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ค ำน ำ 

 

  สืบเนื่องจาก กระทรวงศึกษาธิการ และส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ได้
ก าหนดนโยบายและยุทธศาสตร์การบริหารจัดการศึกษาให้สอดรับกับนโยบายภาครัฐที่มุ่งเน้นด้านการพัฒนา
ผู้เรียนทุกระดับ ทุกประเภท  การขยายโอกาสการเข้าถึงบริการทางการศึกษาขั้นพ้ืนฐานอย่างทั่วถึงมีคุณภาพ 
การพัฒนาคุณภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา และพัฒนาระบบการบริหารจัดการศึกษาให้สอดคล้องกับ
ยุทธศาสตร์อย่างยั่งยืน โดยให้ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาด าเนินการตามกรอบแนวทางดังกล่าว  

เพ่ือให้การด าเนินงานสอดคล้องกับนโยบายและเหมาะสมกับสภาพบริบาทของเขตพ้ืนที่  
การศึกษา ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 5  จึงวางแผนยุทธศาสตร์การขับเคลื่อนนโยบายการจัด
การศึกษาขั้นพ้ืนฐานและจัดท าแผนปฏิบัติการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 จากความร่วมมือของ
ผู้เกี่ยวข้อง เข้ามามีส่วนร่วมคิด ร่วมท า ร่วมพัฒนาและร่วมระดมสรรพก าลังในการจัดการศึกษาให้บรรลุผลตาม
เป้าหมายที่ก าหนดและน าสู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม โดยใช้งบประมาณที่ได้รับการจัดสรรจากส านักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ดังนั้น สพม. 5 ขอให้ผู้เกี่ยวข้องได้น าแผนปฏิบัติการประจ าปีฉบับนี้ไปใช้   
ในการขับเคลื่อนนโยบายสู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรมตามเป้าหมายก าหนดต่อไป 

ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 5 ขอขอบคุณคณะท างาน และผู้เกี่ยวข้อง 
ทุกฝ่าย ที่ให้ความร่วมมือในการจัดท าแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ส าเร็จลุล่วงด้วยดี และ
หวังเป็นอย่างยิ่งว่าแผนปฏิบัติการนี้ จะเป็นประโยชน์ในการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนให้ได้รับโอกาสทางการศึกษา
อย่างทั่วถึงและมีคุณภาพเต็มตามศักยภาพท่ีเท่าเทียมกัน  
 
 
 

ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 5 
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ส่วนที่ 1 
บทน ำ 

 
1. ภำรกิจและอ ำนำจหน้ำที่ของส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ 

ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 5 (สิงห์บุรี อ่างทอง ลพบุรี ชัยนาท) ตั้งขึ้นตามที ่ 
กระทรวงศึกษาธิการได้ประกาศจัดตั้งเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา  ตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ 
(ฉบับที ่3) พ.ศ. 2553 และพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2553 
เมื่อวันที่ 18 สิงหาคม 2553 เพ่ือให้การบริหารและการจัดการศึกษามีประสิทธิภาพ ให้สถานศึกษาที่จัด
การศึกษาขั้นพ้ืนฐานระดับมัธยมศึกษาไปสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาซึ่งเป็นหน่วยงานระดับเขต
พ้ืนที่การศึกษา อยู่ภายใต้การก ากับดูแลของส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน กระทรวงศึกษาธิการมี
หน้าที่ด าเนินการให้เป็นไปตามอ านาจหน้าที่ของคณะกรรมการเขตพ้ืนที่การศึกษา ตามมาตรา ๓๘              
แห่งพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒ และที่แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๕ และมาตรา ๓๗ 
แห่งพระราชบัญญัติระเบียบการบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ.๒๕๔๖ มีอ านาจหน้าที ่ดังนี้  

1. จัดท านโยบาย แผนพัฒนา และมาตรฐานการศึกษาของเขตพ้ืนที่การศึกษา ให้สอดคล้องกับ 
นโยบาย มาตรฐานการศึกษา แผนการศึกษา แผนพัฒนาการศึกษาขั้นพ้ืนฐานและความต้องการของท้องถิ่น  

2. วิเคราะห์การจัดตั้งงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไปของสถานศึกษา และหน่วยงาน ในเขตพ้ืนที่ 
การศึกษา และแจ้งจัดสรรงบประมาณที่ได้รับให้หน่วยงานข้างต้นรับทราบและก ากับตรวจสอบ ติดตามการใช้จ่าย
งบประมาณของหน่วยงานดังกล่าว 

3. ประสาน ส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนาหลักสูตรร่วมกับสถานศึกษาในเขตพ้ืนที่การศึกษา  
4. ก ากับ ดูแล ติดตาม และประเมินผลสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐานและในเขตพ้ืนที่การศึกษา  
5. ศึกษา วิเคราะห์ วิจัย และรวบรวมข้อมูลสารสนเทศด้านการศึกษาในเขตพ้ืนที่การศึกษา  
6. ประสานการระดมทรัพยากรด้านต่างๆ รวมทั้งทรัพยากรบุคคล เพ่ือส่งเสริมสนับสนุน     

การจัดการศึกษา และพัฒนาการศึกษาในเขตพ้ืนที่การศึกษา  
7. จัดระบบการประกันคุณภาพการศึกษา และประเมินผลสถานศึกษาในเขตพ้ืนที่การศึกษา  
8. ประสาน ส่งเสริม สนับสนุน การจัดการศึกษาของสถานศึกษาเอกชน องค์กรปกครอง 

ส่วนท้องถิ่น รวมทั้งบุคคล องค์กรชุมชน องค์กรวิชาชีพ สถาบันศาสนา สถานประกอบการ และสถาบันอ่ืนที่
จัดรูปแบบที่หลากหลายในเขตพ้ืนที่การศึกษา  

9. ด าเนินการและประสาน ส่งเสริม สนับสนุนการวิจัยและพัฒนาการศึกษาในเขตพ้ืนที่  
การศึกษา  

10.  ประสานส่งเสริมการด าเนินงานของคณะอนุกรรมการ และคณะท างานด้านการศึกษา  
11.  ประสานการปฏิบัติราชการทั่วไปกับองค์กร หน่วยงานภาครัฐ เอกชน และองค์กรปกครอง 

ส่วนท้องถิ่น ในฐานะส านักงานผู้แทนกระทรวงศึกษาธิการในเขตพ้ืนที่การศึกษา  
12.  ปฏิบัติหน้าที่อ่ืนเกี่ยวกับกิจการภายในเขตพ้ืนที่การศึกษาที่มิได้ระบุให้เป็นหน้าที่ของผู้ใด 

โดยเฉพาะ หรือปฏิบัติงานอ่ืนตามท่ีได้รับมอบหมาย 
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2. สภำพทำงภูมิศำสตร ์

ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 5  ตั้งอยู่ในบริเวณโรงเรียนสิงห์บุรี เลขที่ 118  
หมู่ที่ 1 ต าบลบางมัญ อ าเภอเมืองสิงห์บุรี จังหวัดสิงห์บุรี มีสถานศึกษาในสังกัด จ านวน   64 โรงเรียน กระจาย
อยู่ในท้องที่ 4 จังหวัด ดังนี้                                                                                                                                                                                                                                    

จังหวัดชัยนำท 
 จังหวัดชัยนาทตั้งอยู่ห่างจากกรุงเทพฯ ประมาณ 194  กิโลเมตร  มีเนื้อที่ประมาณ  

2,469.74 ตารางกิโลเมตร  จังหวัดชัยนาทมีอาณาเขตติดต่อกับจังหวัดใกล้เคียงดังนี้ 
 ทิศเหนือ        ติดต่อกับจังหวัดอุทัยธานี และจังหวัดนครสวรรค์ 
 ทิศใต้            ติดต่อกับจังหวัดสิงห์บุรี และจังหวัดสุพรรณบุรี 
 ทิศตะวันออก  ติดต่อกับจังหวัดนครสวรรค์ และจังหวัดสิงห์บุรี 
 ทิศตะวันตก    ติดต่อกับจังหวัดอุทัยธานี 

 

หน่วยกำรปกครอง   การปกครองแบ่งออกเป็น  8 อ าเภอ ประกอบด้วย 

1. อ าเภอเมืองชัยนาท  2. อ าเภอวัดสิงห์  3. อ าเภอสรรคบุรี 
4. อ าเภอหนองมะโมง  5. อ าเภอมโนรมย์ 6. อ าเภอสรรพยา 
7. อ าเภอหันคา   8. อ าเภอเนินขาม 
 

มีโรงเรียนที่ตั้งอยู่ในจังหวัด จ ำนวน 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 

อ.หี นคา
อ.สรรคบี รี 

อ.วี ดสี งหี 

อ.มโนรมยี 

อ.หนองมะโมง

อ.สรรพยา

อ.เมี องชี ยนาท

อ.เนี นขาม
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จังหวัดลพบุรี 
  จังหวัดลพบุรี ตั้งอยู่ภาคกลางของประเทศไทย บนฝั่งซ้ายของแม่น้ าลพบุรี มีระยะทางห่างจาก
กรุงเทพมหานครไปทางทิศเหนือตามเส้นทางถนนพหลโยธิน  153 กิโลเมตรหรือตามเส้นทางรถไฟประมาณ 
133 กิโลเมตร มีเนื้อที่ประมาณ 6,641.859 ตารางกิโลเมตร หรือ ประมาณ 3,874,846 ไร่ จังหวัดลพบุรี   
มีอาณาเขตติดต่อกับจังหวัดใกล้เคียง ดังนี้ 

 ทิศเหนือ       ติดต่อกับจังหวัดนครสวรรค์ และจังหวัดเพชรบูรณ์    
 ทิศใต้           ติดต่อกับจังหวัดพระนครศรีอยุธยา และจังหวัดสระบุรี  
 ทิศตะวันออก ติดต่อกับจังหวัดชัยภูมิ จังหวัดนครราชสีมา และจังหวัดสระบุรี 
 ทิศตะวันตก   ติดต่อกับจังหวัดสิงห์บุรี และจังหวัดนครสวรรค์ 

หน่วยกำรปกครอง  การปกครองออกเป็น 11 อ าเภอ ประกอบด้วย 

1. อ าเภอเมืองลพบุรี 2. อ าเภอโคกเจริญ 3. อ าเภอโคกส าโรง 4. อ าเภอชัยบาดาล   
5. อ าเภอท่าวุ้ง  6. อ าเภอท่าหลวง 7. อ าเภอบ้านหมี่ 8. อ าเภอพัฒนานิคม   
9. อ าเภอล าสนธิ  10. อ าเภอสระโบสถ์ 11. อ าเภอหนองม่วง 

 

มีโรงเรียนที่ตั้งอยู่ในจังหวัด จ ำนวน 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 ี
จังหวัดสิงห์บุรีตั้งอยู่ภาคกลางของประเทศไทย ห่างจากกรุงเทพมหานคร 142 กิโลเมตร 

มีเนื้อที่ทั้งหมดประมาณ  822.478 ตารางกิโลเมตร หรือ 514,049 ไร่ มีอาณาเขตติดต่อกับจังหวัดใกล้เคียง ดังนี้ 
 ทิศเหนือ      ติดต่อกับ จังหวดัชัยนาท และ จังหวัดนครสวรรค์ 
 ทิศใต้          ติดต่อกับ จังหวดัอ่างทอง 
 ทิศตะวันออก ติดต่อกับ จังหวัดลพบุรี 
 ทิศตะวันตก   ติดต่อกับ จังหวัดชัยนาท  และ จังหวัดสุพรรณบุรี 

 

หน่วยกำรปกครอง  การปกครองแบ่งออกเป็น 6 อ าเภอ  ประกอบด้วย 

1. อ าเภอเมืองสิงห์บุรี  2. อ าเภอบางระจัน  3. อ าเภอค่ายบางระจัน   
  4. อ าเภอพรหมบุรี  5. อ าเภอท่าช้าง   6. อ าเภออินทร์บุรี 

มีโรงเรียนที่ตั้งอยู่ในจังหวัด จ ำนวน 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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จังหวัดอ่ำงทอง 

จังหวัดอ่างทองเป็นพื้นที่ราบลุ่มภาคกลาง พิกัดภูมิศาสตร์เส้นรุ้งที่ 14 องศา 35 ลิปดา  
12 พิลิปดาเหนือ เส้นแวงที่ 100 องศา 27 ลิปดา ห่างจากกรุงเทพมหานครมาตามทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 32 
(บางปะอิน-พยุหะคีรี) ระยะทางประมาณ 108 กิโลเมตร และเส้นทางเรือตามแม่น้ าเจ้าพระยาถึงตลาดท่าเตียน
ระยะทางประมาณ 120 กิโลเมตร มีรูปร่างลักษณะคล้ายรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสมีส่วนกว้างตามแนวทิศตะวันออกถึง
ทิศตะวันตกและส่วนยาวตามแนวทิศเหนือถึงทิศใต้ใกล้เคียงกัน คือ ประมาณ 40 กิโลเมตร  มีพ้ืนที่ทั้งหมด 
968.372 ตารางกิโลเมตรหรือประมาณ 605,232.5 ไร่ และมีอาณาเขตดังนี้ 

 ทิศเหนือ       ติดต่อกับ จังหวัดสิงห์บุรี 
 ทิศใต้           ติดต่อกับ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
 ทิศตะวันออก ติดต่อกับ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
 ทิศตะวันตก   ติดต่อกับ จังหวัดสุพรรณบุรี 

หน่วยกำรปกครอง การปกครองแบ่งออกเป็น 7 อ าเภอ ประกอบด้วย 
     1. อ าเภอเมืองอ่างทอง  2. อ าเภอไชโย  3. อ าเภอป่าโมก 
          4. อ าเภอโพธิ์ทอง   5. อ าเภอแสวงหา 6. อ าเภอวิเศษชัยชาญ 

    7. อ าเภอสามโก้ 
มีโรงเรียนที่ตั้งอยู่ในจังหวัด จ ำนวน 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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              ผู้บริหำรส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต 5 
 

 

1.      – ว่าง -    ผูอ้ านวยการส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 5  

2. นางวัฒนา โคตรมี    รองผูอ้ านวยการส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 5  

3. นายชูเกียรติ บุญรอด  รองผูอ้ านวยการส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 5  

 

 

 
 
             ผูอ้ ำนวยกำรกลุ่ม / หน่วย 

 
 

1. นางสิรวลีย์  วิเศษกุลพรหม  ผูอ้ านวยการกลุ่มอ านวยการ  

2. นางอรุณี  กลับดี    ผูอ้ านวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล  

3. นางนันทพร  มั่นทัพ  ผูอ้ านวยการกลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา  

4. นางฐิตินันท์ สุวรรณ์หงษ์   ผูอ้ านวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา  

5. นางสาวอุสา กลับหอม   ผูอ้ านวยการกลุ่มนโยบายและแผน  

6. นางสาวเกศกัญญา  อยู่สุข   ผูอ้ านวยการกลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์  

7. นางพิศมัย  สีแตง    ผูอ้ านวยการหน่วยตรวจสอบภายใน  
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3. กำรปกครอง ประชำกรและแรงงำน   
    3.1 กำรปกครอง  จังหวัดชัยนาท ลพบุรี สิงห์บุรี อ่างทอง   

จังหวัด 
เขตกำรปกครอง 

อ ำเภอ/กิ่งอ ำเภอ ต ำบล หมู่บ้ำน เทศบำล ต ำบล 
ชัยนาท 8 53 505 38 20 
ลพบุรี 11 124 1,129 20 102 
สิงห์บุรี 6 43 364 43 81 
อ่างทอง 7 73 513 20 43 

รวม 32 293 2,511 121 246 
ที่มา :  กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย, 2559 

http://stat.bora.dopa.go.th/dload/fccaa.htm 

    3.2 ประชำกร จังหวัดชัยนาท ลพบุรี สิงห์บุรี อ่างทอง  มีประชากรทั้งสิ้น 1,580,744 คน แบ่งเป็น       
เพศชาย 775,689 คน  และเพศหญิง 806,055 คน  

พ้ืนที่ 
จ านวนประชากร (คน) 

ชำย หญิง รวม 
ประเทศ 32,357,808 33,573,742 65,931,550  

ชัยนำท 159,154 171,277 330,431  

ลพบุรี 379,745 377,576 757,321 

สิงห์บุรี 100,377 110,211 210,588 

อ่ำงทอง 135,413 146,991 282,404 

รวมประชากร 4 จังหวัด 774,689 806,055 1,580,744 
ที่มา :  กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย, 2559 

http://stat.dopa.go.th/stat/statnew/upstat_age.php 

    3.3 ด้ำนแรงงำน จังหวัดชัยนาท ลพบุรี สิงห์บุรี อ่างทอง  

พื้นที่ 
จ านวนผู้อยู่ใน 

ก าลังแรงงาน (คน) 
จ านวนผู้มีงานท า 

(คน) 
จ านวนผู้ว่างงาน 

(คน) 
จ านวน 

ผู้ที่รอฤดูกาล(คน) 
ชัยนาท 176,379 172,688 2,964 728 

ลพบุรี 449,948 441,192 3,833 4,924 

สิงห์บุรี 114,229 111,436 2,353 440 

อ่างทอง 144,655 141,452 3,009 193 

รวม 885,211 866,768 12,159 6,285 
 ที่มา :  การส ารวจสภาวะการท างานของประชากร ส านักงานสถิติแห่งชาติ, 2559 

http://service.nso.go./web/statseriesth/nso/statseries03.html 
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4.  ข้อมูลพื้นฐำนด้ำนกำรศึกษำ (ณ วันที่ 10 มิถนุำยน 2560)  
 ข้อมูลสถำนศึกษำในสังกัด 

    ปีการศึกษา 2560 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 5  มีสถานศึกษาในสังกัด      
จ านวน  64 โรงเรียน ดังนี้ 

 จ ำนวนโรงเรียนจ ำแนกตำมขนำด 

ขนำดโรงเรียน จ ำนวนนักเรียน จ ำนวน โรงเรียน 

ขนาดเล็ก ตั้งแต่     1 -  499 คนลงมา 32 
ขนาดกลาง ตั้งแต่    500 - 1,499 คน 21 
ขนาดใหญ่ ตั้งแต่  1,500 - 2,499 คน 4 

ขนาดใหญ่พิเศษ ตั้งแต่  2,500 คนข้ึนไป 7 

รวม 64 
 

 ขนำดโรงเรียนจ ำแนกตำมจังหวัด 

จังหวัด 
ขนำดโรงเรียน  จ ำนวน

นักเรียน ใหญ่พิเศษ ใหญ่ กลำง เล็ก รวมทั้งหมด 
ชัยนาท 1 2 2 8 13 9,679 

ลพบุรี 3 2 11 9 25 21,787 

สิงห์บุรี 1 - 3 8 12 7,226 

อ่างทอง 2 - 5 7 14 11,432 

รวม 7 4 21 32 64 50,124 
 

 ข้อมูลนักเรียนจ ำแนกตำมระดับกำรศึกษำ 

ชั้น ชำย หญิง รวม ห้องเรียน ห้อง : นักเรียน 

ม.1 4,413 4,803 9,216 262 ๑ : ๓๕ 

ม.2 4,338 4,784 9,122 262 ๑ : ๓๕ 

ม.3 4,549 4,634 9,183 265 ๑ : ๓๕ 

รวม ม.ต้น 13,300 14,221 27,521 789 ๑ : ๓๕ 

ม.4 3,157 4,705 7,862 254 ๑ : ๓๑ 

ม.5 2,824 4,653 7,477 257 ๑ : ๒๙ 

ม.6 2,784 4,480 7,264 261 ๑ : ๒๙ 

รวม ม.ปลำย 8,765 13,838 22,603 772 ๑ : ๒๙ 

รวมทั้งสิ้น 22,065 28,059 50,124 1,516 ๑ : ๓๓ 
ที่มา : ประมวลผลจากโปรแกรมข้อมูลนักเรยีนรายบุคคล DMC  2560 
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 จ ำนวนนักเรียน จ ำแนกตำมขนำดโรงเรียน รำยจังหวัด 

ที ่ โรงเรียน อ ำเภอ จังหวัด 
จ ำนวน
นักเรียน 

จ ำนวน
ห้องเรียน 

ขนำด
โรงเรียน 

1 ชัยนาทพิทยาคม เมืองชัยนาท ชัยนาท 2,920 69 ใหญ่พิเศษ 

2 หันคาพิทยาคม หันคา ชัยนาท 1,559 53 ใหญ ่

3 คุรุประชาสรรค์ สรรคบุร ี ชัยนาท 1,512 43 ใหญ ่

4 อุลิตไพบูลย์ชนูปถัมภ์ มโนรมย ์ ชัยนาท 710 24 กลาง 

5 วัดสิงห์ วัดสิงห ์ ชัยนาท 692 28 กลาง 

6 สรรพยาวิทยา สรรพยา ชัยนาท 466 19 เล็ก 

7 ห้วยกรดวิทยา สรรคบุร ี ชัยนาท 409 13 เล็ก 

8 สาครพิทยาคม มโนรมย ์ ชัยนาท 343 12 เล็ก 

9 หันคาราษฎร์รังสฤษดิ์ หันคา ชัยนาท 339 16 เล็ก 

10 ศรีสโมสรวิทยา หนองมะโมง ชัยนาท 261 12 เล็ก 

11 เนินขามรัฐประชานุเคราะห์ เนินขาม ชัยนาท 221 9 เล็ก 

12 ชยานุกิจพิทยาคม สรรพยา ชัยนาท 133 6 เล็ก 

13 บุญนาคพิทยาคม สรรพยา ชัยนาท 114 12 เล็ก 

รวมจังหวัดชัยนำท 9,679 316  

1 พิบูลวิทยาลัย เมืองลพบุร ี ลพบุรี 2,984 78 ใหญ่พิเศษ 

2 พระนารายณ์ เมืองลพบุร ี ลพบุรี 2,512 67 ใหญ่พิเศษ 

3 ชัยบาดาลวิทยา ชัยบาดาล ลพบุรี 2,502 62 ใหญ่พิเศษ 

4 โคกส าโรงวิทยา โคกส าโรง ลพบุรี 1,643 48 ใหญ ่

5 บ้านหมี่วิทยา บ้านหมี ่ ลพบุรี 1,631 44 ใหญ ่

6 พัฒนานิคม พัฒนานิคม ลพบุรี 1,424 43 กลาง 

7 หนองม่วงวิทยา หนองม่วง ลพบุรี 928 27 กลาง 

8 ชัยบาดาลพิทยาคม ชัยบาดาล ลพบุรี 838 26 กลาง 
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ที ่ โรงเรียน อ ำเภอ จังหวัด 
จ ำนวน
นักเรียน 

จ ำนวน
ห้องเรียน 

ขนำด
โรงเรียน 

9 จุฬาภรณราชวิทยาลัย ลพบุรี โคกส าโรง ลพบุรี 718 30 กลาง 

10 โคกกะเทียมวิทยาลัย เมืองลพบุร ี ลพบุรี 701 27 กลาง 

11 ล าสนธิวิทยา ล าสนธ ิ ลพบุรี 689 20 กลาง 

12 ท่าหลวงวิทยาคม ท่าหลวง ลพบุรี 615 19 กลาง 

13 ท่าวุ้งวิทยาคาร ท่าวุ้ง ลพบุรี 541 20 กลาง 

14 ปิยะบุตร์ บ้านหมี ่ ลพบุรี 529 20 กลาง 

15 โคกเจริญวิทยา โคกเจรญิ ลพบุรี 528 19 กลาง 

16 สระโบสถ์วิทยาคาร สระโบสถ ์ ลพบุรี 503 16 กลาง 

17 ดงตาลวิทยา เมืองลพบุร ี ลพบุรี 473 18 เล็ก 

18 โคกตูมวิทยา เมืองลพบุร ี ลพบุรี 450 13 เล็ก 

19 โคกสลุงวิทยา พัฒนานิคม ลพบุรี 411 15 เล็ก 

20 
เฉลิมพระเกียรติสมเด็จ 
พระศรีนครินทร์ ลพบุรี 

ชัยบาดาล ลพบุรี 276 17 เล็ก 

21 บ้านชีวิทยา บ้านหมี ่ ลพบุรี 248 10 เล็ก 

22 ยางรากวิทยา โคกเจรญิ ลพบุรี 231 11 เล็ก 

23 ขุนรามวิทยา พัฒนานิคม ลพบุรี 166 6 เล็ก 

24 บ้านเบิกวิทยาคม ท่าวุ้ง ลพบุรี 160 6 เล็ก 

25 บ้านข่อยวิทยา เมืองลพบุร ี ลพบุรี 86 6 เล็ก 

รวมจังหวัดลพบุรี 21,787 668  

1 สิงห์บุรี เมืองสิงห์บุร ี สิงห์บุรี 2,884 72 ใหญ่พิเศษ 

2 อินทร์บุรี อินทร์บุร ี สิงห์บุรี 1,308 38 กลาง 

3 บางระจันวิทยา บางระจัน สิงห์บุรี 871 27 กลาง 

4 ท่าช้างวิทยาคาร ท่าช้าง สิงห์บุรี 501 15 กลาง 

5 สิงหพาหุ(ประสานมิตรอุปถัมภ์) เมืองสิงห์บุร ี สิงห์บุรี 442 18 เล็ก 



แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 : สพม.5 
 

11 

ที ่ โรงเรียน อ ำเภอ จังหวัด 
จ ำนวน
นักเรียน 

จ ำนวน
ห้องเรียน 

ขนำด
โรงเรียน 

6 ค่ายบางระจันวิทยาคม ค่ายบางระจัน สิงห์บุรี 312 17 เล็ก 

7 ศรีศักดิ์สุวรรณวิทยา บางระจัน สิงห์บุรี 294 13 เล็ก 

8 ทองเอนวิทยา อินทร์บุร ี สิงห์บุรี 164 9 เล็ก 

9 พรหมบุรีรัชดาภิเษก พรหมบุร ี สิงห์บุรี 159 9 เล็ก 

10 ศรีวินิตวิทยาคม อินทร์บุร ี สิงห์บุรี 127 6 เล็ก 

11 บ้านแป้งวิทยา พรหมบุร ี สิงห์บุรี 102 6 เล็ก 

12 หัวไผ่วิทยาคม เมืองสิงห์บุร ี สิงห์บุรี 62 6 เล็ก 

รวมจังหวัดสิงห์บุรี 7,226 236  

1 สตรีอ่างทอง เมืองอ่างทอง อ่างทอง 3,323 81 ใหญ่พิเศษ 

2 อ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม เมืองอ่างทอง อ่างทอง 2,802 69 ใหญ่พิเศษ 

3 วิเศษไชยชาญ(ตันติวิทยาภูมิ) วิเศษชัยชาญ อ่างทอง 1,356 42 กลาง 

4 โพธิ์ทอง “จินดามณี” โพธิ์ทอง อ่างทอง 998 28 กลาง 

5 ปาโมกข์วิทยาภูมิ ป่าโมก อ่างทอง 588 17 กลาง 

6 สามโก้วิทยาคม สามโก ้ อ่างทอง 545 18 กลาง 

7 แสวงหาวิทยาคม แสวงหา อ่างทอง 529 16 กลาง 

8 บางเสด็จวิทยาคม ป่าโมก อ่างทอง 312 13 เล็ก 

9 ราชสถิตวิทยา ไชโย อ่างทอง 287 14 เล็ก 

10 โพธิ์ทองพิทยาคม โพธิ์ทอง อ่างทอง 200 15 เล็ก 

11 ริ้วหว้าวิทยาคม แสวงหา อ่างทอง 164 10 เล็ก 

12 วิเศษชัยชาญวิทยาคม วิเศษชัยชาญ อ่างทอง 128 6 เล็ก 

13 ไผ่วงวิทยา สามโก ้ อ่างทอง 101 6 เล็ก 

14 โยธินบูรณะ อ่างทอง เมืองอ่างทอง อ่างทอง 99 6 เล็ก 

รวมจังหวัดอ่างทอง 11,432 341  

รวมทั้งหมด 50,124 1,561 
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 ข้อมูลข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรสถำนศึกษำ 

ล ำดับที ่ โรงเรียน / หน่วยงำน 
ครูผู้ช่วย/
ครู/ไม่มี

วิทยฐำนะ 

ช ำนำญ
กำร 

ช ำนำญ
กำรพิเศษ 

เชี่ยวชำญ 
รวม

ทั้งหมด 

1 ชัยนาทพิทยาคม 4 1 7  166 
2 อุลิตไพบลูย์ชนูปถัมภ์ 43 41 65  39 
3 สาครพิทยาคม 8 11 9  24 
4 วัดสิงห์ 4 6 15  34 
5 คุรุประชาสรรค์ 9 5 15 1 70 
6 ห้วยกรดวิทยา 12 11 26  25 
7 สรรพยาวิทยา 6 6 6 1 27 
8 บุญนาคพิทยาคม 1 5 6  16 
9 ชยานุกิจพิทยาคม 3 1 5  13 

10 หันคาราษฎร์รังสฤษดิ ์ 23 8 33  26 
11 หันคาพิทยาคม 5 6 5 1 81 
12 ศรีสโมสรวิทยา 4 1 8  19 
13 เนินขามรัฐประชานุเคราะห ์ 4 1 7  18 

ชัยนำท 122 102 200 3 558 
1 พิบูลวิทยาลัย 18 53 86  157 
2 โคกกะเทียมวิทยาลยั 3 7 35 1 46 
3 โคกตูมวิทยา 5 3 19  27 
4 ดงตาลวทิยา 2 7 20  29 
5 พระนารายณ ์ 15 20 98 1 134 
6 บ้านข่อยวิทยา 5 4 4  13 
7 พัฒนานิคม 40 12 26  78 
8 โคกสลุงวิทยา 14 4 5  23 
9 ขุนรามวิทยา 9 3 1  13 

10 โคกส าโรงวทิยา 16 23 47 1 87 
11 จุฬาภรณราชวทิยาลัย ลพบุร ี 17 26 19  62 
12 ชัยบาดาลวิทยา 41 27 54 1 123 
13 ชัยบาดาลพิทยาคม 28 10 9  47 
14 เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ลพบุร ี 23 3 2  28 
15 ท่าวุ้งวิทยาคาร 4 9 20  33 
16 บ้านเบิกวิทยาคม 2 2 9  13 
17 บ้านหม่ีวิทยา 31 29 26  86 
18 ปิยะบตุร์ 4 13 21  38 
19 บ้านชีวิทยา 3 7 9  19 
20 ท่าหลวงวิทยาคม 15 7 9 1 32 
21 สระโบสถ์วิทยาคาร 21 2 6  29 
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ล ำดับที ่ โรงเรียน / หน่วยงำน 
ครูผู้ช่วย/
ครู/ไม่มี

วิทยฐำนะ 

ช ำนำญ
กำร 

ช ำนำญ
กำรพิเศษ 

เชี่ยวชำญ 
รวม

ทั้งหมด 

22 โคกเจริญวิทยา 27 9 3  39 
23 ยางรากวิทยา 9 1 2  12 
24 ล าสนธิวิทยา 21 7 4  32 
25 หนองม่วงวิทยา 31 8 12  51 

ลพบุรี 404 296 546 5 1,251 

1 หัวไผ่วิทยาคม 4 1 7  12 
2 สิงห์บุรี 43 41 65  149 
3 สิงหพาหุ(ประสานมิตรอุปถัมภ์) 8 11 9  28 
4 ค่ายบางระจันวิทยาคม 4 6 15  25 
5 ท่าชา้งวิทยาคาร 9 5 15  29 
6 บางระจนัวิทยา 12 11 26  49 
7 ศรีศักดิ์สุวรรณวิทยา 6 6 6  18 
8 พรหมบุรีรัชดาภิเษก 1 5 6  12 
9 บ้านแป้งวิทยา 3 1 5  9 

10 อินทร์บุรี 23 8 33  64 
11 ทองเอนวิทยา 5 6 5  16 
12 ศรีวินิตวิทยาคม 4 1 8  13 

สิงห์บุร ี 122 102 200 - 424 
1 อ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม 77 30 28  135 
2 สตรีอ่างทอง 66 33 64 2 165 
3 โยธินบูรณะ อ่างทอง 7 1 3  11 
4 ราชสถิตย์วิทยา 12 2 4  18 
5 ปาโมกข์วิทยาภูม ิ 14 5 13  32 
6 บางเสด็จวิทยาคม 11 2 12  25 
7 โพธิ์ทอง "จินดามณี" 16 12 24  52 
8 โพธิ์ทองพิทยาคม 12 6 4  22 
9 วิเศษไชยชาญ(ตนัติวิทยาภูมิ) 23 11 35  69 

10 วิเศษชัยชาญวิทยาคม 1 1 10  12 
11 ไผ่วงวทิยา 7 1 5  13 
12 สามโก้วิทยาคม 12 6 15  33 
13 แสวงหาวิทยาคม 5 9 14  28 
14 ริ้วหว้าวิทยาคม 2 2 10  14 

อ่ำงทอง 265 121 241 2 629 
ผลรวมทั้งหมด 998 607 1,247 10 2,862 

ที่มำของข้อมูล : กลุ่มบริหารงานบุคคล  สพม.5 
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 ข้อมูลบุคลำกร 
 

ส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต 5 โรงเรียนในสังกัด 64 โรงเรียน 

ต ำแหน่ง จ ำนวน (คน) ต ำแหน่ง จ ำนวน (คน) 
ผอ.สพม.5 - ผอ.โรงเรียน 64 
รอง ผอ.สพม.5 2 รอง ผอ.โรงเรียน 50 
ศึกษานิเทศก์ 7 ครูผู้สอน 2,746 
บุคลากรทางการศึกษาอ่ืน      
ตามมาตรา 38 ค.(2) 

25 
บุคลากรทางการศึกษาอ่ืนตาม
มาตรา 38 ค.(2) 

2 

พนักงานราชการ 1 พนักงานราชการ 52 
ลูกจ้างประจ า 3 ลูกจ้างประจ า 141 
ลูกจ้างชั่วคราว 12 ลูกจ้างชั่วคราวจากเงินประมาณ 123 

รวม 50 รวม 3,178 
ที่มำของข้อมูล : กลุ่มบริหารงานบุคคล  สพม.5 
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5.  ผลกำรด ำเนินกำรจัดกำรศึกษำ 
 ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 5 ได้บริหารและ           
จัดการศึกษาข้ันพื้นฐาน  โดยยึดหลักการบริการทางการศึกษาให้แก่เด็กและเยาวชนทุกกลุ่มเป้าหมาย ครอบคลุม
ทั้งเด็กปกติ เด็กด้อยโอกาส เด็กพิการ และเด็กที่มีความสามารถพิเศษ ตั้งแต่ระดับมัธยมศึกษาตอนต้นจนถึงระดับ
มัธยมศึกษาตอนปลายอย่างทั่วถึงและมีคุณภาพ สอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาลกระทรวงศึกษาธิการ และ
ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน การยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 5 กลุ่มสาระการเรียนรู้วิชาหลัก 
เพ่ิมศักยภาพนักเรียนด้านคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี  เป็นต้น ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาจัดท า
โครงการและก าหนดเป้าหมายการปฏิบัติที่ชัดเจน รวมทั้งได้ด าเนินการอย่างเต็มความสามารถ ผลการด าเนินการ
สรุปสาระส าคัญ ดังนี้ 
 

ผลกำรทดสอบทำงกำรศึกษำระดับชำติขั้นพื้นฐำน (O-NET) ชั้นมัธยมศึกษำปีท่ี 3  ปีกำรศึกษำ 2559 
 

ตำรำงท่ี 1 กำรเปรียบเทียบผลกำรทดสอบทำงกำรศึกษำระดับชำติขั้นพื้นฐำน(O-NET) ชั้นมัธยมศึกษำปีท่ี 3       
 จ ำแนกตำมระดับหน่วยงำน 

กลุ่มสำระกำรเรียนรู ้ X สพม.5 X สพฐ. ประเทศ สพม.5- สพฐ. สพม.5- ประเทศ 

ภำษำไทย 46.12 46.81 46.36 -0.69 -0.24 
สังคมศึกษำศำสนำและวัฒนธรรม 48.58 49.34 49.00 -0.76 -0.42 
ภำษำอังกฤษ 30.28 31.39 31.80 -1.11 -1.52 
คณิตศำสตร์ 29.12 29.53 29.31 -0.41 -0.19 
วิทยำศำสตร์ 34.44 35.12 34.99 -0.68 -0.55 

เฉลี่ยรวม 37.71 38.44 38.29 -0.73 -0.58 
 

ตำรำงท่ี 2 กำรเปรียบเทียบผลกำรทดสอบทำงกำรศึกษำระดับชำติขั้นพื้นฐำน(O-NET) ชั้นมัธยมศึกษำปีท่ี 3  
   ของส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำเขต 5 ระหว่ำงปีกำรศึกษำ 2557 ถึงปีกำรศึกษำ 2559 
กลุ่มสำระกำรเรียนรู ้ 2559 2558 2557 2559- 2558 

ภำษำไทย 46.12 42.24 35.06 +3.88 
สังคมศึกษำศำสนำและวัฒนธรรม 48.58 45.37 46.35 +3.21 
ภำษำอังกฤษ 30.28 29.10 26.05 +1.18 
คณิตศำสตร์ 29.12 31.76 29.06 -2.64 
วิทยำศำสตร์ 34.44 36.75 38.44 -2.31 

เฉลี่ยรวม 37.71 37.04 34.99 +0.67 
 

ตำรำงท่ี 3 กำรเปรียบเทียบผลกำรทดสอบทำงกำรศึกษำระดับชำติขั้นพื้นฐำน(O-NET) ชั้นมัธยมศึกษำปีท่ี 3     
    ระดับหน่วยงำนต้นสังกัดระหว่ำงปีกำรศึกษำ 2558 ถึงปีกำรศึกษำ 2559 

กลุ่มสำระกำรเรียนรู ้
ระดับ สพฐ. ระดับ ประเทศ 

2559 2558 ผลต่ำง 2559 2558 ผลต่ำง 

ภำษำไทย 46.81 42.89 +3.92 46.36 42.64 +3.72 
สังคมศึกษำ ศำสนำและวัฒนธรรม 49.34 46.42 +2.92 49.00 46.24 +2.76 
ภำษำอังกฤษ 31.39 30.16 +1.23 31.80 30.62 +1.18 
คณิตศำสตร์ 29.53 32.42 -2.89 29.31 32.40 -3.09 
วิทยำศำสตร์ 35.12 37.88 -2.76 34.99 37.63 -2.64 

เฉลี่ยรวม 38.44 37.95 +0.49 38.29 37.91 +0.38 

X X X X X

X X X X X

X X X X
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ผลกำรทดสอบทำงกำรศึกษำระดับชำติขั้นพื้นฐำน (O-NET) ชั้นมัธยมศึกษำปีท่ี 6 ปีกำรศึกษำ 2559 
 

ตำรำงท่ี 4 กำรเปรียบเทียบผลกำรทดสอบทำงกำรศึกษำระดับชำติขั้นพื้นฐำน (O-NET) ระหว่ำง  
  ปีกำรศึกษำ 2558  และปีกำรศึกษำ 2559  จ ำแนกตำมระดับหน่วยงำน 

 

กลุ่มสำระกำรเรียนรู ้ X สพม.5 X สพฐ. ประเทศ สพม.5- สพฐ. สพม.5- ประเทศ 
ภำษำไทย 52.71 53.09 52.29 -0.38 +0.42 

สังคมศึกษำศำสนำและวัฒนธรรม 35.31 36.17 35.89 -0.86 -0.58 

ภำษำอังกฤษ 26.05 27.35 27.76 -1.30 -1.71 

คณิตศำสตร์ 24.20 24.90 24.88 -0.70 -0.68 

วิทยำศำสตร์ 30.98 31.77 31.62 -0.79 -0.64 

เฉลี่ยรวม 33.85 34.66 34.49 -0.81 -0.64 

 
ตำรำงท่ี 5 กำรเปรียบเทียบผลกำรทดสอบทำงกำรศึกษำระดับชำติขั้นพื้นฐำน (O-NET) ของ 

    ส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำเขต 5 ระหว่ำงปีกำรศึกษำ 2557 ถึงปีกำรศึกษำ2559 
 

กลุ่มสำระกำรเรียนรู ้ 2559 2558 2557 2559- 2558 
ภำษำไทย 52.71 49.42 50.65 +3.29 

สังคมศึกษำศำสนำและวัฒนธรรม 35.31 39.32 36.22 -4.01 

ภำษำอังกฤษ 26.05 22.94 22.11 +3.11 

คณิตศำสตร์ 24.20 25.65 21.24 -1.45 

วิทยำศำสตร์ 30.98 33.18 31.99 -2.20 

เฉลี่ยรวม 33.85 34.10 32.44 -0.25 

 
ตำรำงท่ี 6 กำรเปรียบเทียบผลกำรทดสอบทำงกำรศึกษำระดับชำติขั้นพื้นฐำน (O-NET)  

    ระดับหน่วยงำนต้นสังกัด ระหว่ำงปีกำรศึกษำ 2558  ถึงปีกำรศึกษำ 2559 
 

กลุ่มสำระกำรเรียนรู ้
ระดับ สพฐ. ระดับ ประเทศ 

2559 2558 ผลต่ำง 2559 2558 ผลต่ำง 
ภำษำไทย 53.09 49.95 +3.14 52.29 49.36 +2.93 

สังคมศึกษำ ศำสนำและวัฒนธรรม 36.17 40.01 -3.84 35.89 39.71 -3.82 

ภำษำอังกฤษ 27.35 24.64 +2.71 27.26 24.98  +2.28 

คณิตศำสตร์ 24.90 26.65 -1.75 24.88 26.59 -1.71 

วิทยำศำสตร์ 31.77 33.55 -1.78 31.62 33.40 -1.78 

เฉลี่ยรวม 34.66 34.96 -0.30 34.39 34.81 -0.42 

 

X X X X X

X X X X X

X X X X
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ผลกำรทดสอบทำงกำรศกึษำระดับชำติขั้นพื้นฐำน 
ชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 3  และ ชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 6  จ ำแนกตำมรำยจังหวัด 

 
ตำรำงท่ี 7 ผลกำรทดสอบทำงกำรศึกษำระดับชำติขั้นพื้นฐำน ชั้นมัธยมศึกษำปีท่ี 3 

จังหวัด ภำษำไทย สังคมศึกษำ ภำษำอังกฤษ คณิตศำสตร ์ วิทยำศำสตร์ เฉลี่ยรวม 

สิงห์บุรี 43.44 44.81 27.92 26.05 33.33 35.11 
ลพบุรี 43.93 46.68 29.15 27.23 33.32 36.06 
ชัยนำท 44.82 46.78 28.79 26.28 33.03 35.94 
อ่ำงทอง 43.36 45.99 27.36 24.89 33.33 34.98 

 

ตารางที่ 8 ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 

จังหวัด ภำษำไทย สังคมศึกษำ ภำษำอังกฤษ คณิตศำสตร ์ วิทยำศำสตร์ เฉลี่ยรวม 

สิงห์บุรี 46.50 32.99 22.65 19.65 29.00 30.16 
ลพบุรี 48.13 33.57 23.62 21.68 29.76 31.35 
ชัยนำท 48.05 32.97 22.79 19.78 28.76 30.47 
อ่ำงทอง 46.75 33.08 23.21 19.33 29.91 30.45 

ที่มำ : กลุ่มนิเทศติดตำมและประเมินผลกำรจัดกำรศึกษำ สพม.5 

ตำรำงท่ี 9 ผลกำรประเมินคุณภำพภำยนอกรอบสำม โรงเรียนในสังกัดส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ 
             มัธยมศึกษำ เขต 5  ระหว่ำงป ี พ.ศ. 2554 - 2558 

ที ่ จังหวัด ปีท่ีประเมิน 
ผลกำรประเมิน สรุปผล 

ดีมำก ดี พอใช้ ควร
ปรับปรุง รับรอง ไม่รับรอง 

1 อ่างทอง 2554 - 2558 1 12 1 - 10 4 
2 ลพบุรี 2554 - 2558 1 22 2 - 22 3 
3 สิงห์บุรี 2554 - 2558 1 9 - - 9 3 
4 ชัยนาท 2554 - 2558 - 13 - - 13 - 

รวม 4  3 56 3 - 54 10 
ร้อยละ 4.69 89.06 6.25 - 84.38 15.62 

หมำยเหตุ รอบท่ีสี่ยังไม่ได้รับกำรประเมิน 

ที่มำ : กลุ่มนิเทศติดตำมและประเมินผลกำรจัดกำรศึกษำ สพม.5 
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ตำรำงท่ี 10 ตำรำงแสดงจ ำนวนนักเรียนที่จบกำรศึกษำชั้นมัธยมศึกษำปีท่ี 3 ที่ศึกษำต่อ และไม่ศึกษำต่อ   
               ปีกำรศึกษำ 2559 

ประเภท ชำย หญิง รวม 

จบกำรศึกษำ 3,700 4,236 7,936 

1. ศึกษำต่อ 

    1.1 เรียนต่อ ม.4 โรงเรียนเดิม 2,117 3,092 5,209 

    1.2 เรียนต่อ ม.4 โรงเรียนอื่น ในจังหวัดเดิม 307 272 579 

    1.3 เรียนต่อ ม.4 โรงเรียนอื่น ในต่างจังหวัด 72 100 172 

    1.4 เรียนต่อ ม.4 โรงเรียนอื่น ใน กทม. 10 14 24 

    1.5 สถาบันอาชีวศึกษาของรัฐบาล 845 526 1,371 

    1.6 สถาบันอาชีวศึกษาของเอกชน 108 66 174 

    1.7 ศึกษาต่อสถาบันอ่ืน ๆ  77 53 130 

รวมศึกษำต่อ 3,536 4,123 7,659 

2. ไม่ศึกษำต่อ - - - 

    2.1 ประกอบอาชีพ - - - 

(1) ท างานภาคอุตสาหกรรม 9 7 16 

(2) ท างานภาคการเกษตร 1 3 4 

(3) ท างานการประมง - - - 

(4) ท างาน ค้าขาย ธุรกิจ - 1 1 

(5) ท างาน งานบริการ 1 - 1 

(6) ท างานรับจ้างทั่วไป 15 6 21 

(7) ท างานอ่ืน ๆ 35 19 54 

รวม ประกอบอำชีพ 61 36 97 

    2.2 บวชในศาสนา - - - 

    2.3 ไม่ประกอบอาชีพและไม่ศึกษาต่อ - - - 

    2.4 อื่น ๆ - - - 

รวมไม่ศึกษำต่อท้ังสิ้น 103 77 180 

ที่มำของข้อมูล : ประมวลผลจากโปรแกรมข้อมูลนักเรียนรายบุคคล DMC 2015 
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ตำรำงท่ี 11 ตำรำงแสดงจ ำนวนนักเรียนที่จบกำรศึกษำชั้นมัธยมศึกษำปีท่ี 6   ที่ศึกษำต่อ และไม่ศึกษำต่อ   
                ปีกำรศึกษำ 2559 

ประเภท ชำย หญิง รวม 

จบกำรศึกษำ 2,606 4,544 7,150 
1. ศึกษำต่อ 
    1.1 มหาวิทยาลัยของรัฐ 1,409 2,739 4,148 
    1.2 มหาวิทยาลัยเปิดของรัฐ 49 110 159 
    1.3 มหาวิทยาลัยของเอกชน 149 322 471 
    1.4 สถาบันอาชีวศึกษาของรัฐบาล 330 296 626 
    1.5 สถาบันอาชีวศึกษาของเอกชน 16 40 56 
    1.6 สถาบันพยาบาล 4 61 65 
    1.7 สถาบันทหาร  48 5 53 
    1.8 สถาบันต ารวจ 1 2 3 
    1.9 สถาบันอ่ืน ๆ 368 719 1,087 

รวมศึกษำต่อ 2,374 4,294 6,668 
2. ไม่ศึกษำต่อ - - - 
    2.1 ประกอบอาชีพ - - - 

(1) รับราชการ 1 - 1 
(2) ท างานรัฐวิสาหกิจ - 1 1 
(3) ภาคอุตสาหกรรม 41 52 93 
(4) ภาคการเกษตร 26 16 42 
(5) การประมง - - - 
(6) ค้าขาย ธุรกิจ 19 14 33 
(7) งานบริการ 7 8 15 
(8) รับจ้างทั่วไป 84 83 167 

รวม ประกอบอำชีพ 178 174 352 
    2.2 บวชในศาสนา - - - 
    2.3 ไม่ประกอบอาชีพและไม่ศึกษาต่อ 8 5 13 
    2.4 อื่น ๆ 46 71 117 

รวมไม่ศึกษำต่อท้ังสิ้น 54 76 130 
 

ที่มำของข้อมูล : ประมวลผลจากโปรแกรมข้อมูลนักเรียนรายบุคคล DMC 2015 
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ตำรำงที่ 12 ผลกำรประเมินตำมตัวช้ีวัดตำมแผนปฏิบัติรำชกำร ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2558  
               และ พ.ศ. 2559  

                 ตามพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546     
หมวด 8 การประเมินผลการปฏิบัติราชการ ก าหนดให้ส่วนราชการด าเนินการประเมินผลการปฏิบัติราชการของ
ส่วนราชการ ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 5 ได้ผลคะแนนการด าเนินงานตามตัวชี้วัดตาม
แผนปฏิบัติราชการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 และ 2559  ดังนี้ 

 ระบบรำยงำนผลตัวชี้วัดตำมแผนปฏิบัติรำชกำร หรือ ระบบ ARS (Action plan Report  
System) ทั้ง 4 กลยุทธ์  ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 5  ได้รับรางวัลหน่วยงาน ที่มีผลการ
ปฏิบัติราชการตามแผนปฏิบัติการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2559  ของส านักงานคณะกรรมการการศึกษา  
ขั้นพ้ืนฐานประเภท : ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เป็นอันดับที่ 5 ระดับดีเยี่ยม คะแนน 4.42727  
 

กลยุทธ์ 
ค่ำคะแนน 

ปี 2558 ปี 2559 เพิ่ม ลด 
กลยุทธ์ที่ 1 3.58048 4.49180 0.91132 

กลยุทธ์ที่ 2 4.16398 4.00193 -0.16205 

กลยุทธ์ที่ 3 4.09677 4.14286 0.04609 

กลยุทธ์ที่ 4 4.31429 4.86364 0.54935 

ค่ำคะแนนเฉลี่ย รวม 4.36333 4.42727 0.06394 
 

 ระบบรำยงำนผลตัวชี้วัดตำมค ำรับรองกำรปฏิบัติรำชกำร หรือ ระบบ KRS (KPI Report System) 
ทั้ง 2 มิต ิส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 5  ได้รับรางวัลหน่วยงานที่มีผลการปฏิบัติ
ราชการตามค ารับรองการปฏิบัติราชการ ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2559  ของส านักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานประเภท : ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เป็นอันดับที่ 3 
ระดับดีเยี่ยม คะแนน 4.52843  

กลยุทธ์ 
ค่ำคะแนนรำยมิติ 

ปี 2558 ปี 2559 เพิ่ม ลด 
มิติภายนอก 4.56635 4.47025 -0.09610 

มิติภายใน 4.12000 4.72459 0.60459 

ค่ำคะแนนเฉลี่ย รวม 3.56527 4.52843 0.96316 
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6. แผนผังกำรบริหำรจัดกำรศึกษำข้ันพื้นฐำน ส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำมัธยมศกึษำ เขต 5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ศธ. 

สพฐ. 

ศึกษำธิกำร 

ภำค 2 

ศึกษำธิกำร 

จังหวัด 
สพม. 5 

นักเรียน 

คณะกรรมกำรนิเทศ 
ติดตำมประเมินผลกำร 

จัดกำรศึกษำมัธยมศึกษำ 
เขต 5 
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ส่วนที่ 2 
นโยบำยด้ำนกำรศึกษำ 

 
 นโยบำยรัฐบำลด้ำนกำรศึกษำ ปฏิรูปกำรศึกษำเพ่ืออนำคตประเทศไทยมั่นคง มั่งคัง่ ยั่งยืน  

           ฯพณฯ นำยกรัฐมนตรี พลเอกประยุทธ์ จนัทร์โอชำ ก ำหนดนโยบำยด้ำนกำรศึกษำ ดังนี ้
1. พัฒนำคุณภำพผู้เรียนและส่งเสริมกำรเรียนรู้  

 ปลูกฝังค่านิยม ๑๒ ประการ บนฐานหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  
 ปลูกฝังให้เด็กรักและภูมิใจในความเป็นไทย รู้จักประวัติศาสตร์ชาติไทย และหน้าที่     

ความเป็นพลเมืองที่ดี 
 ยึดเด็กเป็นศูนย์กลางของการพัฒนา มุ่งเน้นการอ่านออก เขียนได้ คิดเป็น มองเห็นอนาคต 
 ปรับหลักสูตรทุกระดับชั้นให้มีความต่อเนื่องกัน มุ่งเน้นการศึกษาเพ่ือการมีงานท า 
 ลดจ านวนรายวิชาอย่างเหมาะสมกับวัย 

2. ลดควำมเหลื่อมล้ ำทำงกำรศึกษำและยกระดับมำตรฐำนกำรศึกษำ  
 สร้างโอกาสให้เข้าถึงบริการทางการเงินเพ่ือการศึกษาให้มากข้ึน  
 สร้างคนเพื่อส่งเสริมระบบเศรษฐกิจในภูมิภาคและพ้ืนที่ของตนเอง  
 สร้างความทัดเทียมทางการศึกษา โดยจัดการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม และสื่อดิจิทัล  
 สร้างโอกาสให้เด็กด้อยโอกาสทุกกลุ่มเข้าถึงการจัดบริการการศึกษา 

3. ขับเคลื่อนกำรปฏิรูปกำรศึกษำทั้งระบบ  
 แต่งตั้งคณะกรรมการนโยบายและพัฒนาการศึกษา เพ่ือขับเคลื่อนการพัฒนาการศึกษา  

ยกระดับคุณภาพการศึกษา และวางรากฐานการปฏิรูปการศึกษาทั้งระบบ 
4. พัฒนำครู  

 สร้างกระบวนการเรียนรู้อย่างมีคุณค่าให้เกิดคุณภาพต่อตัวเด็กอย่างแท้จริง  
 สร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างครู ผู้ปกครอง และเด็ก เพ่ือให้เด็กเรียนรู้อย่างมีความสุข  
 วางแผนผลิตและพัฒนาครูอย่างเป็นระบบ  
 แก้ไขปัญหาหนี้สินครู 

5. ผลิตและพัฒนำก ำลังคนเพื่อรองรับกำรพัฒนำประเทศ  
 บูรณาการการศึกษาท้ังระบบให้เกิดประโยชน์สูงสุดในการผลิตและพัฒนาก าลังคน  
 ผลิตก าลังคนสายอาชีพให้สอดคล้องกับความต้องการของตลาดแรงงาน สอดรับกับทิศทาง    

การพัฒนาประเทศ และท้องถิ่น  
 ปรับภาพลักษณ์อาชีวศึกษาให้เป็นที่นิยม  
 ปฏิรูปการอุดมศึกษาในการวางแผนผลิตก าลังคน เน้นความเข้มแข็งทางวิชาการและวิชาชีพ  
 ส่งเสริมการวิจัยและพัฒนานวัตกรรมในทุกระดับการศึกษา 

6. เตรียมควำมพร้อมเข้ำสู่ประชำคมอำเซียน  
 พัฒนาก าลังคนให้เป็นแรงงานที่มีฝีมือ สามารถท างานได้ทั้งในและต่างประเทศ  
 เพ่ิมคุณวุฒิให้กับแรงงานไทย  
 พัฒนาความช านาญในการประกอบอาชีพ การใช้เทคโนโลยี และการใช้ทักษะ 

ภาษาต่างประเทศ ให้กับก าลังคน 
 ส่งเสริมใหป้ระชาชนเรียนรู้ภาษา ขนบธรรมเนียมประเพณีและวัฒนธรรมของประเทศเพ่ือนบ้าน 
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7. ส่งเสริมกำรมีส่วนร่วมของทุกภำคส่วนในกำรจัดกำรศึกษำและส่งเสริมกำรเรียนรู้ตลอดชีวิต  
 ส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนของสังคมรวมตัวกันเป็นเครือข่ายและมีส่วนรับผิดชอบในการจัด 

การศึกษา  
 ส่งเสริมแหล่งการเรียนรู้ผ่านแหล่งการเรียนรู้ต่าง ๆ เช่น พิพิธภัณฑ์  
 ส่งเสริมให้ปราชญ์ชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมในการถ่ายทอดความรู้  

8. ส่งเสริมระบบธรรมำภิบำลในวงกำรศึกษำ  
 สร้างคน สร้างสังคม และสร้างชาติให้ต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น 

 

 แผนกำรศึกษำแห่งชำติ พ.ศ. 2560-2579 
พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติพ.ศ. ๒๕๔๒ และที่แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๕ 

พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. ๒๕๔๖ และ กฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการ
ส านักงานเลขาธิการสภาการศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. ๒๕๔๖ ได้ก าหนดให้ส านักงานเลขาธิการสภา
การศึกษามีหน้าที่ในการพิจารณาเสนอแผนการศึกษาแห่งชาติ ที่บูรณาการศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม และกีฬากับ
การศึกษาทุกระดับ และด้วยเหตุที่แผน การศึกษาแห่งชาติฉบับปรับปรุง (พ.ศ. ๒๕๕๒ – ๒๕๕๙) จะสิ้นสุดในปี
พ.ศ. ๒๕๕๙ ดังนั้น ส านักงานเลขาธิการสภาการศึกษาจึงได้จัดท าแผนการศึกษาแห่งชาติพ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๗๙ 
ซึ่ง เป็นแผนระยะยาว ๒๐ ปีเพ่ือเป็นแผนแม่บทส าหรับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องน าไปใช้เป็นกรอบ แนวทางในการ
พัฒนาการศึกษา 

 

วิสัยทัศน์(Vision) 
“คนไทยทุกคนได้รับการศึกษาและเรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างมีคุณภาพ ด ารงชีวิต อย่างเป็นสุข สอดคล้องกับหลัก

ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และการเปลี่ยนแปลงของ โลกศตวรรษท่ี ๒๑” 
 

แผนกำรศึกษำ แห่งชำติได้วำงเป้ำหมำยไว้  ๒  ด้ำน คือ 

เป้าหมายด้านผู้เรียน (Learner Aspirations) โดยมุ่งพัฒนาผู้เรียนทุกคนให้มีคุณลักษณะและทักษะการ
เรียนรู้ในศตวรรษที่ ๒๑ (3Rs8Cs) ประกอบด้วย ทักษะและ คุณลักษณะต่อไปนี้ 

✥ 3Rs ได้แก่ การอ่านออก (Reading) การเขียนได ้(Writing) และการคิดเลขเป็น (Arithmetics) 
✥ 8Cs ได้แก่ ทักษะด้านการคิดอย่างมีวิจารณญาณ และทักษะในการแก้ปัญหา (Critical Thinking 

and Problem Solving) ทักษะด้านการสร้างสรรค์และนวัตกรรม (Creativity and Innovation) ทักษะด้าน
ความเข้าใจต่างวัฒนธรรม ต่างกระบวนทัศน์ (Cross – cultural Understanding) ทักษะด้านความร่วมมือ การ
ท างานเป็นทีม และภาวะผู้น า (Collaboration, Teamwork and Leadership) ทักษะด้านการสื่อสาร 
สารสนเทศ และการรู้เท่าทันสื่อ (Communications, Information and Media Literacy) ทักษะด้าน
คอมพิวเตอร์และ เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (Computing and ICT Literacy) ทักษะอาชีพ และ
ทักษะ การเรียนรู้(Career and Learning Skills) และความมีเมตตา กรุณา มีวินัย คุณธรรม จริยธรรม 
(Compassion) 

แผนการศึกษาแห่งชาติได้ก าหนดยุทธศาสตร์ ในการพัฒนาการศึกษาภายใต้๖ ยุทธศาสตร์หลักที่
สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ๒๐ ปีเพ่ือให้ แผนการศึกษาแห่งชาติบรรลุเป้าหมายตามจุดมุ่งหมาย วิสัยทัศน์และ
แนวคิดการจัดการศึกษา ดังนี้ 
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ยุทธศำสตร์ที่ ๑ : การจัดการศึกษาเพ่ือความมั่นคงของสังคมและประเทศชาติ มีเป้าหมาย ดังนี้ 
  1.๑ คนทุกช่วงวัยมีความรักในสถาบันหลักของชาติ  และยึดมั่นการปกครองระบอบ 

ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 
1.๒ คนทุกช่วงวัยในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้และพ้ืนที่ พิเศษได้รับ 

การศึกษาและเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ 
1.๓ คนทุกช่วงวัยได้รับการศึกษา การดูแลและป้องกันจากภัยคุกคามในชีวิต รูปแบบใหม่ 

 

ยุทธศำสตร์ที่ ๒ : การผลิตและพัฒนาก าลังคน การวิจัย และนวัตกรรรม เพ่ือสร้าง ขีดความสามารถใน
การแข่งขันของประเทศ มีเป้าหมาย ดังนี้ 

๒.๑ ก าลังคนมีทักษะที่ส าคัญจ าเป็นและมีสมรรถนะตรงตามความต้องการของ ตลาดงานและ 
การพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ 

๒.๒ สถาบันการศึกษาและหน่วยงานที่จัดการศึกษาผลิตบัณฑิตที่มีความเชี่ยวชาญและเป็นเลิศ 
เฉพาะด้าน 

๒.๓ การวิจัยและพัฒนาเพื่อสร้างองค์ความรู้ และนวัตกรรมที่สร้างผลผลิตและ มูลค่าเพ่ิมทาง 
เศรษฐกิจ 

 

ยุทธศำสตร์ที่ ๓ : การพัฒนาศักยภาพคนทุกช่วงวัย และการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ มีเป้าหมาย ดังนี้ 
๓.๑ ผู้เรียนมีทักษะและคุณลักษณะพ้ืนฐานของพลเมืองไทย และทักษะและ คุณลักษณะที่ 

จ าเป็นในศตวรรษที่ ๒๑ 
๓.๒ คนทุกช่วงวัยมีทักษะ ความรู้ความสามารถ และสมรรถนะตามมาตรฐาน การศึกษาและ 

มาตรฐานวิชาชีพ และพัฒนาคุณภาพชีวิตได้ตามศักยภาพ 
๓.๓ สถานศึกษาทุกระดับการศึกษาสามารถจัดกิจกรรม/กระบวนการเรียนรู้ตาม หลักสูตรอย่าง 

มีคุณภาพและมาตรฐาน 
๓.๔ แหล่งเรียนรู้ สื่อต าราเรียน นวัตกรรม และสื่อการเรียนรู้มีคุณภาพและ มาตรฐาน และ 

ประชาชนสามารถเข้าถึงได้โดยไม่จ ากัดเวลาและสถานที่ 
๓.๕ ระบบและกลไกการวัด การติดตาม และประเมินผลมีประสิทธิภาพ 
๓.๖ ระบบการผลิตครู อาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา ได้มาตรฐานระดับ สากล 
๓.๗ ครู อาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา ได้รับการพัฒนาสมรรถนะตาม มาตรฐาน 

 

ยุทธศำสตร์ที่ ๔ : การสร้างโอกาส ความเสมอภาค และความเท่าเทียมทางการศึกษา มีเป้าหมาย ดังนี้ 
๔.๑ ผู้เรียนทุกคนได้รับโอกาสและความเสมอภาคในการเข้าถึงการศึกษาที่มี คุณภาพ 
๔.๒ การเพ่ิมโอกาสทางการศึกษาผ่านเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการศึกษาส าหรับ คนทุกช่วงวัย 
๔.๓ ระบบข้อมูลรายบุคคลและสารสนเทศทางการศึกษาที่ครอบคลุม ถูกต้อง เป็นปัจจุบัน เพื่อ 

การวางแผนการบริหารจัดการศึกษา การติดตามประเมิน และรายงานผล 
 

ยุทธศำสตร์ที่ ๕ : การจัดการศึกษาเพ่ือสร้างเสริมคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับ  สิ่งแวดล้อม มีเป้าหมาย 
ดังนี้ 

๕.๑ คนทุกช่วงวัย มีจิตส านึกรักษ์สิ่งแวดล้อม มีคุณธรรม จริยธรรม และ น าแนวคิดตาม 
หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่การปฏิบัติ 

๕.๒ หลักสูตร แหล่งเรียนรู้ และสื่อการเรียนรู้ที่ส่งเสริมคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับ สิ่งแวดล้อม  
คุณธรรม จริยธรรม และการน าแนวคิดตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่ การปฏิบัติ 

๕.๓ การวิจัยเพื่อพัฒนาองค์ความรู้และนวัตกรรมด้านการสร้างเสริมคุณภาพชีวิต ที่เป็นมิตรกับ 
สิ่งแวดล้อม 
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ยุทธศำสตร์ที่ ๖ : การพัฒนาประสิทธิภาพของระบบบริหารจัดการศึกษา มีเป้าหมาย ดังนี้ 
๖.๑ โครงสร้าง บทบาท และระบบการบริหารจัดการการศึกษามีความคล่องตัว ชัดเจน และ 

สามารถตรวจสอบได ้
๖.๒ ระบบการบริหารจัดการศึกษามีประสิทธิภาพและประสิทธิผลส่งผลต่อ คุณภาพและ 

มาตรฐานการศึกษา 
๖.๓ ทุกภาคส่วนของสังคมมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาท่ีตอบสนองความต้องการ ของ 

ประชาชนและพ้ืนที่ 
๖.๔ กฎหมายและรูปแบบการบริหารจัดการทรัพยากรทางการศึกษารองรับ ลักษณะที่แตกต่างกัน  

ของผู้เรียน สถานศึกษา 
๖.๕ ระบบบริหารงานบุคคลของครู อาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษามีความ เป็นธรรม สร้าง 

ขวัญก าลังใจ และส่งเสริมให้ปฏิบัติงานได้อย่างเต็มตามศักยภาพ 
 

 นโยบำยด้ำนกำรศึกษำข้ันพื้นฐำน กระทรวงศึกษำธิกำร  
ด้วยราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันศุกร์ที่ 16 ธันวาคม 2559 สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิรา 

ลงกรณบดินทรเทพยวรางกูร ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าแต่งตั้งให้นายธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์ เป็น
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการและหม่อมหลวงปนัดดา ดิศกุล เป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ 
ซึ่งในวันที่ 20  ธันวาคม 2559 นายธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการและ
รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการทั้งสองท่าน พลเอก สุรเชษฐ์ ชัยวงศ์ และหม่อมหลวงปนัดดา ดิศกุล ได้
มอบนโยบายและจุดเน้นเชิงนโยบายกระทรวงศึกษาธิการ โดยมีสาระส าคัญ 

1. น้อมน ำแนวพระรำชด ำริ สืบสานพระราชปณิธานและพระบรมราโชบายด้านการศึกษา  
ของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช และสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณบดินทร 
เทพยวรางกูร มาขับเคลื่อนงานด้านการศึกษาให้เกิดเป็นรูปธรรม เพราะพระราชปณิธานของพระองค์ท่านถือเป็น
พรอันสูงสุด และมอบเป็นนโยบาย เพ่ือเป็นแนวทางในการปฏิบัติแก่หน่วยงานในสังกัด ดังนี้ 

  1) พระบรมราโชบายด้านการศึกษาของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทร 
เทพยวรางกูร มีใจความส าคัญว่า (1) “การศึกษาต้องมุ่งสร้างพ้ืนฐานให้แก่ผู้เรียนใน 2 ด้าน คือ ส่งเสริมให้ 
นักเรียนมีทัศนคติที่ถูกต้อง (2) การศึกษาต้องมุ่งสร้างพ้ืนฐานชีวิตหรืออุปนิสัยที่มั่นคงเข้มแข็ง อาทิ การสร้าง 
บุคลิกและอุปนิสัยที่ดีงาม (Character Education)” 

2) สืบสานพระราชปณิธานด้านการศึกษาของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพล 
อดุลยเดชที่ทรงมีแนวพระราชกระแสฯ ทรงพระราชทานในวโรกาสต่าง ๆ เกี่ยวกับนักเรียน คร ูและการศึกษา 
(1) นักเรียน  “ครูต้องสอนให้เด็กนักเรียนมีน้ าใจ เช่น คนเรียนเก่งช่วยติวเพ่ือนที่เรียนล้าหลัง มิใช่สอนให้เด็กคิด
แต่จะแข่งขัน (Compete) กับเพ่ือน เพ่ือให้คนเก่งได้ล าดับดี ๆ เช่น สอบได้ที่หนึ่งของชั้นแต่ต้องให้เด็กแข่งขันกับ
ตนเอง” (11 มิ.ย.2555) “ครูไม่จ าเป็นต้องมีความรู้ทางเทคโนโลยีมาก แต่ต้องมุ่งปลูกฝังความดีให้นักเรียน 
ชั้นต้น ต้องอบรมบ่มนิสัยให้เป็นพลเมืองดี เด็กโตก็ต้องท าเช่นกัน” (6 มิ.ย.2555) “เราต้องฝึกหัดให้นักเรียนรู้จัก
ท างานร่วมกันเป็นกลุ่มเป็นหมู่คณะมากขึ้นจะได้มีความสามัคคี รู้จักดูแลช่วยเหลือซึ่งกันและกัน เอ้ือเฟ้ือเผื่อแผ่
ความรู้และประสบการณ์แก่กัน” (5 ก.ค.2555) “ท าเป็นตัวอย่างให้นักเรียนเป็นคนดี นักเรียนรักครู ครูรัก
นักเรียน” (9 ก.ค.2555) (2) ครู“เรื่องครูมีความส าคัญไม่น้อยกว่านักเรียน ปัญหาหนึ่ง คือ การขาดครูเพราะ 
จ านวนไม่พอ และครูย้ายบ่อย ดังนั้น ก่อนคัดเลือกเด็กที่จะพัฒนาต้องพัฒนาครูก่อน ให้พร้อมที่จะสอนเด็ก       
ให้ได้ผลตามที่ต้องการ จึงจะต้องคัดเลือกครูและพัฒนาครู ต้องตั้งฐานะในสังคมของครูให้เหมาะสม และ        
ปลูกจิตส านึกโดยใช้ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง วิธีการคือ การให้ทุนและอบรม กล่าวคือ ต้องมีความรู้ทาง
วิชาการในสาขาที่เหมาะสมที่จะสอน ต้องอบรมวิธีการสอนให้มีประสิทธิภาพ มีความเป็นครูที่แท้จริง คือมีความ
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รักความเมตตาต่อเด็ก ควรเป็นครูท้องที่เพ่ือจะได้มีความผูกพันและคิดที่จะพัฒนาท้องถิ่นที่เกิดของตนไม่คิดย้าย
ไปย้ายมา” (11 มิ.ย.2555) “ต้องปรับปรุงครู ครูจะอายุ 40-50 ปี ก็ต้องเรียนใหม่ ต้องปฏิวัติครูอย่างจริงจัง” 
(6 มิ.ย.2555)“ปัญหาปัจจุบันคือ ครูมุ่งเขียนงานวิทยานิพนธ์ เขียนต าราส่งผู้บริหารเพ่ือให้ได้ต าแหน่งและ
เงินเดือนสูงขึ้น แล้วบางทีก็ย้ายไปที่ใหม่ ส่วนครูที่มุ่งการสอนหนังสือกลับไม่ได้อะไรตอบแทนระบบไม่ยุติธรรม เรา
ต้องเปลี่ยนระเบียบตรงจุดนี้ การสอนหนังสือต้องถือว่าเป็นความดีความชอบหากคนใดสอนดี ซึ่งส่วนมากคือมี
คุณภาพและปริมาณ ต้องมี reward” (5 ก.ค.2555)  “ครูบางส่วนเวลาสอนนักเรียนจะสอนไม่หมดแต่เก็บไว้
บางส่วน หากนักเรียนต้องการรู้ทั้งหมดวิชา ก็ต้องเสียเงินไปสมัครเรียนพิเศษกับครูท่านนั้น จะเป็นการสอนใน
โรงเรียนหรือส่วนตัวก็ตาม” (5 ก.ค.2555) 
 

2. กำรด ำเนินกำรตำมแผนยุทธศำสตร์ชำติ ระยะ 20 ปี กระทรวงศึกษาธิการจะด าเนินการ 
ตามแผนยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ 20 ปี (พ.ศ.2560-2579)ภายใต้วิสัยทัศน์ “ประเทศมีความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน 
เป็นประเทศพัฒนาแล้ว ด้วยการพัฒนาตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” ซึ่งได้ก าหนดไว้ในรัฐธรรมนูญฯ โดย
ยึดยุทธศาสตร์ชาติเป็นจุดเน้นด้านการศึกษาท่ีจะด าเนินการ 6 ด้าน คือ 

  (1) ความมั่นคง 
  (2) การสร้างความสามารถในการแข่งขัน 
  (3) การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน 
  (4) การสร้างโอกาสความเสมอภาคและเท่าเทียมกันทางสังคม 
  (5) การสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
  (6) การปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ 

 

 นโยบำยส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน  
วิสัยทัศน์  

“การศึกษาขั้นพ้ืนฐานของประเทศไทย มีคุณภาพและมาตรฐานระดับสากล บนพื้นฐานของความเป็นไทย” 

พันธกิจ 

1. ส่งเสริมและสนับสนุนให้ประชากรวัยเรียนทุกคนได้รับการศึกษาอย่างทั่วถึง และมีคุณภาพ 
2. ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรม มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ตามหลักสูตรและค่านิยมหลัก

ของคนไทย 12 ประการ 
3. พัฒนาระบบบริหารจัดการที่เน้นการมีส่วนร่วม เพื่อเสริมสร้างความรับผิดชอบต่อคุณภาพการศึกษา

และบูรณาการจัดการศึกษา 

เป้ำหมำย 

 เพ่ือให้การจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐานของประเทศไทย มีคุณภาพและมาตรฐานระดับสากลบนพื้นฐานของ
ความเป็นไทย ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน จึงก าหนดเป้าหมาย ดังนี้ 

1.  ผู้เรียนระดับก่อนประถมศึกษา และระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐานทุกคนมีพัฒนาการเหมาะสมตามวัยมี 
คุณภาพและทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21 

2. ประชากรวัยเรียนทุกคนได้รับโอกาสในการศึกษาขั้นพ้ืนฐานอย่างทั่วถึง มีคุณภาพ และเสมอภาค 
3.  ครูและบุคลากรทางการศึกษา มีสมรรถนะตรงตามสายงาน และมีวัฒนธรรมการท างานที่มุ่งเน้น 

ผลสัมฤทธิ์ 
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4.  ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา ส านักบริหารงานการศึกษาพิเศษ และสถานศึกษา มีประสิทธิภาพและ 
เป็นกลไกขับเคลื่อนการศึกษาขั้นพ้ืนฐานตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง สู่คุณภาพระดับมาตรฐานสากล 

5.  ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน เน้นการท างานแบบบูรราการ มีเครือข่ายการบริหาร 
จัดการ บริหารแบบมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วนในการจัดการศึกษา กระจายอ านาจและความรับผิดชอบสู่ส านักงาน
เขตพ้ืนที่การศึกษา และสถานศึกษา 

6.  พ้ืนที่พิเศษ ได้รับการพัฒนาคุณภาพการศึกษาและพัฒนารูปแบบการจัดการศึกษาท่ีเหมาะสมตาม 
บริบทของพื้นที่ 

7.  หน่วยงานทุกระดับพัฒนาสื่อ เทคโนโลยี และระบบข้อมูลสารสนเทศเพ่ือการบริหารจัดการศึกษา 
อย่างมีประสิทธิภาพ 

8. หน่วยงานทุกระดับ มีงานวิจัยที่สามารถน าผลไปใช้ในการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา 

มียุทธศาสตร์ในการด าเนินงานดังนี้ 
ยุทธศาสตร์ที่ 1 จัดการศึกษาเพ่ือความมั่นคง 
ยุทธศาสตร์ที่ 2 พัฒนาคุณภาพผู้เรียน และส่งเสริมการจัดการศึกษาเพ่ือสร้างขีดความสามารถในการ

แข่งขัน 
ยุทธศาสตร์ที่ 3 ส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา 
ยุทธศาสตร์ที่ 4 ขยายโอกาสการเข้าถึงบริการทางการศึกษาและการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ 
ยุทธศาสตร์ที่ 5 จัดการศึกษาเพ่ือเสริมสร้างคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
ยุทธศาสตร์ที่ 6 พัฒนาระบบบริหารจัดการและส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา 
 

 นโยบำยกำรพัฒนำกำรศึกษำ ระดับภำค  (กลุ่มจังหวัดภำคกลำงตอนบน ๒)  
พ.ศ.๒๕๖๐ – ๒๕๖4 

             การพัฒนาการศึกษากลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน ๒ (พ.ศ.๒๕๖๐ – ๒๕๖4) มุ่งเน้นพัฒนาประชาชน
ทั้งปวงในพื้นท่ีให้ได้รับโอกาสเท่าเทียมกันที่จะรับการศึกษาขั้นพ้ืนฐานอย่างทั่วถึง และตอบสนองปัญหาและความ
ต้องการของสังคมในด้านคุณภาพการศึกษา และคุณภาพมาตรฐานการบริหารจัดการศึกษาของสถานศึกษา สร้าง
ความเชื่อมั่นแก่สังคมและชุมชนว่า สามารถพัฒนาเยาวชนให้เป็นคนที่มีความรู้ มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ และมี
คุณธรรม พ่ึงพาตนเองได้ มีทักษะที่ส าคัญส าหรับศตวรรษที่ 21 อย่างรอบด้านเพื่อเป็นทุนไว้สร้างงาน สร้างรายได้ 
และพร้อมรับการเปลี่ยนแปลงของบริบท และการพัฒนาของพ้ืนที่กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน 2 และประเทศ 
เพ่ือให้การจัดการศึกษาสามรถน าพาการพัฒนาท้องถิ่นและประเทศไปสู่การพัฒนาที่ยั่งยืนได้ จึงได้ก าหนด       
ทิศทางการพัฒนาการศึกษากลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน 2 ไว้ดังนี้ 
 

วิสัยทัศน์ (VISION) 
  “การจัดการศึกษาในกลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน 2 มีการจัดและพัฒนาคุณภาพการศึกษาให้ประชาชน
ได้รับการศึกษาขั้นพ้ืนฐานอย่างทั่วถึง ครบถ้วน เหมาะสม และได้รับการพัฒนาทักษะที่ส าคัญส าหรับศตวรรษที่ 21 
อย่างรอบด้าน” 
 

พันธกิจ (MISSION) 
1. มุ่งเสริมสร้างความพร้อมในการจัดการศึกษาอย่างมีคุณภาพของสถานศึกษาของครู หลักสูตร 

กระบวนการจดกิจกรรมการเรียนรู้ การวัดและประเมินผล รวมทั้งสื่อและเทคโนโลยีเพ่ือการเรียนรู้ 
2. มุ่งจัดและประสานความร่วมมือในการจัดการศึกษาเพ่ือให้เด็กละเยาวชนทุกคนได้รับการศึกษาและ 

ได้รับการดูแลช่วยเหลือจนจบการศึกษาข้ันพื้นฐาน 
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3. มุ่งพัฒนาการศึกษาเชิงสร้างสรรค์ ที่เน้นการพัฒนาและใช้ทักษะด้านการคิด วิเคราะห์ สร้างสรรค ์
เป็นแกนในการขับเคลื่อนและพัฒนาทักษะที่ส าคัญในศตวรรษท่ี 21 

4. ใช้กระบวนการเสริมสร้างวัฒนธรรมเป็นแนวทางส าคัญในการขับเคลื่อนคุณภาพการศึกษา           
ทั้งวัฒนธรรมการบริหาร การจัดกระบวนการเรียนรู้ กระบวนการพัฒนาคุณธรรมและค่านิยมที่พึงประสงค์ และ
แนวปฏิบัติในการอยู่ร่วมกันในสถานศึกษา 
 

เป้ำประสงค์ (GOALS) 
๑. เยาวชนวัยเรียนทุกคนได้รับการศึกษาข้ันพื้นฐาน และประชาชนได้รับการส่งเสริมการเรียนรู้ที่ 

เหมาะสมกับการด าเนินชีวิต 
๒. ผู้เรียนมีทักษะที่จ าเป็นส าหรับสังคมโลกท่ีมีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลาโดยเฉพาะทักษะการคิด 

วิเคราะห์สร้างสรรค์ การสื่อสาร การใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่ มีวินัย ซื่อสัตย์ รับผิดชอบ พ่ึงพาตนเอง ร่วมมือ 
ชว่ยเหลือผู้อื่น รู้จักหน้าที่ และเป็นคนดีของสังคม และมีทักษะสามารถประกอบอาชีพ       ที่เหมาะสมกับสังคมที่
เปลี่ยนแปลง 

๓. ครู นักเรียนและประชาชนพึงพอใจต่อการจัดการศึกษา 
ตัวช้ีวัด (KPI) 

1. ประชาชนในวัยเรียนได้รับการศึกษาข้ันพื้นฐานร้อยละ 100 
2. คะแนนเฉลี่ย O-Net ทุกระดับสูงกว่าค่าเฉลี่ยประเทศ และมีล าดับการเปรียบเทียบระดับภาคท่ีสูงขึ้น 
3. มีคะแนนเฉลี่ยการทดสอบ PISA สูงกว่าค่าเฉลี่ยประเทศ และมีล าดับการเปรียบเทียบระดับภาคที่สูงขึ้น 
4. ผู้ส าเร็จการศึกษาสายอาชีพ มีงานท าร้อยละ 100  
5. ครู นักเรียน นักศึกษา และประชาชนมีความพึงพอใจต่อคุณลักษณะของผู้เรียนไม่น้อยกว่าร้อยละ 90  

ของแต่ละกลุ่ม 
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      ส่วนท่ี 3 

กำรศึกษำสภำพของเขตพื้นที่กำรศึกษำ 
ส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต 5 

 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 5  เป็นหน่วยงานสังกัดส านักงานคณะกรรมการ 

การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน กระทรวงศึกษาธิการ มีอ านาจหน้าที่ในการด าเนินงานให้เป็นไปตามอ านาจหน้าที่ของ
คณะกรรมการเขตพ้ืนที่การศึกษา การบริหารและการจัดการการศึกษาในสังกัดระดับมัธยมศึกษา ซึ่งคลอบคลุมพ้ืนที่ 
4 จังหวัด ได้แก่ จังหวัดสิงห์บุรี  จังหวัดอ่างทอง จังหวัดชัยนาท และจังหวัดลพบุรี ปัจจุบันส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษามัธยมศึกษา  เขต 5 มีโรงเรียนในสังกัดจ านวน 64 โรงเรียน  มีนักเรียนรวมทั้งสิ้น 51,792 คน ในการ
ก าหนดทิศทางการจัดการศึกษาของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 5 โดยจัดให้มี แผนปฏิบัติการ 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 5 ซึ่งการระดมความคิดจาก
ผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้เสียในการด าเนินงานของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 5 มาร่วมในการ
วางแผนจัดท าการวิเคราะห์ โดยผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ประกอบด้วย 

1. บุคลากรของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา ตั้งแต่ผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
มัธยมศึกษา เขต 5 รองผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 5 ผู้อ านวยการกลุ่ม หน่วย 
เจ้าหน้าที่ด้านนโยบายและแผน ศึกษานิเทศก์และเจ้าหน้าที่ด้านอื่น  ๆ 

2. ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอ่ืน ๆ ในเขตพ้ืนที่การศึกษา ได้แก่ กรรมการและผู้ทรงคุณวุฒิ  ก.ต.ป.น.  
และประธานเครือข่ายส่งเสริมประสิทธิภาพการมัธยมศึกษาจังหวัดสิงห์บุรี ลพบุรี ชัยนาท และอ่างทอง 

  จาก SWOT ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 5 พบว่ามีจุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส 
และอุปสรรค ดังนี้ 
 

จุดแข็ง (Strengths) 
1. โครงสร้างองค์กรสายงานบังคับบัญชามีความชัดเจน 
2. การด าเนินงานมีความเข้มแข็งมีการก าหนดบทบาทหน้าที่และแบ่งสายงานบังคับบัญชา 

ชัดเจนมีความคล่องตัวในการด าเนินงานให้บรรลุเป้าหมาย 
3. มีการกระจายอ านาจสู่สหวิทยาเขต 
4. การติดต่อสื่อสารกับสถานศึกษาทุกแห่งใช้ระบบเครือข่าย  i-Office ระบบ Internet และ 

ระบบอ่ืน ๆ อย่างหลากหลาย รวดเร็ว และมีประสิทธิภาพ 
5. บุคลากรเป็นผู้มีความรู้ ความสามารถในการปฏิบัติงานตามภารกิจหน้าที่ 
6. ครูมีความรู้ความสามารถสอนตรงตามวิชาเอก 
7. มีกลยุทธ์ วิสัยทัศน์ พันธกิจในการบริหารงานที่ชัดเจน 
8. มีการกระจายอ านาจการบริหารและการมีส่วนร่วมสอดคล้องกับมาตรฐาน 
9. มีการก าหนดนโยบายค่านิยมในการท างานร่วมกันและมุ่งผลสัมฤทธิ์ 
10.  มีกระบวนการระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนที่เข้มแข็ง 
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จุดอ่อน (Weaknesses) 
1. ความรับผิดชอบตามโครงสร้างการบริหารงานของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา  

เขต 5 มีขอบเขตความรับผิดชอบที่กว้างขวางมาก ท าให้การติดต่อประสานงานต่าง ๆ เป็นไปอย่างไม่สะดวก 
ส่งผลต่อประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการบริหารจัดการศึกษา  

2. บุคลากรแต่ละกลุ่มงานบุคคลไม่ครบตามกรอบงาน 
3. การด าเนินงานตามโครงการบางช่วงบางเวลาไม่เหมาะสม 
4. ครูมีภาระงานที่นอกเหนือจากการเรียนการสอนมาก จึงไม่สามารถจัดการเรียนการสอนได้ 

ตามท่ีหลักสูตรก าหนด 
5. มีโครงการอบรมพัฒนาครูที่หลากหลายจ านวนมาก ส่งผลให้ครูต้องท้ิงห้องเรียนไม่สามารถ 

จัดการเรียนการสอนได้อย่างเต็มที่ 
6. ขาดแคลนบุคลากรที่มีความรู้ด้านช่างเทคนิค ICT 
7. เครือข่ายส่งเสริมประสิทธิภาพการจัดการศึกษามัธยมศึกษาจังหวัด 4 จังหวัด ยังไม่ชัดเจน 

 
 โอกำส (Opportunities) 

1. หน่วยงานภายนอกให้การสนับสนุนงบประมาณ ครูและบุคลากรในการพัฒนาการศึกษา 
จ านวนมากอย่างต่อเนื่อง ผู้รับบริการทุกฝ่ายให้ความไว้วางใจการบริหารจัดการของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 5 

2. นโยบายการกระจายอ านาจของการศึกษาในกรณีทุกคนได้รับการศึกษาอย่างเท่าเทียมกัน 
ตามนโยบายเรียนฟรี 

3. มีสถานประกอบการที่เอ้ือต่อการมีงานท าของประชากรวัยแรงงานและส่งเสริมการจัด 
การศึกษาของสถานศึกษาท่ีอยู่ใกล้เคียง 

4. สภาพพ้ืนที่เป็นสังคมเกษตรโรงเรียนส่งเสริมการด าเนินงานตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจ 
พอเพียง 

5. มีแหล่งเรียนรู้ แหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติ วัฒนธรรม และประวัติศาสตร์ที่ส าคัญ 
หลายแห่ง และมีประเพณีวัฒนธรรมที่หลากหลาย 
อุปสรรค (Threats) 

1. นโยบายมีการเปลี่ยนแปลงบ่อยมาก และเกิดความไม่แน่นอนทางการเมืองท าให้น ามาซึ่ง 
การปฏิบัติงานไม่ต่อเนื่อง 

2. ภาวะเศรษฐกิจที่สูงขึ้นท าให้ภาระค่าใช้จ่ายของส่วนมากมีอาชีพรับจ้างฐานะยากจน 
3. การย้ายถิ่นฐานของผู้ปกครองนักเรียน ส่งผลต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและการศึกษาต่อ 

ลดลง 
4. เทคโนโลยีมีพัฒนาการที่รวดเร็วและเปลี่ยนแปลงมาก โดยเฉพาะระบบ Social Network  

ส่งผลให้เยาวชนมีค่านิยมในการบริโภคและมีพฤติกรรมเสี่ยง 
5. การมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาน้อย 
6. โรงเรียนได้รับงบประมาณจากต้นสังกัดไมเ่พียงพอ 
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 สรุปควำมคิดเห็นและข้อเสนอแนะ 

สรุปความคิดเห็นและข้อเสนอแนะของสถานศึกษาและผู้มีส่วนได้เสียในการจัดการศึกษาที่มีต่อ 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 5 ที่ควรเร่งด าเนินการ 
 

ด้ำนควำมคิดเห็น  

 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 5 ควรพัฒนาคุณภาพการศึกษาในการจัดการ
เรียนรู้เพ่ือพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณลักษณะและจุดเน้นตามช่วงวัยทุกรูปแบบ โดยปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม และ
เน้นพัฒนาคุณภาพผู้เรียนให้เต็มตามศักยภาพมีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพ้ืนฐานสู่ความเป็นเลิศใน
ศตวรรษท่ี 21 การเข้าถึงโอกาสจัดการศึกษาของผู้เรียนให้ทั่วถึง การจัดกิจกรรมที่กระทบเวลาเรียน ลดภาระงาน
ครู คืนครูให้นักเรียนและตรงตามสาระการเรียนรู้ ส่วนการเพ่ิมโอกาสเข้าถึงการจัดการศึกษาแก่ผู้เรียนค่อนข้างมี
ความพร้อมในด้านนโยบายและมีโครงสร้างการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล  
 

ด้ำนข้อเสนอแนะ 
 ครูควรได้รับการพัฒนาสมรรถนะครูในด้านต่าง ๆ ทีห่ลากลาย  
 การพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาควรมีผู้มีส่วนร่วมในการบริหารจัดการ และด าเนินการ 

อย่างต่อเนื่อง และเสริมสร้างขวัญก าลังใจและความสัมพันธ์ระหว่างครูและบุคลากรทางการศึกษา 
 ส่งเสริมให้มีการสร้างสื่อนวัตกรรม การใช้เทคโนโลยีเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการจัดการเรียน 

การสอน และทดแทนการขาดอัตราก าลังครูครูที่สอนไม่ตรงตามวิชาเอก และมีเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานเฉพาะหน้าที่
เพ่ือลดภาระงานนอกเหนือจากงานสอน 

 สร้างความตระหนักให้กับผู้บริหารสถานศึกษาในการให้ความส าคัญกับการส่งเสริมให้ 
ผู้เรียนเกิดทักษะด้านการเรียนภาษาท่ีสองเพ่ือการติดต่อสื่อสาร และการตัดสินใจแก้ปัญหาเฉพาะหน้า 

 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 5 ควรมีแนวทางพัฒนาคุณภาพผู้เรียนที่ 
แตกต่างกัน ตามบริบทของแต่ละสถานที่มา เช่นบางโรงเรียนไม่มีโอกาสคัดเลือกนักเรียนที่มีความสามารถเข้าเรียน
เป็นโรงเรียนที่ต้องรองรับนักเรียนที่พลาดโอกาสเข้าโรงเรียนอื่น ๆ ดังนั้นการที่จะพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณภาพเท่ากัน
เป็นไปได้ค่อนข้างล าบาก   

 ส่งเสริมให้นักเรียนเรียนรู้จากการปฏิบัติจริงด้วยตนเอง และมีทักษะในศตวรรษท่ี ๒๑  
โดยเฉพาะอย่างยิ่งทักษะในการสื่อสาร ทั้งภาษาไทย และภาษาอังกฤษ ทักษะอาชีพ และทักษะในการด าเนินชีวิต   
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ส่วนที่ 4 
กำรขับเคลื่อนนโยบำยสู่กำรปฏิบัติ ปีงบประมำณ พ.ศ. 2561 

ของส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำมัธยมศกึษำ เขต 5 
 

 

ค่ำนิยมองค์กร (STI : Core Values) 
 
“มีจิตมุ่งบริกำร  ท ำงำนเป็นทีม  ยึดม่ันควำมถูกต้องดีงำม” 

  S : Service Mind   =  มีจิตมุ่งบริการ 
  T : Team Work    =  ท างานเป็นทีม  
  I : Integrity      =  ยึดมั่นความถูกต้องดีงาม  

วิสัยทัศน์ (Vision)  
 

“ส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต 5  พัฒนำคุณภำพกำรศึกษำตำมเกณฑ์มำตรฐำนสำกล 
บนพื้นฐำนควำมเป็นไทย ภำยใต้กำรมีส่วนร่วมของทุกภำคส่วน”  

 

พันธกิจ (Mission)  

1. ยกระดับคุณภาพการศึกษาสู่มาตรฐานสากลบนพื้นฐานความเป็นไทย 
2. พัฒนาคุณภาพตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
3. บริหารจัดการโดยยึดหลักธรรมาภิบาลภายใต้การกระจายอ านาจและการมีส่วนร่วม 

กลยุทธ์  (Strategic Issues)  

1. พัฒนาคุณภาพผู้เรียนในระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  
2. เพิ่มโอกาสการเข้าถึงบริการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานให้ทั่วถึง ครอบคลุมผู้เรียน ให้ได้รับโอกาสในการ

พัฒนาเต็มตามศักยภาพและมีคุณภาพ   
3. พัฒนาคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม  
4. พัฒนาคุณภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา  
5. พัฒนาระบบการบริหารจัดการและการมีส่วนร่วม  

 
เป้ำประสงค์ (Goal)  

1. พัฒนาผู้เรียนให้มีความสามารถเต็มตามศักยภาพ มีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน และ
มาตรฐานสากลในศตวรรษที่ 21 

2. ผู้เรียนมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามหลักสูตรและค่านิยมหลักของไทย  
3. ผู้เรียนทุกคนได้รับการศึกษาข้ันพ้ืนฐานอย่างเท่าเทียม ทั่วถึงและเสมอภาค 
4. ครู ผู้บริหาร และบุคลากรทางการศึกษามีสมรรถนะ จรรยาบรรณ และมาตรฐานวิชาชีพ 
5. บริหารจัดการโดยยึดหลักธรรมาภิบาลภายใต้การกระจายอ านาจและการมีส่วนร่วม 
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 จุดเน้นส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต 5   
 

ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 5 ได้ก าหนดทิศทางการพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
ขั้นพ้ืนฐาน เพื่อเป็นแนวทางการบริหารจัดการศึกษาให้บรรลุเป้าหมาย มีคุณภาพและประสิทธิภาพ  ดังนี้ 
 
 จุดเน้นที่ 1 ด้ำนผู้เรียน นักเรียนดัง (High Quality Students : HQS) 
 

๑. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนจากการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-NET) มีค่าเฉลี่ย        
สูงกว่าระดับประเทศ และคะแนนเฉลี่ยรวมทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้เพิ่มข้ึนไม่น้อยกว่าร้อยละ 3 

2.  ร้อยละ 100 ของผู้เรียนมีทักษะการใช้ภาษาอังกฤษในการสื่อสาร ทักษะการคิดวิเคราะห์              
 การคิดค านวณ  ทักษะการแก้ปัญหา ทักษะชีวิต และทักษะในการใช้เทคโนโลยี  

3.  ร้อยละ 100 ของผู้เรียนมีทักษะในการอ่าน และเขียน ในระดับอ่านคล่อง เขียนคล่อง  
 และท่องอาขยานได้ตามเกณฑ์ระดับช่วงชั้น 

4.  ร้อยละ 100 ของผู้เรียนมีคุณธรรมจริยธรรม คุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามหลักสูตร และปฏิบัติ 
 ตามค่านิยมหลักของคนไทย  ๑๒  ประการ รวมทั้งมีจิตส านึกในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ 
 สิ่งแวดล้อม และห่างไกลยาเสพติด ประยุกต์ใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในการด าเนินชีวิต 

5.  ร้อยละ 100 ของผู้เรียนมีทักษะพ้ืนฐานด้านศิลปะ ดนตรี กีฬา และอาชีพ  
6.  เด็กท่ีมีความต้องการพิเศษอย่างน้อย ร้อยละ ๘๐ ได้รับการพัฒนาศักยภาพเป็นรายบุคคลด้วย   

 รูปแบบที่หลากหลาย โดยแยกประเภทกลุ่มเป้าหมาย 
7.  ร้อยละ 100 ของนักเรียนมีทักษะแห่งศตวรรษท่ี 21 จากการเรียนรู้ในการปฏิบัติจริงตามสภาพ   

 ความต้องการ และบริบทของแต่ละพ้ืนที่ 
8.  ร้อยละ 100 ของนักเรียนที่จบการศึกษาภาคบังคับได้รับโอกาสในการศึกษาต่อขั้นพ้ืนฐานเพิ่มขึ้น 
 
จุดเน้นที่ 2   ด้ำนผู้บริหำรสถำนศึกษำและครู บุคลำกรดี (High Quality Personals : HQP) 
๑. ผู้บริหำรสถำนศึกษำทุกโรงเรียน 

๑.๑  มีความสามารถบริหารงานวิชาการให้มีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล ตามแนวทาง 
       การจัดการศึกษาในศตวรรษที่ ๒๑ 
๑.๒  มีการบริหารจัดการโดยใช้หลักธรรมาภิบาล และบริหารจัดการสถานศึกษาโดยยึดหลัก      
       School Based Management (SBM) อย่างเข้มแข็งและมีประสิทธิภาพ 

  ๑.๓  สามารถใช้ภาษาอังกฤษในการสื่อสาร ได้ระดับ A๑ ของมาตรฐาน CEFR 
  ๑.๔  มีความสามารถใช้เทคโนโลยีเพ่ือการบริหาร สื่อสาร และการเรียนรู้  
                            และเข้าอบรมหลักสูตร TEPE Online   
  ๑.๕  มีคุณวุฒิทางลูกเสือไม่น้อยกว่าผู้บังคับบัญชาลูกเสือขั้นสูง (วูดแบดจ์ ๒ ท่อน) 
  ๑.๖  นิเทศและสังเกตการสอนของครูทุกคน อย่างน้อยภาคเรียนละ ๑ ครั้ง 
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 ๒. ครูผู้สอนทุกคน 
๒.๑  มีแผนพัฒนาตนเอง ( ID Plan ) และมีการพัฒนาตามแผน อย่างน้อย ปีละ ๒ ครั้ง 
๒.๒  ครูจัดกระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 

  ๒.3  มีงานวิจัยในชั้นเรียน สือ่ นวัตกรรม อย่างน้อยปีละ ๑ เรื่อง  
  ๒.4  สามารถใช้ภาษาอังกฤษในการสื่อสารในระดับ A ๑ ส าหรับครูทั่วไป  
                            และ B ๒ ส าหรับครูผู้สอนภาษาอังกฤษ ตามมาตรฐาน CEFR 
  ๒.5  ได้รับการนิเทศภายในและสังเกตการสอน อย่างน้อยภาคเรียนละ ๑ ครั้ง 

๒.6  มีความสามารถใช้เทคโนโลยีเพ่ือการสื่อสาร การเรียนรู้ และเข้าอบรม 
                 หลักสูตร TEPE  Online   

2.7  ครูและบุคลากรทางการศึกษาได้รับการพัฒนาตามมาตรฐานวิชาชีพ 
 

จุดเน้นที่ 3  ด้ำนสถำนศึกษำ องค์กรเด่น (High Quality Organization : HQO)  
               สถำนศึกษำทุกแห่งด ำเนินกิจกรรมได้ครบทุกด้ำน  

1. สร้างจิตส านึกและวินัยในการบริหารจัดการตามโรงเรียนมาตรฐานสิ่งแวดล้อม 
และโรงเรียนปลอดขยะ (Zero Waste School) อย่างมีประสิทธิภาพและยั่งยืน 

2. มีระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนที่ได้มาตรฐานส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน และ
อัตราการออกกลางคันลดลง 

3. มีระบบประกันคุณภาพภายในที่มีประสิทธิผล 
4. มีระบบฐานข้อมูลสารสนเทศของนักเรียน ครู และสถานศึกษา ที่ใช้ข้อมูลร่วมกันอย่างมีประสิทธิภาพ 
5. มีการปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตรให้สอดคล้องกับนโยบายของ ส านักงานคณะกรรมการการศึกษา 

ขั้นพ้ืนฐาน กระทรวงศึกษาธิการ และเทียบเคียงกับหลักสูตรมาตรฐานสากล 
6. มีผลการปฏิบัติงานที่เป็นเลิศ (Best Practices) 
7. ใช้ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ICT) ในการบริหารจัดการและการเรียนรู้ 
8. สถานศึกษาน้อมน าหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกต์ใช้ในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
9. สถานศึกษาผ่านการประเมินด้านคุณธรรมและความโปร่งใสตรวจสอบได้ (โรงเรียนสุจริต) 
10.  สถานศึกษามีการบริหารจัดการโดยใช้กิจกรรมสภานักเรียนในการด าเนินงาน 
11.  สถานศึกษามีกระบวนการวัดและประเมินผลด้วยวิธีการที่หลากหลาย 
12.  สถานศึกษาที่สอนนักเรียนในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นได้รับการเตรียมความพร้อมในการ 

 ประเมินระดับนานาชาติตามโครงการ PISA 
13.  สถานศึกษาและส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาร่วมกันส่งเสริมสนับสนุนให้ผู้ปกครอง ชุมชน สังคม  

 มีส่วนร่วมในการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน 
14.  ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามีระบบการบริหารงานบุคคลที่มีประสิทธิภาพ 
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ส่วนที่ 5 
กรอบแผนงำน / งบประมำณ 

และโครงกำรประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2561 

 
 
กรอบแผนงำน/งบประมำณ  

ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 5 ได้ก าหนดกรอบยุทธศาสตร์และเป้าหมายความส าเร็จ
ตามยุทธศาสตร์ของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน และกระทรวงศึกษาธิการ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
และใช้แผนในการขับเคลื่อนนโยบายไปสู่การปฏิบัติอย่างรูปธรรม โปร่งใส ตรวจสอบได้ การด าเนินการพิจารณา 
ในรูปของคณะกรรมการ โดยก าหนดโครงการ / กิจกรรมที่ส าคัญในการด าเนินงานโครงการต่าง ๆ ให้สอดคล้อง
กับกลยุทธ์และจุดเน้น  

ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 5 ได้รับการจัดสรรงบประมาณประจ าปี พ.ศ.2561 จาก
ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน เป็นค่าบริหารจัดการพัฒนาคุณภาพการศึกษาตามนโยบายและ
ยุทธศาสตร์ของส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  ในวงเงิน 8,000,000 บำท (แปดล้านบาทถ้วน) 
จัดสรรตามภาระงาน ดังนี้ 

 
1. งบตำมภำระงำนและเพิ่มกลยุทธ์   จ ำนวน      4,855,695   บำท 

 
2. งบริหำรจัดกำร (งบพื้นฐำน)    จ ำนวน      3,144,305   บำท 

- ค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ/ค่าซ่อมแซม จ านวน     874,200  บาท 
- ค่าจ้างลูกจ้าง    จ านวน  ๑,361,1๐๐ บาท 
- ค่าสาธารณูปโภค    จ านวน     611,200 บาท 
- กรณีฉุกเฉิน / จ าเป็นเร่งด่วน  จ านวน    297,805  บาท 

 
         รวมทั้งสิ้น (1) + (2)  จ ำนวน  8,000,000 บำท  
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สรุปโครงกำร/กิจกรรม ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2561 
 

กลยุทธ์ สพม. 5 จ ำนวนโครงกำร งบประมำณ 

กลยุทธ์ที่ 1 7 โครงการ 765,425 

กลยุทธ์ที่ 2 5 โครงการ 674,000 

กลยุทธ์ที่ 3 1 โครงการ 30,000 

กลยุทธ์ที่ 4 5 โครงการ 1,615,350 

กลยุทธ์ที่ 5 17 โครงการ 4,915,225 

5 กลยุทธ์ 35 โครงกำร 8,000,000 
 
 

กลยุทธ์ที่ 1 พัฒนำคุณภำพผู้เรียนในระดับกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน   
 

ที ่ โครงกำร จ ำนวนเงิน ยุทธศำสตร์ 
สพฐ. ผู้รับผิดชอบ ภำคผนวก

หน้ำ 
1 ขับเคลื่อนหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่สถานศึกษา   152,700 1 หัทยา/ศน. 1-7 
2 พัฒนาและเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะ      

ที่พึงประสงค์ในสถานศึกษา  100,000 1 ลลิดา/ศน. 8-11 

3 เสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาลในสถานศึกษา 
“โรงเรียนสุจริต” สพม.5  160,000 1 ประชุมพร/

ศน. 12-16 

4 การพัฒนาหลักสูตรและกระบวนการเรียนรู้ สู่คุณลักษณะของ
เด็กไทยในศตวรรษที่ 21  189,900 2 หัทยา/ศน. 17-24 

5 การขับเคลื่อนเวทคณิตแบบอินเดียในระดับชั้นเรียน  50,625 2 อิทธิฤทธ์ิ/
ศน. 25-27 

6 พัฒนาทักษะด้านการอ่าน เขียน คิดวิเคราะห์และส่งเสริมนิสัย      
รักการอ่าน  

62,200 2 นันทพร/
ศน. 28-32 

7 การพัฒนาการจัดการเรียนรู้สะเต็มศึกษา (STEM Education)  50,000 2 สุนทรี/ศน. 33-36 
  รวม 765,425 
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กลยุทธ์ที่ 2 เพิ่มโอกำสกำรเข้ำถึงบริกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำนให้ทั่วถึง ครอบคลุมผู้เรียนให้ได้รับโอกำส 
               ในกำรพัฒนำเตม็ตำมศักยภำพและมีคุณภำพ   
 

ที ่ โครงกำร จ ำนวนเงิน ยุทธศำสตร์ 
สพฐ. 

ผู้รับผิด
ชอบ 

ภำคผนวก
หน้ำ 

8 

การประกวดแข่งขันคัดเลือกตัวแทนนักเรียน ระดับส านักงาน
เขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 5 เข้าร่วมงาน
ศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับระดับภาคกลางและ 
ภาคตะวันออก ครั้งที่ 6๗ ปีการศึกษา 25๖๐ 

430,000 2 รุ่งนภา/
ส่งเสริม 37-40 

9 
พัฒนาความสามารถทางวิชาการนักเรียนผ่านกระบวนการ
แข่งขันทางวิชาการระดับนานาชาติ  ประจ าปี  พ.ศ. 2561  
(รอบแรกระดับเขตพ้ืนที่การศึกษาและรอบสองระดับประเทศ) 

46,000 2 รุ่งนภา/
ส่งเสริม 41-45 

10 
ประชุมเชิงปฏิบัติการสภานักเรียนของส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษามัธยมศึกษา เขต 5 

64,000 4 รุ่งนภา/
ส่งเสริม 46-50 

11 ส่งเสริมโอกาสทางการศึกษาและลดอัตราออกกลางคัน 74,000 4 ริญดา/
ส่งเสริม 51-57 

12 
ขับเคลื่อนเพ่ือพัฒนาศักยภาพระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน 
ปีการศึกษา 2560  

60,000 4 
กมล
ชนก/

ส่งเสริม 
58-61 

 
รวม 674,000 

   
 
 
 
กลยุทธ์ที่ 3 พัฒนำคุณภำพชีวิตท่ีเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม  
 

ที ่ โครงกำร จ ำนวนเงิน ยุทธศำสตร์ 
สพฐ. 

ผู้รับผิดช
อบ 

ภำคผนวก
หน้ำ 

13 
การสร้างจิตส านึกในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม (การบริหารจัดการขยะ) 

30,000 5 รุ่งนภา/
ส่งเสริม 62-65 

 
รวม 30,000 
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กลยุทธ์ที่ 4 พัฒนำคุณภำพครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ   
 

ที ่ โครงกำร จ ำนวนเงิน ยุทธศำสตร์ 
สพฐ. ผู้รับผิดชอบ ภำคผนวก

หน้ำ 

14 
การพัฒนาศักยภาพครูด้านงานทะเบียนและวัดผลด้วย
โปรแกรม SGS 

75,350 3 อิทธิฤทธ์ิ/ศน. 66-68 

15 
เสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและจรรยาบรรณวิชาชีพส าหรับ
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา และสร้างเครือข่าย
วินัยในสถานศึกษา 

300,000 3 ญาณิศา/
บุคคล 69-73 

16 
ประชุมสัมมนาข้าราชการและลูกจ้างประจ าอาวุโส  
ประจ าปี 2561 

450,000 3 ญาณิศา/
บุคคล 74-77 

17 ส่งเสริมประสิทธิภาพการบริหารจัดการกลุ่มบริหารงานบุคคล 250,000 3 ญาณิศา/
บุคคล 78-83 

18 
พัฒนาศักยภาพและเสริมสร้างขวัญและก าลังใจข้าราชการครู
และบุคลากรทางการศึกษา 

540,000 3 ญาณิศา/
บุคคล 84-90 

 
รวม 1,615,350 

   
 
 
กลยุทธ์ที่ 5 พัฒนำระบบกำรบริหำรจัดกำรและกำรมีส่วนร่วม  
 

ที ่ โครงกำร จ ำนวนเงิน ยุทธศำสตร์ 
สพฐ. ผู้รับผิดชอบ ภำคผนวก 

หน้ำ 

19 
บริหารปัจจัยพื้นฐานและส่งเสริมความสะดวกการจัด
การศึกษาส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาให้มีประสิทธิภาพ 

3,144,305 6 อก./การเงิน 91-94 

20 ส่งเสริม และพัฒนาการด าเนินงานประกันคุณภาพการศึกษา 80,000 6 สุนทรี/ศน. 95-100 

21 การนิเทศการจัดการศึกษาท้ังระบบ 300,000 6 อิทธิฤทธ์/
ศน. 101-104 

22 
สานพลังประชารัฐ กับการนิเทศ ติดตาม การพัฒนาและ
ยกระดับคุณภาพการจัดการศึกษา 

30,000 6 ชิวาภรณ/์
ศน. 105-109 

23 

พัฒนาและสร้างเครือข่ายการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล
และนิเทศการศึกษา สู่สัมฤทธิผลการบริหารและการจัด
การศึกษาท่ีเป็นเลิศ  ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต ๕ (ก.ต.ป.น.) 

150,000 6 ชิวาภรณ/์
ศน. 110-114 

24 การพัฒนาโรงเรียนไอซียู สู่ยุคไทยแลนด์ 4.0 60,000 6 นันทพร/
ศน. 115-118 

25 
พัฒนาระบบบริหารเครือข่ายส่งเสริมประสิทธิภาพการจัดการ
มัธยมศึกษา 4 จังหวัด 

80,000 6 นันทพร/
ศน. 119-123 

26 
การตรวจสอบภายในและการประเมินผลการบริหาร
งบประมาณของโรงเรียนในสังกัด ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 

205,920 6 พิสมัย/
ตรวจสอบ 124-132 
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ที ่ โครงกำร จ ำนวนเงิน ยุทธศำสตร์ 
สพฐ. ผู้รับผิดชอบ ภำคผนวก 

หน้ำ 

27 
การพัฒนาศักยภาพผู้ปฏิบัติงานการเงินและพัสดุใน
สถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา 
เขต ๕ 

100,000 6 การเงิน 133-136 

28 ส่งเสริมการน านโยบายสู่การปฏิบัติ 300,000 6 นโยบาย 
และแผน 137-150 

29 จัดท าแผนป้องกันและปราบปรามการทุจริต  50,000 1 นโยบาย 
และแผน 

151-154 

30 การจัดวางระบบควบคุมภายใน 25,000 6 นุชรี/
อ านวยการ 155-158 

31 สืบสานอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีไทย 60,000 6 นุชรี/
อ านวยการ 

159-162 

32 พัฒนาองค์กรสู่ความเป็นเลิศ 10,000 6 นุชรี/
อ านวยการ 

163-169 

33 
ประชุมส่งเสริมความร่วมมือและพัฒนาการบริหารจัดการ
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 5 

200,000 6 บุณยนุช/
อ านวยการ 170-173 

34 กิจกรรม 5 ส. สพม.5  20,000 6 บุณยนุช/
อ านวยการ 

174-180 

35 เสริมสร้างภาพลักษณ์ด้วยการประชาสัมพันธ์ 100,000 6 บุณยนุช/
อ านวยการ 

181-185 

 
รวม 4,915,225 

   

 
รวมงบประมำณทั้งหมด 8,000,000 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 : สพม.5 
 

40 

ส่วนที่ 6 
กำรบริหำรแผนสู่กำรปฏิบัติ 

 
แผนปฏิบัติการ ประจ าปี พ.ศ. 2561 เป็นเครื่องมือในการปฏิบัติงานที่สอดคล้องกับนโยบายของ 

รัฐบาล กระทรวงศึกษาธิการ ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ยุทธศาสตร์การปฏิรูปการศึกษา และ
กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน 2 เพ่ือการด าเนินงานให้ประสบผลส าเร็จ สามารถที่จะผลักดันการท างานของกลไก
ที่ส าคัญให้บรรลุผลลัพธ์ตามที่ตั้งเป้าหมาย เพ่ือให้เกิดการปฏิบัติและสร้างความเป็นปึกแผ่นให้เกิดขึ้น และให้
ผู้เกี่ยวข้องมีความรู้สึกเป็นเจ้าของและมีส่วนร่วม ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 5 จึงได้ก าหนด
แนวทางในการด าเนินงานสู่ความส าเร็จ และกระบวนการน าแผนสู่การปฏิบัติ ดังนี้ 

 กระบวนกำรกำรบริหำรแผนสู่กำรปฏิบัติ 
1. การสร้างความตระหนักให้บุคลากรที่เกี่ยวข้องทุกฝ่ายทุกระดับเกิดความตระหนักและ 

เห็นความส าคัญของการจัดท าแผน โดยกระบวนการจัดท าเอกสารประชาสัมพันธ์และการประชุมชี้แจง 
2. การแต่งตั้งผู้รับผิดชอบในการขับเคลื่อนแผนงานโครงการตามแผนปฏิบัติการประจ าปี 

งบประมาณ พ.ศ. 2561  โดยมีผู้ร่วมรับผิดชอบทั้งระดับเขตพ้ืนที่การศึกษาและระดับสถานศึกษา ตลอดจน     
มีผู้แทนจากภาคส่วนต่าง ๆ  เข้ามามีส่วนร่วมในการขับเคลื่อนแผนสู่การปฏิบัติ 

3. การจัดท าแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 โดยกระบวนการมีส่วนร่วม 
จากทุกภาคส่วนทั้งระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา ระดับสถานศึกษา องค์คณะบุคคล ผู้แทนจากคณะกรรมการ
สถานศึกษา ผู้แทนเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา ฯลฯ เพ่ือให้ทุกภาคส่วนเกิดความตระหนักและการมีส่วนร่วม 

4. การจัดท าบันทึกข้อตกลงความร่วมมือระหว่างสถานศึกษาสังกัด กับ ส านักงานเขตพ้ืนที่ 
การศึกษามัธยมศึกษา เขต 5 เพ่ือยกระดับคุณภาพการจัดการศึกษาของสถานศึกษาในสังกัด  ประจ าปี
งบประมาณ 2561 ให้บรรลุวัตถุประสงค์ตามจุดเน้นในแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา ของส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษามัธยมศึกษา เขต 5 และจุดเน้นในการด าเนินงานในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ของส านักงาน
คณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 

5. การสร้างความเข้าใจ และการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์แผนฯ เพ่ือให้เกิดความเข้าใจ และ 
ให้ความร่วมมือสนับสนุนจากทุกภาคส่วน รวมถึงการส่งแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561    
ให้หน่วยงาน,  เครือข่ายคุณภาพการศึกษาและสถานศึกษาใช้เป็นกรอบแนวทางในการด าเนินการ 

6. การนิเทศ ติดตาม ก ากับ การด าเนินการตามแผน โดยตั้งคณะนิเทศ ติดตาม ก ากับการ 
ด าเนินการจากภาคส่วนต่าง ๆ เพ่ือติดตามความก้าวหน้า และให้ค าแนะน าการด าเนินการ ตลอดจนเสนอแนะ
แนวทางในการพัฒนา ปรับปรุงและแก้ไขปัญหาในการด าเนินการ 

7. การก าหนดมาตรการในการรายงานผลการด าเนินการ เพ่ือให้การขับเคลื่อนแผน              
มีความต่อเนื่อง สอดคล้องกับนโยบายทิศทางตลอดจนสถานการณ์ บริบทสิ่งแวดล้อมที่เปลี่ยนไป ตลอดจนทราบ
ความก้าวหน้าในการด าเนินการ จึงก าหนดให้มีการรายงานผลการด าเนินการอย่างน้อยปีละ 3 ครั้ง 

8. การจัดท าเอกสารรายงานสรุปผลการด าเนินการตามแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ  
พ.ศ. 2561 เพ่ือสรุปผลการด าเนินการทั้งหมดทั้งท่ีเป็นจุดเด่น จุดด้อย ปัญหา อุปสรรค ข้อเสนอแนะ 
เพ่ือใช้เป็นแนวทางในการวางแผนในปีต่อไป 
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 ปฏิทินกำรบริหำรแผนสู่กำรปฏิบัติ  

 

ระยะเวลำ แนวปฏิบัติ 

กันยายน 2560 
(1) สพม. แจ้งนโยบาย ทิศทาง การด าเนินงาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 
(2) สพม. แจ้งแนวทางด าเนินการตามกรอบวงเงินงบประมาณ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 

ตุลาคม 2560 
(1) สพม. แจ้งร่างแผนการปฏิบัติการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561  
(2) สพม. ด าเนินการจัดท าโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษา 

พฤศจิกายน 2560 สพม. แจ้งแผนปฏิบัติการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 

15 มกราคม 2561 
สรุปผลการด าเนินงาน ตามโครงการในแผนปฏิบัติการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2561 
ไตรมาสที่ 1 

15 เมษายน 2561 
สรุปผลการด าเนินงาน ตามโครงการในแผนปฏิบัติการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2561 
ไตรมาสที่ 2 

15 กรกฎาคม 2561 
สรุปผลการด าเนินงาน ตามโครงการในแผนปฏิบัติการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2561 
ไตรมาสที่ 3 

15 ตุลาคม 2561 สรุปผลการด าเนินงาน ตามโครงการในแผนปฏิบัติการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2561  

 
ทั้งนี้ การบริหารงบประมาณ ให้ค านึงถึงคามคุ้มค่า คุ้มทุน ประหยัด และเกิดประโยชน์ต่อผู้เรียนสูงสุด  

สอดคล้องกับกลยุทธ์ จุดเน้น และบูรณาการการด าเนินงานให้สอดคล้องกับนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ โดย
การด าเนินงานต้องถูกต้องตามวัตถุประสงค์ของโครงการและระเบียบวิธีการบริหารงบประมาณ การเงิน การคลัง 

 

 

 
  



 

 

 

 

 

  ภาคผนวก   
 

 

 

 
 

 

 

 

 



 

 

 

 

รายละเอียดโครงการ 

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 
 

 

 

 
 

 

 

 

 



 

 Road Map แผนปฏิบัตกิารประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 
ของ ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศกึษา เขต 5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

วิสัยทัศน์ 

พันธกิจ 

กลยุทธ ์

1. พัฒนาคุณภาพ
ผู้เรียนในระดับ
การศึกษาขั้น
พื้นฐาน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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 านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 5  พัฒนาคุณภาพการศึกษาตามเกณฑ์มาตรฐานสากล 
บนพ้ืนฐานความเป็นไทย ภายใต้การมีส่วนร่วมของทกุภาคส่วน 

2. เพิ่มโอกาสการ
เข้าถึงบริการการศึกษา
ขั้นพื้นฐานให้ทั่วถึง 
ครอบคลุมผู้เรียน       
ให้ได้รับโอกาสในการ
พัฒนาเต็มตามศักยภาพ
และมีคุณภาพ   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3. พัฒนาคุณภาพ
ชีวิตที่เป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล้อม  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4. พัฒนาคุณภาพ
ครูและบุคลากร
ทางการศึกษา 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

5. พัฒนาระบบการ
บริหารจัดการและ
การมีส่วนร่วม  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศกึษำขั้นพ้ืนฐำน 

1. ความมั่นคง 

2. การสร้างความสามารถ 
ในการแข่งขัน 

3. การพัฒนาและเสริมสร้าง
ศักยภาพคน 

4. ด้านการสร้างโอกาสและ
ความเสมอภาคและความ
เท่าเทียมกันทางสังคม 

6. การปรับสมดุลและ
พัฒนาระบบการบริหาร
จัดการภาครัฐ 

ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี  
(พ.ศ. 2560-2579) 

ยุทธศาสตร์แผนการศึกษาแห่งชาติ 
(พ.ศ. 2560 – 2579) 

จุดเน้นนโยบาย
กระทรวงศึกษาธิการ 

2. ด้านการผลิตและพัฒนาก าลังคน  
การวิจัยและนวัตกรรม เพื่อสร้างขีด
ความสามารถในการแข่งขันของ
ประเทศ 

3. การพัฒนาศักยภาพคนทุกช่วงวัย 
และการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ 

4. การสร้างโอกาส ความเสมอภาค 
และความเท่าเทียมทางการศึกษา 

5. การจัดการศึกษาเพื่อเสริมสร้าง
คุณภาพชีวิตที่เปน็มิตรกับสิ่งแวดล้อม 

6. การพัฒนาประสิทธิภาพของ
ระบบบริหารจัดการศึกษา 

1. การจัดการศึกษาเพ่ือความมั่นคง
ของสังคมและประเทศชาติ 

5. การสร้างการเติบโตบน
คุณภาพชีวิตที่เปน็มิตรกับ
สิ่งแวดล้อม 

ยุทธศาสตร์ส านกังานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพืน้ฐาน 

1. จุดเน้นความมั่นคง 

2. จุดเน้นด้านการผลิตก าลังคน
และความสามารถในการ
แข่งขัน 

3. จุดเน้นด้านการพัฒนาและ
เสริมสร้างศักยภาพคน 

4. จุดเน้นด้านการสร้างโอกาส 
ความเสมอภาค และความเท่า
เทียมกันทางสังคม 

5. จุดเน้นด้านการสร้างเสริม
คุณภาพชีวิตประชาชนที่เป็น
มิตรกับสิ่งแวดล้อม 

6. จุดเน้นการพัฒนาระบบ
และการบริหารจัดการ 

1. จัดการศึกษาเพ่ือความมั่นคง 

2. พัฒนาคุณภาพผู้เรียนและ
ส่งเสริมการจัดการศึกษาเพ่ือ
สร้างขีดความสามารถในการ
แข่งขัน 

3. ส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนา
ครูและบุคลากรทางการศึกษา 

4. ขยายโอกาสการเข้าถึงบริการ
ทางการศึกษาและการเรียนรู้
อย่างมีคุณภาพ  

5. จัดการศึกษาเพ่ือเสริมสร้าง
คุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล้อม 
6. พัฒนาระบบบริหารจัดการ
และส่งเสริมการมีส่วนร่วม 

1. พัฒนาคุณภาพผู้เรียน
ในระดับการศึกษา      
ขั้นพ้ืนฐาน 

2. เพ่ิมโอกาสการเข้าถึง
บริการการศึกษา        
ขั้นพ้ืนฐานให้ท่ัวถึง 
ครอบคลุมผู้เรียนใหไ้ด้   
รับโอกาสในการพัฒนา   
เต็มตามศักยภาพและ    
มีคุณภาพ 

3. พัฒนาคุณภาพชีวิต   
ทีเ่ป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 

4. พัฒนาคุณภาพครูและ
บุคลากรทางการศึกษา 

5. พัฒนาระบบบริหาร
จัดการและการมีส่วนร่วม 

ความเชื่อมโยงระหว่างยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี ยุทธศาสตร์แผนการศึกษาแห่งชาติ จุดเน้นกระทรวงศึกษาธิการ  
ยุทธศาสตร์ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และ ยุทธศาสตร์ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 2 

ยุทธศาสตร์ สพม.5 



 
 
 

ค ำสั่งส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต ๕ 
ที่  272/2560 

เรื่อง  แต่งตั้งคณะกรรมกำรทบทวนแผนพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำ ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2560-2564)  
และจัดท ำแผนปฏิบัติกำร ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.2561 

ของส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต 5 
--------------------------- 

   ด้วยส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต ๕ จะด ำเนินกำรจัดท ำแผนปฏบิัติกำร ปีงบประมำณ พ.ศ.
2561 และทบทวนแผนพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำ ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2560-2564) เพื่อใช้เป็นแนวทำงในกำรขับเคลื่อนกำรปฏิรูป
กำรศึกษำ นโยบำย ยุทธศำสตรข์องรัฐบำล กระทรวงศึกษำธิกำร ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน และทุกภำคสว่นที่
เก่ียวข้อง และเป็นกรอบทิศทำงในกำรด ำเนินกำรของส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต ๕ และสถำนศึกษำในสังกัด 
และเพื่อให้กำรด ำเนินกำรดังกลำ่ว เป็นไปด้วยควำมเรียบร้อยครอบคลุมภำรกิจกำรขับเคลื่อนกำรศึกษำ ส ำเร็จลลุ่วงไปด้วยดี  จึง
แต่งตั้งคณะท ำงำนทบทวนแผนพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำ ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2560- 2564) และจัดท ำแผนปฏิบัติกำร ประจ ำปี
งบประมำณ พ.ศ.2561 ประกอบด้วย  

1.  คณะกรรมกำรที่ปรึกษำ ประกอบด้วย  
     ๑. นำงมณฑ์ณทัอร วุฒิวิชญำนนัต ์  ผู้อ ำนวยกำร  สพม.๕             ประธำนกรรมกำร 
     ๒. นำงวัฒนำ  โคตรม ี    รองผู้อ ำนวยกำร  สพม.๕                  รองประธำนกรรมกำร 
     3. นำยอธิษฐำน  พันธุ์ค้ำ   รองผู้อ ำนวยกำร  สพม.๕            กรรมกำร 
     4. นำยประกิจ  จุ้ยปำน   รองผู้อ ำนวยกำร  สพม.๕            กรรมกำร 
     5. นำยชูเกียรติ  บุญรอด   รองผู้อ ำนวยกำร  สพม.๕            กรรมกำร 
     6. นำยพรชัย  ยิ้มพงษ ์    กรรมกำรและผู้ทรงคุณวุฒิ  ก.ต.ป.น.                    กรรมกำร 
     7. นำยปรำโมทย์  วฒุิวิชญำนันต ์  กรรมกำรและผู้ทรงคุณวุฒิ  ก.ต.ป.น.                    กรรมกำร 
     8. นำยมงคลธร  บัวประทมุ   กรรมกำรและผู้ทรงคุณวุฒิ  ก.ต.ป.น.                    กรรมกำร 
     9. นำยสัมฤทธิ์  รงค์ทอง   กรรมกำรและผู้ทรงคุณวุฒิ  ก.ต.ป.น.                    กรรมกำร 
    10. นำงสำวอุสำ  กลบัหอม   ผู้อ ำนวยกำรกลุ่มนโยบำยและแผน             กรรมกำรและเลขำนกุำร 

2.  คณะท ำงำนด ำเนินกำร   
 ๑. นำงมณฑ์ณทัอร วุฒิวิชญำนนัต์  ผู้อ ำนวยกำร  สพม.๕         ประธำนคณะท ำงำน 
 ๒. นำงวัฒนำ โคตรม ี   รองผู้อ ำนวยกำร  สพม.๕               รองประธำนคณะท ำงำน 
 3. นำยอธิษฐำน  พันธุ์ค้ำ   รองผู้อ ำนวยกำร  สพม.๕         คณะท ำงำน 
 4. นำยประกิจ  จุ้ยปำน   รองผู้อ ำนวยกำร  สพม.๕         คณะท ำงำน 
 5. นำยชูเกียรติ  บุญรอด   รองผู้อ ำนวยกำร  สพม.๕         คณะท ำงำน 

6. ประธำนเครือข่ำยส่งเสริมประสิทธิภำพกำรมัธยมศึกษำ จงัหวัดชัยนำท                              คณะท ำงำน 
7. ประธำนเครือข่ำยส่งเสริมประสิทธิภำพกำรมัธยมศึกษำ จงัหวัดสิงห์บุรี                               คณะท ำงำน 
8. ประธำนเครือข่ำยส่งเสริมประสิทธิภำพกำรมัธยมศึกษำ จงัหวัดลพบุรี                               คณะท ำงำน 
9. ประธำนเครือข่ำยส่งเสริมประสิทธิภำพกำรมัธยมศึกษำ จงัหวัดอ่ำงทอง                             คณะท ำงำน 
10. นำงนนัทพร  มั่นทัพ   ผู้อ ำนวยกำรกลุ่มนิเทศ ติดตำมและประเมินผลฯ      คณะท ำงำน 
11. นำงอรุณี  กลับด ี   ผู้อ ำนวยกำรกลุ่มบริหำรงำนบุคคล        คณะท ำงำน 
12. นำงพิสมัย สีแตง   ผู้อ ำนวยกำรหน่วยตรวจสอบภำยใน                  คณะท ำงำน 
 
        ///13. นำงสิรวลีย์  …… 
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 13. นำงสิรวลีย์  วิเศษกุลพรหม  ผู้อ ำนวยกำรกลุ่มอ ำนวยกำร       คณะท ำงำน 
 14. นำงสำวเกศกัญญำ  อยู่สุข            ผู้อ ำนวยกำรกลุ่มบริหำรงำนกำรเงินและสินทรัพย์      คณะท ำงำน 
 15. นำงฐิตินนัท์  สุวรรณ์หงษ ์  ผู้อ ำนวยกำรกลุ่มส่งเสริมกำรจัดกำรศึกษำ       คณะท ำงำน 

16. นำงชิวำภรณ์  รัตนศีล     ศึกษำนิเทศก์ช ำนำญกำรพิเศษ                คณะท ำงำน 
17. นำงหัทยำ เข็มเพ็ชร     ศึกษำนิเทศก์ช ำนำญกำรพิเศษ                คณะท ำงำน 
18. นำงสำวประชุมพร  ปำนเพชร  ศึกษำนิเทศก์ช ำนำญกำรพิเศษ       คณะท ำงำน 
19. นำงสำวสนุทรี  จันทรส์ ำรำญ  ศึกษำนิเทศก์ช ำนำญกำรพิเศษ       คณะท ำงำน 
20. นำงลลดิำ  ชูชำต ิ   ศึกษำนิเทศก์ช ำนำญกำรพิเศษ       คณะท ำงำน 
21. นำงรัชนวีรรณ  ศรีเอี่ยม  ศึกษำนิเทศก์ช ำนำญกำรพิเศษ       คณะท ำงำน 
22. นำยอทิธิฤทธิ์  พงษป์ิยะรัตน์  ศึกษำนิเทศก์ช ำนำญกำร       คณะท ำงำน 
23. นำงสำวนชุรี ด้วงส ี   นักจัดกำรงำนทั่วไปช ำนำญกำรพิเศษ             คณะท ำงำน 
24. นำงสำวญำณิศำ  แสงสว่ำง  นักทรัพยำกรบุคคลช ำนำญกำรพิเศษ        คณะท ำงำน 
25. นำงกมลชนก  ศรีภักดี   นักวิชำกำรศึกษำช ำนำญกำรพิเศษ       คณะท ำงำน 
26. นำงวัญชุรี  ธปูบชูำกร             นักวิเครำะห์นโยบำยและแผนช ำนำญกำรพิเศษ       คณะท ำงำน 
27. นำงสำวขวัญตำ  ชื่นกุศล            นักวิเครำะห์นโยบำยและแผนช ำนำญกำร                 คณะท ำงำน 
28. นำงสำวกุลภัสสรณ์  วชิรำตรียำกุล   นักวิเครำะห์นโยบำยและแผนปฏิบัติกำร                       คณะท ำงำน 
29. นำงสำวธีรำพร  เกตุส ำรำญ  ลูกจ้ำงชัว่ครำว         คณะท ำงำน 

 33. นำงสำวอุสำ กลับหอม  ผู้อ ำนวยกำรกลุ่มนโยบำยและแผน          คณะท ำงำนและเลขำนกุำร 
 31. นำงสำวอุไรภรณ์  พุฒหอม                  นักวิเครำะห์นโยบำยและแผนช ำนำญกำร        คณะท ำงำน/ผู้ช่วยเลขำฯ 
 มีหน้ำที่  ศึกษำวิเครำะห์นโยบำยรัฐบำล แผนบริหำรรำชกำรแผน่ดิน และนโยบำยของกระทรวงศึกษำธิกำร ยุทธศำสตร์
และกลยุทธ์ของส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน เพื่อน ำไปสู่กำรจัดท ำแผนปฏบิัตกิำร ประจ ำปีงบประมำณ  
พ.ศ. ๒๕61 และทบทวนแผนพฒันำคุณภำพกำรศึกษำ ระยะ 5 ปี ดังนี้  

2.  คณะท ำงำนจัดท ำเอกสำรและประสำนงำน  มีหนำ้ที่ จัดท ำเอกสำรข้อมูลและประสำนกำรด ำเนินงำน จัดเตรียมสถำนที่
อำหำรและอ ำนวยควำมสะดวกตลอดกำรประชุมให้เป็นไปดว้ยควำมเรียบร้อย ประกอบด้วย 

1.  นำงสำวอุสำ  กลบัหอม           ผู้อ ำนวยกำรกลุ่มนโยบำยและแผน               หัวหน้ำคณะท ำงำน 
2.  นำงวัญชุรี  ธูปบชูำกร                  นักวิเครำะห์นโยบำยและแผนช ำนำญกำรพิเศษ                 คณะท ำงำน 
3.  นำงสำวขวัญตำ  ชื่นกุศล          นักวิเครำะห์นโยบำยและแผนช ำนำญกำร                   คณะท ำงำน 
4.  นำงสำวกุลภัสสรณ์  วชิรำตรียำกุล     นักวิเครำะห์นโยบำยและแผนปฏิบัติกำร                 คณะท ำงำน 
5.  นำงสำวธีรำพร  เกตุส ำรำญ  ลูกจ้ำงชัว่ครำว           คณะท ำงำน 
6.  นำงสำวอุไรภรณ์  พุฒหอม                   นักวิเครำะห์นโยบำยและแผนช ำนำญกำร          เลขำนุกำร/คณะท ำงำน 

 ขอให้ผู้ได้รับกำรแต่งตั้ง ปฏิบตัหิน้ำที่เป็นไปด้วยควำมเรียบร้อย บรรลุวัตถุประสงค์ และขับเคลื่อนสู่ควำมส ำเร็จตำม
นโยบำยและเป้ำหมำยกำรพัฒนำด้ำนกำรศึกษำตำมเป้ำหมำยทีว่ำงไว ้

  สั่ง  ณ  วันที่  26  กันยำยน  พ.ศ. ๒๕60                                                                                                
                                                                                     
                                                                               
                                                                                                                                                                                                             

                                                                 (นำงมณฑ์ณัทอร  วุฒิวิชญำนันต์) 
          ผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต ๕ 



 
 
 

ค ำสั่งส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต ๕ 
ที่   306/2560 

เรื่อง  แต่งตั้งคณะท ำงำนจัดท ำแผนปฏิบัติกำร ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.2561 
ของส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต 5 

--------------------------- 
   ด้วยส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต ๕ จะด ำเนินกำรจัดท ำแผนปฏิบัติกำร ปีงบประมำณ 
พ.ศ.2561 เพื่อใช้เป็นแนวทำงในกำรขับเคลื่อนกำรปฏิรูปกำรศึกษำ นโยบำย ยุทธศำสตร์ของรัฐบำล กระทรวงศึกษำธิกำร  
ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน และทุกภำคส่วนที่เกี่ยวข้อง และเป็นกรอบทิศทำงในกำรด ำเนินกำรของ 
ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต ๕ และสถำนศึกษำในสังกัด และเพ่ือให้กำรด ำเนินกำรดังกล่ำว เป็นไปด้วย
ควำมเรียบร้อยครอบคลุมภำรกิจกำรขับเคลื่อนกำรศึกษำ ส ำเร็จลุล่วงไปด้วยดี  จึงแต่งตั้งคณะท ำงำนจัดท ำแผนปฏิบัติกำร  
ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.2561 ประกอบด้วย    

1. นำงวัฒนำ โคตรม ี รองผู้อ ำนวยกำร  สพม.๕                   ประธำนคณะท ำงำน 
รักษำรำชกำรแทน ผู้อ ำนวยกำร สพม. 5 

 2. นำยชูเกียรติ  บุญรอด   รองผู้อ ำนวยกำร  สพม.๕         คณะท ำงำน 
3. นำงนันทพร  มั่นทัพ   ผู้อ ำนวยกำรกลุ่มนิเทศ ติดตำมและประเมินผลฯ      คณะท ำงำน 
4. นำงอรุณี  กลับดี   ผู้อ ำนวยกำรกลุ่มบริหำรงำนบุคคล        คณะท ำงำน 
5. นำงพิสมัย  สีแตง   ผู้อ ำนวยกำรหน่วยตรวจสอบภำยใน                 คณะท ำงำน 

 6. นำงสิรวลีย์  วิเศษกุลพรหม  ผู้อ ำนวยกำรกลุ่มอ ำนวยกำร        คณะท ำงำน 
 7. นำงสำวเกศกัญญำ  อยู่สุข            ผู้อ ำนวยกำรกลุ่มบริหำรงำนกำรเงินและสินทรัพย์       คณะท ำงำน 
 8. นำงฐิตินันท์  สุวรรณ์หงส์   ผู้อ ำนวยกำรกลุ่มส่งเสริมกำรจัดกำรศึกษำ        คณะท ำงำน 

9. นำงวัญชุรี  ธูปบูชำกร             นักวิเครำะห์นโยบำยและแผนช ำนำญกำรพิเศษ        คณะท ำงำน 
 10. นำงสำวอุสำ   กลับหอม  ผู้อ ำนวยกำรกลุ่มนโยบำยและแผน          คณะท ำงำนและเลขำนุกำร 
 11. นำงสำวอุไรภรณ์  พุฒหอม       นักวิเครำะห์นโยบำยและแผนช ำนำญกำร    คณะท ำงำน/ผู้ช่วยเลขำฯ 

 มีหน้ำที ่ วิเครำะห์และพิจำรณำโครงกำร/กิจกรรมที่เสนอของบประมำณ เพ่ือน ำไปสู่กำรจัดท ำแผนปฏิบัติกำร 
ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕61 ให้สอดคล้องและสนองนโยบำยของกระทรวงศึกษำธิกำร ยุทธศำสตร์และกลยุทธ์ของ
ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน  

 ขอให้ผู้ได้รับกำรแต่งตั้ง ปฏิบัติหน้ำที่เป็นไปด้วยควำมเรียบร้อย บรรลุวัตถุประสงค์ และขับเคลื่อนสู่ควำมส ำเร็จ
ตำมนโยบำยและเป้ำหมำยกำรพัฒนำด้ำนกำรศึกษำตำมเป้ำหมำยที่วำงไว้ 

  สั่ง  ณ  วันที่  16  พฤศจิกำยน  พ.ศ. ๒๕60                                                                                            
                                                                                       
                                                                               
                              

      (นำงวัฒนำ   โคตรมี) 
                       รองผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต ๕ รักษำรำชกำรแทน 
        ผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต ๕ 
    
                                                                                                                                    



 

 
ผู้จัดท ำ 

 
 
 
ที่ปรึกษำ  

 
1. นางวัฒนา โคตรม ี         รองผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 5                 

    รักษาราชการแทน ผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 5 
 2. นายชูเกียรติ  บุญรอด     รองผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 5        
 3. นางสาวอุสา กลับหอม   ผู้อ านวยการกลุ่มนโยบายและแผน  
     
 
คณะผู้จัดท ำ    

   
- คณะกรรมการทบทวนแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2560-2564) และ 

จัดท าแผนปฏิบัติการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 5 
- คณะท างานจัดท าแผนปฏิบัติการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา

มัธยมศึกษา เขต 5 

 

จัดพิมพ์และเรียบเรียง      
      
 นางสาวอุไรภรณ์  พุฒหอม  นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช านาญการ 
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