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ค ำน ำ 

 

  ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต 5 จัดท ำแผนปฏิบัติกำรประจ ำปี
งบประมำณ พ.ศ.2560 เพ่ือใช้เป็นเครื่องมือและแนวทำงในกำรบริหำรจัดกำรและพัฒนำคุณภำพ
กำรศึกษำ ระดับมัธยมศึกษำในสังกัด โดยก ำหนดนโยบำย จุดเน้น โครงกำร/กิจกรรม ที่ตอบสนองและ
สอดคล้องกับนโยบำยของรัฐบำล กระทรวงศึกษำธิกำร สำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน และ
แผนพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำของสำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต 5  

ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต 5 ขอขอบคุณคณะท ำงำน และผู้เกี่ยวข้อง 
ทุกฝ่ำย ที่ให้ควำมร่วมมือในกำรจัดท ำแผนปฏิบัติกำรประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.2560 ส ำเร็จลุล่วงด้วยดี 
และหวังเป็นอย่ำงยิ่งว่ำแผนปฏิบัติกำรนี้ จะเป็นประโยชน์ในกำรพัฒนำคุณภำพผู้เรียนให้ได้รับโอกำส    
ทำงกำรศึกษำอย่ำงทั่วถึงและมีคุณภำพเต็มตำมศักยภำพที่เท่ำเทียมกัน  
 
 

สำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต 5 
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ส่วนที่ 1 
บทน า 

 
1. ภารกิจและอ านาจหน้าที่ของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 

ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต 5 (สิงห์บุรี อ่ำงทอง ลพบุรี ชัยนำท) ตั้งขึ้นตำมที ่ 
กระทรวงศึกษำธิกำรได้ประกำศจัดตั้งเขตพ้ืนที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ  ตำมพระรำชบัญญัติกำรศึกษำแห่งชำติ 
(ฉบับที ่3) พ.ศ. 2553 และพระรำชบัญญัติระเบียบบริหำรรำชกำรกระทรวงศึกษำธิกำร (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2553 
เมื่อวันที่ 18 สิงหำคม 2553 เพ่ือให้กำรบริหำรและกำรจัดกำรศึกษำมีประสิทธิภำพ ให้สถำนศึกษำที่จัด
กำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำนระดับมัธยมศึกษำไปสังกัดส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำซึ่งเป็นหน่วยงำนระดับเขต
พ้ืนที่กำรศึกษำ อยู่ภำยใต้กำรก ำกับดูแลของส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน กระทรวงศึกษำธิกำรมี
หน้ำที่ด ำเนินกำรให้เป็นไปตำมอ ำนำจหน้ำที่ของคณะกรรมกำรเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ  ตำมมำตรำ ๓๘              
แห่งพระรำชบัญญัติกำรศกึษำแห่งชำติ พ.ศ. ๒๕๔๒ และที่แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๕ และมำตรำ ๓๗ 
แห่งพระรำชบัญญัติระเบียบกำรบริหำรรำชกำรกระทรวงศึกษำธิกำร พ.ศ.๒๕๔๖ มีอ ำนำจหน้ำที ่ดังนี้  

1. จัดท ำนโยบำย แผนพัฒนำ และมำตรฐำนกำรศึกษำของเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ ให้สอดคล้องกับ 
นโยบำย มำตรฐำนกำรศึกษำ แผนกำรศึกษำ แผนพัฒนำกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำนและควำมต้องกำรของท้องถิ่น  

2. วิเครำะห์กำรจัดตั้งงบประมำณเงินอุดหนุนทั่วไปของสถำนศึกษำ และหน่วยงำน ในเขตพ้ืนที่ 
กำรศึกษำ และแจ้งจัดสรรงบประมำณที่ได้รับให้หน่วยงำนข้ำงต้นรับทรำบและก ำกับตรวจสอบ ติดตำมกำรใช้จ่ำย
งบประมำณของหน่วยงำนดังกล่ำว 

3. ประสำน ส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนำหลักสูตรร่วมกับสถำนศึกษำในเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ  
4. ก ำกับ ดูแล ติดตำม และประเมินผลสถำนศึกษำข้ันพ้ืนฐำนและในเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ  
5. ศึกษำ วิเครำะห์ วิจัย และรวบรวมข้อมูลสำรสนเทศด้ำนกำรศึกษำในเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ  
6. ประสำนกำรระดมทรัพยำกรด้ำนต่ำงๆ รวมทั้งทรัพยำกรบุคคล เพ่ือส่งเสริมสนับสนุน     

กำรจัดกำรศึกษำ และพัฒนำกำรศึกษำในเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ  
7. จัดระบบกำรประกันคุณภำพกำรศึกษำ และประเมินผลสถำนศึกษำในเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ  
8. ประสำน ส่งเสริม สนับสนุน กำรจัดกำรศึกษำของสถำนศึกษำเอกชน องค์กรปกครอง 

ส่วนท้องถิ่น รวมทั้งบุคคล องค์กรชุมชน องค์กรวิชำชีพ สถำบันศำสนำ สถำนประกอบกำร และสถำบันอ่ืนที่
จัดรูปแบบที่หลำกหลำยในเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ  

9. ด ำเนินกำรและประสำน ส่งเสริม สนับสนุนกำรวิจัยและพัฒนำกำรศึกษำในเขตพ้ืนที่  
กำรศึกษำ  

10.  ประสำนส่งเสริมกำรด ำเนินงำนของคณะอนุกรรมกำร และคณะท ำงำนด้ำนกำรศึกษำ  
11.  ประสำนกำรปฏิบัติรำชกำรทั่วไปกับองค์กร หน่วยงำนภำครัฐ เอกชน และองค์กรปกครอง 

ส่วนท้องถิ่น ในฐำนะส ำนักงำนผู้แทนกระทรวงศึกษำธิกำรในเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ  
12.  ปฏิบัติหน้ำที่อ่ืนเกี่ยวกับกิจกำรภำยในเขตพ้ืนที่กำรศึกษำที่มิได้ระบุให้เป็นหน้ำที่ของผู้ใด 

โดยเฉพำะ หรือปฏิบัติงำนอ่ืนตำมท่ีได้รับมอบหมำย 
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2. สภาพทางภูมิศาสตร ์

ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต 5  ตั้งอยู่ในบริเวณโรงเรียนสิงห์บุรี เลขที่ 118  
หมู่ที่ 1 ต ำบลบำงมัญ อ ำเภอเมืองสิงห์บุรี จังหวัดสิงห์บุรี มีสถำนศึกษำในสังกัด จ ำนวน   64 โรงเรียน กระจำย
อยู่ในท้องที่ 4 จังหวัด ดังนี้                                                                                                                                                                                                                                    

จังหวัดชัยนาท 
 จังหวัดชัยนำทตั้งอยู่ห่ำงจำกกรุงเทพฯ ประมำณ 194  กิโลเมตร  มีเนื้อที่ประมำณ  

2,469.74 ตำรำงกิโลเมตร  จังหวัดชัยนำทมีอำณำเขตติดต่อกับจังหวัดใกล้เคียงดังนี้ 
 ทิศเหนือ        ติดต่อกับจังหวัดอุทัยธำนี และจังหวัดนครสวรรค์ 
 ทิศใต้            ติดต่อกับจังหวัดสิงห์บุรี และจังหวัดสุพรรณบุรี 
 ทิศตะวันออก   ติดต่อกับจังหวัดนครสวรรค์ และจังหวัดสิงห์บุรี 
 ทิศตะวันตก     ติดต่อกับจังหวัดอุทัยธำนี 

 

หน่วยการปกครอง   กำรปกครองแบ่งออกเป็น  8 อ ำเภอ ประกอบด้วย 

1. อ ำเภอเมืองชัยนำท  2. อ ำเภอวัดสิงห์  3. อ ำเภอสรรคบุรี 
4. อ ำเภอหนองมะโมง  5. อ ำเภอมโนรมย์ 6. อ ำเภอสรรพยำ 
7. อ ำเภอหันคำ   8. อ ำเภอเนินขำม 
 

มีโรงเรียนที่ตั้งอยู่ในจังหวัด จ านวน 13 โรงเรียน 
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โรงเรี ยนช ี ยนาทพี ทย าคม

โรงเรี ยนอ ี ลี ตไพบ ี ลยี ชนี ปถี มภี 
โรงเรี ยนส าครพี ท ยาคม

โรงเรี ยนว ี ดสี งหี 

โรงเรี ยนส รรพยาวี ท ยา

โรงเรี ยนบ ี ญนาคพี ทยาคม

โรงเรี ยนชยานี กี จพี ทย าคม

โรงเรี ยนค ี รี ประชาสรรค ี 

โรงเรี ยนหี วยกรดวี ทยาโรงเรี ยนหี นคาราษฏรี รี งสฤษดี ี 

โรงเรี ยนหี นคาพี ทยาคม

โรงเรี ยนศรี สโมสรว ี ทยา

โรงเรี ยนเนี นขามรี ฐป ระชานี เคราะหี 
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อ.มโนรมยี 

อ.หนองมะโมง

อ.สรรพยา
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จังหวัดลพบุรี 
  จังหวัดลพบุรี ตั้งอยู่ภำคกลำงของประเทศไทย บนฝั่งซ้ำยของแม่น้ ำลพบุรี มีระยะทำงห่ำงจำก
กรุงเทพมหำนครไปทำงทิศเหนือตำมเส้นทำงถนนพหลโยธิน  153 กิโลเมตรหรือตำมเส้นทำงรถไฟประมำณ 
133 กิโลเมตร มีเนื้อที่ประมำณ 6,641.859 ตำรำงกิโลเมตร หรือ ประมำณ 3,874,846 ไร่ จังหวัดลพบุรี   
มีอำณำเขตติดต่อกับจังหวัดใกล้เคียง ดังนี้ 

 ทิศเหนือ       ติดต่อกับจังหวัดนครสวรรค์ และจังหวัดเพชรบูรณ์    
 ทิศใต้           ติดต่อกับจังหวัดพระนครศรีอยุธยำ และจังหวัดสระบุรี  
 ทิศตะวันออก ติดต่อกับจังหวัดชัยภูมิ จังหวัดนครรำชสีมำ และจังหวัดสระบุรี 
 ทิศตะวันตก   ติดต่อกับจังหวัดสิงห์บุรี และจังหวัดนครสวรรค์ 

หน่วยการปกครอง  กำรปกครองออกเป็น 11 อ ำเภอ ประกอบด้วย 

1. อ ำเภอเมืองลพบุรี 2. อ ำเภอโคกเจริญ 3. อ ำเภอโคกส ำโรง 4. อ ำเภอชัยบำดำล   
5. อ ำเภอท่ำวุ้ง  6. อ ำเภอท่ำหลวง 7. อ ำเภอบ้ำนหมี่ 8. อ ำเภอพัฒนำนิคม   
9. อ ำเภอล ำสนธิ  10. อ ำเภอสระโบสถ์ 11. อ ำเภอหนองม่วง 

 

มีโรงเรียนที่ตั้งอยู่ในจังหวัด จ านวน 25  โรงเรียน 
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โรงเรี ยนบี านชี วี ทยา

โรงเรี ยนพี บี ลวี ทยาลี ย

โรงเรี ยนโคกกะเที ยมวี ทยาลี ย

โรงเรี ยนโคกต ี มวี ทย า

โรงเรี ยนดงตาลวี ทยา

โรงเรี ยนพระนารายณ ี 

โรงเรี ยนบี านขี อยวี ทยา

โรงเรี ยนพี ฒนานี คม

โรงเรี ยนโคกสลี งวี ทยา
โรงเรี ยนขี นรามวี ทยา

โรงเรี ยนโคกสำโรงวี ทยา

โรงเรี ยนจี ฬาภรณราชวี ทย าลี ย ลพบี รี 

โรงเรี ยนชี ยบาดาลวี ทยา

โรงเรี ยนชี ยบาดาลพี ทยาคม

โรงเรี ยนเฉลี มพระเกี ยรตี สมเดี จพระศรี นคร

โรงเรี ยนที าวี ี งวี ทยาคาร

โรงเรี ยนบี านเบี กวี ทยาคม

โรงเรี ยนบี านหมี ี วี ทยา
โรงเรี ยนปี ยะบี ตรี 

โรงเรี ยนที าหลวงวี ทยาคม

โรงเรี ยนสระโบสถี วี ทยาคาร

โรงเรี ยนโคกเจรี ญวี ทยา โรงเรี ยนยางรากวี ทยา

โรงเรี ยนลำสนธี วี ทยาโรงเรี ยนหนองมี วงวี ทยา

อ.ลำสนธี อ.โคกเจรี ญ

อ.หนองมี วง

อ.ชี ยบาดาลอ.สระโบสถี 

อ.บี านหมี ี 
อ.โคกสำโรง

อ.ที าหลวง

อ.พี ฒนานี คม

อ.เมี องลพบี รี 
อ.ที าวี ี ง
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จังหวัดสิงห์บุร ี
จังหวัดสิงห์บุรีตั้งอยู่ภำคกลำงของประเทศไทย ห่ำงจำกกรุงเทพมหำนคร 142 กิโลเมตร 

มีเนื้อที่ทั้งหมดประมำณ  822.478 ตำรำงกิโลเมตร หรือ 514,049 ไร่ มีอำณำเขตติดต่อกับจังหวัดใกล้เคียง ดังนี้ 
 ทิศเหนือ      ติดต่อกับ จังหวดัชัยนำท และ จังหวัดนครสวรรค์ 
 ทิศใต้          ติดต่อกับ จังหวดัอ่ำงทอง 
 ทิศตะวันออก ติดต่อกับ จังหวัดลพบุรี 
 ทิศตะวันตก   ติดต่อกับ จังหวัดชัยนำท  และ จังหวัดสุพรรณบุรี 

 

หน่วยการปกครอง  กำรปกครองแบ่งออกเป็น 6 อ ำเภอ  ประกอบด้วย 

1. อ ำเภอเมืองสิงห์บุรี  2. อ ำเภอบำงระจัน  3. อ ำเภอค่ำยบำงระจัน   
  4. อ ำเภอพรหมบุรี  5. อ ำเภอท่ำช้ำง   6. อ ำเภออินทร์บุรี 

มีโรงเรียนที่ตั้งอยู่ในจังหวัด จ านวน 12 โรงเรียน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%B8%E0%B8%87%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%9E%E0%B8%A1%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%84%E0%B8%A3
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%88%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%AB%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%94%E0%B8%8A%E0%B8%B1%E0%B8%A2%E0%B8%99%E0%B8%B2%E0%B8%97
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%88%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%AB%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%94%E0%B8%99%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%AA%E0%B8%A7%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%84%E0%B9%8C
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%88%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%AB%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%94%E0%B8%AD%E0%B9%88%E0%B8%B2%E0%B8%87%E0%B8%97%E0%B8%AD%E0%B8%87
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%88%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%AB%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%94%E0%B8%A5%E0%B8%9E%E0%B8%9A%E0%B8%B8%E0%B8%A3%E0%B8%B5
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%88%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%AB%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%94%E0%B8%AA%E0%B8%B8%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%93%E0%B8%9A%E0%B8%B8%E0%B8%A3%E0%B8%B5
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จังหวัดอ่างทอง 

จังหวัดอ่ำงทองเป็นพื้นที่รำบลุ่มภำคกลำง พิกัดภูมิศำสตร์เส้นรุ้งที่ 14 องศำ 35 ลิปดำ  
12 พิลิปดำเหนือ เส้นแวงที่ 100 องศำ 27 ลิปดำ ห่ำงจำกกรุงเทพมหำนครมำตำมทำงหลวงแผ่นดินหมำยเลข 32 
(บำงปะอิน-พยุหะคีรี) ระยะทำงประมำณ 108 กิโลเมตร และเส้นทำงเรือตำมแม่น้ ำเจ้ำพระยำถึงตลำดท่ำเตียน
ระยะทำงประมำณ 120 กิโลเมตร มีรูปร่ำงลักษณะคล้ำยรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสมีส่วนกว้ำงตำมแนวทิศตะวันออกถึง
ทิศตะวันตกและส่วนยำวตำมแนวทิศเหนือถึงทิศใต้ใกล้เคียงกัน คือ ประมำณ 40 กิโลเมตร  มีพ้ืนที่ทั้งหมด 
968.372 ตำรำงกิโลเมตรหรือประมำณ 605,232.5 ไร่ และมีอำณำเขตดังนี้ 

 ทิศเหนือ       ติดต่อกับ จังหวัดสิงห์บุรี 
 ทิศใต้           ติดต่อกับ จังหวัดพระนครศรีอยุธยำ 
 ทิศตะวันออก ติดต่อกับ จังหวัดพระนครศรีอยุธยำ 
 ทิศตะวันตก   ติดต่อกับ จังหวัดสุพรรณบุรี 

หน่วยการปกครอง กำรปกครองแบ่งออกเป็น 7 อ ำเภอ ประกอบด้วย 
     1. อ ำเภอเมืองอ่ำงทอง  2. อ ำเภอไชโย  3. อ ำเภอป่ำโมก 
          4. อ ำเภอโพธิ์ทอง   5. อ ำเภอแสวงหำ 6. อ ำเภอวิเศษชัยชำญ 

    7. อ ำเภอสำมโก้ 
มีโรงเรียนที่ตั้งอยู่ในจังหวัด จ านวน 14 โรงเรียน 
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อ.โพธี ี ทอง

อ.วี เศษชี ยชาญ

อ.แสวงหา

อ.ไชโย
อ.สามโกี 

อ.ปี าโมก

อ.เมี องอี างทอง

โรงเรี ยนแสวงหาวี ทยาคม

โรงเรี ยนอี างทองปี ทมโรจนี วี ทยาคม

โรงเรี ยนสตรี อี างทอง

โรงเรี ยนโยธี นบี รณะ

โรงเรี ยนราชสถี ตยี วี ทยา

โรงเรี ยนปาโมกขี วี ทยาภี มี 

โรงเรี ยนบางเสดี จวี ทยาคม

โรงเรี ยนโพธี ทอง"จี นดามณี "

โรงเรี ยนโพธี ี ทองพี ทยาคม

โรงเรี ยนรี ี วหวี าวี ทยาคม

โรงเรี ยนวี เศษไชยชาญ"ตี นตี วี ทยาภี มี "

โรงเรี ยนวี เศษชี ยชาญวี ทยาคม

โรงเรี ยนไผี วงวี ทยา

โรงเรี ยนสามโกี วี ทยาคม
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http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%B8%E0%B8%87%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%9E%E0%B8%A1%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%84%E0%B8%A3
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%97%E0%B8%B2%E0%B8%87%E0%B8%AB%E0%B8%A5%E0%B8%A7%E0%B8%87%E0%B9%81%E0%B8%9C%E0%B9%88%E0%B8%99%E0%B8%94%E0%B8%B4%E0%B8%99%E0%B8%AB%E0%B8%A1%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B9%80%E0%B8%A5%E0%B8%82_32
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%81%E0%B8%A1%E0%B9%88%E0%B8%99%E0%B9%89%E0%B8%B3%E0%B9%80%E0%B8%88%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%A2%E0%B8%B2
http://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%95%E0%B8%A5%E0%B8%B2%E0%B8%94%E0%B8%97%E0%B9%88%E0%B8%B2%E0%B9%80%E0%B8%95%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%99&action=edit&redlink=1
http://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%95%E0%B8%A5%E0%B8%B2%E0%B8%94%E0%B8%97%E0%B9%88%E0%B8%B2%E0%B9%80%E0%B8%95%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%99&action=edit&redlink=1
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%88%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%AB%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%94%E0%B8%AA%E0%B8%B4%E0%B8%87%E0%B8%AB%E0%B9%8C%E0%B8%9A%E0%B8%B8%E0%B8%A3%E0%B8%B5
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%88%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%AB%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%94%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%99%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%A8%E0%B8%A3%E0%B8%B5%E0%B8%AD%E0%B8%A2%E0%B8%B8%E0%B8%98%E0%B8%A2%E0%B8%B2
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%88%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%AB%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%94%E0%B8%AA%E0%B8%B8%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%93%E0%B8%9A%E0%B8%B8%E0%B8%A3%E0%B8%B5
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              ผู้บริหารส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 5 
 

1. นำงมณฑ์ณทัอร วุฒิวิชญำนันต์  ผูอ้ ำนวยกำรส ำนักงำนเขตพื้นท่ีกำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต 5  

2. นำงวัฒนำ โคตรมี    รองผูอ้ ำนวยกำรส ำนักงำนเขตพื้นท่ีกำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต 5  

3. นำยอธิษฐำน พันธุ์ค้ำ   รองผูอ้ ำนวยกำรส ำนักงำนเขตพื้นท่ีกำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต 5  

4. นำยประกิจ จุ้ยปำน   รองผูอ้ ำนวยกำรส ำนักงำนเขตพื้นท่ีกำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต 5  

5. นำยชูเกียรติ บุญรอด  รองผูอ้ ำนวยกำรส ำนักงำนเขตพื้นท่ีกำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต 5  

 

 
 
             ผูอ้ านวยการกลุ่ม / หน่วย 

 
1. นำงสิรวลีย์  วิเศษกุลพรหม  ผูอ้ ำนวยกำรกลุ่มอ ำนวยกำร  

2. นำงอรุณี  กลับดี    ผูอ้ ำนวยกำรกลุ่มบริหำรงำนบุคคล  

3. นำงนันทพร  มั่นทัพ  ผูอ้ ำนวยกำรกลุ่มนิเทศ ติดตำม และประเมินผลกำรจัดกำรศึกษำ  

4. นำงฐิตินันท์ สุวรรณ์หงษ์   ผูอ้ ำนวยกำรกลุ่มส่งเสริมกำรจัดกำรศึกษำ  

5. นำงสำวอุสำ กลับหอม   ผูอ้ ำนวยกำรกลุ่มนโยบำยและแผน  

6. นำยประมวล  เศรษฐี   ผูอ้ ำนวยกำรกลุ่มบริหำรกำรเงินและสินทรัพย์  

7. นำงพิศมัย  สีแตง    ผูอ้ ำนวยกำรหน่วยตรวจสอบภำยใน  
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3. การปกครอง ประชากรและแรงงาน   
    3.1 การปกครอง  จังหวัดชัยนำท ลพบุรี สิงห์บุรี อ่ำงทอง   

จังหวัด 
เขตการปกครอง 

อ าเภอ/กิ่งอ าเภอ ต าบล หมู่บ้าน 
ชัยนำท 8 51 505 
ลพบุรี 11 121 1,122 
สิงห์บุรี 6 43 364 
อ่ำงทอง 7 73 513 

รวม 32 288 2,504 
 

    3.2 ประชากร จังหวัดชัยนำท ลพบุรี สิงห์บุรี อ่ำงทอง  มีประชำกรทั้งสิ้น 1,584,909 คน แบ่งเป็น       
เพศชำย 777,158 คน และเพศหญิง 807,754 คน  

พื้นที่ 
จ านวนประชากร (คน) 

ชาย หญิง รวม 
ประเทศ 32,280,886 33,448,212 65,729,098 

ชัยนำท 159,879 171,779 331,655 

ลพบุรี 380,523 378,132 758,655 

สิงห์บุรี 100,849 110,577 211,426 

อ่ำงทอง 135,907 147,266 283,173 

รวมประชากร 4 จังหวัด 777,158 807,754 1,584,909 

ที่มำ :  กรมกำรปกครอง กระทรวงมหำดไทย, 2559 
          

     3.3 ด้านแรงงาน จังหวัดชัยนำท ลพบุรี สิงห์บุรี อ่ำงทอง  

พื้นที่ 
จ านวนผู้อยู่ใน 

ก าลังแรงงาน (คน) 
จ านวนผู้มีงานท า 

(คน) 
จ านวนผู้ว่างงาน 

(คน) 
จ านวน 

ผู้ที่รอฤดูกาล(คน) 
ชัยนำท 177,270 175,290 1,410 580 

ลพบุรี 445,780 429,530 4,850 11,360 

สิงห์บุรี 116,040 113,440 1,960 640 

อ่ำงทอง 143,890 141,080 2,820  

รวม 882,780 859,340 11,040 12,580 
 ที่มำ :  กำรส ำรวจสภำวะกำรท ำงำนของประชำกร ส ำนักงำนสถิติแห่งชำติ, 2559 
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4.  ข้อมูลพื้นฐานด้านการศึกษา (ณ วันที่ 10 มิถนุายน 2559)  
 ข้อมูลสถานศึกษาในสังกัด 

 ปีกำรศึกษำ 2559 ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต 5 มีสถำนศึกษำในสังกัด จ ำนวน    
64 โรงเรียน ดังนี ้

 จ านวนโรงเรียนจ าแนกตามขนาด 

ขนาดโรงเรียน จ านวนนักเรียน จ านวน โรงเรียน 
ขนำดเล็ก ตั้งแต่     1 -  499 คนลงมำ 34 

ขนำดกลำง ตั้งแต่    500 - 1,499 คน 18 

ขนำดใหญ่ ตั้งแต่  1,500 - 2,499 คน 5 

ขนำดใหญ่พิเศษ ตั้งแต่  2,500 คนขึ้นไป 7 
รวม 64 

 

 ขนาดโรงเรียนจ าแนกตามจังหวัด 

จังหวัด 
ขนาดโรงเรียน  จ านวน

นักเรียน ใหญ่พิเศษ ใหญ่ กลาง เล็ก รวมทั้งหมด 
ชัยนำท 1 2 2 8 13 10,255 

ลพบุรี 3 3 9 10 25 22,621 

สิงห์บุรี 1 - 3 8 12 7,444 

อ่ำงทอง 2 - 4 8 14 11,472 

รวม 7 5 18 34 64 51,792 
 

 ข้อมูลนักเรียนจ าแนกตามระดับการศึกษา 

ชั้น ชาย หญิง รวม ห้องเรียน 

ม.1 4,499 4,819 9,318 261 
ม.2 4,525 4,711 9,236 255 
ม.3 4,685 4,660 9,345 264 

รวม ม.ต้น 13,709 14,190 27,899 780 
ม.4 3,385 5,076 8,434 259 
ม.5 3,026 4,748 7,774 259 
ม.6 2,909 4,776 7,685 264 

รวม ม.ปลาย 9,293 14,600 23,893 779 
รวมทั้งสิ้น 23,002 28,790 51,792 1,559 

ที่มำ : ประมวลผลจำกโปรแกรมข้อมูลนักเรยีนรำยบุคคล DMC  2559 
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 จ านวนนักเรียน จ าแนกตามขนาดโรงเรียน รายจังหวัด 

ที ่ โรงเรียน อ าเภอ จังหวัด 
จ านวน 
นักเรียน 

จ านวน 
ห้องเรียน 

ขนาดโรงเรียน 

1 ชัยนำทพิทยำคม เมืองชัยนำท ชัยนำท 3,360 69 ใหญ่พิเศษ 
2 หันคำพิทยำคม หันคำ ชัยนำท 1,574 50 ใหญ่ 
3 คุรุประชำสรรค ์ สรรคบุร ี ชัยนำท 1,523 41 ใหญ่ 
4 อุลิตไพบูลย์ชนูปถัมภ ์ มโนรมย ์ ชัยนำท 762 22 กลำง 
5 วัดสิงห ์ วัดสิงห ์ ชัยนำท 630 21 กลำง 
6 สรรพยำวิทยำ สรรพยำ ชัยนำท 475 18 เล็ก 
7 ห้วยกรดวิทยำ สรรคบุร ี ชัยนำท 405 13 เล็ก 
8 หันคำรำษฏร์รังสฤษดิ ์ หันคำ ชัยนำท 404 16 เล็ก 
9 สำครพิทยำคม มโนรมย ์ ชัยนำท 341 12 เล็ก 

10 ศรีสโมสรวิทยำ หนองมะโมง ชัยนำท 295 11 เล็ก 
11 เนินขำมรัฐประชำนุเครำะห ์ เนินขำม ชัยนำท 229 9 เล็ก 
12 บุญนำคพิทยำคม สรรพยำ ชัยนำท 142 12 เล็ก 
13 ชยำนุกิจพิทยำคม สรรพยำ ชัยนำท 115 6 เล็ก 

รวมชัยนาท 10,255 300  
14 พิบูลวิทยำลัย เมืองลพบุร ี ลพบุร ี 3,067 78 ใหญ่พิเศษ 
15 พระนำรำยณ ์ เมืองลพบุร ี ลพบุร ี 2,626 69 ใหญ่พิเศษ 
16 ชัยบำดำลวิทยำ ชัยบำดำล ลพบุร ี 2,523 60 ใหญ่พิเศษ 
17 บ้ำนหมี่วิทยำ บ้ำนหมี ่ ลพบุร ี 1,641 44 ใหญ่ 
18 โคกส ำโรงวิทยำ โคกส ำโรง ลพบุร ี 1,605 50 ใหญ่ 
19 พัฒนำนิคม พัฒนำนิคม ลพบุร ี 1,526 44 ใหญ่ 
20 หนองม่วงวิทยำ หนองม่วง ลพบุร ี 924 27 กลำง 
21 ชัยบำดำลพิทยำคม ชัยบำดำล ลพบุร ี 866 26 กลำง 
22 โคกกะเทียมวิทยำลัย โคกกะเทียม ลพบุร ี 796 29 กลำง 
23 โคกเจรญิวิทยำ โคกเจรญิ ลพบุร ี 749 17 กลำง 
24 ล ำสนธิวิทยำ ล ำสนธ ิ ลพบุร ี 714 21 กลำง 
25 จุฬำภรณรำชวิทยำลัย โคกส ำโรง ลพบุร ี 713 30 กลำง 
26 ท่ำหลวงวิทยำคม ท่ำหลวง ลพบุร ี 597 19 กลำง 
27 ปิยะบุตร ์ บ้ำนหมี ่ ลพบุร ี 589 19 กลำง 
28 ท่ำวุ้งวิทยำคำร ท่ำวุ้ง ลพบุร ี 572 20 กลำง 
29 สระโบสถ์วิทยำคำร สระโบสถ ์ ลพบุร ี 478 16 เล็ก 
30 โคกตูมวิทยำ เมืองลพบุร ี ลพบุร ี 474 14 เล็ก 
31 ดงตำลวิทยำ เมืองลพบุร ี ลพบุร ี 452 18 เล็ก 
32 โคกสลุงวิทยำ พัฒนำนิคม ลพบุร ี 414 15 เล็ก 
33 เฉลิมพระเกียรตฯิ ชัยบำดำล ลพบุร ี 320 17 เล็ก 
34 บ้ำนชีวิทยำ บ้ำนหมี ่ ลพบุร ี 319 11 เล็ก 
35 ยำงรำกวิทยำ โคกเจรญิ ลพบุร ี 244 11 เล็ก 
36 ขุนรำมวิทยำ พัฒนำนิคม ลพบุร ี 185 8 เล็ก 
37 บ้ำนเบิกวิทยำคม ท่ำวุ้ง ลพบุร ี 145 6 เล็ก 
38 บ้ำนข่อยวิทยำ เมืองลพบุร ี ลพบุร ี 82 6 เล็ก 

รวมลพบรุ ี 22,621 675  
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ที ่ โรงเรียน อ าเภอ จังหวัด 
จ านวน 
นักเรียน 

จ านวน 
ห้องเรียน 

ขนาดโรงเรียน 

39 สิงห์บุร ี เมืองสิงห์บุร ี สิงห์บุร ี 2,890 72 ใหญ่พิเศษ 
40 อินทร์บุร ี อินทร์บุร ี สิงห์บุร ี 1,360 35 กลำง 
41 บำงระจันวิทยำ บำงระจัน สิงห์บุร ี 888 28 กลำง 
42 ท่ำช้ำงวิทยำคำร ท่ำช้ำง สิงห์บุร ี 505 15 กลำง 
43 สิงหพำหุ (ประสำนมิตรฯ) เมืองสิงห์บุร ี สิงห์บุร ี 458 18 เล็ก 
44 ค่ำยบำงระจันวิทยำคม ค่ำยบำงระจัน สิงห์บุร ี 355 17 เล็ก 
45 ศรีศักดิส์ุวรรณวิทยำ บำงระจัน สิงห์บุร ี 321 13 เล็ก 
46 ทองเอนวิทยำ อินทร์บุร ี สิงห์บุร ี 194 9 เล็ก 
47 พรหมบุรรีัชดำภเิษก พรหมบุร ี สิงห์บุร ี 170 12 เล็ก 
48 ศรีวินิตวิทยำคม อินทร์บุร ี สิงห์บุร ี 126 6 เล็ก 
49 บ้ำนแป้งวิทยำ พรหมบุร ี สิงห์บุร ี 115 6 เล็ก 
50 หวัไผ่วิทยำคม เมืองสิงห์บุร ี สิงห์บุร ี 62 6 เล็ก 

รวมสิงห์บรุ ี 7,444 237  

51 สตรีอ่ำงทอง เมืองอ่ำงทอง อ่ำงทอง 3,343 79 ใหญ่พิเศษ 
52 อ่ำงทองปัทมโรจน์วิทยำคม เมืองอ่ำงทอง อ่ำงทอง 2,839 68 ใหญ่พิเศษ 
53 วิเศษไชยชำญ (ตันติวิทยำภูมิ) วิเศษชัยชำญ อ่ำงทอง 1,321 44 กลำง 
54 โพธิ์ทอง (จินดำมณี) โพธิ์ทอง อ่ำงทอง 960 29 กลำง 
55 สำมโก้วิทยำคม สำมโก ้ อ่ำงทอง 577 18 กลำง 
56 ปำโมกข์วิทยำภมู ิ ป่ำโมก อ่ำงทอง 559 17 กลำง 
57 แสวงหำวิทยำคม แสวงหำ อ่ำงทอง 482 15 เล็ก 
58 บำงเสด็จวิทยำคม ป่ำโมก อ่ำงทอง 305 13 เล็ก 
59 โพธิ์ทองพิทยำคม โพธิ์ทอง อ่ำงทอง 295 21 เล็ก 
60 รำชสถิตย์วิทยำ ไชโย อ่ำงทอง 284 13 เล็ก 
61 ริ้วหว้ำวิทยำคม แสวงหำ อ่ำงทอง 176 12 เล็ก 
62 วิเศษชัยชำญวิทยำคม วิเศษชัยชำญ อ่ำงทอง 129 7 เล็ก 
63 ไผ่วงวิทยำ วิเศษชัยชำญ อ่ำงทอง 104 6 เล็ก 
64 โยธินบูรณะอ่ำงทอง เมืองอ่ำงทอง อ่ำงทอง 98 6 เล็ก 

รวมอ่างทอง 11,472 348  

รวมนักเรียนทั้งหมด 51,792 1,560  
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 ข้อมูลข้าราชการครูและบุคลากรสถานศึกษา 

ล าดับที ่ โรงเรียน / หน่วยงาน 
ครูผู้ช่วย/
ครู/ไม่มี

วิทยฐานะ 

ช านาญ
การ 

ช านาญ
การพิเศษ 

เชี่ยวชาญ 
รวม

ทั้งหมด 

1 ชัยนำทพิทยำคม 31 42 27  100 
2 อุลิตไพบูลย์ชนูปถัมภ ์ 15 5 19  39 
3 สำครพิทยำคม 3 9 14  26 
4 วัดสิงห ์ 17 2 16  35 
5 สรรพยำวิทยำ 10 8 13 1 32 
6 บุญนำคพิทยำคม 

 
3 11  14 

7 ชยำนุกิจพิทยำคม 3 1 9  13 
8 คุรุประชำสรรค ์ 14 10 53 1 78 
9 ห้วยกรดวิทยำ 8 5 14  27 

10 หันคำรำษฎร์รังสฤษดิ ์ 17 4 11  32 
11 หันคำพิทยำคม 25 13 33 1 72 
12 ศรีสโมสรวิทยำ 5 5 7  17 
13 เนินขำมรัฐประชำนุเครำะห ์ 2 1 16  19 

ชัยนาท 150 108 243 3 504 
14 โคกส ำโรงวิทยำ 15 27 46 1 89 
15 พิบูลวิทยำลัย 18 57 90 1 166 
16 โคกกะเทียมวิทยำลัย 4 8 41 1 54 
17 จุฬำภรณรำชวิทยำลัย ลพบุร ี 10 26 20  56 
18 ดงตำลวิทยำ 2 6 23  31 
19 พระนำรำยณ ์ 11 23 104 1 139 
20 บ้ำนข่อยวิทยำ 6 2 4  12 
21 โคกตูมวิทยำ 3 4 21  28 
22 ท่ำวุ้งวิทยำคำร 4 11 24  39 
23 บ้ำนเบิกวิทยำคม 2 2 9  13 
24 บ้ำนหมี่วิทยำ 21 31 33  85 
25 ปิยะบุตร ์ 4 14 21  39 
26 บ้ำนชีวิทยำ 4 5 11  20 
27 พัฒนำนิคม 32 17 20  69 
28 ชัยบำดำลวิทยำ 29 27 60  116 
29 โคกสลุงวิทยำ 8 4 6  18 
30 ชัยบำดำลพิทยำคม 27 7 10  44 
31 ขุนรำมวิทยำ 9 3 1  13 
32 เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ลพบุรี 11 3 3  17 
33 ท่ำหลวงวิทยำคม 14 8 10  32 
34 สระโบสถ์วิทยำคำร 8 3 10  21 
35 โคกเจรญิวิทยำ 29 6 3  38 
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ล าดับที ่ โรงเรียน / หน่วยงาน 
ครูผู้ช่วย/
ครู/ไม่มี

วิทยฐานะ 

ช านาญ
การ 

ช านาญ
การพิเศษ 

เชี่ยวชาญ 
รวม

ทั้งหมด 

36 ยำงรำกวิทยำ 7 4 2  13 
37 ล ำสนธิวิทยำ 20 9 4  33 
38 หนองม่วงวิทยำ 27 5 14  46 

ลพบุรี 325 312 590 4 1231 
39 ท่ำช้ำงวิทยำคำร 3 6 19  28 
40 หัวไผ่วิทยำคม 2 1 10  13 
41 บำงระจันวทิยำ 10 13 29  52 
42 ค่ำยบำงระจันวิทยำคม 

 
10 18  28 

43 พรหมบุรรีัชดำภเิษก 1 7 8  16 
44 อินทร์บุร ี 18 12 39  69 
45 สิงห์บุร ี 48 40 61 1 150 
46 ศรีศักดิส์ุวรรณวิทยำ 6 9 11  26 
47 บ้ำนแป้งวิทยำ 1 4 7  12 
48 ทองเอนวิทยำ 5 6 5  16 
49 สิงหพำหุ(ประสำนมติรอุปถัมภ์) 9 11 14  34 
50 ศรีวินิตวิทยำคม 3 2 10  15 

สิงห์บุรี 106 121 231 1 459 
51 ปำโมกข์วิทยำภมู ิ 15 4 13  32 
52 แสวงหำวิทยำคม 6 9 15  30 
53 วิเศษไชยชำญ(ตันติวิทยำภูมิ) 27 10 46  83 
54 อ่ำงทองปัทมโรจน์วิทยำคม 59 20 35  114 
55 รำชสถิตย์วิทยำ 9 4 3  16 
56 บำงเสด็จวิทยำคม 14 4 13  31 
57 โพธิ์ทองพิทยำคม 7 7 4  18 
58 วิเศษชัยชำญวิทยำคม 1 2 9  12 
59 ไผ่วงวิทยำ 8 1 4  13 
60 สตรีอ่ำงทอง 51 35 59 1 146 
61 โยธินบูรณะ อ่ำงทอง 6 2 3  11 
62 โพธิ์ทอง(จินดำมณี) 14 16 27  57 
63 ริ้วหว้ำวิทยำคม 2 3 10  15 
64 สำมโก้วิทยำคม 13 4 16  33 

อ่างทอง 232 121 257 1 611 
ผลรวมทั้งหมด 813 662 1,321 9 2,805 

 
ที่มำ : ประมวลผลจำกโปรแกรมระบบบริหำรสถำนศึกษำ EMIS  ณ วันท่ี 16 มิ.ย. 59 
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 ข้อมูลบุคลากร 
 

ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 5 โรงเรียนในสังกัด 64 โรงเรียน 

ต าแหน่ง จ านวน (คน) ต าแหน่ง จ านวน (คน) 
ผอ.สพม.5 1 ผอ.โรงเรียน 64 

รอง ผอ.สพม.5 5 รอง ผอ.โรงเรียน 77 
ศึกษำนิเทศก์ 9 ครูผู้สอน 2,805 

บุคลำกรทำงกำรศึกษำ 38 ค (2) 37 พนักงำนรำชกำร 46 

ลูกจ้ำงชั่วครำว 9 ลูกจ้ำงประจ ำ 81 

รวม 61 รวม 3,073 

 
 
 

สรุปข้อมูลพื้นฐานส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 5 
 

 สถำนศึกษำ       64  แห่ง 

 นักเรียน 51,792  คน 

 ข้ำรำชกำรครู   2,946  คน 

 บุคลำกรส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ        61  คน 

 พนักงำนรำชกำรและลูกจ้ำงประจ ำใน
สถำนศึกษำ 

     127  คน 
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5.  ผลการด าเนินการจัดการศึกษา 
 ในปีงบประมำณ พ.ศ. 2558 ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต 5 ได้บริหำรและ           
จัดกำรศึกษำข้ันพื้นฐำน  โดยยึดหลักกำรบริกำรทำงกำรศึกษำให้แก่เด็กและเยำวชนทุกกลุ่มเป้ำหมำย ครอบคลุม
ทั้งเด็กปกติ เด็กด้อยโอกำส เด็กพิกำร และเด็กที่มีควำมสำมำรถพิเศษ ตั้งแต่ระดับมัธยมศึกษำตอนต้นจนถึงระดับ
มัธยมศึกษำตอนปลำยอย่ำงทั่วถึงและมีคุณภำพ สอดคล้องกับนโยบำยของรัฐบำลกระทรวงศึกษำธิกำร และ
ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน กำรยกระดับผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียน 5 กลุ่มสำระกำรเรียนรู้วิชำหลัก 
เพ่ิมศักยภำพนักเรียนด้ำนคณิตศำสตร์ วิทยำศำสตร์ เทคโนโลยี เป็นต้น ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำจัดท ำ
โครงกำรและก ำหนดเป้ำหมำยกำรปฏิบัติที่ชัดเจน รวมทั้งได้ด ำเนินกำรอย่ำงเต็มควำมสำมำรถ ผลกำรด ำเนินกำร
สรุปสำระส ำคัญ ดังนี้ 

ตารางท่ี 1 การเปรียบเทียบผลการทดสอบระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ปีการศึกษา 2558 กับค่าเฉลี่ยผล 
             การทดสอบระดับชาติขั้นพื้นฐานระดับสังกัด และระดับประเทศ ระดับช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 3  
กลุ่มสำระกำรเรียนรู ้ X สพม. 5 X สพฐ X ประเทศ (สพม.5.-สพฐ.) (สพม.5-ประเทศ) 
ภำษำไทย 42.24 42.89 42.64 -0.65 -0.40 
สังคมศึกษำศำสนำและวฒันธรรม 45.37 46.42 46.24 -1.05 -0.87 
ภำษำอังกฤษ 29.10 30.16 30.62 -1.06 -1.52 
คณิตศำสตร ์ 31.76 32.42 32.40 -0.66 -0.64 
วิทยำศำสตร ์ 36.75 37.88 37.63 -1.13 -0.88 
คะแนนเฉลี่ยรวม 5 กลุ่มสำระฯ 37.04 37.95 37.91 -0.91 -0.86 
        จากตารางที่ 1 คะแนนกำรทดสอบระดับชำติขั้นพ้ืนฐำนของส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ
มัธยมศึกษำ เขต 5 ชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 3 ปีกำรศึกษำ 2558 พบว่ำคะแนนเฉลี่ยกลุ่มสำระกำรเรียนรู้สังคมศึกษำ 
ศำสนำและวัฒนธรรมมำกที่สุด (45.37) ส่วนกลุ่มสำระกำรเรียนรู้ภำษำต่ำงประเทศน้อยที่สุด (29.10) โดยมี
ค่ำเฉลี่ย 5 กลุ่มสำระกำรเรียนรู้เท่ำกับ 37.04 ซึ่งน้อยกว่ำค่ำเฉลี่ยระดับ สพฐ. และระดับประเทศ และเมื่อ
เปรียบเทียบคะแนนเฉลี่ยแต่ละกลุ่มสำระกำรเรียนรู้ทั้ง 5 กลุ่มสำระกำรเรียนรู้กับระดับ สพฐ. และระดับประเทศ
พบว่ำทุกกลุ่มสำระกำรเรียนรู้ของ สพม. 5 น้อยกว่ำค่ำเฉลี่ยระดับ สพฐ และระดับประเทศ 

ตารางท่ี 2 การเปรียบเทียบผลการทดสอบระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ระดับส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา     
มัธยมศึกษา เขต 5 ระหว่างปีการศึกษา 2557 – 2558 ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 

กลุ่มสำระกำรเรียนรู ้ X 2558 X 2557 (58-57) 
ภำษำไทย 42.24 35.06 7.18 
สังคมศึกษำศำสนำและวฒันธรรม 45.37 46.35 -0.98 
ภำษำอังกฤษ 29.10 26.05 3.05 
คณิตศำสตร ์ 31.76 29.06 2.70 
วิทยำศำสตร ์ 36.75 38.44 -1.69 
คะแนนเฉลี่ยรวม 5 กลุ่มสำระฯ 37.04 34.99 2.05 

จากตารางที่ 2 คะแนนกำรทดสอบระดับชำติขั้นพ้ืนฐำนของส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ  
เขต 5 ปีกำรศึกษำ 2558 ชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 3 พบว่ำค่ำเฉลี่ยคะแนนกำรทดสอบระดับชำติขั้นพ้ืนฐำน             
ปีกำรศึกษำ 2558 กลุ่มสำระกำรเรียนรู้ภำษำไทย กลุ่มสำระกำรเรียนรู้ภำษำต่ำงประเทศ (ภำษำอังกฤษ) และ 
กลุ่มสำระกำรเรียนรู้คณิตศำสตร์ มีค่ำเฉลี่ยที่สูงขึ้นจำกปีกำรศึกษำ 2557  โดยกลุ่มสำระกำรเรียนรู้ภำษำไทยมี    
ค่ำคะแนนควำมแตกต่ำงระหว่ำงปีกำรศึกษำ 2558 และ ปีกำรศึกษำ 2557 มำกถึง 7.18 คะแนน โดยมีเพียง   
กลุ่มสำระกำรเรียนรู้สังคมศึกษำศำสนำและวัฒนธรรม และกลุ่มสำระกำรเรียนรู้วิทยำศำสตร์  ที่มีค่ำเฉลี่ยคะแนน
กำรทดสอบทำงกำรศึกษำแห่งชำติขั้นพ้ืนฐำนปีกำรศึกษำ 2558 น้อยกว่ำปีกำรศึกษำ 2557 และในด้ำนคะแนน
รวม 5 กลุ่มสำระกำรเรียนรู้นั้นพบว่ำมีค่ำเฉลี่ยที่สูงขึ้นมำกกว่ำปีกำรศึกษำ 2557 
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ตารางท่ี 3 การเปรียบเทียบผลการทดสอบระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ปีการศึกษา 2558 กับค่าเฉลี่ย 
             ผลการทดสอบระดับชาติขั้นพื้นฐานระดับสังกัด และระดับประเทศ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 6  

กลุ่มสำระกำรเรียนรู้ X สพม. 5 X สพฐ X ประเทศ (สพม.5.-สพฐ.) (สพม.5-ประเทศ) 
ภำษำไทย 49.42 49.95 49.36 -0.53 +0.06 
สังคมศึกษำศำสนำและวฒันธรรม 39.32 40.00 39.70 -0.68 -0.38 
ภำษำอังกฤษ 22.94 24.68 24.98 -1.74 -2.04 
คณิตศำสตร์ 25.65 26.65 26.59 -1.00 -0.94 
วิทยำศำสตร์ 33.18 33.55 33.40 -0.37 -0.22 
คะแนนเฉลี่ยรวม 5 กลุ่มสำระฯ 34.10 34.97 34.81 -0.87 -0.71 
  

จากตารางที่ 3  คะแนนกำรทดสอบระดับชำติขั้นพ้ืนฐำนของส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ 
เขต 5 ชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 6 พบว่ำคะแนนกลุ่มสำระกำรเรียนรู้ภำษำไทยมำกที่สุด (49.42) ส่วนกลุ่มสำระ     
กำรเรียนรู้ภำษำต่ำงประเทศน้อยที่สุด (22.94) โดยมีค่ำเฉลี่ย 5 กลุ่มสำระกำรเรียนรู้เท่ำกับ 34.10 ซึ่งน้อยกว่ำ
ค่ำเฉลี่ยระดับ สพฐ. และระดับประเทศ และเมื่อเปรียบเทียบคะแนนเฉลี่ยรวมกับระดับ สพฐ. พบว่ำทุกกลุ่มสำระ
กำรเรียนรู้ของ สพม. 5 น้อยกว่ำค่ำเฉลี่ยระดับ สพฐ และเมื่อเปรียบเทียบกับระดับประเทศพบว่ำ กลุ่มสำระ    
กำรเรียนรู้ภำษำไทยของ สพม. 5 เป็นกลุ่มสำระกำรเรียนรู้เดียวมีค่ำเฉลี่ยสูงกว่ำค่ำเฉลี่ยระดับประเทศ 
 
ตารางที่ 4 การเปรียบเทียบผลการทดสอบระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ระดับส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา 
            มัธยมศึกษา เขต 5  ระหว่างปีการศึกษา 2557 – 2558 ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 
 

กลุ่มสำระกำรเรียนรู้ X 2558 X 2557 (58-57) 
ภำษำไทย 49.42 50.65 -1.23 
สังคมศึกษำศำสนำและวฒันธรรม 39.32 36.22 +3.10 
ภำษำอังกฤษ 22.94 22.11 +0.83 
คณิตศำสตร์ 25.65 21.24 +4.41 
วิทยำศำสตร์ 33.18 31.99 +1.19 
คะแนนเฉลี่ยรวม 5 กลุ่มสำระฯ 34.10 32.44 +1.66 

 
                จากตารางที่ 4 คะแนนกำรทดสอบระดับชำติขั้นพ้ืนฐำนของส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ
มัธยมศึกษำ เขต 5 ปีกำรศึกษำ 2558 ชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 6 พบว่ำค่ำเฉลี่ยคะแนนกำรทดสอบระดับชำติ      
ขั้นพ้ืนฐำน ปีกำรศึกษำ 2558 กลุ่มสำระกำรเรียนรู้สังคมศึกษำศำสนำ กลุ่มสำระกำรเรียนรู้ภำษำอังกฤษ     
กลุ่มสำระกำรเรียนรู้คณิตศำสตร์ และกลุ่มสำระกำรเรียนรู้วิทยำศำสตร์มีค่ำเฉลี่ยที่สูงขึ้นจำกปีกำรศึกษำ 2557 
ยกเว้นเพียงกลุ่มสำระกำรเรียนรู้ภำษำไทย ซึ่งรวมทั้งคะแนนเฉลี่ยรวม 5 กลุ่มสำระกำรเรียนรู้ปีกำรศึกษำ 2558 
ก็มีค่ำเฉลี่ยที่สูงขึ้นจำกปีกำรศึกษำ 2557 

ที่มา : กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา สพม.5 
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ตารางท่ี 5 ผลการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสาม โรงเรียนในสังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา 
             มัธยมศึกษา เขต 5  ระหว่างป ี พ.ศ. 2554 - 2558 

ที ่ จังหวัด ปีท่ีประเมิน 
ผลการประเมิน สรุปผล 

ดีมาก ดี พอใช้ ควร
ปรับปรุง รับรอง ไม่รับรอง 

1 อ่ำงทอง 2554 - 2557 1 12 1 - 10 4 
2 ลพบุรี 2554 - 2558 1 22 2 - 22 3 
3 สิงห์บุรี 2554 - 2558 1 9 - - 9 3 
4 ชัยนำท 2554 - 2558 - 13 - - 13 - 

รวม 4  3 56 3 - 54 10 
ร้อยละ   4.69 89.06 6.25 - 84.38 15.63 

ที่มา : กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา สพม.5 

ตารางที่ 6 ผลการประเมินตามตัวชี้วัดตามแผนปฏิบัติราชการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 และ พ.ศ. 2558  

                 ตำมพระรำชกฤษฎีกำว่ำด้วยหลักเกณฑ์และวิธีกำรบริหำรกิจกำรบ้ำนเมืองที่ดี พ.ศ. 2546     
หมวด 8 กำรประเมินผลกำรปฏิบัติรำชกำร ก ำหนดให้ส่วนรำชกำรด ำเนินกำรประเมินผลกำรปฏิบัติรำชกำรของ
ส่วนรำชกำร ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต 5 ได้ผลคะแนนกำรด ำเนินงำนตำมตัวชี้วัดตำม
แผนปฏิบัติรำชกำร ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2557 และ 2558  ดังนี้ 

 ระบบรายงานผลตัวชี้วัดตามแผนปฏิบัติราชการ หรือ ระบบ ARS (Action plan Report 
System) ทั้ง 5 กลยุทธ์ ดังนี้ 

 

กลยุทธ์ 
ค่าคะแนน 

ปี  2557 ปี 2558 
กลยุทธ์ที่ 1 4.47917 3.58048 
กลยุทธ์ที่ 2 3.75000 4.16398 
กลยุทธ์ที่ 3 3.88011 4.09677 
กลยุทธ์ที่ 4 5.00000 4.31429 
กลยุทธ์ที่ 5 4.44737  

ค่าคะแนนเฉลี่ย รวม 4.0053 4.36333 

 

 ระบบรายงานผลตัวชี้วัดตามค ารับรองการปฏิบัติราชการ หรือ ระบบ KRS (KPI Report System) 
ทั้ง 2 มิต ิดังนี้ 

กลยุทธ์ ค่าคะแนนรายมิติ 
ปี  2557 ปี 2558 เพิ่ม ลด 

มิติภำยนอก 3.96736 4.56635 0.59899 
มิติภำยใน 4.27713 4.12000 -0.15713 

ค่าคะแนนเฉลี่ย รวม 4.40912 3.56527 -0.84385 
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 ผลการติดตามและประเมินผล การด าเนินงานตามจุดเน้น  ปีงบประมาณ พ.ศ. 2558   
 จุดเน้นด้านการพัฒนาผู้เรียน จ าแนกตามตัวชี้วัด 

 1. ค่ำเฉลี่ยร้อยละของผู้เรียนชั้นประถมศึกษำปีที่ 3 ด้ำนควำมสำมำรถทำงภำษำ ด้ำนค ำนวณ  
และด้ำนกำรใช้เหตุผลเพิ่มข้ึน ไม่น้อยกว่ำร้อยละ 3 
        2. ค่ำเฉลี่ยร้อยละของผู้เรียนชั้นประถมศึกษำปีที่  6 มัธยมศึกษำปีที่ 3 และมัธยมศึกษำปีที่ 6 
ของผลกำรทดสอบระดับชำติ O-NET กลุ่มสำระกำรเรียนรู้ภำษำไทย คณิตศำสตร์ วิทยำศำสตร์ สังคมศึกษำ 
ศำสนำ และวัฒนธรรม โดยรวมเพ่ิมข้ึนไม่น้อยกว่ำร้อยละ 3     
                 3.  ผลกำรทดสอบระดับชำติ (O-NET) กลุ่มสำระกำรเรียนรู้ภำษำต่ำงประเทศ(ภำษำอังกฤษ) 
ของผู้เรียนชั้นประถมศึกษำปีที่ 6 ชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 3 ชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 6 จ ำแนกตำมระดับ (โรงเรียนที่มีควำมพร้อม  
สูงเพิ่มขึ้นไม่น้อยกว่ำร้อยละ 5 พร้อมปำนกลำงเพ่ิมข้ึนร้อยละ 3 – 5  และพร้อมน้อย เพ่ิมข้ึนร้อยละ 2 – 5) 
        4. ผู้เรียนชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 3 ที่มีควำมสำมำรถด้ำนทักษะกำรสื่อสำรภำษำอังกฤษ  ตำม
มำตรฐำนที่ก ำหนด จ ำแนกตำมระดับสถำนศึกษำและตัวชี้วัด (โรงเรียนที่มีควำมพร้อมสูงร้อยละ 80 พร้อมปำนกลำง
ร้อยละ 50 และพร้อมน้อยร้อยละ 30)  
                   5. ระดับควำมส ำเร็จกำรด ำเนินกิจกรรมให้ผู้เรียนมีค่ำนิยมหลักของคนไทย 12 ประกำรครบ   
ทุกตัวสอดคล้อง ตำมช่วงวัย   
                   6. ระดับร้อยละ 80 ของเด็กที่มีควำมต้องกำรพิเศษผ่ำนกำรพัฒนำศักยภำพเป็นรำยบุคคล
  

 จุดเน้นด้านครูและบุคลากรทางการศึกษา จ าแนกตามตัวชี้วัด 
1. ร้อยละของครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำที่มี ID Plan รับกำรสนับสนุนงบประมำณในกำร 

พัฒนำตนเองอย่ำงน้อยปีละ 2 ครั้ง   
                 2. ร้อยละของครูผู้สอนกลุ่มสำระกำรเรียนรู้ภำษำต่ำงประเทศ (ภำษำอังกฤษ) ที่ได้รับกำร
ส่งเสริมให้มีสมรรถนะภำษำอังกฤษเพ่ือกำรสื่อสำร       
  3. ครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำที่มีผลกำรปฏิบัติงำนเชิงประจักษ์ตำมเกณฑ์ได้รับกำรยกย่อง     
เชิดชูเกียรติทุกคน 

              สรุป ผลกำรติดตำมและประเมินผลกำรด ำเนินงำนตำมจุดเน้นระยะที่ 2 สพฐ.ของส ำนักงำนเขตพ้ืนที่
กำรศึกษำ ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.2558 ในภำพรวม ทั้งด้ำน กำรพัฒนำผู้เรียนและด้ำนครูและบุคลำกร
ทำงกำรศึกษำ มีค่ำเฉลี่ยรวมทั้ง 2 ด้ำน เป็น  2.50 
 

ที่มำ : รายงานผลการติดตามและประเมินผลการด าเนินงานตามจุดเน้น ระยะที่ 2 สพฐ. ปีงบประมาณ พ.ศ. 2558   

 

 

 

 

 



สพม. 5 | แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 18 
 

 ผลการด าเนินงานตามจุดเน้น โดยใช้รูปแบบบริหาร 3 H ประจ าปีการศึกษา 2558 
                 สรุปกำรรำยงำนผลกำรด ำเนินงำนตำมจุดเน้นของส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต 5 
โดยใช้รูปแบบบริหำร 3H  เพ่ือพัฒนำผู้เรียนให้มีคุณภำพตำมมำตรฐำนกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำนและมำตรฐำนระดับ
สำกล และพัฒนำครู ผู้บริหำรและบุคลำกรทำงกำรศึกษำให้มีคุณภำพตำมสมรรถนะและมำตรฐำนวิชำชีพ 
 1. กำรด ำเนินงำนของโรงเรียนตำมจุดเน้นส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต 5 (3H)  
อยู่ในระดับ มำก (  ̅     ) เมื่อพิจำรณำเป็นรำยประเด็น กำรด ำเนินงำนของโรงเรียน ประเด็น ด้านบุคลากรดี 
มีกำรปฏิบัติ อยู่ในระดับ มำกที่สุด ( ̅     ) ประเด็นด้านองค์กรเด่น และด้านนักเรียนดัง มีกำรปฏิบัติ อยู่ใน
ระดับ มำก ( ̅      และ  ̅     ) 
 2. กำรด ำเนินงำนของโรงเรียนตำมจุดเน้นส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต 5 (3H)  
ประเด็น ด้านนักเรียนดัง ปฏิบัติอยู่ในระดับ มำก ( ̅     ) เมื่อพิจำรณำเป็นรำยประเด็นกำรด ำเนินงำนของ
โรงเรียนตำมจุดเน้นส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต 5 มีประเด็นที่ปฏิบัติอยู่ในระดับ มำกที่สุด 
( ̅      -     ) ได้แก่ ผู้เรียนทุกคนมีควำมสำมำรถในกำรใช้เทคโนโลยี เพ่ือกำรเรียนรู้  ผู้เรียนทุกคนปฏิบัติ
ตำมค่ำนิยม หลักของคนไทย 12 ประกำรและมีคุณลักษณะ ที่พึงประสงค์ 8 ประกำร ตำมหลักสูตร  ผู้เรียนทุกคน 
มีทักษะ ด้ำนศิลปะ ดนตรีกีฬำ และ อำชีพ อย่ำงน้อยด้ำนละ 1 ประเภท/รำยกำร และเด็กด้อยโอกำสได้รับโอกำส
ทำงกำรศึกษำที่มีคุณภำพตำมมำตรฐำนกำรเรียนรู้ของหลักสูตร และอัตลักษณ์แห่งตน ประเด็นที่ปฏิบัติอยู่ในระดับ 
มำก ( ̅      -     ) ได้แก่นักเรียนชั้น ม.6 มีผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียน ผลกำรประเมิน O-NET 5 กลุ่มสำระ
เพ่ิมข้ึนจำกเดิม ไม่น้อยกว่ำ ร้อยละ 3  ผู้เรียนทุกคนมีทักษะและควำมสำมำรถในกำร สื่อสำรภำษำ อังกฤษ และ/
หรือภำษำต่ำงประเทศที่ 2 อีกอย่ำงน้อย 1 ภำษำ ผู้เรียนทุกคนมีทักษะในกำรอ่ำน และเขียนในระดับ อ่ำนคล่อง 
เขียนคล่อง  ผู้เรียนมีทักษะกำรคิดวิเครำะห์สังเครำะห์ วิจำรณญำณ มีควำมคิดริเริ่มสร้ำงสรรค์ สำมำรถ           
ใช้ควำมคิด ในระดับสูง ไม่ต่ ำกว่ำ ร้อยละ 80 ผู้เรียนทุกคนมีทักษะชีวิต 4 องค์ประกอบ เด็กพิกำรได้รับกำร
พัฒนำศักยภำพเป็นรำยบุคคลด้วยรูปแบบที่หลำกหลำย นักเรียนที่มีควำมสำมำรถพิเศษได้รับกำรส่งเสริมให้มี
ควำมเป็นเลิศด้ำนวิทยำศำสตร์ เทคโนโลยีพ้ืนฐำนทำงวิศวกรรมศำสตร์ คณิตศำสตร์ ภำษำ กีฬำ ดนตรี และศิลปะ และ
เด็กกลุ่มที่ต้องกำรกำรคุ้มครองและช่วยเหลือ เป็นกรณีพิเศษ ได้รับกำรคุ้มครองและช่วยเหลือ เยียวยำ ด้วย
รูปแบบที่หลำกหลำย ส ำหรับประเด็นที่ปฏิบัติอยู่ในระดับ น้อย ( ̅     ) ได้แก่ นักเรียนชั้น ม. 3 มีผลสัมฤทธิ์
ทำงกำรเรียน ผลกำรประเมิน  O-NET 5 กลุ่มสำระเพ่ิมขึ้นจำก เดิมไม่น้อยกว่ำร้อยละ 3  และนักเรียนที่เรียน
ภำยใต้กำรจัดกำรศึกษำโดย ครอบครัว  สถำนประกอบกำร บุคคล องค์กร วิชำชีพ องค์กรเอกชน องค์กรชุมชน 
และองค์กร สังคมอ่ืน และกำรศึกษำทำงเลือกได้รับกำรพัฒนำอย่ำงมีคุณภำพตำมมำตรฐำน 
 3. กำรด ำเนินงำนของโรงเรียนตำมจุดเน้นส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต 5 (3H)  
ประเด็น ด้านบุคลากรดี ปฏิบัติอยู่ในระดับ มำกท่ีสุด ( ̅     ) เมื่อพิจำรณำเป็นรำยประเด็นกำรด ำเนินงำนของ
โรงเรียนตำมจุดเน้นส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต 5 มีประเด็นที่ปฏิบัติอยู่ในระดับ มำกที่สุด 
( ̅      -     ) ทุกข้อ ยกเว้นครูสำมำรถใช้ภำษำอังกฤษในกำรสื่อสำร  ในระดับ A1 ส ำหรับครูทั่วไป และ 
B2 ส ำหรับครูผู้สอน ภำษำอังกฤษตำมมำตรฐำน CEFR ปฏิบัติอยู่ในระดับ มำก ( ̅     ) 
 4. กำรด ำเนินงำนของโรงเรียนตำมจุดเน้นส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต 5 (3H)  
ประเด็น ด้านองค์กรเด่น ปฏิบัติอยู่ในระดับ มำก ( ̅     ) เมื่อพิจำรณำเป็นรำยประเด็นกำรด ำเนินงำนของ
โรงเรียนตำมจุดเน้นส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต 5 มีประเด็นที่ปฏิบัติอยู่ในระดับ มำกที่สุด 
( ̅      -     ) ได้แก่ สถำนศึกษำมีกำรด ำเนินกำรนิเทศภำยในอย่ำงเป็นระบบและต่อเนื่อง สถำนศึกษำ
จัดกำรเรียนกำรสอนโดยใช้ภูมิปัญญำ ท้องถิ่นและแหล่งเรียนรู้ภำยนอก  สถำนศึกษำมีระบบประกันคุณภำพ
ภำยในที่เข้มแข็งและผ่ำนกำรประเมินภำยนอกรอบสำม  สถำนศึกษำมีระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนที่ได้มำตรฐำน
โดยมีกำรด ำเนินงำนตำมองค์ประกอบของงำนระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน  สถำนศึกษำมีกำรพัฒนำด้ำนกำยภำพ
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ให้มีควำมสะอำด เรียบร้อย ร่มรื่น สวยงำม และปลอดภัย  และสถำนศึกษำจัดกิจกรรมส่งเสริมให้ผู้เรียนมี ค่ำนิยม
หลักของคนไทย 12 ประกำร คุณลักษณะอันพึงประสงค์  8 ประกำร สมรรถนะส ำคัญตำมหลักสูตร 5 ประกำร  
และประเด็นที่ปฏิบัติอยู่ในระดับ มำก ( ̅      -     )  ได้แก่ สถำนศึกษำจัดหลักสูตรสถำนศึกษำเทียบเคียง
กับหลักสูตรมำตรฐำนสำกล สถำนศึกษำมีภำคีเครือข่ำยร่วมพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ใน
ระดับท้องถิ่น ระดับเขต ระดับประเทศ และระหว่ำงประเทศไม่น้อยกว่ำ 2 ระดับ  มีระบบฐำนข้อมูลสำรสนเทศ
เด็กท่ีมีควำมต้องกำรพิเศษได้รับกำรส่งเสริมและพัฒนำเต็มศักยภำพเป็นรำยบุคคล  สถำนศึกษำมีแหล่งเรียนรู้และ
ห้องสมุดตำมมำตรฐำน 3 ดี ที่เอื้อต่อกำรเรียนรู้ครบทุกกลุ่มสำระกำรเรียนรู้  สถำนศึกษำมีกำรจัดบริกำรแนะแนว
ที่ได้มำตรฐำนกำรแนะแนว  กำรลดอัตรำกำรออกกลำงคันของนักเรียน เป็น “๐” สถำนศึกษำมีกำรด่ำเนินกำร
แก้ไขนักเรียนให้ ปลอด ๐, ร, มส. ตำมระเบียบกำรวัดและประเมินผล  และสถำนศึกษำมีกำรสร้ำงจิตส ำนึก และ
วินัยในกำรจัดกำรขยะมูลฝอยให้แก่ผู้เรียนโดยให้มีกำรปฏิบัติเป็นรูปธรรมจนเป็นนิสัย  
หมายเหตุ  วิเครำะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติ ค่ำเฉลี่ย (  ̅) และค่ำเบี่ยงเบนมำตรฐำน (S.D.) 

6. แผนผังการบริหารจัดการศึกษาข้ันพื้นฐาน ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศกึษา เขต 5 
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ศึกษาธิการ 

ภาค 2 

ศึกษาธิการ 

จังหวัด 
สพม. 5 

นักเรียน 

คณะกรรมการนิเทศ 
ติดตามประเมินผลการ 

จัดการศึกษามัธยมศึกษา 
เขต 5 
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ส่วนที่ 2 
นโยบายด้านการศึกษา 

 

 นโยบายรัฐบาลด้านการศึกษา ปฏิรูปการศึกษาเพ่ืออนาคตประเทศไทยมั่นคง มั่งคัง่ ยั่งยืน  
           ฯพณฯ นายกรัฐมนตรี พลเอกประยุทธ์ จนัทร์โอชา ก าหนดนโยบายด้านการศึกษา ดังนี ้

1. พัฒนาคุณภาพผู้เรียนและส่งเสริมการเรียนรู้  
 ปลูกฝังค่ำนิยม ๑๒ ประกำร บนฐำนหลักปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียง  
 ปลูกฝังให้เด็กรักและภูมิใจในควำมเป็นไทย รู้จักประวัติศำสตร์ชำติไทย และหน้ำที่     

ควำมเป็นพลเมืองที่ดี 
 ยึดเด็กเป็นศูนย์กลำงของกำรพัฒนำ มุ่งเน้นกำรอ่ำนออก เขียนได้ คิดเป็น มองเห็นอนำคต 
 ปรับหลักสูตรทุกระดับชั้นให้มีควำมต่อเนื่องกัน มุ่งเน้นกำรศึกษำเพ่ือกำรมีงำนท ำ 
 ลดจ ำนวนรำยวิชำอย่ำงเหมำะสมกับวัย 

2. ลดความเหลื่อมล้ าทางการศึกษาและยกระดับมาตรฐานการศึกษา  
 สร้ำงโอกำสให้เข้ำถึงบริกำรทำงกำรเงินเพ่ือกำรศึกษำให้มำกข้ึน  
 สร้ำงคนเพื่อส่งเสริมระบบเศรษฐกิจในภูมิภำคและพ้ืนที่ของตนเอง  
 สร้ำงควำมทัดเทียมทำงกำรศึกษำ โดยจัดกำรศึกษำทำงไกลผ่ำนดำวเทียม และสื่อดิจิทัล  
 สร้ำงโอกำสให้เด็กด้อยโอกำสทุกกลุ่มเข้ำถึงกำรจัดบริกำรกำรศึกษำ 

3. ขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาทั้งระบบ  
 แต่งตั้งคณะกรรมกำรนโยบำยและพัฒนำกำรศึกษำ เพ่ือขับเคลื่อนกำรพัฒนำกำรศึกษำ  

ยกระดับคุณภำพกำรศึกษำ และวำงรำกฐำนกำรปฏิรูปกำรศึกษำทั้งระบบ 
4. พัฒนาครู  

 สร้ำงกระบวนกำรเรียนรู้อย่ำงมีคุณค่ำให้เกิดคุณภำพต่อตัวเด็กอย่ำงแท้จริง  
 สร้ำงควำมสัมพันธ์อันดีระหว่ำงครู ผู้ปกครอง และเด็ก เพ่ือให้เด็กเรียนรู้อย่ำงมีควำมสุข  
 วำงแผนผลิตและพัฒนำครูอย่ำงเป็นระบบ  
 แก้ไขปัญหำหนี้สินครู 

5. ผลิตและพัฒนาก าลังคนเพื่อรองรับการพัฒนาประเทศ  
 บูรณำกำรกำรศึกษำท้ังระบบให้เกิดประโยชน์สูงสุดในกำรผลิตและพัฒนำก ำลังคน  
 ผลิตก ำลังคนสำยอำชีพให้สอดคล้องกับควำมต้องกำรของตลำดแรงงำน สอดรับกับทิศทำง    

กำรพัฒนำประเทศ และท้องถิ่น  
 ปรับภำพลักษณ์อำชีวศึกษำให้เป็นที่นิยม  
 ปฏิรูปกำรอุดมศึกษำในกำรวำงแผนผลิตก ำลังคน เน้นควำมเข้มแข็งทำงวิชำกำรและวิชำชีพ  
 ส่งเสริมกำรวิจัยและพัฒนำนวัตกรรมในทุกระดับกำรศึกษำ 

6. เตรียมความพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียน  
 พัฒนำก ำลังคนให้เป็นแรงงำนที่มีฝีมือ สำมำรถท ำงำนได้ทั้งในและต่ำงประเทศ  
 เพ่ิมคุณวุฒิให้กับแรงงำนไทย  
 พัฒนำควำมช ำนำญในกำรประกอบอำชีพ กำรใช้เทคโนโลยี และกำรใช้ทักษะ 

ภำษำต่ำงประเทศ ให้กับก ำลังคน 
 ส่งเสริมใหป้ระชำชนเรียนรู้ภำษำ ขนบธรรมเนียมประเพณีและวัฒนธรรมของประเทศเพ่ือนบ้ำน 
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7. ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนในการจัดการศึกษาและส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต  
 ส่งเสริมให้ทุกภำคส่วนของสังคมรวมตัวกันเป็นเครือข่ำยและมีส่วนรับผิดชอบในกำรจัด 

กำรศึกษำ  
 ส่งเสริมแหล่งกำรเรียนรู้ผ่ำนแหล่งกำรเรียนรู้ต่ำง ๆ เช่น พิพิธภัณฑ์  
 ส่งเสริมให้ปรำชญ์ชุมชนเข้ำมำมีส่วนร่วมในกำรถ่ำยทอดควำมรู้  

8. ส่งเสริมระบบธรรมาภิบาลในวงการศึกษา  
 สร้ำงคน สร้ำงสังคม และสร้ำงชำติให้ต่อต้ำนกำรทุจริตคอร์รัปชั่น 

 

 นโยบายด้านการศึกษาข้ันพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ  
พลเอก ดำวน์พงษ์ รัตนสุวรรณ รัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวงศึกษำธิกำร ได้แถลงนโยบำยด้ำนกำรศึกษำ   

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 27 สิงหำคม 2558 โดยมีจุดเน้นและแนวทำในกำรขับเคลื่อนนโยบำย 2 ส่วน ดังนี ้
1. กระแสพระรำชด ำรัสเกี่ยวกับกำรปฏิรูปกำรศึกษำของพระบำทสมเด็จพระเจ้ำอยู่หัว 

  “ให้ครูรักเด็กและเด็กรักครู” 
  “ให้ครูสอนเด็กให้มีน้ ำใจต่อเพ่ือ ไม่ให้แข่งขัน แต่ให้แข่งกับตัวเอง” 
  “ให้เด็กท่ีเรียนเก่งกว่ำช่วยสอนเพื่อนที่เรียนช้ำกว่ำ” 
  “ให้ครูจัดกิจกรรมให้เด็กท ำร่วมกัน เพ่ือให้เห็นคุณค่ำของควำมสำมัคคี” 

2. นโยบำยนำยกรัฐมนตรี พลเอกประยุทธ์  จันทร์โอชำ 10 ข้อ 
   กำรขับเคลื่อนกำรด ำเนินงำนขององค์กรหลัก และหน่วยงำนทำงกำรศึกษำสังกัดกระทรวงศึกษำธิกำร 

ที่ต้องสอดคล้องและขยำยผลตำมแนวนโยบำยของเดือนกันยำยน  2559 ให้มำกที่สุด ส่วนที่เหลือส่งต่อให้รัฐบำล 
1) ท ำให้เร็ว มีผลสัมฤทธิ์ภำยในเดือนกันยำยน 2559 ให้มำกที่สุด ส่วนที่เหลือส่งต่อให้รัฐบำล 
2) ประชำชน สังคมพึงพอใจ ประเทศได้คนมีคุณภำพ 
3) ปรับลดภำระงำนที่ไม่จ ำเป็นของกระทรวงศึกษำธิกำรลง 
4) เร่งปรับหลักสูตร / ต ำรำ แต่ละกลุ่มให้เหมำะสม กำรพิมพ์ต ำรำต้องคุ้มค่ำรำคำ 
5) ผลิตคนให้ทันกับควำมต้องกำรของประเทศ จบแล้วต้องมีงำนท ำ สำมำรถเข้ำท ำงำนใน

ประชำคมเศรษฐกิจอำเซียน (Asean Economic Community : AEC) ให้ทันปี 2558 เพ่ือ
ช่วยแก้ปัญหำว่ำงงำนและปัญหำสังคมได้ 

6) ปรับหลักสูตรกำรเรียนกำรสอนที่ท ำให้เด็ก ครู ผู้ปกครองมีควำมสุข 
7) ใช้สื่อกำรเรียนกำรสอน กระตุ้นผู้เรียนเพ่ือสร้ำงแรงจูงใจในกำรเรียนรู้ให้กับเด็ก 
8) ลดควำมเหลื่อมล้ ำ จัดกำรศึกษำให้ทั่วถึง เท่ำเทียม และมีคุณภำพ 
9) น ำระบบ ICT เข้ำมำใช้จัดกำรเรียนรู้อย่ำงเป็นรูปธรรมและกว้ำงขวำง 
10)   กำรเรียนไม่ใช่เพ่ือกำรสอบ แต่เรียนให้ได้ทักษะชีวิต สำมำรถอยู่ในยุคโลกไร้พรมแดน 
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 กระทรวงศึกษำธิกำรได้ก ำหนด จุดเน้น 6 ยุทธศำสตร์ เพ่ือเป็นแนวทำงกำรด ำเนินงำนของ
กระทรวงศึกษำธิกำร (21 มีนำคม 2559)  ดังนี้ 

1. จุดเน้นด้านหลักสูตรและกระบวนการเรียนรู้  
     เพ่ือแก้โจทย์เด็กเรียนมำก ไม่มีควำมสุขและผลสัมฤทธิ์ต่ ำ โดยใช้เป็นแนวทำงกำรปฏิรูปหลักสูตร

ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน และส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรอำชีวศึกษำ กำรตั้งกรมวิชำกำร 
โครงกำรลดเวลำเรียนเพิ่มเวลำรู้ STEM Education กระบวนกำร BBL ทวิศึกษำ กำรจัดท ำมำตรฐำนภำษำอังกฤษ 
Boot - camp เป็นต้น 

2. จุดเน้นด้านครูและบุคลากรทางการศึกษา 
     เพ่ือแก้ปัญหำครูไม่ครบ ชั้นสอนไม่ตรงเอก ภำระงำนเยอะ ขำดขวัญและก ำลังใจ โดยมีแนวทำง

ด ำเนินงำน อำทิ โครงกำรคุรุทำยำท ทุนครูระดับอุดมศึกษำ รำชภัฏเป็นเลิศ (ด้ำนครู) มหำวิทยำลัยพี่เลี้ยง    
พัฒนำครูช่วงปิดภำคเรียน ปรับปรุงเกณฑ์ประเมินวิทยฐำนะ ปรับปรุงบ้ำนพักครู เป็นต้น 

3. จุดเน้นด้านพัฒนาก าลังคนและงานวิจัยท่ีสอดคล้องกับความต้องการของประเทศ 
     เพ่ือส่งเสริมกำรผลิตบัณฑิตในสำขำวิชำที่เป็นควำมต้องกำรของประเทศ ยกระดับมำตรฐำนฝีมือ 

แก้ปัญหำขำดแคลนก ำลังแรงงำนสำยวิชำชีพ และงำนวิจัยที่ไม่สำมำรถน ำไปใช้ได้จริง โดยใช้แนวทำงกำรสร้ำง
ค่ำนิยมอำชีวศึกษำ ทุนกำรศึกษำด้ำนวิชำชีพ ทวิศึกษำ ทวิภำคี อำชีวศึกษำสู่สำกล ปรับเกณฑ์กำรสรรหำและ
บรรจุครูอำชีวศึกษำและอุดมศึกษำที่เป็นเลิศ ทุนให้ยืมสำขำขำดแคลน เช่นภำษำอังกฤษ เป็นต้น    

4. จุดเน้นด้านการทดสอบ การประเมิน การประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา  
     เพ่ือส่งเสริมกำรประเมินครู กำรศึกษำต่อในแต่ละระดับ กำรประเมินผลสัมฤทธิ์ผู้ เรียนและ

สถำนศึกษำ โดยกำรสร้ำงกรอบมำตรฐำนกำรประเมิน ก ำหนดแนวทำงกำรคัดเลือกบุคคลเข้ำศึกษำต่อใน
ระดับอุดมศึกษำ กำรทดสอบผ่ำนหรือซ้ ำชั้นประถมศึกษำปีที่ 6 ชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 3 ชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 6 
พัฒนำแบบทดสอบกำรศึกษำมำตรฐำนระดับชำติ สร้ำงเครื่องมือระบบวิธีประเมินหรือประกันคุณภำพ เป็นต้น 

5. จุดเน้นด้าน ICT เพื่อการศึกษา  
     เพ่ือปรับปรุงโครงสร้ำงพ้ืนฐำน พัฒนำระบบฐำนข้อมูล และระบบกำรจัดกำรเนื้อหำสำระ หรือ    

องค์ควำมรู้ โดยใช้แนวทำงกำรจัดท ำแผนแม่บทเทคโนโลยีสำรสนเทศเพ่ือกำรศึกษำ และแผนแม่บทเทคโนโลยี
สำรสนเทศเพ่ือกำรบริหำรงำน มีกำรบูรณำกำรงบประมำณ ICT และ โครงกำร DLTV เป็นต้น  

6. จุดเน้นด้านการบริหารจัดการ 
    เพ่ือให้มีระบบงบประมำณที่สอดคล้องกับกำรด ำเนินงำน กำรก ำกับดูแลที่มีประสิทธิภำพ มีกำรบูรณำกำร 

และกระจำยอ ำนำจ โดยใช้แนวทำงของระบบคูปองเพ่ือกำรศึกษำ กำรจัดสรรงบประมำณตำมกรอบปฏิรูป
กำรศึกษำ จัดกลุ่ม Cluster กำรปรับโครงสร้ำง และปรับปรุงระเบียบในกำรเข้ำสู่ต ำแหน่งและควำมก้ำวหน้ำ     
ในต ำแหน่งผู้บริหำรในพ้ืนที่ 
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 นโยบายส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
  หัวใจส ำคัญของกำรจัดกำรศึกษำข้ันพื้นฐำน คือ กำรสร้ำงและพัฒนำคนไทยเพื่ออนำคตของประเทศ  

สร้ำงคนไทยให้เป็นคนดีและคนเก่ง มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ตำมค่ำนิยมหลักของคนไทย ๑๒ ประกำร        
มีควำมเข้มแข็งทั้งร่ำงกำยและจิตใจ เน้นกำรอ่ำนออก เขียนได้ คิดวิเครำะห์เป็น สำมำรถสร้ำง วิสัยทัศน์และ
วำงแผนอนำคตที่ดีของตนเองได้ รวมถึงรักษำขนบธรรมเนียมประเพณีอันดีงำมของคนไทย และ ค ำนึงถึง
ประโยชน์ส่วนรวมและประเทศชำติเป็นหลัก ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน โดยควำมเห็นชอบ 
ของคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน จึงก ำหนดนโยบำยของส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน 
ปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๐ ดังนี้ 

  ๑. เร่งรัดปฏิรูปกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน ให้มีกำรปรับปรุงเปลี่ยนแปลงระบบและกระบวนกำรกำรจัด
กำรศึกษำขัน้พื้นฐำนทั้งระบบให้มีประสิทธิภำพ ทันสมัย ทันเหตุกำรณ์ ทันโลก ให้ส ำเร็จอย่ำงเป็นรูปธรรม 
            ๒. เร่งพัฒนำควำมแข็งแกร่งทำงกำรศึกษำ ให้ผู้เรียนทุกระดับทุกประเภท รวมถึง เด็กพิกำรและ      
ด้อยโอกำส มีควำมรู้ และทักษะแห่งโลกยุคใหม่ควบคู่กันไป โดยเฉพำะทักษะกำรอ่ำน กำรเขียน และกำรคิด 
เพ่ือให้มีควำมพร้อมเข้ำสู่กำรศึกษำดับสูง และโลกของกำรท ำงำน 
             3. เร่งปรับระบบสนับสนุนกำรจัดกำรศึกษำที่สอดคล้องไปในทิศทำงเดียวกัน มีกำรประสำนสัมพันธ์กับ
เนื้อหำ ทักษะ และกระบวนกำรเรียนกำรสอนประกอบไปด้วยมำตรฐำนและกำรประเมินหลักสูตร และกำรสอน 
กำรพัฒนำทำงวิชำชีพและสภำพแวดล้อมกำรเรียนรู้ 
             ๔. ยกระดับควำมแข็งแกร่งมำตรฐำนวิชำชีพครูและผู้บริหำรสถำนศึกษำให้ครูเป็นผู้ที่มีควำมสำมำรถ
และทักษะที่เหมำะสมกับกำรพัฒนำกำรเรียนรู้ของผู้เรียน ผู้บริหำรสถำนศึกษำ มีควำมสำมำรถ ในกำรบริหำร
จัดกำร และเป็นผู้น ำ ทำงวิชำกำรครูและผู้บริหำรสถำนศึกษำประพฤติตนเป็นแบบอย่ำงที่ดีแก่ผู้เรียน สร้ำงควำม
มั่นใจและไว้วำงใจ ส่งเสริมให้รับผิดชอบต่อผลที่เกิดกับนักเรียนที่สอดคล้องกับวิชำชีพ 

  ๕. เร่งสร้ำงระบบให้ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ เป็นองค์กรคุณภำพที่แข็งแกร่ง และมีประสิทธิภำพ 
เพ่ือกำรให้บริกำรที่ดีมีควำมสำมำรถรับผิดชอบกำรจัดกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำนที่มีคุณภำพและมำตรฐำนได้เป็นอย่ำงดี 

  6. เร่งรัดปรับปรุงโรงเรียนให้เป็นองค์กรที่มีควำมเข้มแข็ง มีแรงบันดำลใจ มีวิสัยทัศน์ในกำรจัดกำรศึกษำ
ขั้นพ้ืนฐำนที่ชัดเจน เป็นสถำนศึกษำคุณภำพและมีประสิทธิภำพ ที่สำมำรถจัดกำรเรียนกำรสอนอย่ำงมีคุณภำพ
และได้มำตรฐำนระดับสำกล 

 7. สร้ำงระบบกำรควบคุมกำรจัดกำรกำรเปลี่ยนแปลงทำงกำรศึกษำ ที่มีข้อมูลสำรสนเทศและข่ำวสำร 
เกี่ยวกับกระบวนกำรเรียนกำรสอนอย่ำงพร้อมบริบูรณ์ และมีนโยบำยกำรติดตำมประเมินผลอย่ำงเป็นรูปธรรม 

 8. สร้ำงวัฒนธรรมใหม่ในกำรท ำงำนให้มีประสิทธิภำพ เพ่ือกำรให้บริกำรที่ดี ทั้งส่วนกลำงและ        
ส่วนภูมิภำค เร่งรัดกำรกระจำยอ ำนำจและควำมรับผิดชอบ ส่งเสริมกำรพัฒนำเชิงพ้ืนที่ที่ทุกภำคส่วนเข้ำมำมีส่วน
ร่วม ปรับปรุงระบบของโรงเรียน ให้เป็นแบบร่วมคิดร่วมท ำ กำรมีส่วนร่วมและกำรประสำนงำน  สำมำรถใช้
เครือข่ำยกำรพัฒนำกำรศึกษำ ระหว่ำงโรงเรียนกับโรงเรียน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น องค์กรวิชำชีพ กลุ่ม
บุคคล องค์กรเอกชน องค์กรชุมชน และองค์กรสังคมอ่ืน 

 9. เร่งปรับระบบกำรบริหำรงำนบุคคล มุ่งเน้นควำมถูกต้อง เหมำะสม เป็นธรรม ปรำศจำกคอร์รัปชั่น   
ให้เป็นปัจจัยหนุนในกำรเสริมสร้ำงคุณภำพและประสิทธิภำพ ขวัญและก ำลงใจ สร้ำงภำวะจูงใจแรงบันดำลใจ และ
ควำมรับผิดชอบในควำมส ำเร็จตำมภำระหน้ำที่ 

 10.  มุ่งสร้ำงพลเมืองดีที่ตื่นตัวและอยู่ร่วมกับผู้อ่ืนในสังคมพหุวัฒนธรรมได้ และท ำให้กำรศึกษำน ำกำร
แก้ปัญหำส ำคัญของสังคม รวมทั้งปัญหำกำรคอร์รัปชั่น 

 11.  ทุ่มเทมำตรกำรเพ่ือยกระดับคุณภำพำสถำนศึกษำที่พัฒนำล้ำหลัง และโรงเรียนขนำดเล็กที่ไม่ได้
คุณภำพ เพ่ือไม่ให้ผู้เรียนต้องเสียโอกำสได้รับกำรศึกษำที่มีคุณภำพ 
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 นโยบายการพัฒนาการศึกษา ระดับภาค (กลุ่มจงัหวัดภาคกลางตอนบน ๒)  
พ.ศ.๒๕๖๐ – ๒๕๖4 

             กำรพัฒนำกำรศึกษำกลุ่มจังหวัดภำคกลำงตอนบน ๒ (พ.ศ.๒๕๖๐ – ๒๕๖4) มุ่งเน้นพัฒนำประชำชน
ทั้งปวงในพื้นท่ีให้ได้รับโอกำสเท่ำเทียมกันที่จะรับกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำนอย่ำงทั่วถึง และตอบสนองปัญหำและควำม
ต้องกำรของสังคมในด้ำนคุณภำพกำรศึกษำ และคุณภำพมำตรฐำนกำรบริหำรจัดกำรศึกษำของสถำนศึกษำ สร้ำง
ควำมเชื่อมั่นแก่สังคมและชุมชนว่ำ สำมำรถพัฒนำเยำวชนให้เป็นคนที่มีควำมรู้ มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ และมี
คุณธรรม พ่ึงพำตนเองได้ มีทักษะที่ส ำคัญส ำหรับศตวรรษที่ 21 อย่ำงรอบด้ำนเพื่อเป็นทุนไว้สร้ำงงำน สร้ำงรำยได้ 
และพร้อมรับกำรเปลี่ยนแปลงของบริบท และกำรพัฒนำของพ้ืนที่กลุ่มจังหวัดภำคกลำงตอนบน 2 และประเทศ 
เพ่ือให้กำรจัดกำรศึกษำสำมรถน ำพำกำรพัฒนำท้องถิ่นและประเทศไปสู่กำรพัฒนำที่ยั่งยืนได้ จึงได้ก ำหนด       
ทิศทำงกำรพัฒนำกำรศึกษำกลุ่มจังหวัดภำคกลำงตอนบน 2 ไว้ดังนี้ 
 

วิสัยทัศน์ (VISION) 
  “กำรจัดกำรศึกษำในกลุ่มจังหวัดภำคกลำงตอนบน 2 มีกำรจัดและพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำให้ประชำชน
ได้รับกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำนอย่ำงทั่วถึง ครบถ้วน เหมำะสม และได้รับกำรพัฒนำทักษะที่ส ำคัญส ำหรับศตวรรษที่ 21 
อย่ำงรอบด้ำน” 
 

พันธกิจ (MISSION) 
1. มุ่งเสริมสร้ำงควำมพร้อมในกำรจัดกำรศึกษำอย่ำงมีคุณภำพของสถำนศึกษำของครู  หลักสูตร

กระบวนกำรจดกิจกรรมกำรเรียนรู้ กำรวัดและประเมินผล รวมทั้งสื่อและเทคโนโลยีเพ่ือกำรเรียนรู้ 
2. มุ่งจัดและประสำนควำมร่วมมือในกำรจัดกำรศึกษำเพ่ือให้เด็กละเยำวชนทุกคนได้รับกำรศึกษำและ

ได้รับกำรดูแลช่วยเหลือจนจบกำรศึกษำข้ันพื้นฐำน 
3. มุ่งพัฒนำกำรศึกษำเชิงสร้ำงสรรค์ ที่เน้นกำรพัฒนำและใช้ทักษะด้ำนกำรคิด วิเครำะห์  สร้ำงสรรค์

เป็นแกนในกำรขับเคลื่อนและพัฒนำทักษะที่ส ำคัญในศตวรรษท่ี 21 
4. ใช้กระบวนกำรเสริมสร้ำงวัฒนธรรมเป็นแนวทำงส ำคัญในกำรขับเคลื่อนคุณภำพกำรศึกษำ          

ทั้งวัฒนธรรมกำรบริหำร กำรจัดกระบวนกำรเรียนรู้ กระบวนกำรพัฒนำคุณธรรมและค่ำนิยม         
ที่พึงประสงค์ และแนวปฏิบัติในกำรอยู่ร่วมกันในสถำนศึกษำ 

 

เป้าประสงค์ (GOALS) 
๑. เยำวชนวัยเรียนทุกคนได้รับกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน และประชำชนได้รับกำรส่งเส ริมกำรเรียนรู้ที่

เหมำะสมกับกำรด ำเนินชีวิต 
๒. ผู้เรียนมีทักษะที่จ ำเป็นส ำหรับสังคมโลกที่มีกำรเปลี่ยนแปลงตลอดเวลำโดยเฉพำะทักษะกำรคิด

วิเครำะห์สร้ำงสรรค์ กำรสื่อสำร กำรใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่ มีวินัย ซื่อสัตย์ รับผิดชอบ พ่ึงพำตนเอง 
ร่วมมือ ช่วยเหลือผู้อ่ืน รู้จักหน้ำที่ และเป็นคนดีของสังคม และมีทักษะสำมำรถประกอบอำชีพ       
ที่เหมำะสมกับสังคมท่ีเปลี่ยนแปลง 

๓. ครู นักเรียนและประชำชนพึงพอใจต่อกำรจัดกำรศึกษำ 
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ตัวช้ีวัด (KPI) 
1. ประชำชนในวัยเรียนได้รับกำรศึกษำข้ันพื้นฐำนร้อยละ 100 
2. คะแนนเฉลี่ย O-Net ทุกระดับสูงกว่ำค่ำเฉลี่ยประเทศ และมีล ำดับกำรเปรียบเทียบระดับภำคท่ีสูงขึ้น 
3. มีคะแนนเฉลี่ยกำรทดสอบ PISA สูงกว่ำค่ำเฉลี่ยประเทศ และมีล ำดับกำรเปรียบเทียบระดับภำคที่สูงขึ้น 
4. ผู้ส ำเร็จกำรศึกษำสำยอำชีพ มีงำนท ำร้อยละ 100  
5. ครู นักเรียน นักศึกษำ และประชำชนมีควำมพึงพอใจต่อคุณลักษณะของผู้เรียนไม่น้อยกว่ำร้อยละ 90 

ของแต่ละกลุ่ม 

ประเด็นยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษา 
  ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๑  :  รวมพลังควำมร่วมมือดูแลเด็กตกหล่นและออกกลำงคัน 
  ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๒ :  สร้ำงนักอ่ำน นักเขียน 
  ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๓  :  กำรยกระดับคุณภำพกำรสอนของครู 
  ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๔  :  พัฒนำทักษะกำรคิดวิเครำะห์ 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 5  :  ยกระดับควำมสำมำรถสื่อสำรภำษำอังกฤษ 
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 6  :  กำรเสริมสร่ำงคุณลักษณะที่พึงประสงค์ 
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 7  :  พัฒนำทักษะปฏิบัติกำรด้ำนอำชีพท่ีสอดคล้องกับควำมต้องกำร 
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 8  :  ใช้เทคโนโลยียกระดับคุณภำพกำรศึกษำ 
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 9  :  พัฒนำกิจกรรมลดเวลำเรียนเพิ่มเวลำรู้สู่ทักษะรอบด้ำน 
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 10:  ยกระดับคุณภำพสถำนศึกษำ 
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 11:  ส่งเสริมประสิทธิภำพกำรบริหำรจัดกำรโรงเรียนขนำดเล็ก 
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 12:  พัฒนำระบบบริหำรจัดกำรเพ่ือคุณภำพกำรศึกษำ 
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      ส่วนที่ 3 

การศึกษาสภาพของเขตพื้นที่การศึกษา 
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 5 

 
ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต 5  เป็นหน่วยงำนสังกัดส ำนักงำนคณะกรรมกำร 

กำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน กระทรวงศึกษำธิกำร มีอ ำนำจหน้ำที่ในกำรด ำเนินงำนให้เป็นไปตำมอ ำนำจหน้ำที่ของ
คณะกรรมกำรเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ กำรบริหำรและกำรจัดกำรกำรศึกษำในสังกัดระดับมัธยมศึกษำ ซึ่งคลอบคลุมพ้ืนที่ 
4 จังหวัด ได้แก่ จังหวัดสิงห์บุรี  จังหวัดอ่ำงทอง จังหวัดชัยนำท และจังหวัดลพบุรี ปัจจุบันส ำนักงำนเขตพ้ืนที่
กำรศึกษำมัธยมศึกษำ  เขต 5 มีโรงเรียนในสังกัดจ ำนวน 64 โรงเรียน  มีนักเรียนรวมทั้งสิ้น 51,792 คน ในกำร
ก ำหนดทิศทำงกำรจัดกำรศึกษำของส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต 5 โดยจัดให้มี แผนปฏิบัติกำร 
ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2560 ของส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต 5 ซึ่งกำรระดมควำมคิดจำก
ผู้รับบริกำรและผู้มีส่วนได้เสียในกำรด ำเนินงำนของส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต 5 มำร่วมในกำร
วำงแผนจัดท ำกำรวิเครำะห์ โดยผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ประกอบด้วย 

1. บุคลำกรของส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ ตั้งแต่ผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ 
มัธยมศึกษำ เขต 5 รองผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต 5 ผู้อ ำนวยกำรกลุ่ม หน่วย 
เจ้ำหน้ำที่ด้ำนนโยบำยและแผน ศึกษำนิเทศก์และเจ้ำหน้ำที่ด้ำนอื่น  ๆ 

2. ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอ่ืน ๆ ในเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ ได้แก่ ผู้บริหำรและครูโรงเรียนในสังกัด  
กรรมกำรสถำนศึกษำขั้นพ้ืนฐำน 

  จำก SWOT ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต 5 พบว่ำมีจุดแข็ง จุดอ่อน โอกำส 
และอุปสรรค ดังนี้ 
 

จุดแข็ง (Strengths) 
1. โครงสร้ำงองค์กรสำยงำนบังคับบัญชำมีควำมชัดเจน 
2. กำรด ำเนินงำนมีควำมเข้มแข็งมีกำรก ำหนดบทบำทหน้ำที่และแบ่งสำยงำนบังคับบัญชำ 

ชัดเจนมีควำมคล่องตัวในกำรด ำเนินงำนให้บรรลุเป้ำหมำย 
3. มีกำรกระจำยอ ำนำจสู่สหวิทยำเขตและศูนย์ประสำนงำนประจ ำจังหวัด 
4. กำรติดต่อสื่อสำรกับสถำนศึกษำทุกแห่งใช้ระบบเครือข่ำย i-Office  ระบบ Internet และ 

ระบบอ่ืน ๆ อย่ำงหลำกหลำย รวดเร็ว และมีประสิทธิภำพ 
5. ศูนย์เครือข่ำยส่งเสริมประสิทธิภำพกำรมัธยมศึกษำจังหวัด 4 จังหวัด สำมำรถเป็นศูนย์ 

พัฒนำคุณภำพกำรศึกษำและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ที่เข้มแข็งและทั่วถึง 
6. บุคลำกรเป็นผู้มีควำมรู้ ควำมสำมำรถในกำรปฏิบัติงำนตำมภำรกิจหน้ำที่ 
7. ครูมีควำมรู้ควำมสำมำรถสอนตรงตำมวิชำเอก 
8. มีกลยุทธ์ วิสัยทัศน์ พันธกิจในกำรบริหำรงำนที่ชัดเจน 
9. มีนโยบำย 3 H อย่ำงชัดเจน มีระบบนิเทศ ติดตำมอย่ำงชัดเจน 
10.  มีกำรกระจำยอ ำนำจกำรบริหำรและกำรมีส่วนร่วมสอดคล้องกับมำตรฐำน 
11.  มีกำรก ำหนดนโยบำยค่ำนิยมในกำรท ำงำนร่วมกันและมุ่งผลสัมฤทธิ์ 
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จุดอ่อน (Weaknesses) 
1. ควำมรับผิดชอบตำมโครงสร้ำงกำรบริหำรงำนของส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ  

เขต 5 มีขอบเขตควำมรับผิดชอบที่กว้ำงขวำงมำกถึง 4 จังหวัด ท ำให้กำรติดต่อประสำนงำนต่ำง ๆ เป็นไปอย่ำง
ไม่สะดวก ส่งผลต่อประสิทธิภำพและประสิทธิผลในกำรบริหำรจัดกำรศึกษำ 

2. บุคลำกรแต่ละกลุ่มงำนบุคคลไม่ครบตำมกรอบงำน 
3. กำรน ำไปสู่กำรปฏิบัติของกลยุทธ์วิสัยทัศน์ พันธกิจ ไม่เป็นไปตำมวัตถุประสงค์ในบำงกิจกรรม 
4. กำรด ำเนินงำนตำมโครงกำรบำงช่วงบำงเวลำไม่เหมำะสม 
5. ข้ำรำชกำรครูสอนไม่ตรงวิชำเอก 
6. ครูมีภำระงำนทีน่อกเหนือจำกกำรเรียนกำรสอนมำก จึงไม่สำมำรถจัดกำรเรียนกำรสอนได้ 

ตำมท่ีหลักสูตรก ำหนด 
7. มีโครงกำรอบรมพัฒนำครูที่หลำกหลำยจ ำนวนมำก ส่งผลให้ครูต้องท้ิงห้องเรียนไม่สำมำรถ 

จัดกำรเรียนกำรสอนได้อย่ำงเต็มที่ 
8. สถำนศึกษำขำดบุคลำกรเฉพำะทำงและงบประมำณที่จะมำสนับสนุนดูแลช่วยเหลือเด็กพิกำร 

เด็กด้อยโอกำส 
โอกาส (Opportunities) 

1. หน่วยงำนภำยนอกให้กำรสนับสนุนงบประมำณ ครูและบุคลำกรในกำรพัฒนำกำรศึกษำ 
จ ำนวนมำกต่อเนื่องทุกปี 

2. ได้รับกำรสนับสนุนงบประมำณจำกหน่วยงำนภำยนอกผู้รับบริกำรทุกฝ่ำยให้ควำมไว้วำงใจ 
กำรบริหำรจัดกำรของส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต 5 

3. นโยบำยกำรกระจำยอ ำนำจของกำรศึกษำในกรณีทุกคนได้รับกำรศึกษำอย่ำงเท่ำเทียมกัน 
ตำมนโยบำยเรียนฟรี 

4. ได้รับงบประมำณจำกต้นสังกัดเพียงพอ 
5. มีสถำนประกอบกำรที่เอ้ือต่อกำรมีงำนท ำของประชำกรวัยแรงงำนและส่งเสริมกำรจัด 

กำรศึกษำของสถำนศึกษำท่ีอยู่ใกล้เคียง 
6. สภำพพ้ืนที่เป็นสังคมเกษตรโรงเรียนส่งเสริมกำรด ำเนินงำนตำมหลักปรัชญำเศรษฐกิจ 

พอเพียง 
7. มีแหล่งเรียนรู้ แหล่งท่องเที่ยวทำงธรรมชำติ วัฒนธรรม และประวัติศำสตร์ที่ส ำคัญ 

หลำยแห่ง และมีประเพณีวัฒนธรรมที่หลำกหลำย 
8. ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่ใช้เทคโนโลยีเป็นเครื่องมือในกำรบริหำรจัดกำร มีข้อระเบียบกฎหมำย 

ที่ชัดเจน 
อุปสรรค (Threats) 

1. ควำมไม่แน่นอนทำงกำรเมืองท ำให้นโยบำยเปลี่ยนแปลงบ่อยมำก น ำมำซึ่งกำรปฏิบัติงำน 
ไม่ต่อเนื่อง 

2. กำรสื่อสำรระหว่ำงส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กับโรงเรียนเข้ำใจไม่ตรงกัน 
3. กำรระดมทรัพยำกรไม่คุ้มค่ำไม่เต็มศักยภำพ 
4. ภำวะเศรษฐกิจที่สูงขึ้นท ำให้ภำระค่ำใช้จ่ำยของผู้ปกครองสูงขึ้น 
5. กำรประกอบอำชีพของผู้ปกครองที่มีอำชีพรับจ้ำงฐำนะยำกจน มีกำรย้ำยถิ่นฐำนในกำร 

ประกอบอำชีพ นักเรียนต้องย้ำยสถำนที่เรียนตำมอำชีพผู้ปกครอง 
6. กำรย้ำยถิ่นฐำนของผู้ปกครองและนักเรียน ท ำให้นักเรียนขำดควำมต่อเนื่องในกำรเรียน 

ส่งผลกระทบต่อผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียน 
7. เทคโนโลยีมีพัฒนำกำรที่รวดเร็วและเปลี่ยนแปลงมำก โดยเฉพำะระบบ Social Network  

ส่งผลให้เยำวชนมีค่ำนิยมในกำรบริโภคและมีพฤติกรรมเสี่ยง / ไม่เหมำะสมมำกขึ้น 
8. ขำดแคลนบุคลำกรที่มีควำมรู้เฉพำด้ำน (ICT)  
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สรุปความคดิเห็นและข้อเสนอแนะ 

สรุปควำมคิดเห็นและข้อเสนอแนะของสถำนศึกษำและผู้มีส่วนได้เสียในกำรจัดกำรศึกษำที่มีต่อ 
ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต 5 ที่ควรเร่งด ำเนินกำร 
 

ด้านความคิดเห็น  

 ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต 5 ควรพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำในกำรจัดกำร
เรียนรู้เพ่ือพัฒนำผู้เรียนให้มีคุณลักษณะและจุดเน้นตำมช่วงวัยทุกรูปแบบ โดยปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม และ
เน้นพัฒนำคุณภำพผู้เรียนให้เต็มตำมศักยภำพมีคุณภำพตำมมำตรฐำนกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำนสู่ควำมเป็นเลิศใน
ศตวรรษท่ี 21 กำรเข้ำถึงโอกำสจัดกำรศึกษำของผู้เรียนให้ทั่วถึง กำรจัดกิจกรรมที่กระทบเวลำเรียน ลดภำระงำน
ครู คืนครูให้นักเรียนและตรงตำมสำระกำรเรียนรู้ ส่วนกำรเพ่ิมโอกำสเข้ำถึงกำรจัดกำรศึกษำแก่ผู้เรียนค่อนข้ำงมี
ควำมพร้อมในด้ำนนโยบำยและมีโครงสร้ำงกำรบริหำรงำนตำมหลักธรรมำภิบำล  
 

ด้านข้อเสนอแนะ 
 ครูควรได้รับกำรพัฒนำสมรรถนะครูในดำ้นต่ำง ๆ ทีห่ลำกลำย  
 กำรพัฒนำคุณภำพกำรจัดกำรศึกษำควรมีผู้มีส่วนร่วมในกำรบริหำรจัดกำร และด ำเนินกำร 

อย่ำงต่อเนื่อง และเสริมสร้ำงขวัญก ำลังใจและควำมสัมพันธ์ระหว่ำงครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ 
 ส่งเสริมให้มีกำรสร้ำงสื่อนวัตกรรม กำรใช้เทคโนโลยีเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภำพกำรจัดกำรเรียน 

กำรสอน และทดแทนกำรขำดอัตรำก ำลังครูครูที่สอนไม่ตรงตำมวิชำเอก และมีเจ้ำหน้ำที่ปฏิบัติงำนเฉพำะหน้ำที่
เพ่ือลดภำระงำนนอกเหนือจำกงำนสอน 

 สร้ำงควำมตระหนักให้กับผู้บริหำรสถำนศึกษำในกำรให้ควำมส ำคัญกับกำรส่งเสริมให้ 
ผู้เรียนเกิดทักษะด้ำนกำรเรียนภำษำท่ีสองเพ่ือกำรติดต่อสื่อสำร และกำรตัดสินใจแก้ปัญหำเฉพำะหน้ำ 

 ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต 5 ควรมีแนวทำงพัฒนำคุณภำพผู้เรียนที่ 
แตกต่ำงกัน ตำมบริบทของแต่ละสถำนที่มำ เช่นบำงโรงเรียนไม่มีโอกำสคัดเลือกนักเรียนที่มีควำมสำมำรถเข้ำเรียน
เป็นโรงเรียนที่ต้องรองรับนักเรียนที่พลำดโอกำสเข้ำโรงเรียนอื่น ๆ ดังนั้นกำรที่จะพัฒนำผู้เรียนให้มีคุณภำพเท่ำกัน
เป็นไปได้ค่อนข้ำงล ำบำก   

 ส่งเสริมให้นักเรียนเรียนรู้จำกกำรปฏิบัติจริงด้วยตนเอง และมีทักษะในศตวรรษท่ี ๒๑  
โดยเฉพำะอย่ำงยิ่งทักษะในกำรสื่อสำร ทั้งภำษำไทย และภำษำอังกฤษ ทักษะอำชีพ และทักษะในกำรด ำเนินชีวิต   
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ส่วนที่ 4 
การขับเคลื่อนนโยบายสู่การปฏิบัติ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 

ของส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศกึษา เขต 5 
 

 

ค่านิยมองค์กร (STI : Core Values) 
“มีจิตมุ่งบริการ  ท างานเป็นทีม  ยึดม่ันความถูกต้องดีงาม” 

  S : Service Mind   =  มีจิตมุ่งบริกำร 
  T : Team Work    =  ท ำงำนเป็นทีม 
  I : Integrity      =  ยึดมั่นควำมถูกต้องดีงำม 

วิสัยทัศน์ (Vision) 
“ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 5 มุ่งขับเคลื่อนการพัฒนาคุณภาพการศึกษา 

ตามเกณฑ์มาตรฐานสากลบนพื้นฐานความเป็นไทย  
บริหารจัดการโดยยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและหลักธรรมาภิบาล”  

พันธกิจ (Mission) 
1. ยกระดับคุณภำพกำรศึกษำสู่มำตรฐำนสำกลบนพื้นฐำนควำมเป็นไทย 
2. พัฒนำคุณภำพตำมหลักปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียง 
3. บริหำรจัดกำรโดยยึดหลักธรรมำภิบำลภำยใต้กำรกระจำยอ ำนำจและกำรมีส่วนร่วม 

กลยุทธ์หลัก (Strategic Issues) 
1. พัฒนำคุณภำพผู้เรียนในระดับกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน 
2. เพิ่มโอกำสกำรเข้ำถึงบริกำรกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำนให้ทั่วถึง ครอบคลุมผู้เรียน ให้ได้รับโอกำสในกำร

พัฒนำเต็มตำมศักยภำพและมีคุณภำพ 
3. พัฒนำคุณภำพครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ 
4. พัฒนำระบบกำรบริหำรจัดกำร 

เป้าประสงค์หลัก (Goal) 
1. พัฒนำผู้เรียนให้มีควำมสำมำรถเต็มตำมศักยภำพ มีคุณภำพตำมมำตรฐำนกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน และ

มำตรฐำนสำกลในศตวรรษที่ 21 
2. ผู้เรียนมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตำมหลักสูตรและค่ำนิยมหลักของไทย  
3. ผู้เรียนทุกคนได้รับกำรศึกษำข้ันพ้ืนฐำนอย่ำงเท่ำเทียม ทั่วถึงและเสมอภำค 
4. ครู ผู้บริหำร และบุคลำกรทำงกำรศึกษำมีสมรรถนะ จรรยำบรรณ และมำตรฐำนวิชำชีพ 
5. บริหำรจัดกำรโดยยึดหลักธรรมำภิบำลภำยใต้กำรกระจำยอ ำนำจและกำรมีส่วนร่วม 
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กลยุทธ์รอง (Strategy)  
1. พัฒนำผู้เรียนให้มีคุณภำพตำมมำตรฐำนกำรศึกษำระดับมัธยมศึกษำตำมหลักสูตรทุกกลุ่มสำระ         

มีสมรรถนะและทักษะกำรเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21  
2. ส่งเสริมให้ผู้เรียนใฝ่ดี มีคุณธรรม จริยธรรม มีควำมเป็นไทย ภูมิใจในถิ่นฐำน มีจิตสำธำรณะ   
3. ส่งเสริมสนับสนุนให้ประชำกรวัยเรียนได้รับกำรศึกษำข้ันพื้นฐำน ลดควำมเหลื่อมล้ ำให้ผู้เรียนพิกำร 

ผู้ด้อยโอกำส และผู้มีควำมต้องกำรจ ำเป็นพิเศษ ได้รับกำรพัฒนำเต็มตำมศักยภำพ  
4. ส่งเสริมพัฒนำครู ผู้บริหำร และบุคลำกรทำงกำรศึกษำให้มีสมรรถนะ จรรยำบรรณและมำตรฐำนที่ 6 

(กำรบริหำรจัดกำรห้องเรียน) เสริมสร้ำงขวัญก ำลังใจและจิตวิญญำณแห่งควำมเป็นครู  
5. พัฒนำสถำนศึกษำตำมเกณฑ์มำตรฐำนกำรปฏิบัติงำนของโรงเรียนมัธยมศึกษำ และพัฒนำระบบ   

กำรนิเทศติดตำมประเมินผลกำรจัดกำรศึกษำของสถำนศึกษำให้มีประสิทธิภำพ  
6. ส่งเสริมระบบกำรบริหำรจัดกำรให้มีประสิทธิภำพภำยใต้กำรกระจำยอ ำนำจและกำรมีส่วนร่วมทุกภำคส่วน  
 
 

 จุดเน้นส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 5 
ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต 5 ได้ก ำหนดทิศทำงกำรพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำ 

ขั้นพ้ืนฐำน เพื่อเป็นแนวทำงกำรบริหำรจัดกำรศึกษำให้บรรลุเป้ำหมำย มีคุณภำพและประสิทธิภำพใน  
พ.ศ. 2560 - 2564 ดังนี้ 
 จุดเน้นที่ 1 นักเรียนดัง (High Quality  Students : HQS) 

๑. ผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียนจำกกำรทดสอบทำงกำรศึกษำระดับชำติขั้นพ้ืนฐำน (O-NET) มีค่ำเฉลี่ย       
สูงกว่ำระดับประเทศ และคะแนนเฉลี่ยรวมทุกกลุ่มสำระกำรเรียนรู้เพิ่มข้ึนไม่น้อยกว่ำร้อยละ 3 

2.  ร้อยละ 100 ของผู้เรียนมีทักษะกำรใช้ภำษำอังกฤษในกำรสื่อสำร ทักษะกำรคิดวิเครำะห์              
 กำรคิดค ำนวณ  ทักษะกำรแก้ปัญหำ ทักษะชีวิต และทักษะในกำรใช้เทคโนโลยี  

3.  ร้อยละ 100 ของผู้เรียนมีทักษะในกำรอ่ำน และเขียน ในระดับอ่ำนคล่อง เขียนคล่อง  
 และท่องอำขยำนได้ตำมเกณฑ์ระดับช่วงชั้น 

4.  ร้อยละ 100 ของผู้เรียนมีคุณธรรมจริยธรรม คุณลักษณะอันพึงประสงค์ตำมหลักสูตร และปฏิบัติ 
 ตำมค่ำนิยมหลักของคนไทย  ๑๒  ประกำร รวมทั้งมีจิตส ำนึกในกำรอนุรักษ์ทรัพยำกรธรรมชำติ 
 สิ่งแวดล้อม และห่ำงไกลยำเสพติด 

5.  ร้อยละ 100 ของผู้เรียนมีทักษะพ้ืนฐำนด้ำนศิลปะ ดนตรี กีฬำ และอำชีพ  
6.  เด็กท่ีมีควำมต้องกำรพิเศษอย่ำงน้อย ร้อยละ ๘๐ ได้รับกำรพัฒนำศักยภำพเป็นรำยบุคคลด้วย   

รูปแบบที่หลำกหลำย โดยแยกประเภทกลุ่มเป้ำหมำย 
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จุดเน้นที่ 2   บุคลากรดี (High Quality Personals : HQP) 
๑. ผู้บริหารสถานศึกษาทุกโรงเรียน 

๑.๑  มีควำมสำมำรถบริหำรงำนวิชำกำรให้มีประสิทธิภำพและเกิดประสิทธิผล ตำมแนวทำง 
       กำรจัดกำรศึกษำในศตวรรษที่ ๒๑ 
๑.๒  มีกำรบริหำรจัดกำรโดยใช้หลักธรรมำภิบำล และบริหำรจัดกำรสถำนศึกษำโดยยึดหลัก      
       School Based Management (SBM) อย่ำงเข้มแข็งและมีประสิทธิภำพ 

  ๑.๓  สำมำรถใช้ภำษำอังกฤษในกำรสื่อสำร ได้ระดับ A๑ ของมำตรฐำน CEFR 
  ๑.๔  มีควำมสำมำรถใช้เทคโนโลยีเพ่ือกำรบริหำร สื่อสำร และกำรเรียนรู้  
                            และเข้ำอบรมหลักสูตร TEPE Online   
  ๑.๕  มีคุณวุฒิทำงลูกเสือไม่น้อยกว่ำผู้บังคับบัญชำลูกเสือขั้นสูง (วูดแบดจ์ ๒ ท่อน) 
  ๑.๖  นิเทศและสังเกตกำรสอนของครูทุกคน อย่ำงน้อยภำคเรียนละ ๑ ครั้ง 
 ๒. ครูผู้สอนทุกคน 

๒.๑  มีแผนพัฒนำตนเอง ( ID Plan ) และมีกำรพัฒนำตำมแผน อย่ำงน้อย ปีละ ๒ ครั้ง 
๒.๒  ครูจัดกระบวนกำรจัดกำรเรียนกำรสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส ำคัญ 

  ๒.3  มีงำนวิจัยในชั้นเรียน สือ่ นวัตกรรม อย่ำงน้อยปีละ ๑ เรื่อง  
  ๒.4  สำมำรถใช้ภำษำอังกฤษในกำรสื่อสำรในระดับ A ๑ ส ำหรับครูทั่วไป  
                            และ B ๒ ส ำหรับครูผู้สอนภำษำอังกฤษ ตำมมำตรฐำน CEFR 
  ๒.5  ได้รับกำรนิเทศภำยในและสังเกตกำรสอน อย่ำงน้อยภำคเรียนละ ๑ ครั้ง 

๒.6  มีควำมสำมำรถใช้เทคโนโลยีเพ่ือกำรสื่อสำร กำรเรียนรู้ และเข้ำอบรม 
                 หลักสูตร TEPE  Online   

 
จุดเน้นที่ 3  องค์กรเด่น ( High Quality Organization : HQO)  

1. สร้ำงจิตส ำนึกและวินัยในกำรบริหำรจัดกำรตำมโรงเรียนมำตรฐำนสิ่งแวดล้อม 
และโรงเรียนปลอดขยะ (Zero Waste School) อย่ำงมีประสิทธิภำพและยั่งยืน 

2. มีระบบกำรดูแลช่วยเหลือนักเรียนที่ได้มำตรฐำนส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน 
3. มีระบบประกันคุณภำพภำยในที่มีประสิทธิผล 
4. มีระบบฐำนข้อมูลสำรสนเทศของนักเรียน ครู และสถำนศึกษำ ที่ใช้ข้อมูลร่วมกันอย่ำงมีประสิทธิภำพ 
5. มีกำรปรับปรุงและพัฒนำหลักสูตรให้สอดคล้องกับนโยบำยของ ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำ 

ขั้นพ้ืนฐำน กระทรวงศึกษำธิกำร และเทียบเคียงกับหลักสูตรมำตรฐำนสำกล 
6. มีผลกำรปฏิบัติงำนที่เป็นเลิศ (Best Practices) 
7. ใช้ระบบเทคโนโลยีสำรสนเทศและกำรสื่อสำร (ICT) ในกำรบริหำรจัดกำรและกำรเรียนรู้ 
8. สถำนศึกษำน้อมน ำหลักปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียงมำประยุกต์ใช้ในกำรพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำ 
9. สถำนศึกษำผ่ำนกำรประเมินด้ำนคุณธรรมและควำมโปร่งใสตรวจสอบได้ (โรงเรียนสุจริต) 
10.  สถำนศึกษำมีกำรบริหำรจัดกำรโดยใช้กิจกรรมสภำนักเรียนในกำรด ำเนินงำน 
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ส่วนที่ 5 
กรอบแผนงาน / งบประมาณ 

และโครงการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 
 

กรอบแผนงาน/งบประมาณ  

ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต 5 เป็นหน่วยงำนสังกัดส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำ
ขั้นพ้ืนฐำน มีหน้ำที่ส่งเสริมสนับสนุนและประสำนสถำนศึกษำในสังกัด ในกำรจัดกำรศึกษำอย่ำงมีคุณภำพ และ  
มำตรฐำนตำมเป้ำหมำย นโยบำย ของส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน และกระทรวงศึกษำธิกำร เพ่ือเป็น
กำรสนองนโยบำย ยุทธศำสตร์ กลยุทธ์ และจุดเน้น ของกระทรวงศึกษำศึกษำธิกำรและส ำนักงำนคณะกรรมกำร
กำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน และหน่วยงำนที่เกี่ยวข้อง จึงได้จัดท ำแผนปฏิบัติกำรประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.2560    
และใช้แผนในกำรขับเคลื่อนนโยบำยไปสู่กำรปฏิบัติอย่ำงรูปธรรม โปร่งใส ตรวจสอบได้ กำรด ำเนินกำรพิจำรณำ 
ในรูปของคณะกรรมกำร โดยก ำหนดโครงกำร / กิจกรรมที่ส ำคัญในกำรด ำเนินงำนโครงกำรต่ำง ๆ ให้สอดคล้อง
กับกลยุทธ์และจุดเน้น  

ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต 5 ได้รับกำรจัดสรรงบประมำณประจ ำปี พ.ศ.2560 จำก
ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำข้ันพื้นฐำน เป็นค่ำบริหำรจัดกำร  ในวงเงิน 16,866,572 บาท (สิบหกล้ำน-
แปดแสนหกหมื่นหกพันห้ำร้อยเจ็ดสิบสองบำทถ้วน) จัดสรรตำมภำระงำน ดังนี้ 

 
1. งบตามภาระงานและเพิ่มกลยุทธ์    จ านวน  13,432,291  บาท 

 
2. งบบริหารจัดการ (งบพื้นฐาน)     จ านวน    3,434,281  บาท 

- ค่ำตอบแทนใช้สอยและวัสดุ/ค่ำจ้ำง จ ำนวน  1,934,281 บำท 
- ค่ำสำธำรณูปโภค   จ ำนวน  1,000,000 บำท 
- กรณีฉุกเฉิน / จ ำเป็นเร่งด่วน  จ ำนวน    500,000 บำท 

 
          รวมทั้งสิ้น (1) + (2)  จ านวน  16,866,572  บาท
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โครงการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 

กลยุทธ์ที ่1 พัฒนาคุณภาพผู้เรียนในระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

ที ่ โครงการ 

จัดสรรครั้งที่ 1 
2,000,000 บ.  

/ ครั้งที่ 3 
3,288,747 บ. 

จัดสรรครั้งที่ 2 
ส านักฯ 

6,000,000 บ. 

งบจัดสรร
เพิ่มเติม 

จาก สพฐ. 
รวม 

6 ยุทธศาสตร์  
ปฏิรูป ศธ. กลุ่มงาน หมายเหตุ 

ยุทธศาสตร ์ ชุดโครงการ 

1 พัฒนำกำรจัดกำรเรยีนรู้เพื่อกำรมงีำนท ำ
ให้สอดคล้องกับศตวรรษที ่21  

186,000 
 186,000 1 1,2,9 

นิเทศ
ติดตำม 

ส ำนักฯ 31 กำรมีงำนท ำ (สมป) 
86,000 /  ส ำนักฯ 30 ศตวรรษที่ 21 
(สวก) = 233,800 

2 
เสรมิสร้ำงคุณธรรม จริยธรรมและ    
ธรรมำภิบำลในสถำนศึกษำ “โรงเรียน
สุจรติ” สพม.5 

 
27,300 39,000 66,300 1 4 

นิเทศ
ติดตำม 

สพฐ. 04008/ว640 ลว. 14 มีค 60  
39,000 /  ส ำนักฯ 37 ติดตำม        
ร.ร.สุจรติ (สนก)  27,300 

3 กำรพัฒนำกระบวนกำรเรยีนกำรสอน
ภำษำอังกฤษ (Boot Camp)  

394,000 
 394,000 1 10 

นิเทศ
ติดตำม 

ส ำนักฯ 23 พัฒนำภำษำอังกฤษ
Bootcamp (สภษ) 150,000  /    
ส ำนักฯ 10   bootcamp (สภษ)  
340,000  รวม  494,000 

4 
สง่เสริมคณุธรรม จริยธรรมและ
คุณลักษณะอันพึงประสงค์และค่ำนิยม
ของชำติ (โรงเรียนคณุธรรม) 

  
555,000 555,000 1 4 

นิเทศ
ติดตำม 

สพฐ. 04008/ว649  ลว. 14 มีค. 60 
จ ำนวน 555,000 

5 
พัฒนำนักเรียนอ่ำนไม่ออกเขียนไม่ได ้: 
โดยใช้กระบวนกำร Active Learning 
และ PLC 

 
90,000 

 90,000 1, 3 3 / 1, 2 
นิเทศ

ติดตำม 
ส ำนักฯ 24 อ่ำนเขียนภำษำไทยเพื่อกำร
สื่อสำร (สวก) แผนงำนเรยีนรู้ตลอดชีวิต 

6 

แข่งขันทักษะภำษำไทยและคัดเลอืก
โรงเรียนทีด่ ำเนินงำนพัฒนำภำษำไทย
ประสบผลส ำเร็จเพื่อรับโล่รำงวัลในวัน
ภำษำไทยแห่งชำตริะดับประเทศ 

 
111,000 

 111,000 1 2 
นิเทศ

ตดิตำม 
ส ำนักฯ 9 อ่ำนเขียนภำษำไทยเพือ่กำร
สื่อสำร (สวก) 111,000 
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ที ่ โครงการ 

จัดสรรครั้งที่ 1 
2,000,000 บ.  

/ ครั้งที่ 3 
3,288,747 บ. 

จัดสรรครั้งที่ 2 
ส านักฯ 

6,000,000 บ. 

งบจัดสรร
เพิ่มเติม 

จาก สพฐ. 
รวม 

6 ยุทธศาสตร์  
ปฏิรูป ศธ. กลุ่มงาน หมายเหตุ 

ยุทธศาสตร ์ ชุดโครงการ 

7 กำรพัฒนำกำรจดักำรเรียนรูส้ะเตม็ศึกษำ 
STEM Education  

348,600 
 348,600 3 1 

นิเทศ
ติดตำม 

ส ำนักฯ 25 ประชุมครู(สวก) 144,600    
/ส ำนักฯ 26 เลือกครุดีเด่น STEM (สวก)
10,000 / ส ำนักฯ 27 วัสดุSTEM (สวก ) 
84,000 / ส ำนักฯ 29 ติดตำม
ประเมินผล(สวก) 3,000 /  ส ำนกัฯ 28 
face to face (สวก) 168,100   รวม  
490,700 

8 
ห้องสมุดมีชีวิตต้นแบบในโรงเรียนและ
กิจกรรมส่งเสริมนสิัยรักกำรอ่ำน 
ปีงบประมำณ 2560 

 
360,000 

 360,000 1 2 
นิเทศ

ติดตำม 
ส ำนักฯ 12 ส่งเสรมินิสยัรักกำรอำ่น
(สวก) 360,000 

9 กำรพัฒนำประสิทธิผลของกำรจัด
กิจกรรมลดเวลำเรียนเพิม่เวลำรู ้สพม. 5  

60,000 
 60,000 1 3 

นิเทศ
ติดตำม 

ส ำนักฯ 32 ลดเวลำเรยีนเพิ่มเวลำรู ้ 
60,000 

10 กำรอบรมปฏิบัติกำรเสริมสร้ำงศักยภำพ
ครูด้ำนกำรวัดและประเมินผล  

182,110 
 182,110 3 1 

นิเทศ
ติดตำม 

ส ำนกัฯ 8 ยกระดับNT/ONET (สทศ) 
245,000 / ส ำนักฯ 34  ยกระดับ 
NT/ONET (สวก) 120,000  รวม 
365,000 

11 กำรอบรมปฏิบัติกำรพัฒนำเทคนคิกำร
สอนคณติศำสตรส์ ำหรบัครูมัธยมศึกษำ  

20,000 
 20,000 3 1 

นิเทศ
ติดตำม 

ส ำนักฯ 11 ยกระดับผลคณติ (สวก) 
20,000 

12 พัฒนำกระบวนกำรเรียนรู้เพือ่ยกระดับ
ผลสัมฤทธ์ิทำงกำรเรียน  

180,000 
 180,000 1 2 

นิเทศ
ติดตำม 

ส ำนักฯ 13 สังคม(สวก) 63,000   /
ส ำนักฯ 20 เศรษฐศำสตร์อำเซ๊ยน(สวก) 
57,990 / ส ำนักฯ 21 จัดกำรศกึษำ    
สู่อำเซียน(สวก) 65,000 = 185,990 
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ที ่ โครงการ 

จัดสรรครั้งที่ 1 
2,000,000 บ.  

/ ครั้งที่ 3 
3,288,747 บ. 

จัดสรรครั้งที่ 2 
ส านักฯ 

6,000,000 บ. 

งบจัดสรร
เพิ่มเติม 

จาก สพฐ. 
รวม 

6 ยุทธศาสตร์  
ปฏิรูป ศธ. กลุ่มงาน หมายเหตุ 

ยุทธศาสตร ์ ชุดโครงการ 

13 ขับเคลื่อนหลักปรัชญำของเศรษฐกิจ
พอเพียงสู่สถำนศึกษำ   

95,000 95,000 1 13 
นิเทศ

ติดตำม 
สพฐ. 04010/ว548  ลว. 20 กพ. 60 
จ ำนวน 95,000 

14 พัฒนำคุณภำพกำรศึกษำโรงเรียนในฝัน 
สู่มำตรฐำนสำกล  

1,436,500 
 1,436,500 1 6 

นิเทศ
ติดตำม 

ส ำนักฯ 22 โรงเรียนในฝัน (สนก) 
=1,459,000 

 
รวมงบประมาณกลยุทธ์ที ่1 - 3,395,510 689,000 4,084,510   
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กลยุทธ์ที ่ 2  เพ่ิมโอกาสการเข้าถึงบริการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานให้ทั่วถึงครอบคลุมผู้เรียนให้ได้รับโอกาสในการพัฒนาเต็มตามศักยภาพและมีคุณภาพ 
 

ที ่ โครงการ 

จัดสรรครั้งที่ 1 
2,000,000 บ.  

/ ครั้งที่ 3 
3,288,747 บ. 

จัดสรรครั้งที่ 2 
ส านักฯ 

6,000,000 บ. 

งบจัดสรร
เพิ่มเติม 

จาก สพฐ. 
รวม 

6 ยุทธศาสตร์  
ปฏิรูป ศธ. กลุ่มงาน หมายเหตุ  

ยุทธศาสตร ์ ชุดโครงการ 

15 พัฒนำคุณภำพกำรจัดกำรศึกษำเรียนรวม    576,800 576,800 6 9 นิเทศ
ติดตำม 

สพฐ. 04007/ว1503 ลว.10 กพ 60 
จ ำนวน 630,800  

16
* 

กำรประกวดแข่งขนัคัดเลือกตัวแทน
นักเรียน ระดับส ำนักงำน  เขตพื้นท่ี
กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต 5 เข้ำ
ร่วมงำนศิลปหตัถกรรมนักเรียนระดับ
ระดับภำคกลำงและภำคตะวันออก   
ครั้งท่ี 66 ปีกำรศึกษำ 2559 

543,570   543,570 1 11 ส่งเสริมฯ 

  

 

17 สอบคัดเลือกตัวแทนนักเรียนแข่งขัน
วิชำกำร ระดับนำนำชำติ ประจ ำปี2560   37,025 37,025 6 4 ส่งเสริมฯ สพฐ. 04008/ว524 ลว. 28 กพ 60 

จ ำนวน 42,000  

18 ส่งเสริมโอกำสทำงกำรศึกษำและ       
ลดอัตรำออกกลำงคัน   300,000 20,000 320,000 1 5 ส่งเสริมฯ 

ส ำนักฯ 18 ระบบดูแลช่วยเหลือ(สวก)  
30,000 / ส ำนักฯ 17 หำรำยได้
ระหว่ำงปิดเรียน  270,000          
สพฐ.รับนักเรียน 20,000  
รวม 320,000  

 

19 ส่งเสริมกิจกรรมพัฒนำผู้เรยีน  75,000  75,000 1 6 ส่งเสริมฯ ส ำนักฯ 38 ขยะ น้ ำเสียทำงชีวภำพ
(สนก) 100,000  

 

20 กำรแข่งขันเปตอง เยำวชนไทยไป
โอลิมปิก สพม.5  25,000  25,000 1 12 ส่งเสริมฯ  

21 ป้องกันและแก้ไขปัญหำยำเสพตดิ      
ในสถำนศึกษำ  594,000  594,000 1 7 ส่งเสริมฯ ส ำนักฯ 36 ป้องกันแก้ไขปัญหำ        

ยำเสพตดิ  594,000  

22 พัฒนำศักยภำพกำรด ำเนินงำนระบบ
ดูแลช่วยเหลือนักเรยีน สังกัด สพม.5  66,000  66,000 1 5 ส่งเสริมฯ ส ำนักฯ 19 ช่วยเหลือนักเรยีน (ฉก.ชน)  

  รวมงบประมาณกลยุทธ์ที ่2 543,570 1,060,000 633,825 2,237,395   
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กลยุทธ์ที ่3 พัฒนาคุณภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา 

ที ่ โครงการ 

จัดสรรครั้งที่ 1 
2,000,000 บ.  

/ ครั้งที่ 3 
3,288,747 บ. 

จัดสรรครั้งที่ 2 
ส านักฯ 

6,000,000 บ. 

งบจัดสรร
เพิ่มเติม 

จาก สพฐ. 
รวม 

6 ยุทธศาสตร์  
ปฏิรูป ศธ. กลุ่มงาน หมายเหต ุ

ยุทธศาสตร ์ ชุดโครงการ 

23* พัฒนำสมรรถนะข้ำรำชกำรครูและ
บุคลำกรทำงกำรศึกษำ 

378,880 
  378,880 2 3 บุคคล 

  

24* ประชุมสมัมนำข้ำรำชกำรและ
ลูกจ้ำงประจ ำอำวุโสประจ ำป ี2560 

400,000 
  400,000 2 3 บุคคล 

  

25 สรรหำบุคลำกรที่มีคณุภำพ 56,633 
 

4,080,000 4,136,633 2 3 บุคคล 
ค่ำจ้ำงครูผู้ทรงคุณค่ำแห่งแผ่นดิน      
งบ สพฐ. 4,080,000 บำท  

26 

ประเมินผลงำนของข้ำรำชกำรครแูละ
บุคลำกรทำงกำรศึกษำเพื่อให้มีหรอื
เลื่อนวิทยฐำนะช ำนำญกำรพิเศษ 
ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2560 

 
115,800 

 115,800 2 3 บุคคล 
ส ำนักฯ 16 ตรวจประเมินผลงำน ชพ. 
(สพร) 115,800 

27 อบรมพัฒนำศักยภำพครูสูม่ืออำชีพ 
 

88,900 
 88,900 2 2 , 3 บุคคล 

ส ำนักฯ 14 ฝึกครูผู้ช่วยสู่กำรเป็นมือ
อำชีพในประชำคมอำเซียน (สพร) 
88,900 

28* 
เสรมิสร้ำงวินัย คุณธรรม จริยธรรมและ
จรรยำบรรณวิชำชีพส ำหรับข้ำรำชกำร
ครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ 

50,000 
 

155,000 205,000 2 1, 2 อ ำนวยกำร 
สพฐ. 04008/ว937   
ลว. 25 เมย. 60 จ ำนวน  155,000 

29* 

พัฒนำสมรรถนะครโูดยใช้กระบวนกำร
ชุมชนแห่งกำรเรียนรู ้   ทำงวิชำชีพ  
Professional Learning Community 
(PLC) 

250,000 
  250,000 2 1 บุคคล/ศน. 

  

  รวมงบประมาณกลยุทธ์ที ่3 1,135,513 204,700 4,235,000 5,575,213      
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กลยุทธ์ที ่4 พัฒนาระบบการบริหารจัดการ 

ที ่ โครงการ 

จัดสรรครั้งที่ 1 
2,000,000 บ.  

/ ครั้งที่ 3 
3,288,747 บ. 

จัดสรรครั้งที่ 2 
ส านักฯ 

6,000,000 บ. 

งบจัดสรร
เพิ่มเติม 

จาก สพฐ. 
 รวม  

6 ยุทธศาสตร์  
ปฏิรูป ศธ. กลุ่มงาน หมายเหต ุ

ยุทธศาสตร ์ ชุดโครงการ 

30* ส่งเสริมประสิทธิภำพกำรบรหิำรดำ้น
กำรเงินกำรคลัง 

100,000 
  100,000 6 2.8 กำรเงินฯ 

  

31* 

กำรตรวจสอบภำยในและกำร
ประเมินผลกำรบริหำรงบประมำณ  
ของโรงเรียนในสังกัด ปีงบประมำณ 
พ.ศ.2560 

213,063 
  213,063 6 2.5 ตรวจสอบฯ 

  

32* ส่งเสริมกำรน ำนโยบำยสู่กำรปฏิบตัิ 235,032 
  235,032 6 2.5 , 8 นโยบำยฯ 

  

33* พัฒนำงำนนิเทศติดตำม และ
ประเมินผลกำรจดักำรศึกษำ  

40,078 
  40,078 6 2.8, 5, 8 

นิเทศ
ติดตำม   

34 
 

ส่งเสริมและพัฒนำกำรด ำเนินงำนกำร
ประกันคณุภำพกำรศึกษำ  

95,000 
 95,000 3 3 

นิเทศ
ติดตำม 

ส ำนักฯ 3 กำรวิจัยและพัฒนำระบบกำร
ประเมินฯ(สทศ )= 75,000 /  ส ำนักฯ  4 
ติดตำมตรวจสอบ (สทศ)=44,800 รวม 
119,800 

35* 
เสรมิสร้ำงศักยภำพกำรติดตำม 
ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศ
กำรศึกษำ กตปน. 

100,000 
  100,000 6 2.8, 8 

นิเทศ
ติดตำม 

  

36 

ส่งเสริม พัฒนำสื่อ นวัตกรรมและ
สนับสนุนกำรจัดกำรศึกษำทำงไกล
ผ่ำนเทคโนโลยสีำรสนเทศ DLTV / 
DLIT 

 
52,000 20,000 72,000 5 1, 2, 3 

นิเทศ
ติดตำม 

ส ำนักฯ 35 ส่งเสริมกำรจัดกำรศึกษำ
ทำงไกล(สพก) 52000  /  งบ สพฐ. 
20,000 บำท 
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ที ่ โครงการ 

จัดสรรครั้งที่ 1 
2,000,000 บ.  

/ ครั้งที่ 3 
3,288,747 บ. 

จัดสรรครั้งที่ 2 
ส านักฯ 

6,000,000 บ. 

งบจัดสรร
เพิ่มเติม 

จาก สพฐ. 
 รวม  

6 ยุทธศาสตร์  
ปฏิรูป ศธ. กลุ่มงาน หมายเหต ุ

ยุทธศาสตร ์ ชุดโครงการ 

37* สืบสำนอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีไทย 150,000 
  150,000 6 2.8 อ ำนวยกำร   

38* พัฒนำองค์กรสู่ควำมเป็นเลิศ 20,000 
  20,000 6 2.8 อ ำนวยกำร   

39* ประชุมส่งเสรมิควำมร่วมมือและ
พัฒนำกำรบริหำรจัดกำร สพม.5 

200,000 
  200,000 6 2.8 อ ำนวยกำร 

  

40* 
กำรติดตำมประเมินผลกำรจดัวำง
ระบบควบคมุภำยในของสถำนศึกษำ
และทุกกลุม่ภำรกิจงำน 

10,000 
  10,000 6 2.8 อ ำนวยกำร 

  

41* ปรับปรุงอำคำรสถำนท่ีและภูมิทัศน์ 175,000 
  175,000 6 2.8 อ ำนวยกำร   

42* กิจกรรม 5 ส. สพม.5 25,000 
  25,000 6 2.8 อ ำนวยกำร   

43* เสรมิสร้ำงภำพลักษณ์ด้วยกำร
ประชำสมัพันธ์ 

100,000 
  100,000 6 2.8 อ ำนวยกำร  

44** งบบริหำรจัดกำร (งบพื้นฐำน)     3,434,281     

  รวมงบประมาณกลยุทธ์ที ่4 1,368,173 147,000 20,000 1,535,173       

 
รวมงบประมาณ ปี 2560 3,047,256 4,807,210 5,577,825 13,432,291       

 
หมายเหตุ   *  งบประมาณที่ได้รับจัดสรรเพื่อพัฒนา สพท. 
             **  งบบริหารจัดการ (งบพ้ืนฐาน)  
                     - ค่ำตอบแทนใช้สอยและวสัดุ / ค่ำจำ้ง 
                       - ค่ำสำธำรณูปโภค 
                       - กรณีฉุกเฉิน / จ ำเป็นเร่งด่วน 
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รายละเอียดแผนงานโครงการ /กิจกรรม ตามแผนปฏิบัติการประจ าปี งบประมาณ พ.ศ. 2560 

กลยุทธ์ที ่1 พัฒนาคุณภาพผู้เรียนในระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

ที ่ โครงการ กิจกรรม งบประมาณ ตัวช้ีวัด 
1 
 
 
 

พัฒนำกำรจัดกำรเรียนรู้เพ่ือกำร
มีงำนท ำให้สอดคล้องกับ
ศตวรรษท่ี 21 

กิจกรรมที่ 1 จัดกำรอบรมกำรจัดกำรเรียนร่วม
หลักสูตรอำชีวศึกษำ(ทวิศึกษำ) 
กิจกรรมที่ 2 จัดกำรอบรมกำรจัดกำรเรียนร่วม
หลักสูตรอำชีวศึกษำ(ทวิศึกษำ) และธุรกิจพอเพียง  
กิจกรรมที่ 3 กิจกรรมเปิดโลกกว้ำงสำยอำชีพ 
     1. ประกวดผลงำนที่ปฏิบัตเิป็นเลิศ/จดังำนเปดิโลก 
กิจกรรมที่ 4 กิจกรรมนิเทศ ติดตำมและประเมินผล
กำรด ำเนินงำนกว้ำงสำยอำชีพ 

186,000 1. ร้อยละ 100 ของสถำนศึกษำมีหลักสูตรสถำนศึกษำที่
เหมำะสมกับผู้ เรียนสอดคล้องกับหลักสูตรแกนกลำง
กำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน 
2. ร้อยละ 60 ของโรงเรียนระดับมัธยมศึกษำตอนปลำย
พัฒนำหลักสูตรสถำนศึกษำให้มีแผนกำรเรียนรองรับกลุ่ม
ควำมถนัดทำงสำขำวิชำในกำรเรียนต่อระดับอุดมศึกษำ 
ตอบสนองควำมต้องกำรตำมบุคลิกภำพและควำมถนัดของ
นักเรียนตรงตำมควำมต้องกำรของกำรพัฒนำก ำลังคนใน
กลุ่มจังหวัด 

2 เสริมสร้ำงคุณธรรม จริยธรรม
และธรรมำภิบำลในสถำนศึกษำ 
“โรงเรียนสุจริต” สพม.5 
 

1. โรงเรียนสุจริตร้อยละ 10 เพ่ือเป็นค่ำใช้จ่ำย
ด ำเนินกำรในกำรด ำเนินกำรกิจกรรมบริษัท 
สร้ำงกำรดี  
2. กิจกรรมค่ำยเยำวชนคนดีของแผ่นดินให้แก่
โรงเรียนที่เข้ำร่วมโครงกำรโรงเรียนสุจริต 
3. ปปช. สพฐ.น้อยและ ปปช. สพฐ.ชุมชนในโรงเรียน  
4. โรงเรียน สพฐ. ใสสะอำดปรำศจำกคอรัปชั่น ใน
กำรด ำเนินกิจกรรมตำมแผนปฏิบัติกำรโครงกำร สพฐ. 
ใสสะอำดปรำศจำกคอรัปชั่น  
5. กำรประเมินคุณธรรมและควำมโปร่งใสโรงเรียน
สุจริต (ITA) 
6. นิเทศ ก ำกับติดตำมโรงเรียนสุจริต  

66,300 1. ร้อยละ ๑๐๐ ของโรงเรียนที่เข้ำร่วมโครงกำร ผู้บริหำร 
ครู และ นักเรียน มีลักษณะ ๕ ประกำร ตำมโครงกำร
โรงเรียนสุจริต 
2. ร้อยละ ๑๐๐ ของโรงเรียนที่เข้ำร่วมโครงกำร ผ่ำนกำร
ประเมิน คุณธรรม และควำมโปร่งใสฯ (ITA) 
3. ร้อยละ ๘๐ ของผู้บริหำร ข้ำรำชกำร และบุคลำกรของ 
สพม.5 มีลักษณะ 5 ประกำร ตำมโครงกำรโรงเรียนสุจริต 
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ที ่ โครงการ กิจกรรม งบประมาณ ตัวช้ีวัด 
3 กำรพัฒนำกระบวนกำรเรียนกำร

สอนภำษำอังกฤษ (Boot Camp) 
1. กำรสร้ำงควำมเข้ำใจแนวนโยบำยและกำร
ด ำเนินกำรกำรจัดกิจกรรมเรียนกำรสอนภำษำอังกฤษ  
ของครูผู้สอนภำษำอังกฤษระดับมัธยมศึกษำปีที่ 1- 6 
(ขยำยผล Boot Camp)  
2. กิจกรรมเสริมทักษะภำษำอังกฤษแบบเข้ม ส่งเสริม
กำรจัดกิจกรรมเพ่ือพัฒนำทักษะทำงภำษำส ำหรับ
นักเรียน (ค่ำย/ประกวด-แข่งขันทักษะทำง
ภำษำอังกฤษ)  
3. กำรอบรมเชิงปฏิบัติกำรกำรประยุกต์ใช้สื่อ 
เทคโนโลยีประกอบกำรจัดกำรเรียนกำรสอน
ภำษำอังกฤษ  (ERIC)  
4. ส่งเสริมกำรพัฒนำกำรจัดกำรเรียนกำรสอน
ภำษำอังกฤษรูปแบบ EBE  ประชุมชี้แจงและจัดสรร
งบให้โรงเรียน 
5. กำรนิเทศและกำรสร้ำงเครือข่ำยเสริมสร้ำงควำม
เข้มแข็งกำรนิเทศภำยใน เพ่ือกำรนิเทศกำรจัดกำร
เรียนกำรสอนภำษำอังกฤษ   
6. กำรประเมินโครงกำร กำรพัฒนำกำรเรียนกำรสอน
ภำษำอังกฤษ ตลอดระยะปีงบประมำณ 

394,000   1. ร้อยละ 100 ของ สถำนศึกษำในสังกัดมีกำรจัดกำร
เรียนกำรสอนกลุ่มสำระกำรเรียนรู้ (ภำษำอังกฤษ) 
2. ร้อยละ 80 ของ ผลกำรสอบระดับชำติ O-NET ของ
นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 3 และชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 6 
มีผลกำรสอบระดับชำติ O - NET สูงขึ้น 
3. ร้อยละ 80 ของครูผู้สอนภำษำอังกฤษมีกำรพัฒนำกำร
ประยุกต์ใช้สื่อเทคโนโลยีตำมกรอบอ้ำงอิงควำมสำมำรถ   
ในกำรจัดกำรเรียนกำรสอนภำษำอังกฤษ ระดับมัธยมศึกษำ   
4. ร้อยละ 100 ของสถำนศึกษำในสังกัด จ ำนวน 5 
โรงเรียน สำมำรถจัดกำรเรียนกำรสอนภำษำอังกฤษรูปแบบ 
EP, MEP และEBE ได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ 
5. ร้อยละ 100 ของโรงเรียนที่เป็นที่ตั้งศูนย์ ERIC สำมำรถ
เป็นแหล่งเรียนรู้ และเป็นแกนน ำในกำรจัดกิจกรรมเพ่ือ  
กำรส่งเสริมพัฒนำกำรจัดกำรเรียนกำรสอนได้ 
 

4 ส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมและ
คุณลักษณะอันพึงประสงค์และ
ค่ำนิยมของชำติ (โรงเรียน
คุณธรรม) 

กิจกรรมที่ 1 ประชุมชี้แจงสร้ำงควำมรู้ควำมเข้ำใจ
ตระหนักในคุณค่ำของคุณธรรมและทรำบขั้นตอนและ
วิธีกำรพัฒนำโรงเรียนคุณธรรม ได้แก่ผู้บริหำร ครูและ
ศึกษำนิเทศก์  
กิจกรรมที่ 2 อบรมพัฒนำศักยภำพครูวิทยำกรเพ่ือ
ท ำหน้ำที่วิทยำกรในกำรประชุมระดมควำมคิดและ

555,000 1. ร้อยละ 100 ของโรงเรียนที่จัดกิจกรรมกำรเรียนรู้
ส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมตำมค่ำนิยมหลักของคนไทย   
12 ประกำร 
2. ร้อยละ 100 ของผู้เข้ำรับกำรอบรมมีผลกำรปฏิบัติที่
เปิดเลิศตำมค่ำนิยมหลักของคนไทยทั้ง 12 ประกำร 
3. นักเรียนทุกคนได้รับกำรส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมตำม
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ที ่ โครงการ กิจกรรม งบประมาณ ตัวช้ีวัด 
เป็นที่ปรึกษำในกำรท ำกิจกรรมต่ำง ๆ ได้แก่ผู้บริหำร 
ครูและบุคลำกรที่เกี่ยวข้องและศึกษำนิเทศก์  
กิจกรรมที่ 3 จัดประชุมอบรมเชิงปฏิบัติกำรพัฒนำ
ศักยภำพครูแกนน ำและนักเรียนแกนน ำ โดยครู
วิทยำกรที่ได้รับกำรอบรมจำก มยส. เป็นวิทยำกร
บรรยำยน ำและหรือเป็นวิทยำกรประจ ำกลุ่มตำมที่
ได้รับมอบหมำย และใช้สื่อวีดิทัศน์และใบงำนของ 
ยมส. (ค่ำยยุวชนคุณธรรม) 
กิจกรรมที่ 4 โรงเรียนไปศึกษำดูงำนแหล่งเรียนรู้ด้ำน
พัฒนำคุณธรรม 
กิจกรรมที่ 5 กำรนิเทศติดตำมโรงเรียนคุณธรรม 
กิจกรรมที่ 6 จัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้และน ำเสนอ
ผลส ำเร็จ 

ค่ำนิยมหลักของคนไทย 12 ประกำร 

5 
 
 

พัฒนานักเรียนอ่านไม่ออกเขียน
ไม่ได้: โดยใช้กระบวนการ
Active Learning และ PLC 

กิจกรรมที่ ๑ ประชุมชี้แจงกำรวิเครำะห์ผลกำร
ประเมินและท ำฐำนข้อมูลนักเรียนที่มีปัญหำกำรอ่ำน
เขียนคดิวิเครำะห์เป็นรำยบุคคล และเทคนิควิธีกำร
สอน โดยใช้กระบวนกำรActive Learning และ PLC    
กิจกรรมที่ ๒ ประชุมคณะกรรมกำรสร้ำงข้อสอบ 
PISA เพ่ือวัดควำมรู้ของนักเรียนชั้น ม.๑-๓ ทุกคน 
กิจกรรมที่ ๓ จัดสอบPISA นักเรียนชั้น ม.๑-๓ ทุกคน 
ส่งมำจำกส่วนกลำง 
กิจกรรมที่ ๔ ประกวดผลงำนวิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศ
ครูผู้สอนภำษำไทย 
กิจกรรมที่ ๕ สรุปผลกำรด ำเนินงำน 

๙๐,๐๐๐ ๑. ผู้บริหำรโรงเรียน ครูผู้สอนภำษำไทย จ ำนวน ๖๕ 
โรงเรียน และศึกษำนิเทศก์ จ ำนวน ๘ คนได้รับกำรพัฒนำ  
๒. นักเรียนมีทักษะควำมสำมำรถด้ำนกำรอ่ำน  กำรเขียน  
คิดวิเครำะห์สื่อสำรได้ ร้อยละ ๘๐ 
๓. สถำนศึกษำทุกโรงเรียนได้รับกำรนิเทศ ก ำกับ และ
ติดตำมกระบวนกำรจัดกำรเรียนกำรสอน ในชั้นเรียน 
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6 
 
 
 

แข่งขันทักษะภำษำไทยและ
คัดเลือกโรงเรียนที่ด ำเนินงำน
พัฒนำภำษำไทยประสบ
ผลส ำเร็จ เพ่ือรับโล่รำงวัลในวัน
ภำษำไทยแห่งชำติระดับประเทศ 

กิจกรรมที่ ๑ จัดสรรงบประมำณให้ศูนย์ภำษำไทย  ๔ 
จังหวัด  
กิจกรรมที่ ๒ แข่งขันทักษะภำษำไทยระดับเขตพ้ืนที่   
กิจกรรมที่ ๓ ค่ำใช้จ่ำยในกำรเดินทำงไปรำชกำร
ค่ำใช้จ่ำยไปแข่งขันทักษะภำษำไทยระดับประเทศ 

๑๑๑,๐๐๐ ๑. ผู้บริหำรโรงเรียน ครูผู้สอนภำษำไทยและนักเรียน 
จ ำนวน ๖๕ โรงเรียน ได้เข้ำร่วมกิจกรรมระดับเขตและ
ระดับประเทศ 
๒. นักเรียนมีทักษะควำมสำมำรถด้ำนอ่ำนกำรเขียนเพ่ือกำร
สื่อสำรและเข้ำแข่งขันระดับเขตและระดับประเทศ  

7 
  
  

กำรพัฒนำกำรจัดกำรเรียนรู้สะ
เต็มศึกษำ (STEM Education) 

1. คัดเลือกครูดีเด่นสะเต็มศึกษำ (STEM 
Education)   
๒. จัดซื้อวัสดุอุปกรณส์ะเต็มศึกษำ (STEM Education) 
๓. ประชุมปฏิบัติกำรครูโรงเรียนศูนย์ฝึกอบรมและให้
ค ำปรึกษำ STEM Education ประจ ำจังหวัด 
๔. ประชุมปฏิบัติกำรแบบ Face to face สะเต็ม
ศึกษำ (STEM Education) 
๕. กำรนิเทศ ก ำกับ และติดตำมกระบวนกำรจัดกำร
เรียนรู้สะเต็มศึกษำ (STEM Education) ในชั้นเรียน 

348,6๐๐ ๑ .  ค รู ผ่ ำ นคั ด เ ลื อ กครู ดี เ ด่ น ส ะ เ ต็ ม ศึ กษ ำ  (STEM 
Education)  ๓ สำขำ คือวิทยำศำสตร์ คณิตศำสตร์ และ
เทคโนโลยี สำขำละ ๓ รำงวัล 
๒. โรงเรียนโครงกำรขับเคลื่อนกำรจัดกำรเรียนรู้สะเต็ม
ศึกษำจ ำนวน ๑๐ โรงเรียน จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์สะเต็มศึกษำ 
(STEM Education) มำใช้ในกำรจัดกิจกรรมกำรเรียนรู้สะเต็ม
ศึกษำ (STEM Education) ในชั้นเรียนทุกระดับชั้นให้มีคุณภำพ   
๓.  โรง เรี ยนศูนย์ ฝึ กอบรมและให้ค ำปรึ กษำ STEM 
Education ประจ ำจังหวัด จ ำนวน ๘ โรงเรียน ด ำเนินกำร
จัดประชุมปฏิบัติกำรให้กับครูในโรงเรียนพ้ืนที่กลุ่มเป้ำหมำย
ที่รับผิดชอบตำมประกำศ สพฐ. 
๔. ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำด ำเนินกำรจัดกำรประชุม
ปฏิบัติกำร (แบบ Face to face) สะเต็มศึกษำ (STEM 
Education) ให้กับครูวิทยำศำสตร์  คณิตศำสตร์  และ
คอมพิวเตอร์ ในโรงเรียนกลุ่มเป้ำหมำย ๑๐ โรงเรียน       
อย่ำงน้อยโรงเรียนละ ๓ คน 
๕. มีกำรนิเทศ ก ำกับ และติดตำมกระบวนกำรจัดกำร
เรียนรู้สะเต็มศึกษำ (STEM Education) ในชั้นเรียน 
กลุ่มเป้ำหมำยนิเทศ ได้แก่ โรงเรียนโครงกำรขับเคลื่อนกำร
จัดกำรเรียนรู้สะเต็มศึกษำ จ ำนวน ๑๐ โรงเรียน 
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ห้องสมุดมีชีวิตต้นแบบใน
โรงเรียนและกิจกรรมส่งเสริม
นิสัยรักกำรอ่ำน ปีงบประมำณ 
2560 

1. จัดท ำแผนงำน/โครงกำรส่งเสริมนิสัยรักกำรอ่ำน 
และพัฒนำห้องสมุดในสถำนศึกษำ ตำมยุทธศำสตร์ 
ของ สพฐ. 
2. คัดเลือกโรงเรียน ผู้บริหำร คร ูและนักเรียนรัก 
กำรอ่ำนระดับเขตพ้ืนที่เพ่ือส่งเข้ำประกวดแข่งขัน    
ในระดับ สพฐ. 
3. นิเทศ ติดตำมผลกำรด ำเนินงำนโรงเรียนต้นแบบ 
และโรงเรียนเครือข่ำยในสังกัดฯจัดกิจกรรมส่งเสริม
นิสัยรักกำรอ่ำนในสังกัด สพม.5 ให้เกิดควำมยั่งยืน
และจัดสรรงบประมำณเพ่ือสนับสนุนกำรด ำเนินงำน 
(โรงเรียนในโครงกำร 8 โรงเรยีน และโรงเรียน
เครือข่ำย 6 โรงเรียนๆ 
4. ส่งเสริมสนับสนุนให้โรงเรียนในสังกัด ร้อยละ 60 
ใช้โปรแกรมระบบบริหำรห้องสมุดอัตโนมัติ สพฐ.  
: OBEC Library Automation System และกำร 
เก็บสถิติผู้เข้ำใช้ห้องสมุด 
5.ร่วมประชุม อบรม สัมมนำ ด้ำนกำรพัฒนำ
ห้องสมุดและกิจกรรมส่งเสริมนิสัยรักกำรอ่ำน 
ประจ ำปีงบประมำณ 2560 
6. สรุปผลและรำยงำนกำรด ำเนินงำนโครงกำร
ส่งเสริมนิสัยรักกำรอ่ำนและพัฒนำห้องสมุด  
ประจ ำปี  2560 

360,000 1. ผู้บริหำร คร ูนักเรียนและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ      
อ่ำนหนังสือนอกเวลำอย่ำงน้อย 60 นำที / วัน 
2. ห้องสมุดมีคุณภำพตำมเกณฑ์มำตรฐำนห้องสมุดมีชีวิต
และใช้โปรแกรมระบบบริหำรห้องสมุดอัตโนมัติ สพฐ.: 
OBEC Library Automation System ร้อยละ 60 ของ
โรงเรียนในสังกัด  
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กำรจัดกิจกรรมลดเวลำเรียน 
เพ่ิมเวลำรู้ สพม.5 

1. กำรจัดประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ครูผู้รับผิดชอบ
โครงกำร 
2. กำรคัดเลือก Best Practice 
3. กำรนิเทศโรงเรียนที่เป็นแบบอย่ำงท่ีดีในกำรจัด
กิจกรรมลดเลำเรียนเพ่ิมเวลำรู้ 

60,000 ครู และศึกษำนิเทศก์ ของส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ
มัธยมศึกษำ เขต ๕ ที่เข้ำรับกำรอบรมมีควำมรู้ ควำมเข้ำใจ
ในกำรจัดกิจกรรมลดเวลำเรียน เพ่ิมเวลำรู้ และน ำไปใช้    
ในโรงเรียนได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ 

10 กำรอบรมปฏิบัติกำรเสริมสร้ำง
ศักยภำพครูด้ำนกำรวัดและ
ประเมินผล 

1. กำรพัฒนำครูผู้สอนระดับชั้นมัธยมศึกษำ ทั้ง 8 
กลุ่มสำระกำรเรียนรู้ในด้ำนกำรวัดและประเมินผลใน
ชั้นเรียนให้สอดคล้องกับกำรทดสอบทำงกำรศึกษำ
ระดับชำติ (O-NET)   
2. กำรประชุมชี้แจงแนวทำงกำรยกระดับผลสัมฤทธิ์
ทำงกำรเรียน  ด้วยกำรพัฒนำกำรเรียนรู้และกำร
ทดสอบ 
 

182,110 1.  ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต 5 มีผล
กำรวิเครำะห์ผลกำรทดสอบทำงกำรศึกษำระดับชำติ      
(O-NET) เพ่ือให้สถำนศึกษำ/ครูผู้สอน ได้น ำไปใช้เป็นข้อมูล
พ้ืนฐำนในกำรยกระดับผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียนในห้องเรียน 
2.  ครูผู้สอน มีควำมรู้ เข้ำใจ และสำมำรถออกแบบกำร
จัดกำรเรียนรู้ กำรวัดและประเมินผลในชั้นเรียนได้
สอดคล้องกับกำรทดสอบทำงกำรศึกษำระดับชำติ (O-NET) 
เพ่ือยกระดับคุณภำพผู้เรียนที่มีประสิทธิภำพ 
3.  สถำนศึกษำ สังกัดส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ
มัธยมศึกษำ เขต 5 มีกิจกรรมกำรยกระดับผลสัมฤทธิ์
ทำงกำรเรียนที่มีประสิทธิภำพ และมีค่ำเฉลี่ยกำรทดสอบ
ทำงกำรศึกษำระดับชำติ (O-NET) สูงขึ้น 

11 กำรอบรมปฏิบัติกำรพัฒนำ
เทคนิคกำรสอนคณิตศำสตร์
ส ำหรับครูมัธยมศึกษำ 

1. เสนอโครงกำร 
2. จัดอบรมปฏิบัติกำร 
3. รำยงำนผลกำรปฏิบัติงำน 

20,000 ครู และศึกษำนิเทศก์ ของส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ
มัธยมศึกษำ เขต ๕ ที่เข้ำรับกำรอบรมมีควำมรู้ ควำมเข้ำใจ
ในเทคนิคกำรจัดกำรเรียนรู้คณิตศำสตร์ และน ำไปใช้ในกำร
ประเมินผลกำรเรียนรู้คณิตศำสตร์ได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ 
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12 พัฒนำกระบวนกำรเรียนรู้เพ่ือ

ยกระดับผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียน 
 

กิจกรรมที่ พัฒนาคุณภาพการเรียนการสอนกลุ่ม
สาระการเรียนรู้พื้นฐาน   
1.1 กิจกรรมพัฒนำกระบวนกำรเรียนรู้ Active 
Learning สำระกำรเรียนรู้สังคมศึกษำฯ  
สาระประวัติศาสตร์ 
1.  ประชุมปฏิบัติกำร พัฒนำรูปแบบกำรจัดกำรเรียน
กำรสอน “กำรเสริมสร้ำงทักษะกำรคิดวิเครำะห์ผ่ำน
กิจกรรมกำรเรียนรู้ประวัติศำสตร์ชำติไทย” 
2.  พัฒนำและจัดท ำคู่มือ/แนวทำงกำรจัดกำรเรียน
กำรสอนประวัติศำสตร์ และหน้ำที่พลเมือง  ไปจัดกำร
เรียนกำรสอนประวัติศำสตร์และหน้ำที่พลเมืองใน
ระดับโรงเรียน 
สาระภูมิศาสตร์ 
1. เข้ำรับกำรพัฒนำเป็นวิทยำกรกระบวนกำร และ 
แกนน ำระดับเขตพ้ืนที่ สพฐ. 
2. ประชุมปฏิบัติกำร พัฒนำรูปแบบกำรจัดกำรเรียน 
กำรสอนภูมิศำสตร์แบบบูรณำกำร (ผ่ำนกิจกรรม 
Active Learning) 
สาระหน้าที่พลเมือง 
1.  เข้ำรับกำรพัฒนำเป็นวิทยำกรกระบวนกำร  
และแกนน ำระดับเขตพ้ืนที่  
2.  ประชุมปฏิบัติกำรครูผู้สอนหน้ำที่พลเมือง ๖  
เรื่อง ประกอบด้วย ประชำธิปไตยศึกษำ กำรรู้เท่ำทัน
สื่อ สิทธิมนุษยชนศึกษำ สิ่งแวดล้อมศึกษำ และกำร
พัฒนำที่ยั่งยืน พหุวัฒนธรรมศึกษำ และ พลเมืองโลก 
1.2 น ำเสนอผลงำน ประกวดและคัดเลือก Best practice 
ของครูผู้สอนในกำรจัดกิจกรรมกำรเรียนกำรสอน 

180,000   1. ครูผู้สอนที่ได้รับกำรพัฒนำองค์ควำมรู้และศักยภำพ    
ในด้ำนกำรจัดกระบวนกำรรู้ ที่ใช้ทักษะกระบวนกำรคิด  
กำรวัดผลประเมินผลกำรเรียน ประยุกต์ใช้ระบบเทคโนโลยี
สำรสนเทศ และกำรสื่อสำรที่ทันสมัย 
2. ครูผู้สอนที่ได้รับกำรพัฒนำ มีทักษะกำรจัดกิจกรรมและ
กำรแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้ำนนวัตกรรม วิธีกำรจัดกำรเรียนรู้ 
กำรสอนคิดแบบต่ำง ๆ และกำรวัดผลประเมินผล สำมำรถ
พัฒนำผู้เรียนได้อย่ำงเต็มศักยภำพ 
3. ครูผู้สอนมีพัฒนำกำรเรียนกำรสอนสอดคล้องกับ 
ASEAN curriculum sourcebook ผ่ำนกิจกรรมกำรเรียนรู้ 
และเกิดเครือข่ำยกำรเรียนรู้จำกทุกภำคส่วน 
4. นักเรียนได้รับกำรพัฒนำและยกระดับผลสัมฤทธิ์ทำงกำร
เรียนรู้ของนักเรียน ๘ กลุ่มสำระกำรเรียนรู้  (จำกฐำนเดิม) 
5. ผู้เรียนได้รับกำรพัฒนำให้มีควำมรู้ควำมเข้ำใจเกี่ยวกับ
ประชำคมอำเซียนและอำเซียนศึกษำ 
6. สถำนศึกษำเลือกใช้สื่อกำรเรียนรู้อย่ำงถูกต้องเหมำะสม 
เสริมสร้ำงทักษะกำรเรียนรู้ด้วยตนเองอย่ำงต่อเนื่องและมี
นิสัยรักกำรอ่ำน 
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ที ่ โครงการ กิจกรรม งบประมาณ ตัวช้ีวัด 
1.3 นิเทศ ก ำกับติดตำม และสรุปรำยงำน 
กิจกรรม  ส่ง เสริมและพัฒนาการเรียนการสอน            
สู่ประชาคมอาเซียน 
1. การจัดการศึกษาสู่ประชาคมอาเซียน 

1. วิจัยและพัฒนำกำรด ำเนินกำรขับเคลื่อนสู่ 
ประชำคมอำเซียนของโรงเรียนในสั งกัด เขตพื้นที่
กำรศึกษำ 

2. พัฒนำกิจกรรมกำรเรียนรู้ Active  
Learning เพื่อพัฒนำทักษะที่สอดคล้องกับ ASEAN 
Curriculum sourcebook  

3. ส่งเสริมและสนับสนุนให้โรงเรียนศูนย์ 
อำเซียนและโรงเรียนทั่วไปจัดกิจกรรมวันอำเซียนหรือ
สัปดำห์อำเซียน 
    4. นิเทศ ก ำกับติดตำม และสรุปรำยงำน 
2. การพัฒนาความรู้ความเข้าใจเชิงเศรษฐศาสตร์ และ
เศรษฐกิจอาเซียนในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
     1. ประชุมปฏิบัติกำรครูแกนน ำกำรจัดกำรเรียนกำร
สอนควำมรู้ควำมเข้ำใจเชิง เศรษฐศำสตร์  กำรเป็น
ผู้ประกอบกำร (Entrepreneurship) และกำรเรียนรู้ทำง
กำรเงิน ผ่ำนกิจกรรม Active Learning 
    2. ส่งเสริมและสร้ำงเครือข่ำยควำมเข้มแข็งให้กับ
โรงเรียนต้นแบบ “กำรเสริมสร้ำงวินัยทำงกำรเงิน”  
    3. พัฒนำสื่อต้นแบบกำรเรียนรู้ผ่ำนกิจกรรม Active 
Learning ผู้เรียนในศตวรรษที่ ๒๑   
    4.  น ำเสนอผลงำน ประกวดและคัดเลือก Best 
practice ของโรงเรียนที่มีกำรสร้ำงพลเมืองในระบอบ
ประชำธิปไตยเพื่อเป็นต้นแบบในระดับเขตพื้นที่กำรศึกษำ 
   5.  นิเทศ ก ำกับติดตำม และสรุปรำยงำน 
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ที ่ โครงการ กิจกรรม งบประมาณ ตัวช้ีวัด 
13 ขับเคลื่อนหลักปรัชญำของ

เศรษฐกิจพอเพียงสู่สถำนศึกษำ 
กิจกรรมที่ ๑ การขับเคลื่อนหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงสู่สถานศึกษา 
1. ประชุมปฏิบัติกำรถอดบทเรียนแนวทำงกำรพัฒนำ 
“สถำนศึกษำพอเพียง”ที่ประสบควำมส ำเร็จ และ
สร้ำงเครือข่ำย (โรงเรียนต้นแบบกับโรงเรียนพอเพียง) 
2. ประเมินและยกย่องสถำนศึกษำพอเพียง ให้เป็น 
“สถำนศึกษำพอเพียงต้นแบบ” และ “ศูนย์กำรเรียนรู้
เศรษฐกิจพอเพียง” 
กิจกรรมที่ 2 กิจกรรมพัฒนาคุณภาพเด็กไทยและ
เยาวชนไทย : เรียนรู้โครงการอันเนื่องมาจาก
พระราชด าริ 
1. ศึกษำเรียนรู้โครงกำรอันเนื่องมำจำกพระรำชด ำริ  
มีกำรแลกเปลี่ยนเรียนรู้และสร้ำงเครือข่ำย (PLC) 
2. คัดเลือก BP ผลกำรปฏิบัติงำนเป็นเลิศเป็น 
แบบอย่ำงทั้งในและนอกสังกัด 

95,000 1. สถำนศึกษำน้อมน ำ ประยุกต์ใช้หลักปรัชญำของ 
เศรษฐกจิพอเพียง  
2. สถำนศึกษำผ่ำนกำรประเมินเป็นต้นแบบสถำนศึกษำ 
พอเพียง ของ สพม.5. ปี 2560 เพ่ิมข้ึน 
3. บุคลำกรทำงกำรศึกษำเชื่อมโยงหลักคิดตำมหลักปรัชญำ
ของเศรษฐกิจพอเพียงในกำรบริหำรจัดกำรและปฏิบัติงำน
ในหน้ำที่ของตนเอง 
4. ครูแกนน ำออกแบบกำรจัดกำรเรียนรู้ผ่ำนกิจกรรม 
Active Learning ตำมแนวทำงกิจกรรมลดเวลำเรียน เพ่ิม
เวลำรู้ บูรณำกำรหลักปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียง 
5.  ผู้เรียนในสถำนศึกษำพอเพียงต้นแบบ มีทักษะกำร
ด ำรงชีวิต ส ำนึกในควำมเป็นชำติไทย จิตสำธำรณะ และ  
วิถีชีวิตตำมปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียง เป็นแบบอย่ำงที่ดี 
รับผิดชอบต่อสังคมสร้ำงเครือข่ำยกลุ่มเยำวชนนักเรียน
แบบอย่ำงที่ดีด้ำนควำมส ำนึกในควำมเป็นไทย เป็นสมำชิกที่
เข้มแข็งของประชำคมอำเซียนและประชำคมโลก 

14 พัฒนำคุณภำพโรงเรียนในฝัน   
สู่มำตรฐำนสำกล 

1. จัดสรรงบประมำณให้โรงเรียนในฝัน ๔๒ โรงเรียน 
2. จัดสรรงบประมำณให้โรงเรียนโรงเรียนในฝันที่
พัฒนำสู่มำตรฐำนสำกลภำยใต้โครงกำรวิจัยและ
พัฒนำนวัตกรรมกำรบริหำรโรงเรียนอย่ำงยั่งยืน    
และ มีคุณภำพท้ังองค์กร   
3. แต่งตั้งคณะกรรมกำรนิเทศติดตำม/ก ำหนดกำร   
4. ประชุมชี้แจงแนวทำงพัฒนำและกำรนิเทศ 
5. นิเทศติดตำมกำรพัฒนำโรงเรียนในฝัน 
6. สรุป/รำยงำนผล 
7. ร่วมเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ Best Practice ในงำน 
Lab School Symposium ๒๐๑7 

๑,๔36,๐๐๐ ๑. โรงเรียนในฝันได้รับกำรพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำ 
๒. โรงเรียนในฝันได้รับกำรเตรียมควำมพร้อมเพ่ือยกระดับ
คุณภำพสู่มำตรฐำนสำกล 
๓. สื่อและเอกสำร แนวทำงกำรพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำ 
รูปแบบโรงเรียนในฝัน (Lab School Model) 
4. โรงเรียนมีศักยภำพในกำรบริหำรจัดกำรและจัด
กระบวนกำรเรียนรู้ที่ได้รับควำมร่วมมือกับทุกภำคส่วนและ
ชุมชนเครือข่ำยผู้อุปถัมภ์ 
5. นักเรียนเป็นบุคคลแห่งกำรเรียนรู้ กล้ำคิดกล้ำท ำ     
กล้ำแสดงออก มีนิสัยรักกำรอ่ำน มีทักษะในกำรด ำรงชีวิต  
มีควำมม่ันคงใจในตนเองมีควำมเป็นไทย 
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กลยุทธ์ที ่ 2  เพ่ิมโอกาสการเข้าถึงบริการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานให้ทั่วถึงครอบคลุมผู้เรียนให้ได้รับโอกาสในการพัฒนาเต็มตามศักยภาพและมีคุณภาพ 

ที ่ โครงการ กิจกรรม งบประมาณ ตัวช้ีวัด 
15 พัฒนำคุณภำพกำรจัด

กำรศึกษำเรียนรวม 
กิจกรรมที่ ๑  บริหำรจัดกำรเรียนรวมให้มีคุณภำพ 
- ประชุมปฏิบัติกำรเพ่ือรับทรำบนโยบำยกำรบริหำร
จัดกำรเรียนรวมให้มีคุณภำพ 
กิจกรรมที่ ๒  พัฒนำครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำให้
มีควำมรู้ควำมเข้ำใจในกำรขับเคลื่อนนโยบำย 
1. อบรมเชิงปฏิบัติกำร เรื่อง กำรพัฒนำนักเรียนพิกำร
ทั้ง ๙ ประเภท 
๒. อบรมเชิงปฏิบัติกำร หลักสูตร “กำรคัดกรอง       
ผู้พิกำรทำงกำรศึกษำ  
กิจกรรมที่ ๓ กำรจัดระบบสนับสนุนและช่วยเหลือ
นักเรียน 
1. สนับสนุนงบประมำณพัฒนำควำมเข้มแข็งให้
โรงเรียนที่จัดกำรเรียนรวม 
กิจกรรมที่ ๔ นิเทศ ก ำกับติดตำมและประเมินผลกำร
ด ำเนินงำน 
๑. ประชุมปฏิบัติกำรจัดท ำเครื่องมือ นิเทศ ติดตำม
และประเมินผลกำรด ำเนินงำน 
2. จัดจ้ำงพิมพ์เครื่องมือกำรนิ เทศ ติดตำมและ
ประเมินผลกำรด ำเนินงำน 
3. งำนน ำเสนอผลงำนและเปิดบ้ำนกำรศึกษำพิเศษ
เพ่ือกำรมีงำนท ำ 
๔. ประชุมปฏิบัติกำรวิเครำะห์ สรุปผล จัดท ำรำยงำน
ผลกำรด ำเนินงำน 

576,๘๐๐ 1. นักเรียนที่มีควำมต้องกำรพิเศษทุกคนมีสิทธิ มีโอกำส
และมีควำมเสมอภำคกัน 
2.  ผู้บริหำร ครู และบุคลำกรทำงกำรศึกษำ มีควำมรู้
ควำมสำมำรถและทักษะในกำรจัดกำรศึกษำส ำหรับนักเรียน
เรียนรวม 
3.  นักเรียนมีควำมต้องกำรพิเศษในโรงเรียน ได้รับสิ่ง
อ ำนวยควำมสะดวก สื่อ บริกำรและควำมช่วยเหลืออ่ืนใด
ทำงกำรศึกษำเหมำะสม สอดคล้องตำมควำมต้องกำร ควำม
จ ำเป็นของแต่ละบุคคลที่ก ำหนดในกฎกระทรวง 
4.  ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต ๕ มี
โรงเรียนต้นแบบกำรเรียนรวมและโรงเรียนจัดกำรเรียนรวม
ที่มีประสิทธิภำพตำมมำตรฐำนกำรเรียนรวม 
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ที ่ โครงการ กิจกรรม งบประมาณ ตัวช้ีวัด 
16 กำรประกวดแข่งขันคัดเลือก

ตัวแทนนักเรียน ระดับ
ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ
มัธยมศึกษำ เขต 5  เข้ำ
ร่วมงำนศิลปหัตถกรรมนักเรียน 
ระดับภำคกลำงและภำค
ตะวันออก ครั้งที่ 66           
ปีกำรศึกษำ 2559 

1. ประชุมชี้แจงกำรด ำเนินงำนแสดงผลงำนวิชำกำร 
2. ประชุมเตรียมกำรจัดแข่งขัน 
3. จัดแข่งขันทักษะทำงวิชำกำรระดับเขตพ้ืนที่ 
กำรศึกษำ 
4. สรุปผลกำรแข่งขันทักษะทำงวิชำกำร 
5. จัดเข้ำค่ำยวิชำกำรหรือประชุมนักเรียนที่เป็นตัวแทน
ไปแข่งขันในระดับภำค/ระดับชำติ เพ่ือให้ขวัญก ำลังใจ
และเสริมทักษะควำมสำมำรถด้ำนวิชำกำรให้สูงขึ้น     
6. จังหวัดที่เป็นเจ้ำภำพจัดกำรแข่งขัน (5 จุด)  จัดท ำ
สรุปรำยงำนผลกำรจัดงำนทุกกิจกรรม                             

543,570 1. นักเรียนและครู ได้ร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบกำรณ์ 
แสดงศักยภำพของตนเองออกมำอย่ำงเต็มก ำลังและเต็ม
ควำมสำมำรถ 
2. นักเรียนและครู สำมำรถพัฒนำศักยภำพของตนเองให้
สูงขึ้น 
 

17 สอบคัดเลือกตัวแทนนักเรียน
แข่งขันวิชำกำรระดับนำนำชำติ 
ประจ ำปี  พ.ศ. ๒๕๖๐ 

กิจกรรมที่ ๑ กำรประชุมเตรียมกำร  เพื่อชี้แจงแนว
ปฏิบัติเกี่ยวกับกำรสอบคัดเลือกตัวแทนนักเรียน
แข่งขันวิชำกำรระดับนำนำชำติ 
กิจกรรมที่ ๒ กำรด ำเนินกำรสอบแข่งขันฯ 
กิจกรรมที่ ๓ กำรรำยงำนและสรุปผล 

37,๐25 ๑.  ร้อยละของนักเรียนที่สอบได้คะแนนร้อยละ ๓๐ ของ
นักเรียนที่เข้ำสอบทั้งหมดเพ่ือเป็นตัวแทนสอบระดับชำติ 
รอบท่ี ๒ 
๒. ร้อยละของนักเรียนที่ได้รับเหรียญทอง, เหรียญเงิน,
เหรียญทองแดง 

18 ส่งเสริมโอกำสทำงกำรศึกษำ
และลดอัตรำกำรออกกลำงคัน 

1. ประชุมเชิงปฏิบัติกำรคณะท ำงำนเพ่ือจัดท ำแผน
และแนวปฏิบัติกำรรับนักเรียน วิเครำะห์จัดพิมพ์  
รวบรวมข้อมูลนักเรียนจบชั้น ป.6 และนักเรียน      
จบชั้น  ม.3 เป็นรำยต ำบล รำยโรงเรียน รำยชั้นเรียน  
2. สรุปข้อมูลนักเรียนออกกลำงคันปีกำรศึกษำ2559  
3. ประสำนควำมร่วมมือโรงเรียนร่วมกับผู้น ำชุมชน /
อำสำสมัครกำรศึกษำหมู่บ้ำนตรวจสอบติดตำม
นักเรียนที่มีแนวโน้มออกกลำงคันและนักเรียนที่ออก
กลำงคันให้กลับมำเข้ำเรียนหรือส่งต่อ กศน. 

320,000 1. เด็กวัยกำรศึกษำภำคบังคับในเขตบริกำรเข้ำเรียนเพ่ิม
มำกขึ้น 
2.  นักเรียนจบกำรศึกษำระดับชั้นประถมศึกษำปีที่ 6   
เรียนต่อชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 1/เทียบเท่ำเพ่ิมข้ึน 
3. นักเรียนจบกำรศึกษำระดับมัธยมศึกษำปีที่ 3 เรียนต่อ 
ระดับมัธยมศึกษำตอนปลำย/เทียบเท่ำเพ่ิมข้ึน 
4. อัตรำกำรออกกลำงคันของนักเรียนทุกระดับชั้นลดลง  
5. นักเรียนที่เรียนดีและมีคุณธรรม จิตอำสำ มีกิจกรรมอ่ืน 
ได้เรียนต่อระดับมหำวิทยำลัย 
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ที ่ โครงการ กิจกรรม งบประมาณ ตัวช้ีวัด 
4. คัดเลือกเด็กดีมีคุณธรรมเข้ำเรียนต่อโควตำมหำลัย 
5. คัดเลือกนักเรียนเข้ำเรียนต่อโควตำโรงเรียนเตรียม
อุดมศึกษำ 
6. จัดงำนมหำกรรมแนะแนวนักเรียนเรียนต่อและ
ประกอบอำชีพ 

 

19 ส่งเสริมกิจกรรมพัฒนำผู้เรียน 1.  ก ำหนดภำรกิจหลักในกำรด ำเนินกำรบริหำร
จัดกำรด้ำนสภำนักเรียน  โรงเรียนส่งเสริมสิ่งแวดล้อม
และบริหำรจัดกำรขยะ  และสหกรณ์ 
2.  จัดประชุมแกนน ำสภำนักเรียน และครู
ผู้รับผิดชอบงำนกิจกำรนักเรียน 
3.  นิเทศติดตำมผลกำรด ำเนินงำนของสถำนศึกษำ
ด้ำนกำรบริหำรจัดกำรสภำนักเรียน สิ่งแวดล้อม  และ
โครงกำรโรงเรียนปลอดขยะ และสหกรณ์ 
4.  คัดเลือกสถำนศึกษำดีเด่น ด้ำนกิจกรรมสภำ
นักเรียน   ด้ำนโรงเรียนมำตรฐำนสิ่งแวดล้อมและ
ปลอดขยะ (Zero  Waste  School)  และโรงเรียน
ส่งเสริมสหกรณ์ดีเด่น 

75,000 1. ร้อยละ  90  ของโรงเรียนในสังกัดด ำเนินกำรพัฒนำ 
องค์กรนักเรียนอย่ำงต่อเนื่องตำมวิถีประชำธิปไตย ตำมวิถี
ประชำธิปไตย 
2. ร้อยละ  100 ของโรงเรียนในสังกัดที่มีกำรคัดแยกขยะ  
ใช้พลังงำนอย่ำงมีประสิทธิภำพ และมีกำรจัดกำรน้ ำ และ 
น้ ำเสีย ครบท ุกโรงเร ียน 
3. ร้อยละ  75  ของโรงเรียนต้นแบบและนักเรียนผู้น ำ 
เยำวชนด้ำนกำรจัดกำรขยะ สำมำรถขยำยเครือข่ำยและ
เป็นแหล่งเรียนรู้ในโรงเรียน 
4. ร้อยละ  100  ของโรงเรียนในสังกัดส่งเสริมกิจกรรม 
สหกรณ์และนักเรียนตระหนักถึงกำรใช้ชีวิตตำมหลักของ
ปรัชญำเศรษฐกิจพอเพียง 

20 กำรแข่งขันเปตอง เยำวชนไทย
ไปโอลิมปิก สพม.5 

1. ประชำสัมพันธ์ รับสมัครทีมเข้ำร่วมกำรแข่งขัน 
2. ประชุมคณะท ำงำน กรรมกำรด ำเนินกำรแข่งขัน 
3. ด ำเนินกำรจัดกำรแข่งขันระดับจังหวัด 
4. ด ำเนินกำรจัดกำรแข่งขันระดับ สพม .5 
5. เชิดชูเกียรติ เกียรติบัตร 
6. เผยแพร่ประชำสัมพันธ์ผลงำน 

25,000   ร้อยละ 100 ของโรงเรียนในสังกัด สพม.5  มีควำม     
เสมอภำค และได้รับกำรส่งเสริมโอกำสทำงกำรศึกษำ   
อย่ำงเท่ำเทียม  และมีเครือข่ำยกำรด ำเนินงำนร่วมกัน 
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ที ่ โครงการ กิจกรรม งบประมาณ ตัวช้ีวัด 
21 ป้องกันและแกไ้ขปัญหำ       

ยำเสพติดในสถำนศึกษำ 
1.  ประชุมเตรียมวำงแผนกำรด ำเนินงำน 
2. จัดท ำค ำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมกำรด ำเนินงำน 
3. ด ำเนินกำรฝึกอบรมตำมหลักสูตรลูกเสือต้ำนภัย   
ยำเสพติด 
4.  ด ำเนินกำรฝึกอบรมนักเรียน “ค่ำยทักษะชีวิต” 
5. จัดท ำเกียรติบัตรเพื่อมอบหมำยลูกเสือที่ผ่ำนกำร
อบรม 
6. ติดตำมกำรด ำเนินงำนหน่วยลูกเสือต้ำนภัย        
ยำเสพติดในโรงเรียน 
 

๕๙๔,๐๐๐ 1. ร้อยละ 100 ของนักเรียนสำมำรถป้องกันตนเองให้
ห่ำงไกลยำเสพติด 
2. สถำนศึกษำสำมำรถแก้ปัญหำยำเสพติดในโรงเรียนได้ 

22 พัฒนำศักยภำพกำรด ำเนินงำน
ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน 
สังกัด สพม.5 

1.  ประชุมเตรียมวำงแผนกำรด ำเนินงำน 
2. จัดท ำค ำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมกำรด ำเนินงำน 
3. ด ำเนินกำรฝึกอบรมตำมหลักสูตร 
4.  ด ำเนินกำรฝึกอบรมนักเรียน  
5. ติดตำมกำรด ำเนินงำน  

66,000 1. สถำนศึกษำมีวิธีกำรป้องกันกำรเกิดอุบัติเหตุทำง 
ท้องถนน 
2. สถำนศึกษำมีอุบัติเหตุทำงท้องถนนลดลง 
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กลยุทธ์ที่  3  พัฒนาคุณภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา 
 

ที ่ โครงการ กิจกรรม งบประมาณ ตัวช้ีวัด 
23 

 
 

พัฒนำสมรรถนะข้ำรำชกำรครู
และบุคลำกรทำงกำรศึกษำ 

กิจกรรมที่ 1 กำรพัฒนำสมรรถนะของผู้บริหำร
กำรศึกษำ (ผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ 
และรองผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ)   
1. จัดท ำแผนพัฒนำตนเอง (ID Plan)  
2. พัฒนำภำษำอังกฤษเพ่ือกำรสื่อสำร 
กิจกรรมที่ 2  กำรพัฒนำสมรรถนะของศึกษำนิเทศก์ 
บุคลำกรทำงกำรศึกษำอ่ืน ตำมมำตรำ 38 ค.(2)                  
พนักงำนรำชกำร และลูกจ้ำงชั่วครำว  ในสังกัด
ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต 5   
1.  จัดท ำแผนพัฒนำตนเอง (ID Plan)  
2.  พัฒนำภำษำอังกฤษทุกกลุ่ม 
กิจกรรมที่ 3 กำรพัฒนำสมรรถนะลูกจ้ำงประจ ำ   
กิจกรรมที่ 4 กำรอบรมพัฒนำข้ำรำชกำรครูและ
บุคลำกรทำงกำรศึกษำที่เป็นเครือข่ำยครูดีของแผ่นดิน 

378,880 1.  ผู้บริหำรกำรศึกษำ  และบุคลำกรทำงกำรศึกษำในสังกัด
ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต 5 มีควำมรู้ 
และทักษะในกำรบริหำรงำน ตนเอง และทีมงำนเพื่อให้
สำมำรถบริหำรงำนในสถำนศึกษำได้อย่ำงมีประสิทธิผล 
2. ผู้บริหำรกำรศึกษำ  และบุคลำกรทำงกำรศึกษำมีกำร
ปฏิบัติงำนที่ส่งผลดีต่อส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำและ
สถำนศึกษำ 

24 ประชุมสัมมนำข้ำรำชกำรและ
ลูกจ้ำงประจ ำอำวุโสประจ ำปี 
2560 

ประชุมสัมมนำข้ำรำชกำรและลูกจ้ำงประจ ำอำวุโส 
ประจ ำปี  2560  และแสดงมุทิตำจิตต่อผู้เกษียณอำยุ
รำชกำร 

400,000 1. ร้อยละ 100 ของผู้เข้ำร่วมระชุมสัมมนำฯ พึงพอใจ 
2.  ข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ อำวุโส           
มีควำมพึงพอใจ 

25 สรรหำบุคลำกรที่มีคุณภำพ กิจกรรมที่ 1  กำรด ำเนินกำรย้ำยข้ำรำชกำรครูและบุคลำกร
ทำงกำรศึกษำ 
กิจกรรมที่ 2 จัดจ้ำงครผูู้ทรงคุณค่ำแห่งแผ่นดิน  

4,136,633 1. ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต 5 มี
ข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำครบตำมหลักเกณฑ์
ที่ ก.ค.ศ.ก ำหนด 
2. ข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำปฏิบัติหน้ำที่  
ตำมภำรกิจได้อย่ำงมีประสิทธิภำพและประสิทธิผล 
3. ข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำมีควำมพึงพอใจ 
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ที ่ โครงการ กิจกรรม งบประมาณ ตัวช้ีวัด 
26 ประเมินผลงำนของข้ำรำชกำร

ครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ      
เพ่ือให้มีหรือเลื่อนวิทยฐำนะ
ช ำนำญกำรพิเศษ ประจ ำปี
งบประมำณ พ.ศ. 2560 

1. รับค ำขอ  ตรวจสอบเอกสำรประกอบกำรขอรับ
กำรประเมินและคุณสมบัติของข้ำรำชกำรครูและ
บุคลำกรทำงกำรศึกษำที่เสนอขอมีหรือเลื่อนวิทยฐำนะ 
2. แต่งตั้งคณะกรรมกำรประเมนิวิทยฐำนะ(แลว้แต่กรณี) 
3. ด ำเนินกำรประเมินด้ำนที่ ๑ ด้ำนที่ ๒ ให้กับผู้เสนอ
ขอรับกำรประเมินแต่ละรำย 
4. คัดแยกและจัดส่งผลงำนทำงวิชำกำรให้กรรมกำร
ประเมินด้ำนที่ ๓  
5. จัดประชุมสรุปผลกำรตรวจและประเมินด้ำนที่ ๓ 
และผลงำนทำงวิชำกำรส ำหรับผู้ขอเลื่อนเป็น       
วิทยฐำนะช ำนำญกำรพิเศษแต่ละสำขำวิชำ 
6. สรุป/ประมวล/เรียบเรียง/จัดพิมพ์ข้อสังเกต     
บำงประกำรเกี่ยวกับผลงำนทำงวิชำกำรของผู้ขอรับ 
กำรประเมินแต่ละรำย 
7. แจ้งค ำสั่ง/ผลกำรประเมินให้ผู้เสนอขอรับกำร
ประเมินทรำบภำยในระยะเวลำที่ก ำหนด 
8. สรุป รำยงำนผลกำรด ำเนินงำน 

115,800 ๑. ข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำมีศักยภำพในกำร
ปฏิบัติงำนสูงขึ้น  
๒. ข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำที่มีผลงำน 
ทำงวิชำกำรผ่ำนเกณฑ์กำรประเมินได้รับวิทยฐำนะสูงขึ้น
อย่ำงเหมำะสมตำมมำตรฐำนวิทยฐำนะท่ี ก.ค.ศ. ก ำหนด 
๓. ข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำมีขวัญและ 
ก ำลังใจที่ดีในกำรปฏิบัติงำน 

27 อบรมพัฒนำศักยภำพครูสู่มือ
อำชีพ 

 

กิจกรรมที่ 1 อบรมพัฒนำครูผูช้่วยสู่เส้นทำงครูมืออำชีพ 
กิจกรรมที่ 2 พัฒนำครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ
โดยยึดถือภำรกิจและพ้ืนที่ปฏิบัติงำนเป็นฐำน 
ด้วยระบบ TEPE online 
กิจกรรมที่ 3 พัฒนำเทคนิคกำรน ำเสนอด้วย
เทคโนโลยีสำรสนเทศข้ำรำชกำรครูและบุคลำกร
ทำงกำรศึกษำ 

88,900 1. ครูผู้สอนที่เข้ำรับกำรพัฒนำมีองค์ควำมรู้เกี่ยวกับ       
กำรจัดกำรเรียนกำรสอนให้มีประสิทธิภำพ 
2. ครูผู้สอนมีผลกำรปฏิบัติงำนเชิงประจักษ์ที่ส่งผลให้เกิด 
กำรปฏิบัติงำนที่มีประสิทธิภำพและประสิทธิผล 
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ที ่ โครงการ กิจกรรม งบประมาณ ตัวช้ีวัด 
28 เสริมสร้ำงวินัย คุณธรรม 

จริยธรรมและจรรยำบรรณ
วิชำชีพส ำหรับข้ำรำชกำรครู
และบุคลำกรทำงกำรศึกษำ 

กิจกรรมที่ 1 กำรสัมมนำและสร้ำงเครือข่ำยกำรพัฒนำ
ด้ำนวินัย คุณธรรมและจรรยำบรรณวิชำชีพครู 
กิจกรรมท่ี 2 พัฒนำคุณธรรม จริยธรรม และ
จรรยำบรรณวชิำชีพ ส ำหรบัครแูละบุคลำกรทำงกำรศึกษำ 

205,000 ร้อยละ 100 ของผู้บริหำรกำรศึกษำ ผู้บริหำรสถำนศึกษำ 
รองผู้อ ำนวยกำรสถำนศึกษำ ครูผู้ช่วยบรรจุใหม่ และบุคลำกร
ทำงกำรศึกษำในสังกัดส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ
มัธยมศึกษำ เขต 5  เป็นผู้มีวินัย คุณธรรม จริยธรรมและ
จรรยำบรรณวิชำชีพครู 

29 พัฒนำสมรรถนะครูโดยใช้
กระบวนกำรชุมชนแห่งกำร
เรียนรู้ทำงวิชำชีพ  
Professional Learning 
Community (PLC) 

กิจกรรมที่  1  พัฒนำศักยภำพผู้บริหำรโรงเรียน ครู 
และบุคลำกรทำงกำรศึกษำ  โดยใช้กระบวนกำร PLC 
กิจกรรมท่ี  2  ขับเคลื่อนกระบวนกำร Professional  
Learning  Community   (PLC)  เพ่ือพัฒนำ
ศักยภำพผู้บริหำรโรงเรียน ครู และบุคลำกรทำง  
กำรศึกษำ 

250,000 1. ผู้บริหำรโรงเรียน ครู และบุคลำกรทำงกำรศึกษำมีควำมรู้
ควำมเข้ำใจในกระบวนกำร PLC 
2. ผู้บริหำรโรงเรียน ครู และบุคลำกรทำงกำรศึกษำพัฒนำ
วิชำชีพและจัดกิจกรรมกำรเรียนรู้ทำงแนวทำงกำรปฏิรูป
กำรศึกษำโดยใช้กระบวนกำร  PLC 
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กลยุทธ์ที่  4  พัฒนาระบบการบริหารจัดการ 
ที ่ โครงการ กิจกรรม งบประมาณ ตัวช้ีวัด 

30 ส่งเสริมประสิทธิภำพกำร
บริหำรด้ำนกำรเงินกำรคลัง 

1. จัดประชุมอบรมเจ้ำหน้ำที่กำรเงินและเจ้ำหน้ำที่
พัสดุโรงเรียน  
2. จัดประชุมครูและลูกจ้ำงผู้จะเกษียณอำยุรำชกำร 
ในสิ้นปีงบประมำณ 2560 เพ่ือให้ควำมรู้ สิทธิ
ประโยชน์ และจัดท ำค ำขอรับบ ำเหน็จ บ ำนำญ
ประจ ำปี                                                                                                                          
 

100,000 1. เจ้ำหน้ำที่กำรเงินและพัสดุของส ำนักงำนและโรงเรียน  
ในสังกัด มีควำมรู้ควำมเข้ำใจเกี่ยวกับระเบียบวิธีปฏิบัติ   
และแนวทำงกำรด ำเนินกำรตำมระเบียบอย่ำงถูกต้อง 
2. ทุกหน่วยงำนในสังกัดสำมำรถบริหำรงบประมำณได้ครบ
ทุกรำยกำรและเบิกจ่ำยเงินตำมแผนกำรใช้จ่ำยงบประมำณ 
3. ข้ำรำชกำรที่จะเกษียณอำยุรำชกำรได้รับเงินบ ำนำญ
ต่อเนื่องทันทีที่เกษียณอำยุรำชกำร 
4. ข้ำรำชกำร ลูกจ้ำง บ ำนำญ และบุคลำกรในสังกัดได้รับ
เงินเดือนค่ำจ้ำงตรงเวลำทุกเดือน 

31 กำรตรวจสอบภำยในและ    
กำรประเมินผลกำรบริหำร
งบประมำณของโรงเรียน       
ในสังกัด ปีงบประมำณ       
พ.ศ.2560 

พัฒนำงำนและครูผู้รับผิดชอบงำนกำรเงินบัญชี พัสดุ
โรงเรียนในสังกัด เจ้ำหน้ำที่กำรเงินบัญชี และผู้ตรวจ
สอบภำยในส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ 
เขต 5 

213,063 1. เจ้ำหน้ำที่กำรเงิน  กำรบัญชี  และกำรพัสดุ  ของ
ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำเขต 5 และ
โรงเรียนในสังกัด สำมำรปฏิบัติงำนในควำมรับผิดชอบได้
อย่ำงถูกต้อง มีประสิทธิภำพและบรรลุวัตถุประสงค์ตำมท่ี
ก ำหนด 
2. ผู้บริหำรมีควำมมั่นใจในกำรบริหำรจัดกำร  กำรใช้
ทรัพย์สินให้เป็นไปตำมวัตถุประสงค์ เกิดประสิทธิภำพ  
ประหยัดคุ้มค่ำ โปร่งใส  และตรวจสอบได้ 
3.  เจ้ำหน้ำที่ผู้รับผิดชอบงำนกำรเงิน บัญชี และพัสดุ 
ปฏิบัติงำนเป็นแนวทำงเดียวกัน 
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ที ่ โครงการ กิจกรรม งบประมาณ ตัวช้ีวัด 
32 ส่งเสริมกำรน ำนโยบำย         

สู่กำรปฏิบัติ 
กิจกรรมที่ 1 จัดท ำแผนกำรพัฒนำระบบสำรสนเทศ
ทำงกำรศึกษำ เพื่อกำรบริหำรจัดกำร (ข้อมูล ณ 10 
มิถุนำยน และ 10 พฤศจิกำยน) 
กิจกรรมที่ 2 ประชุมจัดท ำแผนปฏิบัติกำร และจัดท ำ
แผนพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำ 
กิจกรรมที่ 3 ติดตำมและประเมินผลรำยงำนผลกำร
ด ำเนินงำน 
กิจกรรมที่ 4 ท ำเสนอค ำขอตั้งงบประมำณ (งบลงทุน) 
ประจ ำปี (2562-2564) และงบลงทุน ปี 2561 

235,032 1. สพม.5 และโรงเรียนมีฐำนข้อมูลนักเรียนรำยบุคคล 
2. สพม.5 และโรงเรียนมีระบบข้อมูลสำรสนเทศทำง
กำรศึกษำ 
3. สพม.5 มีข้อมูลสำรสนเทศไว้เผยแพร่และให้บริกำร 
Download ผ่ำนทำงเว็บไซต์เชิงประจักษ์ 
3. ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ  เขต 5 มีกรอบ
แนวทำงและทิศทำงในกำรบริหำรและพัฒนำคุณภำพกำรจัด
กำรศึกษำท่ีทันสมัย มีคุณภำพและประสิทธิภำพ 
4. ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต 5 มี
แผนปฏิบัติกำรปีงบประมำณ พ.ศ.2560 ในกำรขับเคลื่อน
และกำรพัฒนำกำรศึกษำ 
5. ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำมีตัวชี้วัดคุณภำพกำรศึกษำ
ปีงบประมำณ 2560  ใช้ในกำรบริหำรและพัฒนำคุณภำพ
กำรจัดกำรศึกษำที่ทันสมัย มีคุณภำพและประสิทธิภำพ 
6. ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ  เขต 5 มี
แผนพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำโรงเรียนขนำดเล็ก ในกำร
ขับเคลื่อนและกำรพัฒนำกำรศึกษำ 
7. ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต 5 มี
เอกสำรรำยงำนผลกำรบริกำรจัดกำรส ำนักงำนเขตพ้ืนที่
กำรศึกษำ ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.2559 
8. ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต 5 สำมำรถ
ด ำเนินกำรจัดท ำค ำของบประมำณ งบลงทุนค่ำท่ีดินและ
สิ่งก่อสร้ำง ที่มีประสิทธิภำพส่งเสริมกำรบริหำรจัดกำรของ
ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำสอดคล้องกับนโยบำยของกำร 
มีส่วนร่วมและกระจำยอ ำนำจ 
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ที ่ โครงการ กิจกรรม งบประมาณ ตัวช้ีวัด 
33 พัฒนำงำนนิเทศติดตำมและ

ประเมินผลกำรจัดกำรศึกษำ  
1. ประชุมพัฒนำศึกษำนิเทศก์สร้ำงควำมเข้ำใจกำร
นิเทศนิเทศรูปแบบกัลยำณมิตร วำงแผนกำรนิเทศและ
กระบวนกำร coaching and mentoring 
2. นิเทศ ติดตำม ส่งเสริมตรวจสอบคุณภำพในกำร
บริหำรกำรศึกษำตำมเป้ำหมำย รูปแบบกัลยำณมิตร 
และกระบวนกำร coaching and mentoring 2 
ครั้ง/ปี 
3. ด ำเนินกำรนิเทศตำมควำมต้องกำรจ ำเป็นของ
โรงเรียน 

40,078 1. โรงเรียนมีควำมรู้ ควำมเข้ำใจสำมำรถบริหำรจัดกำรและ
เพ่ิมคุณภำพกำรจัดกำรเรียนกำรสอน พัฒนำผู้เรียนให้มี
คุณภำพตำมมำตรฐำนหลักสูตรและทักษะพ้ืนฐำนส ำหรับ
กำรด ำรงชีวิตให้อยู่รอดปลอดภัยในสังคมโลก 
2. โรงเรียนมีกระบวนกำรนิเทศภำยในที่เข้มแข็งสำมำรถ
ขับเคลื่อนกำรยกระดับคุณภำพกำรศึกษำได้ตำมเป้ำหมำย 
3. ครูมีกำรพัฒนำหลักสูตรและกระบวนกำรเรียนรู้ มีกำรวัด
และประเมินผลที่หลำกหลำย สอดคล้องกับมำตรฐำนและ
ตัวชี้วัด 
4. ผู้เรียนมีคุณภำพตำมมำตรฐำน มีสมรรถนะและคุณลักษณะ
ตำมที่หลักสูตรก ำหนด มีผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียนสูงขึ้น 

34 ส่งเสริมและพัฒนำกำร
ด ำเนินงำนกำรประกันคุณภำพ
กำรศึกษำ 

๑. กำรนิเทศ ติดตำม ตรวจสอบ และประเมินคุณภำพ
ภำยในของสถำนศึกษำโดยต้นสังกัด 
๒. กำรวิจัยกำรพัฒนำระบบกำรประเมินและกำร
ประกันคุณภำพภำยในของสถำนศึกษำ 

95,000 ๑. สถำนศึกษำทุกแห่งได้รับกำรนิเทศ ติดตำม ตรวจสอบ 
และประเมินคุณภำพภำยในของสถำนศึกษำโดยต้นสังกัด  
๒. ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต ๕ มีกำร
งำนวิจัยกำรพัฒนำระบบกำรประเมินและกำรประกัน
คุณภำพภำยในของสถำนศึกษำในสังกัด จ ำนวน ๑ เรื่อง 

35 เสริมสร้ำงศักยภำพกำรติดตำม 
ตรวจสอบ ประเมินผล และ
นิเทศกำรศึกษำ ก.ต.ป.น. 

๑. ประชุมคณะกรรมกำรติดตำม ตรวจสอบ 
ประเมินผลและนิเทศกำรศึกษำ 
๒. ตรวจเยี่ยม ติดตำมกำรด ำเนินงำนของ 
โรงเรียนในสังกัด สพม.๕ 

100,000 ๑. คณะกรรมกำรกำรติดตำม ตรวจสอบ ประเมินผลและ
นิเทศกำรศึกษำ ได้ร่วมประชุมตำมก ำหนดไว้ 
๒. กำรด ำเนินงำนในส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ
มัธยมศึกษำ เขต ๕ มีประสิทธิภำพยิ่งขึ้น 
๓. สถำนศึกษำผ่ำนกำรประเมินรอบ ๔ ทุกโรงเรียน 
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ที ่ โครงการ กิจกรรม งบประมาณ ตัวช้ีวัด 
36 ส่งเสริม พัฒนำสื่อ นวัตกรรม

และสนับสนุนกำรจัดกำรศึกษำ
ทำงไกลผ่ำนเทคโนโลยี
สำรสนเทศ DLTV / DLIT 

1. พัฒนำมำตรฐำนสื่อและอุปกรณ์ของโรงเรียน
ปลำยทำงให้มีมำตรฐำน ทันสมัย มีควำมเหมำะสมกับ
กำรจัดกำรเรียนกำรสอน 
2. ขยำยพ้ืนที่กำรให้บริกำรแกโ่รงเรียนปลำยทำงในพ้ืนที่
ที่ต้องกำรให้ควำมชว่ยเหลือ พ้ืนที่ที่ต้องเร่งรัดในกำร
ยกระดับคุณภำพและพ้ืนที่ที่ต้องกำรพัฒนำเป็นพิเศษ 
3. ประสำนงำนด้ำนกำรส่งเสริมกำรจัดกำรเรียนกำร
สอนทำงไกลทั้งระบบ DLTV และ DLIT 
4. บริกำรให้กำรปรับปรุง แก้ไขและซ่อมแซมสื่อและ
อุปกรณ์ของโรงเรียนปลำยทำงในพ้ืนที่บริกำร 
5. พัฒนำบุคลำกรด้ำนกำรเรียนกำรสอนกำรนิเทศ
และกำรบริหำรจัดกำรเก่ียวกับกำรจัดกำรเรียนกำร
สอนทำงไกล 
6. พัฒนำระบบข้อมูลสำรสนเทศเพ่ือกำรบริหำร
จัดกำรและเพ่ือกำรบริกำรโรงเรียนปลำยทำงทุกมิติ
อย่ำงเป็นระบบ 
7. วิจัยและพัฒนำรูปแบบกำรจัดกำรเรียนกำรสอน 
กำรนิเทศและกำรบริหำรจัดกำรเกี่ยวกับกำรจัดกำร
เรียนกำรสอนทำงไกล 
8. สนับสนุนกำรด ำเนินกำรจัดกำรศึกษำทำงไกล
โรงเรียนปลำยทำงท้ังในสังกัดกระทรวงศึกษำธิกำร
และสังกัดหน่วยงำนรำชกำรอื่นๆ 
9. ประชำสัมพันธ์และเผยแพร่กำรด ำเนินงำนกำร
จัดกำรเรียนกำรสอน กำรนิเทศ  

72,000 1. โรงเรียนปลำยทำงมีสื่อและอุปกรณ์ท่ีมีมำตรฐำน ทันสมัย 
เหมำะสมกับกำรจัดกำรเรียนกำรสอน มีควำมรู้ควำมเข้ำใจ
และมีทักษะในกำรวำงแผน นิเทศ ติดตำม บริหำรจัดกำร 
และสำมำรถจัดกำรเรียนกำรสอนโดยใช้แนวทำงกำรพัฒนำ
คุณภำพกำรศึกษำด้วยเทคโนโลยีกำรศึกษำทำงไกลด้วย 
DLTV และกำรจัดกำรศึกษำด้วยเทคโนโลยีกำรศึกษำ
ทำงไกลผ่ำนเทคโนโลยีสำรสนเทศ (DLIT : Distance 
learning information technology)  
2. ครู มีควำมรู้ควำมเข้ำใจและมีทักษะสำมำรถประยุกต์ 
ใช้ระบบกำรศึกษำด้วยเทคโนโลยีกำรศึกษำทำงไกลด้วย 
DLTV และใช้เทคโนโลยีกำรศึกษำทำงไกลผ่ำนเทคโนโลยี
สำรสนเทศ (DLIT) ส ำหรับเป็นเครื่องมือในกำรจัดกำรเรียนรู้ 
และส่งเสริมให้ผู้เรียนใช้เทคโนโลยีสำรสนเทศ เป็นเครื่องมือ
กำรเรียนรู้ด้วยตนเองได้ 
3. ผู้เรียนสำมำรถใช้ระบบกำรศึกษำด้วยเทคโนโลยี
กำรศึกษำทำงไกลด้วย DLTV และใช้เทคโนโลยีกำรศึกษำ
ทำงไกลผ่ำนเทคโนโลยีสำรสนเทศ (DLIT) เป็นเครื่องมือ    
ในกำรเรียนรู้ในกลุ่มสำระกำรเรียนรู้ต่ำงๆ ช่วยลดควำม
เหลื่อมล้ ำทำงกำรศึกษำ และเพ่ิมศักยภำพในกำรเรียนรู้
ให้กับตนเองได้ 
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ที ่ โครงการ กิจกรรม งบประมาณ ตัวช้ีวัด 
37 สืบสำนอนุรักษ์วัฒนธรรม

ประเพณีไทย 
กิจกรรมที่ 1 เทศกาลปีใหม่ 
1. ท ำบุญตักบำตรข้ำวสำรอำหำรแห้ง/ถวำยภัตรำหำร
เพลแด่พระภิกษุสงฆ์ จ ำนวน 9 รูป 
2. แข่งขันกีฬำสร้ำงควำมสำมัคคี 
กิจกรรมที่ 2 เทศกาลสงกรานต์ 
1. ท ำบุญตักบำตรข้ำวสำรอำหำรแห้ง/ถวำยภัตรำหำร
เพลแด่พระภิกษุสงฆ์ จ ำนวน 9 รูป 
2. รดน้ ำขอพรผู้อำวุโส 
กิจกรรมที่ 3 เทศกาลเข้าพรรษา 
1. ถวำยเทียนจ ำน ำพรรษำ จ ำนวน 9 วัด  
2. ท ำบุญเยี่ยมวัดช่วงเข้ำพรรษำ จ ำนวน 9 วัด 

150,000 1. บุคลำกรในสังกัดส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ
มัธยมศึกษำ เขต 5 อนุรักษ์ประเพณีอันดีงำมให้สืบทอด
ต่อไป 
2. บุคลำกรในสังกัดส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ
มัธยมศึกษำ เขต 5 ได้ตระหนักถึงควำมส ำคัญของประเพณี
และวัฒนธรรมไทย 
3. บุคลำกรในสังกัดส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ
มัธยมศึกษำ เขต 5 แสดงออกถึงควำมกตัญญูกตเวทีและ
ควำมรักควำมสมำนสำมัคคีภำยในองค์กร 
 

38 พัฒนำองค์กรสู่ควำมเป็นเลิศ กิจกรรมที่ 1 รำยงำนผลกำรด ำเนินงำนตำมตัวชี้วัด
ตำมค ำรับรองกำรปฏิบัติรำชกำรและตัวชี้วัดตำม
แผนปฏิบัติรำชกำร 
กิจกรรมที่ 2 กำรด ำเนินงำนตำมเกณฑ์มำตรฐำน
ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ 

20,000 1. ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต 5 สำมำรถ
ด ำเนินงำนตำมค ำรับรองกำรปฏิบัติรำชกำรและตำม
แผนปฏิบัติรำชกำร กำรด ำเนินงำนตำมเกณฑ์มำตรฐำน
ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ กำรด ำเนินงำนตำมเกณฑ์
คุณภำพกำรบริหำรจัดกำรภำครัฐ และกำรด ำเนินงำนตำม
วัฒนธรรมองค์กร เป็นไปตำมวัตถุประสงค์และเป้ำหมำยได้
อย่ำงมีประสิทธิภำพ 
2. ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต 5 ได้ข้อมูล
ที่แท้จริงและน ำมำประกอบกำรพิจำรณำตัดสินใจต่อกำรจัด
กำรศึกษำและกำรบริหำรจัดกำรที่มีประสิทธิภำพ 
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ที ่ โครงการ กิจกรรม งบประมาณ ตัวช้ีวัด 
39 ประชุมส่งเสริมควำมร่วมมือ

และพัฒนำกำรบริหำรจัดกำร
ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ
มัธยมศึกษำ เขต 5 

1. ประชุมผู้บริหำรสถำนศึกษำ  
2. ประชุมคณะกรรมกำรบริหำร สพม.5 (Morning 
Meeting)  
3. ประชุมข้ำรำชกำรและบุคลำกรในสังกัด สพม.5   

200,000 ผู้อ ำนวยกำร รองผู้อ ำนวยกำร ผู้อ ำนวยกำรกลุ่มทุกกลุ่มและ
ผู้บริหำรสถำนศึกษำรองผู้บริหำรสถำนศึกษำและบุคลำกร
ทำงกำรศึกษำ ในส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ 
เขต 5 สำมำรถบริหำรจัดกำรองค์กรร่วมกันได้อย่ำงมี
ประสิทธิภำพ น ำไปสู่กำรพัฒนำกำรศึกษำอย่ำงเต็มรูปแบบ 

40 กำรติดตำมประเมินผลกำร     
จัดวำงระบบควบคุมภำยใน   
ของสถำนศึกษำและทุกกลุ่ม
ภำรกิจงำน 

ประชุมชี้แจงให้ควำมรู้ควำมเข้ำใจกำรกำรจัดวำง
ระบบควบคุมภำยในของสถำนศึกษำ และทุกกลุ่ม
ภำรกิจงำน 

10,000 1. หน่วยรับตรวจ คือ ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ และ
สถำนศึกษำในสังกัด จัดท ำรำยงำนกำรจัดวำงระบบกำร
ควบคุมภำยใน ส่งให้ผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนเขตพ้ืนที่
กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต 5 / ผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนตรวจ
เงินแผ่นดินประจ ำจังหวัด ได้ครบถ้วน ทันก ำหนดเวลำ 
2. เจ้ำหน้ำที่ผู้รับผิดชอบระบบควบคุมภำยในทุกคน มี
ควำมรู้ควำมเข้ำใจ สำมำรถปฏิบัติงำนอย่ำงมีประสิทธิภำพ 

41 ปรับปรุงอำคำรสถำนที่และ  
ภูมิทัศน์ 

1. ปรับปรุงภูมิทัศน์รอบ ๆ อำคำรส ำนักงำนหลังใหม่
และหลังเดิม ให้ร่มรื่นสวยงำม เป็นภำพลักษณ์ที่ดี 
2. ปรับปรุงสวนหย่อม ทั้งภำยในและภำยนอกอำคำร
ส ำนักงำนฯ ให้สวยงำม 
3. ปลูกต้นไม้เพื่อลดภำวะโลกร้อน 
 

175,000 1. สพม. เขต 5 มีอำคำรหลังใหม่ และหลังเก่ำ พร้อมนั่ง
ท ำงำน มีควำมสะดวก ปลอดภัย 
2.  ภูมิทศัน์รอบส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ 
เขต 5  มีควำมร่มรื่น มีควำมสะอำดเป็นระเบียบเรียบร้อย
และสวยงำมอยู่เสมอ ท ำให้เกิดภำพลักษณ์ท่ีดี 
3. ข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ ตลอดจนผู้มำ
ติดต่อรำชกำร มีควำมพึงพอใจและมีควำมสะดวกในกำร
ติดต่อรำชกำร เพรำะมีอำคำรสวยงำม บรรยำกำศร่มรื่น มี
สุขภำพกำยและสุขภำพจิตที่ดี ท ำให้เกิดประสิทธิภำพในกำร
ท ำงำน 
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ที ่ โครงการ กิจกรรม งบประมาณ ตัวช้ีวัด 
42 กิจกรรม 5 ส. สพม.5 1. จัดให้มีกำรตรวจผลกำรด ำเนินงำนและประเมินผล

กำรปฏิบัติและท ำกำรปรับปรุงแก้ไขเบื้องต้นในแต่ละ
พ้ืนที่ 
2. รำยงำนกำรประเมินผลกำรปฏิบัติ 3 ส และร่วมกัน
ก ำหนดมำตรฐำน 5 ส เพื่อเป็นกรอบแนวทำงปฏิบัติ
ร่วมกันในเรื่องต่ำง ๆ เช่น มำตรฐำนวัสดุอุปกรณ์
ประจ ำโต๊ะท ำงำน มำตรฐำนเครื่องใช้ส ำนักงำน 
มำตรฐำนกำรปฏิบัติร่วมกันภำยในส ำนักงำน 

25,000 1. บุคลำกรของส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ  
เขต 5 ให้ควำมร่วมมือกันปฏิบัติกิจกรรม 5 ส             
อย่ำงต่อเนื่อง 
2.  ผู้ใช้บริกำรทุกคนได้รับบริกำรที่สะดวก รวดเร็ว และ
ได้รับบรรยำกำศท่ีดี 

43 เสริมสร้ำงภำพลักษณ์ด้วย   
กำรประชำสัมพันธ์ 

1. จัดท ำป้ำยประชำสัมพันธ์ 
2. จัดท ำวำรสำร 
3. จัดท ำวีดิทัศน์ 
4. จัดท ำบอร์ดฯ 
6. ประชำสัมพันธ์ผ่ำนสื่อภำพ/สื่อเสียง 
 

100,000 1.  ข้ำรำชกำร  ครู  นักเรียน  ประชำชน  องค์กรภำครัฐ 
เอกชน และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  มีควำมรู้  ควำม
เข้ำใจและพร้อมให้ควำมร่วมมือช่วยเหลือสนับสนุนในกำร
จัดกำรศึกษำ 
2. ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำเขต ๕ และ
สถำนศึกษำในสังกัดเป็นหน่วยงำนที่สำธำรณชน ได้รับทรำบ
ภำรกิจ  และเป็นที่ยอมรับ ตลอดจนเป็นกำรสร้ำงขวัญ
ก ำลังใจของบุคลำกรที่ปฏิบัติงำน ทุกฝ่ำย 
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ส่วนที่ 6 
การบริหารแผนสู่การปฏิบัติ 

 
แผนปฏิบัติกำร ประจ ำปี พ.ศ. 2560 เป็นเครื่องมือในกำรปฏิบัติงำนที่สอดคล้องกับนโยบำยของ 

รัฐบำล กระทรวงศึกษำธิกำร ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน ยุทธศำสตร์กำรปฏิรูปกำรศึกษำ และ
กลุ่มจังหวัดภำคกลำงตอนบน 2 เพ่ือกำรด ำเนินงำนให้ประสบผลส ำเร็จ สำมำรถที่จะผลักดันกำรท ำงำนของกลไก
ที่ส ำคัญให้บรรลุผลลัพธ์ตำมที่ตั้งเป้ำหมำย เพ่ือให้เกิดกำรปฏิบัติและสร้ำงควำมเป็นปึกแผ่นให้เกิดขึ้น และให้
ผู้เกี่ยวข้องมีควำมรู้สึกเป็นเจ้ำของและมีส่วนร่วม ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต 5 จึงได้ก ำหนด
แนวทำงในกำรด ำเนินงำนสู่ควำมส ำเร็จ และกระบวนกำรน ำแผนสู่กำรปฏิบัติ ดังนี้ 

 กระบวนการการบริหารแผนสู่การปฏิบัติ 
1. กำรสร้ำงควำมตระหนักให้บุคลำกรที่เกี่ยวข้องทุกฝ่ำยทุกระดับเกิดควำมตระหนักและ 

เห็นควำมส ำคัญของกำรจัดท ำแผน โดยกระบวนกำรจัดท ำเอกสำรประชำสัมพันธ์และกำรประชุมชี้แจง 
2. กำรแต่งตั้งผู้รับผิดชอบในกำรขับเคลื่อนแผนงำนโครงกำรตำมแผนปฏิบัติกำรประจ ำปี 

งบประมำณ พ.ศ. 2560  โดยมีผู้ร่วมรับผิดชอบทั้งระดับเขตพ้ืนที่กำรศึกษำและระดับสถำนศึกษำ ตลอดจน     
มีผู้แทนจำกภำคส่วนต่ำง ๆ  เข้ำมำมีส่วนร่วมในกำรขับเคลื่อนแผนสู่กำรปฏิบัติ 

3. กำรจัดท ำแผนปฏิบัติกำรประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2560 โดยกระบวนกำรมีส่วนร่วม 
จำกทุกภำคส่วนทั้งระดับเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ ระดับสถำนศึกษำ องค์คณะบุคคล ผู้แทนจำกคณะกรรมกำร
สถำนศึกษำ ผู้แทนเครือข่ำยพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำ ฯลฯ เพ่ือให้ทุกภำคส่วนเกิดควำมตระหนักและกำรมีส่วนร่วม 

4. กำรน ำเสนอแผนปฏิบัติกำรประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2560 เพ่ือขอควำมเห็นชอบต่อ 
ศึกษำธิกำรจังหวัด ได้พิจำรณำควำมเหมำะสมและควำมเป็นไปได้ของแผน 

5. กำรสร้ำงควำมเข้ำใจ และกำรเผยแพร่ประชำสัมพันธ์แผนฯ เพ่ือให้เกิดควำมเข้ำใจ และ 
ให้ควำมร่วมมือสนับสนุนจำกทุกภำคส่วน รวมถึงกำรส่งแผนปฏิบัติกำรประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2560    
ให้หน่วยงำน,  เครือข่ำยคุณภำพกำรศึกษำและสถำนศึกษำใช้เป็นกรอบแนวทำงในกำรด ำเนินกำร 

6. กำรนิเทศ ติดตำม ก ำกับ กำรด ำเนินกำรตำมแผน โดยตั้งคณะนิเทศ ติดตำม ก ำกับกำร 
ด ำเนินกำรจำกภำคส่วนต่ำง ๆ เพ่ือติดตำมควำมก้ำวหน้ำ และให้ค ำแนะน ำกำรด ำเนินกำร ตลอดจนเสนอแนะ
แนวทำงในกำรพัฒนำ ปรับปรุงและแก้ไขปัญหำในกำรด ำเนินกำร 

7. กำรก ำหนดมำตรกำรในกำรรำยงำนผลกำรด ำเนินกำร เพ่ือให้กำรขับเคลื่อนแผน              
มีควำมต่อเนื่อง สอดคล้องกับนโยบำยทิศทำงตลอดจนสถำนกำรณ์ บริบทสิ่งแวดล้อมที่เปลี่ยนไป ตลอดจนทรำบ
ควำมก้ำวหน้ำในกำรด ำเนินกำร จึงก ำหนดให้มีกำรรำยงำนผลกำรด ำเนินกำรอย่ำงน้อยปีละ 3 ครั้ง 

8. กำรจัดท ำเอกสำรรำยงำนสรุปผลกำรด ำเนินกำรตำมแผนปฏิบัติกำรประจ ำปีงบประมำณ  
พ.ศ. 2559  เพ่ือสรุปผลกำรด ำเนินกำรทั้งหมดทั้งท่ีเป็นจุดเด่น จุดด้อย ปัญหำ อุปสรรค ข้อเสนอแนะ 
เพ่ือใช้เป็นแนวทำงในกำรวำงแผนในปีต่อไป 
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 ปฏิทินการบริหารแผนสู่การปฏิบัติ  
 

ระยะเวลา แนวปฏิบัติ 

กันยำยน 2559 
(1) สพม. แจ้งนโยบำย ทิศทำง กำรด ำเนินงำน ปีงบประมำณ พ.ศ. 2560 
(2) สพม. แจ้งแนวทำงด ำเนินกำรตำมกรอบวงเงินงบประมำณ ปีงบประมำณ พ.ศ. 2560 

ตุลำคม 2559 
(1) สพม. แจ้งร่ำงแผนกำรปฏิบัติกำร ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2560  
(2) สพม. ด ำเนินกำรจัดท ำโครงกำรพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำ 

พฤศจิกำยน 2559 สพม. แจ้งแผนปฏิบัติกำร ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 25620 
15 มกรำคม 2560 สรุปผลกำรด ำเนนิงำน ตำมโครงกำรในแผนปฏิบัติกำร ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.2560 ไตรมำสที่ 1 

15 เมษำยน 2560 สรุปผลกำรด ำเนนิงำน ตำมโครงกำรในแผนปฏิบัติกำร ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.2560 ไตรมำสที่ 2 

15 กรกฎำคม 2560 สรุปผลกำรด ำเนนิงำน ตำมโครงกำรในแผนปฏิบัติกำร ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.2560 ไตรมำสที่ 3 

15 ตุลำคม 2560 สรุปผลกำรด ำเนนิงำน ตำมโครงกำรในแผนปฏิบัติกำร ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.2560  

 
ทั้งนี้ กำรบริหำรงบประมำณ ให้ค ำนึงถึงคำมคุ้มค่ำ คุ้มทุน ประหยัด และเกิดประโยชน์ต่อผู้เรียนสูงสุด  

สอดคล้องกับกลยุทธ์ จุดเน้น และบูรณำกำรกำรด ำเนินงำนให้สอดคล้องกับนโยบำยของกระทรวงศึกษำธิกำร โดย
กำรด ำเนินงำนต้องถูกต้องตำมวัตถุประสงค์ของโครงกำรและระเบียบวิธีกำรบริหำรงบประมำณ กำรเงิน กำรคลัง 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 Road Map แผนปฏิบัตกิารประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 
ของ ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศกึษา เขต 5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

วิสัยทัศน ์

พันธกิจ 

กลยุทธ ์

1. พัฒนาคุณภาพผู้เรียน 
ในระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

 
 

     1.  พัฒนาผู้เรียนให้มีคุณภาพตาม
มาตรฐานการศกึษาระดับมัธยมศึกษา
ตามหลักสูตรทกุกลุ่มสาระ มีสมรรถนะ
และทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 
     2.  ส่งเสรมิให้ผู้เรียนใฝ่ดี            
มีคุณธรรม จริยธรรม มีความเปน็ไทย
ภูมิใจในถิ่นฐาน มีจิตสาธารณะ 
 
  
 
 
 
 
 
 
 

2. เพ่ิมโอกาสการเข้าถึงบรกิาร
การศึกษาขั้นพ้ืนฐานให้ท่ัวถึง 

ครอบคลุมผู้เรียน ให้ได้รับโอกาสในการ
พัฒนาเต็มตามศักยภาพและมีคณุภาพ 

     3.  ส่งเสรมิสนับสนุนให้ประชากร       
วัยเรียนได้รับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน      
ลดความเหลื่อมล้ าให้ผู้เรียนพิการ 
ผู้ด้อยโอกาส และผู้มีความต้องการ
จ าเป็นพิเศษ ได้รับการพัฒนาเต็มตาม
ศักยภาพ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3. พัฒนาคุณภาพครู 
และบุคลากรทางการศกึษา 

 
 

     4. ส่งเสริมพัฒนาครู ผู้บริหาร และ
บุคลากรทางการศึกษาให้มีสมรรถนะ 
จรรยาบรรณและมาตรฐานที่ 6      
(การบริหารจัดการห้องเรียน) 
เสริมสร้างขวัญก าลังใจและ           
จิตวิญญาณแห่งความเป็นครู 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

4. พัฒนาระบบการบริหารจัดการ 
 
 
 
     5. พัฒนาสถานศึกษาตามเกณฑ์
มาตรฐานการปฏิบัติงานของโรงเรียน
มัธยมศึกษา และพัฒนาระบบการนิเทศ
ติดตามประเมินผลการจัดการศึกษา 
ของสถานศึกษาให้มีประสิทธภิาพ 
     6. ส่งเสริมระบบการบริหารจัดการ
ให้มีประสิทธภิาพ ภายใต้การกระจาย
อ านาจและการมสี่วนร่วมทุกภาคส่วน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

เป้าประสงค์ 

1. ยกระดับคุณภาพการศึกษาสูม่าตรฐานสากล 
บนพ้ืนฐานความเป็นไทย 

 

2. พัฒนาคุณภาพตามหลักปรชัญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
3. บริหารจัดการโดยยึดหลักธรรมาภิบาล 

ภายใต้การกระจายอ านาจและการมีส่วนร่วม 
 

1. พัฒนาผู้เรียนให้มีความสามารถเต็มตามศักยภาพ มีคุณภาพตามมาตรฐานการศกึษาขั้นพ้ืนฐาน และมาตรฐานสากลในศตวรรษท่ี 21 
2. ผู้เรียนมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามหลักสูตรและค่านิยมหลักของไทย                             3. ผู้เรียนทุกคนได้รับการศึกษาขั้นพ้ืนฐานอย่างเท่าเทียม ทั่วถึงและเสมอภาค                                            
4. ครู ผู้บริหาร และบุคลากรทางการศึกษามสีมรรถนะ จรรยาบรรณ และมาตรฐานวิชาชีพ           5. บริหารจัดการโดยยึดหลักธรรมาภิบาลภายใต้การกระจายอ านาจและการมีส่วนร่วม 
 

 
 

ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต 5  มุ่งขับเคลื่อนการพัฒนาคุณภาพการศึกษาตามเกณฑ์มาตรฐานสากลบนพื้นฐานความเป็นไทย 
บริหารจัดการโดยยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและหลักธรรมาภิบาล 



 
 
 

ค าสั่งส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๕ 
ที่   276/2559 

เรื่อง  แต่งตั้งคณะท างานจัดท าแผนปฏิบัติการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2560 
--------------------------- 

  ด้วยส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต ๕ จะด ำเนินกำรจัดท ำแผนปฏิบัติกำร ปีงบประมำณ 
พ.ศ.2560 เพ่ือใช้เป็นกรอบในกำรด ำเนินกำรของส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต ๕ และสถำนศึกษำใน
สังกัด และเพ่ือให้กำรจัดท ำแผนปฏิบัติกำร  ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.2560  ส ำเร็จลุลว่งไปด้วยดี  จึงแต่งตั้งคณะท ำงำน
จัดท ำร่ำงแผนปฏิบัติกำรประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2560 ประกอบด้วย 
1.  คณะท างานด าเนินการ  มีหน้ำที่ ศึกษำวิเครำะห์นโยบำยรัฐบำล แผนบริหำรรำชกำรแผ่นดิน และนโยบำยของ
กระทรวงศึกษำธิกำร นโยบำยและกลยุทธ์ของส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน เพื่อน ำไปสู่กำรจัดท ำ
แผนปฏิบัติกำร ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕60   
 ๑. นำงมณฑ์ณัธอร วุฒิวิชญำนันต์  ผู้อ ำนวยกำร  สพม.๕   ประธำนคณะท ำงำน 
 ๒. นำงวัฒนำ โคตรม ี   รองผู้อ ำนวยกำร  สพม.๕    คณะท ำงำน 
 3. นำยอธิษฐำน  พันธุ์ค้ำ   รองผู้อ ำนวยกำร  สพม.๕    คณะท ำงำน 
 5. นำยทองเพียร  มนัสตรง  รองผู้อ ำนวยกำร  สพม.๕    คณะท ำงำน 
 6. นำยประกิจ  จุ้ยปำน   รองผู้อ ำนวยกำร  สพม.๕    คณะท ำงำน 
 7. นำยชูเกียรติ  บุญรอด   รองผู้อ ำนวยกำร  สพม.๕    คณะท ำงำน 

8. นำยวินัย  ปำนแดง  ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนสตรีอ่ำงทอง   
                                      ประธำนเครือข่ำยส่งเสริมฯ จังหวัดอ่ำงทอง             คณะท ำงำน 
9. นำยถวัลย์ ตันธีระพงศ์           ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนชัยนำทพิทยำ 
                                      ประธำนเครือข่ำยส่งเสริมฯ จังหวัดชัยนำท              คณะท ำงำน 
10. นำยพรชัย ยิ้มพงษ์   ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนสิงห์บุรี  
                                      ประธำนเครือข่ำยส่งเสริมฯ จังหวัดสิงห์บุรี              คณะท ำงำน 
11. นำยอมรศักดิ์  เรืองรุ่ง  ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนพิบูลวิทยำลัย ปฏิบัติหน้ำที่ 
             ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนชัยบำดำลวิทยำ   
                                      ประธำนเครือข่ำยส่งเสริมฯ จังหวัดลพบุรี             คณะท ำงำน 
12. นำงปรำนอม  ประทีปทวี  ผู้อ ำนวยกำรกลุ่มนิเทศ ติดตำมฯ     คณะท ำงำน 
13. นำงอรุณี กลับดี   ผู้อ ำนวยกำรกลุ่มบริหำรงำนบุคคล     คณะท ำงำน 
14. นำงพิศมัย สีแตง   ผู้อ ำนวยกำรหน่วยตรวจสอบภำยใน    คณะท ำงำน 

 15. นำงสิรวลีย์  วิเศษกุลพรหม  ผู้อ ำนวยกำรกลุ่มอ ำนวยกำร     คณะท ำงำน 
 16. นำยประมวล  เศรษฐี            ผู้อ ำนวยกำรกลุ่มบริหำรงำนกำรเงินและสินทรัพย์    คณะท ำงำน 
 17. นำงฐิตินันท์  สุวรรณ์หงส์  ผู้อ ำนวยกำรกลุ่มส่งเสริมกำรจัดกำรศึกษำ     คณะท ำงำน 

18. นำงนันทพร  มั่นทัพ   ศึกษำนิเทศก์ช ำนำญกำรพิเศษ              คณะท ำงำน 
19. นำยพิทักษ์  สุริยะ   ศึกษำนิเทศก์ช ำนำญกำรพิเศษ              คณะท ำงำน 
 

/ 20. นำงรัชนีวรรณ  ....... 
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20. นำงรัชนีวรรณ  ศรีเอี่ยม  ศึกษำนิเทศก์ช ำนำญกำรพิเศษ                คณะท ำงำน 
21. นำงสำวกุลนิดำ ศรีสิงห์  นักวิชำกำรเงินและบัญชีช ำนำญกำรพิเศษ      คณะท ำงำน 
22. นำงสำวเกศกัญญำ  อยู่สุข    นักวิชำกำรเงินและบัญชีช ำนำญกำรพิเศษ        คณะท ำงำน 
23. นำงสำวนุชรี ดว้งส ี   นักจัดกำรงำนทั่วไปช ำนำญกำรพิเศษ             คณะท ำงำน 
24. นำงยุวกำนต์  ยศวัฒนะกุล  นักจัดกำรงำนทั่วไปช ำนำญกำร       คณะท ำงำน 
25. นำงญำนิศำ  แสงสว่ำง  นักทรัพยำกรบุคคลช ำนำญกำรพิเศษ        คณะท ำงำน 
26. นำงสิตำนัน  เลียบเงิน  นักทรัพยำกรบุคคลช ำนำญกำร         คณะท ำงำน 
27. นำยปรีชำ  นวลแสง   นักวิชำกำรศึกษำช ำนำญกำรพิเศษ       คณะท ำงำน 
28. นำงกมลชนก  ศรีภักดี  นักวิชำกำรศึกษำช ำนำญกำรพิเศษ       คณะท ำงำน 
29. นำงศุภลักษณ์  นิ่มดิษฐ์           นักวิเครำะห์นโยบำยและแผนช ำนำญกำรพิเศษ          คณะท ำงำน 
30. นำงวัญชุรี  ธูปบูชำกร           นักวิเครำะห์นโยบำยและแผนช ำนำญกำรพิเศษ       คณะท ำงำน 
31. นำงสำวขวัญตำ  ชื่นกุศล           นักวิเครำะห์นโยบำยและแผนช ำนำญกำร                 คณะท ำงำน 
32. นำงสำวกุลภัสสรณ์  วชิรำตรียำกุล   เจ้ำพนักงำนธุรกำรช ำนำญงำน                     คณะท ำงำน 

 33. นำงสำวอุสำ   กลับหอม  ผู้อ ำนวยกำรกลุ่มนโยบำยและแผน        คณะท ำงำนและเลขำนุกำร 
 34. นำงสำวอุไรภรณ์  พุฒหอม       นักวิเครำะห์นโยบำยและแผนช ำนำญกำร   คณะท ำงำน/ผู้ช่วยเลขำฯ 
   
2.  คณะท างานจัดท าเอกสารและประสานงาน  มีหน้ำที่ จัดท ำเอกสำรข้อมูลและประสำนกำรด ำเนินงำน จัดเตรียม
สถำนที่อำหำรและอ ำนวยควำมสะดวกตลอดกำรประชุมให้เป็นไปด้วยควำมเรียบร้อย ประกอบด้วย 

1.  นำงสำวอุสำ  กลับหอม          ผู้อ ำนวยกำรกลุ่มนโยบำยและแผน             หวัหน้ำคณะท ำงำน 
2.  นำงศุภลักษณ์  นิ่มดิษฐ์          นักวิเครำะห์นโยบำยและแผนช ำนำญกำรพิเศษ            คณะท ำงำน 
3.  นำงวัญชุรี  ธูปบูชำกร                  นักวิเครำะห์นโยบำยและแผนช ำนำญกำรพิเศษ             คณะท ำงำน 
4.  นำงสำวขวัญตำ  ชื่นกุศล          นักวิเครำะห์นโยบำยและแผนช ำนำญกำร                   คณะท ำงำน 
5.  นำงสำวกุลภัสสรณ์  วชิรำตรียำกุล     เจ้ำพนักงำนธุรกำรช ำนำญงำน                  คณะท ำงำน 
6.  นำยประเมิน  กลมปั่น        ช่ำงไฟฟ้ำ ชั้น 3           คณะท ำงำน 
7.  นำยวินัย  ข ำศร ี            ช่ำงไฟฟ้ำ ชั้น 3           คณะท ำงำน 
8.  นำยชนินทร์  ชูแก้ว         พนักงำนขับรถยนต์          คณะท ำงำน 
9.  นำงฐิติรัตน์  ถำวรณำ   ลูกจ้ำงชั่วครำว                    คณะท ำงำน 
10.  นำงสำวอุไรภรณ์  พุฒหอม             นักวิเครำะห์นโยบำยและแผนช ำนำญกำร       เลขำนุกำรคณะท ำงำน 

 ขอให้ผู้ได้รับกำรแต่งตั้ง ปฏิบัติหน้ำที่เป็นไปด้วยควำมเรียบร้อย บรรลุวัตถุประสงค์ และขับเคลื่อนสู่ควำมส ำเร็จ
ตำมนโยบำยและเป้ำหมำยกำรพัฒนำด้ำนกำรศึกษำตำมเป้ำหมำยที่วำงไว้ 

  สั่ง  ณ  วันที่  2  กันยำยน  พ.ศ. ๒๕59                                                                                                
                                                                                     
                                                                               
                                                                                                                                                                                                             

                                                                 (นำงมณฑ์ณัทอร  วุฒิวิชญำนันต์) 
    ผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต ๕ 
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