีเก่ียวของ 
  4. นักเรียนเรียนรูจากแหลงเรียนรู มีการขยายผลแหลงเรียนรู นักเรียน โรงเรียน ชุมชน 
เรียนรูดานการลดใชพลังงาน การจัดการขยะและอนุรักษสิ่งแวดลอมเพ่ือเปนแหลงเรียนรู และตัวอยาง
รูปแบบผลิตภัณฑท่ีเปนมิตรกับสิ่งแวดลอม เชน โรงงานอุตสาหกรรมสีเขียว ฯลฯ 
  5. นักเรียน สถานศึกษามีการเก็บขอมูลเปรียบเทียบการลดปริมาณคารบอนไดออกไซต 
ในการดําเนินกิจกรรมประจําวันในสถานศึกษาและท่ีบาน และขอมูลของ Carbon Footprint ในรูปแบบ 
QR CODE และ Paper less  
  6. ครู มีความคิดสรางสรรค สามารถพัฒนาสื่อ นวัตกรรม และดําเนินการจัดทํางานวิจัย
ดานการสรางสํานึกดานการผลิตและบริโภคท่ีเปนมิตรกับสิ่งแวดลอมได 
  7. ครู และนักเรียนสามารถนําสื่อนวัตกรรมท่ีผานกระบวนการคิดมาประยุกตใชใน
โรงเรียนการจัดการเรียนรู และประยุกตใชในชีวิตประจําวันและชุมชนไดตามแนวทาง Thailand 4.0 
  8. สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา สถานศึกษามีการปรับปรุงและพัฒนาบุคลากร และ
สถานท่ีใหเปนสํานักงานสีเขียวตนแบบมีนโยบายการจัดซ้ือจัดจางท่ีเปนมิตรกับสิ่งแวดลอมท่ีเอ้ือตอ      
การเรียนรูของนักเรียนและชุมชน  

มาตรการและแนวทางการดําเนินการ 

  1. จัดทํา Road Map และแผนปฏิบัติการเพ่ือจัดแนวทางการดําเนินทางการให          
องคความรูและสรางจิตสํานึกดานการผลิตและบริโภคท่ีเปนมิตรกับสิ่งแวดลอม 
  2. จัดทําคูมือและพัฒนาสื่อนวัตกรรมในรูปแบบ QR CODE และสื่อระบบ Multimedia 
และอ่ืน ๆ 
  3. จัดทําเกณฑการประกวดโรงเรียนคารบอนต่ําและชุมชนคารบอนต่ําและพัฒนาวิทยากร
ใหความรูเรื่องวงจรชีวิตของผลิตภัณฑ (LCA) สูสังคมคารบอนต่ํา 
  4. พัฒนาวิเคราะหแผนการจัดการเรียนและจัดทําหนวยการเรียนรูในเรื่องการผลิตและ
บริโภคท่ีเปนมิตรกับสิ่งแวดลอมตอการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ตั้งแตระดับปฐมวัยจนถึงระดับ
มัธยมศึกษา และพัฒนาระบบขอมูลสารสนเทศการเก็บขอมูลการลดกาซท่ีมีผลตอปรากฏการณภาวะ         
เรือนกระจก เชน คารบอนไดออกไซด ในรูปแบบการเปรียบเทียบและการลดการปลอยคารบอนไดออกไซด
ในการดําเนินชีวิตประจําวัน Carbon emission /Carbon Footprint ในสถานศึกษาสูชุมชน 
  5. จัดจางผูเชี่ยวชาญในการจัดทํา Road Map เปนท่ีปรึกษาในการดําเนินการตาม
แผนปฏิบัติการโรงเรียนคารบอนต่ําสูชุมชนคารบอนต่ํา 
  6. พัฒนาตอยอดและขยายผลศูนยการเรียนรูลดใชพลังงาน การจัดการขยะและอนุรักษ
สิ่งแวดลอมใน 6 ศูนย 4 ภูมิภาค 
  7. พัฒนาเครื่องมือ และ กระบวนการใหความรูและแนวทางการจัดการเรียนรู กิจกรรม 
เรื่องการผลิตและบริโภคท่ีเปนมิตรกับสิ่งแวดลอมใน 6 ภูมิภาค 
  8. จัดสรรงบประมาณดําเนินการตาม Road map และแผนปฏิบัติการ 255 เขต เพ่ือ
ดําเนินการตอยอดขยายความรูและสรางเครือขายโรงเรียน ชุมชน และเชื่อมตอหนวยงานท้ังภาครัฐและ
เอกชน 
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  9. สนับสนุน สงเสริม พัฒนากระบวนการรณรงคใหมีการจัดซ้ือจัดจางท่ีเปนมิตรกับ
สิ่งแวดลอมและยกระดับสํานักงานเขตพ้ืนท่ีตนแบบ 225 เขต และสถานศึกษาดานการบริหารจัดการ
สํานักงานสีเขียวและสถานศึกษาท่ีเปนมิตรกับสิ่งแวดลอม (Green office) 
  10. พัฒนา ยกระดับสถานศึกษานํารองขยายผล สงสถานศึกษาตนแบบดานการพัฒนา 
ดานการผลิต และบริโภค ท่ีเปนมิตรกับสิ่งแวดลอมท้ังระบบ เชน การเลือกซ้ือผลิตภัณฑเบอร 5 และ
ผลิตภัณฑท่ีมีฉลากและสัญลักษณเบอร 5 เพ่ือลดการใชทรัพยากรธรรมชาติและลดปริมาณขยะใน
สํานักงานและสถานศึกษา 
  11. สงเสริมการพัฒนาสื่อนวัตกรรม และบูรณาการสาระการเรียนรูและแผนการจัดการ
เรียนรูเรื่องการผลิตและบริโภคท่ีเปนมิตรกับสิ่งแวดลอมตอการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศ  
  12. ขยายผลผานระบบ DLTV สงเสริมความรูเรื่อง การผลิตและบริโภคท่ีเปนมิตรกับ
สิ่งแวดลอมตอความปลอดภัย และสุขภาพท่ีดีสูสังคมเมืองเชิงนิเวศและการจัดการมลพิษและสิ่งแวดลอม   
ท่ีดีและการเลือกผลิตภัณฑ บรรจุภัณฑท่ีเปนมิตรกับสิ่งแวดลอมและฉลากท่ีแสดงสัญลักษณท่ีเปนมิตรกับ
สิ่งแวดลอม 
  13. พัฒนานวัตกรรมโดยใชกระบวนการ BBL/PLC และ Decision – Making การนํา
ขยะมาใชประโยชนในรูปแบบผลิตภัณฑและพลังงานและลดปริมาณขยะ การบําบัดน้ําเสีย ลดการใชเผา
และลดใชสารเคมี สูโรงเรียนปลอดภัยและเปนมิตรกับสิ่งแวดลอม 
  14. ขยายผลจากโรงเรียนคารบอนต่ําสูชุมชนเชิงนิเวศและการจัดการมลพิษและ
สิ่งแวดลอมดี Green city ดานพลังงาน การจัดการขยะและน้ําเสีย ชุมชนผลิตและบริโภคท่ีเปนมิตรกับ
สิ่งแวดลอม 
  15. สงเสริม สนับสนุนและพัฒนาใหนักเรียน โรงเรียนไดศึกษา เรียนรูจากแหลง
เรียนรูโรงงานอุตสาหกรรม การผลิตท่ีเปนมิตรกับสิ่งแวดลอม ชุมชนเมืองนิเวศ และหนวยงานสงเสริม   
การบริโภคท่ีเปนมิตรกับสิ่งแวดลอมเพ่ือนําความรูมาประยุกตใชและจัดทําโครงงานดานการอนุรักษ
สิ่งแวดลอม 
  16. สงเสริมแนวทางการจัดการเรียนรูอาชีพท่ีเปนมิตรกับสิ่งแวดลอมในสถานศึกษา     
จัดคายเยาวชนวัยซนลดคารบอนเพ่ือโลกประกวดชุมชนตนแบบท่ีนําความรูจากโรงเรียนตอยอดสูชุมชน
นิเวศ ปลอดขยะ ปลอดสารพิษเปนมิตรกับสิ่งแวดลอม อยางนอย 2,000 ชุมชน 
  17. จัดทําระบบนิเทศ ติดตามผลการดําเนินงานในสถานศึกษาท้ังในระบบออนไลนและ
นิเทศเชิงคุณภาพพัฒนาการกรอกขอมูลระบบการนิเทศติดตาม แลกเปลี่ยนนําเสนอผลงานและมอบรางวัล
เกียรติยศ ประชาสัมพันธและจัดพิมพ เว็บไซต ผลงานเพ่ือเผยแพรและเปนตนแบบ สรุปผลรายงาน 

นโยบายท่ี 6 ดานการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการศึกษา  

เปาประสงค 

  1. สถานศึกษา หรือกลุมสถานศึกษา มีความเปนอิสระในการบริหารและจัดการศึกษา
ครอบคลุม ดานการบริหารวิชาการ ดานการบริหารงบประมาณ ดานการบริหารงานบุคคล และ          
ดานการบริหารงานท่ัวไป 
  2. หนวยงานสวนกลาง และสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา ตองปรับเปลี่ยนใหเปน
หนวยงานใหมีความทันสมัย พรอมท่ีจะปรับตัวใหทันตอการเปลี่ยนแปลงของโลกอยูตลอดเวลา เปน
หนวยงานท่ีมีหนาท่ีสนับสนุน สงเสริม ตรวจสอบ ติดตาม เพ่ือใหสถานศึกษาสามารถจัดการศึกษา             
ไดอยางมีประสิทธิภาพ 
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  3. หนวยงานทุกระดับ มีความโปรงใส ปลอดการทุจริตและประพฤติมิชอบ บริหารจัดการ
ตามหลักธรรมาภิบาล  
  4. หนวยงานทุกระดับมีกระบวนการ และการวิธีงบประมาณดานการศึกษา เพ่ือเพ่ิม
คุณภาพและประสิทธิภาพการจัดการศึกษา โดยการจัดสรรงบประมาณตรงสูผูเรียน 
  5. หนวยงานทุกระดับ พัฒนานวัตกรรม และเทคโนโลยีดิจิทัล (Digital Technology)  
มาใชในการเพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารและการจัดการเรียนการสอนอยางเปนระบบ 

ตัวชี้วัด 

  1. สถานศึกษาไดรับการกระจายอํานาจการบริหารจัดการศึกษาอยางเปนอิสระ  
  2. สถานศึกษา สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา และสํานักงานสวนกลาง ไดรับการพัฒนา         
ใหเปนหนวยงานท่ีมีความทันสมัย ยืดหยุน คลองตัวสูง พรอมท่ีจะปรับตัวใหทันตอการเปลี่ยนแปลงของโลก
อยูตลอดเวลา เปนหนวยงานท่ีมีหนาท่ีสนับสนุน สงเสริม ตรวจสอบ ติดตาม เพ่ือใหสถานศึกษาสามารถ          
จัดการศึกษาไดอยางมีประสิทธิภาพครอบคลุมทุกตําบล 
  3. สถานศึกษา สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา และสํานักงานสวนกลาง นํานวัตกรรม และ
เทคโนโลยีดิจิทัล (Digital Technology) มาใชในการบริหารจัดการและตัดสินใจ ท้ังระบบ 
  4. สถานศึกษา และหนวยงานในสังกัดทุกระดับมีความโปรงใส ปลอดการทุจริต และ
ประพฤติมิชอบ บริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล 
  5. สถานศึกษา หนวยงานในสังกัด ทุกระดับ ผานการประเมินคุณธรรมและความ
โปรงใสในการดําเนินงานของหนวยงานภาครัฐ (Integrity & Transparency Assessment : ITA) 
  6. สถานศึกษาทุกแหงและหนวยงานในสังกัดมีระบบฐานขอมูลสารสนเทศวิชาการ ผูเรียน 
ครู บุคลากรทางการศึกษา สถานศึกษา หนวยงานในสังกัด 
  7. สถานศึกษาทุกแหงมีขอมูลผูเรียนรายบุคคลท่ีสามารถเชื่อมโยงกับขอมูลตาง ๆ นําไปสู
การวิเคราะหเพ่ือวางแผนการจัดการเรียนรูสูผูเรียนไดอยางมีประสิทธิภาพ (Big Data Technology) 
  8. สถานศึกษา สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา และสํานักงานสวนกลางมีแพลตฟอรมดิจิทัล 
(Digital Platform) เพ่ือสนับสนุนภารกิจดานบริหารจัดการศึกษา 
  9. สถานศึกษาทุกแหงมีระบบขอมูลสารสนเทศท่ีสามารถใชในการวางแผน              
การจัดการศึกษาไดอยางมีประสิทธิภาพ 

มาตรการและแนวทางการดําเนินการ 

  1. ใหสถานศึกษา หรือ กลุมสถานศึกษา มีความเปนอิสระในการบริหารจัดการศึกษา 
เปนมาตรการกระจายอํานาจใหสถานศึกษา หรือกลุมสถานศึกษามีความเปนอิสระในการบริหารและ
จัดการศึกษาครอบคลุม ดานการบริหารวิชาการ ดานการบริหารงบประมาณ ดานการบริหารงาน
บุคคล และดานการบริหารงานท่ัวไป โดยดําเนินการเปนรายสถานศึกษาหรือกลุมสถานศึกษา อาจ
ดําเนินการเปนรายดานหรือทุกดานได  โดยมีแนวทางการดําเนินการ ดังนี้ 
  (1) สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน และสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา 
ศึกษา วิเคราะห หลักเกณฑ รูปแบบ หนาท่ี อํานาจ และโครงสรางการกํากับดูแลของสถานศึกษา  
หรือกลุมสถานศึกษา 
  (2) สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน และสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา 
ศึกษา วิเคราะห หนาท่ีและอํานาจ องคประกอบ จํานวนกรรมการ คุณสมบัติ หลักเกณฑ และวิธีการ           
สรรหาการเลือกประธานและกรรมการ คณะกรรมการสถานศึกษาของสถานศึกษา หรือของกลุม
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สถานศึกษา โดยใหคํานึงถึงหลักธรรมาภิบาลและความเปนอิสระของสถานศึกษาหรือกลุมสถานศึกษาใหมี
ความหลากหลายและความแตกตางของสถานศึกษารวมถึงความตองการและขอจํากัดของแตละพ้ืนท่ี 
  (3) สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน และสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา 
สงเสริม สนับสนุนใหสถานศึกษา หรือกลุมสถานศึกษาจัดหาเจาหนาท่ีเพ่ือปฏิบัติหนาท่ีสนับสนุนงาน 
ดานธุรการ ดานการเงิน การบัญชีและพัสดุ และดานบริหารงานบุคคล เพ่ือมิใหงานดังกลาวเปนภาระท่ีเกิน
สมควรแกครู ผูปฏิบัติหนาท่ีการจัดการเรียนรูใหแกผูเรียน 
  (4) สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน และสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา 
ศึกษา วิเคราะห ปรับปรุงกฎหมาย ระเบียบ ขอปฏิบัติใหสอดคลองกับการกระจายอํานาจใหสถานศึกษา 
หรือกลุมสถานศึกษามีความเปนอิสระในการบริหารและจัดการศึกษา 
  (5) สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน และสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา จัดทํา
แผนปฏิบัติการและดําเนินการสงเสริม สนับสนุน และพัฒนาสถานศึกษาหรือกลุมสถานศึกษาใหมีความเปน
อิสระในการบริหารจัดการศึกษา 
  (6) สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน และสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา 
สงเสริม สนับสนุน ใหโรงเรียนขนาดเล็ก ใหมีระบบการบริหารจัดการท่ีหลากหลาย เชน การบริหารจัดการ
แบบกลุมโรงเรียน การสอนแบบบูรณาการ คละชั้น เปนตน 
  (7) สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน และสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา 
ยกระดับสถานศึกษาใหเปนแหลงเรียนรูตลอดชีวิตของทุกคนในชุมชน เปนศูนยกลางในการพัฒนา 
ทักษะอาชีพ และทักษะชีวิต 
  (8) สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน และสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา นําผล
การประกันคุณภาพการศึกษามาใชในการวางแผนการปฏิบัติการตรวจสอบติดตามเพ่ือการปรับปรุงพัฒนา
สถานศึกษาใหมีคุณภาพและเปนไปตามมาตรฐานการศึกษา 
  (9) สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน และสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา 
สงเสริม สนับสนุนใหมีการศึกษา วิเคราะห ออกแบบ และพัฒนารูปแบบการระบบบริหารจัดการศึกษา 
ใหสอดคลองกับการพัฒนาใหสถานศึกษามีอิสระในการบริหารจัดการศึกษา 
  (10) สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน และสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา            
จัดอบรม พัฒนาผูบริหารสถานศึกษาใหมีคุณสมบัติ สมรรถนะ และความรูความเชี่ยวชาญ ประสบการณ           
ท่ีจําเปนสําหรับการปฏิบัติหนาท่ี 
   (11) สถานศึกษา หรือกลุมสถานศึกษาไดรับการกระจายอํานาจใหอยางเปนอิสระในการ
บริหารและจัดการศึกษาครอบคลุม ดานการบริหารวิชาการ ดานการบริหารงบประมาณ ดานการ
บริหารงานบุคคล และดานการบริหารงานท่ัวไป โดยดําเนินการเปนรายสถานศึกษาหรือกลุมสถานศึกษา 
อาจดําเนินการเปนรายดานหรือทุกดานได 
  (12) สถานศึกษา หรือกลุมสถานศึกษา มีคณะกรรมการสถานศึกษาของสถานศึกษา          
เพ่ือทําหนาท่ีสงเสริม สนับสนุน กํากับดูแลกิจการและการประกันคุณภาพของสถานศึกษา 
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  2. พัฒนาสํานักงานสวนกลาง และสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา เปนหนวยงาน 
มีความทันสมัยอยางมีประสิทธิภาพ 
  เปนมาตรการในการเพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารงานของสํานักงานท้ังระดับสํานักงาน
สวนกลาง และสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา ใหเปนหนวยงานท่ีทันสมัย พรอมท่ีจะปรับตัวใหทันตอการ
เปลี่ยนแปลงของโลกอยูตลอดเวลา มีความโปรงใส ปลอดการทุจริต และประพฤติมิชอบ บริหารจัดการตาม
หลักธรรมาภิบาล เปนหนวยงานท่ีมีหนาท่ีสนับสนุน สงเสริม ตรวจสอบ ติดตาม เพ่ือใหสถานศึกษาสามารถ
จัดการศึกษาไดอยางมีประสิทธิภาพ โดยมีแนวทางการดําเนินการ ดังนี้ 
  (1) ศึกษา วิเคราะห ปรับปรุง และพัฒนาสํานักงานสวนกลาง และสํานักงานเขตพ้ืนท่ี
การศึกษา ใหเปนหนวยงานท่ีทันสมัย มีหนาท่ี สนับสนุน กํากับ ติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผล 
สถานศึกษา เพ่ือการบริหารจัดการท่ีมีประสิทธิภาพ โดยยึดหลักธรรมาภิบาล 
  (2) สงเสริม สนับสนุน ใหสํานักงานสวนกลาง และสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา ใชระบบ
การบริหารจัดการท่ีมุงเนนคุณธรรมและความโปรงใสในการทํางานตามหลักการประเมินคุณธรรมและความ
โปรงใสในการดําเนินงานของหนวยงานภาครัฐ (Integrity & Transparency Assessment : ITA) 
  (3) สงเสริม สนับสนุน ใหสํานักงานสวนกลาง และสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษานํา
นวัตกรรม และเทคโนโลยีดิจิทัล (Digital Technology) มาใชในการบริหารงาน 
  (4) สงเสริมการบริหารจัดการเขตพ้ืนท่ีการศึกษาโดยใชพ้ืนท่ีเปนฐาน (Area-based 
Management) รูปแบบการบริหารแบบกระจายอํานาจ “CLUSTERs” 
  (5) สงเสริม การมีสวนรวม จัดทําแผนบูรณาการจัดการศึกษาในระดับพ้ืนท่ี 
  (6) สรางความเขมแข็งในการยกระดับคุณภาพการศึกษารูปแบบเครือขาย เชน เครือขาย
สงเสริมประสิทธิภาพการจัดการศึกษา ศูนยพัฒนากลุมสาระการเรียนรู สหวิทยาเขตกลุมโรงเรียน ฯลฯ 
  (7) สงเสริมใหทุกภาคสวนของสังคมมีสวนรวมในการจัดการศึกษาแบบบูรณาการ            
ท่ีตอบสนองความตองการของประชาชนและพ้ืนท่ี 
  (8) สงเสริม สนับสนุน ผูปกครอง ชุมชน สังคม และสาธารณชน ใหมีความรู ความเขาใจ 
และมีสวนรวมรับผิดชอบ (Accountability) ในการบริหารจัดการศึกษา 
  (9) สงเสริมใหทุกภาคสวนของสังคมเขามามีสวนรวมสนับสนุนทรัพยากรเพ่ือการศึกษา 
  3. ปฏิรูปการคลังดานการศึกษา เพ่ือเพ่ิมคุณภาพและประสิทธิภาพการจัดการศึกษา 
โดยการจัดสรรงบประมาณตรงสูผูเรียน และสถานศึกษา 
  เปนมาตรการท่ีเนนการนําเทคโนโลยีดิจิทัล (Digital Technology) มาใชในการจัดสรร
งบประมาณอุดหนุนผูเรียนทุกคน สอดคลองกับยุทธศาสตรชาติท่ีตองการปฏิรูปการคลัง โดยการจัดสรร
งบประมาณตรงไปยังผูเรียนเทคโนโลยีดิจิทัล (Digital Technology) จะเปนเครื่องมือสําคัญในการ
ดําเนินการเพ่ือใหบรรลุเปาประสงคดังกลาว โดยสามารถพิสูจนตัวตนของผูเรียนท่ีรับจัดสรรงบประมาณ           
ไดอยางถูกตอง ลดความซํ้าซอนในการจัดสรรงบประมาณอุดหนุนผูเรียน สามารถกําหนดเง่ือนไขการ
จัดสรรงบประมาณใหแกผูเรียนกลุมตาง ๆ ไดอยางถูกตอง และสามารถเชื่อมโยงขอมูลกับระบบธนาคาร  
ในการจัดสรรงบประมาณตรงไปยังผูเรียนไดอยางมีประสิทธิภาพ โดยมีแนวทางการดําเนินการ ดังนี้ 
  (1) ศึกษา วิเคราะห ออกแบบ และพัฒนาระบบการบริหารจัดการงบประมาณ อุดหนุน
ผูเรียนและสถานศึกษาโดยตรง  
  (2) พัฒนาแพลตฟอรมดิจิทัล (Digital Platform) เพ่ือพัฒนาระบบการบริหารจัดการ
งบประมาณอุดหนุนผูเรียนและสถานศึกษาโดยตรง  
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  (3) พัฒนาและประยุกตใช ระบบไบโอเมทริกซ (Biometric) ในการพิสูจนตัวตนของ
ผูเรียน เพ่ือลดความซํ้าซอนในการจัดสรรงบประมาณ โดยจะทําการแลกเปลี่ยนขอมูลนักเรียนรายบุคคล 
กับกระทรวงมหาดไทย  
  (4) พัฒนาระบบเบิกจายงบประมาณอุดหนุนตรงไปยังผูเรียน และสถานศึกษา โดยผาน
ระบบธนาคาร 
  4. พัฒนานวัตกรรม เทคโนโลยีดิจิทัล (Digital Technology) และระบบการทํางานท่ีเปน
ดิจิทัลเขามาประยุกตใชอยางคุมคาและเกิดประโยชนสูงสุด 
  เปนมาตรการในการประยุกตใชเทคโนโลยีดิจิทัล (Digital Technology) มาใชในการเพ่ิม
ประสิทธิภาพการบริหารอยางเปนระบบ นําไปสูการนําเทคโนโลยีการวิเคราะหขอมูลขนาดใหญ (Big Data 
Technology)  เพ่ือเชื่อมโยงขอมูลดานตาง ๆ ตั้งแตขอมูลผูเรียน ขอมูลครู ขอมูลสถานศึกษา ขอมูล
งบประมาณ และขอมูลอ่ืน ๆ ท่ีจําเปน มาวิเคราะหเพ่ือใหสถานศึกษาสามารถจัดการเรียนรู 
เพ่ือพัฒนาผูเรียนเปนรายบุคคลตามสมรรถนะ และความถนัด และสามารถวิเคราะหเปนขอมูล 
ในการวางแผนการพัฒนาทรัพยากรมนุษยของประเทศ นํา Cloud Technology มาใหบริการ 
แกหนวยงานทุกระดับท้ังระดับ IaaS PaaS และ SaaS และพัฒนาแพลตฟอรมดิจิทัล (Digital Platform) 
ระบบบริหารงานสํานักงาน เชน ระบบแผนงานและงบประมาณ ระบบบัญชี ระบบพัสดุ ระบบสารบรรณ 
เปนตน เพ่ือเจาหนาท่ีสามารถใชในการปฏิบัติงานไดอยางมีประสิทธิภาพ เชื่องโยงกันท้ังองคกร 
  โดยมีแนวทางการดําเนินการ ดังนี้ 
  (1) ศึกษา วิเคราะห นํา Cloud  Technology มาใหบริการหนวยงานในสังกัดทุกระดับ
ท้ังในรูปแบบ Private Cloud Hybridge Cloud และ public Cloud ท้ังในระดับ IaaS Paas และ SaaS 
  (2) ศึกษา วิเคราะห นํา Big Data Technology มาใชในการเชื่อมโยงขอมูลของนักเรียน
ในฐานขอมูลตาง ๆ เพ่ือนํามาวิเคราะห คุณภาพของผูเรียนในมิติตาง ๆ 
  (3) พัฒนาแพลตฟอรมดิจิทัล (Digital Platform) เพ่ือสนับสนุนภารกิจดานบริหาร          
จัดการศึกษาท้ังระบบพรอมใหบริการ (Services) เชื่อมโยงขอมูล เพ่ือแลกเปลี่ยนและบูรณาการขอมูล
ภาครัฐท้ังภายในและนอกสังกัดอีกท้ังยังเปนระบบกลางสําหรับใชในการพิสูจนยืนยันตัวตนและรองรับ         
การทํางานรวมกับแพลตฟอรมดิจิทัลตาง ๆ 
  (4) พัฒนาระบบฐานขอมูลทรัพยากรมนุษยดานการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ท่ีสามารถเชื่อมโยง 
และบูรณาการขอมูลดานการพัฒนาทรัพยากรมนุษยระหวางกระทรวง หนวยงานท่ีเก่ียวของ โดยการ
เชื่อมโยงขอมูลรายบุคคลท่ีเก่ียวกับการศึกษา การพัฒนาตนเอง สุขภาพและการพัฒนาอาชีพในตลอด
ชวงชีวิต เปนฐานขอมูลการพัฒนาทรัพยากรมนุษยของประเทศไทยท่ีมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
สามารถประเมินจุดออน จุดแข็ง และศักยภาพบุคคลของประเทศ นําไปสูการตัดสินใจระดับนโยบายและ
ระดับปฏิบัติ 
  (5) พัฒนาแพลตฟอรมดิจิทัล (Digital Platform) ดานการเรียนรูของผูเรียน และบุคลากร
ทางการศึกษา ดานการบริหารงาน เชื่อมโยงถึงการพัฒนาครู เพ่ือใหสอดคลองกับความกาวหนาในอาชีพ 
ตลอดจนพัฒนา ระบบขอมูลสารสนเทศของผูเรียนเปนรายบุคคลตั้งแตระดับปฐมวัย จนจบการศึกษา           
ข้ันพ้ืนฐาน ท่ีสามารถเชื่อมโยงกับหนวยงานท่ีเก่ียวของ นําไปสูการพัฒนาฐานขอมูลประชากร                   
ดานการศึกษาของประเทศ 
 
 
 

42 



 
 
  แผนพัฒนาทรัพยากรมนุษยจังหวัดสงขลา 

  มูลนิธิ “เรารักสงขลาเฉลิมพระเกียรติ”  และจังหวัดสงขลาไดจัดทํา “แผนพัฒนา

ทรัพยากรมนุษย”  เพ่ือรองรับวิสัยทัศนสงขลา 2555 และ 2570 ตามโครงการพัฒนาทรัพยากรมนุษยของ

จังหวัดสงขลา 5 ชวงวัย โดยความรวมมือของมหาวิทยาลัย 5 แหงและองคกร 15 ภาคีในจังหวัดสงขลาซ่ึง

มหาวิทยาลัยตาง ๆ ไดดําเนินการวิจัยในแตละชวงวัย  ประกอบดวยมหาวิทยาลัยสงขลานครินทรชวงวัย

กอนเกิดถึง 6 ป  มหาวิทยาลัยราชภัฎสงขลา  ชวงวัย 7-14 ป  มหาวิทยาลัยทักษิณ  ชวงวัย 15-21 ป  

มหาวิทยาลัยหาดใหญ ชวงวัย 15-59 ป มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย อายุตั้งแต  60 ปข้ึนไป 

ผลจากการวิจัยในแตละชวงวัยสามารถนํามาใชเพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิตของมนุษยแตละชวงวัยใหเหมาะสม  

เชน 

- ชวงวัยกอนเกิดถึง 6 ป พบวาคุณลักษณะปจจุบันของเด็กชวงวัย 0-6 ป มีท้ังน้ําหนัก

นอย น้ําหนักเกิน  เตี้ย อวนและผอมอยูในเกณฑสูงกวาระดับประเทศ  ขณะท่ีคุณลักษณะในอนาคตท่ี

ตองการคือเด็กเปนคนดี  รูรักสามัคคี  พ่ึงพาตนเองไดทุกเรื่อง  มีทักษะชีวิต  รูจักคิด  รูจักทํา ฉลาด  

เรียนรูโลกกวาง  สามารถแขงขันกับคนอ่ืนได  พูดภาษาอังกฤษ จีนและมลายูได  มีการเจริญเติบโตและ

พัฒนาการสมวัย มีความสุขในการใชชีวิตและการอยูในสังคม 

- ชวงวัย 7-14 ป พบวาพัฒนาการของเด็กชวงวัยนี้มีท้ัง 4 ดาน คือ ดานรางกาย ดาน 

อารมณ  ดานสังคมและดานสติปญญา โดยภาพรวมอยูในระดับมาก ปจจัยท่ีสงผลตอการพัฒนาไดแกปจจัย

โรงเรียน ปจจัยครอบครัว  ปจจัยสังคม  และปจจัยท่ีสงผลตอพัฒนาการในชวงนี้คือปจจัยดานการสนับสนุน

ทางการเรียน ปจจัยดานผูเก่ียวของ และปจจัยดานครู โดยผูวิจัยไดมีขอเสนอแนะวา ควรจัดใหเด็กสามารถ

เขาถึงการศึกษาอยางเพียงพอ  มีหนวยงานท่ีเก่ียวกับการพัฒนาเด็ก  ควรมีนโยบายใหจัดทํายุทธศาสตร   

ในการพัฒนาเด็กดานสติปญญา  และมีนโยบายใหทุกคนตระหนักถึงความสําคัญของสถาบันครอบครัว  

สรางครอบครัวอบอุน  ลดการใชความรุนแรงในครอบครัว  พัฒนาทักษะการเปนพอแม  พัฒนาระบบขอมูล

สารสนเทศท่ีเก่ียวกับเด็ก  สงเสริมเรื่องสุขภาพ ทักษะชีวิต ทักษะเรื่องเพศศึกษา และใหโอกาส               

ทางการศึกษา การรับบริการพ้ืนฐานทางสังคมแกเด็กตางดาว  ฯลฯ 

- ชวงวัย 15-21 ป มีขอเสนอแนะวาการพัฒนาทรัพยากรมนุษยของจังหวัดสงขลาจะตอง

พัฒนาหลักสูตรการศึกษาท่ีมุงเนนทักษะทางความคิด  ทักษะทางวิชาชีพ สงเสริมการพัฒนาทักษะ          

ทางภาษา และการมุงเนนความเปนมืออาชีพ  ดานสุขภาพควรจัดใหมีสถานท่ีออกกําลังกายและสนามกีฬา

ชุมชน  ดานสังคมเสริมสรางทักษะทางดานสังคมท่ีจะตองยึดถือการเคารพสิทธิผูอ่ืน และยึดถือหลักศาสนา  

ดานการประกอบอาชีพจะตองมุงเนนความเปนมืออาชีพและมุงเนนทักษะทางวิชาชีพ และดานทักษะ

จําเปนท่ีตองพัฒนาทักษะดานภาษาตางประเทศ (อยางนอย 3 ภาษา) ทักษะดานเทคโนโลยี ทักษะความ

เปนวิชาชีพเฉพาะดาน  และทักษะทางดานสังคมเพ่ือใหตรงตามความตองการของสังคมและตลาดแรงงาน 

-ชวงวัย 15-59 ป มีขอเสนอแนะเชิงนโยบายและการปฏิบัติวาหนวยงานภาครัฐ           

ท่ีเก่ียวของควรกําหนดเปาหมายการพัฒนาทรัพยากรมนุษยในวัยแรงงานในระยะยาว เพ่ือยกระดับ

ความสามารถในการแขงขันทางดานเศรษฐกิจยกระดับการแขงขันขององคกรหรือสถานประกอบการและ
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เพ่ือยกระดับคุณภาพชีวิตและความสุขของทรัพยากรมนุษยวัยแรงงาน องคกรหรือสถานประกอบการควร

ประเมินทักษะท่ีจําเปนของพนักงานอยางสมํ่าเสมอ เพ่ือเปาหมายการพัฒนาระยะยาวขององคกรและผล

การประเมินจะนําไปสูการหาแนวทางในการพัฒนาพนักงานท่ีเหมาะสม ดานวัยแรงงาน ควรพัฒนาตนเอง

อยางสมํ่าเสมอ เปนบุคคลท่ีพรอมตอการเรียนรูและเปลี่ยนแปลงเพ่ือการพัฒนาตนเอง ทักษะHard skills 

และ Soft skills 

-ชวงวัยผูสูงอายุ มีขอเสนอแนะเชิงปฏิบัติการวาการจัดการเรียนการสอนเก่ียวกับผูสูงอายุ

ในระดับประถมและมัธยมศึกษาโดยการพัฒนาหลักสูตรท่ีมีเนื้อหาเก่ียวกับผูสูงอายุ เพ่ือใหผูเรียนเขาใจและ

เห็นความสําคัญของผูสูงอายุ ตลอดจนเนื้อหาเก่ียวกับการดูแลผูสูงอายุในลักษณะตางๆ เปดโอกาสให

ผูสูงอายุลงทะเบียนเรียนวิชาท่ีสนใจในสถานศึกษาระดับอาชีวศึกษาหรืออุดมศึกษาหรือฝกอบรมเพ่ือให

ความรูสําหรับการเตรียมตัวเปนผูสูงอายุ และผูดูแลผูสูงอายุ โดยการออกแบบหลักสูตรใหเหมาะสมกับ

ผูสูงอายุท่ีมีพ้ืนฐานแตกตางกัน จัดทําทะเบียนผูสูงอายุ มีเวทีการแชรประสบการณเก่ียวกับปญหาและการ

ดูแลผูสูงอายุ จัดกิจกรรมการยกยองเชิดชูเกียรติผูสูงอายุ การถายทอดความดีและภูมิปญญาผูสูงอายุ 

    สงขลากับสังคมพหุวัฒนธรรม 

สงขลาเปนจังหวัดชายแดนภาคใตของประเทศไทย มีพ้ืนท่ีติดตอกับรัฐเคดาห (ไทรบุรี)  

ของประเทศมาเลเซีย เปนเมืองทาและเมืองชายทะเลท่ีสําคัญแหงหนึ่งของภาคใตมาแตสมัยโบราณ            

มีโบราณสถานและโบราณวัตถุมากมาย อีกท้ังมีขนบธรรมเนียมประเพณีท่ีเปนเอกลักษณของจังหวัด   

ภาษาและการละเลนพ้ืนเมืองท่ีเปนมรดกทางวัฒนธรรมของบรรพบุรุษตกทอดใหชนรุนหลังไดศึกษา

มากมายวิถีชีวิตของประชาชนหลากหลายเชื้อชาติ ตางศาสนา  มีสังคมวัฒนธรรมท่ีเชื่อมโยงกับประเทศ

เพ่ือนบาน สามารถอยูกันอยางมีความสุข เปนศูนยกลางการศึกษาของภาคใตมีสถานศึกษาท่ีเปดสอนตั้งแต

ระดับกอนประถมศึกษาถึงระดับอุดมศึกษาท้ังภาครัฐและเอกชนเพียงพอรองรับนักเรียน นักศึกษา ท้ังใน

จังหวัดสงขลา จังหวัดภาคใต รวมท้ังนักศึกษาตางชาติ  มีมหาวิทยาลัยท่ีมีชื่อเสียงเปนท่ียอมรับ เชน 

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร วิทยาเขตหาดใหญ เปนตน  

สงขลามีสถานท่ีทองเท่ียวท้ังท่ีเปนชายทะเล น้ําตก ทะเลสาบและมีทรัพยากรธรรมชาติ

อันอุดมสมบูรณ  อําเภอหาดใหญเปนศูนยกลางการคา การคมนาคม เปนเมืองชุมทางของภาคใต  มีความ

เจริญเติบโตอยางรวดเร็วในทางเศรษฐกิจ  ขณะเดียวกันอําเภอเมืองสงขลายังคงมีสภาพบานเมืองท่ีเกาแก  

อันเปนเอกลักษณ  สงขลาจึงเปนสถานท่ีซ่ึงเหมาะแกการทองเท่ียวเพราะมีลักษณะท่ีแตกตางกันในตัว        

2 ลักษณะคือ  สภาพเกาแกของบานเมืองสงขลาและความเจริญของเมืองหาดใหญ นอกจากนี้มีการคา

ชายแดนนับวามีความสําคัญยิ่งนอกเหนือไปจากการคาระหวางประเทศท่ีมีการนําเขาสงออกทางทาเรือและ

ทาอากาศยาน  มีการทําการคาชายแดนกับประเทศเพ่ือนบานท่ีอยูติดกับชายแดน รวมท้ังรัฐบาลไดกําหนด

เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษจังหวัดสงขลา โดยมีพ้ืนท่ี  ใน 4 ตําบลของอําเภอสะเดา คือตําบลสํานักขาม 

ตําบลสํานักแตว ตําบลปาดังเบซาร และตําบลสะเดา  เพ่ือรองรับการขยายตัวทางเศรษฐกิจและเชื่อมโยง

ไปสูประเทศอ่ืน ๆ ในอาเซียน 
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  ยุทธศาสตรการพัฒนาจังหวัดสตูล 

วิสัยทัศนจังหวัดสตูล (Vision)  “เมืองทองเท่ียวเชิงนิเวศ อุทยานธรณีโลก เศรษฐกิจม่ันคง 
สังคมนาอยู ประตูสูอาเซียน” 

นิยามของวิสัยทัศน ดังนี้ 
เมืองทองเท่ียวเชิงนิเวศ การทองเท่ียวอยางมีความรับผิดชอบในแหลงธรรมชาติ 

เอกลักษณเฉพาะถ่ิน และแหลงวัฒนธรรมท่ีเก่ียวเนื่องกับระบบนิเวศ สิ่งแวดลอม โดยมีกระบวนการเรียนรู
รวมกันของผูท่ีเก่ียวของ ภายใตการจัดการอยางมีสวนรวมของทองถ่ิน เพ่ือมุงเนนใหเกิดจิตสํานึกตอการ
รักษาระบบนิเวศ อยางยั่งยืน  ประกอบดวย 

- การทองเท่ียวเชิงนิเวศทางทะเล   
- การทองเท่ียวเชิงวิถีชีวิต ศิลปะ วัฒนธรรม ประเพณี และศาสนา 
- การทองเท่ียวเชิงธรณีวิทยา  
- การทองเท่ียวเชิงเกษตร  
- การทองเท่ียวเพ่ือคุณภาพชีวิตและการมีสุขภาพดี 
อุทยานธรณีโลก (Geopark) หมายถึง พ้ืนท่ีท่ีประกอบดวยแหลงอนุรักษธรณีวิทยา            

แหลงธรณีวิทยา หรือแหลงอนุรักษธรณีวิทยาท่ีเปนท่ีรูจักหรือมีชื่อเสียง เปนแหลงทองเท่ียวธรณีวิทยาและ
แหลงธรณีวิทยา ทรัพยากรธรรมชาติและนิเวศวิทยา รวมถึงแหลงโบราณคดี เมืองเกา และประเพณี
วัฒนธรรมวิถีชีวิต ทองถ่ินเมืองเกา โดยนําทรัพยากรเหลานี้มาบริหารจัดการ สรางเรื่องราวเพ่ือสงเสริม         
การทองเท่ียว และผลักดันใหชุมชนทองถ่ินมีรายได โดยมีกระบวนการเรียนรูรวมกันของผูท่ีเก่ียวของ 
ภายใตการจัดการอยางมีสวนรวมของทองถ่ิน เพ่ือมุงเนนใหเกิดจิตสํานึกตอการรักษาระบบนิเวศและ
อนุรักษทรัพยากรอยางยั่งยืน สามารถสรางรายไดใหกับจังหวัดและประเทศชาติไดอยางม่ันคง องคกร 
Unesco รับรองเปนอุทยานธรณีโลก ซ่ึงจังหวัดสตูล ไดประกาศเปนอุทยานธรณีระดับจังหวัดเม่ือวันท่ี              
14 สิงหาคม 2557 ในชื่ออุทยานธรณีสตูล (Satun Geopark) เพ่ือผลักดันไปสูระดับประเทศในป 2558 
และระดับโลกภายใน ป 2561 เพ่ือเปนอุทยานธรณีระดับโลก (Global Geopark) 

เศรษฐกิจม่ันคง (Economic Prosperity) เศรษฐกิจท่ีมีการเจริญเติบโตอยางตอเนื่อง 
ม่ันคง ยั่งยืน บนฐานของการผลิตท่ีมีคุณคาและมูลคาศักยภาพในทองถ่ิน และเห็นถึงโอกาสของการขยาย
ฐานเศรษฐกิจในอนาคต สูการเปนจังหวัดท่ีประสบความสําเร็จในการยกระดับคุณภาพความเปนอยู          
ของประชาชนบนฐานของปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

สังคมนาอยู ประชาชนไดรับบริการของรัฐดานสุขภาพอยางท่ัวถึง การศึกษาผานเกณฑ
มาตรฐาน แรงงานไดรับการพัฒนาทักษะฝมือ ผูสูงอายุ ผูพิการ ผูดอยโอกาสมีรายได ภายใตการมีสวนรวม
ของชุมชน โดยการสรางภูมิคุมกันในการปองกันและแกไขปญหายาเสพติด มีการอนุรักษ
ทรัพยากรธรรมชาติ และอยูในสิ่งแวดลอมท่ีดี มีสันติสุขบนฐานของความหลากหลาย 

 
 
 
 
 
 
 

45 



 
 

ประตูสูอาเซียน เปนการเปดเสนทางการเชื่อมโยงประเทศไทยไปสูอาเซียนทางตอนใต 
เนื่องจากสตูล มีจุดแข็งดานภูมิศาสตรของการเปนพ้ืนท่ีรอยตอพ้ืนท่ีหนึ่งระหวางประเทศไทยกับมาเลเซีย            
ซ่ึงสามารถเดินทางเชื่อมตอไปสิงคโปร และอินโดนีเซียได เม่ือเปดประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (Asean 
Economic Community : AEC) สตูลจะกลายเปนอีกชองทางท่ีสําคัญของไทยสูกลุมประเทศเขตเศรษฐกิจ
สามฝาย (Indonesia – Malaysia – Thailand Growth Triangle : IMT – GT) และเสนทางนี้มีศักยภาพ             
ท่ีจะขยายการเชื่อมโยงไปสูพมาและจีนตอไปได สิ่งเหลานี้จะเปนโอกาสในการสรางความสัมพันธดานตางๆ  
กับประเทศในอาเซียน โดยเฉพาะการสรางมูลคาเพ่ิมทางเศรษฐกิจ ใหกับจังหวัดสตูลและประเทศไทยได
อยางมีนัยยะสําคัญ 
 แผนพัฒนาการศึกษา (พ.ศ. 2562 – 2565) จังหวัดสงขลา 

วิสัยทัศน (Vision)  
“สังคมแหงการเรียนรูคูคุณธรรม นําคุณภาพ สูความสุขท่ียั่งยืน” 

พันธกิจ (Mission) 
    1. สงเสริมสังคมแหงการเรียนรูตลอดชีวิต รักษสิ่งแวดลอม และพัฒนาอยางยั่งยืน 
         2. พัฒนาผูเรียนใหมีความรู คูคุณธรรมตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และเรียนรู                
สูอาชีพ ในภูมิภาค อาเซียน 
         3. สงเสริมโอกาสการเขาถึงบริการการศึกษาของประชาชนอยางท่ัวถึงและเกิดการเรียนรู         
ตลอดชีวิต 
        4. ยกระดับคุณภาพ ตามมาตรฐานการศึกษาสูสากล 
         5. พัฒนาระบบบริหารจัดการศึกษาตามหลักธรรมาภิบาล 
         6. พัฒนาระบบการบริหารและการจัดการศึกษาท่ีตอบสนองความตองการของบริบท            
เชิงพ้ืนท่ีสอดรับกับเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษสงขลา 
        7. พัฒนาระบบการบริหารและการจัดการศึกษาท่ีตอบสนองความตองการของบริบท          
เชิงพ้ืนท่ีสอดรับกับเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต 

ประเด็นยุทธศาสตร 
   ยุทธศาสตรท่ี 1 พัฒนาการจัดการศึกษาเพ่ือความม่ันคง 
   ยุทธศาสตรท่ี 2 พัฒนากําลังคน การวิจัย เพ่ือสรางความสามารถในการแขงขัน             

ของประเทศ 
   ยุทธศาสตรท่ี 3 พัฒนาศักยภาพคนใหมีคุณภาพ 

      ยุทธศาสตรท่ี 4 สรางโอกาสและความเสมอภาคทางการศึกษา 
    ยุทธศาสตรท่ี 5 สงเสริมและจัดการศึกษาเพ่ือเสริมสรางคุณภาพชีวิตท่ีเปนมิตรกับ

สิ่งแวดลอม 
   ยุทธศาสตรท่ี 6 พัฒนาระบบบริหารจัดการใหมีประสิทธิภาพ 
เปาประสงค 

  1. ประชาชนมีการเรียนรูตลอดชีวิต อนุรักษภูมิปญญาทองถ่ิน รักษสิ่งแวดลอม และพัฒนา           
อยางยั่งยืน 
   2. ผูเรียนมีความรู คูคุณธรรมตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและเรียนรูสูอาชีพ 
ในภูมิภาคอาเซียน 
   3. ประชาชนมีโอกาสการเขาถึงบริการการศึกษาอยางท่ัวถึง และเกิดการเรียนรูตลอดชีวิต 
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   4. หนวยงานทางการศึกษายกระดับคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาชาติสูไทยแลนด 4.0 
   5. หนวยงานทางการศึกษามีระบบบริหารจัดการศึกษาตามหลักธรรมาภิบาลภายใตหลักการ          
มีสวนรวม และบูรณาการการทํางานเพ่ือใหเกิดความคุมคา 
   6. หนวยงานทางการศึกษาจัดการศึกษาใหผูเรียนมีความรูและทักษะดานวิชาชีพ พรอม                 
เขาสูตลาดแรงงานในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษสงขลา 
   7. หนวยงานทางการศึกษาพัฒนารูปแบบการจัดการศึกษาท่ีเหมาะสมกับบริบทพ้ืนท่ี  
  8. หนวยงานทางการศึกษามีการบริหารและการจัดการศึกษาท่ีสอดคลองกับบริบท             
เชิงพ้ืนท่ีในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต 

2.สถานการณของเขตพ้ืนท่ีการศึกษา 

  สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 16 ดําเนินการวิเคราะหสถานการณ              
โดยใชเทคนิค SWOT Analysis โดยวิเคราะหสภาพแวดลอมภายนอก และสภาพแวดลอมภายใน                   
ซ่ึงมี 4 ประเด็น ดังนี้ 

1. สภาพแวดลอมภายในท่ีเปนจุดแข็ง (Strengths : S) หมายถึง ปจจัยหลักของ
สภาพแวดลอมภายในหนวยงานท่ีเปนจุดแข็ง ขอดี หรือขอเดนท่ีจะทําใหหนวยงานประสบผลสําเร็จ            
บรรลุวัตถุประสงค 

2. สภาพแวดลมภายในท่ีเปนจุดออน (Weaknesses :W) หมายถึง ปจจัยหลัก 
สภาพแวดลอมภายในหนวยงานท่ีเปนจุดออน ขอดอย หรือจุดท่ีควรพัฒนาสงผลเสียตอการดําเนินงาน           
ของหนวยงานท่ียังไมบรรลุวัตถุประสงค 

3. สภาพแวดลอมภายนอกท่ีเปนโอกาส (Opportunities : O) หมายถึง ปจจัยหลักของ
สภาพแวดลอมภายนอกหนวยงานท่ีเปนโอกาส เอ้ืออํานวย หรือสนับสนุนหนวยงานใหประสบผลสําเร็จ
บรรลุวัตถุประสงค 

4. สภาพแวดลอมภายนอกท่ีเปนอุปสรรค (Threats : T) หมายถึง ปจจัยหลักของ
สภาพแวดลอมภายนอกหนวยงานท่ีเปนอุปสรรค ภัยคุกคาม หรือขอจํากัดท่ีจะทําใหการดําเนินงานของ
หนวยงานไมประสบผลสําเร็จหรือยังไมบรรลุวัตถุประสงค 

สรุปสถานการณ (SWOT : Analysis) ของสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 16 มีดังนี้ 
จุดแข็ง 

  โครงสราง 
1. มีโครงสรางการบริหารท่ีชัดเจน  

2. มีโรงเรียนตนแบบท่ีหลากหลาย 

ดานบริการ 
บุคลากร M1 

  ดานผูเรียน 
1. นักเรียนมีสมรรถนะท่ีหลากหลายไดรับรางวัลระดับชาติ ระดับนานาชาติ 

ดานครูและบุคลากรทางการศึกษา 
1. ครูและบุคลากรทางการศึกษามีความเชี่ยวชาญและมีความสามารถเฉพาะดาน 

2. ครูและบุคลากรทางการศึกษา มีความรัก สามัคคี และผูกพันตอองคกร 

3. บุคลากรมีความรูความสามารถท่ีหลากหลาย 
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4. บุคลากรมีความกระตือรือรน ทํางานเปนทีม ทํางานอยางมีสวนรวม 

   งบประมาณ M2 
การบริหารจัดการงบประมาณท่ีมีประสิทธิภาพ    

วัสดุอุปกรณ M3 
1. มีวัสดุอุปกรณเพียงพอ 

       การบริหารจัดการ M4 
       1. การบริหารจัดการอยางเปนระบบ 
       2 .การบริหารงานแบบมีสวนรวมโดยใชสหวิทยาเขตเปนฐาน 
       3. มีคาเฉลี่ยผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติข้ันพ้ืนฐาน (O-NET) ระดับเขตพ้ืนท่ี
การศึกษาสูงกวาระดับประเทศทุกกลุมสาระการเรียนรู 

จุดออน 
โครงสราง 
1. มีสถานศึกษาขนาดเล็กจํานวนมาก  

ดานบริการ 
บุคลากร M1 

  ดานผูเรียน 
       1. มีนักเรียนบางสวนดอยโอกาสและยากจนพิเศษ 
       2. การใชภาษาถ่ินในการสื่อสารทําใหยากตอการจัดการเรียนรู  

  ดานครูและบุคลากรทางการศึกษา 
  1. ครูบางสวนมีการจัดการเรียนการสอนยึดเนื้อหาจากหนังสือเรียนมากกวามาตรฐาน 

การเรียนรู 
  2. ครูจัดการเรียนรู แบบ Active Learning นอย  
  3. ครูและบุคลากรทางการศึกษามีงานวิจัยและนวัตกรรมเพ่ือพัฒนาการศึกษานอย 
  4. โรงเรียนสวนหนึ่งภาพรวมอัตรากําลังเกินเกณฑ แตขาดแคลนบางวิชาเอก  
  5. ครูและบุคลากรทางการศึกษาไมครบตามกรอบอัตรากําลัง 

งบประมาณ M2 
- 
วัสดุอุปกรณ M3 
- 

       การบริหารจัดการ M4 
1. การบริหารจัดการขอมูลสารสนเทศไมเปนระบบ 

2. การบริหารจัดการสิ่งแวดลอมเทคโนโลยียังไมเต็มประสิทธิภาพ 

3. การนิเทศภายในของสถานศึกษายังไมเขมแข็งและขาดการประสานการนิเทศภายนอก 

4. การจัดระบบบริหารจัดการดูแลโรงเรียนตามบริบทเชิงพ้ืนท่ีและขนาดโรงเรียนยัง          

ไมเหมาะสม 
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โอกาส 
1. เปนศูนยกลางทางการศึกษาทุกระดับและมีมหาวิทยาลัยหลายแหง 

2. หนวยงานภาครัฐและเอกชนใหความรวมมือและใหการสนับสนุนในการจัดการศึกษา 

3. จังหวัดสงขลาตั้งอยูในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษสงขลา 

4. ตั้งอยูในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต 

5. จังหวัดสตูลเปนพ้ืนท่ีนวัตกรรมทางการศึกษา 

6. มีแหลงเรียนรู แหลงทองเท่ียวท่ีสงเสริมการเรียนรูท่ีหลากหลาย 

7. มีสภาพทางภูมิศาสตร ท่ีดี เอ้ือตอการเรียนรู 

8. เปนสังคมพหุวัฒนธรรมมีวัฒนธรรมประเพณีท่ีหลากหลายเกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู

ขามวัฒนธรรม 

9. มีเทคโนโลยีและการสื่อสารท่ีทันสมัยครอบคลุมทุกพ้ืนท่ี 

10. เปนศูนยกลางดานการคมนาคมและขนสง 

11. เปนศูนยกลางการคาเศรษฐกิจภาคใต 

12. มีนโยบายดานการศึกษาท่ีชัดเจนสอดรับกันทุกระดับ 

อุปสรรค 
1. นโยบายการศึกษาเปลี่ยนแปลงบอย 

2. เกณฑการกําหนดอัตรากําลังทําใหการจัดสรรอัตรากําลังครูไมเพียงพอ 

3. ปญหาสังคมครอบครัวแตกแยก 

4. เหตุการณความไมสงบในพ้ืนท่ี 

5. ปญหายาเสพติดในชุมชน 

6. การขยายตัวของชุมชนเมืองและการเขามาของแรงงานตางดาวทําใหเกิดการ

เคลื่อนยายประชากรวัยเรียน 

7. ประชากรวัยเรียนลดลง 
8. คาครองชีพสูง ผูปกครองมีรายไดนอย ยากจน 
9. เปนสังคมเกษตรกรรมรายไดไมแนนอน 
10. การบริหารงานมีความซํ้าซอนกับศึกษาธิการจังหวัดทําใหเพ่ิมข้ันตอนการปฏิบัติงาน 
11. ไดรับการจัดสรรงบประมาณลาชาทําใหไมสามารถดําเนินโครงการตามเวลา             

ท่ีกําหนดได 
12. ไดรับการจัดสรรงบประมาณไมเปนไปตามแผนท่ีวางไว 
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สวนที่ 3 

ทิศทางการพัฒนาการศึกษา 
ของสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 16  พ.ศ. 2563-2565 

 
  จากสถานการณ (SWOT:Analysis) ของสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 16 
จึงจําเปนอยางยิ่งท่ีตองมีการทบทวนกรอบทิศทางการพัฒนาการศึกษา เพ่ือการพัฒนาและปรับแนวทาง         
ใหสอดคลองตามบริบทและเปนตามสถานการณปจจุบัน โดยกระบวนการมีสวนรวมจากทุกภาคสวนพรอม
มุงสูเปาหมายเดียวกันโดยวิธีการตางๆ และรายละเอียดทิศทางการพัฒนาการศึกษาของสํานักงาน            
เขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 16 พ.ศ. 2563-2565 มีดังนี้ 

วิสัยทัศน (Vision) 
สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา  เขต 16  เปนองคกรแหงการเรียนรูคูคุณธรรม                         

บริหารจัดการศึกษาท่ีมีคุณภาพสูมาตรฐานระดับสากลในสังคมพหุวัฒนธรรม  ตามหลักปรัชญา               
ของเศรษฐกิจพอเพียง  

นิยามวิสัยทัศน: 
องคกรแหงการเรียนรูคูคุณธรรม   หมายถึง องคกรท่ีบุคลากรมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู

รวมกัน  สรางชองทางการเรียนรู เพ่ือเอ้ือโอกาส  ในการพัฒนาตนเองและองคกรสูความเปนเลิศ สราง           
องคความรูท่ีดีท่ีสุดขององคกร  (best practice) ใหทันและรองรับตอการเปลี่ยนแปลงของสังคมโลก               
มีจิตสํานึกและดํารงตนอยูในความดีงาม 

บริหารจัดการศึกษาท่ีมีคุณภาพ  หมายถึง การประสาน สงเสริม สนับสนุนและพัฒนา
สถานศึกษา ในการพัฒนาผูเรียน  ใหมีทัศนคติท่ีถูกตองตอบานเมือง มีพ้ืนฐานชีวิตท่ีม่ันคง มีคุณธรรม        
มีงานทํา มีอาชีพเปนพลเมืองท่ีดี ใชชีวิตอยางมีความสุขในสังคมโลก  

มาตรฐานระดับสากล    หมายถึง ผูเรียนมีศักยภาพเปนพลโลก การจัดการเรียนการสอน
เทียบเคียงมาตรฐานสากล และการบริหารจัดการดวยระบบคุณภาพ   

สังคมพหุวัฒนธรรม    หมายถึง   การจัดการศึกษาใหอยูรวมกันในสังคมท่ีมีวัฒนธรรม           
ท่ีหลากหลายอยางสันติสุข   
   หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  หมายถึง การนอมนําหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงมาเปนแนวทางในการทํางานเพ่ือใหการประสาน สงเสริม สนับสนุนการจัดการศึกษา                
มีประสิทธิภาพและเกิดประโยชนสูงสุด 

คานิยมองคการ  
  “ถือประโยชนของนักเรียนและสถานศึกษาเปนสําคัญ” 
  (Students and Schools Come First : SSCF) 

พันธกิจ (Mission) 
1. นอมนําพระบรมราโชบายดานการศึกษาของพระบาทสมเด็จพระวชิรเกลาเจาอยูหัว    

สูการจัดการศึกษาของสถานศึกษา 
2. ประสาน สงเสริม สนับสนุนกํากับ ติดตามและประเมินคุณภาพการจัดการศึกษา            

ของสถานศึกษาใหมีคุณภาพ สอดคลองและทันตอการเปลี่ยนแปลงของโลกศตวรรษท่ี 21  
3. พัฒนาการใหบริการทางการศึกษาอยางท่ัวถึง เปนธรรม และไดมาตรฐานคุณภาพสู่สากล
4. ประสาน สงเสริม สนับสนุนการจัดการศึกษาของบุคคล องคกร และสถาบันอ่ืนๆ 



 
 

5.พัฒนาสํานักงานและสถานศึกษาใหเปนองคกรแหงการเรียนรูคูคุณธรรมอยางมีสวนรวม 
6. ปลูกฝง คุณธรรม จริยธรรมและการอยูรวมกันอยางมีความสุขในสังคมพหุวัฒนธรรม                    

บนพ้ืนฐาน หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  
เปาประสงครวม (Goal)  

  1. นักเรียนมีทัศนคติท่ีถูกตองตอบานเมือง มีพ้ืนฐานชีวิตท่ีม่ันคง มีคุณธรรม มีงานทํา            
มีอาชีพและเปนพลเมืองท่ีดี 

2. นักเรียนมีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา เทียบเคียงมาตรฐานระดับสากลบนพ้ืนฐาน                        
ของความเปนไทย  

3. นักเรียนทุกคนไดรับโอกาสทางการศึกษาอยางเสมอภาค และเทาเทียม 
4. ครูและบุคลากรทางการศึกษา ปฏิบัติงานตามสมรรถนะวิชาชีพและมาตรฐานวิชาชีพ 
5. สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 16 และสถานศึกษา บริหารจัดการศึกษา 

ท่ีมีคุณภาพและไดมาตรฐาน  
6. สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 16 และสถานศึกษา นําหลักปรัชญาของ

เศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกตใชในการบริหารจัดการและพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
  โดยมียุทธศาสตรในการพัฒนาตามทิศทางการพัฒนาการศึกษาท้ังหมด 6 ยุทธศาสตร 
ประกอบดวย ยุทธศาสตรท่ี 1 จัดการศึกษาเพ่ือความม่ันคงของมนุษย ยุทธศาสตรท่ี 2 การจัดการศึกษา
เพ่ือเพ่ิมความสามารถในการแขงขัน ยุทธศาสตรท่ี 3 สงเสริมสนับสนุนการพัฒนาครูและบุคลากร          
ทางการศึกษา ยุทธศาสตรท่ี 4 ขยายโอกาสการเขาถึงบริการทางการศึกษาและการเรียนรูอยางมีคุณภาพ 
ยุทธศาสตรท่ี 5  จัดการศึกษาเพ่ือเสริมสรางคุณภาพชีวิตท่ีเปนมิตรกับสิ่งแวดลอม ยุทธศาสตรท่ี 6           
พัฒนาระบบบริหารจัดการและสงเสริมการมีสวนรวม โดยมีกลยุทธในการพัฒนาดังนี้ 

ยุทธศาสตรท่ี 1 จัดการศึกษาเพ่ือความม่ันคงของมนุษย 
กลยุทธ 
1. สงเสริมและสนับสนุนใหสถานศึกษานอมนําพระบรมราโชบายดานการศึกษาของ

พระบาทสมเด็จพระวชิรเกลาเจาอยูหัวสูการปฏิบัติ 
2. เสริมสรางความม่ันคงของสถาบันหลักและการปกครองในระบอบประชาธิปไตย                    

อันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข 
3. เสริมสรางการอยูรวมกันอยางมีความสุขในสังคมพหุวัฒนธรรม 
4. ปลูกฝงคุณธรรมจริยธรรม และคานิยมท่ีพึงประสงค การอยูรวมกันและดํารงตน 

ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
ยุทธศาสตรท่ี 2 การจัดการศึกษาเพ่ือเพ่ิมความสามารถในการแขงขัน 

กลยุทธ 
 1. เสริมสรางความเขมแข็งในการพัฒนาผูเรียนอยางมีคุณภาพ  
 2. พัฒนาคุณภาพกระบวนการเรียนรู  
 3. สรางขีดความสามารถในการแขงขันทุกระดับ 
 4. สงเสริม สนับสนุนการทําวิจัยและนําผลการวิจัยไปใชในการพัฒนาคุณภาพ            

การจัดการศึกษา 
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ยุทธศาสตรท่ี 3 สงเสริมสนับสนุนการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา 
กลยุทธ 
1. พัฒนาระบบการบริหารงานบุคคลใหมีประสิทธิภาพ  
2. พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาใหสามารถจัดการเรียนรูอยางมีคุณภาพ 

ในรูปแบบท่ีหลากหลาย สอดคลองกับบริบทของพ้ืนท่ี  
ยุทธศาสตรท่ี 4 ขยายโอกาสการเขาถึงบริการทางการศึกษาและการเรียนรูอยางมีคุณภาพ 

กลยุทธ 
1. เพ่ิมโอกาส ในการเขาถึงบริการทางการศึกษาท่ีมีคุณภาพ อยางเทาเทียมและท่ัวถึง 
2. ลดความเลื่อมล้ําทางการศึกษา 

ยุทธศาสตรท่ี 5  จัดการศึกษาเพ่ือเสริมสรางคุณภาพชีวิตท่ีเปนมิตรกับสิ่งแวดลอม 
กลยุทธ 
สงเสริมการจัดกระบวนการเรียนรู สรางจิตสํานึก และสรางเครือขายความรวมมือ      

เพ่ือสรางเสริมคุณภาพชีวิตท่ีเปนมิตรกับสิ่งแวดลอมตามแนวทางหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
ยุทธศาสตรท่ี 6 พัฒนาระบบบริหารจัดการและสงเสริมการมีสวนรวม 

กลยุทธ 
1. พัฒนาระบบบริหารจัดการใหมีประสิทธิภาพ 
2. สรางความเขมแข็งในการบริหารจัดการแบบมีสวนรวม 
3. สงเสริมการมีสวนรวมในการพัฒนาคุณภาพผูเรียน 

ยุทธศาสตร/กลยุทธ/ตัวช้ีวัด/มาตรการ/แนวทาง 
ยุทธศาสตรท่ี กลยุทธ ตัวช้ีวัด มาตรการ / แนวทาง 

1 จัดการศึกษา
เพ่ือความม่ันคง
ของมนุษย 

1 .  ส ง เ ส ริ ม แ ล ะ
ส นั บ ส นุ น ใ ห
สถานศึกษานอมนํา
พระบรมราโชบาย
ดานการศึกษาของ
พ ร ะ บ า ท ส ม เ ด็ จ  
พ ร ะ ว ชิ ร เ ก ล า
เ จ า อ ยู หั ว สู ก า ร
ปฏิบัต ิ

1. รอยละของสถานศึกษาท่ี
นอมนําพระบรมราโชบาย 
ด า น ก า ร ศึ ก ษ า ข อ ง
พระบาทสมเด็จพระวชิร
เกลาเจาอยูหัวสูการปฏิบัติ 

1. สนับสนุนการพัฒนาหลักสูตร
สถานศึกษาใหสอดคลองกับพระ
บ ร ม        ร า โ ช บ า ย ด า น
การศึกษาของพระบาทสมเด็จ
พระวชิรเกลาเจาอยูหัวตามความ
ตองการของผูเรียน ชุมชนและ
บริบทของสถานศึกษา 

 2. เสริมสรางความ
ม่ันคงของสถาบัน
ห ลั ก แ ล ะ ก า ร
ปกครองในระบอบ
ประชาธิปไตย อันมี
พระมหากษัตริยทรง
เปนประมุข 
 
 

1. รอยละของสถานศึกษาท่ี
จัด กิจกรรมส ง เสริมการ
เรียนรู ท่ีสะทอนความรัก
และธํารงรักษาสถาบันหลัก
ของชาติ และการยึดม่ันใน
ระบอบการปกครอง ใน
ระบอบประชาธิปไตย อันมี
พระมหากษัตริยทรงเปน
ประมุข 

1. สนับสนุนและเสริมสรางความ
ม่ันคงของสถาบันหลักและการ
ปกครองในระบอบประชาธิปไตย
อันมีพระมหากษัตริยทรงเปน
ประมุข และนอมนํ าศาสตร
พระราชามาใชในการจัดการ
เรียนรูของผูเรียนและชุมชน 
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ยุทธศาสตรท่ี กลยุทธ ตัวช้ีวัด มาตรการ / แนวทาง 
2. รอยละของสถานศึกษา
นําศาสตรพระราชามาใชใน
การจัดการเรียนรู 

 3. เสริมสรางการอยู
ร ว ม กั น อ ย า ง มี
ความสุขในสังคมพหุ
วัฒนธรรม 
 

1. รอยละของสถานศึกษา 
ท่ีจัดการเรียนรูโดยบูรณา
การหลักสูตรท่ีสอดคลอง
กับสังคมพหุวัฒนธรรม 
2. รอยละของสถานศึกษา   
ใน เขต พ้ืน ท่ี พิ เศษ มีการ
พัฒนาการจัดการศึกษา
ตามบริบทของพ้ืนท่ี 

1. สงเสริมและสนับสนุนการ  
จัดการศึกษาเพ่ือการอยูรวมกัน
อ ย า ง มี ค ว า ม สุ ข ใ น สั ง ค ม        
พหุวัฒนธรรม 
2. สงเสริมและสนับสนุนการ  
จัดการศึกษาในพ้ืนท่ีพิเศษเปน
การเฉพาะตามสภาพของพ้ืนท่ี 
ในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจ
จั งหวัดชายแดนภาคใต และ           
เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ 

 4. ปลูกฝงคุณธรรม 
จ ริ ย ธ ร ร ม  แ ล ะ
คานิยมท่ีพึงประสงค 
การอยูรวมกันและ
ดํ า ร งตนตามหลั ก
ป รั ช ญ า ข อ ง
เศรษฐกิจพอเพียง 

1. รอยละของสถานศึกษา 
ท่ี จั ดกา ร เ รี ยนรู ป ลู กฝ ง
คุณธรรม จริยธรรม และ
คานิยมท่ีพึงประสงค การ
อยูรวมกันและดํารงตนตาม
หลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง 
2. รอยละของนักเรียนมี
คุ ณ ธ ร ร ม  จ ริ ย ธ ร ร ม 
คุณลักษณะอันพึงประสงค
ตามหลักสูตร และคานิยม
ห ลั ก ข อ ง ค น ไ ท ย  12 
ประการ 
3. รอยละของนักเรียนท่ี
ผานกิจกรรมในเครื่องแบบ 

1.สงเสริมสนับสนุนสถานศึกษา
ใหปลูกฝงผูเรียนดานคุณธรรม 
จริยธรรม ตามคานิยมหลักของ
คนไทย 12 ประการ และการ
ดํารงตนตามหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง 
2. สงเสริมใหสถานศึกษา          
จัดกิจกรรมตามเครื่องแบบ 
 

ยุทธศาสตรท่ี 2 
ดานการจัด
การศึกษาเพ่ือ
เพ่ิมความ 
สามารถในการ
แขงขัน 
 

1. เสริมสรางความ
เขมแข็งในการพัฒนา
ผูเรียนอยางมี
คุณภาพ 

1. รอยละของสถานศึกษา 
มีกระบวนการวัดและ
ประเมินผลดวยวิธีการ       
ท่ีหลากหลาย 
2.รอยละของนักเรียนท่ีมี
คะแนนการทดสอบทาง
การศึกษาระดับชาติข้ัน
พ้ืนฐาน (O-NET) มากกวา
รอยละ 50 เปรียบเทียบกับ 

- สงเสริม สนับสนุนการทดสอบ
ทางการศึกษาระดับชาติข้ัน
พ้ืนฐาน(O-NET) และระบบการ
ทดสอบกลางของสํานักงาน
คณะกรรมการการศึกษาข้ัน
พ้ืนฐานพรอมนําผลการประเมิน
มาใชในการพัฒนาคุณภาพ 
-สงเสริม สนับสนุนให
สถานศึกษาจัดกระบวนการ

53 



 
 

ยุทธศาสตรท่ี กลยุทธ ตัวช้ีวัด มาตรการ / แนวทาง 
ปการศึกษาท่ีผานมา 
3.รอยละของนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปท่ี 1,2 เขารับ
การทดสอบกลางของ
สํานักงานคณะกรรมการ
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
4. รอยละของนักเรียนท่ี
อานหนังสือตามเกณฑท่ี
กําหนด 
5. รอยละของสถานศึกษา   
ท่ีจัดการเรียนรูในศตวรรษ   
ท่ี 21 ตามสภาพความ
ตองการ และบริบทของ   
แตละพ้ืนท่ี 
6. รอยละของนักเรียนท่ีมี
คุณลักษณะและทักษะการ
เรียนรูในศตวรรษท่ี 21 
7.รอยละของสถานศึกษา
ปรับปรุงหลักสูตร
สถานศึกษา 
 8. รอยละของนักเรียนท่ี
ไดรับการแกไขปญหาอาน 
ไมคลอง เขียนไมคลอง 

เรียนรูตามหลักสูตรมุงพัฒนา
ผูเรียนท่ีเนนคุณลักษณะและ
ทักษะในศตวรรษท่ี 21 
- สงเสริม สนับสนุนให
สถานศึกษาปรับปรุงหลักสูตร
สถานศึกษาระเบียบการวัดและ
ประเมินผล 

 2. พัฒนาคุณภาพ
กระบวนการเรียนรู  
 

1.รอยละของสถานศึกษา    
ท่ีเนนการจัดการเรียน    
การสอนสะเต็มศึกษา 
(STEM Education)  
2. รอยละของผูเรียนผาน
เกณฑการประเมิน
ความสามารถดานการใช
ภาษาอังกฤษและ
ภาษาตางประเทศท่ี 2 เพ่ือ
การสื่อสาร 
3.รอยละของสถานศึกษามี
การจัดการศึกษาวิทยาการ
คํานวณ 
 

-สงเสริม สนับสนุนสถานศึกษา
เนนการจัดการเรียนการสอนสะ
เต็มศึกษา(STEM Education)  
- สงเสริมการเรียนการสอน
ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร 
และภาษาตางประเทศท่ี 2 อยาง
นอย 1 ภาษา  
- สงเสริม สนับสนุนให
สถานศึกษามีการจัดการศึกษา
วิทยาการคํานวณ และการ
ออกแบบเทคโนโลยี 
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4. รอยละของสถานศึกษามี
การจัดการเรียนรูท่ี
หลากหลาย 

-สงเสริมสนับสนุนใหสถานศึกษา
จัดการเรียนรูท่ีหลากหลาย 

 3. สรางขีด
ความสามารถในการ
แขงขันทุกระดับ 

 

1.จํานวนของสถานศึกษา    
ท่ีเปดหองเรียนพิเศษหรือ
แผนการเรียนเฉพาะดาน
เพ่ิมข้ึน  
2.รอยละของสถานศึกษา   
ท่ีเตรียมความพรอมในการ
ประเมินระดับนานาชาติ 
PISA 
3. รอยละของสถานศึกษา  
มีการจัดกิจกรรมเพ่ือ
การศึกษาตอ การประกอบ
อาชีพ และการพัฒนา
บุคลิกภาพอยางเหมาะสม 
4.รอยละของนักเรียนท่ี
ไดรับการพัฒนาคุณภาพ
การเรียนรูสูสากล มีความ
พรอมในเขาแขงขันตาม
เกณฑมาตรฐาน 
 

-สงเสริม สนับสนุนสถานศึกษา 
ท่ีมีความพรอม ในการเปด
หองเรียนพิเศษหรือแผนการ
เรียนเฉพาะดาน 
- สงเสริม สนับสนุนสถานศึกษา
ในการเตรียมความพรอมในการ
ประเมินระดับนานาชาติ PISA 
 -สงเสริม สนับสนุนการจัด
กิจกรรม การบริการเพ่ือ
การศึกษาตอ การประกอบอาชีพ 
ใหผูเรียนรูจักและเขาใจตนเอง 
สามารถวางแผนชีวิตดาน         
การเรียน การประกอบอาชีพ     
ในอนาคต รวมท้ังสามารถ
ปรับตัวไดอยางเหมาะสมและ 
อยูรวมกับผูอ่ืนไดอยางมีความสุข 
- สงเสริม สนับสนุนนักเรียนท่ีมี
ความสามารถเขาแขงขัน       
ทุกระดับ 
- สงเสริม สนับสนุน การจัด
กิจกรรมการแขงขันวิชาการใหมี
ประสิทธิภาพเนนการดําเนินงาน
ครบวงจร มีสวนรวมอยางท่ัวถึง 

 4. สงเสริม สนับสนุน
การทําวิจัยและ     
นําผลการวิจัยไปใช
ในการพัฒนา
คุณภาพ          
การจัดการศึกษา 

1.รอยละของงานวิจัยหรือ
นวัตกรรม(best practice) 
ท่ีนําไปใชประโยชนในการ
พัฒนาคุณภาพการศึกษา 
2.รอยละของผลงานวิจัยท่ี
ไดรับการเผยแพร ตีพิมพ
ตอจํานวนครูและบุคลากร
ทางการศึกษา 

- สงเสริม ใหมีการวิจัยและ
พัฒนานวัตกรรมท่ีเก่ียวกับการ
จัดการเรียนรู การเรียนการสอน 
การนิเทศ การบริหารจัดการ  
-สงเสริมใหสถานศึกษามีความ
เปนเลิศทางวิชาการ โดยใช
งานวิจัยและสรางนวัตกรรมเพ่ือ
เปนฐานในการพัฒนาการศึกษา
ของเขตพ้ืนท่ีการศึกษาและ
สถานศึกษาสรางเครือขายการ
วิจัยและพัฒนา 
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ยุทธศาสตรท่ี 3 
สงเสริม
สนับสนุนการ
พัฒนาครูและ
บุคลากรทางการ
ศึกษา 

1. พัฒนาระบบการ
บริหารงานบุคคลให
มีประสิทธิภาพ  

มีระบบการบริหารงาน
บุคคลของขาราชการครู
และบุคลากรทางการศึกษา
ท่ีมีประสิทธิภาพและเปนไป
ตามเกณฑมาตรฐาน 

1.การจัดทําแผนอัตรากําลัง
ขาราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษา ระยะ 3 ป 
2. การจัดทํากรอบอัตรากําลังครู
และบุคลากรทางการศึกษา ให
เปนไปตามเกณฑและมาตรฐาน
วิชาเอกเพ่ือจัดสรรตําแหนงให
สอดคลองกับความขาดแคลน 
ตองการจําเปนของเขตพ้ืนท่ีและ
สถานศึกษา 
3.การสรรหา บรรจุและแตงตั้ง
ขาราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษาใหเปนตามกรอบ
อัตรากําลัง 
4. การจัดระบบการประเมินผล
การปฏิบัติงานขาราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษา เพ่ือ
ประกอบการพิจารณาเลื่อนข้ัน
เงินเดือนใหเปนตามระเบียบ
หลักเกณฑและสอดคลองกับผล
การปฏิบัติงาน 
5. การจัดทําระบบขอมูล
สารสนเทศนําไปใชในการ
บริหารงานบุคคลใหมี
ประสิทธิภาพ 

 2. พัฒนาครูและ
บุคลากรทางการ
ศึกษาใหสามารถ
จัดการเรียนรูอยางมี
คุณภาพในรูปแบบท่ี
หลากหลาย 
สอดคลองกับบริบท
ของพ้ืนท่ี 

รอยละของขาราชการครู
และบุคลากรทางการศึกษา
ทุกระดับท่ีไดรับการพัฒนา
ตามมาตรฐานวิชาชีพและ
สามารถปฏิบัติงานไดอยาง
มีประสิทธิภาพ 

1.สงเสริม สนับสนุนขาราชการ
ครูและบุคลากรทางการศึกษา 
ใหพัฒนาตนอยางเปนระบบ 
2.ประสานความรวมมือ 
สถานศึกษาและหนวยงานอ่ืนๆ
จัดทําหลักสูตรการพัฒนา
ขาราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษา ใหตรงกับความ
ตองการและความขาดแคลน 
3.สงเสริม และพัฒนาขาราชการ
ครูและบุคลากรทางการศึกษาให
มีความรูดานดิจิทัล ทักษะ
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สื่อสารภาษาอังกฤษ และทักษะ
สื่อสารภาษาท่ีสาม ใหสอดคลอง
กับภารกิจและหนาท่ี 
4. สงเสริมการจัดการศึกษา
โรงเรียนขนาดเล็กใหมี
ประสิทธิภาพ 
5. ปรับปรุงระบบตรวจสอบ 
ติดตาม และประเมิน
ประสิทธิภาพ ประสิทธิผล 
ขาราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษา ใหสอดคลองกับ
ยุทธศาสตร 

ยุทธศาสตรท่ี 4 
ขยายโอกาสการ
เขาถึงบริการทาง
การศึกษาและ
การเรียนรูอยาง
มีคุณภาพ 
 

1. เพ่ิมโอกาส ในการ
เขาถึงบริการทาง
การศึกษาท่ีมี
คุณภาพ อยางเทา
เทียมและท่ัวถึง 
 

1.รอยละของสถานศึกษาท่ี
มีการจัดการเรียนการสอน
ทางไกลดวยระบบ DLIT 
และ New DLTV 
2.รอยละของประชากรกลุม
อายุ 12-14 ป ไดเขาเรียน
ระดับมัธยมศึกษาตอนตน
หรือเทียบเทา 
3. รอยละของนักเรียนท่ีจบ
การศึกษาภาคบังคับไดรับ
โอกาสในการศึกษาตอ     
ข้ันพ้ืนฐาน 
3.รอยละของนักเรียนไดรับ
การสงเสริมการสนับสนุน  
ใหเขาถึงบริการทาง
การศึกษาตามความถนัด
และความสนใจ 

1.สงเสริม สนับสนุนการใชสื่อ 
เทคโนโลยีและนวัตกรรมในการ
จัดการเรียนรูดวยระบบ DLIT 
และ New DLTV  
2.สงเสริม สนับสนุน ให
ประชากรกลุมอายุ 12-14 ป ได
เขาเรียน โรงเรียนดีใกลบานตาม    
เขตพ้ืนท่ีบริการ 
3. สงเสริม สนับสนุนใหนักเรียน
มีโอกาสการศึกษาตอดวยวิธีการ
ท่ีหลากหลายใชระบบการสงตอ
โดยเครือขายความรวมมือทุก
ระดับ 
4. สงเสริม สนับสนุนใหผูเรียน
เขาถึงบริการทางการศึกษาตาม
ความถนัดและสนใจ 

 2. ลดความเลื่อมล้ํา
ทางการศึกษา 
 

1.รอยละของนักเรียนพิการ
และดอยโอกาสไดรับการ
พัฒนาสมรรถภาพหรือ
บริการทางการศึกษาท่ี
เหมาะสม 
2. อัตราการออกกลางคัน
ของนักเรียนในระดับ
การศึกษาข้ันพ้ืนฐานลดลง 

1. สงเสริมการจัดการศึกษาใน
รูปแบบท่ีหลากหลายท้ังใน
รูปแบบปกติ รูปแบบเพ่ือความ
เปนเลิศ รูปแบบเพ่ือเด็กพิการ 
เด็กดอยโอกาสและรูปแบบ
การศึกษาทางเลือกใหเหมาะสม
กับความตองการจําเปนของ
ผูเรียนแตละบุคคลและมีคุณภาพ
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3. รอยละของนักเรียนไดรับ
การพัฒนาเต็มศักยภาพ
อยางเทาเทียมกัน 

ตามมาตรฐานโดยมีความ
เชื่อมโยงระหวางรูปแบบตางๆ 
2. สงเสริม สนับสนุน ให
สถานศึกษาจัดระบบการดูแล
ชวยเหลือนักเรียนอยางเขมแข็ง
ท่ัวถึง อยางมีประสิทธิภาพ 
3. สงเสริม สนับสนุนนักเรียนให
ไดรับการพัฒนาอยางเต็ม
ศักยภาพเทาเทียมและท่ัวถึง 

ยุทธศาสตรท่ี 5
จัดการศึกษาเพ่ือ
เสริมสราง
คุณภาพชีวิตท่ี
เปนมิตรกับ
สิ่งแวดลอม 

สงเสริมการจัด
กระบวนการเรียนรู 
สรางจิตสํานึก และ
สรางเครือขายความ
รวมมือ เพ่ือสราง
เสริมคุณภาพชีวิตท่ี
เปนมิตรกับ
สิ่งแวดลอมตาม
แนวทางหลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจ
พอเพียง 
 

1.รอยละของสถานศึกษา
ไดรับการพัฒนาใหเปน 
แหลงเรียนรูท่ีมีคุณภาพ 
2. รอยละของสถานศึกษา    
ใชแหลงเรียนรู โดยชุมชนมี 
สวนรวมในการเสริมสราง
คุณภาพชีวิต เปนมิตรกับ
สิ่งแวดลอม 
3. รอยละของสถานศึกษา  
ท่ีจัดการเรียนรูเก่ียวกับการ
เสริมสรางคุณภาพชีวิตและ 
เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม 
4. รอยละของสถานศึกษา  
ท่ีมีบรรยากาศและ
สิ่งแวดลอมผานเกณฑ
มาตรฐานสถานศึกษา      
นาอยูนาเรียนรู  
5.รอยละของนักเรียน
ประยุกตใชหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงในการ
ดําเนินชีวิต 

1.สงเสริม พัฒนาสถานศึกษาให
เปนแหลงเรียนรูท่ีมีคุณภาพ 
2.สงเสริมใหสถานศึกษาจัดการ
เรียนรู ใชแหลงเรียนรูเก่ียวกับ
การเสริมสรางคุณภาพชีวิตและ
เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม 
3.สงเสริม สนับสนุนให
สถานศึกษาจัดบรรยากาศและ
สิ่งแวดลอมผานเกณฑมาตรฐาน
สถานศึกษานาอยู นาเรียนรู 
และยกยองเชิดชูเกียรติ 
4.สงเสริมการสรางเครือขาย
ความรวมมือระหวางสถานศึกษา
กับชุมชนและหนวยงานอ่ืนท่ี
เก่ียวของกับการเสริมสราง
คุณภาพชีวิตและเปนมิตรกับ
สิ่งแวดลอม 
5.สงเสริม สนับสนุนให
สถานศึกษาจัดกิจกรรมท่ีแสดง
ถึงการเสริมสรางคุณภาพชีวิต
และเปนมิตรกับสิ่งแวดลอมโดย
การประยุกต ใชหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงในการดําเนิน
ชีวิตของนักเรียนและบุคลากร 
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ยุทธศาสตรท่ี 6
พัฒนาระบบ
บริหารจัดการ
และสงเสริมการ
มีสวนรวม 

1. พัฒนาระบบ
บริหารจัดการใหมี
ประสิทธิภาพ 

1.สํานักงานเขตพ้ืนท่ี
การศึกษาและสถานศึกษา  
มีคุณภาพตามเกณฑ
มาตรฐานการบริหารจัดการ 
2.รอยละของสถานศึกษาท่ี
มีคุณภาพตามเกณฑ
มาตรฐานการประกัน
คุณภาพภายใน 
3.รอยละของผูรับบริการ    
มีความพึงพอใจตอการ
บริหารจัดการของ สพม.16 

1.พัฒนาระบบบริหารและ           
การจัดการศึกษาท่ีมี
ประสิทธิภาพ ท้ัง 4 ดาน 
(บริหารวิชาการบริหารท่ัวไป 
บริหารงบประมาณ บริหาร
บุคคล)ตามหลักธรรมาภิบาล 
2.พัฒนาระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศ เพ่ือการบริหาร
จัดการ 
3. จัดระบบนิเทศ ติดตาม 
ประเมินผล และรายงานผล 
หลากหลายมิติใหมีความเขมแข็ง
และตอเนื่อง เปนรูปธรรม ใหมี
ขอมูลปอนกลับ และสามารถ
สะทอนคุณภาพของผูเรียน 
4.สงเสริมการประกันคุณภาพ
ภายในของสถานศึกษา ใหมี
ความเขมแข็ง 

 2. สรางความ
เขมแข็งในการ
บริหารจัดการแบบมี
สวนรวม 

1.สํานักงานเขตพ้ืนท่ี
การศึกษาและสถานศึกษา 
ใชเครือขายการบริหาร
จัดการแบบมีสวนรวม
เพ่ิมข้ึน 
2.รอยละของสถานศึกษาท่ี
มีการบริหารจัดการอยาง         
มีคุณภาพ  
 

1.มีการบริหารจัดการอยางมี
สวนรวมดานวิชาการ ดาน
ทรัพยากร และดานงบประมาณ 
กับองคคณะบุคคลและเครือขาย 
กตปน. เครือขายสงเสริม
ประสิทธิภาพการศึกษาจังหวัด 
สหวิทยาเขต ศูนยพัฒนากลุม
สาระการเรียนรู  
2. สงเสริม สนับสนุนการพัฒนา
ผูบริหารสถานศึกษาใหมี
ความสามารถในการบริหาร
จัดการทุกดาน 

 3. สงเสริมการมีสวน
รวมในการพัฒนา
คุณภาพผูเรียน 

1.รอยละของสํานักงาน             
เขตพ้ืนท่ีการศึกษาและ
สถานศึกษารวมกันสงเสริม
สนับสนุนใหผูปกครอง 
ชุมชน สังคม ฯลฯ  มีสวน
รวมในการพัฒนาคุณภาพ
ผูเรียน 

1.สงเสริม การสรางเครือขาย
การเรียนรู การมีสวนรวม จาก  
ผูมีสวนเก่ียวของและทุกภาค
สวนใหเกิดชุมชนแหงการเรียนรู 
2.สงเสริมการมีสวนรวมในการ
พัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา
ของทุกภาคสวน 
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ยุทธศาสตรท่ี กลยุทธ ตัวช้ีวัด มาตรการ / แนวทาง 
2. รอยละของผูปกครอง
และชุมชนท่ีมีความพึง
พอใจในการบริหารจัดการ
ของสถานศึกษา 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

60 



 
 

โครงการ/กิจกรรม 

 

 
ชื่อโครงการ/กิจกรรม กลุมท่ีรับผิดชอบ 

งบประมาณ 
ป 2563 ป 2564 ป 2565 

ยุทธศาสตรท่ี 1 การจัดการศึกษาเพ่ือความม่ันคงของมนุษย 
กลยุทธท่ี 1 สงเสริมและสนับสนุนใหสถานศึกษานอมนําพระบรมราโชบายดานการศึกษาของพระบาทสมเด็จพระวชิรเกลาเจาอยูหัวสูการปฏิบัติ 
 1. โครงการเสริมสรางและพัฒนาความเขมแข็งขององคกรสภานักเรียน สงเสริมการจัดการศึกษา 35,000 - - 
 2. โครงการเสริมสรางการนําศาสตรพระราชาและพระบรมราโชบาย ร.10 มาใช สงเสริมการจัดการศึกษา 10,000 10,000 10,000 
กลยุทธท่ี 2 เสริมสรางความม่ันคงของสถาบันหลักและการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข 
 3. โครงการสถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติดและอบายมุข สงเสริมการจัดการศึกษา 32,000 40,000 45,000 
 4. โครงการคายเสริมสรางทักษะชีวิต ปลุกพลัง KID พิชิตปญหา สงเสริมการจัดการศึกษา 80,000 80,000 80,000 
กลยุทธท่ี 3 เสริมสรางการอยูรวมกันอยางมีความสุขในสังคมพหุวัฒนธรรม 
 5. โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาหลักสูตรอิสลามศึกษาระดับการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน  นิเทศ ติดตาม และประเมินผล

การจัดการศึกษา 
20,000 20,000 20,000 

กลยุทธท่ี 4 ปลูกฝงคุณธรรมจริยธรรม และคานิยมท่ีพึงประสงค การอยูรวมกันและดํารงตนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
 6. โครงการโรงเรียนคุณธรรม 

 
นิเทศ ติดตาม และประเมินผล

การจัดการศึกษา 
17,000 9,000 9,000 

 7. โครงการระบบชวยเหลือดูแลนักเรียน สงเสริมการจัดการศึกษา 50,000 50,000 50,000 
ยุทธศาสตรท่ี 2 ดานการจัดการศึกษาเพ่ือเพ่ิมความสามารถในการแขงขัน 
กลยุทธ 1 เสริมสรางความเขมแข็งในการพัฒนาผูเรียนอยางมีคุณภาพ 
 1. โครงการแขงขันทักษะภาษาไทยเพ่ือการสื่อสารเนื่องในสัปดาหวันภาษาไทย

แหงชาต ิ
นิเทศ ติดตาม และประเมินผล
การจัดการศึกษา 

105,000 105,000 105,000 
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ชื่อโครงการ/กิจกรรม กลุมท่ีรับผิดชอบ 

งบประมาณ 
ป 2563 ป 2564 ป 2565 

 2. โครงการวิเคราะหผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติข้ันพ้ืนฐาน o-net  นิเทศ ติดตาม และประเมินผล
การจัดการศึกษา 

50,000 50,000 50,000 

 3.โครงการนิเทศติดตามครูผูรวมนิเทศ (Co-Supervior:cs) เพ่ือสรางความเขมแข็งใน
การจัดการศึกษาของสถานศึกษา 

นิเทศ ติดตาม และประเมินผล
การจัดการศึกษา 

150,000 150,000 150,000 

 4.โครงการวิเคราะหผลการทดสอบปลายปของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 1 และ        
ชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 2 โดยใชขอสอบมาตรฐาน 

นิเทศ ติดตาม และประเมินผล
การจัดการศึกษา 

50,000 50,000 50,000 

 5.โครงการสงเสริม สนับสนุนการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาโรงเรียน
มาตรฐานสากล 

นิเทศ ติดตาม และประเมินผล
การจัดการศึกษา 

193,000 173,000 173,000 

 6.โครงการพัฒนาทักษะการวัดและประเมินผลผูเรียนตามสมรรถนะและทักษะใน
ศตวรรษท่ี 21 

นิเทศ ติดตาม และประเมินผล
การจัดการศึกษา 

120,000 150,000 150,000 

 แผนบูรณาการพัฒนาพ้ืนท่ีระดับภาค 
มัคคุเทศกนอยนําเท่ียวอุทยานธรณีสตูล (งบป 2563= 1,214,100 บาท) 

นิเทศ ติดตาม และประเมินผล
การจัดการศึกษา 

1,214,100 5,300,000 5,300,000 

กลยุทธ 2  พัฒนาคุณภาพกระบวนการเรียนรู  

 1.โครงการจัดการเรียนรูวิทยาการคํานวณและการออกแบบ นิเทศ ติดตาม และประเมินผล
การจัดการศึกษา 

50,000 50,000 50,000 

 2.โครงการเสริมสรางศักยภาพครูจัดการเรียนตามแนวทางสะเต็มของโรงเรียนแกนนํา 
(STEM Education) 

นิเทศ ติดตาม และประเมินผล
การจัดการศึกษา 

200,000 200,000 200,000 

 3.โครงการ open house of learning and academic เพ่ือครู/นักเรียน               
ในศตวรรษท่ี 21  
 
 

นิเทศ ติดตาม และประเมินผล
การจัดการศึกษา 

166,350 166,350 166,350 
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ชื่อโครงการ/กิจกรรม กลุมท่ีรับผิดชอบ 

งบประมาณ 
ป 2563 ป 2564 ป 2565 

 4. โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ สงเสริมการสอนภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร
(Communicate Language Teaching :CLT) และภาษาตางประเทศท่ี 2             
(จีน/มลายู) 

นิเทศ ติดตาม และประเมินผล
การจัดการศึกษา 

130,000 135,000 140,000 

 5. โครงการโคชเพ่ือการรูคิด นิเทศ ติดตาม และประเมินผล
การจัดการศึกษา 

150,363 150363 150,363 

 6. พัฒนาคุณภาพครูผูสอนเพศวิถีศึกษา นิเทศ ติดตาม และประเมินผล
การจัดการศึกษา 

28,500 28,500 28,500 

 7. พัฒนาคุณภาพครูผูสอนพลศึกษา นิเทศ ติดตาม และประเมินผล
การจัดการศึกษา 

43,000 43,000 43,000 

กลยุทธ 3 สรางขีดความสามารถในการแขงขันทุกระดับ 

 1.โครงการสงเสริมและพัฒนาความสามารถของนักเรียนสูความเปนเลิศ สงเสริมการจัดการศึกษา 50,000 50,000 50,000 

 2.โครงการงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพ้ืนท่ีการศึกษา สงเสริมการจัดการศึกษา 860,000 860,000 860,000 

 3.โครงการเตรียมความพรอมในการรับการประเมินระดับนานาชาติ (PISA) นิเทศ ติดตาม และประเมินผล
การจัดการศึกษา 

107,500 70,000 70,000 

 4. โครงการเสริมสรางศักยภาพครูเพ่ือหนุนเสริมความเปนผูประกอบการของนักเรียน 
 

นิเทศ ติดตาม และประเมินผล
การจัดการศึกษา 

125,000 125,000 125,000 

กลยุทธ 4 สงเสริม สนับสนุนการทําวิจัยและนําผลการวิจัยไปใชในการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา 
 1.โครงการวิจัยเพ่ือพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา 

 
นิเทศ ติดตาม และประเมินผล
การจัดการศึกษา 

128,740 128,740 128,740 

ยุทธศาสตรท่ี 3  สงเสริมสนับสนุนการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา 
กลยุทธท่ี  1  พัฒนาระบบการบริหารงานบุคคลใหมีประสิทธิภาพ 
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ชื่อโครงการ/กิจกรรม กลุมท่ีรับผิดชอบ 

งบประมาณ 
ป 2563 ป 2564 ป 2565 

 1. โครงการประชุมปฏิบัติการจัดทําขอมูลการสอนของครูตามเกณฑ ก.ค.ศ. บริหารงานบุคคล 47,040 39,440 39,440 

 2. โครงการสรรหาและเลือกสรรพนักงานราชการและลูกจางชั่วคราว (ครูผูสอน) 
บุคลากรวิทยาศาสตรและคณิตศาสตร เจาหนาท่ีธุรการ (โครงการคืนครูใหนักเรียน)
และพ่ีเลี้ยงเด็กพิการ 

บริหารงานบุคคล 250,000 250,000 250,000 

กลยุทธท่ี  2 พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาใหสามารถจัดการเรียนรูอยางมีคุณภาพในรูปแบบท่ีหลากหลาย สอดคลองกับบริบทของพ้ืนท่ี 

 1. โครงการพัฒนาครูผูชวยสูเสนทางการเปนครูมืออาชีพ พัฒนาครูและบุคลากรทางการ
ศึกษา 

280,000 290,000 300,000 

 2. โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเสนอขอปรับระดับชั้นงานหรือเปลี่ยนสายงาน             
(ชื่อตําแหนง) และกลุมงานของลูกจางประจํา 

บริหารงานบุคคล 67,200 9,500 9,500 

 3. โครงการพัฒนาศักยภาพพนักงานบริการ พัฒนาครูและบุคลากรทางการ
ศึกษา 

170,000 180,000 190,000 

 4. โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 16 พัฒนาครูและบุคลากรทางการ
ศึกษา 

330,000 340,000 350,000 

 5. โครงการพัฒนาศักยภาพผูบริหารสถานศึกษา พัฒนาครูและบุคลากรทางการ
ศึกษา 

150,000 160,000 170,000 

 6. โครงการพัฒนาทักษะความเขาใจและใชเทคโนโลยีดิจิทัล (Digital Literacy 
Project) 

พัฒนาครูและบุคลากรทางการ
ศึกษา 

160,000 170,000 180,000 

 7. โครงการพัฒนาการจัดการเรียนรูรูปแบบเชิงรุก (Active Learning) ดวย
กระบวนการ PLC (Professional Learning Community) 
 
 

นิเทศ ติดตาม และประเมินผล
การจัดการศึกษา 

315,950 315,950 315,950 



 
 

 
ชื่อโครงการ/กิจกรรม กลุมท่ีรับผิดชอบ 

งบประมาณ 
ป 2563 ป 2564 ป 2565 

ยุทธศาสตรท่ี 4 ขยายโอกาสเขาถึงการบริการทางการศึกษาและการเรียนรูอยางมีคุณภาพ 
กลยุทธท่ี 1 เพ่ิมโอกาสในการเขาถึงบริการทางการศึกษาท่ีมีคุณภาพอยางเทาเทียมและท่ัวถึง 
 1. โครงการสงเสริมและพัฒนาศักยภาพผูเรียนตามความถนัดและสนใจดานอาชีพและ

การมีงานทํา 
นิเทศ ติดตาม และประเมินผล
การจัดการศึกษา 

22,000 22,000 22,000 

 2. โครงการพัฒนาความเขมแข็งการดําเนินงานแนะแนวใหผูเรียนเขาถึงบริการทาง
การศึกษาตามความถนัดและสนใจเพ่ือการมีอาชีพและมีงานทํา 

นิเทศ ติดตาม และประเมินผล
การจัดการศึกษา 
 

140,000 100,000 100,000 

กลยุทธท่ี 2 ลดความเหลื่อมล้ําทางการศึกษา 

 1. โครงการจัดทําโปรแกรมระบบชวยเหลือผูเรียนระดับเขตพ้ืนท่ีการศึกษาท่ีเชื่อมโยง
ขอมูลกับสถานศึกษา 

สงเสริมการจัดการศึกษา 50,000 50,000 50,000 

 2. โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาเรียนรวมเพ่ือพัฒนาศักยภาพผูเรียนท่ีมีความ
ตองการจําเปนพิเศษ 

นิเทศ ติดตาม และประเมินผล
การจัดการศึกษา 

140,000 150,000 150,000 

ยุทธศาสตรท่ี 5 จัดการศึกษาเพ่ือเสริมสรางคุณภาพชีวิตท่ีเปนมิตรกับสิ่งแวดลอม 

กลยุทธ สงเสริมการจัดกระบวนการเรียนรู สรางจิตสํานึก และสรางเครือขายความรวมมือ เพ่ือสรางเสริมคุณภาพชีวิตท่ีเปนมิตรกับสิ่งแวดลอมตามแนวทางหลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียง 
 งบเขต 

1.โครงการจัดการศึกษาเพ่ือเสริมสรางคุณภาพชีวิตท่ีเปนมิตรกับสิ่งแวดลอมตามหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงประจําป 2563 

นิเทศ ติดตาม และประเมินผล
การจัดการศึกษา 

295,285 295,285 295,285 

 งบนอกแลกเปา (งบจังหวัด) 
1.โครงการการทองเท่ียวเชงิสรางสรรคลุมน้ําทะเลสาบสงขลาตอบสนองเปาหมายโลก
(SDGS)ท่ียั่งยืน 

นิเทศ ติดตาม และประเมินผล
การจัดการศึกษา 

- - - 
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ชื่อโครงการ/กิจกรรม กลุมท่ีรับผิดชอบ 

งบประมาณ 
ป 2563 ป 2564 ป 2565 

ยุทธศาสตรท่ี 6 พัฒนาระบบบริหารจัดการและสงเสริมการมีสวนรวม 

กลยุทธท่ี 1 พัฒนาระบบบริหารจัดการใหมีประสิทธิภาพ 

 1. โครงการสงเสริมและพัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษาใหมี
ประสิทธิภาพ  

นิเทศ ติดตาม และประเมินผล
การจัดการศึกษา 

90,000 100,000 100,000 

 2. โครงการสงเสริมและพัฒนาการประเมินคุณภาพภายในของสถานศึกษาเพ่ือการ
ประกันคุณภาพภายนอก  

นิเทศ ติดตาม และประเมินผล
การจัดการศึกษา 

221,500 211,500 201,500 

 3. โครงการพัฒนาประสิทธิภาพเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (การประชุม
ทางไกล VDO Conference) 

อํานวยการ 150,000 150,000 150,000 

 4. โครงการพัฒนาประสิทธิภาพการนิเทศการศึกษาโดยใชสารสนเทศเปนฐานในการ
พัฒนา  

นิเทศ ติดตาม และประเมินผล
การจัดการศึกษา 

200,000 200,000 200,000 

 5. โครงการเพ่ิมประสิทธิภาพการตรวจสอบภายใน หนวยตรวจสอบภายใน 93,000 120,000 120,000 

 6. โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรผูปฏิบัติงานดานการเงินบัญชีและพัสดุ  บริหารงานการเงินและ
สินทรัพย 

160,000 160,000 160,000 

 7. โครงการจัดทําผลการเรียนเฉลี่ยดานงานทะเบียนวัดผลและขอมูลสารสนเทศดวย
โปรแกรม Student 2551 

นิเทศ ติดตาม และประเมินผล
การจัดการศึกษา 

100,000 100,000 100,000 

 8. โครงการนิเทศติดตามการจัดการเรียนการสอนภาษาอาเซียนชายแดนภาคใต            นิเทศ ติดตาม และประเมินผล
การจัดการศึกษา 

130,000 140,000 150,000 

 9. โครงการพัฒนาระบบขอมูลสารสนเทศ (พัฒนาการบริหารจัดการศึกษาใหมี
ประสิทธิภาพ) 
 

นโยบายและแผน 80,000 80,000 80,000 
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ชื่อโครงการ/กิจกรรม กลุมท่ีรับผิดชอบ 

งบประมาณ 
ป 2563 ป 2564 ป 2565 

กลยุทธท่ี 2 สรางความเขมแข็งในการบริหารจัดการแบบมีสวนรวม 

 1. โครงการพัฒนาประสิทธิภาพดานนโยบายและแผน  นโยบายและแผน 200,000 200,000 200,000 

 2. โครงการการบริหารจัดการสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาตามมาตรฐานสํานักงาน
เขตพ้ืนท่ีการศึกษา 

อํานวยการ 30,000 30,000 30,000 

กลยุทธท่ี 3  สงเสริมการมีสวนรวมในการพัฒนาคุณภาพผูเรียน 
 1. โครงการสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาคุณธรรม (องคกรคุณธรรม) ตนแบบ นิเทศ ติดตาม และประเมินผล

การจัดการศึกษา 
835,450 835,450 835,450 

 2. อบรมหลักสูตรพนักงานเจาหนาท่ีสงเสริมความประพฤตินักเรียนและนักศึกษา (พสน.) สงเสริมการจัดการศึกษา 129,050 129,050 129,050 
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รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม 

ตามแผนพัฒนาการศึกษาสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 16 พ.ศ. 2563-2565 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

โครงการเสริมสรางและพัฒนาความเขมแข็งขององคกรสภานักเรียน 
สอดคลองกับยุทธศาสตรท่ี 1 การจัดการศึกษาเพ่ือความม่ันคงของมนุษย  
หลักการและเหตุผล  

สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 16 ตระหนักในความสําคัญของกระบวนการจัดการศึกษาและการพัฒนาผูเรียนดวยวิถีชีวิตประชาธปิไตย          
ท่ีสอดคลองกับชีวิตจริง โดยมีเปาหมายปลูกฝงวิถีชีวิตประชาธิปไตยแกผูเรียน ฝกฝนการเปนผูนําและผูตามท่ีดี สรางจิตสํานึกใหรูจักเสียสละ มีจิตสาธารณะคํานึง             
ถึงสวนรวมมากกวาสวนตน โดยมุงหวังใหนักเรียนมีพ้ืนฐานการดํารงชีวิต มีคุณธรรม จริยธรรม และคานิยมท่ีพึงประสงค สามารถปรับตัวใหอยูในสังคม                      
ระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข ไดอยางมีความสุข  จึงไดจัดทําโครงการเสริมสรางและพัฒนาความเขมแข็งของสภานักเรียน 
ผลท่ีคาดวาจะไดรับจากการดําเนินโครงการ  
 1. นักเรียนเกิดความตระหนักในบทบาทหนาท่ีของสภานักเรียน  
   2. องคกรสภานักเรียนในระดับโรงเรียน และระดับเขตพ้ืนท่ีการศึกษา มีการดําเนินงานท่ีเขมแข็งมีศักยภาพ และพัฒนาใหองคกรมีความยั่งยืน  

วัตถุประสงค กิจกรรม เปาหมายโครงการ 
ตัวชี้วัดความสําเร็จ 
และคาเปาหมาย 

จํานวนงบประมาณ 
ผูรับผิดชอบ 

ป 2563 ป 2564 ป 2565 
1. เพ่ือพัฒนาองคกรนักเรียน/สภา
นักเรียน ใหเขมแข็ง สามารถดําเนินการ
และมีสวนรวมในการบริหารและพัฒนา
โรงเรียนอยางมีคุณคาและสรางสรรค 
2. เพ่ือปลูกฝงดานคุณธรรม จริยธรรม 
คุณลักษณะอังพึงประสงคตามหลักสูตร
และคานิยมหลักของคนไทย 12 ประการ 
และสนับสนุนการดําเนินงานตาม
โครงการและกิจกรรมดีเดนขององคกร
นักเรียน/สภานักเรียน 

จัดอบรมเชิง
ปฏิบัติการ
คณะกรรมการ
นักเรียนเพ่ือ
คัดเลือก
คณะกรรมการสภา
นักเรียน 
 

จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ
คณะกรรมการสภา
นักเรียนจากโรงเรียน        
ในสังกัด โรงละ 1 คน 
ครูผูรับผิดชอบ 1 คน 
จํานวน 53 โรงเรียน 
และผูเก่ียวของ รวม 
120 คน จํานวน 1 วัน  
 

1.สํานักงานเขตพ้ืนท่ี
การศึกษามัธยมศึกษา เขต 16 
มีคณะกรรมการนักเรียน
ระดับเขตพ้ืนท่ีการศึกษา  
2. สถานศึกษารอยละ 100 มี
การคัดเลือกองคกรนักเรียน/
สภานักเรียน และดําเนินงาน
องคกรสภานักเรียนใหมีความ
เขมแข็งและยั่งยืน 

35,000 - - นางสุพิศ สงอุน 
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โครงการเสริมสรางการนําศาสตรพระราชาและพระบรมราโชบาย ร.10 มาใช 
สอดคลองกับยุทธศาสตรท่ี 1 การจัดการศึกษาเพ่ือความม่ันคงของมนุษย  
หลักการและเหตุผล  

ประเทศไทยเปนประเทศท่ีปกครองดวยระบบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข  มาตั้งแตอดีต จนถึงปจจุบัน  แตพอมาถึงโลก
ยุคไรพรมแดนท่ีวัฒนธรรม วิทยาการและเทคโนโลยีสมัยใหมหลั่งไหลเขามาอยางรวดเร็ว การรับเอาสิ่งตาง ๆ เหลานี้เขามาใชในวิถีชีวิตแบบไมมีภูมิคุมกัน ทําให
คนไทยจํานวนไมนอยดําเนินชีวิตอยางหลงทาง ขาดความเชื่อและศรัทธาในสิ่งดีงาม  สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 16 จึงจัดใหมีการอบรมเรื่อง
สถาบันพระมหากษัตริยกับประเทศไทย ใหกับนักเรียนในสถานศึกษาในสังกัด เพ่ือปลูกฝงแนวคิดสรางทัศนคติคานิยมใหกับเยาวชนในเรื่องตางๆ ท้ังการ
ดําเนินการปลูกฝงอุดมการณ รักชาติ ศาสนา และสถาบันพระมหากษัตริย มีจิตสํานึกความเปนชาติไทย  เสริมสรางและรักษาวัฒนธรรมประเพณีไทยอันงดงาม 
ใหรูจักดํารงตนอยูโดยใชหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงตามพระราชดํารัสของพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว  
ผลท่ีคาดวาจะไดรับจากการดําเนินโครงการ  

1. นักเรียน ครูและบุคลากร ท่ีเขารับการอบรมไดรับการเสริมสรางปลูกฝงอุดมการณ ดานความรักชาติ รูและเขาใจในเรื่องเก่ียวกับสถาบันพระมหากษัตริย  
ภูมิใจในประวัติศาสตรชาติไทย และเทิดทูนสถาบัน 

2. นักเรียนไดรับการปลูกฝงใหรูจักดํารงตนโดยใชหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง มีภูมิคุมกันในการดํารงชีวิต 
3. นักเรียนมีแรงจูงใจในการเปนจิตอาสา รูจักชวยเหลือผูอ่ืน และบําเพ็ญตนเพ่ือสวนรวม 

วัตถุประสงค กิจกรรม เปาหมายโครงการ 
ตัวชี้วัดความสําเร็จ 
และคาเปาหมาย 

จํานวนงบประมาณ 
ผูรับผิดชอบ 

ป 2563 ป 2564 ป 2565 
1. เพ่ือใหผูเขารับการอบรม รูและ
เขาใจในความเสียสละของสถาบัน
พระมหากษัตริยท่ีมีตอประเทศไทย  
มีความซาบซ้ึงในพระมหา
กรุณาธิคุณสถาบันพระมหากษัตริย 
และเทิดทูนสถาบัน 
 
 

1. จัดอบรมเรื่องสถาบัน
พระมหากษัตริยกับประเทศ
ไทยใหกับครู บุคลากรและ
นักเรียน ในสถานศึกษา    
ในสังกัด และสอนการชวย
ฟนคืนชีพเบื้องตน (CPR) 
 
 

1. สถานศึกษาใน
สังกัด  จํานวน 13 
โรงเรียน  ครู 
บุคลากร และ
นักเรียน จํานวน  
3,000 คน 
 
 

1. จํานวนผูเขารับอบรม
เรื่องสถาบัน
พระมหากษัตริยกับ
ประเทศไทย 
2. ผูเขารับการอบรม 
รอยละ 100 มีความรู 
เขาใจและสํานึกใน 
พระมหากรุณาธิคุณของ

10,000 10,000 10,000 นางสุพิศ สงอุน 
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วัตถุประสงค กิจกรรม เปาหมายโครงการ 
ตัวชี้วัดความสําเร็จ 
และคาเปาหมาย 

จํานวนงบประมาณ 
ผูรับผิดชอบ 

ป 2563 ป 2564 ป 2565 
2. เพ่ือสรางความรูความเขาใจใน
เรื่องเก่ียวกับประวัติศาสตรชาติไทย 
ภาคภูมิใจเสริมสรางอุดมการณความ
รักชาติ และยึดม่ันในการปกครอง
ระบอบประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษัตริยเปนประมุข 
3. เพ่ือปลูกฝงเยาวชนใหรูจักดํารง
ตนอยูโดยใชหลักปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง มีภูมิคุมกันในการดํารงชีวิต 
และสรางแรงจูงใจในการเปน          
จิตอาสา 

2. วิทยากรจิตอาสา 904 
บรรยายเรื่องสถาบัน
พระมหากษัตริยกับประเทศ
ไทย และกิจกรรมจิตอาสา 
ตามท่ีศูนยอํานวยการจิต
อาสาจังหวัดสงขลากําหนด 
และหนวยงานรองขอ 

2. วิทยากรจิตอาสา 
904 และกิจกรรม  
จิตอาสา  

พระมหากษัตริยไทย มี
ความภาคภูมิใจในความ
เปนไทย 
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โครงการสถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติดและอบายมุข  
สอดคลองกับยุทธศาสตรท่ี 1 การจัดการศึกษาเพ่ือความม่ันคงของมนุษย  
หลักการและเหตุผล 
   รัฐบาลกําหนดใหนโยบายการปองกันและปราบปรามยาเสพติดเปนวาระแหงชาติท่ีทุกภาคสวนตองรวมมือกันบูรณาการและประสานแผนปฏิบัติการ             
ในทิศทางเดียวกัน และมอบหมายใหศูนยอํานวยการปองกันและปราบปรามยาเสพติด กระทรวงศึกษาธิการดําเนินการตามยุทธศาสตร การปองกันกลุมผูมีโอกาสเขาไป
เก่ียวของกับยาเสพติด โดยการสรางภูมิคุมกันยาเสพติดตามกระบวนการ สถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติดและอบายมุข  
ผลท่ีคาดวาจะไดรับจากการดําเนินโครงการ  

1.โรงเรียนในสังกัดดําเนินงานโครงการสถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติดและอบายมุข ตามแนวทางของกระทรวงศึกษาธิการ 

2.โรงเรียนในสังกัดเปนแหลงเรียนรูในการพัฒนา และสรางระบบการปองกันและแกไขปญหายาเสพติด อบายมุข ปจจัยเสี่ยงรอบสถานศึกษาในทุกพ้ืนท่ี 

วัตถุประสงค กิจกรรม เปาหมายโครงการ 
ตัวชี้วัดความสําเร็จ 
และคาเปาหมาย 

จํานวนงบประมาณ 
ผูรับผิดชอบ 

ป 2563 ป 2564 ป 2565 
1. เพ่ือสงเสริม สนับสนุน
ให นักเรียนไดรับการสราง
ภูมิคุมกัน ปองกันและ
แกไขปญหายาเสพติดใน
สถานศึกษา 
2. เพ่ือปองกันการแพร
ระบาดของยาเสพติดและ
อบายมุขในสถานศึกษา 
3. เพ่ือสงเสริม สนับสนุน
ใหสถานศึกษาเปนแหลง
เรียนรูในการพัฒนาและ
สรางระบบการปองกัน

1. มอบนโยบายผูบริหาร
โรงเรียนในสังกัดทุกโรง
ดําเนินการ 
2. โรงเรียนทุกโรงในสังกัด
ดําเนินตามโครงการ
สถานศึกษาสีขาว  
ปลอดยาเสพติดและ
อบายมุข 
3. ประชาสัมพันธให
โรงเรียนในสังกัดทุกโรง 
สงผลงานสถานศึกษา         
สีขาวปลอดยาเสพติดและ

1. โรงเรียนในสังกัด 
สพม.เขต 16 มีผล  
การดําเนินงาน
โครงการสถานศึกษา
สีขาว ปลอด             
ยาเสพติดและ
อบายมุขดีเดนระดับ
เงิน จํานวน             
3 โรงเรียน 
2. โรงเรียนในสังกัด 
สพม.เขต 16 มีผลการ
ดําเนินงานโครงการ

1. โรงเรียนในสังกัด สพม.
เขต 16 ทุกโรง ดําเนินงาน
โครงการสถานศึกษา   
สีขาว ปลอดยาเสพติด
และอบายมุข ตาม
แนวทางของ
กระทรวงศึกษาธิการ 
2. โรงเรียนในสังกัด           
สพม. เขต 16 มีผลการ
ดําเนินงานโครงการ
สถานศึกษาสีขาว  
ปลอดยาเสพติดและ

32,000 40,000 45,000 นางสาวนฤมล 
แกวสุรพล 
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วัตถุประสงค กิจกรรม เปาหมายโครงการ 
ตัวชี้วัดความสําเร็จ 
และคาเปาหมาย 

จํานวนงบประมาณ 
ผูรับผิดชอบ 

ป 2563 ป 2564 ป 2565 
และแกไขปญหายาเสพติด 
อบายมุข ปจจัยเสี่ยงรอบ
สถานศึกษา ในทุกพ้ืนท่ี 
 
 
 
 
 
 
 
 

อบายมุขเขาประกวด 
4. ดําเนินการประกวด
คัดเลือกสถานศึกษา       
สีขาว ปลอดยาเสพติด
และอบายมุขดีเดน 
ระดับเขตพื้นที่การศึกษา 
ปการศึกษา 2562 
- ดีเดนระดับเงิน:เงิน
รางวัล 3,000 บาท             
3 โรงเรียน 
- ดีเดนระดับทอง:เงิน
รางวัล 5,000 บาท 3 
โรงเรียน 
- ดีเดนระดับเพชร:เงิน
รางวัล 8,000 บาท 1 
โรงเรียน 
5. ประกาศผลการ
คัดเลือก 
6. มอบรางวัลเชิดชูเกียรติ 
(โลและเกียรติบัตร)ระดับ
เขตพ้ืนท่ีการศึกษา 

สถานศึกษาสีขาว 
ปลอดยาเสพติดและ
อบายมุขดีเดนระดับ
ทอง จํานวน3โรงเรียน 
2. โรงเรียนในสังกัด 
สพม.เขต 16 มีผลการ
ดําเนินงานโครงการ
สถานศึกษาสีขาว 
ปลอดยาเสพติดและ
อบายมุขดีเดนระดับ
เพชร จํานวน 1
โรงเรียน 

อบายมุขดีเดนระดับเงิน 
จํานวน 5 โรงเรียน 
3. โรงเรียนในสังกัด           
สพม.เขต 16 มีผลการ
ดําเนินงานโครงการ
สถานศึกษาสีขาว ปลอด
ยาเสพติดและอบายมุข 
ดีเดนระดับทอง จํานวน 5 
โรงเรียน 
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โครงการคายเสริมสรางทักษะชีวิต ปลุกพลัง KID พิชิตปญหา 
สอดคลองกับยุทธศาสตรท่ี 1 การจัดการศึกษาเพ่ือความม่ันคงของมนุษย  
หลักการและเหตุผล  
 ในสภาพสังคมปจจุบันท่ีผันผวนและเปลี่ยนแปลงอยางรวดเร็ว อีกท้ังความล้ําสมัยของเทคโนโลยี การสื่อสาร ความหลากหลายของเชื้อชาติ วัฒนธรรม  
การหลอหลอมความคิดและความเชื่อของกลุมคน ท่ีบุคคลในสังคมตองตั้งรับกับการมีวิถีชีวิตยุคใหมอยางมีวิจารณญาณ สงผลกระทบตอเด็กและเยาวชน ตองปรับตัว 
เพ่ือใหดําเนินชีวิตไดอยางเหมาะสม มิฉะนั้นจะกอใหเกิดปญหาตางๆ เชน การปรับตัว อารมณและจิตใจ สุขภาพ ความรุนแรง เกมส ยาเสพติด เพศ ฯลฯ ดังนั้น ทักษะ
ชีวิตจึงเปนกระบวนการจัดการเรียนรูท่ีชวยใหบุคคลมีความสามารถจัดการกับปญหาตาง ๆ รอบตัว และเตรียมพรอมสําหรับการปรับตัวในอนาคต ซ่ึงจะเปนกระบวนการท่ี
พัฒนาท้ังความรู ความคิด ทัศนคติ อารมณ และทักษะชีวิตท่ีจําเปนสําหรับบุคคลท่ีจะชวยใหเลือกดําเนินชีวิตใหอยูรอดปลอดภัยและมีความสุข 

      หลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 ไดกําหนดทักษะ เปนสมรรถนะสําคัญท่ีผูเรียนทุกคนพึงไดรับการพัฒนาท้ังทางดานความรู 
ความรูสึกนึกคิด ใหรูจักสรางสัมพันธอันดีระหวางบุคคล รูจักจัดการปญหาและความขัดแยงตาง ๆ อยางเหมาะสม ปรับตัวใหทันกับการเปลี่ยนแปลงของสังคมและ
สภาพแวดลอม รูจักหลีกเลี่ยงพฤติกรรมไมพึงประสงคท่ีสงผลกระทบตอตนเองและผูอ่ืน ปองกันตนเองในภาวะคับขัน และจัดการกับชีวิตอยางมีประสิทธิภาพสอดคลองกับ
วัฒนธรรมและสังคม  
 สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 16 ตระหนักและเห็นความสําคัญของการสงเสริมและพัฒนาทักษะชีวิตในการพัฒนาเด็กและเยาวชนใหมี
คุณภาพ สามารถปรับตัวและจัดการกับปญหาตาง ๆ ไดอยางมีประสิทธิผล ใหเขาเปนคนดี คนเกงและมีความสุข จึงไดจัดทําคายเสริมสรางทักษะชีวิต ปลุกพลัง KID พิชิต
ปญหา ข้ึน 
ผลท่ีคาดวาจะไดรับจากการดําเนินโครงการ  

1. ผูเขารวมกิจกรรมไดเรียนรูฝกทักษะการเปนผูนํา ผูตามท่ีดี ฝกกระบวนการคิด คิดได คิดเปน   
คิดถูก ฝกทักษะการทํางานเปนทีม และการทํางานรวมกับผูอ่ืนไดอยางมีความสุข 

2. นักเรียนท่ีรวมกิจกรรมสามารถนําความรูท่ีไดรับจากกิจกรรมคาย ไปปรับใชในชีวิตประจําวันไดอยางเหมาะสม และเปนแบบอยางในทางท่ีดี ใหกับ
ผูอ่ืนได 
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วัตถุประสงค กิจกรรม 
เปาหมาย
โครงการ 

ตัวชี้วัดความสําเร็จ 
และคาเปาหมาย 

จํานวนงบประมาณ 
ผูรับผิดชอบ 

ป 2563 ป 2564 ป 2565 
1. เพ่ือใหนักเรียนแกนนํา
ไดรับความรูประสบการณ
จากการปฏิบัติจริงเก่ียวกับ
ทักษะชีวิต มีความตระหนัก
รูและเห็นคุณคาในตนเอง
และผูอ่ืน,รูจักคิดวิเคราะห  
ตัดสินใจและแกปญหาอยาง
สรางสรรค,รูจักการจัดการ
กับอารมณและความเครียด  
และมีทักษะการสราง
สัมพันธภาพท่ีดีกับผูอ่ืน 
2. เพ่ือใหมีทีมนักเรียน 
แกนนํา ในการสราง
ภูมิคุมกันทางสังคม ดวย
กิจกรรมคาย โดยเนน
กระบวนการเชิงบวก 
 
 
 

1. ประชุม
คณะกรรมการเพ่ือ
เตรียมความพรอม 
จํานวน 1 ครั้ง 
2. จัดคาย
เสริมสรางทักษะ
ชีวิต ปลุกพลัง KID 
พิชิตปญหา 

- คณะทํางาน 
และวิทยากร 10 
คน 
-นักเรียน ครู 
คณะทํางาน และ
วิทยากร 100 คน 

เชิงปริมาณ 
1. นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 2  
ในสหวิทยาเขต“นครหาดใหญ”  
จํานวน 56 คน  
2. ครูผูควบคุมนักเรียน 
คณะทํางานและวิทยากร จํานวน 
32 คน 
เชิงคุณภาพ 
1.นกัเรียนไดรับการพัฒนาทักษะ
ชีวิต มีความตระหนักรูและเห็น
คุณคาในตนเองและผูอ่ืน,   
รูจักคิดวิเคราะห  ตัดสินใจและ
แกปญหาอยางสรางสรรค,รูจัก
การจัดการกับอารมณและ
ความเครียดและมีทักษะการสราง
สัมพันธภาพท่ีดีกับผูอ่ืน 
2. มีทีมนักเรียนไดรับการสราง
ภูมิคุมกันทางสังคม ดวยกิจกรรม
คายโดยเนนกระบวนการเชิงบวก  

80,000 80,000 80,000 นางสาวนฤมล 
แกวสุรพล 
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โครงการ  พัฒนาคุณภาพการศึกษาหลักสูตรอิสลามศึกษาระดับการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
สอดคลองกับยุทธศาสตรท่ี 1 การจัดการศึกษาเพ่ือความม่ันคงของมนุษย  
หลักการและเหตุผล  

เพ่ือใหการจัดการศึกษาเปนไปตามเจตนารมณของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 
และท่ีแกไขเพ่ิมเติม (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2545 หลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 และนโยบายรัฐบาลท่ีสนับสนุนใหมีการจัดการศึกษาในรูปแบบท่ี
หลากหลาย สอดคลองกับวัฒนธรรมและความตองการของชุมชนท่ีผูปกครองตองการใหบุตรหลานไดเรียนรูวิชาสามัญควบคูวิชาศาสนาอิสลาม  
  ในสวนของสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 16 มีโรงเรียนในสังกัดตั้งอยูในเขตพ้ืนท่ีพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต และเปน
พ้ืนท่ีพิเศษ 4 อําเภอในจังหวัดสงขลา ไดแกสะบายอย เทพา จะนะและนาทวี  ซ่ึงประชากรสวนใหญนับถือศาสนาอิสลาม มี 4 โรงเรียนท่ีผูปกครองตองการใหบุตรหลาน
ไดเรียนวิชาสามัญควบคูอิสลาม สถานศึกษาจึงจัดการเรียนการสอนหลักสูตรอิสลามศึกษา ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551  
  สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 16 ซ่ึงเปนหนวยงานตนสังกัดจึงจําเปนท่ีจะตองสนับสนุน สงเสริมใหสถานศึกษาท่ีจัดทําหลักสูตรดังกลาว
ไดมีความรูความเขาใจการนําหลักสูตรอิสลามศึกษาไปบูรณาการกับหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ตอนสนองตามวิสัยทัศน หลักการ จุดหมายสมรรถนะสําคัญ
ของผูเรียน คุณลักษณะอันพึงประสงค ตัวชี้วัด กิจกรรมพัฒนาผูเรียน และการวัดประเมินผลการจัดการเรียนรู 
ผลท่ีคาดวาจะไดรับจากการดําเนินโครงการ  
  1. ครู/วิทยากรอิสลามศึกษามีแผนการจัดการเรียนรู ท่ีสอดคลองกับหลักสูตรอิสลามศึกษาฯ 
  2. ครู/วิทยากรอิสลามศึกษามีทักษะ เทคนิคการสอนท่ีสงผลตอพัฒนาการเรียนรูของผูเรียน 
  3. ผลการทดสอบ I-NET ของสถานศึกษาเพ่ิมข้ึน 

วัตถุประสงค กิจกรรม เปาหมายโครงการ 
ตัวชี้วัดความสําเร็จ 
และคาเปาหมาย 

จํานวนงบประมาณ 
ผูรับผิดชอบ 

2563 2564 2565 
1. เพ่ือพัฒนาหลักสูตร
อิสลามศึกษาใหเปนไปตาม
มาตรฐานตัวชี้วัดท่ี สพฐ.
กําหนด 
 
 

1. จัดสรรงบประมาณ
เพ่ือการพัฒนาการ
จัดการเรียนรูหลักสูตร
อิสลามศึกษาฯ 
 
 

4 โรงเรียน 
 
 
 
 
 

1. หองเรียนมีบรรยากาศ
การเรียนรูท่ีเปนไปตาม
หลักสูตร 
2. ครูมีสื่อ นวัตกรรมท่ี
สงเสริมการเรียนรูตาม
หลักสูตรฯ 

20,000 
 
 
 
 
 

20,000 
 
 
 
 
 

20,000 
 
 
 
 
 

น.ส.ประจวบ 
พุทธวาศรี 
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วัตถุประสงค กิจกรรม เปาหมายโครงการ 
ตัวชี้วัดความสําเร็จ 
และคาเปาหมาย 

จํานวนงบประมาณ 
ผูรับผิดชอบ 

2563 2564 2565 
2. เพ่ือพัฒนาครูใหมีทักษะ 
เทคนิคการสอนใหผูเรียน
บรรลุเปาหมายของ
หลักสูตร 
3. เพ่ือยกระดับผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนหลักสูตร
อิสลามศึกษา ตามหลักสูตร
แกนกลางการศึกษา
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน พ.ศ. 
2551 

2. นิเทศ กํากับติดตาม
การนําหลักสูตรไปใชใน
การจัดการเรียนการ
สอน 

4 โรงเรียน ครู/
วิทยากร จํานวน 14 
คน 

1. รอยละ 100 ของครู/
วิทยากรอิสลามศึกษามี
แผนการจัดการเรียนรู 
2.รอยละ 90 ของ
สถานศึกษามีหลักสูตร
อิสลามศึกษาฯ ท่ี
สอดคลองกับหลักสูตร
แกนกลางและเปนไปตาม
ความตองการของทองถ่ิน 
3. รอยละ 80 ของครูมี
ทักษะ เทคนิคการสอนท่ี
สงผลตอการเรียนรูของ
ผูเรียน 
4. ผลการทดสอบ I-NET 
ของสถานศึกษาเพ่ิมข้ึน
รอยละ 3 

50,000 50,000 50,000 น.ส.ประจวบ 
พุทธวาศรี 

รวมงบประมาณท้ังสิ้น 70,000 70,000 70,000  
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โครงการโรงเรียนคุณธรรม 

สอดคลองกับยุทธศาสตรท่ี 1 การจัดการศึกษาเพ่ือความม่ันคงของมนุษย  

หลักการและเหตุผล 

  กระทรวงศึกษาธิการ มีนโยบายภายใตกรอบยุทธศาสตรชาติวาดวยการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรมใหแกเยาวชนไทย โดยสพฐ. ไดจัดทําโครงการโรงเรียน

คุณธรรม สพฐ. สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา เปนองคกรท่ีดูแลสถานศึกษา เพ่ือสืบสานพระราชปณิธาน และตามรอยเบื้องพระยุคลบาทของพระบาทสามเด็จพระปรมินทร

มหาภมิูพลอดุลยเดช ตามพระราชประสงคของสมเด็จพระเจาอยูหัวมหาวชิราลงกรบดินทรเทพยวรางกูร รัชการท่ี 10  

ผลท่ีคาดวาจะไดรับ  

1. นักเรียนมีพฤติกรรมท่ีพึงประสงคเพ่ิมข้ึน และเปนกําลังในการสรางวัฒนธรรมคุณธรรมในโรงเรียนและชุมชน 

2. ผูบริหาร/ครู เปนตนแบบดานคุณธรรม แกนักเรียนและพัฒนานวัตกรรมสงเสริมคุณธรรม เพ่ือใชในการบริหาร และการจัดการเรียนรูท่ีมี

ประสิทธิภาพ 

3. โรงเรียนเปนสถานท่ีบมเพาะ ผูบริหาร ครู นักเรียนท่ีมีคุณธรรม 

วัตถุประสงค กิจกรรม 
เปาหมาย
โครงการ 

ตัวชี้วัดความสําเร็จ 
และคาเปาหมาย 

จํานวนงบประมาณ 
ผูรับผิดชอบ 

ป 2563 ป 2564 ป 2565 
1.เพ่ือสงเสริม
คุณธรรม สูหองเรียน 
2.เพ่ือพัฒนา
นวัตกรรม นําสูการ
เรียนการสอน 
3.เพ่ือสงเสริม
โรงเรียนดีตองมีเวที 

1.คืนคุณธรรมสูหองเรียน 
2.คิดคนนวัตกรรมสื่อนําสู
การเรียนการสอน 
3.โรงเรียนดีตองมีเวที 
4.พัฒนาระบบฐานขอมูล
โรงเรียนคุณธรรม สพม. 
16 

1.นักเรียนทุก
คนจํานวน 53 
โรงเรียน 

1. รอยละ 80 มีโครงงานคุณธรรมระดับ
หองเรียน 
2.รอยละ 75 โรงเรียนมีนวัตกรรมดาน
คุณธรรม 
3.รอยละ 50 ของโรงเรียนนําเสนอผลงาน 
4.สพม. 16 มีระบบฐานขอมูลสารสนเทศ 

17,000 9,000 9,000 นางสาวฉลวย  
พีรฉัตรปกรณ 
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โครงการเสริมสรางความเขมแข็งระบบดูแลชวยเหลือนักเรียน 
สอดคลองกับยุทธศาสตรท่ี 1 การจัดการศึกษาเพ่ือความม่ันคงของมนุษย 
หลักการและเหตุผล 

สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐานไดกําหนดนโยบายใหสถานศึกษาทุกแหงจัดระบบการดูแลชวยเหลือนักเรียนและกําหนดมาตรการสนับสนุน
สงเสริมศักยภาพนักเรียน เนนกิจกรรมสงเสริม  พัฒนา  ปองกัน แกปญหา และการคุมครองสิทธิเด็กโดยการมีสวนรวมของบุคลากรและหนวยงานท่ีเก่ียวของ 

            ในปจจุบันปญหาของเยาวชนในสถานศึกษามีมากมายท่ีมีผลกระทบตอทางดานรางกาย สติปญญา อารมณ และสังคม ซ่ึงปญหาเหลานั้น ไดแก           
ความปลอดภัยในสิ่งแวดลอมทางกายภาพ ทางสังคม สิทธิเด็ก ปญหายาเสพติด พฤติกรรมปญหาทางเพศ การแกปญหาตางๆเหลานี้จะสําเร็จ หรือเบาบางลงได ตองไดรับ
ความรวมมือจากหลายฝาย ท้ังทางครู ผูปกครอง ชุมชน อีกท้ังโรงเรียนมัธยมศึกษาในปจจุบันไดดําเนินงานระบบดูแลชวยเหลือนักเรียนมาอยางตอเนื่อง สํานักงาน           
เขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 16 จึงไดใหความสําคัญกับระบบดูแลชวยเหลือนักเรียน และติดตามการดําเนินงานในระบบดูแลชวยเหลือนักเรียนของโรงเรียนมาโดย
ตลอดอยางตอเนื่อง  เพ่ือจะไดนักเรียนท่ีมีคุณภาพมีความปลอดภัย เปนคนท่ีมีความสมบูรณท้ังทางดานรางกาย อารมณ สังคม และสติปญญา และเพ่ือเปนขวัญกําลังใจ
และยกยองเชิดชูเกียรติสถานศึกษาท่ีพัฒนาระบบดูแลชวยเหลือนักเรียนดีเยี่ยม 
  สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 16  เล็งเห็นความสําคัญในเรื่องนี้ จึงไดจัดโครงการประกวดสถานศึกษาเพ่ือรับรางวัลระบบดูแลชวยเหลือ
นักเรียน ประจําป 2563 ระดับเขตพ้ืนท่ีการศึกษา 
ผลท่ีคาดวาจะไดรับจากการดําเนินโครงการ 

1. ครูไดเขาใจบทบาทในระบบงานดูแลชวยเหลือนักเรียน และชวยเหลือการพัฒนาทางดานรางกาย สติปญญา อารมณและสังคม 
2. โรงเรียนไดใหความชวยเหลือนักเรียนท่ีประสบปญหา 
3. ครูไดตระหนักและใหความชวยเหลือนักเรียนท่ีประสบปญหาอยางถูกตอง 
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วัตถุประสงค กิจกรรม เปาหมายโครงการ 
ตัวชี้วัดความสําเร็จ 
และคาเปาหมาย 

จํานวนงบประมาณ 
ผูรับผิดชอบ 

2563 2564 2565 

1. เพ่ือพัฒนาและสงเสริม
ดานระบบดูแลชวยเหลือ
นักเรียนในสถานศึกษา 
2. เพ่ือสงเสริมใหโรงเรียน 
ครูท่ีปรึกษา บุคลากรใน
โรงเรียนและครูท่ีรับผิดชอบ
งานระบบดูแลชวยเหลือ
นักเรียน มีสวนรวมในการ
ดูแลชวยเหลือนักเรียน 
 3. เพ่ือเปนขวัญกําลังใจ
และยกยองเชิดชูเกียรติแก
โรงเรียนในการพัฒนาระบบ
ดูแลชวยเหลือนักเรียน และ
สงผูมีผลงานดีเยี่ยมไปยัง
ระดับ สพฐ. 

1.วางแผนการดําเนินงาน 
2.แจงหนังสือเชิญชวน
สถานศึกษาในสังกัดเขา
รวมโครงการ 
3.แตงตั้งและประชุม
คณะกรรมการ 
4.กําหนดเครื่องมือ และ
การประเมินสภาพจริง 
5.คณะกรรมการการสรร
หาและคัดเลือกฯประเมิน
ระบบดูแลชวยเหลือ
นักเรียนตามตารางท่ี
กําหนด 
6.คณะกรรมการพิจารณา
ตัดสินผลการประเมิน 
และรายงาน สพฐ. 

ผูรับผิดชอบ 
จํานวน 53 โรง 

1. ครูไดเขาใจบทบาทใน
ระบบงานดูแลชวยเหลือ
นักเรียน และชวยเหลือ
การพัฒนาทางดาน
รางกาย สติปญญา 
อารมณและสังคม 
2. โรงเรียนไดใหความ
ชวยเหลือนักเรียนท่ี
ประสบปญหา 
3. ครูไดตระหนักและให
ความชวยเหลือนักเรียนท่ี
ประสบปญหาอยาง
ถูกตอง 

50,000 50,000 50,000 นางสาวชลาลัย 
ทรัพยสัมพันธ 
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โครงการแขงขันทักษะการอานการเขียนภาษาไทย เพ่ือการสื่อสาร เนื่องในวันสัปดาหวันภาษาไทยแหงชาติ  

สอดคลองกับยุทธศาสตรท่ี 2 ดานการจัดการศึกษาเพ่ือเพ่ิมความสามารถในการแขงขัน  

หลักการและเหตุผล  

  สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 16 ในฐานะเปนหนวยงานท่ีรับผิดชอบดานการสงเสริมการอาน การเขียน การใชทักษะภาษาไทยของ

นักเรียนระดับการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน รวมท้ังสนับสนุนการจัดการเรียนการสอน การพัฒนาการเรียนรูและการแสวงหาความรูดวยตนเองดานภาษา ตระหนักถึงความสําคัญ

และความจําเปนเรงดวนในการขับเคลื่อนการดําเนินงานดานการสงเสริมการอานการเขียนใหบรรลุตามนโยบายการปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษท่ี 21 ตลอดจนนโยบาย

ขับเคลื่อนการดําเนินงานดานการสงเสริมการอานการเขียนใหบรรลุตามนโยบายการปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษท่ี 21 ตลอดจนนโยบายของรัฐบาลในการสงเสริมการอาน

คลองเขียนคลองของนักเรียนในการนี้จึงไดนําแนวทางนโยบายดังกลาวมาเปนแนวทางในการจัดทําโครงการพัฒนาคุณภาพการอาน การเขียน ของนักเรียนในระดับชั้น

มัธยมศึกษาตอนตนและมัธยมศึกษาตอนปลาย สูการปฏิบัติท่ีเปนรูปธรรม 

ผลท่ีคาดวาจะไดรับ 

1. นักเรียนทุกระดับชั้นไดเขารวมกิจกรรมการแขงขันทักษะทางภาษาไทยดานการอาน การเขียน การสื่อสารในระดับสหวิทยาเขต ระดับเขตพ้ืนท่ี

การศึกษา เพ่ือมุงสูความเปนเลิศ 

2. ผลการทดสอบระดับชาติข้ันพ้ืนฐาน (o-net) ผลการทดสอบนานาชาติ (pisa) กลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย (ดานความสามารถในการรูเรื่องการ

อาน) เพ่ิมข้ึนอยางนอยรอยละ 5 
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วัตถุประสงค กิจกรรม 
เปาหมาย
โครงการ 

ตัวชี้วัดความสําเร็จ 
และคาเปาหมาย 

จํานวนงบประมาณ 
ผูรับผิดชอบ 

ป 2563 ป 2564 ป 2565 
1.เพ่ือสงเสริมพัฒนา
ครูผูสอนกลุมสาระ
การเรียนรูภาษาไทย
ทุกระดับชั้น ใหมีสื่อ
การเรียนการสอนท่ี
สามารถพัฒนา
ทักษะการอานการ
เขียนการสื่อสารของ
นักเรียนไดอยาง
หลากหลายและ
ทันสมัย 
2.จัดกิจกรรม
ประกวดแขงขัน
ทักษะภาษาไทยใน
ระดับสหวิทยาเขต 
3.จัดกิจกรรม
ประกวดแขงขัน
ทักษะภาษาไทยใน
ระดับเขตพ้ืนท่ี
การศึกษาและใน
ระดับประเทศ 

1.ใหความรู นิเทศ ติดตามการจัดทํา
สื่อการเรียนการสอนเพ่ือพัฒนา
ทักษะการอานการเขียนการใช
ภาษาไทยในการสื่อสาร 
2.จัดสรรงบประมาณใหสหวิทยาเขต
เพ่ือใหสหวิทยาเขตนําไปจัดกิจกรรม
แขงขันทักษะการอานการเขียน
ภาษาไทย เพ่ือการสื่อสาร เนื่องใน
วันสัปดาหวันภาษาไทยแหงชาติ       
ในรอบคัดเลือกระดับสหวิทยาเขต 
3.จัดกิจกรรมแขงขันทักษะภาษาไทย
ระดับเขตพ้ืนท่ีการศึกษา จํานวน 8 
รายการเพ่ือคัดเลือกตัวแทน รายการ
ละ 1 คน ไปแขงขันตอระดับประเทศ
เนื่องในสัปดาหวันภาษาไทยแหงชาติ 

โรงเรียน 
ขนาดเล็ก
จํานวน 25 
แหง 
4 สหวิทยา
เขต 
 
 
 
 
ตัวแทน
นักเรียน    
สหวิทยาเขต
ละ 16 คน 
รวม 64 คน 
ครูผูฝกซอม 
50 คน 
 

-ครูผูสอนกลุมสาระภาษาไทย
โรงเรียนขนาดเล็ก จํานวน 25 
โรงเรียนมีสื่อการเรียนการสอนท่ี
สามารถพัฒนาทักษะการอานการ
เขียนการสื่อสารดานภาษาไทย 
-โรงเรียนในสหวิทยาเขตท้ัง 4  
สหวิทยาเขต รวม 53 โรงเรียนสง
นักเรียนเขารวมแขงขันเพ่ือ
คัดเลือกเปนตัวแทนในระดับเขต
พ้ืนท่ีการศึกษา 
-ตัวแทนนักเรียนท่ีไดรับรางวัล
ชนะเลิศในระดับเขตพ้ืนท่ี
การศึกษา จํานวน 8 รายการ 
เปนตัวแทนไปแขงขัน
ระดับประเทศ รายการละ 1 คน 

105,000 105,000 105,000 นางสาว
ปฤษณา   
แจมแจง 
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โครงการ  วิเคราะหผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติข้ันพ้ืนฐาน (O-NET)  
สอดคลองกับยุทธศาสตรท่ี 2 สงเสริมการจัดการศึกษาเพ่ือสรางขีดความสามารถในการแขงขัน 
หลักการและเหตุผล  

ดวยสถาบันทดสอบทางการศึกษาแหงชาติ (องคการมหาชน) เปนองคกรท่ีจัดตั้งข้ึนตามพระราชกฤษฎีกาเม่ือวันท่ี 3 กันยายน 2548 เพ่ือเปนหนวยงาน
ทดสอบระดับชาติ โดยมีวัตถุประสงคเพ่ือบริการจัดการและดําเนินการเก่ียวกับการศึกษา วิจัย พัฒนาและใหบริการทางการประเมินผลทางการศึกษาและทดสอบ          
อยางตอเนื่อง รวมท้ังเปนศูนยกลางความรวมมือดานการทดสอบการศึกษาในระดับชาติและระดับนานาชาติ ในการดําเนินการจัดสอบความรูรวบยอดระดับชาติ ซ่ึงจัดเปน
ภารกิจของสถาบันทดสอบทางการศึกษาแหงชาติ (องคการมหาชน) หรือ สทศ. เปนผูดําเนินการจัดสอบ O-NET ในชั้นประถมศึกษาปท่ี 6 มัธยมศึกษาปท่ี 3 และ          
ชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 6 โดยไมคิดคาใชจาย โดยประสานงานการดําเนินงานกับสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาทุกแหงเปนศูนยสอบในระดับเขตพ้ืนท่ี โดยมีวัตถุประสงค            
เพ่ือประเมินคุณภาพการศึกษาระดับชาติตามหลักสูตรการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน พ.ศ. 2551 และเพ่ือนําผลการสอบไปใชในการปรับปรุงคุณภาพการเรียนการสอนของโรงเรียน 
และเพ่ือนําผลการทดสอบไปใชในวัตถุประสงคอ่ืน สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 16 จึงไดจัดทําโครงการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติข้ันพ้ืนฐาน              
(O-NET) ข้ึน  
ผลท่ีคาดวาจะไดรับจากการดําเนินโครงการ   

1. ครูมีความรู ความสามารถท่ีจะนําความรูท่ีไดรับสูการปฏิบัติและสามารถจัดการศึกษาหรือการเรียนการสอนใหบรรลุจุดมุงหมายของหลักสูตรและ  
การวัดประเมินผลการเรียนรู 

2. นักเรียนไดรับการพัฒนาตรงตามศักยภาพ 
3. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระดับเขตพ้ืนท่ีการศึกษาสูงกวาระดับประเทศและสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 

วัตถุประสงค กิจกรรม 
เปาหมาย
โครงการ 

ตัวชี้วัดความสําเร็จ 
และคาเปาหมาย 

จํานวนงบประมาณ 
ผูรับผิดชอบ 

2563 2564 2565 
เพ่ือวิเคราะหคะแนนผลการ
ทดสอบทางการศึกษา
ระดับชาติข้ันพ้ืนฐาน  
(O-NET)  
 

ประชุมปฏิบัติการ
วิเคราะหคะแนนผล
การทดสอบทาง
การศึกษาระดับชาติ 
ข้ันพ้ืนฐาน  (O-NET)   

คณะทํางาน 
จํานวน 15 คน 
 

สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา
มัธยมศึกษา เขต มีการ
วิเคราะหคะแนนผลการ
ทดสอบทางการศึกษา
ระดับชาติข้ันพ้ืนฐาน (O-NET)  
ครบทุกกลุมสาระการเรียนรู 

50,000 50,000 50,000 นางเหมือนฝน 
เก้ือหนุน 
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โครงการนิเทศติดตามครูผูรวมนิเทศ (Co-Supervior: cs) เพ่ือสรางความเขมแข็งในการจัดการศึกษาของสถานศึกษา 
สอดคลองกับยุทธศาสตรท่ี 2 สงเสริมการจัดการศึกษาเพ่ือสรางขีดความสามารถในการแขงขัน 
หลักการและเหตุผล  

สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 16 ไดดําเนินการพัฒนาครูผูรวมนิเทศ (Co-Supervior) เพ่ือเปนครูผูรวมนิเทศของสถานศึกษา โดยพัฒนา
หัวหนางานวิชาการ หัวหนากลุมสาระการเรียนรูหลัก 5 กลุมสาระการเรียนรูเพ่ือสนองนโยบายของสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน “ 2563 เปนปทองแหง
การนิเทศ โดยใชโรงเรียนเปนฐาน” โดยใหมีความรูความเขาใจเก่ียวกับพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาเพ่ือการมีงานทําของสถานศึกษาในสังกัด เพ่ือพัฒนาการจัดการเรียนรู 
Active Learning เพ่ือพัฒนา 4 H ในศตวรรษท่ี 21 เพ่ือพัฒนาการวัดและประเมินผลเพ่ือประเมินทักษะในศตวรรษท่ี 21 และพัฒนาสื่อการนิเทศท่ีตอบสนองความ
ตองการของสถานศึกษาใหครูมีความรู ความสามารถท่ีจะนําความรูท่ีไดรับสูการปฏิบัติและสามารถจัดการศึกษาหรือ การเรียนการสอนใหบรรลุจุดมุงหมายของหลักสูตร
และการวัดประเมินผลการเรียนรู  สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 16 ในฐานะหนวยงานหลักในการรับผิดชอบ การจัดการศึกษาจึงมีความจําเปนท่ีจะตองการ
พัฒนาศักยภาพครูผูสอนซ่ึงเปนฟนเฟองหนึ่งของการพัฒนาและยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน จึงจัดทําโครงการนิเทศติดตามครูผูรวมนิเทศ (Co-Supervior: cs) เพ่ือ
สรางความเขมแข็งในการจัดการศึกษาของสถานศึกษา 
ผลท่ีคาดวาจะไดรับจากการดําเนินโครงการ  

1. ครูผูรวมนิเทศ(Co-Supervior:cs) นําความรู ทักษะเก่ียวกับการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาเพ่ือการมีงานทําของสถานศึกษาในสังกัดสํานักงานเขต
พ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 16 และขยายผลในกลุมสาระ 
  2. ครูผูรวมนิเทศ(Co-Supervior:cs)นําความรู ทักษะพัฒนาการจัดการเรียนรู Active Learning เพ่ือพัฒนา4Hในศตวรรษท่ี21และขยายผลในกลุมสาระ 
  3. ครูผูรวมนิเทศ(Co-Supervior:cs) นําความรู ทักษะพัฒนาการวัดและประเมินผลเพ่ือประเมินทักษะในศตวรรษท่ี 21 และขยายผลในกลุมสาระ 
  4. สถานศึกษามีทีมนิเทศภายในท่ีเขมแข็ง 

วัตถุประสงค กิจกรรม เปาหมายโครงการ 
ตัวชี้วัดความสําเร็จ 
และคาเปาหมาย 

จํานวนงบประมาณ 
ผูรับผิดชอบ 

2563 2564 2565 
1.เพ่ือนิเทศติดตามครูผูรวม
นิ เ ท ศ ( Co-Supervior:cs) 
นําความรู  ทักษะเก่ียวกับ
ก า ร พั ฒ น า ห ลั ก สู ต ร
สถานศึกษาเพ่ือการมี 

1.นิเทศติดตาม
ภาคสนาม ตรวจสอบ
หลักสูตรและการ
จัดการเรียน 
 

โรงเรียนทุกโรงเรียน 
53 โรงเรียน 
ครูโรงเรียนละ 6 คน 
จํานวน 318 
คณะทํางาน 23 คน 

1. รอยละของครูผูรวม
นิเทศ (Co-Supervior: 
cs) มีการนําความรูไป
ขยายผลเก่ียวกับการ
พัฒนาหลักสูตร

150,000 150,000 150,000 นางธนชพร 
ตั้งธรรมกุล 

84 



 
 

วัตถุประสงค กิจกรรม เปาหมายโครงการ 
ตัวชี้วัดความสําเร็จ 
และคาเปาหมาย 

จํานวนงบประมาณ 
ผูรับผิดชอบ 

2563 2564 2565 
งานทําของสถานศึกษาใน
สัง กัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ี
การศึกษามัธยมศึกษา เขต 
16 และขยายผลในกลุ ม
สาระ 
2. เพ่ือนิเทศติดตามครูผู
รวมนิเทศ(Co-Supervior: 
cs) นําความรู ทักษะ
พัฒนาการจัดการเรียนรู 
Active Learning เพ่ือ
พัฒนา 4 H ในศตวรรษท่ี 
21 และขยายผลในกลุม
สาระ 
3. เพ่ือนิเทศติดตามครูผู
รวมนิเทศ(Co-Supervior: 
cs) นําความรู 

2. กิจกรรม PLC 
3. คัดเลือกBest ของ
ครูผูรวมนิเทศ 
4.แลกเปลี่ยนเรียนรู 
(บูรณาการกับโครงการ 
open house of 
learning and 
academic ครูใน
ศตวรรษท่ี 21) 
 

(จําแนกเปนสหวิทยา
เขต 4 สหิทยาเขต) 

สถานศึกษาเพ่ือการมี 
งานทํา การวัดและ
ประเมินผลการเรียนรู 
การจัดการเรียนรู Active 
Learning และวิทยาการ
คํานวณ 
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โครงการวิเคราะหผลการทดสอบปลายปของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 1 และชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 2 โดยใชขอสอบมาตรฐาน 
สอดคลองกับยุทธศาสตรท่ี 2 สงเสริมการจัดการศึกษาเพ่ือสรางขีดความสามารถในการแขงขัน 
หลักการและเหตุผล  

ตามท่ีสํานักทดสอบทางการศึกษา สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ไดกําหนดแนวทางการใชขอสอบในการจัดสอบปลายปของสถานศึกษา
ไว 3 แนวทาง โดยโรงเรียนในสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 16 ไดเลือกใชขอสอบปลายปของสํานักทดสอบทางการศึกษา สํานักงานคณะกรรมการ
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน เพ่ือใชสอบปลายปใน 4 วิชา ไดแก ภาษาไทย คณิตศาสตร วิทยาศาสตร และภาษาตางประเทศ ในระดับชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 1 และชั้นมัธยมศึกษา              
ปท่ี 2 และเพ่ือเปนนําผลการทดสอบปลายปโดยใชขอสอบมาตรฐานนี้มาใชในการพัฒนาคุณภาพการเรียนของผูเรียน จึงไดจัดทําโครงการวิเคราะหผลการทดสอบปลายป
ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 1 และชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 2 โดยใชขอสอบมาตรฐาน 
ผลท่ีคาดวาจะไดรับจากการดําเนินโครงการ   

1. ครูมีความรู ความสามารถท่ีจะนําความรูท่ีไดรับสูการปฏิบัติและสามารถจัดการศึกษาหรือการเรียนการสอนใหบรรลุจุดมุงหมายของหลักสูตรและ                   
การวัดประเมินผลการเรียนรู 

2. นักเรียนไดรับการพัฒนาตรงตามศักยภาพ 
 

วัตถุประสงค กิจกรรม เปาหมายโครงการ 
ตัวชี้วัดความสําเร็จ 
และคาเปาหมาย 

จํานวนงบประมาณ 
ผูรับผิดชอบ 

2563 2564 2565 
เพ่ือวิเคราะหคะแนนผลการ
ทดสอบปลายปของนักเรียน
ชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 1 และ
ชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 2 โดยใช
ขอสอบมาตรฐาน 

ประชุมปฏิบัติการ
วิเคราะหผลการ
ทดสอบปลายปของ
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษา
ปท่ี1 และชั้น
มัธยมศึกษาปท่ี 2 โดย
ใชขอสอบมาตรฐาน 

คณะทํางาน จํานวน 
15 คน 

 

สํานักงานเขตพ้ืนท่ี
การศึกษามัธยมศึกษา 
เขต 16 มีการวิเคราะห
ผลการทดสอบปลายป
ของนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปท่ี 1 และ
ชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 2  
โดยใชขอสอบมาตรฐาน 

50,000 50,000 50,000 นางเหมือนฝน 
เก้ือหนุน 
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โครงการ สงเสริม สนับสนุนพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาโรงเรียนมาตรฐานสากล 

สอดคลองยุทธศาสตรท่ี 2  ดานการจัดการศึกษาเพ่ือเพ่ิมความสามารถในการแขงขัน   
หลักการและเหตุผล  

  “โครงการโรงเรียนมาตรฐานสากล” เปนนวัตกรรมการจัดการศึกษา ท่ีสํานักบริหารงานการมัธยมศึกษาตอนปลาย ไดนํามาใชเปนมาตรการในการ
ยกระดับคุณภาพการศึกษา ซ่ึงไดดําเนินการมาแลว 3 รุน โดยคัดเลือกจากโรงเรียนขนาดใหญพิเศษ โรงเรียนขนาดใหญ และโรงเรียนขนาดกลาง ซ่ึงการศึกษาขอมูลในป 
พ.ศ.2562  พบวา โรงเรียนเปาหมายในสังกัด สพม.16 ยังไมไดรับการประเมินตามเกณฑฯ ระดับ ScQA  จํานวน 14 โรง และระดับ OBECQA จํานวน 2 โรง ประกอบกับ
การศึกษาขอมูลผลการประกวด/แขงขันเวทีศักยภาพโรงเรียนมาตรฐานสากล  ระหวางป พ.ศ.2559-2561 พบวา โรงเรียนเปาหมายในสังกัด สพม.16 โดยภาพรวมไมมี  
คาพัฒนาเทาท่ีควร  ดังนั้นเพ่ือการขับเคลื่อนโรงเรียนมาตรฐานสากลใหบรรลุผลจึงจัดทําโครงการนี้ข้ึน 
ผลท่ีคาดวาจะไดรับจากการดําเนินโครงการ    

โรงเรียนเปาหมายผานการประเมินตามเกณฑรางวัลคุณภาพแหง สพฐ. ระดับ  ScQA และ OBECQA                                                     

วัตถุประสงค กิจกรรม เปาหมายโครงการ 
ตัวชี้วัดความสําเร็จ 
และคาเปาหมาย 

จํานวนงบประมาณ 
ผูรับผิดชอบ 

2563 2564 2565 
เพ่ือสงเสริมและพัฒนา
โรงเรียนใหสามารถ
ดําเนินงานตามแนวทาง
ของโครงการโรงเรียน 
มาตรฐานสากลไดอยางมี
ประสิทธิภาพ 
1. การคงสภาพโรงเรียน
ตามเกณฑรางวัลคุณภาพ
แหง สพฐ.ระดับ 
OBECQA 

1. ติดตาม ตรวจสอบ 
การคงสภาพของ
โรงเรียน 
ท่ีผานเกณฑรางวัล
คุณภาพแหง สพฐ.
ระดับ OBECQA 

โรงเรียนเปาหมาย   
12 โรง 

 

รอยละ 80 ของ
โรงเรียนเปาหมาย 
สามารถคงสภาพ/
พัฒนาใหสูงกวาเกณฑ
รางวัลคุณภาพแหง 
สพฐ.ระดับ OBECQA 
 

14,000.- 14,000.- 14,000.- นางสาววรรณี  
รัตนเลิศ 
นางสาวฉลวย   
พีรฉัตรปกรณ 
นางสุนันทา  
สุวรรรณะ 
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วัตถุประสงค กิจกรรม เปาหมายโครงการ 
ตัวชี้วัดความสําเร็จ 
และคาเปาหมาย 

จํานวนงบประมาณ 
ผูรับผิดชอบ 

2563 2564 2565 
2. การประเมิน
โรงเรียนตามเกณฑ
รางวัลคุณภาพแหง 
สพฐ.ระดับ ScQA 
และ OBECQA 
3. หลักสูตรและการ
จัดการเรียนรู IS 

 

2. พัฒนาผูประเมินตาม
เกณฑรางวัลคุณภาพแหง 
สพฐ.ระดับ ScQA 

ผูทรงคุณวุฒิ 20 คน/ 
3 วัน 

 

รอยละ 80 ของผูเขา
รับการพัฒนา 
ผานเกณฑการประเมิน 
ในระดับดีข้ึนไป 

40,000 20,000.- 20,000.- นางสาววรรณี  
รัตนเลิศ 
นางสาวฉลวย   
พีรฉัตรปกรณ 
นางสุนันทา  
สุวรรรณะ 
 

3. ประเมินโรงเรียนตาม
เกณฑรางวัลคุณภาพระดับ 
ScQA 

โรงเรียนเปาหมาย 
16 โรง 

รอยละ 100 ของ
โรงเรียนเปาหมาย 
ผานเกณฑการประเมิน 

22,000.- 22,000.- 22,000.- 

4. ติดตาม ตรวจสอบ 
หลักสูตรและการจัด 
การเรียนรู IS 
 

โรงเรียนเปาหมาย 
28 โรง 

รอยละ 100 ของ
โรงเรียนเปาหมาย 
มีหลักสูตรและจัด 
การเรียนรู IS ในระดับ
ดข้ึีนไป 

37,000.- 37,000.- 37,000.- 

5. จัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู
การดําเนินงานของโรงเรียน
มาตรฐานสากล 
 

โรงเรียนเปาหมาย 
28 โรง 

รอยละ 80 ของ
โรงเรียนเปาหมาย 
มีความพึงพอใจตอ
กิจกรรมในระดับดีข้ึนไป 

80,000.- 80,000.- 80,000.- 

 193,000.- 173,000.- 173,000.- 
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โครงการพัฒนาทักษะการวัดและประเมินผลผูเรียนตามสมรรถนะและทักษะในศตวรรษท่ี 21 

สอดคลองกับยุทธศาสตรท่ี 2 ดานการจัดการศึกษาเพ่ือเพ่ิมความสามารถในการแขงขัน   
หลักการและเหตุผล  
  พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พุทธศักราช 24542 และ ท่ีแกไขเพ่ิมเติม (ฉบับท่ี 2) พ.ศ.2545 มาตราท่ี 24 ไดระบุใหสถานศึกษาและหนวยงานท่ี
เก่ียวของดําเนินการเรียนการสอน ท่ีมุงสูแนวทางการจัดการศึกษาท่ีถือวาผูเรียนมีความสําคัญเปนท่ีสุด และหลักการ จัดการศึกษาตองยึดหลักวา ผูเรียนทุกคนมี
ความสามารถเรียนรูและพัฒนาตนเองได กระบวนการจัดการศึกษาตองสงเสริมใหผูเรียนสามารถพัฒนาตามธรรมชาติ และเต็มตามศักยภาพ การจัดการเรียนรู ตองจัด
เนื้อหาสาระและกิจกรรมใหสอดคลองกับความสนใจ ความถนัด และความแตกตางของผูเรียน ฝกทักษะกระบวนการคิด การจัดการ การเผชิญสถานการณและประยุกตใช
เพ่ือปองกันและแกไขปญหาใหผูเรียนรูจากประสบการณจริง ฝกการปฏิบัติใหทําได คิดเปน ทําเปน รักการอาน และเกิดการใฝรูอยางตอเนื่อง  
  ดังนั้นครูผูสอนและผูมีสวนเก่ียวของกับการจัดการเรียนการสอน ตองทบทวนบทบาทของตนเองวาการจัดการเรียนการสอนท่ีกําลังดําเนินอยูมีคุณภาพ 
ถูกตอง เหมาะสม และพัฒนาศักยภาพของผูเรียนไดมากนอยเพียงใด ซ่ึงการจัดการเรียนการสอนของกลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตรในสถานศึกษาตามหลักสูตร
แกนกลางการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน พ.ศ. 2551 ก็เชนกัน มีจุดมุงหมายสําคัญประการหนึ่งคือ เนนใหผูเรียนไดฝกแกปญหาตางๆโดยผานกระบวนการคิด และปฏิบัติอยางมี
ระบบ ผลท่ีไดจะชวยใหผูเรียนสามารถตัดสินใจแกปญหาตางๆ ดวยวิธีการคิดอยางสมเหตุสมผล  โดยใชกระบวนการ หรือวิธีการความรู  ทักษะตางๆ และความเขาใจ    
ในปญหานั้น มาประกอบกันเพ่ือเปนขอมูลในการแกปญหา (สถาบันสงเสริมการสอนวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี, 2546 : 4) ดังท่ี  อัญชลี ตนานนท (2542 : 1) กลาววา 
“มีความจําเปนมากท่ีจะตองพัฒนาใหผูเรียนเปนทรัพยากรบุคคลท่ีมีคุณภาพ คือ คิดเปน ทําเปน และแกปญหาเปน”   
  สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 16 ในฐานะหนวยงานหลักในการรับผิดชอบการจัดการศึกษา จึงมีความจําเปนท่ีจะตองการพัฒนาศักยภาพ
ครูผูสอนซ่ึงเปนฟนเฟองหนึ่งของการพัฒนาและยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน จึงจัดทําโครงการพัฒนาทักษะการวัดและประเมินผลผูเรียนตามสมรรถนะและทักษะใน
ศตวรรษท่ี 21 เพ่ือใหครูมีความรูความสามารถและทักษะในศตวรรษท่ี 21 เพ่ือใชในการสงเสริมผูเรียนใหมีทักษะในศตวรรษท่ี 21 เชนเดียวกัน 
ผลท่ีคาดวาจะไดรับจากการดําเนินโครงการ   

1. ครูมีความรูความเขาใจในการวัดและประเมินผลผูเรียนตามสมรรถนะและทักษะในศตวรรษท่ี 21 
2. ครูมีทักษะในการวัดและประเมินผลผูเรียนตามสมรรถนะและทักษะในศตวรรษท่ี 21 
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วัตถุประสงค กิจกรรม เปาหมายโครงการ 
ตัวชี้วัดความสําเร็จ 
และคาเปาหมาย 

จํานวนงบประมาณ 
ผูรับผิดชอบ 

2563 2564 2565 
1. เพ่ือใหครูมีความรูความ
เขาใจและทักษะการวัดและ
ประ เ มิ นผ ลผู เ รี ย นต าม
สมรรถนะและทักษะใน
ศตวรรษท่ี 21 

2. นิเทศ ติดตามผลการวัด
และประเมินผลผูเรียนตาม
สมรรถนะและทักษะใน
ศตวรรษท่ี 21 
 

1. ประชุมปฏิบัติการ
พัฒนาทักษะการวัด
และประเมินผลผูเรียน
ตามสมรรถนะและ
ทักษะในศตวรรษท่ี 21 
2. นิเทศ ติดตาม 
 

ครู โรงเรียนละ 2 คน 
รวม 110 คน 

 

ครูรอยละ 80 มีความรู
ความเขาใจและทักษะ
การวัดและประเมินผล
ผูเรียนตามสมรรถนะและ
ทักษะในศตวรรษท่ี 21 

120,000 150,000 150,000 นางเหมือนฝน 
เก้ือหนุน 
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โครงการ จัดการเรียนรูวิทยาการคํานวณและการออกแบบ 

สอดคลองกับยุทธศาสตรท่ี 2 ดานการจัดการศึกษาเพ่ือเพ่ิมความสามารถในการแขงขัน  

หลักการและเหตุผล   

การจัดการเรียนการสอนวิชาวิทยาการคํานวณ มีเปาหมายท่ีสําคัญในการพัฒนาผูเรียนกลาวคือใหผูเรียนมีความสามารถใชทักษะการคิดเชิงคํานวณ             

ในการคิดวิเคราะห แกปญหาอยางเปนข้ันตอนและเปนระบบ มีทักษะในการคนหาขอมูลหรือสารสนเทศ ประเมินจัดการวิเคราะห สังเคราะหและนําสารสนเทศไปใช         

ในการแกปญหา สามารถประยุกตใชความรูดานวิทยาการคอมพิวเตอร สื่อดิจิทัล เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ในการแกปญหาในชีวิตจริง การทํางานรวมกันอยาง

สรางสรรคเพ่ือประโยชนตอตนเองหรือสังคม และสามารถใชเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารอยางปลอดภัย รูเทาทัน มีความรับผิดชอบมีจริยธรรม 

ผลท่ีคาดวาจะไดรับ   

  ผูเขารับการอบรมมีความรู ความเขาใจในวิทยาการคํานวณและออกแบบสามารถจัดการเรียนรูไดอยางมีประสิทธิภาพ 

วัตถุประสงค กิจกรรม เปาหมายโครงการ 
ตัวชี้วัดความสําเร็จ 
และคาเปาหมาย 

จํานวนงบประมาณ 
ผูรับผิดชอบ 

ป 2563 ป 2564 ป 2565 
เพ่ือสงเสริมความรู 
ความเขาใจในการ
จัดการเรียนรูวิทยาการ
คํานวณและการ
ออกแบบ 

อบรมเชิงปฏิบัติการ ครูผูสอนวิทยาการ
คํานวณและการ
ออกแบบ 53 โรงเรียน 

ความรู ความเขาใจในการจัดการ
เรียนรูวิทยาการคํานวณของ
ครูผูสอน รอยละ 90 

50,000 50,000 50,000 นางจิตรา   
ซุนซ่ิม 
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โครงการการเสริมสรางศักยภาพครูจัดการเรียนตามแนวทางสะเต็มของโรงเรียนแกนนํา(STEM Education) สูคุณภาพผูเรียนในศตวรรษท่ี 21 
สอดคลองกับยุทธศาสตรท่ี 2 ดานการจัดการศึกษาเพ่ือเพ่ิมความสามารถในการแขงขัน 
หลักการและเหตุผล  

การสอนตามรูปแบบสะเต็มศึกษา เปนการสอนท่ีบูรณาการหลายศาสตรเขาดวยกัน โดยใชหลักสูตรมาตรฐานและตัวชี้วัด ซ่ึงเปนการเรียนรูเนื้อหา และ
ทักษะทางดานวิชาวิทยาศาสตร (Science: S) เทคโนโลยี (Technology: T) วิศวกรรมศาสตร (Engineering: E) และคณิตศาสตร (Mathematics: M) ซ่ึงวิชาดังกลาว
สงเสริมใหผูเรียนมีความรู ทักษะ และสอดคลองกับความตองการเปลี่ยนแปลงไปและความกาวหนาในศตวรรษท่ี 21 บนฐานความรูทางเทคโนโลยี การเพ่ิมความแข็งขัน
ทางเศรษฐกิจ การพัฒนาคุณภาพชีวิต และความม่ันคงของประเทศสะเต็มเปนการบูรณาการความรูในดานวิทยาศาสตร (Science) เทคโนโลยี (Technology) 
วิศวกรรมศาสตร (Engineering)และคณิตศาสตร (Mathematic)  
ผลท่ีคาดวาจะไดรับจากการดําเนินโครงการ  
  ครูมีความสามารถในการสงเสริมใหผูเรียนรักและเห็นคุณคาของการเรียนวิทยาศาสตร เทคโนโลยี วิศวกรรมศาสตร และคณิตศาสตร  และเห็นวา        
วิชาเหลานั้นเปนเรื่องใกลตัวท่ีสามารถนํามาใชไดทุกวัน  

วัตถุประสงค กิจกรรม เปาหมายโครงการ 
ตัวชี้วัดความสําเร็จ 
และคาเปาหมาย 

จํานวนงบประมาณ 
ผูรับผิดชอบ 

2563 2564 2565 
1.เพ่ือพัฒนาครูแกนนําใหมี
ความรูความเขาใจและ
ทักษะในการจัดกิจกรรมการ
เรียนรูสามารถขยายผล
ใหกับเพ่ือนครูโรงเรียนอ่ืน
ได 
2.เพ่ือพัฒนาครูแกนนําใหมี
ความสามารถในการสงเสริม
ใหผูเรียนรักและเห็นคุณคา
ของการเรียนวิทยาศาสตร 
เทคโนโลยี วิศวกรรมศาสตร 

1. เตรียมการ 
พัฒนาหลักสูตรบูรณา
การระหวาง STEM 
และ“Enjoy Science 
2. เสริมสรางพัฒนาครู 
จัดประสบการณการ
เรียนรู 
3. coaching and 
Mantoring สังเกต 
การจัดกิจกรรมการ
เรียนรู (หลังอบรมแลว 

ครูผูสอนกลุมสาระ
การเรียนรู
วิทยาศาสตร 
คณิตศาสตรและ
วิทยาการคํานวณ 

1.รอยละของครูแกนนํา
ใหมีความรู ความเขาใจ
และทักษะในการจัด
กิจกรรมการเรียนรู
สามารถขยายผลใหกับ
เพ่ือนครูโรงเรียนอ่ืนได 
2.รอยละของครูมี
ความสามารถในการ
สงเสริมใหผูเรียนรักและ
เห็นคุณคาของการเรียน
วิทยาศาสตร เทคโนโลยี 

200,000 200,000 200,000 นางธนชพร 
ตั้งธรรมกุล 
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วัตถุประสงค กิจกรรม เปาหมายโครงการ 
ตัวชี้วัดความสําเร็จ 
และคาเปาหมาย 

จํานวนงบประมาณ 
ผูรับผิดชอบ 

2563 2564 2565 
และคณิตศาสตรและเห็นวา
วิชาเหลานั้นเปนเรื่องใกลตัว
ท่ีสามารถนํามาใชไดทุกวัน  
 

1 เดือน)  
4. แลกเปลี่ยนเรียนรู 
(บูรณาการกับโครงการ 
open house of 
learning and 
academic ครูใน
ศตวรรษท่ี 21) 

วิศวกรรมศาสตร และ
คณิตศาสตร  และเห็นวา
วิชาเหลานั้นเปนเรื่องใกล
ตัวท่ีสามารถนํามาใชได
ทุกวัน  
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โครงการ  open house of learning and academic เพ่ือครู/นักเรียน ศตวรรษท่ี 21 
สอดคลองยุทธศาสตรท่ี 2 ดานการจัดการศึกษาเพ่ือเพ่ิมความสามารถในการแขงขัน 
หลักการและเหตุผลของโครงการ 

การแลกเปลี่ยนเรียนรูเปนปจจัยท่ีสงผลใหเกิดองคความรูใหมตอผูท่ีไดรับการแลกเปลี่ยนเปนสิ่งท่ีทําใหเกิดนวัตกรรมการตอยอดแนวคิดท่ีสงผลใหสําเร็จ
ในกิจกรรมนั้นๆ สําเร็จการแลกเปลี่ยนเรียนรูนั้น สงผลใหเกิดความเขาใจ สรางแรงจูงใจ และแบงปนประสบการณท่ีดีมีประเด็นท่ีสนใจตรงกันไมมีการเรียนรูใดท่ีเปนสูตร
สําเร็จตายตัว ทุกอยางสามารถนํามาประยุกตได สามารถทําความเขาใจไดความรูของครูท่ีใหกับนักเรียนก็เปนอีกอยาง สิ่งท่ีสําคัญในการกระตุนใหเกิดการแลกเปลี่ยน
เรียนรู นั่นคือประสบการณ ซ่ึงประสบการณนั้น อาจจะเกิดข้ึนจากประสบการณโดยตรงหรือประสบการณออมของผูใหความรูและผูรับก็ไดตัวอยางท่ีชัดเจน  
ผลท่ีคาดวาจะไดรับจากการดําเนินโครงการ  ครูสามารถพัฒนาผูเรียนใหนําเสนอนวัตกรรม/โครงงาน 

วัตถุประสงค กิจกรรม เปาหมายโครงการ 
ตัวชี้วัดความสําเร็จ 
และคาเปาหมาย 

จํานวนงบประมาณ 
ผูรับผิดชอบ 

2563 2564 2565 
1.เพ่ือแลกเปลี่ยนเรียนรูการ
ยกระดับคุณภาพผูเรียน           
ทุกมิติ 
2.เพ่ือยกยองเชิดชูเกียรติ
การดําเนินงานของโรงเรียน
และครู 

1. วางแผน 
-ประชุมคณะทํางาน 
-เตรียมสื่อ/เอกสาร
และงานท่ีเก่ียวของ 
2. จัดประสบการณการ
เรียนรู 
-เตรียมวิทยากร 
-จัดอบรมเชิง
ปฏิบัติการ ฝกสราง
เครื่องมือการเรียนรู 
และเทคนิควิธีการ
พัฒนานวัตกรรมและ
นําเสนอนวัตกรรม 
 

1. คณะทํางาน 
จํานวน 10 คน 
จํานวน 3 วัน 
2.ครูจํานวน 130 คน 
นักเรียนนําเสนอ 
ผลงานจํานวน80คน 
รวม 210 คน 
 

1.รอยละไดแนวทางการ
จัดการเรียนการสอน 
2.รอยละของครู โรงเรียน
มีความภาคภูมิใจและมี
แรงบันดาลใจในการ
พัฒนาคุณภาพการศึกษา 
3.เขตพ้ืนท่ี/รร/ครูมีผล
การดําเนินงานท่ีมีวิธี
ปฏิบัติท่ีดีเลิศ 
 
 

166,350  166,350  166,350  นางธนชพร 
ตั้งธรรมกุล 
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วัตถุประสงค กิจกรรม เปาหมายโครงการ 
ตัวชี้วัดความสําเร็จ 
และคาเปาหมาย 

จํานวนงบประมาณ 
ผูรับผิดชอบ 

2563 2564 2565 
-เสนอนวัตกรรม/
โครงงาน บนเวที 
Open House of 
Learning and 
Academic และหรือ
เวทีอ่ืนๆ 
3. สูการถอดบทเรียน 
4.สรุปรายงานผล 
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โครงการ ประชุมเชิงปฏิบัติการสงเสริมการสอนภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร (Communicate Language Teaching : CLT) และภาษาตางประเทศท่ี 2 (จีน/มลายู) 

สอดคลองกับยุทธศาสตรท่ี 2 ดานการจัดการศึกษาเพ่ือเพ่ิมความสามารถในการแขงขัน  

หลักการและเหตุผล  

  การขับเคลื่อนนโยบายยกระดับคุณภาพการเรียนการสอนตามประกาศของกระทรวงศึกษาธิการเพ่ือใหผูเรียนมีความรูความสามารถในการพัฒนาอยาง

รอบดาน ใชภาษาสื่อสารไดและจากการผลการทดสอบระดับชาติ วิชาภาษาอังกฤษพบวาคอนขางต่ํา จึงจําเปนตองมีการประชุมเชิงปฏิบัติการเพ่ือพัฒนาการจัดการเรียนรู

ท้ังครูผูสอนและการจัดกิจกรรมการเรียนรู เทคนิคใหมๆ ท่ีสงเสริมใหผูเรียนสามารถสื่อสารไดอยางคลองแคลวท้ัง 4 ทักษะ เพ่ือการเรียนและประกอบอาชีพในระดับสูง

ตอไป 

ผลท่ีคาดวาจะไดรับ 

  ครูมีความรูความเขาใจดานการสอนทักษะทางภาษาเพ่ือการสื่อสาร การจัดกิจกรรมการเรียนรูอยางมีประสิทธิภาพในระดับคุณภาพสากลและยกระดับ

คุณภาพการเรียนใหสูงข้ึน 

วัตถุประสงค กิจกรรม 
เปาหมาย
โครงการ 

ตัวชี้วัดความสําเร็จ 
และคาเปาหมาย 

จํานวนงบประมาณ 
ผูรับผิดชอบ 

ป 2563 ป 2564 ป 2565 
เพ่ือสนับสนุนและ
พัฒนาการจัดการ
เรียนรูของครูผูสอน
ภาษาอังกฤษเพ่ือการ
สื่อสารและ
ภาษาตางประเทศท่ี 2 
(จีน/มลายู) 

1.เสนอโครงการเพ่ือขออนุมัติ 
2.แตงตั้งคณะกรรมการและคณะทํางาน 
3.ประชุมคณะกรรมการและวิทยากรท่ี
เก่ียวของ 
4.ประชุมเชิงปฏิบัติการสงเสริมการสอน
ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารและภาษาท่ี 2  
5. นิเทศ ติดตาม ประเมินผลโรงเรียน 
6.สรุปและรายงานผลการดําเนินงาน 

ครูผูสอน
ภาษาอังกฤษเพ่ือ
การสื่อสารและ
ภาษาตางประเทศ
ท่ี 2 จํานวน 53 
โรงเรียน 

รอยละ 90 ของผูเขา
ประชุมเชิงปฏิบัติการ
มีความพึงพอใจ 

130,000 135,000 140,000 นางสาว
กตัญชลี   
ทองเจือเพชร 
นางเปรมจิต  
กลอมสุข 
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โครงการโคชเพ่ือการรูคิด 
สอดคลองยุทธศาสตรท่ี 2 ดานการจัดการศึกษาเพ่ือเพ่ิมความสามารถในการแขงขัน 
หลักการและเหตุผลของโครงการ 

การโคชเพ่ือการรูคิด (cognitive coaching) เปนบทบาทของผูสอน ในโลกแหงการเรียนรูยุคใหม ท่ีพัฒนามาจากบทบาทการสอน (teaching) ท่ีผูสอน
ทําหนาท่ีใหขอมูลเนื้อหาสาระใหคําตอบท่ีถูกตองใชสื่อสารทางเดียวกําหนดทิศทางการเรียนกําหนดงานใหผูเรียนกําหนดวัตถุประสงคกําหนดกิจกรรมการเรียนรูและเกณฑ
การวัดประเมินผลการเรียนรู อนึ่งคําวา “ผูโคช” หมายถึง ผูสอนท่ีใชการโคชใหผูเรียนเกิดการเรียนรูไดเต็มตามศักยภาพ นอกจากนี้การโคชเพ่ือการรูคิดยังเปนมากวาการ
เปนผูเอ้ืออํานวยความสะดวกในการเรียนรู (facilitator) ท่ีผูสอนมีบทบาทกระตุนใหมีการอภิปรายแลกเปลี่ยนเรียนรู กระตุนใหคิดและตั้งคําถาม สื่อสารสองทางมี
ปฏิสัมพันธกับผูสอนและผูเรียนรวมท้ังประสานงานในกิจกรรมการเรียนรู ใหผูเรียนสามารถกําหนดวัตถุประสงคและทิศทางการเรียนรู เปดโอกาสใหผูเรียนกําหนดกิจกรรม
การเรียนรู และเกณฑการวัดประเมินผลการเรียนรู 
ผลท่ีคาดวาจะไดรับจากการดําเนินโครงการ ผูเรียนเกิดการเรียนรูไดเต็มตามศักยภาพ 

วัตถุประสงค กิจกรรม เปาหมายโครงการ 
ตัวชี้วัดความสําเร็จ 
และคาเปาหมาย 

จํานวนงบประมาณ 
ผูรับผิดชอบ 

2563 2564 2565 
1.เพ่ือพัฒนาครูสอน
ออกแบบการเรียนรูโดย
ฝกฝนใหตนเองเปนโคช 
(Coach) และอํานวยความ
สะดวก (Facilitator) ใน
การเรียนรูแบบ PBL 
(Problem-Based 
Learning) ของนักเรียน  
2.เพ่ือสรางระบบสงเสริม
เพ่ิมข้ึนจาก ทักษะเฉพาะ
ดานองคความรูความ
ชํานาญการและ

กิจกรรมท่ี 1วางแผน 
1.จัดทําหลักสูตรการ
ฝกอบรม 
2.แตงตั้งคณะกรรมการ 
กิจกรรมท่ี 2 ตอยอด
ความรู 
-จัดประสบการณการ
เรียนรู 
-นําเสนอ/สะทอนผล 
กิจกรรมที 3สูการ
ปฏิบัติ 
นิเทศติดตาม

กิจกรรมท่ี 1วางแผน 
ครูและคณะทํางาน 
จํานวน 25 คน 5 วัน 
กิจกรรมท่ี 2ตอยอด
ความรู 
ครูและคณะทํางาน 
120 คน 
กิจกรรมท่ี 3สูการ
ปฏิบัติ 
คณะทํางาน จํานวน   
14 คน 10 วัน 
กิจกรรมท่ี 4ประเมิน

1.รอยละครูสอน
ออกแบบการเรียนรูโดย
ฝกฝนใหตนเองเปนโคช 
(Coach) และอํานวย
ความสะดวก 
(Facilitator) ในการ
เรียนรูแบบ PBL 
(Problem-Based 
Learning) ของนักเรียน 
2. รอยละของครูมีความ
สามรรถในการวิเคราะห
และกําหนดกิจกรรมการ

150,363 150,363 150,363 นางธนชพร  
ตั้งธรรมกุล 
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วัตถุประสงค กิจกรรม เปาหมายโครงการ 
ตัวชี้วัดความสําเร็จ 
และคาเปาหมาย 

จํานวนงบประมาณ 
ผูรับผิดชอบ 

2563 2564 2565 
ความสามารถในการเรียนรู
ดานตางๆเพ่ือชวยให
นักเรียนรอบรู มี
ความสามารถท่ีจําเปนและมี
ทักษะและหลากหลาย 
3. เพ่ือสรางใหครูมี
ความสามารถในการ
วิเคราะหและกําหนด
กิจกรรมการเรียนรูได
เหมาะสม 

ภาคสนาม/สังเกตการ
จัดกิจกรรมการเรียนรู 
(หลังอบรมแลว3เดือน) 
กิจกรรมท่ี4 ประเมิน
การนิเทศ 
-คัดเลือกผลงานท่ีดี 
-แลกเปลี่ยนเรียนรู 
-สรุปรายงาน/เผยแพร 

การนิเทศครูและ
คณะทํางาน 
120 คน 
 

เรียนรูไดเหมาะสมเพ่ือ  
สูการวิจัยในชั้นเรียน 
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โครงการ พัฒนาคุณภาพครูผูสอนเพศศึกษา 
สอดคลองยุทธศาสตรท่ี 2 ดานการจัดการศึกษาเพ่ือเพ่ิมความสามารถในการแขงขัน 
หลักการและเหตุผลของโครงการ   
  เพ่ือใหการขับเคลื่อนการปองกันและแกไขปญหาการตั้งครรภในวัยรุนในสถานศึกษาในสังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ตาม
พระราชบัญญัติการปองกันและแกไขปญหาการตั้งครรภในวัยรุน พ.ศ. ๒๕๕๙ และกฎกระทรวง กําหนดประเภทของสถานศึกษาและการดําเนินการของสถานศึกษาในการ
ปองกันและแกไขปญหาการตั้งครรภในวัยรุน ดําเนินไปอยางมีประสิทธิภาพและตอเนื่อง สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐานไดแตงตั้งบุคลากรของสํานักงานเขต
พ้ืนท่ีการศึกษาทําหนาท่ีนิเทศ กํากับ ติดตามและรวมดําเนินโครงการพัฒนาการเรียนรูแบบ Electronic Learning เพ่ือพัฒนาสมรรถนะครูใหสอนเพศวิถีศึกษาและทักษะ
ชีวิตในระบบการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ไดกําหนดแนวทางการขับเคลื่อนใหครูผุสอนและผูท่ีเก่ียวของเขารับการอบรมผานโปรแกรมพัฒนาครูเพศวิถีศึกษา ทางเว็บไซต 
http://cse-elearning.obec.go.th 
ผลท่ีคาดวาจะไดรับจากการดําเนินโครงการ สามารถปองกันและแกไขปญหาการตั้งครรภในวัยรุนในสถานศึกษาไดอยางมีประสิทธิภาพ 

วัตถุประสงค กิจกรรม เปาหมายโครงการ 
ตัวชี้วัดความสําเร็จ 
และคาเปาหมาย 

จํานวนงบประมาณ 
ผูรับผิดชอบ 

2563 2564 2565 
1.ครูมีความรูความเขาใจ
และสามารถออกแบบ
หนวย/การเขียนแผนการจัด
กิจกรรมการเรียนการสอน
เพศวิถีศึกษา 
2.การจัดการเรียนการสอน
เพศวิถีศึกษาอยางมี
ประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผล 

1.ประชุม
คณะกรรมการนิเทศ
และผูท่ีเก่ียวของ 
2.นิเทศ ติดตาม
ประเมินผลการจัดการ
เรียนการสอน 
3.สรุป รายงานผลและ
เผยแพร 

คณะกรรมการจํานวน 
16 คน 
ครูผูสอนเพศวิถีศึกษา
โรงเรียนในสังกัด 53 
โรงเรียน  

-รอยละ 80 ของครูผูสอน
เพศวิถีศึกษามีแผนการ
จัดกิจกรรมการเรียนการ
สอนเพศวิถีศึกษา และ
จัดการเรียนการสอนได
อยางมีประสิทธิภาพ  
-ความพึงพอใจของผูรับ
การนิเทศอยูในระดับมาก 

28,500 28,500 28,500 นายจิรพัฒน  
ชวยนุม 
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โครงการ พัฒนาคุณภาพครูผูสอนพลศึกษา 
สอดคลองยุทธศาสตรท่ี 2 ดานการจัดการศึกษาเพ่ือเพ่ิมความสามารถในการแขงขัน 
หลักการและเหตุผลของโครงการ   
  ผลการนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการเรียนการสอนและการจัดกิจกรรม กลุมสาระการเรียนสุขศึกษาและพลศึกษา ตามโครงการพัฒนาคุณภาพ
ครูผูสอนกลุมสาระการเรียนสุขศึกษาและพลศึกษา ปการศึกษา 2560-2561 โรงเรียนในสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 16 จัดกิจกรรมการเรียน          
การสอนตามตัวชี้วัดท่ีตองรูและควรรู และจัดกิจกรรมตามแนวปฏิบัติเก่ียวกับการจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551             
ไดรอยละ 65.63 จึงเห็นควรไดพัฒนาคุณภาพครูผูสอนพลศึกษาเปนโครงการตอเนื่องตอไป 
ผลท่ีคาดวาจะไดรับจากการดําเนินโครงการ ครูมีโอกาสไดแลกเปลี่ยนเรียนรู ในการจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรแกนกลาง และการจัดกิจกรรมไดตามแนวปฏิบัติทํา
ใหผูเรียนมีสุขภาพกายและสุขภาพจิตท่ีดี มีสุขนิสัย และรักการออกกําลังกายตามจุดหมายของหลักสูตร 

วัตถุประสงค กิจกรรม เปาหมายโครงการ 
ตัวชี้วัดความสําเร็จ 
และคาเปาหมาย 

จํานวนงบประมาณ 
ผูรับผิดชอบ 

2563 2564 2565 
เพ่ือใหครูผูสอนมีความรู
ความเขาใจการจัดการเรียน
การสอนในตัวชี้วัดการเลน
กีฬาไทยตามหลักสูตร
แกนกลางฯ  

1.ประชุมศึกษานิเทศก 
ครูแกนนํา และผูท่ี
เก่ียวของ 
2.อบรมเชิงปฏิบัติการ
ครูผูสอนกีฬาไทย 
3.ประชุมเพ่ือนิเทศ 
ติดตามและประเมินผล 
4.สรุปผล รายงาน
เผยแพร 

-ศึกษานิเทศกและ
ผูเก่ียวของ จํานวน 
10 คน 
-ครูผูสอนกีฬาไทย 
จํานวน 60 คน 
- หัวหนากลุมสาระ 
53 คน 
 

-รอยละ 80 ของครูผูสอน
กีฬาไทยในสังกัด สพม. 
16 จัดการเรียนการสอน
กีฬาไทยครบทุกชั้นเรียน
อยางมีประสิทธิภาพ  
-ความพึงพอใจของผูรับ
การนิเทศอยูในระดับมาก 

43,000 43,000 43,000 นายจิรพัฒน  
ชวยนุม 
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โครงการ  สงเสริมและพัฒนาความสามารถของนักเรียนสูความเปนเลิศ 
สอดคลองกับยุทธศาสตรท่ี 2 ดานการจัดการศึกษาเพ่ือเพ่ิมความสามารถในการแขงขัน  
หลักการและเหตุผล  

หลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน พุทธศักราช  2551  มุงพัฒนาผูเรียนทุกคน ซ่ึงเปนกําลังของชาติใหเปนมนุษยท่ีมีความสมดุลท้ังดานรางกาย 
ความรู  คุณธรรม  มีจิตสํานึกในความเปนพลเมืองไทยและเปนพลโลก ยึดม่ันในการปกครองตามระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข   มีความรูและ
ทักษะพ้ืนฐาน รวมท้ัง เจตคติ ท่ีจําเปนตอการศึกษาตอ  การประกอบอาชีพและการศึกษาตลอดชีวิต  โดยมุงเนนผูเรียนเปนสําคัญบนพ้ืนฐานความเชื่อวา ทุกคนสามารถ
เรียนรูและพัฒนาตนเองไดเต็มตามศักยภาพ  ดังนั้นการจัดกระบวนการเรียนรูผูเรียนตองเรียนรูจากประสบการณจริง  คิดเปน  ทําเปน  แกปญหาเปน และเกิดการเรียนรู
อยางตอเนื่อง 

สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 16  ไดตระหนักถึงความสําคัญในการสงเสริมและพัฒนาความเปนเลิศทางวิชาการใหกับนักเรียน จึงไดจัด
โครงการนี้ข้ึนมาเพ่ือเปนการสงเสริมความรูความสามารถท่ีเปนเลิศของนักเรียน ท้ังในระดับเขตพ้ืนท่ีการศึกษา ระดับภาค ระดับชาติ และระดับนานาชาติท้ังในประเทศ
และตางประเทศ เพ่ือเปนแรงจูงใจและสื่อกลางในการสรางแรงขับเคลื่อนการพัฒนาการหลักสูตรทางการศึกษาใหมีความทันสมัยควบคูกับการมีคุณธรรม จริยธรรม และ
บําเพ็ญประโยชนชวยเหลือผูอ่ืน และเปดโอกาสใหนักเรียนท่ีมีความเปนเลิศสามารถเขาศึกษาตอในระดับอุดมศึกษา เปนการสรางพลเมืองซ่ึงเปนกําลังของชาติใหเปน
มนุษยท่ีมีความรูคูคุณธรรมตอไป 
ผลท่ีคาดวาจะไดรับจากการดําเนินโครงการ  
  1. นักเรียนไดรับการสงเสริมความเปนเลิศทางดานวิชาการควบคูกับการพัฒนาดานคุณธรรมและจริยธรรม 
  2. นักเรียนผูมีความเปนเลิศไดรับรางวัล เกียรติบัตรท้ังระดับเขตพ้ืนท่ีการศึกษา ระดับภาค ระดับชาติ และระดับนานาชาติ 
  3. นักเรียนไดรับโอกาสพัฒนาความสามารถทางวิชาการอยางเต็มตามศักยภาพไดแลกเปลี่ยนเรียนรูสูเวทีโลกและสรางเสริมสัมพันธไมตรีอันดีงามระหวาง
นักเรียนไทยกับนักเรียนนานาชาติ 
  4. นักเรียนท่ีมีผลการเรียนดี มีคุณธรรม จริยธรรม บําเพ็ญประโยชนชวยเหลือสังคม อุทิศตนเพ่ือสวนรวม ใหมีโอกาสเขาศึกษาตอในระดับปริญญาตรี  
ในสถาบันอุดมศึกษา 
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วัตถุประสงค กิจกรรม 
เปาหมาย
โครงการ 

ตัวชี้วัดความสําเร็จ 
และคาเปาหมาย 

จํานวนงบประมาณ 
ผูรับผิดชอบ 

2563 2564 2565 
1. เพ่ือสงเสริมความเปนเลิศทางดาน
วิชาการใหกับนักเรียนควบคูกับการ
พัฒนาดานคุณธรรมและจริยธรรม 
และบําเพ็ญประโยชน 
2. เพ่ือคัดเลือกนักเรียนท่ีมีความเปน
เลิศทางวิชาการท้ังในระดับเขตพ้ืนท่ี
การศึกษา ระดับภาค ระดับชาติ 
และระดับนานาชาติ 
3. เพ่ือเปดโอกาสใหนักเรียนได
พัฒนาความสามารถทางวิชาการ
อยางเต็มตามศักยภาพไดแลกเปลี่ยน
เรียนรูสูเวทีโลกและสรางเสริม
สัมพันธไมตรีอันดีงามระหวาง
นักเรียนไทยกับนักเรียนนานาชาติ 
4. เพ่ือเปดโอกาสใหนักเรียนท่ีมีผล
การเรียนดี มีคุณธรรม จริยธรรม 
บําเพ็ญประโยชนชวยเหลือสังคม 
อุทิศตนเพ่ือสวนรวม ใหมีโอกาส  
เขาศึกษาตอในระดับปริญญาตรี   
ในสถาบัน อุดมศึกษา 

1. การสอบแขงขันทาง
วิชาการระดับนานาชาติ 
รอบแรก ระดับเขตพ้ืนท่ี
การศึกษา และรอบสอง
ระดับประเทศ  
2. การคัดเลือกนักเรียน
เพ่ือเขาศึกษาตอใน
สถาบันอุดมศึกษา 
3. การสงเสริมความเปน
เลิศของนักเรียน ท้ังระดับ
เขตพ้ืนท่ีการศึกษา ระดับ
ภาค ระดับชาติ และระดับ
นานาชาติ 
4. การคัดเลือกนักเรียน
และสถานศึกษาเพ่ือรับ
รางวัลพระราชทาน 
5. ยกยองเชิดชูเกียรติ
นักเรียนท่ีมีความสามารถ
และมีความเปนเลิศ 

1. นักเรียนใน
สํานักงานเขต
พ้ืนท่ีการศึกษา
มัธยมศึกษา 
เขต 16 ท้ัง 53 
โรง  
2. นักเรียนนอก
สังกัดสํานักงาน
เขตพ้ืนท่ี
การศึกษา
มัธยมศึกษา 
เขต 16 ท่ีอยู
บริเวณใกลเคียง
  
 

1. โรงเรียนในสังกัด  
สพม.เขต 16 ทุก
โรง รอยละ 100 
สงเสริมและพัฒนา
ความเปนเลิศแก
นักเรียน 
2. โรงเรียนในสังกัด  
สพม.เขต 16        
รอยละ 100 มีการ
เปดโอกาสให
นักเรียนไดพัฒนา
ความสามารถทาง
วิชาการอยางเต็ม
ศักยภาพ 

50,000.- 50,000.- 50,000.- 1.นาง
พรรษนันท 
ยศดํา 
2.นางกนิษฐา  
แสงแวว 
3.นางพัชนา 
เลิศฤทธิ์สาคร 
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โครงการ  งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพ้ืนท่ีการศึกษา 
สอดคลองกับยุทธศาสตรท่ี 2 ดานการจัดการศึกษาเพ่ือเพ่ิมความสามารถในการแขงขัน กลยุทธท่ี 3 สรางขีดความสามารถในการแขงขันทุกระดับ  
หลักการและเหตุผล 

สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน เปนหนวยงานหลักในการจัดการศึกษาชั้นพ้ืนฐาน สําหรับเด็กและเยาวชน ใหเปนผูพรอมดวยคุณลักษณะ 
ท่ีพึงประสงค สอดคลองตามเจตนารมณของพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ ซ่ึงไดจัดงานศิลปะหัตกรรมนักเรียนมาอยางตอเนื่อง โดยยึดม่ันในหลักพระราชปณิธานของ
ลนเกลารัชกาลท่ี 6 ทรงริเริ่มการจัดงานศิลปหัตถกรรม สืบสานถายทอดสูอนุชนรุนหลัง “ท่ีมีจุดมุงหมายเพ่ือจะแนะนําชักจูงใหเด็กชายหญิงในสมัยนั้น ไดเอาใจใสฝกหัด
ศิลปหัตถกรรมซ่ึงเปนทางเลี้ยงอาชีพตางๆ เพ่ือจะกันการท่ีเด็กท้ังหลายพากันนิยมในการเปนเสมียน หรือเขาทําราชการใหนอยลง” และสานตอเจตนารมณของการ       
จัดการศึกษาท่ีมุงหวังใหการจัดงานศิลปหัตกรรมของนักเรียนเปนเวทีใหนักเรียนไดแสดงออกถึงความรู ความสามารถ ผลสําเร็จของการจัดการศึกษาของครูผูสอน       
การเผยแพรผลงานดานการจัดการศึกษาสูสายตาสาธารณชน โดยการจัดงานไดปรับเปลี่ยนรูปแบบ และวิธีการจัดการแขงขันเพ่ือสอดรับกับนโยบาย และบริบท 
การจัดการศึกษาท่ีเปลี่ยนไป 

 สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 16 ไดตระหนัก และเห็นความสําคัญของกิจกรรมดังกลาว จึงไดจัดทําโครงการงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน 
เพ่ือจัดการแขงขันระดับเขตพ้ืนท่ีการศึกษา คัดเลือกตัวแทนเขาแขงขันในระดับภาค/ระดับชาติตอไป 
ผลท่ีคาดวาจะไดรับ  

1. นักเรียนไดแสดงออกถึงผลงาน และความสามารถ ในดานศิลปหัตถกรรม ดานวิชาการท้ัง 8 กลุมสาระการเรียนรู และกิจกรรมพัฒนาผูเรียน 
  2. นักเรียน ครู และบุคลากรทางการศึกษา เขารวมกิจกรรมเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรูความสามารถท่ีเปนเลิศ ในระดับเขตพ้ืนท่ีการศึกษา และสงเสริม     
เขาแขงขันในระดับภาค/ระดับชาติ ซ่ึงเปนการยกระดับมาตรฐานคุณภาพการศึกษาใหสูงข้ึน 
  3. นักเรียนไดรับการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม ตามคุณลักษณะอันพึงประสงคของนักเรียน 

วัตถุประสงค กิจกรรม เปาหมายโครงการ 
ตัวชี้วัดความสําเร็จ 
และคาเปาหมาย 

จํานวนงบประมาณ 
ผูรับผิดชอบ 

2563 2564 2565 
1. เพ่ือสงเสริมสนับสนุนให
นักเรียนไดแสดงออกถึง
ผลงาน และความสามารถ 
ในดานศิลปหัตถกรรม 
ดานวิชาการท้ัง 8 กลุมสาระ

1. ประชุมเพ่ือ
กําหนดการจัดงาน
ศิลปหัตถกรรมนักเรียน 
ระดับเขตพ้ืนท่ี
การศึกษา 3,000 บาท 

เชิงปริมาณ 
1. นักเรียน ครู และ
บุคลากรทางการ
ศึกษาตาม
กลุมเปาหมาย เขา

เชิงปริมาณ 
1. นักเรียน ครู และ
บุคลากรทางการศึกษา
ตามกลุมเปาหมายทุก
กิจกรรม รอยละ 100 

860,300 860,000 860,000 -นาง
พรรษนันท 
ยศดํา 
-นางสุพิศ           
สงอุน 
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วัตถุประสงค กิจกรรม เปาหมายโครงการ 
ตัวชี้วัดความสําเร็จ 
และคาเปาหมาย 

จํานวนงบประมาณ 
ผูรับผิดชอบ 

2563 2564 2565 
การเรียนรูและกิจกรรม
พัฒนาผูเรียน 
2. เพ่ือสงเสริม สนับสนุนให
นักเรียน ครู และบุคลากร
ทางการศึกษา เขารวม
กิจกรรมเวทีแลกเปลี่ยน
เรียนรูความสามารถท่ีเปน
เลิศ ในระดับเขตพ้ืนท่ี
การศึกษา และสงเสริมเขา
แขงขันในระดับภาค/
ระดับชาติซ่ึงเปนการ
ยกระดับมาตรฐานคุณภาพ
การศึกษาใหสูงข้ึน 
3. เพ่ือใชกิจกรรมเปนสื่อ
การพัฒนาคุณธรรม 
จริยธรรม ตามคุณลักษณะ
อันพึงประสงคของนักเรียน 
 
 
 
 
 

2. ประชุมคณะ 
กรรมการเพ่ือเตรียม 
การจัดกิจกรรม
ประกวดแขงขัน  
1,750 บาท 
3. ประชุม             
เชิงปฏิบัติการการใช
ระบบการลงทะเบียน
และรายงานผลขอมูล
ออนไลนใหกับ
ผูรับผิดชอบระดับ
สถานศึกษา (ศูนยท่ี
รับผิดชอบการแขงขัน) 
1,050 บาท 
4. จัดสรรเงิน
งบประมาณไปยัง 
- จังหวัดสงขลา 
จํานวน 600,000 บาท 
- จังหวัดสตูล จํานวน 
200,000 บาท 
5. ติดตามความพรอม
งานศิลปหัตถกรรม

รวมกิจกรรมเวที
แลกเปลี่ยนเรียนรู
ความสามารถท่ีเปน
เลิศ ในระดับเขตพ้ืนท่ี
การศึกษา ระดับภาค 
และระดับชาติ 
2. สํานักงานเขตพ้ืนท่ี
การศึกษามัธยมศึกษา 
เขต 16 มีกิจกรรม 
และผลงานชนะเลิศ
ระดับเขตพ้ืนท่ี
การศึกษาสงเขา
แขงขันตอในเวที
ระดับภาคและ
ระดับชาติ 
3. สํานักงานเขตพ้ืนท่ี
การศึกษามัธยมศึกษา 
เขต 16 มีผลสรุป
เหรียญรางวัล และ
อันดับ 1 ใน 10 ของ
สํานักงานเขตท่ีสงเขา
แขงขัน 

เปนตัวแทนเขารวม
กิจกรรมเวทีแลกเปลี่ยน
เรียนรูความสามารถท่ี
เปนเลิศ ในระดับเขต
พ้ืนท่ีการศึกษา  
2. สํานักงานเขตพ้ืนท่ี
การศึกษามัธยมศึกษา 
เขต 16 มีกิจกรรม และ
ผลงานชนะเลิศระดับเขต
พ้ืนท่ีการศึกษา  สงเขา
แขงขันตอในเวทีระดับ
ภาค และระดับชาติ 
3. สํานักงานเขตพ้ืนท่ี
การศึกษามัธยมศึกษา 
เขต 16 มีผลสรุปเหรียญ
รางวัล และอันดับ 1 ใน 
10 ของสํานักงานเขตท่ี
สงเขาแขงขัน 
เชิงคุณภาพ 
1. นักเรียน ครู และ
บุคลากรทางการศึกษา
ตามกลุมเปาหมาย      

-นางสาว
นฤมล              
แกวสุรพล 
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วัตถุประสงค กิจกรรม เปาหมายโครงการ 
ตัวชี้วัดความสําเร็จ 
และคาเปาหมาย 

จํานวนงบประมาณ 
ผูรับผิดชอบ 

2563 2564 2565 
 
 
 

นักเรียน ระดับเขต
พ้ืนท่ีการศึกษา  
6. ตรวจเยี่ยมสถานท่ี
จัดการแขงขัน 
7. จัดการแขงขันงาน
ศิลปหัตถกรรมนักเรียน 
8. สรุปผลการ
ดําเนินงานตาม
โครงการ 
 

เชิงคุณภาพ 
1. นักเรียน ครู และ
บุคลากรทางการ
ศึกษาตามกลุม 
เปาหมายได
แสดงออกถึงผลงาน  
และความสามารถใน
ดานศิลปหัตถกรรม  
ดานวิชาการท้ัง 8 
กลุมสาระการเรียนรู
และกิจกรรมพัฒนา
ผูเรียนใหปรากฏเปน
ท่ีนาชื่นชมแก
สาธารณชน 
 2. นักเรียนท่ีเขารวม
โครงการ ไดรับการ
พัฒนาคุณธรรม 
จริยธรรมตาม
คุณลักษณะ 
อันพึงประสงคของ
นักเรียนตามหลักสูตร 

ไดแสดงออกถึงผลงาน 
และความสามารถในดาน
ศิลปหัตถกรรม  ดาน
วิชาการท้ัง 8 กลุมสาระ
การเรียนรูและกิจกรรม
พัฒนาผูเรียน ใหปรากฏ
เปนท่ีนาชื่นชมแก
สาธารณชน 
 2. นักเรียนท่ีเขารวม
โครงการ ไดรับการ
พัฒนาคุณธรรม 
จริยธรรมตาม
คุณลักษณะอันพึง
ประสงคของนักเรียนตาม
หลักสูตร 
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โครงการ เตรียมความพรอมการประเมินผลรวมกับนานาชาติ (PISA 2021) 
สอดคลองกับยุทธศาสตรท่ี 2 ดานการจัดการศึกษาเพ่ือเพ่ิมความสามารถในการแขงขัน  
หลักการและเหตุผล   

ยุทธศาสตรชาติดานการสรางความสามารถในการแขงขัน ใหความสําคัญกับการพัฒนาศักยภาพและคุณภาพผูเรียนใหมีความเปนเลิศทางวิชาการ โดยเนน
ปรับเปลี่ยนกระบวนการจัดการเรียนรูใหมีประสิทธิภาพ เพ่ือใหผูเรียนมีความเปนเลิศตามความถนัดและความสนใจนําไปสูการพัฒนาทักษะวิชาชีพ เปนนักคิด เปนผูสราง
นวัตกรรม เปนนวัตกร ไดรับโอกาสเขาสูเวทีการแขงขันระดับนานาชาติ ผานการประเมินสมรรถนะท่ีจําเปนตามแนวทางการประเมิน PISA  ซ่ึงเนนการประเมินสมรรถนะของ
นักเรียนเก่ียวกับการใชความรูและทักษะในชีวิตจริงมากกวาการเรียนรูตามหลักสูตรใน โรงเรียน 3 ดาน ไดแก ความฉลาดรูดานการอาน (Reading Literacy) ความฉลาดรูดาน
คณิตศาสตร (Mathematical Literacy) และความฉลาดรูดานวิทยาศาสตร (Scientific Literacy) ประเมินนักเรียนท้ัง 3 ดาน ไปพรอมกัน แตจะเนนหนักในดานใดดานหนึ่งใน
แตละรอบการประเมิน ผลการประเมิน PISA 2018 ประเทศไทย นักเรียนไทยมีคะแนนเฉลี่ยในดานการอาน 393 คะแนน (คาเฉลี่ย OECD 487 คะแนน) คณิตศาสตร 419 
คะแนน (คาเฉลี่ย OECD 489 คะแนน) และวิทยาศาสตร 426 คะแนน (คาเฉลี่ย OECD 489 คะแนน)  และพบวาคะแนนระหวางนักเรียนกลุมสูงและกลุมต่ําแตกตางกันมาก 
นักเรียนมีจุดออนดานการอาน ซ่ึงความฉลาดรูดานการอานมีความสัมพันธกับความฉลาดรูดานคณิตศาสตรและวิทยาศาสตร จึงตองสงเสริมใหสถานศึกษาทํากิจกรรม                 
เพ่ิมศักยภาพผูเรียน นําไปสูความเปนเลิศดานวิชาการ มีทักษะท่ีจําเปนในศตวรรษท่ี 21 และสรางขีดความสามารถในการแขงขันของประเทศ  
ผลท่ีคาดวาจะไดรับจากการดําเนินโครงการ  

ผูบริหารและครูมีความรูความเขาใจเก่ียว PISA สามารถจัดกิจกรรมเพ่ิมศักยภาพและสงเสริมความฉลาดรูตามแนวทาง PISA ได 

วัตถุประสงค กิจกรรม เปาหมายโครงการ 
ตัวชี้วัดความสําเร็จ 
และคาเปาหมาย 

จํานวนงบประมาณ 
ผูรับผิดชอบ 

2563 2564 2565 
1.สรางความรูความเขาใจ
เก่ียวกับ  PISA 
2.ใหผูบริหารและครูนํา
แนวทาง PISA สูการ
ปฏิบัติจริง 
3.สงเสริม สนับสนุนให 
โรงสถานศึกษาจัดกิจกรรม 
เพ่ือสงเสริมความฉลาดรู

1 สรางความรูความ
เขาใจเก่ียวกับ PISA 
(ถอดบทเรียน PISA 
2018 สู PISA 2021) 
2 กิจกรรม เพ่ือ
สงเสริมความฉลาดรู
ของนักเรียนตามแนว
ทางการประเมิน PISA  

1. ผูบริหาร และครู 
(ภาษาไทย วิทยาศาสตร และ
คณิตศาสตร) ท้ัง 53 โรงเรียน  
53 x 4 = 212 คน  
2. คณะทํางาน 8 คน 
ครูกลุมสาระการเรียนรู 
ภาษาไทย วิทยาศาสตร และ
คณิตศาสตร ท้ัง 53 โรงเรียน 

-  ผูบริหาร และครูทุก
โรงเรียนในสังกัด  
สพม.16 มีความรูความ
เขาใจเก่ียวกับ PISA 
- โรงเรียนท้ัง 53 โรง 
 จัดกิจกรรม เพ่ือสงเสริม
ความฉลาดรูของนักเรียน
ตามแนวทางการประเมิน 

107,500 70,000 70,000 1. นางสาวชาคริยา ชายเกลี้ยง 
นางสาวปฤษณา แจมแจง  
และนางเหมือนฝน เก้ือหนุน  
2. โรงเรียนกลุมเปาหมายPISA 
2018โรงเรียนนาทวีวิทยาคม 
โรงเรียนหาดใหญวิทยาลัยและ
โรงเรียนวิทยาศาสตรจุฬาภรณ
ราชวิทยาลัย สตูล 
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วัตถุประสงค กิจกรรม เปาหมายโครงการ 
ตัวชี้วัดความสําเร็จ 
และคาเปาหมาย 

จํานวนงบประมาณ 
ผูรับผิดชอบ 

2563 2564 2565 
ของนักเรียนตามแนว 
PISA 
4.คัดเลือกวิธีปฏิบัติท่ีดีใน
การบริหาร/จัดกิจกรรม
สงเสริมความฉลาดรู 
ตามแนว PISA 
5.เพ่ือรายงานผลการ
ดําเนินงานการเตรียม
ความพรอม 

3 นิเทศติดตาม
กิจกรรม เพ่ือสงเสริม
ความฉลาดรูของ
นักเรียนตามแนว PISA 
4 แลกเปลี่ยนเรียนรู
นําเสนอวิธีปฏิบัติท่ีดี
ของสถานศึกษาและ
ครูผูสอน 
5 สรุปและรายงานผล
การดําเนินการ 

 53 โรงเรียน สังกัด สพม.16 
 
 
 
โรงเรียนท่ีมีวิธีปฏิบัติท่ีดี 
 
 
 
รายงานผลดําเนินงาน 
 
 

PISA 
- โรงเรียนทุกโรงเรียน
ไดรับการนิเทศ ติดตาม
กิจกรรมพัฒนาการเรียนรู 
เพ่ือสงเสริมความฉลาดรู
ของนักเรียน ตามแนว
PISA  
- โรงเรียนท่ีจัดกิจกรรม
สงเสริมศักยภาพตามแนว 
PISA และไดแลกเปลี่ยน
เรียนรู นําเสนอวิธีปฏิบัติ
ท่ีดี 
- เลมรายงานผลฉบับ
สมบูรณ 

3. กลุมนิเทศ ฯ 
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โครงการสงเสริมศักยภาพครูเพ่ือหนุนเสริมความเปนผูประกอบการของนักเรียน 
สอดคลองยุทธศาสตรท่ี 2  ดานการจัดการศึกษาเพ่ือเพ่ิมความสามารถในการแขงขัน  
หลักการและเหตุผล 

จากการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีอยางรวดเร็วสงผลตอสภาพเศรษฐกิจท่ีกระทบตอโยงกันท่ัวโลก  ธุรกิจใหม ๆ เกิดข้ึนมากมาย ดังนั้น การเรียนรูโลก
ของธุรกิจเพ่ือเสริมสรางความแข็งแกรงและรูเทาทันการเปลี่ยนแปลงจึงมีความสําคัญจําเปนตอการตัดสินใจดํารงสัมมาอาชีพในอนาคต  ซ่ึงขอมูลจากงานวิจัยยุทธศาสตร
การสงเสริมศักยภาพครูผูสอนธุรกิจ เพ่ือหนุนเสริมความเปนผูประกอบการของนักเรียนในสังกัด สพม.16  รวมท้ังการแขงขันศิลปหัตถกรรมนักเรียนไดตัดรายการแขงขัน
เก่ียวกับงานธุรกิจอยางสิ้นเชิง  สงผลใหนักเรียนไมไดรับการพัฒนาในดานงานธุรกิจและความเปนผูประกอบการเทาท่ีควร  สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา               
เขต 16 ตระหนักและใหความสําคัญตอการพัฒนาคุณภาพนักเรียนอยางรอบดาน เพ่ือใหมีความรูรอบและนําไปใชในการกําหนดอนาคตของตนเองไดอยางมีประสิทธิภาพ 
โดยเชื่อม่ันวาครูคุณภาพจะสงผลใหนักเรียนมีคุณภาพ จึงจัดทําโครงการนี้ข้ึน   
ผลท่ีคาดวาจะไดรับจากการดําเนินโครงการ   

1. นักเรียนไดรับประสบการณในการเรียนรูความเปนผูประกอบการมากข้ึน  และใชเปนฐานในการตัดสินใจศึกษาตอ/ประกอบอาชีพไดอยางเหมาะสม 
  2. ครูผูสอนมีศักยภาพในการหนุนเสริมความเปนผูประกอบการของนักเรียน  

วัตถุประสงค กิจกรรม เปาหมายโครงการ 
ตัวชี้วัดความสําเร็จ 
และคาเปาหมาย 

จํานวนงบประมาณ 
ผูรับผิดชอบ 

2563 2564 2565 
1. เพ่ือสรางความ
ตระหนักและเจตคติ
ท่ีดีตอการหนุนเสริม
ความเปน
ผูประกอบการ 
ใหนักเรียน  
2. เพ่ือสงเสริมการจัด
การศึกษาเพ่ือเพ่ิมขีด
ความสามารถในการ
แขงขัน 

1. อบรมเชิงปฏิบัติการ
ครูผูสอนในแหลงเรียนรู/
สถานประกอบการ 

- ครูผูสอนท่ีสนใจ 
40 คน/2 วัน 
 

รอยละ 80 ของ 
ผูท่ีเขารวมกิจกรรม 
มีความพึงพอใจ 
ในระดับดีข้ึนไป 

50,000.- 
 
 

50,000.- 
 

50,000.- 
 

นางสาววรรณี  
รัตนเลิศ 

2. ประกวดแผนธุรกิจ ธีม 
- นวัตกรรมรานคาออนไลน  
(ม.ตน) 
- นวัตกรรมรองรับสังคม
ผูสูงอายุ  (ม.ปลาย) 

- โรงเรียน 20 ทีม 
- คณะกรรมการฯ 
นักเรียน และครู  
70 คน/1 ครั้ง/1 วัน 
 

รอยละ 80 ของ 
ผูท่ีเขารวมกิจกรรม 
มีความพึงพอใจ 
ในระดับดีข้ึนไป 

50,000.- 50,000.- 50,000.- นางสาววรรณี  
รัตนเลิศ 
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วัตถุประสงค กิจกรรม เปาหมายโครงการ 
ตัวชี้วัดความสําเร็จ 
และคาเปาหมาย 

จํานวนงบประมาณ 
ผูรับผิดชอบ 

2563 2564 2565 
 3. เสวนา/ถอดบทเรียน

ผูบริหาร/ครูผูเขารวม
กิจกรรม/ ผูประกอบการ/
หนวยงานท่ีเก่ียวของ 

- ผูบริหาร/ครู/
ผูประกอบการ 60 
คน/1 วัน 

รอยละ 80 ของ 
ผูท่ีเขารวมกิจกรรม 
มีความพึงพอใจ 
ในระดับดีข้ึนไป 

25,000.- 25,000.- 25,000.- นางสาววรรณี  
รัตนเลิศ 

รวม 125,000.- 125,000.- 125,000.- 
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โครงการ  วิจัยเพ่ือพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา  
สอดคลองยุทธศาสตรท่ี 3 สงเสริมสนับสนุนการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา 
หลักการและเหตุผลของโครงการ  

การสงเสริมและสนับสนุนใหบุคลากรทางการศึกษามีการพัฒนางานประจําสูงานวิจัย (Routine to Research)  เปนการสนับสนุนการทํางานของทีม     
ท่ีพัฒนางานประจําในสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 16 ท้ังดานการศึกษา และการใหบริการใหมีการปรับปรุงการทํางาน โดยใชกระบวนการวิจัย          
เปนเครื่องมือในการทํางานไปสูการปรับปรุงและพัฒนางานประจําท่ีทําอยูใหดีข้ึน ดังนั้น R2R เปนเพียงแนวคิดหรือเครื่องมือในการพัฒนาระบบคุณภาพแตไมใชระเบียบ
วิธีวิจัยคนท่ีทํางานอยูตองมีการพัฒนาเรียนรู เอาแนวคิด R2R ไปชวยทําใหเชิงวิชาการมีคุณภาพข้ึนและจะเกิดชุมชนแหงการเรียนรูข้ึนได เม่ือมีกระบวนการอยางตอเนื่อง
งานวิจัยก็ไมเปนภาระเพ่ิมข้ึนแตกลับสงเสริมการทํางานใหดีข้ึน และหากสามารถดําเนินการไดท่ัวท้ังองคกรสุดทายแลวภาระงานประจําท่ีหนักก็จะลดลงคนทํางานมี
ความสุข มีสุขภาพดีข้ึน 
ผลท่ีคาดวาจะไดรับจากการดําเนินโครงการ บุคลากรทางการศึกษามีความรู ความสามารถในการพัฒนางานประจํา สูการวิจัย 
 

วัตถุประสงค กิจกรรม เปาหมายโครงการ 
ตัวชี้วัดความสําเร็จ 
และคาเปาหมาย 

จํานวนงบประมาณ 
ผูรับผิดชอบ 

2563 2564 2565 
1. เพ่ือเสริมสรางความรู
และทักษะของบุคลากร 
เก่ียวกับการพัฒนางาน
ประจําสูการวิจัย(R2R) 
2.เพ่ือสนับสนุนการทํางาน
ของทีมท่ีพัฒนางานประจํา
ในสพม.16ท้ังดานการศึกษา 
การรักษา และการบริการ
ใหมีการปรับปรุงการทํางาน 
โดยใชกระบวนการวิจัย 
3.เพ่ือพัฒนาระบบการ

การพัฒนางานประจําสู
งานวิจัย R2R) 
1.จัดประชุมวาง
แผนการดําเนินการ
และจัดทําคูมือ
ประกอบการประชุม 
2.จัดประสบการณ 
การเรียนรู โดยการ
นําเสนอ สะทอนผล 
การโคชและการเปนพ่ี
เลี้ยง 

1.ศึกษานิเทศก 
และคณะจํานวน 
10 คน 
2.เจาหนาท่ีใน
สพม.16จํานวน 50 
คน 
3.บุคลากรโรงเรียน 
53 โรงๆละ 1 คน  
รวม 113 คน 
 

1.รอยละของบุคลากรและ
เจาหนาท่ีในสังกัด สพม.16 
มีความรู ความเขาใจในการ
พัฒนางานประจําสูงานวิจัย 
2.รอยละของการใหบริการมี
การปรับปรุงการทํางานใหดี
ข้ึน 
3.รอยละของบุคลากรมี
ระบบการทํางานประจําและ
มีประสิทธิภาพมากข้ึน 
 

128,740  128,740 128,740 นางธนชพร 
ตั้งธรรมกุล 

110 



 
 

วัตถุประสงค กิจกรรม เปาหมายโครงการ 
ตัวชี้วัดความสําเร็จ 
และคาเปาหมาย 

จํานวนงบประมาณ 
ผูรับผิดชอบ 

2563 2564 2565 
ทํางานประจําของบุลากรให
มีประสิทธิภาพมากข้ึน 

3.สานตอผลงาน 
โดยการนําความรู 
ความเขาใจและทักษะ
ท่ีไดไปสูการปฏิบัติจริง
ในองคกร เปนพ่ีเลี้ยง 
ใหคําปรึกษา 
4.แลกเปลี่ยนเรียนรู 
(บูรณาการกับโครงการ 
open house of 
learning and 
academic ครูใน
ศตวรรษท่ี 21) 
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โครงการ ประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทําขอมูลการสอนของครูตามเกณฑ ก.ค.ศ.  
สอดคลองกลยุทธท่ี 3 สงเสริมสนับสนุนการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา 
หลักการและเหตุผล 

ภารกิจงานวางแผนอัตรากําลังจําเปนตองใชขอมูลอัตรากําลังครูสําหรับบริหารอัตรากําลังใหสอดคลองกับความตองการของสถานศึกษาท้ังปริมาณและ
คุณภาพจึงใหโรงเรียนจัดทําขอมูลไดถูกตอง เปนปจจุบัน ใชเปนเครื่องมือในการบริหารอัตรากําลังไดอยางมีประสิทธิภาพ และจัดทําแผนอัตรากําลังฯ ระยะ 3 ป 
ผลท่ีคาดวาจะไดรับจากการดําเนินโครงการ  

สถานศึกษาในสังกัดมีความขาดแคลนอัตรากําลังครูและวิชาเอกลดลงสงผลใหการจัดการเรียนการสอนครูมีคุณภาพสูงข้ึนและผลสัมฤทธิ์ของนักเรียน
เพ่ิมข้ึน  

วัตถุประสงค กิจกรรม เปาหมายโครงการ 
ตัวชี้วัดความสําเร็จ 
และคาเปาหมาย 

จํานวนงบประมาณ 
ผูรับผิดชอบ 

2563 2564 2565 
1. สรางความรูความเขาใจ 
ในการจัดทําขอมูลอัตรากําลังครู
ตามแบบท่ีกําหนดไดถูกตอง
เปนไปในแนวทางเดียวกัน 
2. โรงเรียนรายงานขอมูล 
ไดถูกตอง จัดทําขอมูล
อัตรากําลังครูตามแบบท่ีกําหนด
ไดถูกตองเปนปจจุบัน 
3. จัดทําแผนอัตรากําลัง
ขาราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษา ระยะ 3 ป 

1. ประชุมคณะกรรมการ 
    จัดทําขอมูล 
2. ประชุมเชิงปฏิบัติการ 
   จัดทําขอมูล 
3. ประชุมคณะกรรมการ 
   จัดทําแผน 3 ป 
4. สรุปผล รายงานผล 

1. เจาหนาท่ีบุคคล 
ของโรงเรียน ๆ ละ 
1 คน  และกรรมการ
จัดทําขอมูลอัตรากําลัง
ระดับเขตพ้ืนท่ี 60 คน  
2. กรรมการจัดทํา 
แผนอัตรากําลัง ระยะ 
3 ป  รวม 20 คน 
 

1. โรงเรียนรายงาน
ขอมูลอัตรากําลังครูตาม
แบบท่ีกําหนดไดถูกตอง  
เปนปจจุบัน 
2. สามารถนําขอมูล 
ไปใชในการจัดทํา 
แผนอัตรากําลัง 
ขาราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษา 
ระยะ 3 ป 

47,040 39,440 39,440 นางอรสา แตงออน 
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โครงการการสรรหาและเลือกสรรพนักงานราชการและลูกจางชั่วคราว(ครูผูสอน)บุคลากรวิทยาศาสตรและคณิตศาสตรเจาหนาท่ีธุรการ(โครงการคืนครูใหนักเรียน) 
และพ่ีเลี้ยงเด็กพิการ 
สอดคลองกับยุทธศาสตรท่ี  3  สงเสริมสนับสนุนการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา 
หลักการและเหตุผล เพ่ือแกปญหาสถานศึกษาขาดแคลนครูวิชาเอกตาง ๆ ซ่ึงการสรรหาบุคคลเขาสูตําแหนงดังกลาว ตองดําเนินการอยางมีระบบเหมาะสมคลองตัวในการ
บริหารจัดการและเกิดประโยชนสูงสุดตอราชการ 
ผลท่ีคาดวาจะไดรับจากการดําเนินโครงการ มีพนักงานราชการและลูกจางชั่วคราว(ครูผูสอน)บุคลากรวิทยาศาสตรและคณิตศาสตรเจาหนาท่ีธุรการ(โครงการคืนครูให
นักเรียน)และพ่ีเลี้ยงเด็กพิการตรงตามความตองการของสถานศึกษาและลดปญหาความขาดแคลนอัตรากําลังครู 

วัตถุประสงค กิจกรรม เปาหมายโครงการ 
ตัวชี้วัดความสําเร็จ 
และคาเปาหมาย 

จํานวนงบประมาณ 
ผูรับผิดชอบ 

2563 2564 2565 
1.เพ่ือใหการสรรหาและ
เลือกสรรพนักงานราชการ 
ลูกจางชั่วคราว สังกัด
สํานักงานเขตพ้ืนท่ี
การศึกษามัธยมศึกษา เขต 
16  เปนไปอยางมีระบบ 
เหมาะสม  คลองตัวในการ
บริหารจัดการและ เกิด
ประโยชนสูงสุดตอราชการ 
2.ลดปญหาการขาดแคลน
อัตรากําลังครูในสถานศึกษา 

1.แตงตั้งคณะกรรมการ
ดําเนินการสรรหา 
2.ดําเนินการสรรหา 
3.บรรจุและแตงตั้ง 

1.  เชงิปริมาณ 
    1.1  พนักงานราชการ 10  คน 
    1.2  ลูกจางชัว่คราว  10  คน 
2.  เชิงคุณภาพ 
     ดํ า เ นิ น ก า ร ส ร ร ห า
พ นั ก ง า น ร า ช ก า ร แ ล ะ
ลูกจางชั่วคราวเปนไปอยาง
มีระบบเหมาะสมคลองตัว
ในการบริหารจัดการและ 
เ กิ ดประ โ ยชน สู งสุ ดต อ
ราชการ 
 

ไดพนักงานราชการและ
ลูกจาง ตามประกาศ   
รับสมัคร คิดเปนรอยละ 
100 

250,000 250,000 250,000 นางเกวลิน  
พยนตภาค 
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โครงการพัฒนาครูผูชวยสูเสนทางการเปนครูมืออาชีพ 

สอดคลองกับยุทธศาสตรท่ี 3 สงเสริมสนับสนุนการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา  

หลักการและเหตุผล  

  ปจจุบันสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 16 ไดมีการบรรจุและแตงตั้งขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตําแหนงครูผูชวย ซ่ึงมาจาก

ครูพันธุใหม ครู สควค. ครูโครงการพัฒนาทองถ่ิน พนักงานราชการ อัตราจางชั่วคราว ซ่ึงมาจากการสอบคัดเลือกได และบุคคลท่ัวไป ซ่ึงมาจากการสอบแขงขันไดเพ่ือเขา

มาปฏิบัติงานในพ้ืนท่ีสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 16 ซ่ึงบุคลากรดังกลาวควรจะไดรับทราบนโยบาย วิสัยทัศน และทิศทางการปฏิบัติงาน วิธีการจัดการ

เรียนรูท่ีเนนผูเรียนเปนสําคัญ ตลอดจนแนวทางการพัฒนาตนเอง เพ่ือใหมีการเพ่ิมพูนความรู ความสามารถเจตคติท่ีดี มีคุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพท่ี

เหมาะสมเพ่ือประโยชนในการพัฒนาตนเอง พัฒนางานและพัฒนาวิชาชีพ เนนการใชนวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศ เพ่ือยกระดับคุณภาพการศึกษาและลักษณะท่ีพึง

ประสงคเปนประจักษสังคมใหเกียรติและยกยอง ยอมรับในศักดิ์ศรีของความเปนครู ดังนั้นจึงไดจัดโครงการพัฒนาครูผูชวยสูเสนทางการเปนครูมืออาชีพข้ึน 

ผลท่ีคาดวาจะไดรับจากการดําเนินโครงการ  

1. ผูเขารับการพัฒนามีความรู ความเขาใจมีเจตคติท่ีดี มีคุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพท่ีเหมาะสม 

2. ผูเขารับการพัฒนาไดแลกเปลี่ยนเรียนรูซ่ึงกันและกันมีการนําองคความรูไปพัฒนาการจัดการเรียนการสอนใหมีประสิทธิภาพ 
 

วัตถุประสงค 
 

กิจกรรม 
 

เปาหมายโครงการ 
ตัวชี้วัดความสําเร็จ 
และคาเปาหมาย 

จํานวนงบประมาณ 
ผูรับผิดชอบ 

2563 2564 2565 
1.เพ่ือใหมีความรู ความเขาใจ
มีเจตคติท่ีดีมีคุณธรรม 
จริยธรรมและจรรยาบรรณ
วิชาชีพ ท่ีเหมาะสมเพ่ือ
ประโยชนในการพัฒนาตน
พัฒนางานและพัฒนาวิชาชีพ 
 
 

อบรมเชิง
ปฏิบัติการพัฒนา
ครูผูชวยสูเสนทาง
การเปนครูมือ
อาชีพ จํานวน 3 
วัน 2 คืน 

เชิงปริมาณ 
ขาราชการครู ตําแหนงครูผูชวยท่ี
บรรจุเขารับราชการในป 
งบประมาณ 2562 และป 
งบประมาณ 2563 จํานวน 150คน 
เชิงคุณภาพ 
ครูผูชวยมีความรู ความเขาใจ มี
เจตคติท่ีดี มีคุณธรรม จริยธรรม

รอยละ 90 ของ ผูเขารับ
การพัฒนามีความรู 
ความเขาใจมีเจตคติท่ีดีมี
คุณธรรม จริยธรรม และ
จรรยาบรรณวิชาชีพท่ี
เหมาะสม 

280,000 290,000 300,000 นางน้ําฝน  ยกยองสกุล 
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วัตถุประสงค 
 

กิจกรรม 
 

เปาหมายโครงการ 
ตัวชี้วัดความสําเร็จ 
และคาเปาหมาย 

จํานวนงบประมาณ 
ผูรับผิดชอบ 

2563 2564 2565 
2.เพ่ือใหครูผูชวยได
แลกเปลี่ยนเรียนรู ซ่ึงกันและ
กัน นําองคความรูไป
พัฒนาการจัดการเรียนการ
สอนใหมีประสิทธิภาพ 

และจรรยาบรรณวิชาชีพท่ี
เหมาะสม เพ่ือประโยชนในการ
พัฒนาตน พัฒนางานและพัฒนา
วิชาชีพสามารถนําองคความรูไป
พัฒนาการจัดการเรียนการสอนให
มีประสิทธิภาพ 
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โครงการ ประชุมเชิงปฏิบัติการเสนอขอปรับระดับชั้นงาน หรือเปลี่ยนสายงาน (ชื่อตําแหนง) และกลุมงานของลูกจางประจํา  
สอดคลองกลยุทธท่ี 3   สงเสริมสนับสนุนการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา กลยุทธท่ี 2 พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาใหสามารถจัดการเรียนรู                  
อยางมีคุณภาพในรูปแบบท่ีหลากหลาย สอดคลองกับบริบทของพ้ืนท่ี 
หลักการและเหตุผล   เพ่ือใหการเสนอขอปรับระดับหรือเปลี่ยนตําแหนงลูกจางประจําในสังกัดถูกตองเปนไปในแนวทางเดียวกัน 
ผลท่ีคาดวาจะไดรับจากการดําเนินโครงการ  ลูกจางประจํามีขวัญกําลังใจในการปฏิบัติงานและเจตคติท่ีดีในการปฏิบัติงานสนับสนุนการจัดการศึกษาในสถานศึกษาและ
สํานักงานมีคุณภาพสูงข้ึน  

  
 

วัตถุประสงค 
 

กิจกรรม 
 

เปาหมายโครงการ 
ตัวชี้วัดความสําเร็จ 
และคาเปาหมาย 

จํานวนงบประมาณ 
ผูรับผิดชอบ 

2563 2564 2565 
เสริมสรางความรูความเขาใจ 
แกเจาหนาท่ีบุคคลสถานศึกษา
และลูกจางประจําในการ
ดําเนินการจัดทําเอกสาร 
ผลงาน เสนอขอปรับระดับ 
ชั้นงานใหสูงข้ึน หรือเปลี่ยน 
สายงาน (ชื่อตําแหนง)  
และกลุมงานของลูกจางประจํา 
 

1. ประชุมคณะกรรมการ 
2. ประชุมเชิงปฏิบัติการ 
3. ตรวจคุณสมบัติ 
4. ประเมินบุคคล 
5. สรุปผล รายงานผล 

1. เจาหนาท่ีบุคคล 
ของโรงเรียน/เขตพ้ืนท่ี 
และลูกจางประจํา 
รวม  160 คน  
2. กรรมการตรวจ 
คุณสมบัติ 7 คน 
3. กรรมการประเมิน 
บุคคลและผล 
การปฏิบัติงาน 8 คน 

รอยละ 80 ของผูเขารับ 
การพัฒนามีความรู 
ความเขาใจในการเสนอขอ
ปรับระดับชั้นงาน  
หรือเปลี่ยนสายงาน  
(ชื่อตําแหนง) และ 
กลุมงานของลูกจางประจํา  

67,200 9,500 9,500 นางอรสา  แตงออน
และ นางสาวพณฐา  
เพชรสุวรรณ 
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โครงการพัฒนาศักยภาพพนักงานบริการ 

สอดคลองกลยุทธท่ี 3 สงเสริมสนับสนุนการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา  

หลักการและเหตุผล  

  งานทุกงาน ทุกบทบาทและแตละหนาท่ีในองคกรลวนมีบทบาทสําคัญ ท่ีเปรียบเหมือนกับฟนเฟองของเครื่องจักรท่ีทํางานประสานสอดคลองกันในการ

ขับเคลื่อนองคกรใหขับเคลื่อนและมีการเจริญเติบโตกาวหนาไป ตําแหนงพนักงานบริการในองคกรก็เปนตําแหนงท่ีมีบทบาทสําคัญ เพ่ือใหบุคลากรและผูมาติดตอราชการ 

ไดรับการบริการท่ีดีท่ีสุด สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 16 มุงเนนใหพนักงานบริการทุกคนเปนมืออาชีพทางดานการทําความสะอาด ใหเกิดความรักในงาน

บริการ มีความเขาใจตอเนื้องานทําความสะอาด และท่ีสําคัญอยางยิ่งคือ การมีทัศนคติท่ีดีเขาใจในงานบริการตอผูมาติดตอราชการ สามารถนําไปใชในการปฏิบัติงานจริง 

และมีจิตสํานึกตลอดจนขวัญกําลังใจท่ีดีในการปฏิบัติงานและการใหบริการ  

  สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 16 ไดเล็งเห็นถึงความสําคัญในเรื่องดังกลาวจึงไดดําเนินการจัดโครงการพัฒนาศักยภาพพนักงานบริการข้ึน 

ผลท่ีคาดวาจะไดรับจากการดําเนินโครงการ 1. ผูเขารับการพัฒนามีสมรรถนะในการปฏิบัติงานท่ีไดมาตรฐานของลูกจาง 

        2. ผูเขารับการพัฒนาไดแลกเปลี่ยนเรียนรูประสบการณในการทํางานมีเครือขายในการปฏิบัติงาน 

        3. ผูเขารับการพัฒนามีขวัญกําลังใจในการปฏิบัติงาน 
 

วัตถุประสงค 
 

กิจกรรม 
 

เปาหมายโครงการ 
ตัวชี้วัดความสําเร็จ 
และคาเปาหมาย 

จํานวนงบประมาณ 
ผูรับผิดชอบ 

2563 2564 2565 
1.เพ่ือพัฒนาสมรรถนะในการ
ปฏิบัติงานท่ีไดมาตรฐานของ
ลูกจาง 
2. เพ่ือใหลูกจางไดแลกเปลี่ยน
เรียนรูประสบการณในการ
ทํางานมีเครือขายในการ
ปฏิบัติงาน 
 

อบรมเชิงปฏิบัติการ
พัฒนาศักยภาพพนักงาน
บริการ จํานวน 2 วัน 1 
คืน 

เชิงปริมาณ 
ลูกจางประจําและลูกจาง
ชั่วคราวในสังกัด
สํานักงานเขตพ้ืนท่ี
การศึกษามะยมศึกษา 
เขต 16 ตําแหนง
พนักงานบริการ  
จํานวน 80 คน 

รอยละ 90 ของผูเขารับ
การพัฒนามีสมรรถนะใน
การปฏิบัติงานท่ีได
มาตรฐานมีเครือขายขาย
ในการปฏิบัติงานและมี
ขวัญกําลังใจท่ีดีในการ
ปฏิบัติงาน 

170,000 180,000 190,000 นางน้ําฝน  ยกยองสกุล 
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วัตถุประสงค 
 

กิจกรรม 
 

เปาหมายโครงการ 
ตัวชี้วัดความสําเร็จ 
และคาเปาหมาย 

จํานวนงบประมาณ 
ผูรับผิดชอบ 

2563 2564 2565 
3. เพ่ือสรางขวัญกําลังใจในการ
ปฏิบัติงาน 

เชิงคุณภาพ 
ลูกจางประจําและลูกจาง
ชั่วคราว มีสมรรถนะใน
การปฏิบัติท่ีไดมาตรฐาน
มีเครือขายในการ
ปฏิบัติงานและมีขวัญ
กําลังใจท่ีดีในการ
ปฏิบัติงาน 
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โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 16 

สอดคลองกลยุทธท่ี 3   สงเสริมสนับสนุนการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา กลยุทธท่ี 2 พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาใหสามารถจัดการเรียนรูอยางมี

คุณภาพในรูปแบบท่ีหลากหลาย สอดคลองกับบริบทของพ้ืนท่ี 

หลักการและเหตุผล   

  การพัฒนาบุคลากรถือเปนทรัพยากรท่ีสําคัญของการบริหารองคกรใหประสบผลสําเร็จนั้นสิ่งท่ีตองคํานึงถึง คือความสอดคลองกันระหวางการพัฒนาคน

กับเปาหมายขององคกร ดังนั้น บุคคลจึงจําเปนตองไดรับการพัฒนาอยูตลอดเวลาและตอเนื่อง เพ่ือใหมีสมรรถนะท่ีเหมาะสมสําหรับการปฏิบัติงานท้ังในปจจุบันและ

อนาคต มีความคิดริเริ่ม ซ่ึงจะทําใหเกิดและเปลี่ยนแปลงขององคกร ในทิศทางท่ีสอดคลองกับแผนยุทธศาสตรขององคกร สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 16 

ไดเล็งเห็นถึงความสําคัญของทรัพยากรมนุษยในแตละระดับในองคการ เพ่ือสรางทรัพยากรมนุษยเหลานั้นใหกลายเปนทุนมนุษยท่ีสําคัญ มีการจัดการและใชทรัพยากร

อยางมีประสิทธิภาพ โดยใชกระบวนการพัฒนาทรัพยากรมนุษยเหลานั้นใหกลายเปนทุนมนุษยท่ีสําคัญ มีการจัดการและใชทรัพยากรอยางมีประสิทธิภาพ โดยใช

กระบวนการพัฒนาทรัพยากรมนุษยเปนกลยุทธสําคัญในการบริหารจัดการ สรางและจัดหาเพ่ือใหไดมาซ่ึงความรู ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะท่ีจําเปน   

ผลท่ีคาดวาจะไดรับจากการดําเนินโครงการ 

1. บุคลากรมีความรูความสามารถในการปฏิบัติงานในหนาท่ีอยางมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผลสูงสุดแกราชการ 

2. บุคลากรมีกระบวนการทํางานอยางมีแผนและมีสวนรวมในวัตถุประสงคขององคกรรวมกัน 

3. บุคลากรมีขวัญกําลังใจและเจตคติท่ีดีในการปฏิบัติงาน 
 

วัตถุประสงค 
 

กิจกรรม 
 

เปาหมายโครงการ 
ตัวชี้วัดความสําเร็จ 
และคาเปาหมาย 

จํานวนงบประมาณ 
ผูรับผิดชอบ 

2563 2564 2565 
1. เพ่ือพัฒนาบุคลากรใหมี

ความรู ความสามารถในการ

ปฏิบัติงานในหนาท่ีอยางมี

ประสิทธิภาพและเกิด

ประสิทธิผลสูงสุดแกราชการ 

อบรมเชิงปฏิบัติการ
พัฒนาศักยภาพบุคลากร 
จํานวน 2 ครั้ง 

เชิงปริมาณ 
ผูเขารับการพัฒนา
ประกอบดวย ผูบริหาร
การศึกษา ศึกษานิเทศก 
เจาหนาท่ีของสพม. 16 

รอยละ 90 ของบุคลากรมี
ความรู ความเขาใจ
สามารถปฏิบัติงานไดอยาง
มีประสิทธิภาพมี
กระบวนการทํางานอยางมี

330,000 340,000 350,000 นางนําฝน  ยกยองสกุล 
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วัตถุประสงค 
 

กิจกรรม 
 

เปาหมายโครงการ 
ตัวชี้วัดความสําเร็จ 
และคาเปาหมาย 

จํานวนงบประมาณ 
ผูรับผิดชอบ 

2563 2564 2565 
2. เพ่ือพัฒนากระบวนการ

ทํางานอยางมีแผนและสงเสริม

การมีสวนรวมในวัตถุประสงค

ขององคกรรวมกัน 

3.เพ่ือสรางขวัญ กําลังใจและ

เจตคติท่ีดีในการปฏิบัติงาน 

 

จํานวน 79 คน 
เชิงคุณภาพ 
บุคลากรมีความรู
ความสามารถในการ
ปฏิบัติงานในหนาท่ีมี
กระบวนการทํางาน
อยางมีแผนและมีขวัญ
กําลังใจในการปฏิบัติงาน 

แผนและมีขวัญกําลังใจใน
การปฏิบัติงาน 
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โครงการพัฒนาศักยภาพผูบริหารสถานศึกษา 

สอดคลองกลยุทธท่ี 3   สงเสริมสนับสนุนการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา  

หลักการและเหตุผล   

  ผูบริหารสถานศึกษาเปนผูท่ีมีสวนสําคัญในการขับเคลื่อนนโยบายและยุทธศาสตรในการจัดการศึกษา โดยเฉพาะอยางยิ่งในปจจุบันท่ีบริบทของสังคมมี

การเปลี่ยนแปลงอยางรวดเร็ว ท้ังดานการเมือง เศรษฐกิจ สังคม เทคโนโลยี และกระแสโลกาภิวัตน ซ่ึงสงผลกระทบตอสถานศึกษาท้ังโดยตรงและทางออมนับเปนสิ่งท่ีทา

ทายใหผูบริหารสถานศึกษาตองเตรียมตนเองใหพรอมท่ีจะรับมือกับสถานการณดังกลาวอยางรอบคอมและรอบดาน ดงนั้นในฐานะของผูนําของสถานศึกษา จึงตองมี

สมรรถนะท่ีเหมาะสมในการบริหารงานและทรัพยากรทุกประเภทของสถานศึกษาใหเกิดประสิทธิภาพ เพ่ือขับเคลื่อนภารกิจใหบรรลุเปาหมายตามยุทธศาสตรและนโยบาย

ท่ีสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐานกําหนด 

ผลท่ีคาดวาจะไดรับจากการดําเนินโครงการ 

1. ผูเขารับการพัฒนามีศักยภาพความเปนเลิศดานภาวะผูนําและการบริหารสถานศึกษา 

2. ผูเขารับการพัฒนามีโอกาสไดแลกเปลี่ยนเรียนรูประสบการณการปฏิบัติงาน ทําใหการบริหารสถานศึกษาเปนไปอยางมีประสิทธิภาพและเกิด

สัมฤทธิผลสูงสุด 

3. ผูเขารับการพัฒนามีขวัญและกําลังใจในการปฏิบัติงาน 
 

วัตถุประสงค 
 

กิจกรรม 
 

เปาหมายโครงการ 
ตัวชี้วัดความสําเร็จ 
และคาเปาหมาย 

จํานวนงบประมาณ 
ผูรับผิดชอบ 

2563 2564 2565 
1.เพ่ือเสริมสรางศักยภาพความ
เปนเลิศดานภาวะผูนําและการ
บริหารสถานศึกษา 
2.เพ่ือสงเสริมใหมีโอกาสได
แลกเปลี่ยนเรียนรูประสบการณ
การปฏิบัติงานระหวาง
สถานศึกษาเปนไปอยางมี

อบรมเชิงปฏิบัติการ 
จํานวน 2 วัน 1 คืน 

ผลผลิต 
ผูบริหารสถานศึกษา
ตําแหนงอํานวยการ
โรงเรียนในสังกัด
สํานักงานเขตพ้ืนท่ี
การศึกษามัธยมศึกษา 
เขต 16 จํานวน 53 คน 

รอยละ 90 ของผูเขารับ
การพัฒนามีแนวทางใน
การนําผลการเรียนรูไป
ประยุกตใชในการบริหาร
สถานศึกษา 

150,000 160,000 170,000 นางน้ําฝน  ยกยองสกุล 
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วัตถุประสงค 
 

กิจกรรม 
 

เปาหมายโครงการ 
ตัวชี้วัดความสําเร็จ 
และคาเปาหมาย 

จํานวนงบประมาณ 
ผูรับผิดชอบ 

2563 2564 2565 
ประสิทธิภาพและเกิด
สัมฤทธิผลสูงสุด 
3. เพ่ือเสริมสรางขวัญและ
กําลังใจในการปฏิบัติงาน 

ผลลัพธ 
ผูบริหารสถานศึกษามี
ความตระหนักและมีการ
ปรับเปลี่ยนพฤติกรรม
การทํางานในทางท่ี
สรางสรรค 
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โครงการพัฒนาทักษะความเขาใจและใชเทคโนโลยีดิจิทัล (Digital Literacy Project) 

สอดคลองกลยุทธท่ี 3   สงเสริมสนับสนุนการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา  

หลักการและเหตุผล   

  โครงการพัฒนาทักษะความเขาใจและใชเทคโนโลยีดิจิทัล (Digital Literacy Project) เปนโครงการท่ีสํานักงาน ก.พ. และสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องคกร

มหาชน) ไดมีความตระหนักรวมกันถึงความจําเปนในการพัฒนาประเทศไปสูการเปนประเทศไทย 4.0  ตามทิศทางและนโยบายของรัฐบาล และเล็งเห็นถึงโอกาสและความ

ทาทายของการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีดิจิทัลในโลกยุคปจจุบัน ท่ีขาราชการและผูปฏิบัติงานของรัฐ จะตองเผชิญในปจจุบัน และในอนาคตอันใกล ดังนั้น เพ่ือเปนการ

สงเสริมและสนับสนุนใหขาราชการและบุคลากรภาครัฐสามารถปรับตัวและมีความพรอมท่ีจะปฏิบัติงานในบริบทของการเปลี่ยนแปลงไดอยางมีประสิทธิภาพ และสามารถ

นําเทคโนโลยีดิจิทัลมาประยุกตใชใหเกิดประโยชนสูงสุดกับภาครัฐและประเทศตอไป ในระยะเริ่มตนสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 16 เห็นควรสงเสริมให

เกิดการพัฒนาทักษะความเขาใจและใชเทคโนโลยีดิจิทัล หรือ Digital Literacy ซ่ึงเปนหนึ่งในเจ็ดทักษะดานดิจิทัลท่ีขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาควรมีและ

สามารถพัฒนาไดดวยตนเอง 

ผลท่ีคาดวาจะไดรับจากการดําเนินโครงการ 

  ผูเขารับการพัฒนามีทักษะดานความเขาใจและใชเทคโนโลยีดิจิทัล (Digital Literacy) ในการนําเครื่องมืออุปกรณและเทคโนโลยีท่ีมีอยูในปจจุบันมาใชใน

การปฏิบัติงานใหเกิดประโยชนสูงสุด และมาใชเพ่ือพัฒนากระบวนการทํางานหรือระบบงานในหนวยงานใหมีความทันสมัยและมีประสิทธิภาพมากข้ึน 

 
 

วัตถุประสงค 
 

กิจกรรม 
 

เปาหมายโครงการ 
ตัวชี้วัดความสําเร็จ 
และคาเปาหมาย 

จํานวนงบประมาณ 
ผูรับผิดชอบ 

2563 2564 2565 
เพ่ือสนับสนุนการสรางและ
พัฒนาทักษะดานความเขาใจ
และใชเทคโนโลยีดิจิทัล 
(Digital Literacy) ใหแก
ขาราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษาในการนํา

อบรมเชิงปฏิบัติการ 
จํานวน 2 วัน 1 คืน 

เชิงปริมาณ 
ขาราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษา
ในสังกัด จํานวน 50 คน 
เชิงคุณภาพ 
ขาราชการครูและ

รอยละ 90 ของผูเขารับ
การพัฒนามีทักษะความ
เขาใจและใชเทคโนโลยี
ดิจิทัล ในการปฏิบัติงาน
และนํามาสรางสรรคตอ
ยอดในการปรับปรุง

160,000 170,000 180,000 นางน้ําฝน  ยกยองสกุล 
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วัตถุประสงค 
 

กิจกรรม 
 

เปาหมายโครงการ 
ตัวชี้วัดความสําเร็จ 
และคาเปาหมาย 

จํานวนงบประมาณ 
ผูรับผิดชอบ 

2563 2564 2565 
เครื่องมืออุปกรณและ
เทคโนโลยีท่ีมีอยูในปจจุบัน มา
ใชในการปฏิบัติงานใหเกิด
ประโยชนสูงสุด หรือมาใชเพ่ือ
พัฒนากระบวนการทํางานหรือ
ระบบงานในองคกรใหมีความ
ทันสมัยและมีประสิทธิภาพมาก
ข้ึน 

บุคลากรทางการศึกษามี
ทักษะความเขาใจและใช
เทคโนโลยีดิจิทัล 
(Digital Literacy) เพ่ิม
มากข้ึนและสามารถใช
ทักษะดังกลาวในการ
ปฏิบัติงาน และนํามา
สรางสรรคตอยอดในการ
ปรับปรุงประสิทธิภาพ
การบริหารจัดการและ
การใหบริการของ
หนวยงาน ใหมีความ
ทันสมัย รวดเร็วและมี
ประสิทธิภาพมากข้ึน 

ประสิทธิภาพการบริหาร
จัดการและการใหบริการ 
ใหมีความทันสมัย รวดเร็ว
และมีประสิทธิภาพมาก
ข้ึน 
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โครงการ  พัฒนาการจัดการเรียนรูรูปแบบเชิงรุก (Active Learning) ดวยกระบวนการ PLC  (Professional Learning Community) 
สอดคลองกับยุทธศาสตรท่ี 3 สงเสริมสนับสนุนการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา 
หลักการและเหตุผล  การพัฒนาครูใหมีสมรรถนะการจัดการเรียนรูท่ีมีประสิทธิภาพจะสงผลตอคุณภาพการเรียนรูของผูเรียนไดเต็มศักยภาพเนนผูเรียนเปนสําคัญการสราง
ชุมชนการเรียนรูทางวิชาชีพรวมกันจึงเปนแนวทางท่ีจะชวยใหสามารถคนหาแนวทางวิธีการท่ีดีท่ีสุดท่ีจะกระตุนการเรียนรูของครูสูการพัฒนาสมรรถนะการจัดการเรียนรู
ของครูมืออาชีพ  
ผลท่ีคาดวาจะไดรับจากการดําเนินโครงการ  โรงเรียนในสังกัด สพม.เขต 16 มีเครือขายชุมชนการเรียนรูทางวิชาชีพเพ่ือขับเคลื่อนใหมีการนิเทศภายในเชิงประจักษ 
ในการพัฒนาสมรรถนะการจัดการเรียนรูของครูใหเปนครูมืออาชีพ 

วัตถุประสงค กิจกรรม เปาหมายโครงการ 
ตัวชี้วัดความสําเร็จ 
และคาเปาหมาย 

จํานวนงบประมาณ 
ผูรับผิดชอบ 

2563 2564 2565 
1.เพ่ือพัฒนางานนิเทศ
ภายของโรงเรียนโดย
การสรางเครือขายชุมชน
การเรียนรูวิชาชีพ PLC   
ของโรงเรียนในสังกัด 
สพม.เขต 16   
2. เพ่ือนํารูปแบบการ
จัดการเรียนรูเชิงรุก 
(Active Learning) สู
การจัดการเรียนรูของครู
ผูชวย สังกัด สพม.เขต 
16 
 
 
 

1.อบรมฝกปฏิบัติการ
สรางเครือขายชุมชน
การเรียนรูวิชาชีพ PLC 
และฝกปฏิบัติการ
นิเทศชั้นเรียน  
2.ใหความรูเก่ียวกับ
รูปแบบการจัดการ
เรียนรูเชิงรุก (Active 
Learning) สูการ
ปฏิบัติ 
3.เปดชั้นเรียน 
4.นิเทศติดตามการ
ดําเนินกิจกรรม  
5.ยกยองเชิดชูสราง
ขวัญกําลังใจ 

1. หัวหนาวิชาการ
และครูผูรับผิดชอบ
งานนิเทศภายใน
ของโรงเรียน 53 
โรง ๆ ละ 2 คน 
รวม 106คน  
2.ครูผูชวยโรงละ 2 
คน 53 โรง รวม 
106 คน  

1.รอย 70 ของโรงเรียนในสังกัด          
สพม.เขต 16 มีเครือขายชุมชน          
การเรียนรูวิชาชีพ PLC เพ่ือขับเคลื่อน
การนิเทศการภายในของโรงเรียน
เก่ียวกับจัดการเรียนรูของครูระดับดี  
2.รอยละ 70 ของขาราชการครู ท่ี
ไดรับการพัฒนาสามารถจัดการเรียนรู
เชิงรุก (Active Learning ไดอยางมี
ประสิทธิภาพระดับดี  
๓.รอยละ 60 ของขาราชการครูท่ี
ไดรับการพัฒนาการจัดการเรียนรู เชิง
รุก (Active Learning มีผลงาน
เผยแพรผานหนาเพจ สํานักงาน         
เขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาเขต 16 

315,950 315,950 315,950 นางสุนันทา   
สุวรรณะ 



 
 

โครงการ สงเสริมและพัฒนาศักยภาพผูเรียนตามความถนัดและสนใจดานอาชีพและการมีงานทํา 

สอดคลองกับยุทธศาสตรท่ี 4 ขยายโอกาสเขาถึงการบริการทางการศึกษาและการเรียนรูอยางมีคุณภาพ   

หลักการและเหตุผล   

  จากกรอบยุทธศาสตรชาติระยะ 20 ป ยุทธศาสตรดานการพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพคน การยกระดับคุณภาพการศึกษาและการเรียนรูตลอดชีวิต  

ซ่ึงกระทรวงศึกษาธิการ ไดกําหนดเปนยุทธศาสตรการผลิตและพัฒนากําลังคนใหสอดคลองกับความตองการและรองรับการพัฒนาประเทศ มุงพัฒนากําลังคนใหมีคุณภาพ

และมาตรฐานสอดคลองกับยุทธศาสตรการพัฒนาประเทศ ผูเรียนและผูสําเร็จการศึกษามีสมรรถนะตรงความตองการของตลาดแรงงานภายในประเทศ เรียนจบแลวตองมี

งานทํา รองรับการเปนศูนยพัฒนาอาเซียน ใหมีความเพียงพอและตรงความตองการของสถานประกอบการ มีขีดความสามารถแขงขันไดรับระดับสากล สถานศึกษาจะตอง

มีฐานขอมูลการผลิตและพัฒนาผูเรียนใหเชื่อมโยงกับความตองการจําเปนในพ้ืนของจังหวัดและอําเภอและตรงทิศทางการพัฒนาประเทศ 

ผลท่ีคาดวาจะไดรับจากการดําเนินโครงการ   

  นักเรียนไดรับการสงเสริม พัฒนา ทักษะดานอาชีพตามความสนใจ ถนัดเพ่ือสูการประกอบอาชีพในอนาคต 
 

วัตถุประสงค 
 

กิจกรรม 
 

เปาหมายโครงการ 
ตัวชี้วัดความสําเร็จ 
และคาเปาหมาย 

จํานวนงบประมาณ 
ผูรับผิดชอบ 

2563 2564 2565 
เพ่ือสงเสริม  พัฒนาผูเรียนใหมี
ความรู และทักษะดานอาชีพ 

สัมมนาแลกเปลี่ยน
เรียนรูการดําเนินงาน
ของโรงเรียน 
 

โรงเรียน 53 โรง โรงเรียนมีโครงการ/
กิจกรรมท่ีสงเสริมทักษะ
อาชีพใหกับผูเรียนทุกโรง 

22,000 22,000 22,000 นางจิตรา  ซุนซ่ิม 
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โครงการ  พัฒนาความเขมแข็งการดําเนินงานแนะแนวใหผูเรียนเขาถึงบริการทางการศึกษาตามความถนัดและสนใจเพ่ือการมีอาชีพและมีงานทํา 
สอดคลองกับยุทธศาสตรท่ี 4 ขยายโอกาสเขาถึงการบริการทางการศึกษาและการเรียนรูอยางมีคุณภาพ 
หลักการและเหตุผล  
  สาระสําคัญของหลักการแนะแนวมีความสอดคลองกับพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 และท่ีแกไขเพ่ิมเติม (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2545 คือ 
กระบวนการแนะแนวเปนกระบวนการท่ีชวยใหผูเรียนไดรูจักและเขาใจตนเองอยางถูกตอง รูขอบเขตความสามารถของตน เห็นคุณคาของตน มีทักษะและวิจารณญาณ           
ในการตัดสินและแกปญหาไดดวยตนเอง รูขอบเขตความสามารถของตน เห็นคุณคาของตน มีทักษะและวิจารณญาณในการปรับตัวเขากับบุคคลอ่ืนและสิ่งแวดลอม              
ไดเปนอยางดี มีสุขภาพจิตท่ีดี เปนสมาชิกท่ีดีมีประโยชนตอครอบครัวและสังคม ดังนั้น การแนะแนวจึงมีความสําคัญและจําเปนตอการจัดการศึกษา เพ่ือพัฒนาคนไทย  
ใหเปนมนุษยท่ีสมบูรณตามเจตนารมณของพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 และท่ีแกไขเพ่ิมเติม (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2545 
  แผนยุทธศาสตรการแนะแนวระดับการศึกษาชั้นพ้ืนฐาน ในชวงแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับท่ี 12 (พ.ศ.2560 – 2564) ไดกําหนด
ประเด็นกลยุทธในการพัฒนาการแนะแนวไว 4 กลยุทธ คือ กลยุทธท่ี 1 พัฒนาคุณภาพผูเรียน กลยุทธท่ี 2 พัฒนาคุณภาพผูบริหาร ครูแนะแนว ครู และบุคลากร              
ทางการศึกษา กลยุทธท่ี 3 พัฒนาระบบการบริหารจัดการแนะแนว และกลยุทธท่ี 4 สรางและสนับสนับสนุนความรวมมือดานการแนะแนว ประกอบกับนโยบายรัฐบาล       
ในปงบประมาณ พ.ศ. 2562 มีนโยบายพัฒนาคนไทยใหมีความพรอมในการดํารงชีวิตในศตวรรษท่ี 21 และมุงพัฒนาคนในทุกมิติ เพ่ือใหคนไทยในอนาคตเปนพลัง
ขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศใหกาวไปขางหนา สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐานจึงไดมีการยกระดับการขับเคลื่อนการแนะแนวเพ่ือการศึกษาตอและ       
การมีงานทํา โดยเริ่มดวยกิจกรรมสนับสนุนใหนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปท่ี 4 ถึงระดับชั้นมัธยมศึกษา ปท่ี 6 ไดทําแบบวัดแววความถนัดดานอาชีพ เพ่ือเปนขอมูล
พ้ืนฐานในการใหนักเรียนไดคนพบตนเองและโรงเรียนจัดการเรียนการสอนสอดคลองกับความสนใจและความถนัดของผูเรียน 
  เพ่ือใหเปนไปตามนโยบายของรัฐบาลสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 16 จึงจัดใหมีโครงการพัฒนาความเขมแข็งการดําเนินงานแนะแนว 
ใหผูเรียนเขาถึงบริการทางการศึกษาตามความถนัดและสนใจเพ่ือการมีอาชีพและมีงานทํา 

ผลท่ีคาดวาจะไดรับจากการดําเนินโครงการ  
  1. นักเรียนสามารถเลือกศึกษาตอและเลือกประกอบอาชีพไดตามศักยภาพ ตามความถนัดและความสามารถ 
  2. สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามีเครือขายทางการศึกษาเพ่ือสงเสริมนักเรียนไดตรงตามศักยภาพและความสามารถ 
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วัตถุประสงค กิจกรรม เปาหมายโครงการ 
ตัวชี้วัดความสําเร็จ 
และคาเปาหมาย 

จํานวนงบประมาณ 
ผูรับผิดชอบ 

2563 2564 2565 
1. เพ่ือพัฒนาการแนะแนว
การศึกษาในสถานศึกษา 
2. เพ่ือยกระดับงานแนะ
แนวเพ่ือการศึกษาตอและ
การมีงานทํา 
3. เพ่ือสรางเครือขายความ
รวมมือดานการแนะแนว 
 
 
 
 
 
 
 

1.จัดทําทําเนียบครู
แนะแนว 
 
2. จัดทําชุดการเรียนรู
ดวยตัวเอง  
   2.1แนวทางการ
ดําเนินงานแนะแนว
ตามยุทธศาสตรการ
แนะแนวระดับ
สถานศึกษา 
   2.2 แนวทางการจัด
กิจกรรมแนะแนวและ
บริการแนะแนวท่ี
สอดคลองกับนโยบาย
เพ่ือการมีงานทํา 
   2.3 คูมือการวัดแวว
ความถนัดทางอาชีพ 
 
3. ประชุมปฏิบัติการใช
เครื่องมือวัดแววความ
ถนัดทางอาชีพ 

สถานศึกษาในสังกัด 
จํานวน 53 โรงเรียน 
 
สถานศึกษาในสังกัด 
จํานวน 53 โรงเรียน 

สารสนเทศครูแนะแนวใน 
สพม.16 
 
-รอยละ80 ของสถานศึกษา

ท่ีดําเนินงานแนะแนวตาม
ยุทธศาสตรการแนะแนว
ระดับสถานศึกษา 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
-รอยละ 100 ของครูแนะ
แนวมีความสามารถใน
การวัดแววความถนัดทาง

10,000 
 
 

30,000 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

60,000 
 
 

10,000 
 
 

30,000 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

20,000 
 
 

10,000 
 
 

30,000 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

20,000 
 
 

น.ส.ประจวบ  
พุทธวาศรี 

 
น.ส.ประจวบ  
พุทธวาศรี 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

น.ส.ประจวบ  
พุทธวาศรี 
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วัตถุประสงค กิจกรรม เปาหมายโครงการ 
ตัวชี้วัดความสําเร็จ 
และคาเปาหมาย 

จํานวนงบประมาณ 
ผูรับผิดชอบ 

2563 2564 2565 
 
4. ประชุมปฏิบัติการ
แลกเปลี่ยนเรียนรูและ
คัดเลือก best 
practice การจัด
กิจกรรมแนะแนวท่ี
สอดคลองกับนโยบาย
การจัดการศึกษาเพ่ือ
การมีงานทํา 

อาชีพนักเรียน 
-สพม.16 มี best 
practice การจัด
กิจกรรมแนะแนวท่ี
สอดคลองกับนโยบาย
การจัดการศึกษาเพ่ือการ
มีงานทํา 
 

 
40,000 

 
40,000 

 
40,000 

 
น.ส.ประจวบ  
พุทธวาศรี 

 140,000 100,000 100,000  
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โครงการ  จัดทําโปรแกรมระบบชวยเหลือผูเรียนระดับเขตพ้ืนท่ีการศึกษาท่ีเชื่อมโยงขอมูลกับสถานศึกษา 
สอดคลองกับยุทธศาสตรท่ี 4 ขยายโอกาสเขาถึงการบริการทางการศึกษาและการเรียนรูอยางมีคุณภาพ  
หลักการและเหตุผล 
  สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ไดกําหนดนโยบายใหสถานศึกษาทุกแหงในสังกัด สามารถดําเนินงานระบบดูแลชวยเหลือนักเรียนไดอยาง   
มีประสิทธิภาพ เพ่ือใหนักเรียนทุกคนไดรับการชวยเหลือจากครูท่ีปรึกษาอยางท่ัวถึง เปนระบบท่ีทําใหครูมีความสัมพันธใกลชิดกับผูปกครอง และรวมกันเฝาระวังดูแล
ชวยเหลือนักเรียน ระบบการดูแลชวยเหลือนักเรียน จึงเปนระบบท่ีมีความสําคัญและจําเปนท่ีสถานศึกษาจะตองนําไปปฏิบัติใหเกิดผลกับนักเรียนอยางเปนระบบ มีความ
ตอเนื่องและยั่งยืน 

สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 16 ในฐานะท่ีเปนหนวยสนับสนุนและสงเสริมระบบการดูแลชวยเหลือนักเรียนของโรงเรียนภายในสังกัด 
รวมท้ังการประสาน ติดตาม ประเมินผลการปฏิบัติงาน ไดเล็งเห็นความสําคัญของการบริหารจัดการระบบดูแลชวยเหลือนักเรียน ซ่ึงปจจุบันขอมูลยังไมมีการเชื่อมโยง
ขอมูลระหวางสถานศึกษากับสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา ทําใหไมสามารถติดตามขอมูลการรายงานระบบการดูแลชวยเหลือนักเรียนของสถานศึกษาท่ีเปนปจจุบันได 
สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 16 จึงไดดําเนินการโครงการจัดทําโปรแกรมระบบชวยเหลือผูเรียนระดับเขตพ้ืนท่ีการศึกษาท่ีเชื่อมโยงขอมูลกับสถานศึกษา 
เพ่ือใหการติดตามประเมินผลและรายงานการดําเนินงานระบบการดูแลชวยเหลือนักเรียนของสถานศึกษาเปนระบบและมีประสิทธิภาพมากข้ึน 
ผลท่ีคาดวาจะไดรับจากการดําเนินโครงการ 

1. สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 16 สามารถพัฒนาองคความรูเก่ียวกับการติดตามประเมินผลและรายงานการดําเนินงานระบบการดูแล
ชวยเหลือนักเรียนของสถานศึกษา โดยมีรูปแบบการติดตามประเมินผลและรายงานการดําเนินงานระบบการดูแลชวยเหลือนักเรียนของสถานศึกษาอยางเปนระบบ 

2. สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 16 สามารถใชขอมูลเพ่ือติดตาม ประเมินผลและรายงานการดําเนินงานระบบการดูแลชวยเหลือนักเรียน             
ของสถานศึกษา 
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วัตถุประสงค กิจกรรม เปาหมายโครงการ 
ตัวชี้วัดความสําเร็จ 
และคาเปาหมาย 

จํานวนงบประมาณ 
ผูรับผิดชอบ 

2563 2564 2565 
1. ออกแบบระบบการดูแล
ชวยเหลือนักเรียนที่สามารถ
เชื่อมโยงระหวางสถานศึกษา
กับสํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษา 
2.พัฒนารูปแบบการติดตาม
ประเมินผลและรายงานการ
ดําเนินงานระบบการดูแล
ชวยเหลือนักเรียนของ
สถานศึกษา 
 
 
 
 
 
 
 
 

1.  ศึกษา วิเคราะห
เอกสาร รายงาน 
ที่เก่ียวของเก่ียวกับระบบ
ดูแลชวยเหลือนักเรียน 
2. จัดประชุมชี้แจง สราง
ความรู ความเขาใจใหกับ
สถานศึกษาเก่ียวกับการ
พัฒนารูปแบบการ
ติดตามการดําเนินงาน
ระบบการดูแลชวยเหลือ
นักเรียนของสถานศึกษา 
3. ออกแบบระบบการ
ดูแลชวยเหลือนักเรียนที่
สามารถเชื่อมโยงระหวาง
สถานศึกษากับสํานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษา 

ผูเก่ียวของ จํานวน 53 
โรงเรียน 

สํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษามัธยมศึกษา เขต 
16 มีโปรแกรมระบบ
ชวยเหลือผูเรียนระดับ
เขตพ้ืนท่ีการศึกษาท่ี
เชื่อมโยงขอมูลกับ
สถานศึกษา 

50,000 50,000 50,000 นางสาวชลาลัย   
ทรัพยสัมพันธ 
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โครงการ  พัฒนาคุณภาพการศึกษาเรียนรวมเพ่ือพัฒนาศักยภาพผูเรียนท่ีมีความตองการจําเปนพิเศษ 
สอดคลองกับยุทธศาสตรท่ี 4 ขยายโอกาสเขาถึงการบริการทางการศึกษาและการเรียนรูอยางมีคุณภาพ  
หลักการและเหตุผล  
  พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 และฉบับแกไขเพ่ิมเติม (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2545 แสดงเจตนารมณในการยกระดับการศึกษาของประชาชนให
สูงข้ึน โดยกําหนดสิทธิและโอกาสของประชาชนในการไดรับการศึกษาข้ันพ้ืนฐานไมนอยกวา 12 ป ท่ีรัฐตองจัดใหโดยไมเสียคาใชจายเด็กและเยาวชนพิการทุกคนมีสิทธิ
และโอกาสไดรับการศึกษาข้ันพ้ืนฐานเปนพิเศษ ซ่ึงสอดคลองเชื่อมโยงกับพระราชบัญญัติการจัดการศึกษาสําหรับคนพิการ พ.ศ. 2551 ท่ีกลาวถึงสิทธิทางการศึกษาของคน
พิการในการไดรับโอกาสและบริการทางการศึกษาในทุกระบบและทุกรูปแบบท่ีหลากหลายอยางมีคุณภาพและดํารงชีวิตอยูในสังคมไดอยางมีความสุขตามศักยภาพ            
ของแตละบุคคลและพระราชบัญญัติการจัดการศึกษาสําหรับคนพิการ พ.ศ. 2551 มาตรา 5 ท่ีกลาวถึงสิทธิทางการศึกษาของคนพิการในการไดรับโอกาสและบริการ             
ทางการศึกษาในทุกระบบและทุกรูปแบบท่ีหลากหลายอยางมีคุณภาพและดํารงชีวิตไดอยางมีความสุขตามศักยภาพของแตละบุคคลและมาตรา 19 ท่ีกลาววาใหสํานักงาน
เขตพ้ืนท่ีการศึกษามีหนาท่ีดําเนินการจัดการศึกษา โดยเฉพาะการเรียนรวม การนิเทศ กํากับ ติดตาม เพ่ือใหคนพิการไดรับการศึกษาอยางท่ัวถึงและมีคุณภาพตามท่ี
กฎหมายกําหนด ตลอดจนกรอบทิศทางของแผนการศึกษาแหงชาติ ฉบับราง (พ.ศ. 2560 – 2574) ซ่ึงเปนแผนแมบทสําหรับหนวยงานท่ีเก่ียวของ อันจะทําใหสามารถ
ขับเคลื่อนแผนไปสูการปฏิบัติไดอยางมีประสิทธิภาพท่ีไดใหความสําคัญกับการนําแผนสูการปฏิบัติโดยมีจุดมุงหมายสําคัญของแผน คือ การมุงเนนการประกันโอกาสและ
ความเสมอภาคทางการศึกษา การพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาและการศึกษาเพ่ือการมีงานทําและสรางงานได ภายใตบริบทเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ
ของโลกท่ีขับเคลื่อนดวยนวัตกรรม 
  เพ่ือตอบสนองนโยบายของสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐานในการสรางความเขมแข็งใหแกสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา โรงเรียนตนแบบ
จัดการเรียนรวมของสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาเปนศูนยบริการทางการศึกษาพิเศษ และพัฒนาโรงเรียนท่ีจัดการเรียนรวมใหไดมาตรฐานสามารถบริการนักเรียนไดอยาง
มีคุณภาพและท่ัวถึง สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 16 จึงไดจัดทําโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาเรียนรวมข้ึน 
ผลท่ีคาดวาจะไดรับจากการดําเนินโครงการ  
  1. นักเรียนท่ีมีความตองการจําเปนพิเศษเรียนรูรวมกับนักเรียนปกติไดอยางมีความสุข และสอดคลองกับศักยภาพของตนเอง 
  2. นักเรียนท่ีมีความตองการจําเปนพิเศษมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเพ่ิมข้ึน 
  3. ครูผูสอนมีนวัตกรรมการจัดการเรียนรูท่ีสอดคลองกับความตองการจําเปนพิเศษของผูเรียน 
  4. โรงเรียนไดรับการยอมรับจากผูปกครองและหนวยงานท่ีเก่ียวของ 
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วัตถุประสงค กิจกรรม เปาหมายโครงการ 
ตัวชี้วัดความสําเร็จ 
และคาเปาหมาย 

จํานวนงบประมาณ 
ผูรับผิดชอบ 

2563 2564 2565 
1. เพ่ือพัฒนาศักยภาพครู
ผูทําหนาท่ีคัดกรองนักเรียน
ท่ีมีความตองการพิเศษ 
2. เพ่ือพัฒนาศักยภาพ
นักเรียนท่ีมีความตองการ
พิเศษ 

1. นิเทศ ติดตามครู    
ผูผานการอบรมผูทํา
หนาท่ีคัดกรองนักเรียน
ท่ีมีความตองการพิเศษ 
2. พัฒนาการเทคนิค
การสอน การผลิตสื่อ
การวัดและประเมินผล
นักเรียนท่ีมีความ
ตองการพิเศษ 
 
3. แลกเปลี่ยนเรียนรู
นวัตกรรมการพัฒนา
ผูเรียนท่ีมีความ
ตองการพิเศษ 

โรงเรียนเรียนรวม 
จํานวน 40 โรงเรียน 
 
 
ครูผูสอนกลุมสาระ
การเรียนรูภาษาไทย 
,คณิตศาสตร จํานวน 
40 โรงเรียน 
 
 
โรงเรียนเรียนรวม 
จํานวน 40 โรงเรียน 
 

-รอยละ 10 ของโรงเรียน
จัดการเรียนรวมไดรับ
การนิเทศ กํากับ ติดตาม 
-รอยละ 80 ของครูท่ี
จัดการเรียนท่ีจัดการ
เรียนรูไดสอดคลองกับ
ศักยภาพของผูเรียน 
-รอยละ 100 ของ
โรงเรียนมีนวัตกรรในการ
สงเสริมนักเรียนท่ีมีความ
ตองการพิเศษ 

30,000 
 
 
 

60,000 
 
 
 
 
 

50,000 
 

40,000 
 
 
 

60,000 
 
 
 
 
 

50,000 

40,000 
 
 
 

60,000 
 
 
 
 
 

50,000 

น.ส.ประจวบ  
พุทธวาศรี 

 140,000 150,000 150,000  
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โครงการ  การจัดการศึกษาเพ่ือเสริมสรางคุณภาพชีวิตท่ีเปนมิตรกับสิ่งแวดลอมตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  
  ในสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาเขต 16 ประจําปงบประมาณ 2563 

สอดคลองกับยุทธศาสตรท่ี 5 จัดการศึกษาเพ่ือเสริมสรางคุณภาพชีวิตท่ีเปนมิตรกับสิ่งแวดลอม 
หลักการและเหตุผล   

การสรางประชากรหรือคนท่ีมีคุณภาพจัดการศึกษาใหกับสังคมจากรุนสูรุนสอดคลองกับนโยบายยุทธศาสตรท่ี 5 การเติบโตคุณภาพท่ีเปนมิตรกับ
สิ่งแวดลอมและแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม ฉบับท่ี ๑๒  เพ่ือเนนและใหความสําคัญในการใหความรูท่ีถูกตอง สรางจิตสํานึกอยางตอเนื่องและสงเสริม สนับสนุน          
การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมดานการผลิตและบริโภคใหคํานึงถึงทรัพยากรท่ีจะคงอยูตอไป ใหคนเปนตนแบบท่ีมีคุณภาพและมีจิตสาธารณะ สูท่ีบานและชุมชน  การสงเสริม
การจัดกระบวนการเรียนรู สรางจิตสํานึก และสรางเครือขายความรวมมือ เพ่ือเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของประชากรหรือคนโดยเริ่มจากหองเรียนใหมีการสรางเสริม
คุณภาพชีวิตท่ีเปนมิตรกับสิ่งแวดลอมตามแนวทางหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  
ผลท่ีคาดวาจะไดรับจากการดําเนินโครงการ   

โรงเรียนในสังกัด สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 16 มีการสงเสริมการเรียนรูและพัฒนาใหผูเรียนมีจิตสํานึก ปองกัน อนุรักษ และฟนฟู 
ทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดลอมในชุมชนและรักชุมชน  ขยายองคความรู และการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมดานการผลิตและบริโภคท่ีเปนมิตรกับสิ่งแวดลอมในการนําไปใช  
ในการดําเนินชีวิตประจําวัน 
 

วัตถุประสงค กิจกรรม เปาหมายโครงการ 
ตัวช้ีวัดความสําเร็จ 
และคาเปาหมาย 

จํานวนงบประมาณ 
ผูรับผิดชอบ 

2563 2564 2565 
1. เพ่ือสรางการรับรูดาน
จิตสํานึกตอสิ่งแวดลอม
และทรัพยากรธรรมชาติ 
ท่ียั่งยืนของทุกมิติ (มิติ
เศรษฐกิจ  มิติสังคม และ
มิติ  ทรัพยากรธรรมชาติ) 
ใหแกบุคลากรทาง
การศึกษา ครูและนักเรียน

 1.กิจกรรมสรางสื่อ
รณรงคการรับรูดาน
จิตสํานึกตอ
สิ่งแวดลอมและ
ทรัพยากรธรรมท่ียังยืน 
ในรูปแบบหนังสั้น  
 
 

 1.นักเรียนทุกระดับ
ท้ัง 53 โรง สังกัด
สํานักงานเขตพ้ืนท่ี
การศึกษมัธยมศึกษา
เขต 16 
2.โรงเรียนแกนนํา    
อีโคสกูล สหวิทยาเขต
ละ 3 โรง รวม12 โรง  

รอยละ 80 ของโรงเรียน 53 
โรงจัดทําหนังสั้นรณรงครับรู
ดานจิตสํานึกตอสิ่งแวดลอม
และทรัพยากรธรรมท่ียังยืน  
1.รอยละ80 ของโรงเรียน 
53 โรง มีกิจกรรมท่ีสงเสริม
เก่ียวกับสิ่งแวดลอมและ
ทรัพยากรธรรมชาติใหพ่ึงพา

295,285 295,285 295,285 นางสุนันทา 
สุวรรณะ   
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วัตถุประสงค กิจกรรม เปาหมายโครงการ 
ตัวช้ีวัดความสําเร็จ 
และคาเปาหมาย 

จํานวนงบประมาณ 
ผูรับผิดชอบ 

2563 2564 2565 
ในสังกัดสํานักงาน         
เขตพ้ืนท่ีการศึกษา
มัธยมศึกษาเขต 16 
2. เพ่ือสงเสริม สนับสนุน
ใหครูและนักเรียนจัด
กิจกรรมดานสิ่งแวดลอม
และทรัพยากรธรรมชาติ
ใหพ่ึงพาตนเองไดอยาง
ยั่งยืน อยูบนพ้ืนฐานหลัก
ของปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง  ในสังกัดสํานึก
งานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา
มัธยมศึกษาเขต 16  
3.สงเสริมการจัด
กระบวนการเรียนรู 
หลักสูตรเพ่ิมเติม เพ่ือ
สรางเสริมคุณภาพชีวิตท่ี
เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม
ตามแนวทางหลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียง 
 
 

2.จัดอบรมโรงเรียน
แกนนําเรื่องโรงเรียน       
อีโคสกูล 
3.นิเทศติดตามการจัด
กิจกรรมดาน
สิ่งแวดลอมและ
ทรัพยากรธรรมชาติให
พ่ึงพาตนเองไดอยาง
ยั่งยืน อยูบนพ้ืนฐาน
หลักของปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง    
ในสังกัดสํานึกงาน  
เขตพ้ืนท่ีการศึกษา
มัธยมศึกษาเขต 16 
4.เวทีแลกเปลี่ยน
เรียนรู Best Practice 
ดานการสงเสริม
คุณภาพท่ีเปนมิตรกับ
สิ่งแวดลอม 
5. ยกยองเชิดชูสราง
ขวัญกําลังใจ 

4.โรงเรียนท้ัง 53 โรง
นําเสนอ กิจกรรม 
Best Practice 
3.โรงเรียนท้ัง 53 โรง
มีกิจกรรมท่ีสงเสริม
เก่ียวกับสิ่งแวดลอม
และ
ทรัพยากรธรรมชาติ
ใหพ่ึงพาตนเองได
อยางยั่งยืน อยูบน
พ้ืนฐานหลักของ
ปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง 
 
 
 
 
 
 

ตนเองไดอยางยั่งยืน อยูบน
พ้ืนฐานหลักของปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียงระดับดี 
2.รอยละ60 ของโรงเรียน
แกนนําอีโคสกูล มีหลักสูตร
สิ่งแวดลอมศึกษาตามบริบท
ของโรงเรียนระดับดี  
3.รอยละ 60 ของโรงเรียน
ท้ัง 53 โรง นําเสนอ Best 
Practice เก่ียวกับ
สิ่งแวดลอมและ
ทรัพยากรธรรมชาติใหพ่ึงพา
ตนเองไดอยางยั่งยืน อยูบน
พ้ืนฐานหลักของปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียงและ
เผยแพรผานหนาเพจของ
สํานักงานเขตพ้ืนท่ี
การศึกษามัธยมศึกษา เขต 
16  
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โครงการสงเสริมและพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษาใหมีประสิทธิภาพ 

สอดคลองยุทธศาสตรท่ี 6 พัฒนาระบบบริหารจัดการและสงเสริมการมีสวนรวม   
หลักการและเหตุผล  

ในป พ.ศ. 2561 กระทรวงศึกษาธิการดําเนินการปฏิรูประบบการประกันคุณภาพการศึกษาแนวใหม โดยมีขอกฎหมายและแนวปฏิบัติท่ีประกาศใหใชเพ่ือ
การประกันคุณภาพการศึกษาใหมหลายฉบับสงผลใหโรงเรียนตองทบทวนเปลี่ยนแปลงวางระบบและดําเนินงานประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาใหมใหสอดคลองกับ  
ขอกฎหมายและแนวปฏิบัติใหมทันที นอกจากนี้ ในป พ.ศ.2562 มีการเปลี่ยนรัฐมนตรีกระทรวงศึกษาธิการตลอดจนการตรวจสอบรายงานผลการประเมินตนเอง ประจําป
การศึกษา 2561 ของสถานศึกษาในสังกัดท่ีพบวายังไมสนองตอบการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสี่ จึงสงผลใหสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐานไดทบทวน
และกําหนดแนวทางการดําเนินงานระบบประกันคุณภาพการศึกษาใหมอีกครั้งหนึ่ง ดังนั้น สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาฯ จึงมีภารกิจในการสงเสริมและพัฒนาให
สถานศึกษามีความเขาใจและสามารถนํากฎกระทรวง การประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. 2561 ตามแนวทางท่ี สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐานเปลี่ยนแปลง
ใหมสูการปฏิบัติท่ีเปนรูปธรรม เพ่ือใหโรงเรียนสามารถดําเนินการประกันคุณภาพการศึกษาท้ังระบบใหบรรลุผลอยางมีประสิทธิภาพ จึงจัดทําโครงการนี้ข้ึน 
ผลท่ีคาดวาจะไดรับจากการดําเนินโครงการ  

1. โรงเรียนมีระบบการประกันคุณภาพภายในท่ีเปนระบบ เปนแบบอยางท่ีดี เปนแหลงเรียนรูใหผูสนใจได 
2. โรงเรียนไดรับรางวัล IQA AWARD  

วัตถุประสงค กิจกรรม เปาหมายโครงการ 
ตัวชี้วัดความสําเร็จ 
และคาเปาหมาย 

จํานวนงบประมาณ 
ผูรับผิดชอบ 

2563 2564 2565 
เพ่ือสงเสริมและพัฒนา
โรงเรียนใหสามารถ นํา
กฎกระทรวง การ
ประกันคุณภาพ
การศึกษา พ.ศ. 2561 
สูการปฏิบัติท่ีเปน
รูปธรรม ในการประกัน
คุณภาพภายใน
สถานศึกษาท้ังระบบ 

1. ตรวจสอบทบทวนระบบการ
ประกันคณุภาพภายในสถานศึกษา  
1.1 มาตรฐานการศึกษาและคา
เปาหมาย 
1.2 แผนพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาและแผนปฏิบัติการ
ประจําป 
1.3 การประเมินตนเองและ
จัดทํา SAR 

1. คณะทํางาน10คน 
2. ผูบริหาร และครู
ผูรับผิดชอบงาน
ประกันคุณภาพฯ 
โรงเรียนละ 2 คน/  
2 วัน  
 

รอยละ 90 ของ
โรงเรียนท่ีมีระบบ
การประกันคุณภาพ
ภายในสถานศึกษา
ระดับดีเลิศข้ึนไป 
  

90,000.- 100,000.- 100,000.- นางสาววรรณี  
รัตนเลิศ 
และคณะ 
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วัตถุประสงค กิจกรรม เปาหมายโครงการ 
ตัวชี้วัดความสําเร็จ 
และคาเปาหมาย 

จํานวนงบประมาณ 
ผูรับผิดชอบ 

2563 2564 2565 
เพ่ือสงเสริมและพัฒนา
โรงเรียนใหสามารถนํา
กฎกระทรวง การ
ประกันคุณภาพ
การศึกษา พ.ศ.2561 
สูการปฏิบัติท่ีเปน
รูปธรรม ในการประกัน
คุณภาพภายใน
สถานศึกษา 
ท้ังระบบ 

2. ติดตาม ตรวจสอบ 
การประกันคุณภาพระดับ 
ชั้นเรียน 
2.1 การพัฒนาระบบและกลไก
การบริหารจัดการคุณภาพและ
มาตรฐานการศึกษาดวย
กระบวนการ Lesson Study 
โดยใชCollaborative 5 Steps  
2.2 คัดเลือกโรงเรียนตามเกณฑ
รางวัล IQA AWARD 

- โรงเรียน 53 โรง 
- คณะกรรมการ
ติดตามฯ 3-5 คน/
โรง 
- คณะกรรมการ
คัดเลือกฯ 10 คน 

รอยละ 80 ของ
โรงเรียนท่ี
ดําเนินงานประกัน
คุณภาพระดับชั้น
เรียนในระดับดีข้ึน
ไป  

100,000.- 120,000.- 150,000.- นางสาววรรณี  
รัตนเลิศ 
และคณะ 
 
 

 3. สังเคราะหผลการดําเนินงาน
ระดับสถานศึกษาและระดับเขต
พ้ืนท่ีการศึกษาฯ 
3.1 สังเคราะห SAR 
3.2 รายงานโครงการ 

- คณะทํางาน 10 คน/ 
2 ครั้ง/2 วัน 
- เอกสาร 2 ตนฉบับ 

เอกสาร 2 ฉบับ 
แลวเสร็จในเวลาท่ี
กําหนด 
 
 

20,000.- 20,000.- 20,000.- นางสาววรรณี  
รัตนเลิศ 
และคณะ 
 
 

รวม 210,000.- 240,000.- 270,000.- 
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โครงการ  สงเสริมและพัฒนาการประเมินคุณภาพภายในของสถานศึกษาเพ่ือการประเมินคุณภาพภายนอก 
สอดคลองกับยุทธศาสตรท่ี 6 พัฒนาระบบบริหารจัดการและสงเสริมการมีสวนรวม  
หลักการและเหตุผล  
  การประเมินคุณภาพภายใน (Internal Quality Assessment) เปนระบบและกลไกในการควบคุม ตรวจสอบ และประเมินผลการดําเนินงานของ
สถานศึกษาใหเปนไปตามนโยบายท่ีกําหนดโดยสถานศึกษาและหรือหนวยงานตนสังกัด ตองดําเนินการใหเปนสวนหนึ่งของกระบวนการบริหารการศึกษาอยางตอเนื่อง 
กระบวนการประเมินคุณภาพภายในเปนการประเมินคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา ซ่ึงการประเมินคุณภาพภายในกระทําเพ่ือใหไดขอมูลท่ีชวยในการ
ปรับปรุงพัฒนาการดําเนินงานใหบรรลุเปาหมายตามท่ีกําหนด ถือเปนกระบวนการตรวจสอบการทํางานของตนเอง (self-evaluation) โดยประเมินผลการปฏิบัติงานตาม
มาตรฐาน เพ่ือใหไดขอมูลท่ีนําไปสูการพัฒนาปรับปรุงตนเอง และพรอมท่ีจะไดรับการประเมินคุณภาพจากหนวยงานภายนอกดวย 
  การประเมินคุณภาพภายในตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาจะตองมีความชัดเจน มีความเปนปรนัย (Objectivity) มีความเหมาะสมกับสิ่งท่ี
ประเมิน ดังนั้น การเลือกใชวิธีการประเมินตองเลือกวิธีการประเมินท่ีมีประสิทธิภาพ หลีกเลี่ยงขอผิดพลาดท่ีอาจเกิดข้ึนใหมากท่ีสุด มีการตรวจสอบความถูกตองจากขอมูล
หลายๆ แหง ซ่ึงจากการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสี่ ระยะท่ี 1 ของโรงเรียนในสังกัด จํานวน 17 โรงเรียน ของปงบประมาณ พ.ศ. 2562 คณะกรรมการประเมินจาก
หนวยงานภายนอก (สมศ.) ไดใหขอสังเกตและขอเสนอแนะไววาขณะนี้ทางโรงเรียนยังไมมีเครื่องมือ วิธีการประเมินทีมีประสิทธิภาพ ในการตรวจสอบการดําเนินงานท่ีผาน
มาวาไดมาตรฐานตามท่ีสถานศึกษากําหนดไวหรือไม ไดเสนอแนะใหสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาซ่ึงเปนหนวยงานตนสังกัดไดใหความรู นิเทศ ชี้แนะแนวทางการประเมิน
คุณภาพภายในของสถานศึกษาโดยใชเครื่องมือการประเมินคุณภาพภายในท่ีไดมาตรฐาน เชื่อถือได 
  เพ่ือตอบสนองขอเสนอแนะของคณะกรรมการประเมินคุณภาพภายนอก (สมศ.) และใหเกิดความเชื่อถือไดในการควบคุม ตรวจสอบ และประเมินผลการ
ดําเนินงานของสถานศึกษา ใหมีความนาเชื่อถือใหกับสถานศึกษา จึงไดจัดทําโครงการสงเสริมและพัฒนาการประเมินคุณภาพภายในของสถานศึกษาเพ่ือการประเมิน
คุณภาพภายนอกข้ึน 
ผลท่ีคาดวาจะไดรับจากการดําเนินโครงการ  
  1. ผลการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษานาเชื่อถือ ตรวจสอบได และมีประสิทธิภาพ 
  2. หนวยงานประเมินคุณภาพภายนอก (สมศ.) เขาประเมินคุณภาพภายนอก เพียง 1 -2 วัน 
  3. สถานศึกษาไดรับการรับรองคุณภาพการประเมินอยูในระดับดีข้ึนไป 
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วัตถุประสงค กิจกรรม เปาหมายโครงการ 
ตัวชี้วัดความสําเร็จ 
และคาเปาหมาย 

จํานวนงบประมาณ 
ผูรับผิดชอบ 

2563 2564 2565 
1. เพ่ือพัฒนาระบบการ
ประเมินคุณภาพภายในตาม
ตามมาตรฐานของ
สถานศึกษา 
2. เพ่ือใหสถานศึกษานําผล
การประเมินคุณภาพภายใน
ไปจัดทํารายงานประจําป
ของสถานศึกษา 
3. เพ่ือเตรียมความพรอม
ใหกับสถานศึกษาในการรับ
ประเมินคุณภาพภายนอก
รอบสี่ 

1. ซักซอมการประเมิน
คุณภาพการศึกษาของ
หนวยงานตนสังกัดกอน
เขารับการประเมิน
คุณภาพภายนอก 
2. ถอดบทเรียนการ
ประเมินคุณภาพ
ภายนอกรอบสี่  
 
 
 
 
 
3. พัฒนาระบบการ
ประเมินคุณภาพภายใน
ตามตามมาตรฐานของ
สถานศึกษา 
   3.1 จัดทําแนวทาง/
รูปแบบ/เครื่องมือ/
วิธีการประเมินคุณภาพ
ภายในของสถานศึกษา 
 

-คณะกรรมการ 27 
คน 
-โรงเรียน 17 
โรงเรียน 
 
-โรงเรียน 17 
โรงเรียนๆละ 3 คน 
-ศึกษานิเทศก 15 คน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
คณะทํางาน 20 คน 
 
 
 
 

-เครือขายการนิเทศ 
-รอยละ 80 ของโรงเรียน
ไดรับการรับรองในระดับ
ดี 
 
-แนวทางการจัดทํา
รายงานการประเมิน
ตนเองของสถานศึกษาท่ี
มีคุณภาพ 
-รูปแบบและแนวทางการ
นําเสนอขอมูลตอ
คณะกรรมการประเมิน
คุณภาพภายนอกรอบสี่ 
 
 
 
 
เครื่องมือการประเมิน
คุณภาพภายในตาม
มาตรฐานการศึกษาของ
สถานศึกษา 
 

1,500 
 

60,000 
 
 

40,000 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

20,000 
 
 
 
 

1,500 
 

60,000 
 
 

40,000 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

20,000 
 
 
 
 

1,500 
 

60,000 
 
 

40,000 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

20,000 
 
 
 
 

น.ส.ประจวบ  
พุทธวาศรี 
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วัตถุประสงค กิจกรรม เปาหมายโครงการ 
ตัวชี้วัดความสําเร็จ 
และคาเปาหมาย 

จํานวนงบประมาณ 
ผูรับผิดชอบ 

2563 2564 2565 
   3.2 ประชุมชี้แจง
แนวทางการประเมิน
คุณภาพภายในตาม
มาตรฐานการศึกษา
ของสถานศึกษา 
4. สรางความเขาใจ/
เตรียมความพรอมแนว
ทางการประเมิน
คุณภาพภายนอกรอบสี่ 
ระยะท่ี 2 

53 โรงเรียน 
 
 
 
 
36 โรงเรียน 

รอยละ 80 ของ
สถานศึกษามีผลการ
ประเมินคุณภาพภายใน
สถานศึกษาระดับดีเลิศ 
 
รอยละ 100 ของ
สถานศึกษามีความพรอม
รับการประเมินคุณภาพ
ภายนอกรอบสี่ 

50,000 
 
 
 
 

50,000 

50,000 
 
 
 
 

40,000 

50,000 
 
 
 
 

30,000 

 221,500 211,500 201,500  
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โครงการ  พัฒนาประสิทธิภาพเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (การประชุมทางไกล VDO Conference) 

สอดคลองกับยุทธศาสตรท่ี 6 พัฒนาระบบบริหารจัดการและสงเสริมการมีสวนรวม 

หลักการและเหตุผล  

  สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 16 ดูแลรับผิดชอบสถานศึกษา จํานวน 53 แหง ซ่ึงอยูในจังหวัดสงขลา 41 แหง จังหวัดสตูล 12 แหง ใน

การปฏิบัติงานมีความจําเปนตองมีการประชุมหารือ จัดทําแผนรวมกันระหวางโรงเรียนกับหนวยงานตนสังกัด รวมถึงผูบริหารจําเปนตองเขารวมประชุม เพ่ือควบคุม กํากับ 

ติดตามผลการปฏิบัติงาน และรับทราบปญหาอุปสรรค กําหนดแนวทางแกไข เพ่ือใหการดําเนินการเกิดประสิทธิผลตามวัตถุประสงคและเปาหมายท่ีกําหนดไว ซ่ึงปจจุบัน

คาใชจายในการเดินทางเขารวมประชุมของหนวยงานตางๆ ดังกลาวมีแนวโนมสูงข้ึน สงผลใหเกิดคาใชจายในการเดินทางเขารวมการประชุมเปนเงินจํานวนมากตอป 

สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 16 จึงใหความสําคัญในการดําเนินการนโยบายประหยัดทรัพยากร พรอมท้ังกําหนดใหมีการนําเทคโนโลยีสารสนเทศมาชวย

สนับสนุนในการปฏิบัติงานของหนวยงาน ประกอบกับสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน มีนโยบายท่ีจะสงเสริมและผลักดันใหมีการใชเทคโนโลยีสารสนเทศใน

การสนับสนุนการปฏิบัติงาน/ใหบริการ เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน โดยใหมีการนําเทคโนโลยีสารสนเทศมาสนับสนุนการปฏิบัติงานของหนวยงานเสริมสรางขีด

ความสามารถแลกเปลี่ยนองคความรูทางการศึกษาระหวางโรงเรียนในสังกัด โดยผานเครือขายสารสนเทศ จึงไดมีการจัดทําโครงการพัฒนาประสิทธิภาพเทคโนโลยี

สารสนเทศและการสื่อสาร (การประชุมทางไกล VDO Conference) ข้ึน 

ผลท่ีคาดวาจะไดรับจากการดําเนินโครงการ 

1. สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 16 มีระบบการสื่อสาร ในการประชุมทางไกล (VDO Conference) ท่ีมีประสิทธิภาพและสนับสนุน 

การดําเนินงานระหวางโรงเรียนกับหนวยงานตนสังกัด 

2. ผูใชบริการมีความพึงพอใจในประสิทธิภาพและประสิทธิผลของระบบประชุมทางไกล (VDO Conference)  
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วัตถุประสงค กิจกรรม เปาหมายโครงการ 
ตัวชี้วัดความสําเร็จ 
และคาเปาหมาย 

จํานวนงบประมาณ 
ผูรับผิดชอบ 

2563 2564 2565 
1. เพ่ือเปนการเพ่ิมชองทาง
ในการสื่อสารท่ีเปน
ประโยชนในการประชุมและ
อบรมของโรงเรียนในสังกัด 
2. เพ่ือชวยใหงานการ
ประชุมระหวางหนวยงาน
และโรงเรียนในสังกัด เกิด
ประสิทธิภาพมากข้ึน 
3.เพ่ือเปนการใชทรัพยากร
เทคโนโลยีดานสื่อสารท่ีมีอยู
อยางคุมคา ประหยัดเวลา
ทํางานงบประมาณในการ
จัดประชุม และลดความ
เสี่ยงในการเดินทาง 

พัฒนาระบบการ
ประชุมทางไกล 
(VDO 
Conference) 

เชิงปริมาณ 
สํานักงานเขตพ้ืนท่ี
การศึกษามัธยมศึกษา 
เขต 16 และโรงเรียนใน
สังกัดทุกโรงเรียนมี
อุปกรณดานเทคโนโลยี
และการสื่อสารในการ
ประชุมทางไกล (VDO 
Conference)  
เชิงคุณภาพ 
1.สํานักงานเขตพ้ืนท่ี
การศึกษามัธยมศึกษา 
เขต 16 และโรงเรียนมี
ระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศและการ
สื่อสารท่ีมีประสิทธิภาพ 
2.สํานักงานเขตพ้ืนท่ี
การศึกษามัธยมศึกษา 
เขต 16 และโรงเรียนมี
อุปกรณดานเทคโนโลยี
และการสื่อสารท่ีมี
ประสิทธิภาพ 

1.มีระบบการสื่อสารใน
การประชุมทางไกล 
(VDO Conference) ท่ีมี
ประสิทธิภาพและ
สนับสนุนการดําเนินงาน
ระหวางโรงเรียนกับ
หนวยงานตนสังกัด 
2.รอยละ 80 ของ
ผูใชบริการมีความพึง
พอใจในประสิทธิภาพ 
และประสิทธิผลของ
ระบบประชุมทางไกล 
(VDO Conference) 

150,000 150,000 150,000 นางพิสษฐ
ณัฐฐา  แฮรริ่ง 
กลุม
อํานวยการ 
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โครงการ  พัฒนาประสิทธิภาพการนิเทศการศึกษาโดยใชสารสนเทศเปนฐานในการพัฒนา 
สอดคลองกับยุทธศาสตรท่ี 6 พัฒนาระบบบริหารจัดการและสงเสริมการมีสวนรวม  
หลักการและเหตุผล  
  การนิเทศการศึกษาเปนกลไกสําคัญตอการพัฒนาคุณภาพการศึกษา การนิเทศการศึกษาเปนกระบวนการท่ีมุงเนนใหไดมาซ่ึงผลผลิตท่ีมีคุณภาพ โดยการ
ทํางานรวมกันระหวางผูบริหาร ครูและผูนิเทศ หรือศึกษานิเทศก เพ่ือใหครูและบุคลากรเหลานั้นไดเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมในทางดีข้ึน โดยเปาหมายสูงสุดอยูท่ีผูเรียน  
เนื่องจากการนิเทศการศึกษาเปนกิจกรรมท่ีเปนพลวัตรไมหยุดนิ่ง ตองมีการพัฒนาปรับปรุงใหสอดคลองกับบริบทและสถานการณอยูเสมอ และพรอมท่ีจะสนองความ
ตองการจําเปนของโรงเรียน ผูบริหาร ครู และเขตพ้ืนท่ีการศึกษา การพัฒนาประสิทธิภาพการนิเทศการศึกษา เพ่ือพัฒนาสถานศึกษาท้ังระบบสูมาตรฐานคุณภาพ
การศึกษาและจะสามารถสรางความเขมแข็งในการบริหารจัดการ และการจัดการเรียนรูของครูท่ีสงผลใหผูเรียนมีคุณภาพไดมาตรฐาน 
  เพ่ือยกระดับคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาในสังกัด สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 16 จึงไดจัดทําโครงการพัฒนาประสิทธิภาพ     
การนิเทศการศึกษาโดยใชสารสนเทศเปนฐานในการพัฒนาข้ึน 
ผลท่ีคาดวาจะไดรับจากการดําเนินโครงการ  
  1. โรงเรียนมีรูปแบบและระบบการนิเทศภายในท่ีเขมแข็ง 
  2. ศึกษานิเทศกมีรูปแบบการนิเทศท่ีสงผลตอการพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
  3. สถานศึกษา มีคุณภาพตามมาตรฐานท่ีสถานศึกษากําหนด 
  4. สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามีเครือขายการนิเทศ 
 

วัตถุประสงค กิจกรรม เปาหมายโครงการ 
ตัวชี้วัดความสําเร็จ 
และคาเปาหมาย 

จํานวนงบประมาณ 
ผูรับผิดชอบ 

2563 2564 2565 
1. เพ่ือสงเสริมและพัฒนา
ระบบการนิเทศภายนอกให
เกิดการนิเทศภายในท่ี
เขมแข็ง 
 
 

1. สื่อสารสรางความ
เขาใจรูปแบบและแนว
ทางการพัฒนาระบบ
การนิเทศภายใน
สถานศึกษา 
 

53 โรงเรียน 
 
 
 
 
 

-รอยละ 80 ของโรงเรียน
มีระบบการนิเทศภายใน
ท่ีเขมแข็ง 
 
 
 

40,000 
 
 
 
 
 

40,000 
 
 
 
 
 

40,000 
 
 
 
 
 

น.ส.ประจวบ  
พุทธวาศรี 
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วัตถุประสงค กิจกรรม เปาหมายโครงการ 
ตัวชี้วัดความสําเร็จ 
และคาเปาหมาย 

จํานวนงบประมาณ 
ผูรับผิดชอบ 

2563 2564 2565 
2. เพ่ือพัฒนารูปแบบการ
นิเทศท่ีสงผลตอการนิเทศ
ภายใน 

2. นิเทศ กํากับ ติดตาม 
การพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาของ
สถานศึกษา 
 
3. แลกเปลี่ยนเรียนรู
รูปแบบ/ระบบการ
นิเทศภายใน
สถานศึกษา 
4. สรุปผล / รายงาน
ผลการนิเทศ กํากับ 
ติดตามการพัฒนา
คุณภาพการศึกษาของ
สถานศึกษา 

53 โรงเรียน 
 
 
 
 
53 โรงเรียน 
 
 
 
ศึกษานิเทศก 15 คน 
 
 
 

-รอยละ 100 ของ
สถานศึกษาไดรับการ
นิเทศ อยางนอย 1 ครั้ง
ตอป 
 
รูปแบบการนิเทศภายใน
ของสถานศึกษา 
 
 
รายงานผลการนิเทศฯ 
 

100,000 
 
 
 
 

30,000 
 
 
 

30,000 

100,000 
 
 
 
 

30,000 
 
 
 

30,000 

100,000 
 
 
 
 

30,000 
 
 
 

30,000 

น.ส.ประจวบ  
พุทธวาศรี 

 
 
 

น.ส.ประจวบ  
พุทธวาศรี 

 
 

น.ส.ประจวบ  
พุทธวาศรี 

 200,000 200,000 200,000  
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โครงการ เพ่ิมประสิทธิภาพการตรวจสอบภายใน 
สอดคลองกับยุทธศาสตรท่ี 6 พัฒนาระบบบริหารจัดการและสงเสริมการมีสวนรวม 
หลักการและเหตุผล   
  หนวยตรวจสอบภายใน สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 16 เปนหนวยงานท่ีมีภารกิจในการบริการใหหลักประกัน (Assurance Services)  
และการบริการใหคําปรึกษา (Consulting Services) อยางเปนอิสระและเท่ียงธรรมเพ่ือชวยใหหนวยรับตรวจ คือ สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 16 และ
สถานศึกษาในสังกัด มีการดําเนินการอยางมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล คุมคา โปรงใส และเปนไปตามเปาหมายท่ีวางไว การตรวจสอบภายในเปนกลไกท่ีสําคัญของ            
ฝายบริหารในการประเมินผลสัมฤทธิ์ของการดําเนินงาน ท่ีจะทําใหระบบงานตามระบบการควบคุมเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ ชวยใหเกิดมูลคาเพ่ิม และความสําเร็จ            
ตอองคกร  
ผลท่ีคาดวาจะไดรับจากการดําเนินโครงการ 

1.   เชิงปริมาณ สถานศึกษาในสังกัด จํานวน 19 โรงเรียน ไดรับการตรวจสอบภายในดานการเงินบัญชี เงินรายไดสถานศึกษา เงินอุดหนุนคาใชจาย    
ในการจัดการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 

2.   เชิงคุณภาพ สถานศึกษาปฏิบัติงานไดถูกตองตามกฎหมาย ระเบียบ ขอบังคับ  มติคณะรัฐมนตรี และแนวปฏิบัติท่ีเก่ียวของ  

วัตถุประสงค กิจกรรม เปาหมายโครงการ 
ตัวชี้วัดความสําเร็จ 
และคาเปาหมาย 

จํานวนงบประมาณ 
ผูรับผิดชอบ 

2563 2564 2565 
2.1  เพ่ือม่ันใจวา
สถานศึกษามีการดําเนินการ
ตามโครงการ/กิจกรรมท่ี
กําหนด และใชจายเงินเพ่ือ
การจัดการเรียนการสอนให
เปนไปตามแผนปฏิบัติการ
ประจําป 
 
 
 

ตรวจสอบภายใน
สถานศึกษา 
   - เสนอโครงการ 
   - จัดทําเครื่องมือ  
ตรวจสอบภายใน/ 
จัดทําปฏิทินการ  
ตรวจสอบภายใน 
-  ดําเนินการตรวจสอบ
ภายในตามกําหนดการ 
 

หนวยรับตรวจท่ี
กําหนด จํานวน 19 
โรง สามารถ
ปฏิบัติงานดาน
การเงิน บัญชีและ
พัสดุ รวมถึงการ
บริหารงาน
งบประมาณไดถูกตอง
ตามระเบียบฯ 

รอยละของสถานศึกษา  
ท่ีไดรับการตรวจสอบ
ภายในปฏิบัติงานได
ถูกตองตามกฎหมาย 
ระเบียบ ขอบังคับ มติ
คณะรัฐมนตรี และ    
แนวปฏิบัติท่ีเก่ียวของ 

93,000 120,000 150,000 นางสายไหม  
แกวขาว 
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วัตถุประสงค กิจกรรม เปาหมายโครงการ 
ตัวชี้วัดความสําเร็จ 
และคาเปาหมาย 

จํานวนงบประมาณ 
ผูรับผิดชอบ 

2563 2564 2565 
2.2  เพ่ือม่ันใจวาการรับ
จายเงินของสถานศึกษามี
ความรัดกุม ปฏิบัติถูกตอง
ตามระเบียบ การจัดทํา
บัญชีถูกตองสามารถควบคุม
การใชจายเงิน มีเงินคงเหลือ
ถูกตอง และการเก็บรักษา
เงินเปนไปตามระเบียบ
กําหนด 
2.3  เพ่ือม่ันใจวา
สถานศึกษามีการควบคุม 
ดูแล รักษาทรัพยสิน รัดกุม 
ถูกตอง และมีการใช
ประโยชนจากทรัพยสิน
อยางคุมคา 
2.4  เพ่ือม่ันใจวา
สถานศึกษาวางระบบ
ควบคุมภายในเพียงพอ 
เหมาะสม 
 
 
 

  - ติดตาม ประเมิน 
วิเคราะห และรายงาน
ผลการตรวจสอบ 
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วัตถุประสงค กิจกรรม เปาหมายโครงการ 
ตัวชี้วัดความสําเร็จ 
และคาเปาหมาย 

จํานวนงบประมาณ 
ผูรับผิดชอบ 

2563 2564 2565 
2.5  เพ่ือม่ันใจวา
สถานศึกษามีการรับและใช
จายเงินรายไดสถานศึกษา
เปนไปตามระเบียบและ   
หลักเกณฑท่ีกําหนด 
2.6  เพ่ือใหม่ันใจวา
สถานศึกษามีการรับและใช
จายเงินอุดหนุนคาใชจายใน
การจัดการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน
เปนไปตามระเบียบและ
หลักเกณฑท่ีกําหนด 
2.7  เพ่ือทราบปญหา
อุปสรรคในการปฏิบัติงาน 
เพ่ือใหขอเสนอแนะและ
แนวทางการปรับปรุง 
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โครงการ  พัฒนาศักยภาพบุคลากรผูปฏิบัติการดานการเงิน บัญชีและพัสดุ 

สอดคลองกับยุทธศาสตรท่ี 6  พัฒนาระบบบริหารจัดการและสงเสริมการมีสวนรวม  
หลักการและเหตุผล 
  ตามพระราชกฤษฎีการวาดวยหลักเกณฑและวิธีการบริหารกิจการบานเมืองท่ีดี พ.ศ. 2546 หมวด 3 มาตรา 11 “สวนราชการมีหนาท่ีพัฒนาความรูใน
สวนราชการ เพ่ือใหมีลักษณะเปนองคกรแหงการเรียนรูอยางสมํ่าเสมอ โดยตองรับรูขอมูลขาวสารและสามารถประมวลผลความรูในดานตางๆ เพ่ือนํามาประยุกตใชในการ
ปฏิบัติราชการไดอยางถูกตอง รวดเร็วและเหมาะสมกับสถานการณ รวมท้ังตองสงเสริมและพัฒนาความรู ความสามารถสรางวิสัยทัศนและปรับเปลี่ยนทัศนคติของ
ขาราชการ ในสังกัดใหเปนบุคลากรท่ีมีประสิทธิภาพและมีการเรียนรูรวมกัน ท้ังนี้เพ่ือประโยชนในการปฏิบัติของสวนราชการสอดคลองกับการบริหารราชการใหเกิดผล
สัมฤทธิ์ตามพระราชกฤษฎีกานี้” ประกอบกับงานดานการเงิน บัญชี และพัสดุมีข้ันตอนการปฏิบัติท่ีตองใชความละเอียดรอบคอบและดําเนินการดวยความถูกตอง รวดเร็ว
ทันตามกําหนดเวลา ภายใตหลักเกณฑและระเบียบปฏิบัติของทางราชการ ซ่ึงปจจุบันมีการปรับเปลี่ยน แกไข เพ่ิมเติม ระเบียบแนวทางการปฏิบัติงานทําใหเจาหนาท่ี
ปฏิบัติงานดานการเงิน บัญชีและพัสดุ จะตองมีความรู ความเขาใจและมีความจําเปนในการศึกษาระเบียบ แนวทางการปฏิบัติใหเทาทันกับสถานการณท่ีเปลี่ยนไป  
ผลท่ีคาดวาจะไดรับจากการดําเนินโครงการ 
  1. ผูเขารับการพัฒนามีศักยภาพในการปฏิบัติหนาท่ีงานการเงิน บัญชีและพัสดุ ไดถูกตองเปนไปตามระเบียบท่ีกําหนด 
  2. ผูเขารับการพัฒนามีโอกาสไดแลกเปลี่ยนเรียนรูประสบการณการปฏิบัติงาน ทําใหการบริหารงบประมาณเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ 
  3. เพ่ือเสริมสรางขวัญและกําลังใจในการปฏิบัติงาน 

วัตถุประสงค กิจกรรม เปาหมายโครงการ 
ตัวชี้วัดความสําเร็จ 
และคาเปาหมาย 

จํานวนงบประมาณ 
ผูรับผิดชอบ 

2563 2564 2565 
1.เพ่ือพัฒนาศักยภาพ
บุคลากรผูปฏิบัติงานดาน
การเงิน การบัญชีและการ
พัสดุ ใหมีความรูความเขาใจ
เก่ียวกับ ระเบียบ แนว
ปฏิบัติงานดานการเงิน 
บัญชี และพัสดุ ระบบ
ควบคุมภายในใหสามารถ

1.อบรมเชิงปฏิบัติการ 
ผูปฏิบัติหนาท่ีและ
ผูบริหารท่ีดูแลและ
รับผิดชอบงานการเงิน 
บัญชี และพัสดุของ
สถานศึกษาและสพม. 
16 โดยแบงเปน 2 รุนๆ
ละ 1 วัน 

1.ผูปฏิบัติหนาท่ีงาน
การเงิน บัญชีและ
พัสดุ โรงเรียนละ 3 
คน จํานวน 53 โรง
รวม 160 คน 
ผูบริหารและ
เจาหนาท่ีสพม.16 
จํานวน 10 คน รวม

1.รอยละของผูเขารับการ
อบรม สามารถนําไป
ปฏิบัติงานได 
2.รอยละของผลการเบิก
จายเงินท่ีถูกตองตาม
ระเบียบ 
3. รอยละของผูเขารับการ
อบรมงานพัสดุมีความรูความ

160,000 160,000 160,000 นางอรสร   
สุวรรณพูล 
กลุมบริหารงาน
การเงินและสินทรัพย 

148 



 
 

วัตถุประสงค กิจกรรม เปาหมายโครงการ 
ตัวชี้วัดความสําเร็จ 
และคาเปาหมาย 

จํานวนงบประมาณ 
ผูรับผิดชอบ 

2563 2564 2565 
นําไปปฏิบัติไดอยางมี
ประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน 
และสามารถดําเนินงานเพ่ือ
พรอมรับการประเมิน
คุณธรรมและความโปรงใส
ในการดําเนินงานของ
หนวยงานภาครัฐ 
2.เพ่ือพัฒนาทักษะการ
ปฏิบัติงานเชิงปฏิบัติของ
ผูปฏิบัติงานดานพัสดุใหมี
ความรูความเขาใจเก่ียวกับ
พระราชบัญญัติการจัดซ้ือ
จัดจางและการบริหารพัสดุ
ภาครัฐ พ.ศ. 2560 และ
สามารถนําไปปฏิบัติงานได 

2.อบรมเชิงปฏิบัติการผู
ปฏิบัติหนาท่ีงานพัสดุ
ของโรงเรียนและสพม. 
16 โดยแบงเปน 2 รุนๆ
ละ 1 วัน 

ท้ังสิ้น 170 คน 
2. ผูปฏิบัติหนาท่ีงาน
พัสดุ โรงเรียนละ 2 
คน จํานวน 53 โรง 
รวม 106 คน และ
เจาหนาท่ีสพม. 16 
จํานวน 4 คน รวม
ท้ังสิ้น 110 คน 

เขาใจสามารถนําไป
ปฏิบัติงานในระบบ e-GP ให
สอดคลองกับระเบียบปฏิบัติ
ได 
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โครงการ  จัดทําผลการเรียนเฉลี่ยดานงานทะเบียนวัดผลและขอมูลสารสนเทศดวยโปรแกรม  Student  2551 
สอดคลองกับยุทธศาสตรท่ี 6 พัฒนาระบบบริหารจัดการและสงเสริมการมีสวนรวม  
หลักการและเหตุผล  

ตามท่ีไดมีการตราพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ(ฉบับท่ี 3)พ.ศ. 2553และพระราชบัญญัติบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ (ฉบับท่ี 3) พ.ศ. 2553                   
ออกขอบังคับโดยกําหนดใหมีเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาและเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน จึงไดปรับระบบการจัดทํา
ฐานขอมูลผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPA) โดยมอบหมายใหสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาทําหนาท่ีกํากับ ติดตามการจัดทําฐานขอมูล เก่ียวกับการจัดทํา                   
ผลการเรียนเฉลี่ย (GPA) เพ่ือใชประกอบการคัดเลือกเขาศึกษาตอในสถาบันอุดมศึกษา (Admission) ประกอบกับสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขนพ้ืนฐาน                      
ไดมีนโยบายใหดําเนินการจัดทําขอมูลผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและการนําผลการประเมินเพ่ือใชในการวางแผนการพัฒนาคุณภาพการศึกษา และใหถือเปนนโยบายชาติ     
ซ่ึงการดําเนินการจัดทําผลการเรียนเฉลี่ยท่ีผานมา (5 ภาคเรียน) จะตองดําเนินการจัดทําขอมูลผลสัมฤทธิ์เปนภาพรวมของจังหวัด พบวาบางโรงเรียนยังมีปญหาเปน           
สวนใหญ เนื่องจากมีการเปลี่ยนบุคลากรในการดําเนินงาน เพ่ือเปนการแกปญหาใหกับสถานศึกษา เพ่ือใหการดําเนินงานเปนไปดวยความเรียบรอย สํานักงานเขตพ้ืนท่ี
การศึกษามัธยมศึกษา เขต 16 จึงไดจัดทําโครงการนี้ข้ึน 
ผลท่ีคาดวาจะไดรับจากการดําเนินโครงการ   

1. สถานศึกษาในสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 16 มีการพัฒนาระบบงานทะเบียนวัดผล 
2. สถานศึกษาตรวจสอบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเฉลี่ยของนักเรียนหลักสูตรการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 ไดดวยตนเอง 
3. แกปญหาใหกับสถานศึกษาท่ียังไมเขาใจในระบบและระเบียบการวัดและประเมินผลทางการศึกษา ได 

 

วัตถุประสงค กิจกรรม เปาหมายโครงการ 
ตัวชี้วัดความสําเร็จ 
และคาเปาหมาย 

จํานวนงบประมาณ 
ผูรับผิดชอบ 

2563 2564 2565 
1. เพ่ือจัดทําและการ
ตรวจสอบผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนเฉลี่ยของ
นักเรียนหลักสูตรแกนกลาง 
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
พุทธศักราช 2551 

1. ประชุมคณะทาํงาน
ระดับสถานศึกษาและ
ระดับเขตพื้นที ่
2. สงขอมูล GPAและ
ขอมูลผลสัมฤทธิ์ของ
โรงเรียน 

ผูรับผิดชอบการจัดทํา
ผลการเรียนเฉลี่ยของ
สถานศึกษา จํานวน 
53 คน 
 

โรงเรียนทุกโรงสงขอมูล 
GPA ทันตามกําหนดเวลา 

100,000 100,000 100,000 นางเหมือนฝน 
เก้ือหนุน 
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วัตถุประสงค กิจกรรม เปาหมายโครงการ 
ตัวชี้วัดความสําเร็จ 
และคาเปาหมาย 

จํานวนงบประมาณ 
ผูรับผิดชอบ 

2563 2564 2565 
2. เพ่ือใหโรงเรียนสามารถ
จัดทําขอมูลผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนและออก
เอกสารหลักฐาน ไดอยางมี
ประสิทธิภาพ 
 

3. สงขอมูล  GPA สิ้นป
การศึกษา 2562 
4. สรุปรายงานผลการ
ดําเนินงาน 
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โครงการ  นิเทศติดตามการจัดการเรียนการสอนภาษาอาเซียนชายแดนภาคใต (สูนานาชาติ) 
สอดคลองกับยุทธศาสตรท่ี 6 พัฒนาระบบบริหารจัดการและสงเสริมการมีสวนรวม   
หลักการและเหตุผล  

สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 16 ไดเห็นความสําคัญในการขับเคลื่อนการพัฒนารูปแบบการจัดการศึกษาในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจ
จังหวัดชายแดนภาคใต ของโรงเรียนในสังกัด 4 อําเภอ คือ อําเภอนาทวี จะนะ เทพา และสะบายอย โดยพัฒนาครูและนักเรียนในศตวรรษท่ี 21 ตอบสนองตอความ
ตองการของยุทธศาสตรชาติดานการสรางโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม การสรางความสามารถในการแขงขัน มุงเนนการการพัฒนาตนเองอยางตอเนื่องเพ่ือ
ยกระดับศักยภาพของนักเรียน โดยเฉพาะการพัฒนาทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษและภาษาอาเซียน เพ่ือเปนการเพ่ิมโอกาสในการมีงานทําในกลุมประเทศเพ่ือนบาน 
กลุมประชาคมอาเซียน ในอนาคต  
ผลท่ีคาดวาจะไดรับจากการดําเนินโครงการ 

1. สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 16 สนับสนุนการนิเทศติดตามโครงการใหเห็นเปนรูปธรรม มีการติดตามการดําเนินโครงการอยาง
ตอเนื่องบนพ้ืนฐานแนวคิด 3 ประการ ไดแก (1) “ตอยอดอดีต”  (2) “ปรับปจจุบัน” สูอนาคต และ (3) “สรางคุณคาใหมในอนาคต”  

2. ครูในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต ของโรงเรียนในสังกัด 4 อําเภอของจังหวัดสงขลา คือ อําเภอนาทวี อําเภอจะนะ อําเภอเทพา 
และอําเภอสะบายอย มีการพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนการสอนแบบบูรณาการท่ีสอดคลองกับการพัฒนานักเรียนในศตวรรษท่ี 21 ของโรงเรียนใหมีความสามารถใน
การสื่อสารภาษาอังกฤษและภาษาอาเซียน ซ่ึงจะเปนเครื่องมือในการแสวงหาความรูและประกอบอาชีพในอนาคต 

วัตถุประสงค กิจกรรม เปาหมายโครงการ 
ตัวชี้วัดความสําเร็จ 
และคาเปาหมาย 

จํานวนงบประมาณ 
ผูรับผิดชอบ 

2563 2564 2565 
1.เพ่ือนิเทศ กํากับติดตามการใช
สื่อชุดกิจกรรมการเรียนรู เ พ่ือ
พั ฒ น า ทั ก ษ ะ ก า ร อ า น
ภาษา อั งกฤษ   เ รื่ อ ง  ASEAN 
Community ของ 10 โรงเรียน
ในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจ
จังหวัดชายแดนภาคใต ใหเกิด
การพัฒนาท่ีสงผลตอโรงเรียน ครู

1.นิเทศ ติดตาม 
ประเมินผลและจัดทํา
รายงานผลการนิเทศ 
2. แตงตั้งคณะ 
กรรมการประชุมเพ่ือ
เตรียมดําเนินงานเปน
เจาภาพการจัดการ
แขงขันประกวด         

เชิงปริมาณ 
1.โรงเรียนในเขต
พัฒนาพิเศษเฉพาะ
กิจจังหวัดชายแดน
ภาคใต  จํานวน  
10  โรง 
เชิงคุณภาพ 

1. มีนิเทศติดตามการ
ดําเนินโครงการแบบ
พัฒนา ตอยอด เกิด
คุณคา 
2. โรงเรียน ครูและ
นักเรียนในเขตพัฒนา
พิเศษเฉพาะกิจจังหวัด
ชายแดนภาคใต ของโรง

130,000 140,000 150,000 นางเปรมจิต 
กลอมสุข 

และ 
คณะ

ศึกษานิเทศก 
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วัตถุประสงค กิจกรรม เปาหมายโครงการ 
ตัวชี้วัดความสําเร็จ 
และคาเปาหมาย 

จํานวนงบประมาณ 
ผูรับผิดชอบ 

2563 2564 2565 
และนักเรียนอยางตอเนื่อง  
2. เ พ่ือพัฒนาครู ในเขตพัฒนา
พิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดน
ภาคใต และโรงเรียนในสังกัดไดใช
ความรูความสามารถดานการอาน
ภาษาอังกฤษ และภาษาอาเซียนสู
ความเปนเลิศบนเวทีการแขงขัน
ระดับนานาชาติ 
 
 

นวตกรรมการพัฒนาการ
อานภาษาอังกฤษและ
ภาษาอาเซียนของครู 
และการแขงขันยอดนัก
อาน เวทีแขงขันระดับ 
ASEAN  
3. ประชาสัมพันธเพ่ือจัด
งานประกวดนวตกรรม
การพัฒนาการอาน
ภาษาอังกฤษและภาษา
อาเซียน และการแขงขัน
ยอดนักอาน เวทีแขงขัน
ระดับ ASEAN  
4. จัดเวทีการประกวด
นวตกรรมของครูและจัด
งานแขงขันทักษะการ
อานระดับนานาชาติ 
4. ประเมินผลและจัดทํา
รายงานโครงการ/
ประชาสัมพันธผลงาน 

1.ศึกษานิเทศกมี
การพัฒนารูปแบบ
ในการนิเทศติดตาม
การดําเนินโครงการ 
2.บุคลากรทางการ
ศึกษาและนักเรียน
ในจังหวัดชายแดน
ภาคใต ไดพัฒนา
ทักษะภาษาอังกฤษ
และภาษาอาเซียน 
 
 

ในสังกัด 10 โรงเรียน 
เกิดการพัฒนาท่ีเห็นเปน
รูปธรรม เปนท่ีประจักษ
ในระดับ สพม.16 และ
ระดับ ASEAN  
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โครงการ  พัฒนาระบบขอมูลสารสนเทศ (พัฒนาการบริหารจัดการศึกษาใหมีประสิทธิภาพ) 
สอดคลองกับยุทธศาสตรท่ี 6 พัฒนาระบบบริหารจัดการและสงเสริมการมีสวนรวม 
หลักการและเหตุผล  

ขอมูลสารสนเทศทางการศึกษาท่ีถูกตอง ครบถวน เปนปจจุบัน จะชวยในการบริหารจัดการและการพัฒนาคุณภาพการศึกษา ปจจุบันการจัดทําระบบ
สารสนเทศเก่ียวกับขอมูลนักเรียน ขอมูลบุคลากร ขอมูลสถานศึกษา/สิ่งกอสราง ขอมูลผลการเรียน เปนตน มีหนวยงานท่ีรับผิดชอบหลายหนวยงาน ทําใหเกิดการขอ
ขอมูลจากโรงเรียนซํ้าซอน โรงเรียนตองดําเนินการเรื่องเดิมซํ้าๆ ควรมีศูนยกลางขอมูลท่ีรวมขอมูลพ้ืนฐานตาง ๆ ท่ีถูกตอง เปนระบบ เปนปจจุบันท่ีทุกหนวยงานในสังกัด
สามารถนําใชได เพ่ือใหหนวยงานสามารถใชขอมูลใหเกิดประโยชนตอการดําเนินนโยบายได 
ผลท่ีคาดวาจะไดรับจากการดําเนินโครงการ  

สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 16 มีขอมูลและสารสนเทศท่ีถูกตอง เปนระบบ เปนปจจุบัน ครอบคลุมภารกิจ ในการบริหารจัดการ
การศึกษาเพ่ือพัฒนาคุณภาพการศึกษา 

วัตถุประสงค กิจกรรม เปาหมายโครงการ 
ตัวชี้วัดความสําเร็จ 
และคาเปาหมาย 

จํานวนงบประมาณ 
ผูรับผิดชอบ 

2563 2564 2565 
เพ่ือใหสํานักงาน 
เขตพ้ืนท่ี
การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 
16 และ
สถานศึกษาใน
สังกัดมีขอมูล
สารสนเทศท่ีมี
ความถูกตอง 
สมบูรณ และ
เปนปจจุบัน 
 

การจัดทําขอมูลสารสนเทศในการ
บริหารและการจัดการศึกษา เพ่ือ
พัฒนาคุณภาพของสํานักงานเขต
พ้ืนท่ีการศึกษา 
วิธีดําเนินการ 
1. แตงตั้งคณะทํางานการจัดทํา
ขอมูลสารสนเทศในการบริหารและ
การจัดการศึกษาระดับเขต 
- จัดทําคําสั่งแตงตั้งคณะทํางานการ
จัดทําขอมูลสารสนเทศในการ
บริหารและการจัดการศึกษาระดับ
เขต (ผอ.เขต/รอง ผอ.เขต/ผอ.กลุม 

 
 
 
 
 
1. ประชุมคณะทํางานฯ 
จํานวน 20 คน 
จํานวน 1 ครั้ง 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
1. ขอมูลนักเรียนในโรงเรียน
สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ี
การศึกษามัธยมศึกษา เขต 
16 เปนปจจุบันรอยละ 90 
2. ขอมูลสิ่งกอสราง
สิ่งกอสรางของโรงเรียน
สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ี

80,000 80,000 80,000 นางสาว 
มานิดา นุยเล็ก 
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วัตถุประสงค กิจกรรม เปาหมายโครงการ 
ตัวชี้วัดความสําเร็จ 
และคาเปาหมาย 

จํานวนงบประมาณ 
ผูรับผิดชอบ 

2563 2564 2565 
 
 
 
 
 
 

ทุกกลุม/ผูแทนผูบริหาร/
ผูทรงคุณวุฒิ/ครู/จนท. 2 คน) 
2.ประชุมคณะทํางานฯ 
 - จัดประชุมคณะทํางานฯ จํานวน 
1 ครั้ง  
3. จัดทําแนวทางมาตรการจัดทํา
ขอมูลของสถานศึกษา  
4. ลงพ้ืนท่ีตรวจติดตามความ
ถูกตองครบถวน ในการจัดทําขอมูล
นักเรียน/สิ่งกอสรางของสถานศึกษา 
53 โรง จํานวน 8 ครั้ง 4 คณะๆ ละ 
3 คน(จนท. 2 คน, พขร. 1 คน) 
5. ประชุมคณะทํางานฯ เพ่ือ
วิเคราะหสรุปผลการดําเนินงาน 
จํานวน 1 ครั้ง และจัดทําเอกสาร
ขอมูล/สรุปผลการลงพ้ืนท่ี 

 
 
 
 
 
 
 
2. คณะทํางานฯ และ 
พขร. คณะละ 3 คน x 4 
คณะ รวม 12 คน เวลา 
8 วัน 
 
3. เอกสารสารสนเทศ
ทางการศึกษา ป
การศึกษา 2562 
รูปแบบไฟล
อิเล็กทรอนิกส 

การศึกษามัธยมศึกษา เขต 
16 ในโปรแกรม B-OBEC 
ถูกตองครบถวนเปนปจจุบัน 
รอยละ 90 
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โครงการพัฒนาประสิทธิภาพดานนโยบายและแผน 

สอดคลองกับยุทธศาสตรท่ี 6  พัฒนาระบบบริหารจัดการและสงเสริมการมีสวนรวม  
หลักการและเหตุผล  

พระราชกฤษฎีกาวาดวยหลักเกณฑและวิธีการบริหารกิจการบานเมืองท่ีดี (ฉบับท่ี 2) พ.ศ.  2562 กําหนดใน มาตรา 4 ใหยกเลิกความในวรรคหนึ่ง             
ของมาตรา 16 แหงพระราชกฤษฎีกาวาดวยหลักเกณฑและวิธีการบริหารกิจการบานเมืองท่ีดี พ.ศ. 2546 และใหใชความตอไปนี้แทน มาตรา 16 ใหสวนราชการจัดทํา                   
แผนปฏิบัติราชการของสวนราชการนั้นโดยจัดทําเปนแผนหาปซ่ึงตองสอดคลองกับยุทธศาสตรชาติ แผนแมบท แผนการปฏิรูปประเทศ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แหงชาติ นโยบายของคณะรัฐมนตรีท่ีแถลงตอรัฐสภา และแผนอ่ืนท่ีเก่ียวของ และมาตรา 9 ในวาระเริ่มแรก การจัดทําแผนปฏิบัติราชการของสวนราชการเปนแผนหาป                
ตามมาตร 16 แหงพระราชกฤษฎีการวาดวยหลักเกณฑและวิธีการบริหารกิจการบานเมืองท่ีดี พ.ศ. 2546 ซ่ึงแกไขเพ่ิมเติมโดย พระราชกฤษฎีกานี้ ใหจัดทําเปนแผนสามป
โดยมีหวงระยะเวลาตั้งแตปงบประมาณ พ.ศ. 2563 ถึงปงบประมาณ พ.ศ. 2565 ดังนั้นในการดําเนินการในสวนท่ีเก่ียวของตองมีรายละเอียดทิศทางการพัฒนาท่ีชัดเจน 
ผูเก่ียวของมีสวนรวมในการใหแนวคิด แนวทางการพัฒนาพรอมการกํากับติดตามผลการดําเนินงานประจําปงบประมาณเผยแพรสูสาธารณชนตอไปจึงไดจัดทําโครงการนี้ข้ึน 
ผลท่ีคาดวาจะไดรับจากการดําเนินโครงการ  
  สถานศึกษาจัดการเรียนการสอนไดอยางมีประสิทธิภาพ สอดคลองตามนโยบายรัฐบาล กระทรวงศึกษาธิการ และคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 

วัตถุประสงค กิจกรรม เปาหมายโครงการ 
ตัวชี้วัดความสําเร็จ 
และคาเปาหมาย 

จํานวนงบประมาณ 
ผูรับผิดชอบ 

2563 2564 2565 
1.เพ่ือสงเสริมให
สถานศึกษาจัดทํา
แผนพัฒนาการศึกษา
สอดคลองตาม
นโยบาย และสามารถ
ดําเนินการไดอยางมี
ประสิทธิภาพ 
2. เพ่ือใหมีการ
ดําเนินการบริหาร
จัดการ และพัฒนา

1.อบรมการพัฒนาประสิทธิภาพการ
จัดทําแผนพัฒนาการศึกษาของ
สถานศึกษา 
2.จัดทํา/ทบทวนแผนพัฒนา
การศึกษา 
3. จัดทํารายละเอียดตัวชี้วัดตาม
แผนพัฒนาการศึกษา 
4. กํากับ ติดตามการประเมินผลการ
ดําเนินงานประจําปงบประมาณ 
 

-ผูรับผิดชอบในการ
จัดทําแผนของ
สถานศึกษา จํานวน 
53 โรงเรียน 
-คณะทํางาน จํานวน 
30 คน 
-เอกสารเผยแพร 

-รอยละ100ของ
สถานศึกษาจัดทํา
แผนพัฒนาการศึกษา
ไดอยางมี
ประสิทธิภาพ 
-สํานักงานเขตพ้ืนท่ี
การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 16 
มีแผนพัฒนา
การศึกษาท่ี

200,000 200,000 200,000 นางจรรญาบุตร 
ออนจันแกว 
นางสาว 
ปุณญภาภัทร  
เกษตรสุนทร 
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วัตถุประสงค กิจกรรม เปาหมายโครงการ 
ตัวชี้วัดความสําเร็จ 
และคาเปาหมาย 

จํานวนงบประมาณ 
ผูรับผิดชอบ 

2563 2564 2565 
การศึกษาใหสอดคลอง
กับนโยบายรัฐบาล 
กระทรวงศึกษาธิการ 
และคณะกรรมการ
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน  
3.เพ่ือกํากับ ติดตาม
ผลการดําเนินงาน ท่ีมี
ประสิทธิภาพ 

5. ประชุมปฏิบัติการสรุปผลการ
ดําเนินงานประจําปงบประมาณ 
6. จัดทําเอกสารเผยแพร 

สอดคลองตาม
นโยบายและสามารถ
ดําเนินงานตามแผน
ไดอยางมี
ประสิทธิภาพ 
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โครงการ   การบริหารจัดการสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาตามมาตรฐานสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา 
สอดคลองกับยุทธศาสตรท่ี 6  พัฒนาระบบบริหารจัดการและสงเสริมการมีสวนรวม  
หลักการและเหตุผล  
  สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา เปนสวนราชการท่ีมีความสําคัญยิ่งในการกํากับดูแลและสนับสนุน สงเสริมการจัดการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ท้ังใน        
เชิงปริมาณและคุณภาพ โดยมีเปาหมายหลักอยูท่ีการใหบริการทางการศึกษาแกประชากรวัยเรียนในระดับการศึกษาข้ันพ้ืนฐานอยางท่ัวถึง มีคุณภาพ และไมเก็บคาใชจาย 
ซ่ึงเปนไปตามพระราชบัญญัติรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย และพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ.2542 
  สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ไดประกาศมาตรฐานสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา พ.ศ.2560  เพ่ือนํามาใชเปนเครื่องมือในการ
ติดตาม ประเมินผลการบริหารและการจัดการศึกษาของสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา ใหดําเนินการไปในทิศทางเดียวกัน ซ่ึงประกอบดวย 3 มาตรฐาน 14 ตัวบงชี้ ใน
ปงบประมาณ 2560 ดังนั้นสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาสมควรไดรับการพัฒนาใหเกิดคุณภาพตามคุณลักษณะหรือการปฏิบัติงานเพ่ือใหเกิดผลตามตัวบงชี้ สงผลให
สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาสามารถบริหารจัดการศึกษาไดอยางมีคุณภาพในระดับดีมากข้ึนไป ในปงบประมาณ 2563 สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 16 
จึงไดจัดทําโครงการบริหารจัดการสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาตามมาตรฐานสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาข้ึน เพ่ือเปนประโยชนในการดําเนินงานใหเกิดผลอยางมี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
ผลท่ีคาดวาจะไดรับจากการดําเนินโครงการ  
    สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 16 มีคุณภาพตามเกณฑมาตรฐานสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา และมีขอมูลผลการดําเนินงานท่ีถูกตอง 
ครบถวน และผลการประเมินตนเองตามเกณฑมาตรฐานสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา พ.ศ.2560 มีคุณภาพอยูในระดับดีมากข้ึนไป  

วัตถุประสงค กิจกรรม เปาหมายโครงการ 
ตัวชี้วัดความสําเร็จ 
และคาเปาหมาย 

จํานวนงบประมาณ 
ผูรับผิดชอบ 

2563 2564 2565 
1. เพ่ือยกระดับคุณภาพ
การปฏิบัติงานของ
สํานักงานเขตพ้ืนท่ี
การศึกษา 
2. เพ่ือจัดทํารายงาน
การประเมินตนเอง 
(Self Assessment) 

กิจกรรมท่ี 1  
1. ประชุมคณะทํางาน
ผูรับผิดชอบตัวบงชี้ตาม
มาตรฐานสํานักงานเขต
พ้ืนท่ีการศึกษา 
2. ประชุมคณะทํางาน
ผูรับผิดชอบตัวชี้วัดตาม

-คณะทํางานผูกํากับ
ดูแล/ผูรับผิดชอบตัว
บงชี้ จํานวน 50 คน 
มีความรู ความเขาใจ
และสามารถใช
เครื่องมือในการ
บริหารจัดการศึกษา

- สํานักงานเขตพ้ืนท่ี
การศึกษามัธยมศึกษา 
เขต 16 มีคุณภาพตาม
เกณฑมาตรฐาน
สํานักงานเขตพ้ืนท่ี
การศึกษา และมีขอมูล
การดําเนินงานท่ีถูกตอง 

30,000 30,000 30,000 -นางพิสษฐณัฐฐา แฮรริ่ง 
-นางสาวณัตถญา บัวงาม 

158 



 
 

วัตถุประสงค กิจกรรม เปาหมายโครงการ 
ตัวชี้วัดความสําเร็จ 
และคาเปาหมาย 

จํานวนงบประมาณ 
ผูรับผิดชอบ 

2563 2564 2565 
สํานักงานเขตพ้ืนท่ี
การศึกษา                 
จํานวน 3 มาตรฐาน                     
14 ตัวบงชี้ 
 
 
 
 
 
 
 
 

มาตรการปรับปรุง
ประสิทธิภาพในการปฏิบัติ
ราชการ 
เพ่ือชี้แจงสรางความรูความ
เขาใจเก่ียวกับเครื่องมือ
การดําเนินงานและ
มอบหมายภารกิจ
ผูรับผิดชอบตัวชี้วัด 
ประจําป 
กิจกรรมท่ี 2 
1. ประชุมคณะกรรมการ

ตรวจสอบ กลั่นกรองการ
รายงานผลการดําเนินงาน
ตามมาตรฐานสํานักงาน
เขตพ้ืนท่ีการศึกษา เพ่ือ
พิจารณาตรวจสอบ 
กลั่นกรอง การรายงานผล
การดําเนินงานฯ และ
จัดทําขอมูลเอกสารอางอิง                        
รายตัวบงชี้ 
 ในไตรมาสท่ี 1 
  

ตามภารกิจรวมกันได
อยางมีประสิทธิภาพ 
สงผลตอคุณภาพการ
บริหารจัดการ
สํานักงานเขตพ้ืนท่ี
การศึกษา 

ครบถวน และผลการ
ประเมินตนเองตามเกณฑ
มาตรฐานสํานักงานเขต
พ้ืนท่ีการศึกษา                     
อยูในระดับคุณภาพดีมาก
ข้ึนไป 
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วัตถุประสงค กิจกรรม เปาหมายโครงการ 
ตัวชี้วัดความสําเร็จ 
และคาเปาหมาย 

จํานวนงบประมาณ 
ผูรับผิดชอบ 

2563 2564 2565 
2.ประชุมคณะกรรมการ
ตรวจสอบ กลั่นกรองการ
รายงานผลการดําเนินงาน
ตามมาตรฐานสํานักงาน 
เขตพ้ืนท่ีการศึกษา 
เพ่ือพิจารณาตรวจสอบ 
กลั่นกรอง การรายงานผล
การดําเนินงานฯ และ
จัดทําขอมูลเอกสารอางอิง
ราย ตัวบงชี้ในไตรมาสท่ี 2 

 
 
 
 
 
 
 

 3. ประชุมคณะกรรมการ
ตรวจสอบ กลั่นกรองการ
รายงานผลการดําเนินงาน
ตามมาตรฐานสํานักงาน 
เขตพ้ืนท่ีการศึกษา 
เพ่ือพิจารณาตรวจสอบ 
กลั่นกรอง การรายงานผล
การดําเนินงานฯ และ
จัดทําขอมูลเอกสารอางอิง                        
รายตัวบงชี้ 
 ในไตรมาสท่ี 3 
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วัตถุประสงค กิจกรรม เปาหมายโครงการ 
ตัวชี้วัดความสําเร็จ 
และคาเปาหมาย 

จํานวนงบประมาณ 
ผูรับผิดชอบ 

2563 2564 2565 
4. ประชุมคณะกรรมการ
ตรวจสอบ กลั่นกรองการ
รายงานผลการดําเนินงาน
ตามมาตรฐานสํานักงาน 
เขตพ้ืนท่ีการศึกษา 
เพ่ือพิจารณาตรวจสอบ 
กลั่นกรอง การรายงานผล
การดําเนินงานฯ ใน 
ไตรมาสท่ี 4                   

 
 
 
 
 
 
 

กิจกรรมท่ี 3 
 1. จัดทําเอกสารคูมือและ
เครื่องมือการดําเนินงาน
ตามมาตรฐานสํานักงาน
เขตพ้ืนท่ีการศึกษา 
2. จัดทําเอกสารคูมือและ
เครื่องมือการดําเนินงาน
ตัวชี้วัดตามมาตรการ
ปรับปรุงประสิทธิภาพใน
การปฏิบัติราชการ  
กิจกรรมท่ี 4 
จัดทําเอกสารสรุปรายงาน
ผลการดําเนินงานตาม
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วัตถุประสงค กิจกรรม เปาหมายโครงการ 
ตัวชี้วัดความสําเร็จ 
และคาเปาหมาย 

จํานวนงบประมาณ 
ผูรับผิดชอบ 

2563 2564 2565 
มาตรฐานสํานักงาน 
เขตพ้ืนท่ีการศึกษา
ประจําป/และเอกสาร
สรุปผลการดําเนินงาน
ตัวชี้วัดตามมาตรการ
ปรับปรุงประสิทธิภาพใน
การปฏิบัติราชการประจําป
และเอกสารสรุปผลการ
ดําเนินงานตัวชี้วัดตาม
มาตรการปรับปรุง
ประสิทธิภาพในการปฏิบัติ
ราชการประจําป 
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โครงการ  สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาคุณธรรม (องคกรคุณธรรม) ตนแบบ 
สอดคลองกับยุทธศาสตรท่ี 6  พัฒนาระบบบริหารจัดการและสงเสริมการมีสวนรวม  
หลักการและเหตุผล  

ตามแผนพัฒนาการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ ฉบับท่ี 12 (พ.ศ.2560-2564) โดยมุงเนนการปลูกฝงระเบียบวินัย คุณธรรม จริยธรรม คานิยม          
พึงประสงค สงเสริมใหคนในสังคมมีคุณธรรม เพ่ือเสริมสรางความเขมแข็งจากภายใน ใหคุณธรรมนําการพัฒนา ทําใหสังคมไทยมีความม่ันคง ม่ังค่ัง และยั่งยืน และเปน
สังคมแหงคุณธรรม ซ่ึงแผนพัฒนานี้เปนแนวทางในการปฏิบัติงานใหกับสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 16 สูการเปนองคกรคุณธรรมตนแบบใน
ปงบประมาณ พ.ศ.2562 นั้น เพ่ือเปนการสืบสาน ตอยอดและพัฒนาดานคุณธรรมอยางแทจริง ในป พ.ศ.2563 จึงตองมีการขับเคลื่อนสรางเครือขายสํานักงานเขตพ้ืนท่ี
การศึกษาคุณธรรมเครือขายตอไป การสรางพฤติกรรมความเชื่อม่ันใหกับบุคลากรทุกคนในการขับเคลื่อนครั้งนี้ ตองอาศัยการระดมความคิดเห็น การถอดบทเรียน การ           
ดูแบบอยางในการปฏิบัติขององคกรตางๆ ขยายการมีสวนรวม เพราะแตละองคกรมีความแตกตางในเรื่องแนวคิด กิจกรรม แตเปาหมาย จะเปนไปในทิศทาง และ
เจตนารมณเดียวกัน ในการเพ่ิมเครือขายองคกรคุณธรรมในพ้ืนท่ีใกลเคียง ดังนั้นจําเปนอยางยิ่งท่ีจะตองอาศัยการแลกเปลี่ยนเรียนรูกับองคกรคุณธรรมท่ีมีความโดดเดนใน
เรื่องการสรางเครือขายจนเกิดเปนแนวปฏิบัติของแกนนําขับเคลื่อนสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาคุณธรรม ท่ีเปนอัตลักษณ สามารถท่ีจะนําไปสูการสรางเครือขายองคกร
คุณธรรมตนแบบได 

สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 16 จึงไดจัดทําโครงการสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาคุณธรรม (องคกรคุณธรรม) ตนแบบ ข้ึน เพ่ือสรางเปน
โอกาสใหบุคลากรทุกคนไดรวมกันถอดบทเรียนจากการดําเนินงานท่ีผานมา และแลกเปลี่ยนเรียนรูเก่ียวกับการขยายเครือขายองคกรคุณธรรมจากหนวยงานท่ีผลการ
ปฏิบัติท่ีเปนแบบอยางได เพ่ือเปนขอมูลในการวางแผนขับเคลื่อนและขยายเครือขายสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาคุณธรรมตอไป  
ผลท่ีคาดวาจะไดรับจากการดําเนินโครงการ   

1. ไดรูปแบบและแนวทางการพัฒนาสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาคุณธรรม “องคกรคุณธรรม” ตนแบบตอไป                   
  2. ไดแนวทางการขยายเครือขายคุณธรรม ของสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาคุณธรรม สูครอบครัว ชุมชนและสังคม 
  3. บุคลากรสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 16 มีคุณธรรม จริยธรรมเปนแบบอยางท่ีดีใหแกโรงเรียน ชุมชน และสังคม 

4. สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 16 มีผลการปฏิบัติงานท่ีมีคุณภาพสูงข้ึน 
5. ครู ผูบริหาร และบุคคลภายนอกมีความพึงพอใจในการใหบริการของสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 16 มากข้ึน 
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วัตถุประสงค กิจกรรม เปาหมายโครงการ 
ตัวชี้วัดความสําเร็จ 
และคาเปาหมาย 

จํานวนงบประมาณ 
ผูรับผิดชอบ 

2563 2564 2565 
1. เพ่ือถอดบทเรียนการ
พัฒนาสํานักงานเขตพ้ืนท่ี
การศึกษาคุณธรรม “องคกร
คุณธรรม” ตนแบบสูการ
วางแผนพัฒนาสํานักงาน
เขตพ้ืนท่ีการศึกษาคุณธรรม 
“องคกรคุณธรรม” ตนแบบ 
ปตอไป 
2. เพ่ือแลกเปลี่ยนเรียนรู
การขยายเครือขายคุณธรรม 
ของสํานักงานเขตพ้ืนท่ี
การศึกษาคุณธรรม                    
สูครอบครัว ชุมชนและ
สังคม 
3. เพ่ือกําหนดแนวทางและ
ดําเนินกิจกรรมสรางความดี
ตามคุณธรรมหลักและ        
แนวปฏิบัติของสํานักงาน
เขตพ้ืนท่ีการศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 16 
“ระเบียบวินัย จิตอาสา 
พอเพียง” 

1. ประชุมปฏิบัติการ
ถอดบทเรียนการ
พัฒนาสํานักงานเขต
พ้ืนท่ีการศึกษา
คุณธรรม “องคกร
คุณธรรม” ตนแบบ 
2. แลกเปลี่ยนเรียนรู
การขยายเครือขาย
คุณธรรม ของการ
พัฒนาสํานักงาน     
เขตพ้ืนท่ีการศึกษา
คุณธรรมสูครอบครัว 
ชุมชนและสังคม 
3. กิจกรรมเสริมสราง
ความดี  
4. ประชุมปฏิบัติการ
ครอบครัวคุณธรรม     
5. พัฒนาแหลงเรียนรู
เชิงคุณธรรม 
6. เปดองคกรคุณธรรม 
ประจําป            

เชิงปริมาณ 
- บุคลากรสํานักงาน
เขตพ้ืนท่ีการศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 16 
จํานวน 82 คน 
 
เชิงคุณภาพ 
- บุคลากรสํานักงาน
เขตพ้ืนท่ีการศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 16 
มีการถอดบทเรียน
การพัฒนาสํานักงาน
เขตพ้ืนท่ีการศึกษา
คุณธรรม “องคกร
คุณธรรม” ตนแบบ ป 
2562 สูการวางแผน
พัฒนาสํานักงาน              
เขตพ้ืนท่ีการศึกษา
คุณธรรม “องคกร
คุณธรรม” ตนแบบ 
- บุคลากรสํานักงาน
เขตพ้ืนท่ีการศึกษา

1. รอยละ 100 ของ
บุคลากรสํานักงานเขต
พ้ืนท่ีการศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 16 มี
ความตระหนักและ
ความรูความเขาใจในการ
พัฒนาสํานักงานเขตพ้ืนท่ี
การศึกษาคุณธรรม ใน
ระดับดี 
2. สํานักงานเขตพ้ืนท่ี
การศึกษามัธยมศึกษา 
เขต 16 มีคุณธรรมหลัก              
3 ประการ และแนว
ปฏิบัติของทุกกลุมงาน 
3. รอยละ 90 ของ
บุคลากร สังกัดสํานักงาน
เขตพ้ืนท่ีการศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 16 มี
การปฏิบัติตนตาม
คุณธรรมหลักและแนว
ปฏิบัติตนท่ีไดกําหนดไว 
ในระดับดี 

835,450 800,000 800,000 นางเหมือนฝน 
เก้ือหนุน 
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วัตถุประสงค กิจกรรม เปาหมายโครงการ 
ตัวชี้วัดความสําเร็จ 
และคาเปาหมาย 

จํานวนงบประมาณ 
ผูรับผิดชอบ 

2563 2564 2565 
 
4. เพ่ือขยายเครือขาย
คุณธรรมสูครอบครัว
คุณธรรม ของบุคลากร
สํานักงานเขตพ้ืนท่ี
การศึกษามัธยมศึกษา    
เขต 16 
5. เพ่ือพัฒนานักงาน     
เขตพ้ืนท่ีการศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 16 ใหเปน
แหลงเรียนรูเชิงคุณธรรม 
 
 
 
 
 
 
 
 

มัธยมศึกษา เขต 16 
รวมแลกเปลี่ยนเรียนรู
การขยายเครือขาย
คุณธรรม ของ
สํานักงานเขตพ้ืนท่ี
การศึกษาคุณธรรม  
สูครอบครัว ชุมชน
และสังคม 
- บุคลากรสํานักงาน
เขตพ้ืนท่ีการศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 16 
ออกแบบและดําเนิน
กิจกรรมเสริมสราง
ความดี ตามคุณธรรม
หลักและแนวปฏิบัติท่ี
กําหนดไว 
- บุคลากรสํานักงาน
เขตพ้ืนท่ีการศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 16 
เขารวมกิจกรรม
ครอบครัวคุณธรรม 
และดําเนินกิจกรรม

4. สํานักงานเขตพ้ืนท่ี
การศึกษามัธยมศึกษา 
เขต 16 ไดรับการพัฒนา
เปนแหลงเรียนรูเชิง
คุณธรรม 
5. สํานักงานเขตพ้ืนท่ี
การศึกษามัธยมศึกษา 
เขต 16 มีเครือขาย
คุณธรรมเพ่ิมมากข้ึน 
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วัตถุประสงค กิจกรรม เปาหมายโครงการ 
ตัวชี้วัดความสําเร็จ 
และคาเปาหมาย 

จํานวนงบประมาณ 
ผูรับผิดชอบ 

2563 2564 2565 
เสริมสรางความดีตาม
คุณธรรมหลักของ
สํานักงานเขตพ้ืนท่ี
การศึกษามัธยมศึกษา 
เขต 16 “ระเบียบ
วินัย จิตอาสา 
พอเพียง” 
- สํานักงานเขตพ้ืนท่ี
การศึกษามัธยมศึกษา 
เขต 16 เปนแหลง
เรียนรูเชิงคุณธรรม
ดานระเบียบวินัย              
จิตอาสา พอเพียง 
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โครงการ อบรมหลักสูตรพนักงานเจาหนาท่ีสงเสริมความประพฤตินักเรียนและนักศึกษา (พสน.)  
สอดคลองยุทธศาสตร 6 พัฒนาระบบบริหารจัดการและสงเสริมการมีสวนรวม 
หลักการและเหตุผล   

เพ่ือการปฏิบัติงานตาม พรบ.คุมครองเด็ก พ.ศ.2546 ไดอยางถูกตองและแมนยํา จึงตองมีการอบรมพนักงานสงเสริมความประพฤตินักเรียนและนักศึกษา 
เพ่ือควบคุมความประพฤตินักเรียนและนักศึกษา  และสามารถติดตาม/ชวยเหลือนักเรียนไดทันทวงที 
ผลท่ีไดรับจากการดําเนินโครงการ  

1. ผูเขารับการอบรมไดรับความรูความเขาใจเก่ียวกับนโยบาย กฎหมาย ระเบียบตางๆท่ีเก่ียวของกับการดําเนินงาน 
   2. ผูเขารับการอบรมสามารถนําความรูไปใชในงานสงเสริมความประพฤตินักเรียนและนักศึกษา 
   3. มีเครือขายการปฏิบัติงานดานการสงเสริมความประพฤตินักเรียนและนักศึกษาใน สพม.เขต 16 

วัตถุประสงค กิจกรรม เปาหมายโครงการ 
ตัวชี้วัดความสําเร็จ 
และคาเปาหมาย 

จํานวนงบประมาณ 
ผูรับผิดชอบ 

2563 2564 2565 

1. เพ่ือใหผูเขารับการอบรม
ไดรับความรูความเขาใจ
เก่ียวกับนโยบายกฎหมาย
ระเบียบตางๆท่ีเก่ียวของกับ
พนักงานเจาหนาท่ีสงเสริม
ความประพฤตินักเรียนและ
นักศึกษา 
2. เพ่ือใหผูเขารับการอบรม
สามารถนําความรูไปใชในการ
สงเสริมความประพฤติ
นักเรียนและนักศึกษา 
ปราศจากอบายมุขและ 

อบรมหลักสูตร
พนักงานเจาหนาท่ี
สงเสริมความประพฤติ
นักเรียนและนักศึกษา 
ประจําป 2563  
จํานวน 3 วัน 
 

โรงเรียนในสังกัด สพม. 16 
จํานวน 53 โรงๆละ 1 คน 
ประกอบดวย  
1. ผอ.รร.,รองผอ.ร.ร.หรือ 
2. ครูฝายปกครองหรือ
งานกิจการนักเรียน 
รวมผูเขาอบรม 53 คน 
3. เจาหนาท่ีดําเนินงาน
โครงการฯ จํานวน 7 คน 
รวมท้ังสิ้น 60 คน 

รอยละ90ของผูเขารับ
การอบรมไดรับความรู
ความเขาใจเก่ียวกับ
นโยบาย กฎหมาย 
ระเบียบตางๆ และ
สามารถนําความรูไปใช
ในงานสงเสริมความ
ประพฤตินักเรียนและ
นักศึกษา ปราศจาก
อบายมุขสิ่งเสพติด   
รวมจํานวนไมนอยกวา 
46 คน 

129,050.- 129,050.- 129,050.- นายเกียรติพันธ  
หนูทอง 
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วัตถุประสงค กิจกรรม เปาหมายโครงการ 
ตัวชี้วัดความสําเร็จ 
และคาเปาหมาย 

จํานวนงบประมาณ 
ผูรับผิดชอบ 

2563 2564 2565 

สิ่งเสพติดไดอยางมี
ประสิทธิภาพ 
3. เพ่ือสรางเครือขาย
ปฏิบัติงานดานการสงเสริม
ความประพฤติฯ 
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โครงการ อบรมหลักสูตรทบทวนและการวางแผนการดําเนินงานของพนักงานเจาหนาท่ีสงเสริมความประพฤตินักเรียนและนักศึกษา (พสน.) 
สอดคลองยุทธศาสตร 6 พัฒนาระบบบริหารจัดการและสงเสริมการมีสวนรวม 
หลักการและเหตุผล   

เพ่ือการปฏิบัติงานตาม พรบ.คุมครองเด็ก พ.ศ.2546 ไดถูกตองแมนยําไมผิดพลาด จึงตองมีการอบรมทบทวนการปฏิบัติงานของพนักงานสงเสริม    
ความประพฤตินักเรียนและนักศึกษา  เพ่ือควบคุมความประพฤตินักเรียน และสามารถติดตาม/ชวยเหลือนักเรียนไดทันทวงที 
ผลท่ีไดรับจากการดําเนินโครงการ  

1. ผูเขารับการอบรมไดทบทวนความรูความเขาใจเก่ียวกับนโยบาย กฎหมาย ระเบียบตางๆท่ีเก่ียวของกับการดําเนินงาน 
  2. ผูเขารับการอบรมสามารถนําความรูไปใชในงานสงเสริมความประพฤตินักเรียนและนักศึกษา 
   3. เพ่ิมเครือขายการปฏิบัติงานดานการสงเสริมความประพฤตินักเรียนและนักศึกษาใน สพม.เขต 16 

วัตถุประสงค กิจกรรม เปาหมายโครงการ 
ตัวชี้วัดความสําเร็จ 
และคาเปาหมาย 

จํานวนงบประมาณ 
ผูรับผิดชอบ 

2563 2564 2565 

1. เพ่ือใหผูเขารับการ
ทบทวนความรู ไดรับความรู
ความเขาใจเก่ียวกับนโยบาย
กฎหมายระเบียบตางๆท่ี
เก่ียวของกับพนักงาน
เจาหนาท่ีสงเสริมความ
ประพฤตินักเรียนและ
นักศึกษา 
2. เพ่ือใหผูเขารับการ
ทบทวนความรูสามารถนํา
ความรูไปใชในการสงเสริม
ความประพฤตินักเรียนและ

อบรมหลักสูตร
ทบทวนและวาง
แผนการดําเนินงาน
ของพนักงาน
เจาหนาท่ีสงเสริม
ความประพฤติ
นักเรียนและ
นักศึกษา (ของรุนท่ี
1-2) จํานวน 1 วัน 

ผูท่ีเคยผานการอบรม
หลักสูตร พสน.(รุนท่ี1-
2) ประกอบดวย   
ผูอํานวยการโรงเรียน 
รองผูอํานวยการ
โรงเรียน และครูท่ีเคย
ผานการอบรมพนักงาน
เจาหนาท่ีสงเสริมความ
ประพฤตินักเรียนและ
นักศึกษา 
รวมจํานวนผูเขารับการ
อบรม 71 คน   

ครูรอยละ80ได
ผานการทบทวน
และวางแผนการ
ดําเนินงานสงเสริม
ความประพฤติ
นักเรียนและ
นักศึกษาอยาง
ถูกตองรวมจํานวน       
ไมนอยกวา 57 คน 

76,650.- 76,650.- 76,650.- นายเกียรติพันธ 
หนูทอง 
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วัตถุประสงค กิจกรรม เปาหมายโครงการ 
ตัวชี้วัดความสําเร็จ 
และคาเปาหมาย 

จํานวนงบประมาณ 
ผูรับผิดชอบ 

2563 2564 2565 

นักศึกษา ปราศจาก
อบายมุขและ 
สิ่งเสพติดไดอยางมี
ประสิทธิภาพ 
3. เพ่ือสรางเครือขาย
ปฏิบัติงานดานการสงเสริม
ความประพฤติฯ 

- เจาหนาท่ีดําเนินงาน/
ผูจัดทําโครงการ 7 คน 
รวมท้ังสิ้น 78 คน 
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สวนที่ 4 

การขับเคลื่อนแผนพัฒนาการศึกษาสูการปฏิบัติ 

  แผน พัฒนากา ร ศึ กษาสํ า นั ก ง าน เ ขต พ้ื น ท่ี ก า ร ศึ กษา มั ธ ยม ศึ กษา  เ ขต  1 6                       

ป พ.ศ. 2563-2565 เปนเครื่องมือสําคัญท่ีใชในการบริหารอยางเปนระบบ ซ่ึงสอดคลอง เชื่อมโยงกับ

ยุทธศาสตรชาติ 20 ป แผนการศึกษาแหงชาติ 20 ป แผนยุทธศาสตรการศึกษาเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจ

จังหวัดชายแดนภาคใต 20 ป นโยบายสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน แผนพัฒนาการศึกษา 

จังหวัดสงขลา นโยบายและยุทธศาสตรการพัฒนาจังหวัดสงขลาและสตูล กลไกการดําเนินงานท่ีสําคัญ คือ 

ประการท่ีหนึ่งการสื่อสารวิสัยทัศน และสรางความเขาใจตอเปาหมายรวมกัน ประการท่ีสอง การคิด/พัฒนา

มาตรการใหม ๆ เพ่ือสนับสนุนการดําเนินการใหเกิดประสิทธิผลยิ่งข้ึน ประการท่ีสามการปรับปรุงกลไก

งบประมาณในลักษณะบูรณาการท่ีกอใหเกิดการเชื่อมโยงการทํางานอยางแทจริง ประการท่ีสี่การพัฒนา

ระบบประเมินผลการดําเนินงานโครงการสําคัญท่ีสะทอนผลลัพธอยางแทจริง 

  ดังนั้น เพ่ือใหการขับเคลื่อนแผนพัฒนาการศึกษาสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา          

เขต 16 พ.ศ. 2563-2565 สูการปฏิบัติท่ีชัดเจนสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 16 ไดจัดทํา

โมเดลเพ่ือพัฒนาคุณภาพศึกษา จํานวน 6 วาระ ไดแก วาระท่ี(1)โรงเรียนสวย วาระท่ี(2) การบริหารจัดการ    

วาระท่ี (3) ครูมืออาชีพ วาระท่ี(4) นักเรียนเกง วาระท่ี(5) นักเรียนดี วาระท่ี(6) นักเรียนมีความสุขพรอม

กําหนดประเด็นเปาหมายของแตละวาระเพ่ือกําหนดทิศทางรวม 14 ประเด็น โดยมีรายละเอียดดังแผนภาพ 

 

 



 
 
  สําหรับการแปลงแผนสูการปฏิบัติของสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 16 

ตองอาศัยปจจัยสนับสนุนและแนวทางการดําเนินการท่ีชัดเจนเพ่ือใหเกิดผลสําเร็จตามเปาหมายท่ีกําหนดไว 

ซ่ึงจําเปนตองมีการระดมสรรพกําลัง ดานบุคลากร งบประมาณ วัสดุอุปกรณ และเทคโนโลยีตาง ๆ พรอม

ความรวมมือจากผูท่ีเก่ียวของทุกระดับ ในการนําแผนพัฒนาการศึกษาฉบับนี้ ไปสูการปฏิบัติเพ่ือใหเกิดผล

อยางเปนรูปธรรม ซ่ึงปจจัยแหงความสําเร็จและกลไกในการขับเคลื่อนแผนพัฒนาสูการปฏิบัติ มีดังนี้ 

ปจจัยแหงความสําเร็จ 

  การบริหารแผนพัฒนาการศึกษา สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 16            

พ.ศ. 2563-2565 สูการปฏิบัติ ปจจัยสําคัญท่ีจะสงผลถึงการเปลี่ยนแปลงกลยุทธสูการปฏิบัติให           

ประสบผลสําเร็จ ไดแก  

1. ภาวะผูนํา โดยผูนําองคกร ผู อํานวยการโรงเรียนใหความสําคัญ ในการใชแผน            

เปนเครื่องมือในการกําหนดทิศทางการพัฒนาอยางเขมแข็ง รวมถึงการสรางเครือขายความรวมมือนําไป

เปนกรอบการจัดทําแผนปฏิบัติราชการประจําป เพ่ือนําไปสูเปาหมายท่ีชัดเจน 

2. การบริหารจัดการเชิงกลยุทธ โดยบุคลากรท่ีรับผิดชอบในการบริหารโครงการ               

ใชกระบวนการวางแผนในการดําเนินการท่ีเปนระบบ และบริหารจัดการดวยความประหยัด มีความโปรงใส 

เปดโอกาสใหทุกภาคสวน มีสวนรวม และยึดตามหลักธรรมาภิบาล 

3. การติดตาม ประเมินผลการดําเนินงานอยางตอเนื่อง โดย และนําผลการประเมิน         

มาปรับปรุงการดําเนินงานทุกป มีการเชื่อมโยงกันในทุกระดับ 

กลไกในการขับเคล่ือนแผนพัฒนาสูการปฏิบัติ 

ระดับเขตพ้ืนท่ีการศึกษา 

1. สรางความรู ความเขาใจใหบุคลากรในสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา ตระหนักถึง

ความสําคัญและพรอมผลักดันนโยบายนําสูการปฏิบัติ ตามแนวทาง มาตรการท่ีกําหนด  

2. สรางความรู ความเขาใจใหโรงเรียนไดรับทราบนโยบาย ทิศทางการพัฒนา ใหมีความ

เขาใจและนําสูการปฏิบัติไดอยางมีประสิทธิภาพ 

3. ใหผู เ ก่ียวของมีโอกาสแสดงความคิดเห็นและมีสวนรวมในการจัดการศึกษา              

อยางกวางขวาง  

4. จัดทําโมเดล ทิศทางการพัฒนาการศึกษา 6 วาระการพัฒนาการศึกษา สํานักงาน           

เขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 16 พรอมประชาสัมพันธ และสรางความเขาใจแนวทางการดําเนินการ

ตามบริบทของตนเอง ตามหลักเอกภาพเชิงนโยบายหลากหลายการปฏิบัติ 

5.สร างแนวทางการกํา กับ ติดตาม ตรวจสอบและประเ มินผลเ พ่ือใหการนํ า               

แผนพัฒนาการศึกษา ป พ.ศ. 2563-2565 โดยติดตามความกาวหนาประจําทุกป เพ่ือทบทวน              

ผลความกาวหนา ปญหา อุปสรรค รวมท้ังทบทวนกลยุทธ ตัวชี้วัด เปาหมาย หรือปรับเปลี่ยนกิจกรรมใหมี

ความเหมาะสม พรอมกับประเมินผลสัมฤทธิ์ท่ีเกิดข้ึนตามแผนพัฒนาการศึกษาตลอดระยะเวลา 4 ป 
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ระดับโรงเรียน 

1 . กํ า หนดน โยบายระดั บ โ ร ง เ รี ย น ให ส อดคล อ งต ามแผน พัฒนาการ ศึกษา                          

สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 16 ป พ.ศ.2563-2565 

2. สรางการรับรู สรางความเขาใจใหครู และบุคลากรทางการศึกษารับทราบแนวทาง            

การพัฒนาตามแผนพัฒนาการศึกษา สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 16 ป พ.ศ. 2563-2565 

และถือปฏิบัติรวมกัน 

3. กํากับ ติดตาม และประเมินผลการดําเนินงานอยางตอเนื่อง 
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	ตัวชี้วัด
	1. ร้อยละของผู้เรียนที่มีพฤติกรรมที่แสดงออกถึงความรักในสถาบันหลักของชาติ ยึดมั่นการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข
	2. ร้อยละของผู้เรียนที่มีพฤติกรรมที่แสดงออกถึงการมีทัศนคติที่ดีต่อบ้านเมือง  มีหลักคิดที่ถูกต้องเป็นพลเมืองดีของชาติ มีคุณธรรม จริยธรรม มีค่านิยมที่พึงประสงค์ มีคุณธรรม อัตลักษณ์ มีจิตสาธารณะ มีจิตอาสา รับผิดชอบต่อครอบครัว ผู้อื่น และสังคมโดยรวม ซื่...
	3. ร้อยละของผู้เรียนมีความรู้ ความเข้าใจ และมีความพร้อมสามารถรับมือ กับภัยคุกคามทุกรูปแบบที่มีผลกระทบต่อความมั่นคง เช่น ภัยจากยาเสพติด ความรุนแรง การคุกคาม           ในชีวิตและทรัพย์สิน การค้ามนุษย์ อาชญากรรมไซเบอร์ และภัยพิบัติต่าง ๆ เป็นต้น
	4. ร้อยละของผู้เรียนในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้ได้รับโอกาส และการพัฒนาอย่างเต็มศักยภาพ และมีคุณภาพสอดคล้องกับบริบทของพื้นที่
	5. ร้อยละของผู้เรียนในเขตพื้นที่เฉพาะกลุ่มชาติพันธุ์ กลุ่มผู้ด้อยโอกาส และกลุ่มที่อยู่ในพื้นที่ห่างไกลทุรกันดาร เช่น พื้นที่สูง ชายแดน ชายฝั่งทะเล และเกาะแก่ง ได้รับการบริการ ด้านการศึกษาขั้นพื้นฐานที่มีคุณภาพ และเหมาะสมตรงตามความต้องการ สอดคล้องกับ...
	6. จำนวนสถานศึกษาที่น้อมนำพระบรมราโชบายด้านการศึกษาของพระบาทสมเด็จ          พระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทร มหาวชิราลงกรณฯ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว และหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ไปพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามที่กำหนดได้อย่างมีประสิทธิภาพ
	7. จำนวนสถานศึกษาที่จัดบรรยากาศสิ่งแวดล้อม และจัดกิจกรรมการเรียนรู้ ให้ผู้เรียนแสดงออกถึงความรักในสถาบันหลักของชาติ ยึดมั่นการปกครองระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข มีทัศนคติที่ดีต่อบ้านเมือง มีหลักคิดที่ถูกต้อง เป็นพลเมืองดี ของชาต...
	มาตรการและแนวทางการดำเนินการ
	1. พัฒนาผู้เรียนให้เป็นพลเมืองดีของชาติและเป็นพลโลกที่ดี
	2. พัฒนาผู้เรียนมีความให้มีความพร้อมสามารถรับมือกับภัยคุกคามทุกรูปแบบ ทุกระดับ           ความรุนแรงที่มีผลกระทบต่อความมั่นคงของประเทศ
	(2) มีมาตรการและแนวทางการป้องกันยาเสพติดในสถานศึกษาและชุมชน
	(3) จัดสภาพแวดล้อมภายในสถานศึกษาให้มีความมั่นคงปลอดภัย
	(4) มีระบบการดูแล ติดตาม และช่วยเหลือผู้เรียน ในการแก้ปัญหาต่าง ๆ  ได้รับคำปรึกษาชี้แนะและความช่วยเหลืออย่างทันการณ์ ทันเวลา รวมทั้งการอบรมบ่มนิสัย

	3. การจัดการศึกษาในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้
	(4) สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เสริมสร้างสวัสดิการให้ครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มีขวัญและกำลังใจในการปฏิบัติงานในพื้นที่เสี่ยงภัย

	4. การพัฒนาคุณภาพผู้เรียนในเขตพื้นที่เฉพาะ
	(3) สร้างเวทีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในประเด็น “การพัฒนาการจัดการศึกษาที่เหมาะสมกับสภาพบริบทของพื้นที่สูงในถิ่นทุรกันดาร ชายแดน ชายฝั่งทะเล และเกาะแก่ง” ในรูปแบบต่าง ๆ เช่น จัดเวทีเสวนา การแสดงนิทรรศการ การติดต่อสื่อสารผ่านช่องทางออนไลน์
	4.2 สถานศึกษา
	(1) พัฒนารูปแบบและวิธีการจัดการเรียนรู้ สื่อการเรียนรู้ และการวัดและประเมินผล       ที่เหมาะสมสำหรับการพัฒนาศักยภาพสูงสุด ผู้เรียนกลุ่มชาติพันธุ์ กลุ่มผู้ด้อยโอกาส และกลุ่มที่อยู่ในพื้นที่ห่างไกลทุรกันดาร
	(2) พัฒนาครูให้มีทักษะการสอนภาษาไทยสำหรับเด็กที่ไม่ได้ใช้ภาษาไทยในชีวิตประจำวัน
	(3) ส่งเสริมการจัดการเรียนรู้โดยใช้ชุมชนเป็นฐาน ในการพัฒนาทักษะวิชาการ ทักษะชีวิต ทักษะอาชีพ และภาษาที่ 3 ที่สอดคล้องและเหมาะสมกับสังคมพหุวัฒนธรรม
	นโยบายที่ 2 ด้านการจัดการศึกษาเพื่อเพิ่มความสามารถในการแข่งขันของประเทศ
	เป้าประสงค์
	1. ผู้เรียนทุกระดับให้มีความเป็นเลิศ มีทักษะที่จำเป็นในศตวรรษที่ 21
	2. ผู้เรียนมีความเป็นเลิศตามความถนัดและความสนใจ นำไปสู่การพัฒนาทักษะวิชาชีพ เป็นนักคิด เป็นผู้สร้างนวัตกรรม เป็นนวัตกร
	3. ผู้เรียนได้รับโอกาสเข้าสู่เวทีการแข่งขันระดับนานาชาติ
	ตัวชี้วัด
	1. จำนวนผู้เรียนมีความเป็นเลิศทางด้านวิชาการ มีทักษะความรู้ที่สอดคล้องกับทักษะ    ที่จำเป็นในศตวรรษที่ 21
	2. ผู้เรียนระดับมัธยมศึกษาผ่านการประเมินสมรรถนะที่จำเป็นด้านการรู้เรื่องการอ่าน (Reading Literacy) ด้านการรู้เรื่องคณิตศาสตร์ (Mathematical Literacy) และด้านการรู้เรื่องวิทยาศาสตร์ (Scientific Literacy) ตามแนวทางการประเมิน PISA

	3. ร้อยละของผู้เรียนที่มีศักยภาพได้รับโอกาสเข้าสู่เวทีการแข่งขันระดับนานาชาติ

	มาตรการและแนวทางการดำเนินการ
	1.3 ศึกษา วิเคราะห์ความเหมาะสมของวิธีและกระบวนการงบประมาณตั้งแต่จำนวนงบประมาณในการสนับสนุนสถานศึกษาและผู้เรียนอย่างเพียงพอ และเหมาะสม วิธีการจัดสรร วิธีการ ด้านระบบบัญชี การเบิกจ่าย และการติดตาม ตรวจสอบ เป็นต้น เพื่อกระจายอำนาจให้สถานศึกษา   ...
	1.4 ส่งเสริมสนับสนุนให้ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา และสถานศึกษาจัดทำแผนงาน โครงการ และกิจกรรม เพิ่มศักยภาพผู้เรียนตามความถนัด ความสนใจ และความต้องการพัฒนา ทั้งด้านวิชาการ ด้านอาชีพ และกิจกรรมเสริมหลักสูตร ตั้งแต่ระดับสถานศึกษา เขตพื้นที่การศึ...
	1.5  กำกับ ติดตาม และให้ความช่วยเหลือสถานศึกษา พร้อมทั้งรายงานผล               การดำเนินงานต่อกระทรวงศึกษาธิการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
	2.3  สถานศึกษา พัฒนาหลักสูตรและการจัดกิจกรรมกระบวนการเรียนรู้เพื่อพัฒนาผู้เรียนให้มีความเป็นเลิศทางวิชาการตามความสนใจ และความถนัดเต็มตามศักยภาพ
	2.4 ส่งเสริม สนับสนุน ให้ครูและบุคลากรทางการศึกษา ได้รับการพัฒนาเพื่อปรับเปลี่ยนกระบวนการจัดการเรียนรู้ให้แก่ผู้เรียนโดยเน้นการจัดการเรียนรู้ให้แก่ผู้เรียนเป็นรายบุคคล   ตามความต้องการ และความถนัดของผู้เรียน
	2.5 จัดกิจกรรมการเรียนรู้ ให้ผู้เรียนมีความเป็นเลิศในทักษะสื่อสารภาษาไทย ภาษาอังกฤษ และภาษาที่ 3 เพิ่มเติมอย่างน้อย 1 ภาษา
	2.6 ปรับเปลี่ยนวิธีการวัด ประเมินผลการเรียนของผู้เรียน โดยมุ่งเน้นการวัดประเมินตามสมรรถนะรายบุคคล โดยการจัดให้มีการวัดประเมินจากส่วนกลางในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และ           ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6
	2.7 สรุปและรายงานผลการดำเนินงานต่อสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาและหน่วยงาน          ที่เกี่ยวข้อง

	นโยบายที่ 3 ด้านการพัฒนาและสร้างเสริมศักยภาพของทรัพยากรมนุษย์
	เป้าประสงค์
	1. หลักสูตรปฐมวัยและหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน มีการพัฒนาที่สอดคล้องกับแนวโน้มการพัฒนาของประเทศ
	2. ผู้เรียนได้รับการพัฒนาตามจุดมุ่งหมายของหลักสูตร และมีทักษะความสามารถ             ที่สอดคล้องกับทักษะที่จำเป็นในศตวรรษที่ 21 มีความยืดหยุ่นทางด้านความคิด สามารถทำงานร่วมกับผู้อื่นได้ ภายใต้สังคมที่เป็นพหุวัฒนธรรม รวมถึงการวางพื้นฐานการเรียนรู้เพื่...
	3. ผู้เรียนได้รับการพัฒนาให้มีความรู้และทักษะนำไปสู่การพัฒนานวัตกรรม
	4. ผู้เรียนได้รับการพัฒนาเต็มตามศักยภาพ เชื่อมโยงสู่อาชีพและการมีงานทำ มีทักษะอาชีพที่สอดคล้องกับความต้องการของประเทศ
	5. ผู้เรียนได้รับการพัฒนาให้มีศักยภาพในการจัดการสุขภาวะของตนเองให้มีสุขภาวะที่ดี สามารถดำรงชีวิตอย่างมีความสุขทั้งด้านร่างกายและจิตใจ
	6. ครู เปลี่ยนบทบาทจาก “ครูผู้สอน” เป็น “Coach” ผู้ให้คำปรึกษาข้อเสนอแนะ            การเรียนรู้หรือผู้อำนวยการการเรียนรู้
	7. ครู มีความรู้ความสามารถในการจัดการเรียนการสอน และเป็นแบบอย่างด้านคุณธรรมและจริยธรรม

	ตัวชี้วัด
	1. ผู้เรียนทุกระดับมีสมรรถนะสำคัญตามหลักสูตร มีทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 (3R8C)
	2. ร้อยละของผู้เรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ที่มีคะแนนผลการทดสอบความสามารถพื้นฐานระดับชาติ (NT) ผ่านเกณฑ์ที่กำหนด
	3. ร้อยละของผู้เรียนที่มีคะแนนผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน            (O-NET) มากกว่าร้อยละ 50 ในแต่ละวิชาเพิ่มขึ้นจากปีการศึกษาที่ผ่านมา
	4. ร้อยละผู้เรียนที่จบการศึกษาชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 มีทักษะการเรียนรู้ที่เชื่อมโยงสู่อาชีพและการมีงานทำ ตามความถนัด และความต้องการของตนเอง มีทักษะอาชีพที่สอดคล้องกับความต้องการของประเทศ วางแผนชีวิตและวางแผ...
	5. ผู้เรียนทุกคนมีทักษะพื้นฐานในการดำรงชีวิต สามารถดำรงชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่าง          มีความสุข  มีความยืดหยุ่นทางด้านความคิด สามารถทำงานร่วมกับผู้อื่นได้ ภายใต้สังคมที่เป็น                     พหุวัฒนธรรม
	6. ผู้เรียนทุกคนมีศักยภาพในการจัดการสุขภาวะของตนเองให้มีสุขภาวะที่ดี สามารถดำรงชีวิตอย่างมีความสุขทั้งด้านร่างกายและจิตใจ
	7. ครู มีการเปลี่ยนบทบาทจาก “ครูผู้สอน” เป็น “Coach” ผู้ให้คำปรึกษาข้อเสนอแนะการเรียนรู้หรือผู้อำนวยการการเรียนรู้

	มาตรการและแนวทางการดำเนินการ
	1. พัฒนาหลักสูตรทุกระดับการศึกษา
	(1) พัฒนาหลักสูตรทุกระดับเพื่อให้ผู้เรียนได้รับการพัฒนาทั้ง 4 ด้าน (ร่างกาย จิตใจ อารมณ์ และสติปัญญา) สอดคล้องกับทักษะที่จำเป็นในศตวรรษที่ 21
	(2) ส่งเสริมให้ครูปรับเปลี่ยนการจัดการเรียนรู้ “ครูผู้สอน” เป็น “Coach” ผู้อำนวยการการเรียนรู้ ผู้ให้คำปรึกษา หรือให้ข้อเสนอแนะการเรียนรู้ และปรับระบบการวัดประเมินผลสัมฤทธิ์ผู้เรียนให้สอดคล้องกับหลักสูตร
	1.2 สถานศึกษา พัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา ให้สอดคล้องกับหลักสูตรแกนกลาง เน้น การพัฒนาผู้เรียนเป็นรายบุคคล (หลักสูตรเชิงสมรรถนะ) และปรับเปลี่ยนการจัดการเรียนรู้ให้ตอบสนองต่อความต้องการของผู้เรียนและบริบทของพื้นที่

	2. การพัฒนาศักยภาพ และคุณภาพของผู้เรียน
	2.1 การพัฒนาศักยภาพและคุณภาพของผู้เรียนระดับปฐมวัย
	2.1.2 สถานศึกษา
	(1) จัดกิจกรรมพัฒนาเด็กปฐมวัยในรูปแบบที่หลากหลาย จัดสภาพแวดล้อมทั้งในและนอกห้องเรียนให้เอื้อต่อการพัฒนาการเรียนรู้
	(2) จัดการเรียนรู้ สร้างประสบการณ์ เน้นการเรียนเป็นเล่น เรียนรู้อย่างมีความสุข
	(3) ปรับปรุงอาคารสถานที่ สิ่งอำนวยความสะดวก สนามเด็กเล่นให้ได้มาตรฐาน            มีความปลอดภัย สามารถจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพ
	(4) จัดหาสื่อ อุปกรณ์ ที่มีคุณภาพเหมาะสม มีมาตรฐาน และความปลอดภัย
	(5) อภิบาลเด็กปฐมวัยให้มีสุขภาวะที่ดี ร่างกายสมบูรณ์แข็งแรงปราศจากโรคภัยไข้เจ็บ
	(6) สร้างความรู้ความเข้าใจแก่ผู้ปกครองในการจัดการศึกษาปฐมวัย เพื่อการมีส่วนร่วมและการสนับสนุนการดำเนินงานของสถานศึกษา
	(7)  สรุปและรายงานผลการดำเนินงานต่อสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาและหน่วยงาน ที่เกี่ยวข้อง

	2.2 การพัฒนาศักยภาพ และคุณภาพผู้เรียนระดับประถมศึกษา
	2.2.1 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
	(1) ส่งเสริม สนับสนุนให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา และสถานศึกษาจัดการศึกษาพัฒนาผู้เรียนให้มีพัฒนาการที่สมวัยในทุกด้านทั้งทางด้านร่างกาย จิตใจ อารมณ์ สังคม และสติปัญญาให้มีคุณลักษณะ
	(5) ดำเนินการติดตาม และตรวจสอบให้ผู้เรียนได้รับประทานอาหารอย่างครบถ้วนถูกต้องตามหลักโภชนาการ
	(6) กำกับ ติดตาม และให้ความช่วยเหลือสถานศึกษาในการจัดการศึกษาภาพรวม รวมทั้งสรุปและรายงานผลการดำเนินงานต่อกระทรวงศึกษาธิการ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
	2.2.2 สถานศึกษา
	(1) จัดการเรียนรู้ที่ให้ผู้เรียนได้เรียนรู้ผ่านกิจกรรมการปฏิบัติจริง (Active Learning)
	(2) จัดการเรียนรู้อย่างเป็นระบบมุ่งเน้นการใช้ฐานความรู้ และระบบความคิดในลักษณะสหวิทยาการ (STEAM Education) เช่น

	2.3 การพัฒนาศักยภาพ และคุณภาพผู้เรียนระดับมัธยมศึกษา
	(5) ส่งเสริมการเรียนรู้และพัฒนาด้านอารมณ์และสังคม (Social and Emotional Learning : SEL)
	(6) สรุปและรายงานผลการดำเนินงานต่อสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาและหน่วยงาน              ที่เกี่ยวข้อง

	2.4 พัฒนาคุณภาพผู้เรียนที่มีความต้องการดูแลเป็นพิเศษ

	3. นำเทคโนโลยีดิจิทัล (Digital Technology) มาใช้สนับสนุนการเรียนรู้ให้แก่ผู้เรียน             ทุกระดับการจัดการศึกษา
	(1) จัดหา พัฒนา ข้อมูลองค์ความรู้  สื่อ วิดีโอ และองค์ความรู้ประเภทต่าง ๆ หนังสือแบบเรียนในรูปแบบของดิจิทัลเทคบุ๊ค (Digital Textbook) ตามเนื้อหาหลักสูตรที่กำหนด
	(2) พัฒนารูปแบบการเรียนรู้ผ่านระบบดิจิทัล(Digital Learning Platform) เพื่อตอบสนองต่อการพัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียนเป็นรายบุคคล
	(3) ส่งเสริม สนับสนุนให้ผู้เรียนมีอุปกรณ์ดิจิทัล (Digital device) เพื่อเป็นเครื่องมือในการเข้าถึงองค์ความรู้ และการเรียนรู้ผ่านระบบดิจิทัล อย่างเหมาะสมตามวัย
	(4) ส่งเสริม สนับสนุนให้สถานศึกษาจัดกิจกรรมการเรียนรู้เพื่อพัฒนาผู้เรียน           ให้ผู้เรียนเรียนรู้ด้วยตนเองผ่านการเรียนรู้ผ่านระบบดิจิทัล

	4.  การพัฒนาคุณภาพครู และบุคลากรทางการศึกษา
	4.1  การผลิตครูที่มีคุณภาพ
	การผลิตครูที่มีคุณภาพ เป็นมาตรการการสร้างความร่วมมือกับสถาบันการผลิตครู ให้ผลิตครูที่มีจิตวิญญาณของความเป็นครู มีความรู้ความสามารถอย่างแท้จริง และเป็นต้นแบบด้านคุณธรรมและจริยธรรม โดยมีแนวทางการดำเนินการ ดังนี้
	(1) สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน สร้างความร่วมมือกับสถาบันการผลิตครู วิเคราะห์ความขาดแคลน ความต้องการครูของสถานศึกษา
	(2) สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ร่วมมือกับสถาบันการผลิตครูวางแผนวิเคราะห์หลักสูตรให้สอดคล้องกับแผนความต้องการ
	(3) สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน สนับสนุนทุนการศึกษาให้นักเรียนระดับมัธยมศึกษา ที่มีทัศนคติที่ดีต่ออาชีพครูเข้ารับการศึกษากับสถาบันการผลิตครู
	(4) สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ติดตาม และประเมินผล การผลิตครูอย่างเป็นระบบ
	4.2  พัฒนาครู และบุคลากรทางการศึกษา
	(7) สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ส่งเสริม พัฒนา และยกระดับความรู้ภาษาอังกฤษของครูที่สอนภาษาอังกฤษ โดยใช้ระดับการพัฒนาทางด้านภาษา (Common European Framework of Reference for Languages : CEFR) ตามเกณฑ์ที่กำหนด
	(8) สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ส่งเสริมและพัฒนาครูให้สามารถออกแบบการเรียนรู้ การจัดการเรียนรู้ให้สอดคล้องกับการวัดประเมินผล   ที่เน้นทักษะการคิดขั้นสูง (Higher Order Thinking) ผ่านกิจกรรมการปฏิบัติจริง (Active ...
	(9) สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ส่งเสริมและพัฒนาครูให้มีความรู้และทักษะในการจัดการเรียนรู้สำหรับผู้เรียนที่มีความแตกต่าง (Differentiated Instruction)
	(10) สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ส่งเสริมและพัฒนาครูให้มีความรู้และทักษะในการสร้างเครื่องมือการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ด้านทักษะการคิดขั้นสูง (Higher Order Thinking)
	(11) สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ส่งเสริมและพัฒนาครู ให้มีความรู้ความสามารถจัดการเรียนรู้ในโรงเรียนขนาดเล็กได้อย่างมีประสิทธิภาพ
	(12) สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ส่งเสริมและพัฒนาครูในการจัดการเรียนรู้สำหรับผู้เรียนที่มีความต้องการจำเป็นพิเศษ ตามศักยภาพของผู้เรียนแต่ละบุคคล และตามสภาพและประเภทของความพิการ
	(13) สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ส่งเสริมสนับสนุนให้ครูและบุคลากรทางการศึกษาพัฒนาตนเองผ่านระบบ Online และแบบ Face - to - Face Training
	(14) สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ปรับปรุงระบบตรวจสอบ ติดตาม และประเมินประสิทธิภาพและประเมินประสิทธิผล ครูและบุคลากรทางการศึกษา ให้สอดคล้องกับความมุ่งหมาย และหลักการจัดการศึกษาข้อกำหนดด้านคุณภาพ และแผนการศึกษาแ...
	(15) สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา   นำเทคโนโลยีดิจิทัล (Digital Technology) มาเป็นเครื่องมือในการบริหารจัดการครูและบุคลากร        ทางการศึกษาทั้งระบบ ตั้งแต่การจัดทำฐานข้อมูลครูและบุคลากรทางการศึกษา จนถึงการพัฒ...
	1) พัฒนารูปแบบการพัฒนาครูผ่านระบบดิจิทัล เพื่อใช้ในการพัฒนาผู้บริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษาทุกประเภททั้งระบบ
	2) พัฒนาหลักสูตร เนื้อหาดิจิทัล (Digital Content) ในสาขาที่ขาดแคลน เช่น  การพัฒนาทักษะการคิดขั้นสูง การจัดการศึกษาสำหรับผู้เรียนที่มีความต้องการจำเป็นพิเศษ และผู้เรียนที่มีความแตกต่าง เป็นต้น
	3) ส่งเสริม สนับสนุน ให้ผู้บริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษาทุกประเภทพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่องผ่านระบบดิจิทัล
	4) พัฒนาแพลตฟอร์มดิจิทัล ระบบบริหารจัดการผู้บริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษาทุกประเภททั้งระบบ
	5) พัฒนาครูให้มีความชำนาญในการสอนภาษาอังกฤษ และภาษาคอมพิวเตอร์ (Coding)



	นโยบายที่ 4 ด้านการสร้างโอกาสในการเข้าถึงบริการการศึกษาที่มีคุณภาพ มีมาตรฐาน และการลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษา
	เป้าประสงค์
	1. สถานศึกษาจัดการศึกษาเพื่อให้บรรลุเป้าหมายโลกเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน (Global Goals for Sustainable Development)
	2. สถานศึกษากับองค์กรปกครองท้องถิ่น ภาคเอกชน และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในระดับพื้นที่ร่วมมือในการจัดการศึกษา
	3. สถานศึกษามีคุณภาพ และมีมาตรฐานตามบริบทของพื้นที่
	4. งบประมาณ และทรัพยากรทางการศึกษามีเพียงพอ และเหมาะสม สอดคล้อง กับสภาพข้อเท็จจริง โดยคำนึงถึงความจำเป็นตามสภาพพื้นที่ภูมิศาสตร์ สภาพทางเศรษฐกิจ และที่ตั้งของสถานศึกษา
	5. งบประมาณเพื่อเป็นค่าใช้จ่าย และงบลงทุนแก่สถานศึกษาอย่างเหมาะสมเพื่อให้สถานศึกษาบริหารงานจัดการศึกษาอย่างมีประสิทธิภาพ
	6. นำเทคโนโลยีดิจิทัล (Digital Technology) มาเป็นเครื่องมือให้ผู้เรียนได้มีโอกาสเข้าถึงบริการด้านการศึกษาได้อย่างมีประสิทธิภาพ
	7. พัฒนาระบบการติดตาม สนับสนุนและประเมินผลเพื่อสร้างหลักประกันสิทธิการได้รับการศึกษาที่มีคุณภาพของประชาชน

	ตัวชี้วัด
	1. ผู้เรียนทุกคนสามารถเข้าเรียนในสถานศึกษาที่มีคุณภาพเป็นมาตรฐานเสมอกัน
	2. ผู้เรียนทุกคนได้รับจัดสรรงบประมาณอุดหนุนอย่างเพียงพอ และเหมาะสม สอดคล้องกับสภาพข้อเท็จจริง โดยคำนึงถึงความจำเป็นตามสภาพพื้นที่ภูมิศาสตร์ สภาพทางเศรษฐกิจ และที่ตั้งของสถานศึกษา และความต้องการจำเป็นพิเศษสำหรับผู้พิการ
	3. ผู้เรียนได้รับการสนับสนุน วัสดุ อุปกรณ์ และอุปกรณ์ดิจิทัล (Digital Device) เพื่อใช้เป็นเครื่องมือในการเรียนรู้อย่างเหมาะสม เพียงพอ
	4. ครูได้รับการสนับสนุน วัสดุ อุปกรณ์ และอุปกรณ์ดิจิทัล (Digital Device) เพื่อใช้         เป็นเครื่องมือในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ให้แก่ผู้เรียน
	5. สถานศึกษาได้รับการพัฒนาให้มีมาตรฐานอย่างเหมาะสมตามบริบท ด้านประเภท ขนาด และพื้นที่
	6. สถานศึกษานำเทคโนโลยีดิจิทัล (Digital Technology) มาใช้เป็นเครื่องมือในการ   จัดกิจกรรมการเรียนรู้ให้แก่ผู้เรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพ
	7. สถานศึกษามีระบบการดูแลช่วยเหลือและคุ้มครองนักเรียนและการแนะแนวที่มีประสิทธิภาพ
	8. สถานศึกษาที่มีระบบฐานข้อมูลประชากรวัยเรียนและสามารถนำมาใช้ในการวางแผนจัดการเรียนรู้ให้แก่ผู้เรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพ

	มาตรการและแนวทางการดำเนินการ
	1. สร้างความร่วมมือกับองค์กรปกครองระดับท้องถิ่น ภาคเอกชน หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ในการจัดการศึกษาให้สอดคล้องกับบริบทของพื้นที่ โดยมีแนวทางการดำเนินการ ดังนี้
	(2) จัดทำฐานข้อมูลประชากรวัยเรียน เพื่อเก็บรวบรวม เชื่อมโยงข้อมูล              ศึกษาวิเคราะห์ เพื่อวางแผนการจัดบริการการเรียนรู้ให้แก่ผู้เรียน

	3. จัดสรรงบประมาณสนับสนุนผู้เรียนทุกกลุ่ม และสถานศึกษาทุกประเภทอย่างเหมาะสม และเพียงพอ
	4. การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีดิจิทัล (Digital Technology) เป็นเครื่องมือในการพัฒนาคุณภาพของผู้เรียน โดยมีแนวทางการดำเนินการ ดังนี้
	(4) สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ส่งเสริม สนับสนุนอุปกรณ์ดิจิทัล (Digital Device) สำหรับผู้เรียนทุกระดับ ตั้งแต่ระดับปฐมวัย ประถมศึกษา และมัธยมศึกษาอย่างเหมาะสม เพื่อเป็นเครื่องมือในการพัฒนาการเรียนรู้ของตนเองน...
	(5) สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ส่งเสริม สนับสนุนอุปกรณ์ดิจิทัล (Digital Device) และพัฒนาการสอนทักษะดิจิทัล (Digital Pedagogy) สำหรับครูอย่างเหมาะสม เพื่อเป็นเครื่องมือในการจัดกระบวนการเรียนรู้เพื่อพัฒนาผู้เรี...


	เป้าประสงค์
	1. สถานศึกษา นักเรียนได้รับการส่งเสริมด้านความรู้ การสร้างจิตสำนึกด้านการผลิตและบริโภค ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
	2. สถานศึกษาสามารถนำเทคโนโลยีมาจัดทำระบบสารสนเทศการเก็บข้อมูลด้านความรู้ เรื่อง  ฉลากสีเขียวเพื่อสิ่งแวดล้อม ฯลฯ และสามารถนำมาประยุกต์ใช้ในทุกโรงเรียน ตามแนวทาง Thailand 4.0
	3. สถานศึกษามีการจัดทำนโยบายจัดซื้อจัดจ้างที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
	4. สถานศึกษามีการบูรณาการหลักสูตร กิจกรรมเรื่องวงจรชีวิตของผลิตภัณฑ์ การผลิตและบริโภค สู่การลดปริมาณคาร์บอนในโรงเรียนคาร์บอนต่ำสู่ชุมชนคาร์บอนต่ำ
	5. สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา โรงเรียน ทุกโรงเรียนในสังกัดมีการปรับปรุงและพัฒนาเป็นหน่วยงานต้นแบบสำนักงานสีเขียว (GREEN OFFICE) เพื่อให้มีบริบทที่เป็นแบบอย่างเอื้อหรือสนับสนุนการเรียนรู้ของนักเรียนและชุมชน
	6. สถานศึกษาในสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน จาก 225 เขต มีนโยบายส่งเสริมความรู้และสร้างจิตสำนึกและจัดการเรียนรู้การผลิตและบริโภคที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
	7. สถานศึกษาต้นแบบนำขยะมาใช้ประโยชน์เพื่อลดปริมาณขยะ จำนวน 15,000 โรงเรียน
	8. มีสถานศึกษานวัตกรรมต้นแบบในการนำ 3RS มาประยุกต์ใช้ในการผลิตและบริโภค           ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม จำนวน 6,000 โรงเรียน
	9. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา 225 เขต มีการทำนโยบายการจัดซื้อจัดจ้างที่เป็นมิตร กับสิ่งแวดล้อม

	ตัวชี้วัด
	1. สถานศึกษาในสังกัดมีนโยบายและจัดกิจกรรมให้ความรู้ ที่ถูกต้องและสร้างจิตสำนึกด้านการผลิตและบริโภคที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมนำไปปฏิบัติใช้ที่บ้านและชุมชน เช่น การส่งเสริมอาชีพ            ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม การลดใช้สารเคมีจากปุ๋ยและยาฆ่าแมลง ฯลฯ
	2. สถานศึกษามีการนำขยะมาใช้ประโยชน์ในรูปผลิตภัณฑ์และพลังงานเพื่อลดปริมาณขยะและ มีส่งเสริมการคัดแยกขยะในชุมชนเพื่อลดปริมาณคาร์บอนที่โรงเรียนและชุมชน
	3. สถานศึกษามีการบูรณาการเรื่องการจัดการขยะแบบมีส่วนร่วมและการนำขยะมาใช้ประโยชน์รวมทั้งสอดแทรกในสาระการเรียนรู้ที่เกี่ยวข้อง
	4. นักเรียนเรียนรู้จากแหล่งเรียนรู้ มีการขยายผลแหล่งเรียนรู้ นักเรียน โรงเรียน ชุมชน เรียนรู้ด้านการลดใช้พลังงาน การจัดการขยะและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมเพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้ และตัวอย่างรูปแบบผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม เช่น โรงงานอุตสาหกรรมสีเขีย...
	5. นักเรียน สถานศึกษามีการเก็บข้อมูลเปรียบเทียบการลดปริมาณคาร์บอนไดออกไซต์ ในการดำเนินกิจกรรมประจำวันในสถานศึกษาและที่บ้าน และข้อมูลของ Carbon Footprint ในรูปแบบ QR CODE และ Paper less
	6. ครู มีความคิดสร้างสรรค์ สามารถพัฒนาสื่อ นวัตกรรม และดำเนินการจัดทำงานวิจัยด้านการสร้างสำนึกด้านการผลิตและบริโภคที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมได้
	7. ครู และนักเรียนสามารถนำสื่อนวัตกรรมที่ผ่านกระบวนการคิดมาประยุกต์ใช้ในโรงเรียนการจัดการเรียนรู้ และประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันและชุมชนได้ตามแนวทาง Thailand 4.0
	8. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา สถานศึกษามีการปรับปรุงและพัฒนาบุคลากร และสถานที่ให้เป็นสำนักงานสีเขียวต้นแบบมีนโยบายการจัดซื้อจัดจ้างที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมที่เอื้อต่อ      การเรียนรู้ของนักเรียนและชุมชน

	มาตรการและแนวทางการดำเนินการ
	1. จัดทำ Road Map และแผนปฏิบัติการเพื่อจัดแนวทางการดำเนินทางการให้          องค์ความรู้และสร้างจิตสำนึกด้านการผลิตและบริโภคที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
	2. จัดทำคู่มือและพัฒนาสื่อนวัตกรรมในรูปแบบ QR CODE และสื่อระบบ Multimedia และอื่น ๆ
	3. จัดทำเกณฑ์การประกวดโรงเรียนคาร์บอนต่ำและชุมชนคาร์บอนต่ำและพัฒนาวิทยากรให้ความรู้เรื่องวงจรชีวิตของผลิตภัณฑ์ (LCA) สู่สังคมคาร์บอนต่ำ
	4. พัฒนาวิเคราะห์แผนการจัดการเรียนและจัดทำหน่วยการเรียนรู้ในเรื่องการผลิตและบริโภคที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ตั้งแต่ระดับปฐมวัยจนถึงระดับมัธยมศึกษา และพัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศการเก็บข้อมูลการลดก๊าซที่มีผลต่อปรากฏการณ์ภาวะ...
	5. จัดจ้างผู้เชี่ยวชาญในการจัดทำ Road Map เป็นที่ปรึกษาในการดำเนินการตามแผนปฏิบัติการโรงเรียนคาร์บอนต่ำสู่ชุมชนคาร์บอนต่ำ
	6. พัฒนาต่อยอดและขยายผลศูนย์การเรียนรู้ลดใช้พลังงาน การจัดการขยะและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมใน 6 ศูนย์ 4 ภูมิภาค
	7. พัฒนาเครื่องมือ และ กระบวนการให้ความรู้และแนวทางการจัดการเรียนรู้ กิจกรรม เรื่องการผลิตและบริโภคที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมใน 6 ภูมิภาค
	8. จัดสรรงบประมาณดำเนินการตาม Road map และแผนปฏิบัติการ 255 เขต เพื่อดำเนินการต่อยอดขยายความรู้และสร้างเครือข่ายโรงเรียน ชุมชน และเชื่อมต่อหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชน
	9. สนับสนุน ส่งเสริม พัฒนากระบวนการรณรงค์ให้มีการจัดซื้อจัดจ้างที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมและยกระดับสำนักงานเขตพื้นที่ต้นแบบ 225 เขต และสถานศึกษาด้านการบริหารจัดการสำนักงานสีเขียวและสถานศึกษาที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม (Green office)
	10. พัฒนา ยกระดับสถานศึกษานำร่องขยายผล ส่งสถานศึกษาต้นแบบด้านการพัฒนา ด้านการผลิต และบริโภค ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมทั้งระบบ เช่น การเลือกซื้อผลิตภัณฑ์เบอร์ 5 และผลิตภัณฑ์ที่มีฉลากและสัญลักษณ์เบอร์ 5 เพื่อลดการใช้ทรัพยากรธรรมชาติและลดปริมาณขยะในสำน...
	11. ส่งเสริมการพัฒนาสื่อนวัตกรรม และบูรณาการสาระการเรียนรู้และแผนการจัดการเรียนรู้เรื่องการผลิตและบริโภคที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมต่อการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศ
	12. ขยายผลผ่านระบบ DLTV ส่งเสริมความรู้เรื่อง การผลิตและบริโภคที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมต่อความปลอดภัย และสุขภาพที่ดีสู่สังคมเมืองเชิงนิเวศและการจัดการมลพิษและสิ่งแวดล้อม   ที่ดีและการเลือกผลิตภัณฑ์ บรรจุภัณฑ์ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมและฉลากที่แสดงสั...
	13. พัฒนานวัตกรรมโดยใช้กระบวนการ BBL/PLC และ Decision – Making การนำขยะมาใช้ประโยชน์ในรูปแบบผลิตภัณฑ์และพลังงานและลดปริมาณขยะ การบำบัดน้ำเสีย ลดการใช้เผาและลดใช้สารเคมี สู่โรงเรียนปลอดภัยและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
	14. ขยายผลจากโรงเรียนคาร์บอนต่ำสู่ชุมชนเชิงนิเวศและการจัดการมลพิษและสิ่งแวดล้อมดี Green city ด้านพลังงาน การจัดการขยะและน้ำเสีย ชุมชนผลิตและบริโภคที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
	15. ส่งเสริม สนับสนุนและพัฒนาให้นักเรียน โรงเรียนได้ศึกษา เรียนรู้จากแหล่งเรียนรู้โรงงานอุตสาหกรรม การผลิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ชุมชนเมืองนิเวศ และหน่วยงานส่งเสริม   การบริโภคที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมเพื่อนำความรู้มาประยุกต์ใช้และจัดทำโครงงานด้า...
	16. ส่งเสริมแนวทางการจัดการเรียนรู้อาชีพที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมในสถานศึกษา     จัดค่ายเยาวชนวัยซนลดคาร์บอนเพื่อโลกประกวดชุมชนต้นแบบที่นำความรู้จากโรงเรียนต่อยอดสู่ชุมชนนิเวศ ปลอดขยะ ปลอดสารพิษเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม อย่างน้อย 2,000 ชุมชน
	17. จัดทำระบบนิเทศ ติดตามผลการดำเนินงานในสถานศึกษาทั้งในระบบออนไลน์และนิเทศเชิงคุณภาพพัฒนาการกรอกข้อมูลระบบการนิเทศติดตาม แลกเปลี่ยนนำเสนอผลงานและมอบรางวัลเกียรติยศ ประชาสัมพันธ์และจัดพิมพ์ เว็บไซต์ ผลงานเพื่อเผยแพร่และเป็นต้นแบบ สรุปผลรายงาน


	นโยบายที่ 6 ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการศึกษา
	เป้าประสงค์
	1. สถานศึกษา หรือกลุ่มสถานศึกษา มีความเป็นอิสระในการบริหารและจัดการศึกษาครอบคลุม ด้านการบริหารวิชาการ ด้านการบริหารงบประมาณ ด้านการบริหารงานบุคคล และ          ด้านการบริหารงานทั่วไป
	2. หน่วยงานส่วนกลาง และสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ต้องปรับเปลี่ยนให้เป็นหน่วยงานให้มีความทันสมัย พร้อมที่จะปรับตัวให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงของโลกอยู่ตลอดเวลา เป็นหน่วยงานที่มีหน้าที่สนับสนุน ส่งเสริม ตรวจสอบ ติดตาม เพื่อให้สถานศึกษาสามารถจัดการศึกษา  ...
	3. หน่วยงานทุกระดับ มีความโปร่งใส ปลอดการทุจริตและประพฤติมิชอบ บริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล
	4. หน่วยงานทุกระดับมีกระบวนการ และการวิธีงบประมาณด้านการศึกษา เพื่อเพิ่มคุณภาพและประสิทธิภาพการจัดการศึกษา โดยการจัดสรรงบประมาณตรงสู่ผู้เรียน
	5. หน่วยงานทุกระดับ พัฒนานวัตกรรม และเทคโนโลยีดิจิทัล (Digital Technology)  มาใช้ในการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารและการจัดการเรียนการสอนอย่างเป็นระบบ

	ตัวชี้วัด
	1. สถานศึกษาได้รับการกระจายอำนาจการบริหารจัดการศึกษาอย่างเป็นอิสระ
	2. สถานศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา และสำนักงานส่วนกลาง ได้รับการพัฒนา         ให้เป็นหน่วยงานที่มีความทันสมัย ยืดหยุ่น คล่องตัวสูง พร้อมที่จะปรับตัวให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงของโลกอยู่ตลอดเวลา เป็นหน่วยงานที่มีหน้าที่สนับสนุน ส่งเสริม ตรวจสอบ ติดต...
	3. สถานศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา และสำนักงานส่วนกลาง นำนวัตกรรม และเทคโนโลยีดิจิทัล (Digital Technology) มาใช้ในการบริหารจัดการและตัดสินใจ ทั้งระบบ
	4. สถานศึกษา และหน่วยงานในสังกัดทุกระดับมีความโปร่งใส ปลอดการทุจริต และประพฤติมิชอบ บริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล
	5. สถานศึกษา หน่วยงานในสังกัด ทุกระดับ ผ่านการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity & Transparency Assessment : ITA)
	6. สถานศึกษาทุกแห่งและหน่วยงานในสังกัดมีระบบฐานข้อมูลสารสนเทศวิชาการ ผู้เรียน ครู บุคลากรทางการศึกษา สถานศึกษา หน่วยงานในสังกัด
	7. สถานศึกษาทุกแห่งมีข้อมูลผู้เรียนรายบุคคลที่สามารถเชื่อมโยงกับข้อมูลต่าง ๆ นำไปสู่การวิเคราะห์เพื่อวางแผนการจัดการเรียนรู้สู่ผู้เรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพ (Big Data Technology)
	8. สถานศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา และสำนักงานส่วนกลางมีแพลตฟอร์มดิจิทัล (Digital Platform) เพื่อสนับสนุนภารกิจด้านบริหารจัดการศึกษา
	9. สถานศึกษาทุกแห่งมีระบบข้อมูลสารสนเทศที่สามารถใช้ในการวางแผน              การจัดการศึกษาได้อย่างมีประสิทธิภาพ

	มาตรการและแนวทางการดำเนินการ
	1. ให้สถานศึกษา หรือ กลุ่มสถานศึกษา มีความเป็นอิสระในการบริหารจัดการศึกษา เป็นมาตรการกระจายอำนาจให้สถานศึกษา หรือกลุ่มสถานศึกษามีความเป็นอิสระในการบริหารและจัดการศึกษาครอบคลุม ด้านการบริหารวิชาการ ด้านการบริหารงบประมาณ ด้านการบริหารงานบุคคล และด้านก...
	2. พัฒนาสำนักงานส่วนกลาง และสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา เป็นหน่วยงาน มีความทันสมัยอย่างมีประสิทธิภาพ
	(5) ส่งเสริม การมีส่วนร่วม จัดทำแผนบูรณาการจัดการศึกษาในระดับพื้นที่
	(6) สร้างความเข้มแข็งในการยกระดับคุณภาพการศึกษารูปแบบเครือข่าย เช่น เครือข่ายส่งเสริมประสิทธิภาพการจัดการศึกษา ศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้ สหวิทยาเขตกลุ่มโรงเรียน ฯลฯ
	(7) ส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนของสังคมมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาแบบบูรณาการ            ที่ตอบสนองความต้องการของประชาชนและพื้นที่
	(8) ส่งเสริม สนับสนุน ผู้ปกครอง ชุมชน สังคม และสาธารณชน ให้มีความรู้ ความเข้าใจ และมีส่วนร่วมรับผิดชอบ (Accountability) ในการบริหารจัดการศึกษา
	(9) ส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนของสังคมเข้ามามีส่วนร่วมสนับสนุนทรัพยากรเพื่อการศึกษา

	3. ปฏิรูปการคลังด้านการศึกษา เพื่อเพิ่มคุณภาพและประสิทธิภาพการจัดการศึกษา โดยการจัดสรรงบประมาณตรงสู่ผู้เรียน และสถานศึกษา
	4. พัฒนานวัตกรรม เทคโนโลยีดิจิทัล (Digital Technology) และระบบการทำงานที่เป็นดิจิทัลเข้ามาประยุกต์ใช้อย่างคุ้มค่าและเกิดประโยชน์สูงสุด
	(1) ศึกษา วิเคราะห์ นำ Cloud  Technology มาให้บริการหน่วยงานในสังกัดทุกระดับทั้งในรูปแบบ Private Cloud Hybridge Cloud และ public Cloud ทั้งในระดับ IaaS Paas และ SaaS
	(2) ศึกษา วิเคราะห์ นำ Big Data Technology มาใช้ในการเชื่อมโยงข้อมูลของนักเรียนในฐานข้อมูลต่าง ๆ เพื่อนำมาวิเคราะห์ คุณภาพของผู้เรียนในมิติต่าง ๆ
	(3) พัฒนาแพลตฟอร์มดิจิทัล (Digital Platform) เพื่อสนับสนุนภารกิจด้านบริหาร          จัดการศึกษาทั้งระบบพร้อมให้บริการ (Services) เชื่อมโยงข้อมูล เพื่อแลกเปลี่ยนและบูรณาการข้อมูลภาครัฐทั้งภายในและนอกสังกัดอีกทั้งยังเป็นระบบกลางสำหรับใช้ในการพิสูจน์ยื...
	(4) พัฒนาระบบฐานข้อมูลทรัพยากรมนุษย์ด้านการศึกษาขั้นพื้นฐาน ที่สามารถเชื่อมโยง และบูรณาการข้อมูลด้านการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ระหว่างกระทรวง หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง โดยการเชื่อมโยงข้อมูลรายบุคคลที่เกี่ยวกับการศึกษา การพัฒนาตนเอง สุขภาพและการพัฒนาอาชีพในตล...
	(5) พัฒนาแพลตฟอร์มดิจิทัล (Digital Platform) ด้านการเรียนรู้ของผู้เรียน และบุคลากรทางการศึกษา ด้านการบริหารงาน เชื่อมโยงถึงการพัฒนาครู เพื่อให้สอดคล้องกับความก้าวหน้าในอาชีพ ตลอดจนพัฒนา ระบบข้อมูลสารสนเทศของผู้เรียนเป็นรายบุคคลตั้งแต่ระดับปฐมวัย จนจ...
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