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     แผนปฏิบัติการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560  ของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 29 ฉบับนี้ จัดท าขึ้นเพ่ือใช้เป็นเครื่องมือในการปฏิบัติงานของบุคลากรในสังกัด            
ซึ่งคณะกรรมการด าเนินงานได้ยึดถือแนวนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ ส านักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน และน าแผนพัฒนาการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึ กษา
มัธยมศึกษา เขต 29 (พ.ศ. 2559 – 2562) มาเป็นแผนแม่บทในการจัดท าแผนปฏิบัติการ ประจ าปีขึ้น 
โดยได้พิจารณาตามลักษณะพ้ืนที่ ความจ าเป็น ของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา  เขต 29 
เป็นหลัก ทั้งนี้ ด้วยมุ่งหวังให้ประชากรวัยเรียนในพื้นท่ีที่รับผิดชอบได้รับการศึกษาขั้นพ้ืนฐานอย่างทั่วถึง
และมีคุณภาพ 

 

 แผนปฏิบัติการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 เล่มนี้ ได้รับความเห็นชอบจากที่ประชุม
คณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดอุบลราชธานี เรียบร้อยแล้ว จึงหวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะเป็นประโยชน์   
ต่อการปฏิบัติภารกิจของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 29 ให้ส าเร็จตามวัตถุประสงค์  
อย่างมีประสิทธิภาพต่อไป จึงขอขอบคุณผู้มีส่วนเกี่ยวข้องมา ณ โอกาสนี้ 
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ส่วนที่ 1 
สภาพทั่วไป 

 
 
 ส ำนักเขตพ้ืนที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำเขต 29 จัดตั้งขึ้นตำมพระรำชบัญญัติระเบียบบริหำร
รำชกำรกระทรวงศึกษำธิกำร พ.ศ.2546 แก้ไขเพ่ิมเติมโดยพระรำชบัญญัติระเบียบบริหำรรำชกำรกระทรวง 
ศึกษำธิกำร (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2553 อยู่ในกำรก ำกับดูแลของส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐ ำน       
มีอ ำนำจหน้ำที่ดังนี้ 
 

 1. อ ำนำจหน้ำที่ตำมกฎหมำยว่ำด้วยระเบียบบริหำรรำชกำรกระทรวงศึกษำธิกำร  มำตรำ 37 
ให้มีส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ เพ่ือท ำหน้ำที่ในกำรด ำเนินกำรให้เป็นไปตำมอ ำนำจหน้ำที่ของ
คณะกรรมกำรตำมที่ก ำหนดไว้ในมำตรำ 36 และให้มีอ ำนำจหน้ำที่เกี่ยวกับกำรศึกษำตำมที่ก ำหนดไว้      
ในกฎหมำยนี้หรือกฎหมำยอื่น และมีอ ำนำจหน้ำที่ ดังนี้ 
 1) อ ำนำจหน้ำที่ในกำรบริหำรและกำรจัดกำรศึกษำ และพัฒนำสำระของหลักสูตร
กำรศึกษำให้สอดคล้องกับหลักสูตรแกนกลำงกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำนของส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำ
ขั้นพ้ืนฐำน 
 2) อ ำนำจหน้ำที่ในกำรพัฒนำงำนด้ำนวิชำกำรและจัดให้มีระบบประกันคุณภำพภำยใน
สถำนศึกษำร่วมกับสถำนศึกษำ 
 3) รับผิดชอบในกำรพิจำรณำแบ่งส่วนรำชกำรภำยในสถำนศึกษำของสถำนศึกษำและ
ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ 
 4) ปฏิบัติหน้ำที่อ่ืนตำมที่กฎหมำยก ำหนด 
 

 2. อ ำนำจหน้ำที่ตำมประกำศกระทรวงศึกษำธิกำร เรื่อง กำรแบ่งส่วนรำชกำรภำยใน
ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ พ.ศ. 2553 ดังนี้ 
 1) จัดท ำนโยบำย แผนพัฒนำ และมำตรฐำนกำรศึกษำของเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ              
ให้สอดคล้องกับนโยบำย มำตรฐำนกำรศึกษำ แผนกำรศึกษำ แผนพัฒนำกำรศึกษำขั้นพื้นฐำนและควำมต้องกำร
ของท้องถิ่น 
 2) วิเครำะห์กำรจัดตั้งงบประมำณเงินอุดหนุนทั่วไปของสถำนศึกษำและหน่วยงำน        
ในเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ และแจ้งกำรจัดสรรงบประมำณที่ได้รับให้หน่วยงำนข้ำงต้นรับทรำบ รวมทั้งก ำกับ 
ตรวจสอบ ติดตำมกำรใช้จ่ำยงบประมำณของหน่วยงำนดังกล่ำว 
 3) ประสำน ส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนำหลักสูตรร่วมกับสถำนศึกษำในเขตพ้ืนที่
กำรศึกษำ 
 4) ก ำกับ ดูแล ติดตำม และประเมินผลสถำนศึกษำขั้นพ้ืนฐำน และในเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ 
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 5) ศึกษำ วิเครำะห์ วิจัย และรวบรวมข้อมูลสำรสนเทศด้ำนกำรศึกษำในเขตพ้ืนที่
กำรศึกษำ 
 6) ประสำนกำรระดมทรัพยำกรด้ำนต่ำง ๆ รวมทั้งทรัพยำกรบุคคล เพ่ือส่งเสริม สนับสนุน 
กำรจัดและพัฒนำกำรศึกษำในเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ 
 7) จัดระบบกำรประกันคุณภำพกำรศึกษำ และประเมินผลสถำนศึกษำในเขตพ้ืนที่
กำรศึกษำ 
 8) ประสำน ส่งเสริม สนับสนุน กำรจัดกำรศึกษำของสถำนศึกษำเอกชน  
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รวมทั้งบุคคล องค์กรชุมชน องค์กรวิชำชีพ สถำบันศำสนำ  
สถำนประกอบกำร และสถำบันอื่นที่จัดรูปแบบที่หลำกหลำยในเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ 
 9) ด ำเนินกำรและประสำน ส่งเสริม สนับสนุนกำรวิจัยและพัฒนำกำรศึกษำในเขตพ้ืนที่
กำรศึกษำ 
 10) ประสำน ส่งเสริม กำรด ำเนินงำนของคณะอนุกรรมกำร และคณะท ำงำน 
ด้ำนกำรศึกษำ 
 11) ประสำนกำรปฏิบัติรำชกำรทั่วไปกับองค์กรหรือหน่วยงำนต่ำง ๆ ทั้งภำครัฐ 
ภำคเอกชน และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในฐำนะส ำนักงำนผู้แทนกระทรวงศึกษำธิกำรในเขตพ้ืนที่
กำรศึกษำ 
 12) ปฏิบัติหน้ำที่อ่ืนเกี่ยวกับกิจกำรภำยในเขตพ้ืนที่กำรศึกษำที่มิได้ระบุให้เป็นหน้ำที่ของ
หน่วยงำนใดโดยเฉพำะ  
 

  ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต 29 มีกำรแบ่งส่วนรำชกำรภำยใน ดังนี้ 
1. กลุ่มอ ำนวยกำร 
2. กลุ่มบริหำรงำนบุคคล 
3. กลุ่มนโยบำยและแผน 
4. กลุ่มส่งเสริมกำรจัดกำรศึกษำ 
5. กลุ่มนิเทศ ติดตำม และประเมินผลกำรจัดกำรศึกษำ 
6. กลุ่มบริหำรงำนกำรเงินและสินทรัพย์ 
7. หน่วยตรวจสอบภำยใน  

ทีต่ั้ง 
   ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต 29 มีพ้ืนที่ครอบคลุมเขตกำรปกครอง     
ของจังหวัดอุบลรำชธำนี และจังหวัดอ ำนำจเจริญ 2 จังหวัด ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ 
เขต 29 ตั้งอยู่เลขที่ 298 หมู่ 9 ถนนเลี่ยงเมือง (สี่แยก อ.บ.ต.กุดลำด) ต ำบลกุดลำด อ ำเภอเมือง จังหวัด
อุบลรำชธำนี 34000 โทร 045-422186 โทรสำร 045-422185 เว็บไซต์  www.secondary29.go.th    
 

 

http://www.secondary29.go.th/
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* งำนธุรกำร 
* กลุ่มงำนพัฒนำหลักสูตร 
  กำรศึกษำขั้นพื้นฐำนและ  
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* กลุ่มงำนวัดและประเมินผล 
  กำรศึกษำ 
* กลุ่มงำนส่งเสริมและพัฒนำ 
  สื่อนวัตกรรมและเทคโนโลย ี 
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* กลุ่มงำนนิเทศ ติดตำม 
  และประเมินผลระบบบริหำร 
  และกำรจัดกำรศึกษำ 
* กลุ่มงำนส่งเสริมพัฒนำระบบ 
  กำรประกันคุณภำพกำรศึกษำ 
* กลุ่มงำนเลขำนกุำร 
  คณะกรรมกำรติดตำม ตรวจสอบ   
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หน่วยตรวจสอบภายใน ก.ต.ป.น. เขตพื้นที่การศึกษา 

กลุ่มอ านวยการ กลุ่มนโยบายและแผน กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 

* งำนธุรกำร 
* กลุ่มงำนวำงแผนอัตรำก ำลังและ  
  ก ำหนดต ำแหน่ง 
* กลุ่มงำนสรรหำและบรรจุแต่งตั้ง 
* กลุ่มงำนบ ำเหน็จควำมชอบและ 
  ทะเบียนประวัต ิ
* กลุ่มงำนพัฒนำบุคลำกร 
* กลุ่มงำนวินัยและนิติกำร 
 

* กลุ่มงำนบริหำรกำรเงิน 
* กลุ่มงำนบริหำรบัญช ี
* กลุ่มงำนบริหำรพัสดุและสินทรัพย ์

กลุ่มบริหารงานบุคคล กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรพัย ์
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   จังหวัดอุบลราชธานี 
 
  

 ประวัติความเป็นมา 
  อุบลรำชธำนี รำชธำนีแห่งภำคตะวันออกเฉียงเหนือ ได้ชื่อว่ำเป็นเมืองดอกบัวอันมีแม่น้ ำชีไหล
พำดผ่ำนดุจเสมือนเส้นชีวิตของชำวเมืองในสมัยก่อนกรุงรัตนโกสินทร์ท้ำวค ำผง ท้ำวทิศพรหม และท้ำวก่ ำ 
บุตรพระวอพระตำ หนีภัยสงครำม “พระเจ้ำสิริบุญสำร” เจ้ำแห่งนครเวียงจันทร์เข้ำมำพ่ึงพระบรม       
โพธิสมภำรของสมเด็จพระเจ้ำตำกสินมหำรำชและในสมัยนั้นเมืองอุบลรำชธำนี ยังเป็นเพียงชุมชนที่กลุ่ม   
ชนอพยพเข้ำมำตั้งถิ่นฐำนอยู่ที่เวียงดอนกองแขวงจ ำปำสักเท่ำนั้น ยังไม่ได้สถำปนำเป็นเมืองอุบลรำชธำนี 
จนถึงสิ้นสมัยสมเด็จพระเจ้ำตำกสินมหำรำช และในสมัยกรุงรัตนโกสินทร์ตอนต้น พระพุทธยอดฟ้ำจุฬำโลก
มหำรำช ทรงมีพระรำชประสงค์ที่จะรวมพลเมืองเพ่ือเป็นก ำลังของประเทศ โดยทรงมีพระรำชก ำหนดว่ำ 
หำกเจ้ำเมืองใดหรือบุคคลใดรวมไพร่พลได้มำกตั้งเมืองเป็นปึกแผ่นมั่นคง ก็จะได้รับโปรดเกล้ำฯ แต่งตั้งให้
เป็นเจ้ำเมือง พระปทุมสุรรำช (ท้ำวค ำผง) จึงอพยพครอบครัวไพร่พลจำกเวียงดอนกองมำตั้งหลักแหล่ง
บริเวณห้วยแจระแม จนต่อมำพระปทุมสุรรำชสำมำรถยกทัพปรำบกบฏได้ชัยชนะ พระบำทสมเด็จพระพุทธ
ยอดฟ้ำจุฬำโลกมหำรำชจึงโปรดเกล้ำแต่งตั้งพระปทุมรำชสุริยวงศ์ ครองเมืองอุบลรำชธำนี และเป็น      
เจ้ำเมืองคนแรกของอุบลรำชธำนี ให้ยกฐำนะบ้ำนแจระแม ขึ้นเป็น “เมืองอุบลรำชธำนี” พ.ศ. 2335 และ
ภำยหลัง ได้ย้ำยไปตั้งเมืองใหม่ที่ “ดงอู่ผึ้ง” อันเป็นที่ตั้งเมืองอุบลรำชธำนีในปัจจุบัน เหตุที่มี “รำชธำนี” 
ต่อท้ำยนั้นเป็นเพรำะว่ำ มีเจ้ำเมืองสืบมำถึง 4 คน และในสมัยกรุงรัตนโกสินทร์ตอนต้นจังหวัดอุบลรำชธำนี 
มีฐำนะเป็นเมืองส ำคัญเมืองหนึ่งเป็นที่ตั้งกองบัญชำกำรมณฑลอีสำนมำโดยตลอด จนถึงรัชกำล
พระบำทสมเด็จพระปกเกล้ำเจ้ำอยู่หัว ในปี พ.ศ. 2468 ได้มีกำรยุบเลิกมณฑลอุบลรำชธำนี จึงนับได้ว่ำ
จังหวัดอุบลรำชธำนีได้รับกำรปรับปรุงเปลี่ยนแปลง จนกลำยเป็นจังหวัดที่มีควำมเจริญก้ำวหน้ำทัดเทียม
จังหวัดต่ำง ๆ ของไทยหลำยจังหวัด 

ตราประจ าจังหวัดอุบลราชธานี   

 

 

 
 
 
ค าขวัญของ จังหวัดอุบลราชธานี 
 

   “เมืองดอกบัวงำม แม่น้ ำสองสี มีปลำแซบหลำย หำดทรำยแก่งหิน ถิ่นไทยนักปรำชญ์           
ทวยรำษฎร์ใฝ่ธรรม งำมล้ ำเทียนพรรษำ ผำแต้มก่อนประวัติศำสตร์ ฉลำดภูมิปัญญำท้องถิ่น ดินแดนอนุสำวรีย์
คนดีศรีอุบล” 
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ที่ตั้งอาณาเขต 
 

 จังหวัดอุบลรำชธำนี ต้ังอยู่ทำงด้ำนตะวันออกของภำคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศ อยู่ห่ำงจำก
กรุงเทพมหำนคร ประมำณ 630 กิโลเมตรหรือ 575 กิโลเมตร โดยทำงรถไฟ มีเนื้อท่ีประมำณ 16,112.650 
ตำรำงกิโลเมตร หรือ ประมำณ 10.069 ล้ำนไร่ คิดเป็นร้อยละ 9.16 ของภำคตะวันออกเฉียงเหนือ และ         
มีอำณำเขตติดต่อ ดังนี้ 
 ทิศเหนือ ติดต่อ จังหวัดอ ำนำจเจริญ จังหวัดยโสธร และสำธำรณรัฐประชำธิปไตยประชำชนลำว 
 ทิศตะวันออก ติดต่อ สำธำรณรัฐประชำธิปไตยประชำชนลำว 
 ทิศใต้ ติดต่อ ประเทศกัมพูชำประชำธิปไตย และจังหวัดศรีสะเกษ 
 ทิศตะวันตก ติดต่อ จังหวัดศรีสะเกษ และจังหวัดยโสธร 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 
 

ลักษณะภูมิประเทศ 
 

 จังหวัดอุบลรำชธำนี ต้ังอยู่ในบริเวณท่ีเรียกว่ำ แอ่งโครำช (Korat basin) โดยสูงจำกระดับน้ ำทะเล 

เฉลี่ยประมำณ 68 เมตร (227 ฟุต) ลักษณะโดยทั่วไปเป็นที่สูงต่ ำ เป็นที่รำบสูงลำดเอียงไปทำงตะวันออก        

มีแม่น้ ำโขง เป็นแนวเขตกั้นจังหวัดอุบลรำชธำนีกับสำธำรณรัฐประชำชนลำวมีแม่น้ ำชีไหลมำบรรจบกับ

แม่น้ ำมูลซึ่งไหลผ่ำนกลำงจังหวัดจำกทิศตะวันตกมำยังทิศตะวันออกแล้วไหลลงสู่แม่น้ ำโขงที่อ ำเภอโขงเจียม 

และมีล ำน้ ำใหญ่ ๆ อีกหลำยสำยได้แก่ล ำเซบก ล ำโดมใหญ่ ล ำโดมน้อย และมีภูเขำสลับซับซ้อนหลำยแห่ง    

ทำงบริเวณชำยแดนตอนใต้ ที่ส ำคัญคือเทือกเขำบรรทัดและเทือกเขำพนมดงรัก ซึ่งกั้นอำณำเขตระหว่ำง

จังหวัดอุบลรำชธำนี กับสำธำรณรัฐประชำธิปไตยประชำชนลำว และกัมพูชำ  
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ลักษณะภูมิอากาศ 
 

  จังหวัดอุบลรำชธำนี อยู่ในเขตท่ีมีปริมำณน้ ำฝนค่อนข้ำงสูง เมื่อเปรียบเทียบกับปริมำณน้ ำฝน
เฉลี่ยของจังหวัดอ่ืน ๆ 
  ฤดูฝน  จะเริ่มตั้งแต่เดือนพฤษภำคมเรื่อยไป จนถึงปลำยเดือนตุลำคม และมักปรำกเสมอว่ำ
ฝนทิ้งช่วงในเดือนมิถุนำยน ถึงเดือนกรกฎำคม แต่ระยะเวลำกำรทิ้งช่วงมักจะไม่เหมือนกันในแต่ละปี และ
ในช่วงปลำยฤดูฝน มักจะมีพำยุดีเปรสชั่นฝนตกชุก บำงปีอำจมีน้ ำท่วมแต่ไม่รุนแรงนัก  
  ฤดูหนำว  เนื่องจำกเป็นจังหวัดที่ตั้งอยู่ทำงทิศตะวันออกสุดของประเทศ ท ำให้ได้รับอิทธิพล
ลมมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือ ก่อนภูมิภำคอ่ืน อุณหภูมิจะเริ่มลดต่ ำลงตั้งแต่เดือนตุลำคมและจะสิ้นสุด
ปลำยเดือนมกรำคม 
  ฤดูร้อน  ถึงแม้ว่ำเคยปรำกฏบ่อยครั้งว่ำอำกำศยังคงหนำวเย็นยืดเยื้อมำจนถึงปลำยเดือน
กุมภำพันธ์ โดยส่วนใหญ่แล้วอำกำศจะเริ่มอบอ้ำวในเดือนกุมภำพันธ์ไปจนถึงประมำณต้นเดือนพฤษภำคม 
ซึ่งอำจจะมีฝน เริ่มตกอยู่บ้ำงในปลำยเดือนเมษำยน แต่ปริมำณน้ ำฝนมักจะไม่เพียงพอ เพำะปลูก 
นอกจำกนั้นลักษณะภูมิอำกำศทั่วไป คล้ำยคลึงกับจังหวัด อ่ืน ๆ ในภำคตะวันออกเฉียงเหนือ คือ จะมี
อำกำศร้อนและค่อนข้ำงหนำวในฤดูหนำว ส่วนในฤดูฝนจะมีฝนตกชุกในช่วงเดือนมกรำคม ถึงเดือน
พฤศจิกำยน 
 
ด้านการปกครองและประชากร 
 

 จังหวัดอุบลรำชธำนี แบ่งกำรปกครองส่วนภูมิภำคออกเป็น 25 อ ำเภอ/กิ่งอ ำเภอ 219 ต ำบล 
2,700 หมู่บ้ำน มีประชำกรทั้งสิ้น 1,861,223 คน เป็นชำย 932,066 คน และหญิง 929,157 คน 
 

ที่มำ : http://stat.dopa.go.th/  
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  จังหวัดอ านาจเจริญ 
 
 

 ประวัติความเป็นมา 
 จังหวัดอ ำนำจเจริญ ตั้งอยู่ทำงภำคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทยระยะทำงห่ำงจำก
กรุงเทพมหำนคร โดยรถยนต์ประมำณ 585 กิโลเมตร มีพ้ืนที่กำรปกครอง ทั้งสิ้น 3,161.248 ตำรำง
กิโลเมตร แบ่งออกเป็น 7 อ ำเภอ/กิ่งอ ำเภอ 56 ต ำบล 607 หมู่บ้ำน มีประชำกรทั้งสิ้น 376,856 คน       
ชำย 188,209 คน หญิง 188,647 คน ประชำกรส่วนใหญ่อำศัยอยู่ในเขตพ้ืนที่ชุมชน อ ำเภอเมือง
อ ำนำจเจริญ โครงสร้ำงประชำกรเป็น ชำวไทยอีสำน มีไทยเชื้อสำยจีน เชื้อสำยลำว และเชื้อสำยเวียดนำม       
อยู่เล็กน้อย  
 

ตราประจ าจังหวัดอ านาจเจริญ 
 
 
 

 
 รูปพระมงคลมิ่งเมือง  เปล่งแสงฉัพพรรณรังสี เปล่งรัศมีโดยรอบ พระเศียร ซึ่งให้ควำม
คุ้มครองชำวเมือง 
 

ค าขวัญประจ าจังหวัดอ านาจเจริญ 
            “ พระมงคลมิ่งเมือง แหล่งรุ่งเรืองเจ็ดลุ่มน้ ำ งำมล้ ำถ้ ำศักดิ์สิทธิ์  เทพนิมิตพระเหลำ   
เกำะ แก่งเขำแสนสวย เลอค่ำด้วยผ้ำไหม รำษฎรเลื่อมใสใฝ่ธรรม ” 
 

สัญลักษณ์ประจ าจังหวัด 
    ต้นไม้ประจ ำจังหวัด: ตะเคียนหิน (Hopea ferrea Heim.) 

   ดอกไม้ประจ ำจังหวัด: ดอกจำนเหลือง (Butea monosperma O.Ktze) 
 

อาณาเขตติดต่อ ดังนี้ 
 

ทิศเหนือ :  ติดเขตจังหวัดยโสธร ที่อ ำเภอเลิงนกทำ และจังหวัดมุกดำหำร ที่อ ำเภอดอนตำล 
ทิศตะวันออก :  ติดเขตประเทศสำธำรณรัฐประชำธิปไตยประชำชนลำว ตำมแนวฝั่งแม่น้ ำโขง 
  ด้ำนอ ำเภอชำนุมำนเป็นระยะทำง 38 กิโลเมตร และจังหวัดอุบลรำชธำนีที่อ ำเภอเขมรำฐ 
  อ ำเภอกุดข้ำวปุ้น และอ ำเภอตระกำรพืชผล 
ทิศตะวันตก :  ติดเขตจังหวัดยโสธร ที่อ ำเภอป่ำติ้ว และอ ำเภอเลิงนกทำ 
ทิศใต้ :   ติดเขตจังหวัดอุบลรำชธำนี ที่อ ำเภอม่วงสำมสิบ 

http://th.wikipedia.org/w/index.php?title=ตะเคียนหิน&action=edit&redlink=1
http://th.wikipedia.org/wiki/ดอกจานเหลือง
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แผนที่จังหวัดอ านาจเจริญ 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

สภาพภูมิศาสตร์จังหวัดอ านาจเจริญ 
 

 โดยทัว่ไปจังหวัดอ ำนำจเจริญเป็นที่ลุ่มมีเนินเขำเตี้ยๆ ลักษณะดินเป็นดินร่วนปนทรำย  

และดินลูกรังบำงส่วน มีล ำน้ ำที่ส ำคัญไหลผ่ำน 3 สำย คือ 

  1. แม่น้ ำโขง 
        2. ล ำเซบก 
         3. ล ำน้ ำเซบำย 
 

          จังหวัดอ ำนำจเจริญ มีลักษณะภูมิอำกำศแบบ Tropical Savannah คือ จะเห็นควำม
แตกต่ำงของฤดูฝนและฤดูแล้งอย่ำงชัดเจน มีช่วงกลำงวันยำวในฤดูร้อนและมีอุณหภูมิสูงตลอดปี สภำพ
ภูมิอำกำศแบ่งออกเป็น 3 ฤดู ฤดูฝนเริ่มตั้งแต่เดือนพฤษภำคมถึงกลำงเดือนตุลำคม ฤดูหนำวเริ่มตั้งแต่เดือน
พฤศจิกำยนถึงมกรำคม ฤดูร้อนเริ่มตั้งแต่เดือนกุมภำพันธ์ถึงเดือนเมษำยน 
 

ด้านการปกครองและประชากร  
  

 จังหวัดอ ำนำจเจริญ แบ่งกำรปกครองส่วนภูมิภำคออกเป็น 7 อ ำเภอ 56 ต ำบล 607 หมู่บ้ำน 
มีประชำกรทั้งสิ้น 376,856 คน ชำย 188,209 คน หญิง 188,647 คน ประชำชนส่วนใหญ่อำศัยอยู่ในเขต
พ้ืนที่ชุมชน อ ำเภอเมืองอ ำนำจเจริญ โครงสร้ำงประชำกรเป็น ชำวไทยอีสำน มีไทยเชื้อสำยจีน เชื้อสำยลำว 
และเชื้อสำยเวียดนำมอยู่เล็กน้อย  

ที่มำ : http://stat.dopa.go.th/   
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ผลการด าเนินงาน 
 

  ทีผ่่ำนมำ ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต 29 ได้มุ่งพัฒนำให้นักเรียนทุกคนบรรลุถึง
ศักยภำพสูงสุด มีควำมรู้และทักษะในกำรเรียนรู้และกำรด ำรงชีวิตในอนำคต กำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำนจึงเป็น
พลังขับเคลื่อนที่ส ำคัญต่อกำรพัฒนำประเทศและคุณภำพชีวิตของประชำกร รวมทั้งกำรพัฒนำระบบ         
กำรบริหำรจัดกำรศึกษำในส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต 29 และโรงเรียนในสังกัดได้อย่ำง   
มีประสิทธิภำพ ดังนี้ 
 

  2.1 ด้านการศึกษา 
 

    1) จ ำนวนสถำนศึกษำในสังกัด และนักเรียน ปีกำรศึกษำ 2559 
 

ระดับชั้น 
จ ำนวน
โรงเรียน 

จ ำนวนนักเรียน 
จังหวัดอุบลรำชธำน ี

 

จ ำนวนนักเรียน 
จังหวัดอ ำนำจเจริญ 

จ ำนวนนักเรียนรวม
ทั้งสิ้น 

ชำย 

 

หญิง ชำย หญิง ชำย 

 

หญิง 

มัธยมศึกษำตอนต้น 81 13,877 16,566 4,207 4,640 18,084 21,206 

มัธยมศึกษำตอนปลำย 81 9,732 17,682 2,912 4,907 12,644 22,589 

รวมท้ังสิ้น 

23,609 34,248 7,119 9,547 30,728 43,795 
 

57,857 
 

 

16,666 
 

 

74,523 
 

 

   2) แสดงจ ำนวนสถำนศึกษำ แยกขนำดตำมจ ำนวนนักเรียน ปีกำรศึกษำ 2559 
 

ขนำดโรงเรียน จ ำนวนนักเรียน จ ำนวนโรงเรียน 
ขนำดเล็ก 0 - 500 34 
ขนำดกลำง 501 – 1,500 34 
ขนำดใหญ่ 1,501 – 2,500 6 

ขนำดใหญ่พิเศษ 2,501 ขึ้นไป 7 
 

รวมทั้งสิ้น 
 

 

81 
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  2.2 ด้านบุคลากร 
    1) แสดงจ ำนวนบุคลำกรในส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต 29 
 

ที ่ ประเภท 
เพศ รวม 

จ านวน ชาย หญิง 

1 ผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต 29 1 - 1 
2 รองผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต 29 4 1 5 
3 ศึกษำนิเทศก์ 5 8 13 
4 กลุ่มอ ำนวยกำร - 6 6 
5 กลุ่มบริหำรงำนกำรเงินและสินทรัพย์ 1 6 7 
6 กลุ่มนโยบำยและแผน 3 3 6 
7 กลุ่มบริหำรงำนบุคคล 4 3 7 
8 กลุ่มส่งเสริมกำรจัดกำรศึกษำ - 8 8 
9 หน่วยตรวจสอบภำยใน - 2 2 
10 ข้ำรำชกำรกลุ่มศึกษำนิเทศก์ - 1 1 
11 ข้ำรำชกำรมำช่วยรำชกำร 2 3 4 
12 ลูกจ้ำงประจ ำ - 1 1 
13 พนักงำนรำชกำร - 2 2 
14 พนักงำนพิมพ์ดีด - 1 1 
15 พนักงำนขับรถยนต์ 1 - 1 
16 ลูกจ้ำงชั่วครำว 8 5 13 

รวมทั้งสิ้น 29 50 79 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
. 
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  2) แสดงจ ำนวนครูสังกัดส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต 29 แยกเป็นกลุ่มสำระ 
 

ล าดับ
ที ่

กลุ่มสาระ จ านวนครู 

1 กำรงำนอำชีพและเทคโนโลยี 413 
2 กิจกรรมพัฒนำผู้เรียน 46 
3 คณิตศำสตร์ 471 
4 ภำษำต่ำงประเทศ 428 
5 ภำษำไทย 303 
6 วิทยำศำสตร์ 650 
7 ศิลปศึกษำ ดนตรี นำฏศิลป์ 154 
8 สังคมศึกษำ 381 
9 สุขศึกษำ พลศึกษำ 193 
10 ทุกกลุ่มสำระ 14 
11 ไม่มีกลุ่มสำระ 165 
12 ไม่ระบุกลุ่มสำระกำรเรียนรู้ 471 

รวมทั้งสิ้น 3,689 
 

ที่มำ : ข้อมูลสำรสนเทศทำงกำรศึกษำ สพม.29 ปีกำรศึกษำ 2559 
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 2.3 ด้านคุณภาพการศึกษา 
  1)  ผลกำรทดสอบทำงกำรศึกษำระดับชำติขั้นพ้ืนฐำน (O-NET) ปีกำรศึกษำ 2558 
                            ระดับชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 3 เปรียบเทียบปีกำรศึกษำ 2557 และปีกำรศึกษำ 2558 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
  2)  ผลกำรทดสอบทำงกำรศึกษำระดับชำติขั้นพ้ืนฐำน (O-NET) ปีกำรศึกษำ 2558               
                      ระดับชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 6 เปรียบเทียบปีกำรศึกษำ 2557 และปีกำรศึกษำ 2558 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
ที่มำ : ข้อมูลรำยงำนผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียน ปีกำรศึกษำ 2558 กลุ่มนิเทศ ติดตำมและประเมินผลกำรจัดกำรศึกษำ 
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 2.4 ด้านการประกันคุณภาพการศึกษา ปีงบประมาณ พ.ศ.2559 
 ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต 29 ได้ด ำเนินงำนส่งเสริม พัฒนำระบบกำร

ประกันคุณภำพภำยในของสถำนศึกษำปีงบประมำณ 2559 โดยมุ่งเน้นให้โรงเรียนสร้ำงควำมเข้มแข็งของ
กำรประกันคุณภำพภำยในและมีควำมพร้อมรองรับกำรประเมินคุณภำพภำยนอก โดยด ำเนินงำน ดังนี้  

 1. สังเครำะห์ค่ำเป้ำหมำยตำมมำตรฐำนกำรศึกษำของสถำนศึกษำ  ปีกำรศึกษำ 2559  
พบว่ำ กำรก ำหนดค่ำเป้ำหมำยในมำตรฐำนที่ 1-7 ที่นักเรียนและครูมีคุณภำพระดับ 3 ขึ้นไป ในปีกำรศึกษำ 
2559 มีค่ำร้อยละเฉลี่ย 92.31 แปลควำมหมำย ดีเยี่ยม สูงกว่ำค่ำเป้ำหมำยของปีกำรศึกษำ 2557 และ 
2558 ส่วนกำรก ำหนดค่ำเป้ำหมำยในมำตรฐำนที่ 8-15 ที่เกี่ยวข้องกับกำรบริหำรจัดกำร กำรสร้ำงสังคม                         
แห่งกำรเรียนรู้ อัตลักษณ์และมำตรกำรส่งเสริม ในปีกำรศึกษำ 2559 มีคะแนนเฉลี่ย 4.57 แปลควำมหมำย            
ดีเยี่ยม ซึ่งต่ ำกว่ำค่ำเป้ำหมำยปีกำรศึกษำ 2558 เล็กน้อย แต่สูงกว่ำค่ำเป้ำหมำย ปีกำรศึกษำ 2557 

 2. สังเครำะห์รำยงำนประจ ำปีของสถำนศึกษำ (SAR)ปีกำรศึกษำ 2558 พบว่ำ             
ในภำพรวม 15 มำตรฐำน 65 ตัวบ่งชี้ มีคะแนนเฉลี่ย 4.66 มีคุณภำพระดับ 5 แปลควำมหมำยดีเยี่ยม โดย
มำตรฐำนที่  2 ผู้ เรียนมีคุณธรรม จริยธรรม และค่ำนิยมที่ พึงประสงค์  มีค่ำเฉลี่ยสูงสุด คือ 4.92            
ส่วนมำตรฐำนที่ 5 ผู้เรียนมีควำมรู้และทักษะที่จ ำเป็นตำมหลักสูตร มีค่ำเฉลี่ยต่ ำสุด คือ 3.72 

 3. สังเครำะห์ผลกำรติดตำมตรวจสอบคุณภำพกำรศึกษำโดยสถำนศึกษำครั้งที่ 1 และ    
ครั้งที่ 2 ปีกำรศึกษำ 2558 และ ครั้งที่ 1 ปีกำรศึกษำ 2559 พบว่ำ ในภำพรวม มีพัฒนำกำรขึ้นอย่ำง
ต่อเนื่อง โดยมคี่ำเฉลี่ยของ 7 องค์ประกอบ 19 ด้ำน 51 ตัวบ่งชี้ เท่ำกับ  4.53, 4.54 และ 4.56 ตำมล ำดับ 
โดยกำรติดตำมตรวจสอบครั้งที่ 1 ปีกำรศึกษำ 2559 องค์ประกอบที่ 5 กำรประกันคุณภำพภำยใน
สถำนศึกษำ มีค่ำเฉลี่ยสูงสุด คือ 4.81 ส่วนองค์ประกอบ 6 ผู้เรียน มีค่ำเฉลี่ยต่ ำสุด คือ 4.24 

 4. สังเครำะห์ผลกำรติดตำมตรวจสอบคุณภำพกำรศึกษำโดยต้นสังกัด  พบว่ำ ในภำพรวม 
8 องค์ประกอบ 32 ประเด็น มีคะแนนเฉลี่ย 4.77 มีคุณภำพระดับ 5 แปลควำมหมำย ดีเยี่ยม เมื่อจ ำแนก                     
เป็นรำยองค์ประกอบ พบว่ำ องค์ประกอบที่ 6 จัดให้มีกำรประเมินคุณภำพภำยในตำมมำตรฐำนกำรศึกษำ           
ของสถำนศึกษำมีคะแนนเฉลี่ยสูงที่สุด คือ 4.85 ส่วนองค์ประกอบที่ 3 จัดระบบบริหำรและสำรสนเทศ                    
มีคะแนนเฉลี่ยต่ ำที่สุด คือ 4.64      

 5. กำรจัดประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้กำรปฏิรูประบบกำรประเมินคุณภำพภำยใน ในเดือน
กันยำยน 2559 ท ำให้ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียน รองผู้อ ำนวยกำรโรงเรียน และศึกษำนิเทศก์  รวม 90 คน        
มีควำมรู้ควำมใจเกี่ยวกับนโยบำยปฏิรูประบบกำรประเมินและกำรประกันคุณภำพกำรศึกษำ            
กรอบมำตรฐำนเพื่อกำรประกันคุณภำพภำยในของสถำนศึกษำและแนวทำงกำรประเมินคุณภำพกำรศึกษำ    
รอบใหม่ รูปแบบกำรประเมินและกำรตัดสินโดยผู้เชี่ยวชำญ และแนวทำงกำรประเมินคุณภำพภำยนอก  
รอบสี่ ของ สมศ.รวมทั้งมีกำรแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่ำงกันอย่ำงกว้ำงขวำงด้วย 
    6. ผลกำรประเมินคุณภำพภำยนอกรอบสำม ของ สมศ. ในระหว่ำงปี 2554-2558 นั้น 
โรงเรียน  ในสังกัดได้รับกำรประเมินคุณภำพภำยนอก ครบทั้ง 81 โรงเรียน คิดเป็น ร้อยละ 100  โดยได้รับ
กำรรับรองคุณภำพ 58 โรงเรียน คิดเป็นร้อยละ 72  และไม่ผ่ำนกำรรับรองคุณภำพ 23 โรงเรียน คิดเป็น
รอ้ยละ 28  
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 2.5 ด้านการบริหารจัดการ 
 1) มำตรฐำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต 29 ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.2559  

 มำตรฐำนที่ 1 ระดับดีเยี่ยม 
 มำตรฐำนที่ 2 ระดับดีเยี่ยม 
 มำตรฐำนที่ 3 ระดับดีมำก 

คิดเป็นร้อยละ 85.91  ภำพรวมมำตรฐำน 1 – 3  ได้ระดับดีเยี่ยม 
 

 2) กำรบริหำรจัดกำรศึกษำของส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำตำมจุดเน้นส ำนักงำน
คณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน ระยะท่ี 2 ปีงบประมำณ พ.ศ.2559 

 กลยุทธ์ที่ 1 ระดับดีมำก 
 กลยุทธ์ที่ 2 ระดับดี 
 กลยุทธ์ที่ 3 ไม่ได้ประเมิน 
 กลยุทธ์ที่ 4 ระดับดี 

คะแนนเฉลี่ยรวม 4 กลยุทธ์  ได้ระดับดี 
  

 3) ค ำรับรองกำรปฏิบัติรำชกำร ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2558 – 2559 

 ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.2558 
 ตัวชี้วัดตำมค ำรับรองกำรปฏิบัติรำชกำร ผลคะแนน  3.37674  
 ตัวชี้วัดตำมแผนปฏิบัติรำชกำร  ผลคะแนน  3.70791 

 

 ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.2559 
 ตัวชี้วัดตำมค ำรับรองกำรปฏิบัติรำชกำร ผลคะแนน  4.32722 
 ตัวชี้วัดตำมแผนปฏิบัติรำชกำร  ผลคะแนน  3.92983 
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ส่วนที่ 2 
นโยบายและแนวด าเนินการที่เก่ียวข้อง 

 
   นโยบาย ปีงบประมาณ พ.ศ.2560 
 

 ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำนมีภำรกิจในกำรจัดและส่งเสริมกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน 
ในปีงบประมำณ พ.ศ.2560 ได้ก ำหนดนโยบำย เพ่ือพัฒนำไปในทิศทำงที่สอดคล้องกับกำรเปลี่ยนแปลงของ
ประเทศ และของโลก โดยควำมเห็นชอบของคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน ประกอบด้วย วิสัยทัศน์ 
พันธกิจ ประเด็นยุทธศำสตร์ เป้ำประสงค์ กลยุทธ์ จุดเน้น และตัวชี้วัด ดังนี้ 
 

   วิสัยทัศน์ 
 

 กำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำนของประเทศไทย มีคุณภำพและมำตรฐำนระดับสำกล บนพ้ืนฐำนของควำม
เป็นไทย 
 

   พันธกิจ 
 

 1. ส่งเสริมและสนับสนุนให้ประชำกรวัยเรียนทุกคนได้รับกำรศึกษำอย่ำงทั่วถึงและมีคุณภำพ 
 2. ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรม มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตำมหลักสูตร และค่ำนิ ยม
หลักของคนไทย 12 ประกำร 
 3. พัฒนำระบบบริหำรจัดกำร ที่เน้นกำรมีส่วนร่วม เพ่ือเสริมสร้ำงควำมรับผิดชอบต่อคุณภำพ
กำรศึกษำ และบูรณำกำรกำรจัดกำรศึกษำ 
 

   เป้าประสงค์ 
 

 เพ่ือให้กำรจัดกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำนของประเทศไทย มีคุณภำพและมำตรฐำนระดับสำกลบนพ้ืนฐำน
ของควำมเป็นไทย ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำข้ันพ้ืนฐำน จึงก ำหนดเป้ำประสงค์ ดังนี้ 
 1. นักเรียนระดับกำรศึกษำข้ันพื้นฐำนทุกคนมีพัฒนำกำรเหมำะสมตำมวัยและมีคุณภำพ 
 2. ประชำกรวัยเรียนทุกคนได้รับโอกำสในกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำนอย่ำงทั่วถึง มีคุณภำพ  
และเสมอภำค 
 3. ครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ มีสมรรถนะตรงตำมสำยงำน และมีวัฒนธรรมกำรท ำงำน 
ที่มุ่งเน้นผลสัมฤทธิ์ 
 4. ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ ส ำนักบริหำรงำนกำรศึกษำพิเศษ และสถำนศึกษำ  
มีประสิทธิภำพ และเป็นกลไกขับเคลื่อนกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำนสู่คุณภำพระดับมำตรฐำนสำกล 
 5. ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำข้ันพ้ืนฐำน เน้นกำรท ำงำนแบบบูรณำกำรกำรมีเครือข่ำย 
กำรบริหำรจัดกำร บริหำรแบบมีส่วนร่วมจำกทุกภำคส่วนในกำรจัดกำรศึกษำและกระจำยอ ำนำจ  
และควำมรับผิดชอบสู่ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำและสถำนศึกษำ 
 
 



16 

 

 โดยมีประเด็นยุทธศาสตร์ในการด าเนินงาน 4 ยุทธศาสตร์ ได้แก ่
 ประเด็นยุทธศำสตร์ที่ 1  กำรพัฒนำคุณภำพผู้เรียนในระดับกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน 
 ประเด็นยุทธศำสตร์ที่ 2  กำรเพ่ิมโอกำสให้ผู้เรียนเข้ำถึงบริกำรกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน 
 ประเด็นยุทธศำสตร์ที่ 3  กำรพัฒนำคุณภำพครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ 
 ประเด็นยุทธศำสตร์ที่ 4  กำรพัฒนำระบบกำรบริหำรจัดกำร 
  

   กรอบและแนวทางการด าเนินงาน ปีงบประมาณ 2560   
 ภำยใตจุ้ดเน้น 6 ยุทธศำสตร์กำรปฏิรูปกำรศึกษำ 11 นโยบำยส ำคัญกระทรวงศึกษำธิกำร  
และ 6 ยุทธศำสตร์เร่งด่วน      
6 ยุทธศาสตร์ 

1. หลักสูตรและกระบวนกำรเรียนกำรสอน 
2. กำรผลิตและกำรพัฒนำครู 
3. กำรทดสอบ/ประเมินกำรประกันคุณภำพ 
4. กำรผลิตและพัฒนำก ำลังคน 
5. ICT เพื่อกำรศึกษำ 
6. กำรบริหำรจัดกำร 

11 นโยบายส าคัญกระทรวงศึกษาธิการ 
1. ด้ำนโอกำสและคุณภำพ 
2. กำรพัฒนำศักยภำพครู 
3. กำรวำงแผนอัตรำก ำลังครู 
4. กำรฝึกคิดวิเครำะห์ 
5. STEM Education 
6. ภำษำอังกฤษเพ่ือกำรสื่อสำร 
7. กำรสอบ O-NET 
8. กำรผลิตก ำลังคน 
9. ผลิตคนดีออกสู่สังคม 
10. กำรซ่อมแซมบ้ำนพักครู 
11. กำรแก้ปัญหำกำรทุจริตประพฤติมิชอบ 

6 จุดเน้นเร่งด่วน 
1. จัดท ำหลักสูตรใหม่ 
2. ยกระดับกำรเรียนกำรสอนมัธยมศึกษำตอนปลำยให้เข้มแข็ง 
3. สถำนศึกษำจัดท ำป้ำยค ำศัพท์ภำษำอังกฤษ 
4. กำรท่องสูตรคูณ คณิตคิดเร็วและท่องอำขยำน 
5. ก ำหนดกิจกรรมลดเวลำเรียนเพิ่มเวลำรู้ 
6. ปฏิรูประบบงบประมำณ 
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   นโยบายส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีงบประมาณ พ.ศ.2560 
 
 

 หัวใจส ำคัญของกำรจัดกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน คือ กำรสร้ำงและพัฒนำคนไทยเพ่ืออนำคตของ
ประเทศ สร้ำงคนไทยให้เป็นคนดีและคนเก่ง มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตำมค่ำนิยมหลักของคนไทย 12 
ประกำร มีควำมเข้มแข็งทั้งร่ำงกำยและจิตใจ เน้นกำรอ่ำนออกเขียนได้ คิดวิเคระห์เป็น สำมำรถสร้ำง
วิสัยทัศน์และวำงแผนอนำคตที่ดีของตนเองได้ รวมถึงรักษำขนบธรรมเนียมประเพณีอันดีงำมของคนไทย
และค ำนึงถึงประโยชน์ส่วนรวมและประเทศชำติเป็นหลัก ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน 
โดยควำมเห็นชอบของคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน จึงก ำหนดนโยบำยของส ำนักงำนคณะกรรมกำร
กำรศึกษำข้ันพื้นฐำนและคณะกรรมกำรกำรศึกษำข้ันพ้ืนฐำน ปีงบประมำณ พ.ศ.2560 ดังนี้ 
 1. เร่งรัดปฏิรูปกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน ให้มีกำรปรับปรุงเปลี่ยนแปลงระบบและกระบวนกำรกำรจัด
กำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำนทั้งระบบให้มีประสิทธิภำพ ทันสมัย ทันเหตุกำรณ์ ทันโลก ให้ส ำเร็จอย่ำงเป็นรูปธรรม 
 2. เร่งพัฒนำควำมแข็งแกร่งทำงกำรศึกษำ ให้ผู้เรียนทุกระดับทุกประเภท รวมถึงเด็กพิกำรและ
ด้อยโอกำส มีควำมรู้และทักษะแห่งโลกยุคใหม่ควบคู่กันไป โดยเฉพำะทักษะกำรอ่ำน กำรเขียน และกำรคิด 
เพ่ือให้มีควำมพร้อมเข้ำสู่กำรศึกษำระดับสูง และโลกของกำรท ำงำน 
 3. เร่งปรับระบบสนับสนุนกำรจัดกำรศึกษำที่สอดคล้องไปในทิศทำงเดียวกัน มีกำรประสำน
สัมพันธ์กับเนื้อหำ ทักษะ และกระบวนกำรเรียนกำรสอน ประกอบไปด้วยมำตรฐำนและกำรประเมิน 
หลักสูตรและกำรสอน กำรพัฒนำทำงวิชำชีพและสภำพแวดล้อมกำรเรียนรู้ 
 4. ยกระดับควำมแข็งแกร่งมำตรฐำนวิชำชีพครูและผู้บริหำรสถำนศึกษำให้ครูเป็นผู้ที่มี
ควำมสำมำรถและทักษะที่ เหมำะสมกับกำรพัฒนำกำรเรียนรู้ของผู้ เรียน ผู้บริหำรสถำนศึกษำ                 
มีควำมสำมำรถในกำรบริหำรจัดกำร และเป็นผู้น ำทำงวิชำกำร ครูและผู้บริหำรสถำนศึกษำประพฤติตนเป็น
แบบอย่ำงที่ดีแก่ผู้เรียน สร้ำงควำมมั่นใจและไว้วำงใจ ส่งเสริมให้รับผิดชอบต่อผลที่เกิดกับนักเรียน           
ที่สอดคล้องกับวิชำชีพ    
 5. เร่งสร้ำงระบบให้ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ เป็นองค์กรคุณภำพที่แข็งแกร่ง และมี
ประสิทธิภำพ เพ่ือกำรให้บริกำรที่ดี มีควำมสำมำรถรับผิดชอบกำรจัดกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำนที่มีคุณภำพและ
มำตรฐำนได้เป็นอย่ำงด ี
 6. เร่งรัดปรับปรุงโรงเรียนให้เป็นองค์กรที่มีควำมเข้มแข็ง มีแรงบันดำลใจและมีวิสัยทัศน์ในกำรจัด
กำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำนที่ชัดเจน เป็นสถำนศึกษำคุณภำพ และมีประสิทธิภำพที่สำมำรถจัดกำรเรียนกำรสอน
อย่ำงมีคุณภำพและได้มำตรฐำนระดับสำกล  
 7. สร้ำงระบบกำรควบคุมกำรจัดกำรเปลี่ยนแปลงทำงกำรศึกษำที่มีข้อมูลสำรสนเทศและข่ำวสำร
เกี่ยวกับกระบวนกำรเรียนกำรสอนอย่ำงพร้อมบริบูรณ์ และมีนโยบำยกำรติดตำมประเมินผลอย่ำงเป็น
รูปธรรม 
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 8. สร้ำงวัฒนธรรมใหม่ในกำรท ำงำนให้มีประสิทธิภำพ เพ่ือกำรให้บริกำรที่ดีทั้งส่วนกลำงและส่วน
ภูมิภำค เร่งรัดกำรกระจำยอ ำนำจและควำมรับผิดชอบ ส่งเสริมกำรพัฒนำเชิงพ้ืนที่ที่ทุกภำคส่วนเข้ำมำ      
มีส่วนร่วม ปรับปรุงระบบของโรงเรียนให้เป็นแบบร่วมคิดร่วมท ำ กำรมีส่วนร่วม และกำรประสำนงำน 
สำมำรถใช้เครือข่ำยกำรพัฒนำกำรศึกษำระหว่ำงโรงเรียนกับโรงเรียน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น องค์กร
วิชำชีพ กลุ่มบุคคล องค์กรเอกชน องค์กรชุมชน และองค์กรสังคมอ่ืน 
 9. เร่งปรับระบบกำรบริหำรงำนบุคคลมุ่งเน้นควำมถูกต้อง เหมำะสม เป็นธรรม ปรำศจำก
คอร์รัปชั่น ให้เป็นปัจจัยหนุนในกำรเสริมสร้ำงคุณภำพและประสิทธิภำพ ขวัญและก ำลังใจสร้ำงภำวะจูงใจ 
แรงบันดำลใจ และควำมรับผิดชอบในควำมส ำเร็จตำมภำระหน้ำที่ 
 10. มุ่งสร้ำงพลเมืองดีที่ตื่นตัวและอยู่ร่วมกับผู้อ่ืนในสังคมพหุวัฒนธรรมได้ และท ำให้กำรศึกษำ    
น ำกำรแก้ปัญหำส ำคัญของสังคม รวมทั้งปัญหำกำรคอร์รัปชั่น 
 11. ทุ่มเทมำตรกำรเพื่อยกระดับคุณภำพสถำนศึกษำท่ีพัฒนำล้ำหลังและโรงเรียนขนำดเล็ก ที่ไม่ได้
คุณภำพ เพ่ือไม่ให้ผู้เรียนต้องเสียโอกำสได้รับกำรศึกษำที่มีคุณภำพ  
 
   จุดเน้น 
 
 ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำข้ันพื้นฐำนก ำหนด 6 จุดเน้นกำรด ำเนินงำน ปีงบประมำณ พ.ศ.
2560 ที่สอดคล้องกับ 6 ยุทธศำสตร์ กระทรวงศึกษำธิกำร ดังนี้  
 1. จุดเน้นด้ำนหลักสูตรและกระบวนกำรเรียนรู้  
 2. จุดเน้นด้ำนครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ 
 3. จุดเน้นด้ำนพัฒนำก ำลังคนและงำนวิจัยที่สอดคล้องกับควำมต้องกำรของประเทศ 
 4. จุดเน้นด้ำนกำรทดสอบ กำรประเมิน กำรประกันคุณภำพและมำตรฐำนกำรศึกษำ 
 5. จุดเน้นด้ำน ICT เพ่ือกำรศึกษำ 
 6. จุดเน้นด้ำนกำรบริหำรจัดกำร 
 
   1. จุดเน้นด้านหลักสูตรและกระบวนการเรียนรู้ 
 
 1. หลักสูตรและกระบวนกำรเรียนรู้มีกำรปรับปรุงตำมควำมเหมำะสม ดังต่อไปนี้ 
  1.1 หลักสูตรแกนกลำงกำรศึกษำข้ันพื้นฐำนมีกำรปรับปรุงให้เหมำะสมกับผู้เรียน 
  1.2 โครงสร้ำงเวลำเรียนมีกำรปรับปรุงให้เหมำะสมกับผู้เรียน 
  1.3 สถำนศึกษำทุกแห่งมีกำรยกระดับมำตรฐำนภำษำอังกฤษในแต่ละชั้น 
  1.4 สถำนศึกษำใช้ STEM Education BBL DLTV 
 2. ผู้เรียนมีสมรรถนะที่ส ำคัญ สู่มำตรฐำนสำกล ดังต่อไปนี้ 
  2.1 ผู้เรียนชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 3 และชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 6 มีผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียน 
จำกกำรทดสอบระดับชำติขั้นพ้ืนฐำน (O-NET) กลุ่มสำระหลักเพ่ิมข้ึน 
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  2.2 ผู้เรียนในระดับมัธยมศึกษำได้รับกำรส่งเสริมให้มีแรงจูงใจสู่อำชีพด้วยกำรแนะแนว 
และได้รับกำรพัฒนำควำมรู้ทักษะที่เหมำะสมเพ่ือกำรมีงำนท ำในอนำคต 
  2.3 ผู้เรียนมีทักษะในกำรสื่อสำร ทักษะกำรคิด ทักษะกำรแก้ปัญหำทักษะชีวิต และทักษะ
กำรใช้เทคโนโลยี ที่เหมำะสมตำมช่วงวัย 
  2.4 ผู้ เรียนได้รับกำรวัดและประเมินผลที่หลำกหลำยเหมำะสมตำมศักยภำพเป็น
รำยบุคคล 
  3. ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรม ตำมค่ำนิยมหลักของคนไทย 12 ประกำร รวมทั้งมีจิตส ำนึกในกำร
อนุรักษ์ทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม และห่ำงไกลยำเสพติด  
  3.1 ผู้เรียนระดับมัธยมศึกษำตอนต้น มีทักษะกำรแก้ปัญหำ และอยู่อย่ำงพอเพียง  
  3.2 ผู้ เรียนระดับมัธยมศึกษำตอนปลำย มีควำมมุ่งมั่นในกำรศึกษำและกำรท ำงำน 
สำมำรถปรับตัวเข้ำกับพหุวัฒนธรรม บนพื้นฐำนวัฒนธรรมที่ดีงำมของไทย  
 4. ผู้เรียนที่มีควำมต้องกำรพิเศษได้รับกำรส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนำเต็มตำม ศักยภำพเป็น
รำยบุคคล ได้แก่  
  4.1 ผู้พิกำร 
  4.2 ผู้ด้อยโอกำสและผู้เรียนในพ้ืนที่พิเศษ 
  4.3 ผู้เรียนที่มีควำมสำมำรถพิเศษ 
  4.4 ผู้เรียนภำยใต้กำรจัดกำรศึกษำโดยครอบครัว สถำนประกอบกำรและศูนย์กำรเรียน 
  4.5 ผู้เรียนที่ต้องกำรควำมคุ้มครองและช่วยเหลือเป็นกรณีพิเศษ 
 

 ตัวช้ีวัดด้านหลักสูตรและกระบวนการเรียนรู้ 
 1. หลักสูตรและกระบวนกำรเรียนรู้มีกำรปรับปรุงตำมควำมเหมำะสม 
  - หลักสูตรแกนกลำงกำรศึกษำข้ันพื้นฐำนได้รับกำรปรับปรุงให้เหมำะสมกับผู้เรียน 
  - โครงสร้ำงเวลำเรียนได้รับกำรปรับปรุงให้เหมำะสมกับผู้เรียน 
  - สถำนศึกษำทุกแห่งได้รับกำรยกระดับมำตรฐำนภำษำอังกฤษในแต่ละช่วงชั้น 
  - ร้อยละ 90 ของสถำนศึกษำ ใช้ STEM Education BBL DLTV 
 2. ผู้เรียนมีสมรรถนะที่ส ำคัญสู่มำตรฐำนสำกล 
  - ค่ำเฉลี่ยร้อยละของผู้เรียนชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 3 และชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 6 ของผล 
กำรทดสอบระดับชำติขั้นพ้ืนฐำน O-NET กลุ่มสำระหลัก 5 วิชำ โดยรวมเพ่ิมข้ึนไม่น้อยกว่ำ ร้อยละ 3 
  - ผู้เรียนระดับมัธยมศึกษำทุกคนมีแรงจูงใจสู่อำชีพและกำรมีงำนท ำในอนำคต 
  - ผู้เรียนทุกคนมีทักษะในกำรสื่อสำร ทักษะกำรคิด ทักษะกำรแก้ปัญหำ ทักษะชีวิต และ
ทักษะกำรใช้เทคโนโลยี 
  - ร้อยละ 50 ของผู้เรียนที่จบกำรศึกษำในระดับมัธยมศึกษำตอนต้นเรียนต่อสำยอำชีพ 
  - ผู้เรียนทุกคนได้รับกำรวัดและประเมินผลโดยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ (E-testing) 
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 3. ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรม ตำมค่ำนิยมหลักของคนไทย 12 ประกำร รวมทั้งมีจิตส ำนึก  
ในกำรอนุรักษ์ทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม และห่ำงไกลยำเสพติด 
  - ผู้เรียนทุกคนมีคุณธรรม จริยธรรม ตำมค่ำนิยมหลักของคนไทย 12 ประกำร สอดคล้อง
ตำมช่วงวัย 
  - ผู้เรียนทุกคนมีจิตส ำนึกในกำรอนุรักษ์ทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม 
  - ผู้เรียนทุกคนป้องกันตนเองให้ห่ำงไกลยำเสพติดและกำรแก้ไขปัญหำยำเสพติด 
ในโรงเรียน 
 4. ผู้เรียนที่มีควำมต้องกำรพิเศษได้รับกำรส่งเสริมและพัฒนำเต็มตำมศักยภำพเป็นรำยบุคคล      
ไม่น้อยกว่ำ ร้อยละ 80  
 
    2. จุดเน้นด้านครูและบุคลากรทางการศึกษา 
 
 1. ครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ ได้รับกำรพัฒนำองค์ควำมรู้ ตรงตำมควำมต้องกำรของบุคคล 
 และสถำนศึกษำ 
  1.1 ครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ ได้รับกำรพัฒนำวิธีจัดกำรเรียนรู้ที่ใช้ทักษะ 
กระบวนกำรคิด รวมทั้งกำรวัดและประเมินผลกำรเรียนรู้ 
  1.2 ครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ สำมำรถประยุกต์ใช้ระบบเทคโนโลยีสำรสนเทศ 
 และกำรสื่อสำรที่ทันสมัย 
  1.3 ครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ ได้รับกำรนิเทศแบบกัลยำณมิตรจำกส ำนักงำน 
เขตพ้ืนที่กำรศึกษำ ผู้บริหำรสถำนศึกษำและครู ทั้งในโรงเรียน ระหว่ำงโรงเรียนหรือภำคส่วนอื่น ๆ  
ตำมควำมเหมำะสมของโรงเรียน   
  1.4 ครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ สร้ำงเครือข่ำยกำรเรียนรู้ กำรมีส่วนร่วมจำกผู้มีส่วน
เกี่ยวข้อง และทุกภำคส่วนให้เกิดชุมชนแห่งกำรเรียนรู้ 
  1.5 ครูจัดกำรเรียนรู้สู่ประชำคมอำเซียน 
  1.6 ครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ มีจิตวิญญำณของควำมเป็นครู กำรเป็นครูมืออำชีพ 
และยึดมั่นในจรรยำบรรณวิชำชีพ 
 2. ผู้บริหำรสถำนศึกษำสำมำรถบริหำรงำนทุกด้ำนให้มีประสิทธิภำพ และเกิดประสิทธิภำพ 
 3. ครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ มีขวัญก ำลังใจในกำรท ำงำน และมีผลกำรปฏิบัติงำน 
เชิงประจักษ์ 
 4. องค์กร องค์คณะบุคคล และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย วำงแผนสรรหำ ย้ำย โอน ครู และบุคลำกร
ทำงกำรศึกษำ ให้สอดคล้องกับควำมต้องกำรของโรงเรียนและชุมชน 
 
 
. 
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 ตัวช้ีวัดด้านครูและบุคลากรทางการศึกษา 
 1. ครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ ได้รับกำรพัฒนำองค์ควำมรู้ ตรงตำมควำมต้องกำรของบุคคล
และสถำนศึกษำ 
  - ครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำทุกคนผ่ำนกำรประเมินกำรพัฒนำวิธีกำรจัดกำรเรียนรู้ที่มี
ทักษะกระบวนกำรคิด กำรวัดและประเมินผลกำรเรียนรู้ และประยุกต์ใช้ระบบเทคโนโลยีสำรสนเทศ และ
กำรสื่อสำร 
  - ศึกษำนิเทศก์ทุกคน สำมำรถนิเทศและช่วยเหลือครูให้จัดกิจกรรมกำรเรียนรู้  
เพ่ือยกระดับผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียน 
  - ครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำทุกคน มี ID-Plan และน ำไปใช้ในกำรพัฒนำตนเอง 
 2. ผู้บริหำรสถำนศึกษำสำมำรถบริหำรงำนทุกด้ำนให้มีประสิทธิภำพและเกิดประสิทธิผล 
  - ผู้บริหำรสถำนศึกษำทุกโรง (โรงเรียนมำตรฐำนสำกล โรงเรียนในฝัน และโรงเรียนดี
ประจ ำต ำบล โรงเรียนประชำรัฐ) มีควำมสำมำรถบริหำรสถำนศึกษำในศตวรรษที่ 21 ในระดับดีข้ึนไป 
 3. ครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ มีขวัญก ำลังใจในกำรท ำงำน และมีผลกำรปฏิบัติงำน 
  - ครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำทุกคนที่มีผลกำรปฏิบัติงำนเชิงประจักษ์ตำมเกณฑ์ได้รับ
กำรยกย่องเชิดชูเกียรติ 
 4. องค์กร องค์คณะบุคคล และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียวำงแผนสรรหำ ย้ำย โอน ครู และบุคลำกร
ทำงกำรศึกษำ มีกำรบริหำรงำนบุคคลเป็นไปตำมหลักธรรมำภิบำล 
 

 
   3. จุดเน้นด้านพัฒนาก าลังคนและงานวิจัยท่ีสอดคล้องกับความต้องการของประเทศ 
 
 1. สถำนศึกษำสร้ำงค่ำนิยมเชิงบวกในกำรเรียนสำยอำชีพ เพ่ือลดสัดส่วนกำรเรียนสำยสำมัญ 
 2. หน่วยงำนทุกระดับมีกำรวิจัยที่สำมำรถน ำไปใช้ประโยชน์ได้ 
 
 ตัวช้ีวัดด้านพัฒนาก าลังคนและงานวิจัยท่ีสอดคล้องกับความต้องการของประเทศ  
 1. สถำนศึกษำทุกแห่งสร้ำงค่ำนิยมเชิงบวกในกำรเรียนสำยอำชีพ เพ่ือลดสัดส่วนกำรเรียน 
สำยสำมัญ  
 2. ร้อยละ 80 ของหน่วยงำนทุกระดับมีกำรวิจัยที่สำมำรถน ำไปใช้ประโยชน์ได้ 
 
    4. จุดเน้นด้านการทดสอบ การประเมิน การประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา 
 

 1. ระบบกำรประเมินสถำนศึกษำและผู้เรียนมีกำรพัฒนำให้เหมำะสมกับสถำนศึกษำและผู้เรียน 
 2. ระบบทดสอบเพ่ือประเมินผ่ำน หรือซ้ ำชั้น มีกำรพัฒนำให้เหมำะสมในกำรจบกำรศึกษำ        
ชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 3 และชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 6  
 3. ผู้ประเมินคุณภำพสถำนศึกษำมีกำรพัฒนำตำมมำตรฐำนผู้ประเมิน 
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 ตัวช้ีวัดด้านการทดสอบ การประเมิน การประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา 
 1. ระบบกำรประเมินสถำนศึกษำและผู้เรียนได้รับกำรพัฒนำให้เหมำะสมกับสถำนศึกษำและผู้เรียน 
 2. ระบบทดสอบเพ่ือประเมินผ่ำน หรือซ้ ำชั้น ได้รับกำรพัฒนำให้เหมำะสมในกำรจบกำรศึกษำ    
ชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 3 และชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 6 
 3. ผู้ประเมินคุณภำพสถำนศึกษำทุกคนได้รับกำรพัฒนำตำมมำตรฐำนผู้ประเมิน 
 

   5. จุดเน้นด้าน ICT เพื่อการศึกษา 
 

  1. หน่วยงำนทุกระดับพัฒนำระบบ ICT เพ่ือกำรศึกษำให้เหมำะสมกับสถำนศึกษำและผู้เรียน 
 2. หน่วยงำนทุกระดับพัฒนำระบบข้อมูลสำรสนเทศให้เป็นฐำนเดียวกันในเรื่องข้อมูลนักเรียน 
ข้อมูลครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ ข้อมูลสถำนศึกษำและข้อมูลข้ำรำชกำรและบุคลำกรอ่ืน ในกำรใช้
ข้อมูลร่วมกันอย่ำงมีประสิทธิภำพ 
 3. หน่วยงำนทุกระดับพัฒนำ DLIT ให้เหมำะสมกับสถำนศึกษำและผู้เรียน 
 4. ผู้เรียนมีคอมพิวเตอร์ใช้ในกำรเรียนรู้ 
 

 ตัวช้ีวัดด้าน ICT เพื่อการศึกษา 
 1. หน่วยงำนทุกระดับพัฒนำระบบ ICT เพ่ือกำรศึกษำให้เหมำะสมกับสถำนศึกษำและผู้เรียน 
 2. หน่วยงำนทุกระดับพัฒนำระบบข้อมูลสำรสนเทศให้เป็นฐำนเดียวกันในเรื่องข้อมูลนักเรียน 
ข้อมูลครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ ข้อมูลสถำนศึกษำและข้อมูลข้ำรำชกำรและบุคลำกรอ่ืน ในกำรใช้
ข้อมูลร่วมกันอย่ำงมีประสิทธิภำพ  
 3. หน่วยงำนทุกระดับพัฒนำ DLIT ให้เหมำะสมกับสถำนศึกษำและผู้เรียน 
 4. ผู้เรียนมีคอมพิวเตอร์ใช้ในกำรเรียนรู้ 
 

   6. จุดเน้นด้านการบริหารจัดการ 
 

 1. หน่วยงำนทุกระดับบริหำรจัดกำรโดยมุ่งเน้นกำรกระจำยอ ำนำจกำรสร้ำงเครือข่ำย และ
รับผิดชอบต่อผลกำรด ำเนินงำน 
  1.1 สถำนศึกษำท่ีไม่ผ่ำนกำรรับรองคุณภำพภำยนอกตำมที่ก ำหนดได้รับกำรแก้ไข 
ช่วยเหลือ นิเทศ ติดตำม และประเมินผล 
  1.2 สถำนศึกษำขนำดเล็กได้รับกำรพัฒนำให้มีคุณภำพกำรจัดกำรศึกษำ 
  1.3 สถำนศึกษำท่ีมีควำมพร้อมรับกำรกระจำยอ ำนำจ มีรูปแบบกำรบริหำรจัดกำรได้อย่ำง
มีประสิทธิภำพ 
  1.4 สถำนศึกษำบริหำรจัดกำรร่วมกันโดยใช้กำรวำงแผนพัฒนำกำรศึกษำระดับต ำบล 
(Educational Maps) 
  1.5 ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำบริหำรร่วมกันในรูปแบบ Cluster อย่ำงมีประสิทธิภำพ 
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  1.6 ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำบริหำรจัดกำรอย่ำงมีคุณภำพ โดยใช้มำตรฐำนส ำนักงำน
เขตพ้ืนที่กำรศึกษำ 
  1.7 หน่วยงำนทุกระดับพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำ สร้ำงระบบสวัสดิกำร สวัสดิภำพ และ
ควำมปลอดภัยให้เหมำะสมตำมบริบทของพ้ืนที่พิเศษ 
  1.8 หน่วยงำนทุกระดับพัฒนำระบบ ก ำกับ ติดตำม และประเมินผลเพื่อกำรบริหำร
จัดกำรที่มีประสิทธิภำพและต่อเนื่อง 
  1.9 หน่วยงำนทุกระดับปรับปรุงระบบกำรจัดสรรงบประมำณ และเกณฑ์กำรจัดสรรงบ
เงินอุดหนุนค่ำใช้จ่ำยรำยหัว ให้มีควำมเหมำะสมและเพียงพอ 
  1.10 หน่วยงำนทุกระดับ ยกย่องเชิดชูเกียรติ หน่วยงำน องค์คณะบุคคล และบุคลำกรที่มี
ผลงำนเชิงประจักษ์ 
  1.11 หน่วยงำนทุกระดับ ส่งเสริมให้มีกำรวิจัยเพื่อพัฒนำนโยบำยและพัฒนำกำรจัด
กำรศึกษำของเขตพ้ืนที่กำรศึกษำและสถำนศึกษำ 
  1.12 หน่วยงำนทุกระดับ มีกำรบริหำรจัดกำรโดยยึดหลักธรรมำภิบำล 
 2. หน่วยงำนทุกระดับ ส่งเสริมกำรมีส่วนร่วมในกำรจัดกำรศึกษำ 
  2.1 หน่วยงำนทุกระดับ ส่งเสริมให้ทุกภำคส่วนและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเข้ำมำมีส่วนร่วมใน
กำรจัดกำรศึกษำ 
  2.2 หน่วยงำนทุกระดับ ส่งเสริมกำรระดมทรัพยำกรในกำรจัดกำรศึกษำ 
  2.3 หน่วยงำนทุกระดับ รับฟังควำมคิดเห็น ข้อเสนอแนะจำกทุกภำคส่วนและผู้มี 
ส่วนไดส้่วนเสียเพื่อปรับปรุงพัฒนำกำรจัดกำรศึกษำ 
 ตัวช้ีวัดด้านการบริหารจัดการ 
 1. หน่วยงำนทุกระดับบริหำรจัดกำรโดยมุ่งเน้นกำรกระจำยอ ำนำจ กำรสร้ำงเครือข่ำย และ
รับผิดชอบต่อผลกำรด ำเนินงำน 
  - สถำนศึกษำทุกแห่งมีระบบประกันคุณภำพภำยในที่เข้มแข็งตำมกฎหมำยกระทรวงว่ำ
ด้วย หลักเกณฑ์และวิธีกำรประกันคุณภำพกำรศึกษำ พ.ศ.2553 มุ่งเน้นกำรกระจำยอ ำนำจ กำรสร้ำง
เครือข่ำย กำรมีส่วนร่วม และมีควำมรับผิดชอบต่อผลกำรด ำเนินงำน 
  - สถำนศึกษำทุกแห่งที่เข้ำรับกำรประเมินคุณภำพภำยนอก ผ่ำนกำรรับรองคุณภำพ
ภำยนอกตำมที่ก ำหนด 
  - ร้อยละ 60 ของสถำนศึกษำขนำดเล็กบริหำรจัดกำรศึกษำได้อย่ำงมีคุณภำพและ 
ประสิทธิภำพ 
  - ร้อยละ 60 ของสถำนศึกษำระดับต ำบลมีกำรบริหำรจัดกำรได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ 
  - เครือข่ำย Cluster ทุกแห่ง บริหำรจัดกำรได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ 
  - สถำนศึกษำทุกแห่งมีกำรจัดท ำแผนเผชิญเหตุภัยพิบัติต่ำง ๆ และบูรณำกำรในกำร
จัดกำรเรียนรู้ 
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  - ร้อยละ 80 ของส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำผ่ำนกำรประเมินมำตรฐำนส ำนักงำน 
เขตพ้ืนที่กำรศึกษำระดับดีมำกข้ึนไป 
  - เมื่อสิ้นปีงบประมำณ พ.ศ.2560 ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ สถำนศึกษำ เบิกจ่ำย
งบประมำณในภำพรวมได้ไม่น้อยกว่ำร้อยละ 96 และงบลงทุน ไม่น้อยกว่ำร้อยละ 87 
  - ร้อยละ 1 ของสถำนศึกษำ ได้รับกำรพัฒนำให้เป็นหน่วยเบิกจ่ำยตรง 
  - สถำนศึกษำทุกแห่ง สำมำรถพัฒนำรูปแบบกำรบริหำรโรงเรียนและด ำเนินกำรได้อย่ำง 
มีประสิทธิภำพ 
  - ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำผ่ำนกำรประเมินตำมโครงกำรคุณธรรมและควำมโปร่งใส 
ในกำรด ำเนินงำนของหน่วยงำนภำครัฐ 
  - หน่วยงำนทุกระดับมีผลงำนเชิงประจักษ์ ที่ได้รับกำรยกย่องเชิดชูเกียรติ 
  - ร้อยละ 80 ของส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำและสถำนศึกษำ มีงำนวิจัยและน ำ
ผลกำรวิจัย ใช้พัฒนำกำรบริหำรและกำรจัดกำรศึกษำ 
 2. หน่วยงำนทุกระดับ ส่งเสริมกำรมีส่วนร่วมในกำรจัดกำรศึกษำ 
  - ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ สถำนศึกษำทุกแห่ง ได้รับควำมร่วมมือ ส่งเสริมและ
สนับสนุนทรัพยำกรเพ่ือกำรจัดกำรศึกษำ 
  - สถำนศึกษำทุกแห่งในโครงกำรโรงเรียนประชำรัฐ สำมำรถพัฒนำรูปแบบกำรบริหำร
โรงเรียนอย่ำงมีประสิทธิภำพ 
 

 

มาตรฐานส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 29 
 
 มาตรฐานที่  1 การบริหารจัดการองค์การสู่ความเป็นเลิศ 
  ตัวบ่งชี้ท่ี 1 : การบริหารจัดการที่ดี 

 1. ภำวะผู้น ำของผู้บริหำร กำรแสดงวิสัยทัศน์ เป้ำหมำย พันธกิจที่ชัดเจน และก ำหนด
ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำได้ตรงประเด็น ประสำนและสร้ำงควำมสัมพันธ์  อันดีกับผู้เกี่ยวข้อง 

 2. ข้อมูลสำรสนเทศที่ เป็นระบบ ในกำรบริหำรจัดกำรและพัฒนำคุณภำพของ
ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ 
 3. กำรใช้แผนเป็นเครื่องมือในกำรบริหำรจัดกำร  

 4. กำรประยุกต์ใช้นวัตกรรม เทคโนโลยี และรูปแบบกำรบริหำรจัดกำรที่หลำกหลำย 
  5. กำรติดต่อสื่อสำรภำยในและภำยนอกส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ  

หลำกหลำยช่องทำงและมีประสิทธิภำพ 
  6. กำรน ำผลกำรด ำเนินงำนพัฒนำกำรบริหำรจัดกำรอย่ำงต่อเนื่อง  
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  ตัวบ่งช้ีที่ 2 : การพัฒนาสู่องค์การแห่งการเรียนรู้ 
 1. กำรส่งเสริมให้บุคลำกรทุกคนใฝ่รู้ มีควำมคิดเชิงระบบ สำมำรถเรียนรู้ก้ำวทันกำร
เปลี่ยนแปลง 

 2. กำรส่งเสริมให้เกิดกำรจัดกำรควำมรู้ (Knowledge Management)                
กำรแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระดับกลุ่ม และระดับองค์กำร สร้ำงบรรยำกำศและจิตส ำนึกร่วมในกำรท ำงำน 
 3. กำรสื่อสำรและกำรส่งเสริมให้มีรูปแบบกำรเรียนรู้ที่หลำกหลำยตำมบริบทของ 
ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ 
 4. กำรน ำองค์ควำมรู้มำพัฒนำตนเอง พัฒนำงำน และพัฒนำองค์กำรโดยใช้กระบวนกำร
กำรวิจัย 
 
. 

 ตัวบ่งช้ีที่ 3 : การกระจายอ านาจและการส่งเสริมการบริหารจัดการอย่างมีส่วนร่วม 
 1. กำรกระจำยอ ำนำจในกำรบริหำรจัดกำรภำยในเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ 
 2. กำรส่งเสริม ประสำนเชื่อมโยงกำรท ำงำนของ 3 องค์คณะบุคคลในส ำนักงำน
เขตพ้ืนที่กำรศึกษำ ได้แก่ คณะกรรมกำรเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ (กพท.) คณะอนุกรรมกำรข้ำรำชกำรครูและ
บุคลำกรทำงกำรศึกษำเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ (อ.ก.ค.ศ. เขตพ้ืนที่กำรศึกษำ) คณะกรรมกำร ติดตำม ตรวจสอบ 
ประเมินผล และนิเทศกำรศึกษำของเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ (ก.ต.ป.น.) 
 3. กำรส่งเสริมกำรมีส่วนร่วมในกำรจัดกำรศึกษำของบุคคล ชุมชน องค์กำร หน่วยงำน 
และสถำบันอ่ืนที่จัดกำรศึกษำ 
 4. กำรสร้ำง พัฒนำ และประสำนเชื่อมโยงเครือข่ำยควำมร่วมมือในกำรจัดกำรศึกษำ
ทั้งภำยในและภำยนอกในรูปแบบที่เป็นทำงกำรและไม่เป็นทำงกำร 
 

 ตัวบ่งชี้ท่ี 4 : การติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และนิเทศการศึกษาที่มีประสิทธิภาพ   
 1. ระบบติดตำม ตรวจสอบ ประเมินผล และนิเทศกำรจัดกำรศึกษำ ทั้ง 4 ด้ำน ภำยใน
เขตพ้ืนที่กำรศึกษำ   
 2. กำรติดตำม ตรวจสอบ ประเมินผล และนิ เทศกำรจัดกำรศึกษำ ทั้ ง 4 ด้ำน               
และช่วยเหลือ ส่งเสริม สนับสนุน ให้สถำนศึกษำบริหำรและจัดกำรศึกษำอย่ำงมีคุณภำพ  
 3. กำรเก็บรวบรวมข้อมูล ประมวลผล สรุปและรำยงำนผลกำรติดตำม ตรวจสอบ 
ประเมินผล และนิเทศกำรจัดกำรศึกษำ ทั้ง 4 ด้ำน 
 4. กำรน ำผลของกำรติดตำม ตรวจสอบ ประเมินผล และนิเทศกำรจัดกำรศึกษำ        
ทั้ง 4 ด้ำน ไปใช้พัฒนำคุณภำพตำมเป้ำหมำยของกำรจัดกำรศึกษำ 
 มาตรฐานที่ 2   การบริหารและการจัดการศึกษาที่มีประสิทธิภาพ 
 ตัวบ่งชี้ท่ี 1  :  การบริหารงานด้านวิชาการ 

 1. ประสำน ส่งเสริมกำรพัฒนำหลักสูตรสถำนศึกษำและจัดท ำกรอบหลักสูตรระดับ
ท้องถิ่น ให้สอดคล้องกับหลักสูตรแกนกลำงกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน พุทธศักรำช 2551 
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 2. ส่งเสริมสถำนศึกษำให้จัดกระบวนกำรเรียนรู้ที่ยึดผู้เรียนเป็นส ำคัญ 
 3. ส่งเสริม สนับสนุน ให้สถำนศึกษำมีกำรผลิต จัดหำ และพัฒนำสื่อ เครื่องมือ อุปกรณ์
ในกำรเรียนรู้ที่หลำกหลำยของผู้เรียนให้ทันต่อควำมเปลี่ยนแปลง 
 4. ส่งเสริมกำรวัดผล ประเมินผลและน ำผลไปใช้ในกำรปรับปรุงพัฒนำคุณภำพ           
กำรจัดกำรศึกษำของเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ 
 5. ส่งเสริมและพัฒนำระบบกำรประกันคุณภำพกำรศึกษำ 
 6. กำรวิจัยและน ำผลกำรวิจัยไปใช้เพ่ือพัฒนำงำนวิชำกำร 
 7. ส่งเสริมกิจกรรมพัฒนำผู้เรียนและระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนในสถำนศึกษำ 
 8. ประสำน ส่งเสริม ให้ชุมชน ท้องถิ่น และสังคมมีส่วนร่วมในกำรจัดกำรศึกษำ รวมทั้ง
เป็นเครือข่ำยและแหล่งเรียนรู้เพ่ือพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำ 
 

 ตัวบ่งชี้ท่ี 2  :  การบริหารงานด้านงบประมาณ 

 1. กำรวำงแผนกำรใช้งบประมำณอย่ำงเป็นระบบ สอดคล้องกับนโยบำย ปัญหำ และ
ควำมต้องกำร 
 2. กำรจัดระบบกำรบริหำรกำรเงิน บัญชี และพัสดุ  
 3. กำรควบคุมกำรใช้งบประมำณอย่ำงเป็นระบบ 
 4. กำรสรุปรำยงำนผลในกำรบริหำรงบประมำณ 
 5. กำรตรวจสอบภำยในอย่ำงเป็นระบบ  

 

 ตัวบ่งชี้ท่ี 3  :  การบริหารงานด้านการบริหารงานบุคคล 

 1. กำรวำงแผนในกำรบริหำรอัตรำก ำลังครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำสอดคล้องกับ
นโยบำย ปัญหำและควำมต้องกำร 
 2. กำรสรรหำและกำรบรรจุแต่งตั้งครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำอย่ำงถูกต้องเป็น
ธรรม โปร่งใส และตรวจสอบได้  
 3. กำรพัฒนำครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำสู่ควำมเป็นมืออำชีพ  โดยวิธีกำร             
ที่หลำกหลำย สอดคล้องกับปัญหำและควำมต้องกำรจ ำเป็นของครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ และส่งเสริม
ควำมก้ำวหน้ำในวิชำชีพ   
 4. กำรส่งเสริมวินัย คุณธรรม จริยธรรมและจรรยำบรรณวิชำชีพแก่ข้ำรำชกำรครูและ
บุคลำกรทำงกำรศึกษำ 
 5. กำรส่งเสริม สร้ำงขวัญและก ำลังใจแก่ข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ 
 ตัวบ่งชี้ท่ี 4  :  การบริหารงานด้านการบริหารทั่วไป 

 1. กำรพัฒนำระบบและเครือข่ำย ข้อมูลสำรสนเทศ  
 2. กำรจัดท ำส ำมะโนนักเรียนและกำรรับนักเรียน   
 3. กำรดูแลอำคำรสถำนที่และสภำพแวดล้อม    
 4. กำรพัฒนำมำตรฐำนกำรปฏิบัติงำน 
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 5. กำรจัดระบบกำรควบคุมภำยในหน่วยงำน  
 6. กำรสื่อสำรและประชำสัมพันธ์ 
 7. กำรจัดสวัสดิกำร สวัสดิภำพครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ 
 8. กำรระดมทรัพยำกรเพ่ือกำรศึกษำ 
 9. กำรประสำน ส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนำเครือข่ำยกำรจัดกำรศึกษำทุกรูปแบบ
ของบุคคล ชุมชน องค์กร หน่วยงำนและสถำบันทำงสังคมอ่ืนที่จัดกำรศึกษำ   
 ตัวบ่งชี้ท่ี 5  :  การขับเคลื่อนนโยบายไปสู่การปฏิบัติ 
 1. แผนงำน โครงกำร/กิจกรรมที่สอดคล้องกับนโยบำยของกระทรวงศึกษำธิกำร 
ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน จังหวัด และตอบสนองควำมต้องกำรจ ำเป็นของเขตพ้ืนที่
กำรศึกษำ 
 2. รูปแบบหรือวิธีกำรในกำรขับเคลื่อนนโยบำย กำรแก้ปัญหำ และกำรพัฒนำ       
ตำมควำมต้องกำรของหน่วยงำนต้นสังกัด และเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ 
 3. กำรก ำกับ ติดตำม ตรวจสอบ ประเมินผล และนิเทศกำรด ำเนินกำรตำมนโยบำยอย่ำง
ครอบคลุมและต่อเนื่อง 
 4. ผลกำรด ำเนินงำนและรำยงำนผลกำรด ำเนินงำนตำมนโยบำย  
 

 มาตรฐานที่ 3   ผลการบริหารและการจัดการศึกษาของส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา 
 ตัวบ่งชี้ที่ 1 :  ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ มีผลงำนที่แสดงควำมส ำเร็จ และเป็นแบบอย่ำงได้   
  - ผลกำรด ำเนินงำนแสดงควำมส ำเร็จ และเป็นแบบอย่ำงได้ (ย้อนหลัง 3 ปี) 
 ตัวบ่งชี้ที่ 2  :  สถานศึกษามีคุณภาพตามมาตรฐานการประกันคุณภาพการศึกษา 

 ตัวบ่งชี้ที่ 3  :  ผู้เรียนทุกระดับการศึกษามีคุณภาพตามหลักสูตร 

 1. ผลกำรทดสอบระดับชำติขั้นพื้นฐำน ระดับชั้น ม.3 (8 สำระกำรเรียนรู้)  
   2. ผลกำรทดสอบระดับชำติขั้นพื้นฐำน ระดับชั้น ม.6 (8 สำระกำรเรียนรู้) 
 ตัวบ่งชี้ที่ 4 :   ผู้เรียนมีคุณภาพตามจุดเน้นและสมรรถนะส าคัญตามหลักสูตรแกนกลาง  
 การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551    
 1. กำรประเมินกำรอ่ำน กำรเขียน และกำรคิดค ำนวณตำมจุดเน้นของหลักสูตร 

  2. กำรประเมินสมรรถนะส ำคัญที่จ ำเป็นในกำรเรียนรู้ตำมที่ก ำหนดในหลักสูตรฯ 
 ตัวบ่งชี้ที่ 5 :   ผู้เรียนมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน  
  พุทธศักราช 2551 
 ตัวบ่งชี้ที่ 6 :   ผู้เรียนมีสุขภาพกาย สุขภาพจิตที่ดี 
 ตัวบ่งชี้ที่ 7 :   ประชากรวัยเรียนได้รับสิทธิและโอกาสทางการศึกษาขั้นพ้ืนฐานเท่าเทียมกัน  
  และศึกษาในระดับสูงขึ้น 
 ตัวบ่งชี้ที่ 8 :   ความพึงพอใจของผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้เสีย 
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ส่วนที่ 3 
ทิศทางการพัฒนาองค์กร 

 
 

วิเคราะห์สภาพแวดล้อมของส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 29 
 

1. การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายนอก 
 โอกาส  (Opportunities) 

 นโยบายรัฐบาลให้ความส าคัญกับการจัดการศึกษามาก รวมทั้งเน้นการท างานของบุคลากร      

ด้วยความสุจริต มีศูนย์พัฒนาการศึกษาหรือบุคลากรในระดับภาค เช่น STEM มีผู้ทรงคุณวุฒิ นอกระบบ

ราชการและผู้มีความรู้ ในด้านการศึกษาจ านวนมาก มีหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชนที่สนับสนุนการศึกษา

จ านวนมาก ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารที่สามารถจะน ามาใช้สนับสนุนการ    

จัดการศึกษา อีกท้ังผู้ปกครองและหน่วยงานในพ้ืนที่มีความเข้าใจและมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษามากขึ้น  

 
 อุปสรรค  (Threats) 

 นโยบายหน่วยเหนือยังขาดเสถียรภาพและมีการเปลี่ยนแปลงบ่อย ขาดการบูรณาการกิจกรรม

โครงการกับแนวทางหรือนโยบายเดิมในการน าลงสู่การปฏิบัติ ผู้ปกครองนักเรียนส่วนใหญ่มีฐานะยากจน

และไปประกอบอาชีพในต่างพ้ืนที่ โครงสร้างการบริหารงานระดับจังหวัดยังไม่เป็นเอกภาพและไม่สามารถ

จัดการศึกษาให้สอดคล้องกับบริบทได้ ตลอดถึงมีการแพร่ระบาดของ ยาเสพติดในพ้ืนที่ 

   
2. การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายในองค์กร 
 จุดแข็ง  (Strengths) 

 มีโรงเรียนขนาดใหญ่ที่มีความเข้มแข็ง มีศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้ทั้งสองจังหวัด มีการสร้าง

เครือข่ายในรูปแบบสหวิทยาเขต มีข้าราชการครูที่มีความรู้ความสามารถทางเทคโนโลยีสารสนเทศ  

โรงเรียนมีระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนที่ดี มีข้าราชการครูที่มีความรู้ ความสามารถจ านวนมาก 

 
 จุดอ่อน  (Weaknesses) 

 มีโรงเรียนขนาดเล็กที่กระจายอยู่ในพ้ืนที่จ านวนมาก ขาดแคลนทรัพยากรและขาดครูที่มีความ

ช านาญการในการจัดการเรียนการสอน ขาดระบบข้อมูลสารสนเทศ และระบบการนิเทศ ก ากับติดตาม

รายงาน วิจัย ที่มีประสิทธิภาพสามารถน าไปใช้ได้จริง การสื่อสารประชาสัมพันธ์ ผลการปฏิบัติงานยังขาด
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ประสิทธิภาพ ความสามารถของบุคลากรในการน านโยบายลงสู่การปฏิบัติท าได้ในวงจ ากัด ขาดการ

ประสานงานของหน่วยงานระดับจังหวัดส่งผลให้มีกิจกรรมทุกระดับจ านวนมากและซ้ าซ้อนส่งผลกระทบ  

กับการจัดการเรียนการสอน การบริหารงบประมาณยังขาดประสิทธิภาพ และมีปัญหาการบริหาร

งบประมาณในปีก่อนที่ส่งผลต่อการพัฒนา 
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วิเคราะห์ 
สภาพภายใน 

 
 
 
 
 
 
 

วิเคราะห์ 
สภาพภายนอก 

S 
มีโรงเรียนขนาดใหญ่ที่มีความเข้มแข็ง   
มีศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้ทั้งสอง
จังหวัด มีการสร้างเครือข่ายในรูปแบบ 
สหวิทยาเขต มีข้าราชการครูที่มีความรู้
ความสามารถทาง เทคโนโลยีสารสนเทศ
โรงเรียนมีระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนที่
ดี มีข้าราชการครูที่มีความรู้จ านวนมาก 

W 
มีโรงเรียนขนาดเล็กที่กระจายอยู่ในพื้นที่
จ านวนมาก ขาดแคลนทรัพยากรและ 
ขาดครูที่มคีวามช านาญการในการจัด 
การเรียนการสอน ขาดระบบข้อมูล
สารสนเทศ และระบบการนิเทศ ก ากบั
ติดตามรายงาน วิจัย ที่มีประสิทธิภาพ
สามารถน าไปใช้ได้จริง การสื่อสาร
ประชาสัมพันธ ์ผลการปฏิบัติงานยังขาด
ประสิทธิภาพ ความสามารถของบุคลากรใน
การน านโยบายลงสู่การปฏิบัติท าได ้
ในวงจ ากัด ขาดการประสานงานของ
หน่วยงานระดับจังหวัดส่งผลให้มีกิจกรรมทุก
ระดับจ านวนมากและซ้ าซ้อนส่งผลกระทบ
กับการจัดการเรียนการสอน  
การบริหารงบประมาณยังขาดประสิทธภิาพ 
และ มีปัญหาการบริหารงบประมาณในปี
ก่อนที่ส่งผลต่อการพัฒนา 

O 
นโยบายรัฐบาลให้ความส าคัญกับการ 
จัดการศึกษามาก รวมทั้งเน้นการท างานของ
บุคลากรด้วยความสุจริต มีศูนยพ์ัฒนา
การศึกษาหรือบุคลากรในระดับภาคเช่น 
STEM มีผู้ทรงคุณวุฒิ  
นอกระบบราชการและผู้มีความรู้ ในด้าน
การศึกษาจ านวนมาก มีหน่วยงานทั้งภาครัฐ
และเอกชนที่สนับสนุนการศึกษาจ านวนมาก 
ความก้าวหนา้ทางเทคโนโลยีสารสนเทศและ
การสื่อสารที่สามารถจะน ามาใช้สนับสนนุ
การจัดการศึกษา อีกทั้งผู้ปกครองและ
หน่วยงานในพื้นที่มีความเข้าใจและมีส่วน
ร่วมในการจัดการศึกษามากขึ้น 

SO 
สามารถน าความเข้มแข็งของโรงเรียนขนาด
ใหญ่ หน่วยงานและภาครัฐเอกชน 
ผู้ทรงคุณวุฒิ และศูนย์พัฒนาการศึกษาระดับ
ภาคในการขับเคลื่อนคุณภาพการศึกษา ของ
โรงเรียน และครู ตามความตอ้งการ ของครู
และบุคลากร สร้างพัฒนาเครือขา่ยทีม
เทคโนโลยีเพื่อส่งเสริมการจัดการศึกษาและ
พัฒนานวัตกรรม ชุมชนและผู้ปกครองได้มี
ส่วนร่วม และให้ความรับผิดชอบดูแล
ช่วยเหลือนกัเรียน มากยิ่งขึ้น 

WO 
เร่งรัดการน านโยบายความเป็นเขตสุจรติมา
ใช้ในการขับเคลื่อนการปฏบิัติงานตามหน้าที่
ความรับผิดชอบ ตลอดทั้งให้หนว่ยงานที่
เกี่ยวขอ้งมาสนับสนุนการแก้ปัญหาส าคัญ
ของเขต ใช้สื่อเทคโนโลยีสารสนเทศ 
หน่วยงานทางการศึกษาในพื้นที่และ
ผู้ทรงคุณวุฒิ สนับสนุนการจัดการศึกษาและ
พัฒนาวิชาชพีของบุคลากร รวมทั้งการ
พัฒนาระบบข้อมูล ระบบการก ากับติดตาม 
การนิเทศ และการวิจยัที่มีประสิทธภิาพและ
น าไปใช้ประโยชน์ในการจัดการศึกษาได้ 
พัฒนาระบบและทกัษะของบุคลากรการ
วางแผนให้มีความสามารถในการวางแผนที่มี
ประสิทธิภาพ 

T 
นโยบายหนว่ยเหนือยังขาดเสถียรภาพและมี
การเปลี่ยนแปลงบ่อย ขาดการ 
บูรณาการกิจกรรมโครงการกับแนวทางหรือ
นโยบายเดิมในการน าลงสู่การปฏิบัติ 
ผู้ปกครองนักเรียนส่วนใหญ่มีฐานะยากจน
และไปประกอบอาชีพในต่างพื้นที่ โครงสร้าง
การบริหารงานระดับจังหวัด 
ยังไม่เป็นเอกภาพและไม่สามารถจัด
การศึกษาสอดคล้องบริบทได้ ตลอดถึง 
มีการแพร่ระบาดของ ยาเสพติดในพื้นที่ 

ST 
กระจายอ านาจการบริหารตนเองให้กับ
โรงเรียนที่มีความพร้อมในขนาดใหญ ่
วิเคราะห์เชื่อมโยงความร่วมมือการจัด
การศึกษาในระดับประถมและมธัยมศึกษาให้
สามารถพัฒนาได้ตามบริบทตนเอง เน้น
พัฒนาระบบดูแลชว่ยเหลือนกัเรียนให้
ครอบคลุมทุกด้าน และใช้เทคโนโลยีในการ
พัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศเช่ือมโยงกับ
การท างานของ กศจ. 

WT 
จัดเป็นวาระส าคัญในการวิเคราะห์ 
บูรณาการกิจกรรมและตัวชีว้ัดเพื่อตัด/ 
ลดความซ้ าซ้อน ของการปฏิบัติงานทั้งเขต
และโรงเรียน 
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วิสัยทัศน์ (Vision)  
        ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 29  มีการจัดการศึกษาทีม่ีคุณภาพ 
ตามมาตรฐานสากล บนพ้ืนฐานความเป็นไทย 
 

พันธกิจ (Mission)   
    1. ส่งเสริมสนับสนุนประชากรกลุ่มวัยเรียน ให้ได้รับการศึกษาอย่างทั่วถึง และมีคุณภาพ 
    2. ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรม มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์  
              และค่านิยมหลัก 12 ประการ 
    3. พัฒนาระบบการบริหารจัดการที่เน้นการมีส่วนร่วม ความรับผิดชอบ และบูรณาการ 
              การจดัการศึกษา 
    4. ส่งเสริมการน าเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการจัดการศึกษา  
    5. พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา 
 

ค่านิยม (Values)   
     S  = service  การบริการ 
     P  = polite   สุภาพ มีสัมมาคารวะ   
     M = moral   คุณธรรม ศีลธรรม  
 

เป้าประสงค์ (Goal)  
    1.  นักเรียนระดับมัธยมศึกษามีพัฒนาการเหมาะสมตามวัยและมีคุณภาพตามมาตรฐานสากล 
    2.  ประชากรทุกคนได้รับการศึกษาระดับมัธยมศึกษาอย่างทั่วถึงตามค่านิยมหลัก 12 ประการ 
    3.  ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาเน้นการท างานแบบบูรณาการการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน 
ในการจัดการศึกษา 
    4.  ครู ผู้บริหารการศึกษาและบุคลากรมีทักษะที่เหมาะสม และท างานมุ่งเน้นผลสัมฤทธิ์ 
    5.  ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาและสถานศึกษา มีประสิทธิภาพและผ่านการประเมิน 
ตามมาตรฐาน 
    6.  ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาและสถานศึกษาน าเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการบริหาร 
และจัดการศึกษาได้อย่างมีประสิทธิภาพ  
 

กลยุทธ์ 
 

1. คุณภาพผู้เรียน 
 - นักเรียนระดับมัธยมศึกษามีพัฒนาการเหมาะสมตามวัยและมีคุณภาพตามมาตรฐานสากล  
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2. โอกาสทางการศึกษา 
 - นักเรียนที่จบชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ทุกคน ได้รับโอกาสทางการศึกษา 
ระดับมัธยมอย่างเสมอภาค 
 

3. พัฒนาครูและบุคลากร 
 1. ครูและบุคลากรทางการศึกษามีทักษะทีเ่หมาะสมและมีวัฒนธรรมการท างานที่มุ่งเน้นผลสัมฤทธิ์ 
 2. ครูและบุคลากรทางการศึกษามีทักษะการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการจัดการเรียนการสอน  
 

4. พัฒนาระบบบริหารจัดการ 
 1. ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามีระบบการบริหารจัดการอย่างมีประสิทธิภาพ และเป็นกลไก
ขับเคลื่อนการศึกษา สู่คุณภาพตามมาตรฐานสากล 
 2. สถานศึกษามีความเข้มแข็งสามารถบริหารแบบมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วนโดยใช้โรงเรียน     
เป็นฐาน 
    

 

 
 



ยุทธศาสตร์ที่ 1 : หลักสูตรและกระบวนการเรียนการสอน 
ตัวชี้วัดความส าเร็จ (เป้าหมายความส าเร็จ) 

โครงการ/กิจกรรม ผู้รับผิดชอบ 
ระดับ สพฐ. ระดับ สพม. ระดับ โรงเรียน 

1. ร้อยละ 100 ของสถานศึกษา
มีหลักสูตรสถานศึกษาเหมาะสม
กับผู้เรยีน สอดคล้องกับ
หลักสตูรแกนกลางการศึกษา 
ขั้นพื้นฐาน 

1. ร้อยละ 100 ของสถานศึกษามี
หลักสตูรสถานศึกษาเหมาะสมกับ
ผู้เรยีน สอดคล้องกับหลักสูตร
แกนกลางการศึกษา ขั้นพื้นฐาน 

1. สถานศึกษา มีหลักสูตรสถานศกึษา
เหมาะสมกับผู้เรียน สอดคล้องกับ  
หลักสตูรแกนกลางการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 

- เน้นท าให้สถานศึกษามีหลักสูตรที่เหมาะสม สอดคล้องกับหลักสตูร
แกนกลาง โดย สพม.29 จะประเมินวิเคราะห์ กระบวนการจัดท า 
หลักสูตรสถานศึกษา การจัดท าหลักสูตรท้องถิ่น หลักสูตรการมีงาน
ท า การนิเทศติดตาม สนับสนุน และประเมินผล เพื่อให้เกิด  
การน าไปใช้ในการปฏิบัติจริง เน้น กระบวนการการมีส่วนร่วมของ
เครือข่ายที่เกี่ยวข้อง  ส าหรับโรงเรียน สามารถสร้างแนวปฏิบัติให้
สอดคล้อง 

กลุ่มนิเทศฯ 

5. ค่าเฉลี่ยร้อยละของผูเ้รียนช้ัน
มัธยมศึกษาปีท่ี 3 มัธยมศึกษา  
ปีท่ี 6 ของผลการทดสอบ
ระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET)  
กลุ่มสาระหลัก 5 วิชาโดยรวม 
เพิ่มขึ้นไม่น้อยกว่าร้อยละ 3 

  1. ค่าเฉลีย่ร้อยละของผู้เรียนช้ัน
มัธยมศึกษาปีท่ี 3 ของผลการ
ทดสอบ O-NET กลุ่มสาระหลัก 5 
วิชาโดยรวม เพิม่ขึ้นไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 3 
   2. ค่าเฉลี่ยร้อยละของผู้เรียนช้ัน
มัธยมศึกษาปีท่ี 6 ของผลการ
ทดสอบ O-NET กลุ่มสาระหลัก 5 
วิชาโดยรวม เพิม่ขึ้นไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 3 
 

  1. ค่าเฉลีย่ร้อยละของผู้เรียนช้ัน
มัธยมศึกษาปีท่ี 3 ของผลการทดสอบ  
O-NET กลุ่มสาระหลัก 5 วิชาโดยรวม 
เพิ่มขึ้นไม่น้อยกว่าร้อยละ 3 
  2. ค่าเฉลีย่ร้อยละของผู้เรียนช้ัน
มัธยมศึกษาปีท่ี 6 ของผลการทดสอบ  
O-NET กลุ่มสาระหลัก 5 วิชาโดยรวม 
เพิ่มขึ้นไม่น้อยกว่าร้อยละ 3 
 

- ระยะสั้นควรเน้น การส่งเสริมสนับสนุน สร้างขวัญก าลังใจให้กับ 
โรงเรียนโดยเฉพาะโรงเรียนขนาดกลางและเล็กที่มีผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนต่ ากว่าระดับประเทศหรือระดับเขตพื้นที่การศึกษา 
ระยะยาว หลังการสอบ o-net ควรมีการสรุปรายงานวิเคราะห์                  
ผลการสอบ  เพื่อน าสู่การปฏิบัติสอดคล้องกับ แนวทางการวัดผล
ประเมินผลในตัวช้ีวัดตามยุทธศาสตร์ 3 ข้อ 1-4 ตลอดทั้งพัฒนา 
การจัดการเรียนรู้ทั้งระบบ สอดคล้องศตวรรษที่ 21 ในกลุ่มสาระ
พื้นฐาน พัฒนาการเรียนการสอนสู่ประชาคมอาเซียน active 
learning stem สร้างนิสัยรักการอ่าน และพัฒนาสร้างสื่อ            
การเรียนรู้ตามหลักสูตร ส าหรับโรงเรียน สามารถสร้างแนวปฏิบัติ
ให้สอดคล้องกัน โดยเน้นผล O-NET สูงขึ้นไม่น้อยกว่าร้อยละ 3 
 
 
 
 
 

กลุ่มนิเทศฯ 
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ตัวชี้วัดความส าเร็จ (เป้าหมายความส าเร็จ) 
โครงการ/กิจกรรม ผู้รับผิดชอบ 

ระดับ สพฐ. ระดับ สพม. ระดับ โรงเรียน 
6. ร้อยละ 100 ของเด็กด้อย
โอกาสมีคณุภาพตามมาตรฐาน
การเรยีนรู้ของหลักสูตร 

6. ร้อยละ 100 ของเด็กด้อย
โอกาสมีคณุภาพตามมาตรฐาน
การเรยีนรู้  ของหลักสตูร 

6. ร้อยละ 100 ของเด็กด้อยโอกาสมี
คุณภาพตามมาตรฐานการเรียนรู้  
ของหลักสูตร 

- กลุ่มส่งเสรมิฯ 
 

7. ร้อยละ 100 ของสถานศึกษา
กลุ่มเป้าหมายด าเนินการตาม
แนวทางนโยบาย ลดเวลาเรียน 
เพิ่มเวลารู ้
 
 
 
 

7. สถานศึกษา 46 แห่งในสังกัด
ด าเนินการตามแนวทางนโยบาย 
ลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู ้

7. สถานศึกษากลุ่มเป้าหมาย 46 แห่ง
ด าเนินการตามแนวทางนโยบาย ลดเวลา
เรียนเพิ่มเวลารู ้

- ระยะสั้นควรเน้นการติดตาม วิเคราะห์ วิจัย ประเมินสรุป
รายงาน  การด าเนินการในช่วงที่ผ่านมา เพื่อเป็นฐานในการ 
พัฒนารายโรงเรียน เพื่อก าหนดแนวทาง ในการด าเนินงาน ซึ่งอาจ
เพิ่มกลุ่มเป้าหมาย บูรณาการแนวทางจัดการเรียนรู้ให้กับผู้เรียน 
ตามปกติของสถานศึกษามีการก ากับ ติดตาม สนับสนุนรายงาน
ความก้าวหน้า กรมประชาสัมพันธ์ ผลิตสื่อ การด าเนินการ จัดเวที
แลกเปลี่ยนเรียนรู้  ทั้งนี้อาจอยู่ ในรูปของเครือข่ายในระดับ       
สหวิทยาเขต จัดงบประมาณให้กับโรงเรียนแกนน าทุก สหวิทยา
เขต ส าหรับโรงเรียนสามารถสร้างแนวปฏิบัติให้ เช่ือมโยงเนื้อหา
ตัวช้ีวัดของหลักสูตรสะท้อนคุณภาพผู้เรียนจากการเข้าร่วม
กิจกรรม 

กลุ่มนิเทศฯ 
 

8. ร้อยละ 100 ของผู้เรียนที่มี
คุณธรรม จรยิธรรม ตามคา่นิยม
หลักของคนไทย 12 ประการ 
สอดคล้องตามช่วงวัย 

8. ร้อยละ 100 ของผู้เรียนที่มี
คุณธรรม จรยิธรรม ตามคา่นิยม
หลักของคนไทย 12 ประการ 
สอดคล้องตามช่วงวัย 

8. ร้อยละ 100 ของผู้เรียนที่มีคณุธรรม 
จริยธรรม ตามค่านิยมหลักของคนไทย                   
12 ประการ สอดคล้องตามช่วงวัย 
 

- เกี่ยวพันกับ โครงการ คุณธรรมจริยธรรม โรงเรียนสุจริต 
โรงเรียนวิถีพุทธและค่านิยม 12 ประการ รร.  ซึ่งในระยะสั้น ควร
เน้นการติดตาม วิเคราะห์วิจัย ประเมินผล และสรุปรายงานในช่วง
ปีที่ผ่านมา ซึ่งส่งผลกับผู้เรียน ตามช่วงวัยอย่างไร มีการประกวด
หรือติดตาม การจัดท าแผนการเรียนรู้ นิเทศติดตาม ประเมินผล 
ให้ความส าคัญกับ ข้อมูล  การประเมินผู้เรียน ส่งเสริมสนับสนุน 
เสริม แลกเปลี่ยนเรียนรู้ขวัญก าลังใจ ตลอดทั้งมีผู้รับผิดชอบ การ
ขับเคลื่อนอย่างชัดเจน ส าหรับโรงเรียน สามารถสร้างแนวปฏิบัติ
ให้เช่ือมโยง การด าเนินการของเขตพื้นที่การศึกษา และใช้ข้อมูล
การประเมินเพื่อการพัฒนา 

กลุ่มนิเทศฯ 
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ตัวชี้วัดความส าเร็จ (เป้าหมายความส าเร็จ) 
โครงการ/กิจกรรม ผู้รับผิดชอบ 

ระดับ สพฐ. ระดับ สพม. ระดับ โรงเรียน 
9. ร้อยละ 100 ของสถานศึกษา
ที่น าหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงประยุกต์ใช้ใน
สถานศึกษา 

9. ร้อยละ 100 ของสถานศึกษาท่ี
น าหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงประยุกต์ใช้ในสถานศึกษา 

9. สถานศึกษา น าหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงประยุกต์ใช้ใน
สถานศึกษา 

- เน้นไปที่โครงการ เศรษฐกิจพอเพียงและโครงการพระราชด าริ  
โดย ระยะ สั้นควรเน้น ผู้รับผิดชอบชัดเจน มีข้อมูลการด าเนินงาน
ตามหลักการของทุกโรงเรียน และหาแนวทางพัฒนา แต่ละ
โรงเรียน เพื่อให้เกิดความ ต่อเนื่องในการ ปฏิบัติ มีการติดตาม
ประเมินผลทั้งตนเองและโดยเขตพื้นที่การศึกษา สรุปรายงานและ
เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ ตลอดทั้งจัดเวที แลกเปลี่ยนเรียนรู้              
เสริมขวัญก าลังใจ ให้กับ ผู้ปฏิบัติงาน ส าหรับโรงเรียน ควรจัด  
ให้เป็นส่วนหนึ่งของการท างานปกติในการน าเอาหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกต์ใช้ในสถานศึกษา มีการประเมิน
ตนเอง และสนับสนุนให้เกิดขึ้นตามหลักการขึ้นในตัวบุคลากร    
แต่ละคน 

กลุ่มนิเทศฯ 

10. ร้อยละ 100 ของ
สถานศึกษาท่ีจัดกิจกรรม
เสรมิสร้างประชาธิปไตย 

10. ร้อยละ 100 ของสถานศึกษา
ที่จัดกิจกรรมเสริมสร้าง
ประชาธิปไตย 
 

10. สถานศึกษาท่ีจดักิจกรรมเสรมิสร้าง
ประชาธิปไตยที่เหมาะสมกับผูเ้รียน 

- เกี่ยวพัน กับ ตัวช้ีวัดที่ 8  และโครงการลูกเสือ สภานักเรียน 
สหกรณ์โรงเรียน ซึ่งเป็นสิ่งที่โรงเรียนด าเนินการ เป็นปกติอยู่แล้ว 
ซึ่งในระยะสั้น ครวญ จัดท าข้อมูลเกี่ยวข้องที่ ชัดเจน พร้อม
ประเมินปัญหาอุปสรรค ในแนวทางที่จะสนับสนุน สถานศึกษา   
ให้สามารถจัดกิจกรรมเสริมสร้างประชาธิปไตย มีการจัดเวทีการ
แสดงออก และ ส่งเสริมให้มีการประกวดแข่งขัน ตลอดทั้งการ
ก ากับติดตาม สรุปรายงาน ลงถึงนักเรียนเสริม ขวัญก าลังใจ และ
ประชาสัมพันธ์อย่างทั่ วถึง ส าหรับโรงเรียน  เป็นสิ่ งที่ต้อง
ด าเนินการ ปกติอยู่แล้ว เพียงส่งเสริมสนับสนุน ประเมินเพื่อให้
เกิดผลกับผู้เรียนอย่างชัดเจน 
 

กลุ่มส่งเสรมิฯ 
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ตัวชี้วัดความส าเร็จ (เป้าหมายความส าเร็จ) โครงการ/กิจกรรม ผู้รับผิดชอบ 
ระดับ สพฐ. ระดับ สพม. ระดับ โรงเรียน   

11. ร้อยละ 100 ของผู้เรียน         
มีจิตส านึกในการอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 

11. ร้อยละ 100 ของผู้เรียนมี
จิตส านึกในการอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 
 

11. ร้อยละ 100 ของผู้เรียนมีจติส านึกใน
การอนุรักษท์รัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 

- โครงการน้ี เน้นการสร้างจิตส านึก อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม โดยเฉพาะการจัดการขยะ/น้ า สวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน 
ซ่ึงในระยะแรก ควรเน้นการบริหารข้อมูลประเมิน จิตส านึกของผู้เรียน 
การมีส่วนร่วมจากหน่วยงานอื่น หรือการสร้างเครือข่ายในทุกระดับ              
ซ่ึงโรงเรียนมี ท้ัง ท่ีเข้าร่วมโครงการ แต่ควรสร้างความตระหนัก                   
มีการนิเทศก ากับติดตาม แลกเปลี่ยนเรียนรู้ สนับสนุน ประเมินผล                  
ให้สอดคล้องกับตัวชี้วัดตลอดท้ังการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ ซ่ึงในส่วน
ของ โรง เรี ยนควรท า เป็นปกติ อยู่ แล้ ว เพี ย งแต่มีตั วชี้ วั ด  หรื อ                   
แนวการด าเนินงาน สอดคล้องกับรูปแบบ โครงการน้ี 

กลุ่มส่งเสรมิฯ 

12. ร้อยละ 100 ของผู้เรียน
ป้องกันตนเองให้ห่างไกล 
ยาเสพตดิและแก้ไขปญัหา 
ยาเสพตดิในสถานศึกษา 

12. ร้อยละ 100 ของผู้เรียน
ป้องกันตนเองให้ห่างไกลยาเสพตดิ
และแก้ไขปญัหายาเสพติดใน
สถานศึกษา 

12. ร้อยละ 100 ของผู้เรียนป้องกันตนเอง
ให้ห่างไกลยาเสพตดิและแก้ไขปญัหายา
เสพติดในสถานศึกษา 

- การด าเนินการ ตามนโยบาย เน้นการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพ
ติด ผ่านกิจกรรมทูบีนัมเบอร์วัน กิจกรรมลูกเสือและเชิงสร้างสรรค์อื่นๆ 
ซ่ึงควรให้สอดคล้องกับระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน ประกอบกับ                   
มีหน่วยงานอื่นได้สนับสนุน เรื่องน้ีอย่างชัดเจน ท้ังน้ีควรมี การติดตาม
ประเมินผล วิเคราะห์และสรุปรายงาน จัดกลุ่มเป้าหมายระดับของ              
การแก้ปัญหา และมีการคัดเลือกบุคลากร ท่ีจะเสริมขวัญก าลังใจอย่าง
ชัดเจน ในส่วนของโรงเรียน ได้มีการด าเนินการเรื่องน้ีอย่างเป็นปกติ 
แต่ควรน าเป็นส่วนหน่ึงของระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนด้วย 

กลุ่มส่งเสรมิฯ 

14. ร้อยละ 100 ของ
สถานศึกษาท่ีมีระบบดูแล
ช่วยเหลือนักเรยีนและลด
พฤติกรรมเสี่ยง 

14. ร้อยละ 100 ของสถานศึกษา
ที่มีระบบดูแลช่วยเหลือนักเรยีน
และลดพฤติกรรมเสี่ยง 

14. สถานศึกษาท่ีมรีะบบดูแลช่วยเหลือ
นักเรียนและลดพฤติกรรมเสี่ยงที่ด ี

-  เน้นการพัฒนาความ เข้มแข็งการด าเนินการระบบดูแลช่วยเหลือ
นักเรียนแบบต่อยอด และกระบวนการแนะแนว โดยการพัฒนาครู  
การผลิตสื่อ การพัฒนาทักษะ การเยี่ยมบ้านนักเรียน การติดยาเสพติด 
การออกกลางคัน การแก้ 0 ร มส. และ การแก้พฤติกรรมท่ีไม่เหมาะสม 
ของนักเรียน มีการจัดท าข้อมูลท่ีชัดเจน และเป็นปัจจุบัน เน้น                
การบูรณาการ กิจกรรมหรือตัวชี้วัด มีกระบวน ประชุมสัมมนา
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ การก ากับติดตามตรวจสอบ ประกวด  ยกย่อง
ชมเชย หรือจัดเป็นโรงเรียนต้นแบบ รวมท้ังการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ 
    ส าหรับโรงเรียน สามารถปฏิบัติงานหรือบูรณาการ ให้สอดรับกัน 
หรือเป็นส่วนหน่ึงของงานปกติท่ีด าเนินการต่อเน่ือง 

กลุ่มส่งเสรมิฯ 
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ตัวชี้วัดความส าเร็จ (เป้าหมายความส าเร็จ) 
โครงการ/กิจกรรม ผู้รับผิดชอบ 

ระดับ สพฐ. ระดับ สพม. ระดับ โรงเรียน 

15. ร้อยละ 100 ของผู้เรียน      
มีทักษะการใช้ภาษาอังกฤษ            
ในการสื่อสาร ทักษะการคดิ  
ทักษะการแก้ปัญหาทักษะชีวิต
และทักษะในการใช้เทคโนโลย ี

15. ร้อยละ 100 ของผู้เรียนมี
ทักษะการใ ช้ภาษาอั งกฤษใน             
การสื่อสาร ทักษะการคิด ทักษะ
การแก้ปัญหา ทักษะชีวิตและ
ทักษะในการใช้เทคโนโลยี 

15. ร้อยละ 100 ของผู้เรียนมีทักษะการใช้
ภาษาอังกฤษในการสื่อสาร ทักษะการคิด 
ทักษะการแก้ปัญหา ทักษะชีวิตและทักษะ
ในการใช้เทคโนโลย ี

- สอดคล้องกับโครงการ ของ สพฐ. ในเรื่องทวิศึกษา boot camp  
การจัดนิทรรศการ งานศิลปหัตถกรรม นักเรียนไทยสุขภาพดี                       
ซึ่งใน ระยะสั้น ควรวิเคราะห์ ข้อมูล ทักษะของผู้เรียน ทั้ง 5 ด้าน 
เพื่อเป็นพื้นฐานการพัฒนา ให้ความต้องการของแต่ละโรงเรียน  
เน้นการพัฒนา บุคลากรทุกระดับ โดยมีเป้าหมายการพัฒนา
นักเรียน ให้เกิดทักษะตามที่ต้องการ มีการบูรณาการกับตัวช้ีวัดข้อ
อื่นที่เกี่ยวข้อง มีระบบการประเมินติดตามผลที่เกิดกับผู้เรียน                   
มีการพัฒนา บุคลากรร่วมกับ หน่วยงานอื่นๆ มีการก ากับติดตาม 
การประเมิน และน าข้อมูลไปใช้ประโยชน์ในการพัฒนาแต่ละ
โรงเรียน พร้อมจัดสรรงบประมาณให้กับโรงเรียนหรือศูนย์พัฒนา 
ที่มีความจ า เป็น ส าหรับโรงเ รียน  ควรวิ เคราะห์  ตั ว ช้ีวัด                    
ให้สอดคล้องกับ กิจกรรมอื่น ที่ด าเนินการในโรงเรียนอยู่แล้ว 
พร้อมกับมีระบบการติดตามประเมิน และรวมกลุ่มการพัฒนาที่
ชัดเจน 
 
 

กลุ่มนิเทศฯ 
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ยุทธศาสตร์ที่ 2 : การผลิตและพัฒนาครู 

ตัวชี้วัดความส าเร็จ (เป้าหมายความส าเร็จ) 
โครงการ/กิจกรรม ผู้รับผิดชอบ 

ระดับ สพฐ. ระดับ สพม. ระดับ โรงเรียน 
1.ร้อยละ 100 ของศึกษานิเทศก์
ที่ได้รับการพัฒนาตามมาตรฐาน
วิชาชีพ 

1.ร้อยละ 100 ของศึกษานิเทศก์ท่ี
ได้รับการพัฒนาตามมาตรฐาน
วิชาชีพ 

- - สพฐ. เน้นส่วนการพัฒนา ระบบการนิเทศ ตามมาตรฐานวิชาชีพ 
โดยการ จัดท า ID plan และพัฒนา ในระบบ TEPE ออนไลน์ 
รายบุคคล ตลอดทั้งการพัฒนา จากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และ
การศึกษาดูงาน  เน้นการรายงาน การพัฒนาเป็นรายบุคคลตาม
ตัวช้ีวัด รวมทั้งการประเมิน สมรรถนะ การปฏิบัติหน้าที่ โดย
ภาพรวม 
 
 
 
 
 
 

กลุ่มบุคคล 

2. ร้อยละ 100 ของครูและ
บุคลากรทางการศึกษาที่ไดร้ับ
การพัฒนาด้วยระบบ TEPE 
Online 

2. ร้อยละ 100 ของครูและ
บุคลากรทางการศึกษาที่ไดร้ับการ
พัฒนาด้วยระบบ TEPE Online 

2. ร้อยละ 100 ของครูและบุคลากร
ทางการศึกษาท่ีไดร้ับการพัฒนาดว้ยระบบ 
TEPE Online 

- เน้นการพัฒนาครู และบุคลากรทางการศึกษา โดยระบบ                
TEPE Online  มีกระบวนการ ก ากับ ติดตามรายงานการพัฒนา
เป็นรายบุคคลอย่างต่อเนื่อง และประชาสัมพันธ์ เสริมสร้างขวัญ
ก าลังใจยกย่องชมเชย ที่เหมาะสม มีการ วิเคราะห์ สรุปรายงาน
หรือวิจัย เพื่อพัฒนาด้วย ในส่วนของโรงเรียน สามารถส่งเสริม
สนับสนุนได้ในแนวเดียวกัน โดยเฉพาะการก ากับ ติดตาม
สนับสนุน ให้เกิดการปฏิบัติให้ครบทุกคน 
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ตัวชี้วัดความส าเร็จ (เป้าหมายความส าเร็จ) 
โครงการ/กิจกรรม ผู้รับผิดชอบ 

ระดับ สพฐ. ระดับ สพม. ระดับ โรงเรียน 

3.ร้อยละ 90 ของครูที่ไดร้ับ 

การพัฒนาวิชาชีพตามสมรรถนะ

ของสายงาน 

3.ร้อยละ 90 ของครูที่ไดร้ับ 

การพัฒนาวิชาชีพตามสมรรถนะ

ของสายงาน 

3.ร้อยละ 90 ของครูที่ไดร้ับ 

การพัฒนาวิชาชีพตามสมรรถนะ 

ของสายงาน 

- เน้นการพัฒนาครู และบุคลากรทางการศึกษา ตามความต้องการ

ร่วมกับ ศูนย์หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ในช่วงปิดภาคเรียน มีการให้

ความส าคัญกับ ID plan มีกระบวนการก ากับติดตามและรายงาน                 

เป็นรายบุคคลอย่างชัดเจน รวมทั้งการจัดท าข้อมูลฐานการพัฒนาให้

สอดคล้องกับความต้องการของบุคลากร ควรมอบให้ศูนย์พัฒนา                 

กลุ่มสาระการเรียนรู้เป็นผู้พัฒนาตามความต้องการโดยการสนับสนุน 

งบประมาณ และการประสานงานของศึกษานิเทศก์จากส านักงานเขต

พื้นที่การศึกษา ประสานงานกับหน่วยงานอื่นเพื่อให้ความรู้ตามความ

สมัครใจของบุคลากร พัฒนาครูผู้ ช่วย พัฒนาพนักงานราชการ                   

หรื อลู กจ้ า ง  อี กทั้ งมี ก ระบวนการก ากับติ ดตาม  ประ เมินผล                        

การด าเนินงาน และการรายงานการพัฒนาเป็นรายบุคคลเพื่อการพัฒนา 

ทั้งนี้  ในส่วนของโรงเรียน สามารถ ท างานให้สอดคล้องกัน ในเรื่อง                 

id plan การประสานความร่วมมือพัฒนา กับศูนย์พัฒนา หรือกลุ่ม

โรงเรียนในการพัฒนาครู  

กลุ่มบุคคล 

4. ร้อยละ 90 ของบุคลากรทาง

การศึกษา 38 ค (2) ได้รับการ

พัฒนาตามสมรรถนะสายงาน 

4. ร้อยละ 90 ของบุคลากรทาง

การศึกษา 38 ค (2) ได้รับ 

การพัฒนาตามสมรรถนะสายงาน 

- - เน้นส่วนการพัฒนา สมรรถนะของบุคลากรใน  สพม.29                  

โดยการ จัดท า id plan และพัฒนา ในระบบ TEPE ออนไลน์ 

รายบุคคล  

ตลอดทั้งการพัฒนาจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง  และการศึกษาดูงาน   

เน้นการรายงาน การพัฒนาเป็นรายบุคคลตามตัว ช้ีวัด รวมทั้ ง                    

การประเมิน สมรรถนะการปฏิบัติหน้าที่  หรือผลการปฏิบัติงาน                     

โดยภาพรวม 
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ตัวชี้วัดความส าเร็จ (เป้าหมายความส าเร็จ) 
โครงการ/กิจกรรม ผู้รับผิดชอบ 

ระดับ สพฐ. ระดับ สพม. ระดับ โรงเรียน 

5. ร้อยละ 100 ของหน่วยงาน

ในสังกัดมีแผนอัตราก าลัง 

เพื่อการบริหารทรัพยากรบุคคล 

 

5. สพม. มีแผนอัตราก าลัง 

เพื่อการบริหารทรัพยากรบุคคล 

 

5. โรงเรียนมีแผนอัตราก าลัง 

เพื่อการบริหารทรัพยากรบุคคล 

 

- เน้นการพัฒนาระบบ การวางแผนอัตราก าลัง ในระยะ 3 ปี ที่สามารถ

น าสู่การปฏิบัตไิด้จริง เป็นปัจจุบันซึ่งเน้นข้อมูล ความต้องการครู และ 

การเผยแพร่ข้อมลูข่าวสารอย่างท่ัวถึง มีการก ากับติดตามและวิเคราะห์

รายงาน ทุก 6 เดือน ส าหรับโรงเรยีนด าเนินการที่สอดรับกัน 
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ยุทธศาสตร์ที่ 3 การทดสอบ การประเมิน การประกันคุณภาพและพัฒนามาตรฐานการศึกษา 

ตัวชี้วัดความส าเร็จ (เป้าหมายความส าเร็จ) 
โครงการ/กิจกรรม ผู้รับผิดชอบ 

ระดับ สพฐ. ระดับ สพม. ระดับ โรงเรียน 
1. ร้อยละ 100 ของสถานศึกษา

มีระบบทดสอบเพื่อประเมินผ่าน

หรือซ้ าช้ันในช้ันมัธยมศึกษา 

ปีท่ี 3 

1. ร้อยละ 100 ของสถานศกึษา 

มีระบบทดสอบเพื่อประเมินผา่น
หรือซ า้ชัน้ในชัน้มธัยมศกึษา       
ปีที่ 3 

1. สถานศึกษามีระบบการทดสอบ

เพื่อประเมินผ่านหรือซ้ าชั้นในช้ัน

มัธยมศึกษาปีท่ี 3  

-  เน้นโรงเรียนต้องมีระบบการทดสอบ เพื่อประเมินการผ่านหรือซ้ าช้ัน 

ช้ันมัธยมปีที่ 3 ผู้รับผิดชอบคงต้องรอดูการสั่งการอีกครั้งหนึ่ง 
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2. ร้อยละ 100 ของสถานศึกษา

ที่ได้รับการพัฒนาระบบการ

ประเมินคุณภาพผูเ้รียนระดับ

การศึกษาภาคบังคับที่มี

มาตรฐานเทียบเท่านานาชาต ิ

2. ร้อยละ 100 ของสถานศึกษาท่ี

ได้รับการพัฒนาระบบการประเมนิ

คุณภาพผู้เรยีนระดับการศึกษา

ภาคบังคับท่ีมีมาตรฐานเทียบเท่า

นานาชาติ 

2. สถานศึกษาท่ีไดร้ับการพัฒนา

ระบบการประเมินคณุภาพผู้เรยีน

ระดับการศึกษาภาคบังคับท่ีมี

มาตรฐานเทียบเท่านานาชาต ิ

-  เน้นระบบ การประเมินหรือการวัดผลประเมินผล แนว PISA, O-NET            

ที่ต้องปรับแนวข้อสอบ และวิธีจัดการเรียนการสอนให้สอดรับกัน   

มีคลังข้อสอบจัดท าฐานข้อมูลที่เกี่ยวข้องอย่างชัดเจน มีการทดสอบ

นักเรียนในภาพรวม และน าเสนอผลรวมทั้งวิธีการจัดทดสอบนักเรียน    

การพัฒนาครู การผลิตสื่อ การแลกเปลี่ยนเรียนรู้  มีระบบการติดตาม

ประเมินผลการจัดการเรียนการสอนและการจัดท าข้อสอบด้วย 

    ส าหรับโรงเรียน  สามารถด าเนินการสอดรับกัน และต่อยอด                  

การพัฒนา เดิม จัดท าฐานข้อมูลที่ชัดเจน พร้อมก ากับหรือจัดระบบ  

การ วั ดผลของครู  โ ดย เฉพาะ วิ ช าหลั ก  และการอ่ า น เข้ า ใ จ               

เพือ่การสื่อสารได้ 
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ตัวชี้วัดความส าเร็จ (เป้าหมายความส าเร็จ) 
โครงการ/กิจกรรม ผู้รับผิดชอบ 

ระดับ สพฐ. ระดับ สพม. ระดับ โรงเรียน 
3. ร้อยละ 100 ของสถานศึกษา

กลุ่มเป้าหมายจดักิจกรรมการ

เรียนการสอนโดยใช้แบบ STEM 

Education 

3. ร้อยละ 100 ของสถานศึกษา

กลุ่มเป้าหมายจดักิจกรรม       

การเรยีนการสอนโดยใช้แบบ 

STEM Education 

3. สถานศึกษากลุ่มเป้าหมาย 

จัดกิจกรรมการเรียนการสอน 

โดยใช้แบบ STEM Education 

มีคุณภาพอยู่ในระดับ 5 

- มีการก าหนด เป้าหมายจ านวนโรงเรียน และ เป้าหมายการด าเนินการ 

ต่อเนื่องจากปีท่ีผ่านมา มีการบูรณาการการพัฒนาบุคลากร (โดยเฉพาะ

ในระบบออนไลน์ระบบ IPST) งบประมาณ และกระบวนการติดตาม

ประเมินผล ร่วมกับศูนย์สะเต็มภาค โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช จัดเวที

แลกเปลี่ยนเรียนรู้ การผลิตสื่อและการน าเสนอ ประกวด คัดเลือก  

ประชาสัมพันธ์ผลงาน ใช้เป็นส่วนหนึ่งของ กิจกรรมลดเวลาเรียนเพิ่ม

เวลารู้  จัดสรรงบประมาณจากสนับสนุนการเงินงานของโรงเรียนในการ

จัดกิจกรรมในระดับต่างๆ มีการวิเคราะห์วิจัย และรายงานผลการ

ปฏิบัติงาน เพื่อน าสู่การพัฒนา 

    ส าหรับในระดับโรงเรียน  สามารถปฏิบัติการสอดรับกันโดย                 

การ ก าหนด เป็นนโยบาย มีการ น าไปใช้ในกลุ่มสาระที่เกี่ยวข้อง 

ก าหนดจัดท า แผนการเรียนรู้อย่างน้อยระดับช้ันละ 1 แผน ใช้กิจกรรม

ลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้ อย่างชัดเจน  

กลุ่มนิเทศฯ 

4. ร้อยละ 100 ของสถานศึกษา

มีระบบการวัดผล ประเมินผลที่

หลากหลายเหมาะสมกับผู้เรยีน 

4. ร้อยละ 100 ของสถานศึกษามี

ระบบการวดัผล ประเมินผลที่

หลากหลายเหมาะสมกับผู้เรยีน 

4. สถานศึกษามีระบบการวัดผล 

ประเมินผลที่หลากหลายเหมาะสม

กับผู้เรยีนมีคณุภาพอยู่ในระดับ 5 

- เป็นการก าหนดแนวทาง หลักเกณฑ์การพัฒนาระบบการวัดผล

ประเมินผลที่หลากหลาย เหมาะสมกับผู้เรียน มีการพัฒนาครูเกี่ยวกับ

เทคนิค การวัดผลตามหลักสูตร มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้พัฒนาคลัง

ความรู้และ เครื่องมือทดสอบ  มีการก ากับติดตาม ถึงการปฏิบัติจริงของ

สถานศึกษา มีการวิเคราะห์ วิจัย และจัดระบบข้อมูลสารสนเทศ                 

เพื่อสอบสวนการพัฒนา ส าหรับโรงเรียน สามารถปฏิบัติงานสอดรับกัน

โดยมีการลงมือปฏิบัติ การพัฒนาครูและวางระบบการประเมินอย่าง

จริงจัง รวมทั้งสร้างฐานข้อมูล ใช้คลังข้อมูลให้สอดรับกับเขตพื้นที่

การศึกษา 
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ตัวชี้วัดความส าเร็จ (เป้าหมายความส าเร็จ) 
โครงการ/กิจกรรม ผู้รับผิดชอบ 

ระดับ สพฐ. ระดับ สพม. ระดับ โรงเรียน 
5. ร้อยละ 100 ของสถานศึกษา

มีระบบประกันคณุภาพภายในที่

เข้มแข็งพร้อมรับการประเมิน

คุณภาพภายนอก 

 

5. ร้อยละ 100 ของสถานศึกษามี

ระบบประกันคณุภาพภายในท่ี

เข้มแข็งพร้อมรับการประเมิน

คุณภาพภายนอก 

 

5. สถานศึกษามีระบบประกัน

คุณภาพภายในที่เข้มแข็งพร้อมรับ

การประเมินคณุภาพภายนอกมี

คุณภาพอยูใ่นระดับ 5 

 

โครงการส่งเสริมพัฒนาระบบการประกันคณุภาพการศึกษา 

- จัดประชุมปฏบิัติการพัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายใน 

ของสถานศึกษา ตาม 4 มาตรฐานการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 

- ติดตามตรวจสอบคุณภาพการศกึษาโดยต้นสังกัด 

- พัฒนาผู้ใช้และผู้ดูแลระบบ QAMS online ระดับสถานศึกษา 

- พัฒนาโรงเรียนเพื่อเตรียมการรองรับการประเมินคณุภาพภายนอก 

รอบสี่ ของ สมศ. 

   โครงการส่งเสริมพัฒนาระบบการประกันคุณภาพการศึกษา 

- ส่งผู้รับผดิชอบงานประกันคณุภาพการศึกษาเข้าร่วมการประชุม

ปฏิบัติการพัฒนาระบบการประกนัคุณภาพภายในของสถานศึกษา              

ตาม 4 มาตรฐานการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน และการพัฒนาผู้ใช้และผู้ดูแล

ระบบQAMS online ระดับสถานศึกษา 

- พัฒนาครูและบุคลกรในโรงเรียนเพื่อเตรียมการรองรับการประเมิน

คุณภาพภายนอก รอบสี่ ของ สมศ. 
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6. ร้อยละ 100 ของส านักงาน

เขตพื้นท่ีการศึกษามีคลังความรู้ 

คลังข้อสอบการวัดผล 

ประเมินผลการเรียนรู้ผู้เรียน 

 

6. ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามี

คลังความรู้ คลังข้อสอบการวดัผล 

ประเมินผลการเรียนรู้ผู้เรียนมี

คุณภาพอยู่ในระดับ 5 

- - มีการจัดท าคลังข้อสอบโดยใช้โปรแกรม ส าเร็จรูป หรือสามารถ

เช่ือมโยงคลังข้อสอบจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้ รวมทั้งพัฒนาครู 

เพื่อให้สามารถจัดท าข้อสอบทุกกลุ่มสาระที่มีมาตรฐาน ผู้เรียน สามารถ

เข้าถึงและน าไปใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ มีกระบวนการก ากับติดตาม

และรายงานสะท้อนผลการใช้ เพื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ และ

สนับสนุนส าหรับระดับโรงเรียน สามารถเช่ือมโยงคลังข้อสอบ  

การพัฒนาผู้เรียนได้ 

 

กลุ่มนิเทศฯ 
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ยุทธศาสตร์ที่ 4 การผลิตพัฒนาก าลังคนและงานวิจัยทีสอดคล้องกับความต้องการของการพัฒนาประเทศ 
ตัวชี้วัดความส าเร็จ (เป้าหมายความส าเร็จ) 

โครงการ/กิจกรรม ผู้รับผิดชอบ 
ระดับ สพฐ. ระดับ สพม. ระดับ โรงเรียน 

1. ร้อยละ 95 ของผู้เรียนที่จบ
การศึกษาในระดับมัธยมศึกษา
ตอนต้นได้รับการศึกษาต่อตาม
ความถนัดและความสนใจ 

1. ร้อยละ 95 ของผู้เรียนที่
จบการศึกษาในระดับ
มัธยมศึกษาตอนต้นไดร้ับ
การศึกษาต่อตามความถนดั
และความสนใจ 

- ผู้ เรียนที่จบการศกึษาในระดบั
มธัยมศกึษาตอนต้นได้รับการศกึษา
ตอ่ตามความถนดัและความสนใจ 

- เน้น ข้อมูลการประเมิน ของโรงเรียนที่มีผู้เรียนที่จบม.ต้น ได้รับ

การศึกษาต่อ ตามความถนัดและสนใจ ผ่านกระบวนการแนะแนว  

ซึ่งเขตพื้นที่การศึกษา จะก ากับติดตามการรายงาน ซึ่งในระดับโรงเรียน 

ควรมีการสอดรับกัน รวมทั้งมีการวิเคราะห์ วิจัย ข้อมูลดังกล่าวด้วย 

 

กลุ่มส่งเสรมิฯ 

2. ร้อยละ 90 ของผู้เรียนระดับ
มัธยมศึกษาค้นพบความถนัด 
ความสนใจ และมีทัศนคติต่อ
การประกอบอาชีพ 

2. ร้อยละ 90 ของผู้เรียน
ระดับมัธยมศึกษาค้นพบ
ความถนัด ความสนใจ และ
มีทัศนคติต่อการประกอบ
อาชีพ 

- ผู้เรียนระดับมัธยมศึกษาค้นพบ
ความถนัด ความสนใจและมีทัศนคติ
ต่อการประกอบอาชีพ 

- เน้นข้อมูลการประเมิน ของโรงเรียนที่มีผู้เรียนม.ต้น ค้นพบ ความถนัด

ความสนใจ และทัศนคติในการประกอบอาชีพ  ผ่าน แบบประเมิน และ

กระบวนการแนะแนว ซึ่ ง เขตพื้ นที่การศึกษา จะก ากับติดตาม          

การรายงาน  

    ในระดับโรงเรียน ควรมีการสอดรับกัน รวมทั้งมีการวิเคราะห์ วิจัย 

ข้อมูลดังกล่าวด้วย 

 

กลุ่มส่งเสรมิฯ 

3. ร้อยละ 80 ของหน่วยงาน 
ทุกระดับมีการวิจัยทีส่ามารถ
น าไปใช้ประโยชน์ได ้

3. ร้อยละ 80 ของ
หน่วยงานทุกระดับมีการ
วิจัยที่สามารถน าไปใช้
ประโยชนไ์ด ้

- สถานศกึษามีวจิยัในสถานศกึษาที่
ผา่นเกณฑ์การประเมิน 

- เน้นทุกโรงเรียนและเขตพื้นที่การศึกษา จะต้องมีวิจัย ที่สามารถ

น าไปใช้ประโยชน์ ได้  ซึ่ งต้องจัดเป็นนโยบาย มีคณะกรรมการ                    

มีการน าเสนอ โครงร่าง การด าเนินการและผลการด าเนินงาน                        

มีการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ และรายงานการใช้ประโยชน์จากงานวิจัย               

มีการ แลกเปลี่ยนเรียนรู้ ประกวด ประเมิน สนับสนุนงบประมาณ และ

เสริมขวัญก าลังใจ ส าหรับโรงเรียน สามารถด าเนินการสนับสนุนให้ 

สอดรับ ในช่วง ก่อนปิดภาคเรียน และมีผลวิจัยก่อน สิ้น ปีงบประมาณ 

 

 

กลุ่มส่งเสรมิฯ 

กลุ่มนิเทศฯ 
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ยุทธศาสตร์ที่ 5 ICT เพื่อการศึกษา 
ตัวชี้วัดความส าเร็จ (เป้าหมายความส าเร็จ) 

โครงการ/กิจกรรม ผู้รับผิดชอบ 
ระดับ สพฐ. ระดับ สพม. ระดับ โรงเรียน 

1. ร้อยละ 100 ของหน่วยงาน
ทุกระดับมรีะบบข้อมลู
สารสนเทศเป็นฐานเดียวกัน 

1. ร้อยละ 100 ของโรงเรียน 
มีระบบข้อมลูสารสนเทศ
เป็นฐานเดียวกัน 
2. สพม.29 มีระบบข้อมลูที่
ทันสมัยสอดคล้องกันทุก
ระดับ 

1. โรงเรียนมรีะบบข้อมลูสารสนเทศ 
ที่สอดคล้องกับส านักงานเขตพื้นท่ี
การศึกษาและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

- เน้น การสนับสนุน โรงเรียนให้มีระบบ ICT เพื่อการศึกษาเหมาะสมผู้เรียน 

โดยวิธี จัดท าแบบประเมินความเหมาะสม / ติดตามประเมินรายโรงเรียน  

และประสานการสนับสนุน จากหน่วยงานท้ังภาครัฐและเอกชน โดยเฉพาะ

โรงเรียนขนาดเล็ก หรือโรงเรียนในโครงการประชารัฐ  

        ส าหรับโรง เรี ยน  สามารถประ เมินพอเหมาะสม และขอรับ                      

การสนับสนุนจากหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง 

กลุ่มนิเทศฯ 

กลุ่มนโยบายและ

แผน 

2. ร้อยละ 100 ของหน่วยงานมี
ระบบ ICT เพื่อการศึกษา
เหมาะสมกับผู้เรียน 

2. ร้อยละ 100 ของโรงเรียน
มีระบบ ICT เพื่อการศึกษา
เหมาะสมกับผู้เรียน 

2. โรงเรียนมีการใช้งานระบบ ICT  

เพื่อการจัดการศึกษาเหมาะสมกับ
ผู้เรยีน     

- เน้นการบูรณาการ ข้อมูลสารสนเทศ เป็นฐานเดียวกัน โดยการ ตั้งศูนย์
ปฏิบัติการข้อมูลสารสนเทศเ พ่ือการบ ริหารจัดการ ซึ่ งจะมีการจัดตั้ ง
คณะกรรมการ ท าข้อมูลสารสนเทศ บูรณาการทั้ง DMC สตูลโมเดล Amss      
O-NET  b-obec GFMIS ที่สามารถเข้าถึงและน าไปใช้ประโยชน์ได้ พัฒนา
โปรแกรมการก ากับติดตามการรายงานข้อมูลของโรงเรียนให้ สมบูรณ์และเป็น
ปัจจุบัน รวบรวม สร้างฐานข้อมูลเป็นแนวทางเดียวกัน น าเสนอเผยแพร่ 
ประชาสัมพันธ์ และมีช่องทางเข้าถึงที่สะดวกรวดเร็ว ส าหรับโรงเรียน มีบุคลากร
หรือคณะท างานที่รับผิดชอบอย่างชัดเจน พร้อมกับสร้างหรือจัดเก็บข้อมูล และ               
มีการน าข้อมูลดังกล่าวไปใช้ประโยชน์ในการบริหารงาน 

กลุ่มนิเทศฯ 

 

3. ร้อยละ 100 ของสถานศึกษา

ใช้รูปแบบ DLTV / DLIT / EIT 

ได้เหมาะสมกับการเรยีนรู้ของ

ผู้เรยีน 

3. ร้อยละ 100 ของ

สถานศึกษาใช้รูปแบบ 

DLTV / DLIT / EIT  

ได้เหมาะสมกับการเรยีนรู้ 

ของผู้เรียน 

3. สถานศึกษาสามารถจัดการเรียน
การสอนในรูปแบบ DLTV / DLIT 
/EIT ได้เหมาะสมกับการเรยีนรู้ของ
ผู้เรยีน 

- เน้นการด าเนินการต่อเนื่องอย่างจริงจัง  เพื่อให้ โรงเรียนทุกแห่งสามารถน า

ความก้าวหน้าของเทคโนโลยีมาใช้ในการจัดการเรียนการสอนให้เหมาะสมกับ

นักเรียน พัฒนาครู พัฒนาการใช้สื่อและผลิตสื่อการเรียนการสอน  

การถ่ายทอดสดผ่านอินเตอร์เน็ต  การใช้เป็นช่องทางสื่อสารสร้างความเข้าใจ  

พัฒนาเว็บไซต์ DLIT 29  พัฒนาบุคลากรเทคโนโลยี  ติดตามประเมินผล  จัดเวที

แลกเปลี่ยนเรียนรู้  เสริมขวัญก าลังใจโดยศึกษาดูงานและมอบรางวัล  สรุปรายงาน

วิเคราะห์วิจัยเพื่อการพัฒนา  ส าหรับโรงเรียน ทุกแห่ง ควรพัฒนาเทคโนโลยี                   

ที่เหมาะสม มาใช้การในการจัดการเรียนการสอน และใช้รูปแบบเป็นโอกาสใน                

การพัฒนาเทคนิคการจัดการเรียนการสอนของครู  พัฒนาครู  พัฒนาทีมเทคโนโลยี  

สรุปรายงานและประเมินผลการด าเนินการ 

กลุ่มนิเทศฯ 
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ยุทธศาสตร์ที่ 6 การบริหารจัดการ 
ตัวชี้วัดความส าเร็จ (เป้าหมายความส าเร็จ) 

โครงการ/กิจกรรม ผู้รับผิดชอบ 
ระดับ สพฐ. ระดับ สพม. ระดับโรงเรียน 

1. ประชากรวัยเรียนทุกคนได้รับ
การศึกษาอย่างท่ัวถึงและมี
คุณภาพ  

1. ประชากรวัยเรียนทุกคน
ได้รับการศึกษาอย่างทั่วถึง
และมีคณุภาพ  

ประชากรวัยเรียนทุกคน
ได้รับการศึกษาอย่างทั่วถึง
และมีคณุภาพ 

- ในระดับเขตพื้นที่การศึกษา ควรมีคณะท างาน การจัดท าระบบข้อมูลที่สมบรูณ์ 

และสะดวกต่อการน าไปใช้ควบคุมแผนการรับนักเรียนให้สอดคล้องกับพื้นที่

บริการ มีการส ามะโนประชากรวัยเรียน มีระบบการแนะแนว มีการก ากับ

ติดตาม และสรุปรายงาน ส าหรับในระดับโรงเรียน ควรมีการส ารวจประชากร

ในวัยเรียนหรือกลุ่มเป้าหมายในพื้นที่บริการ การพัฒนาระบบการแนะแนว 

พร้อมระบบข้อมูล นักเรียนอย่างชัดเจน มีการก ากับติดตามที่ดี 

กลุ่มส่งเสรมิฯ 

2. อัตราการออกกลางคัน 
ไม่เกิน 0.2  

2. อัตราการออกกลางคันไม่
เกิน 0.2  

อัตราการออกกลางคันไม่
เกิน 0.2 

-  มีระบบข้อมูลสารสนเทศ การออกกลางคัน ประชุมช้ีแจงท าความเข้าใจกับ

โรงเรียน และข้อมูลนักเรียนที่ ไม่มาเรียนหรือมีปัญหาอื่นอย่างชัดเจน                     

ควรเช่ือมโยงกับระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน และงานแนะแนว การจัด

ทุนการศึกษา มีการก ากับติดตามและรายงานข้อมูล มีการวิเคราะห์วิ จัย 

ประมวลผลและเสริมขวัญก าลังใจ  

     ส าหรับโรงเรียน ด าเนินการสอดรับกับแนวการด าเนินงานของเขตพื้นที่

การศึกษา และมีการติดตามรายงานข้อมูลนักเรียนรายบุคคลตามระเบียบ อย่าง

จริงจัง  

กลุ่มส่งเสรมิฯ 

5. ร้อยละ 80 ของเด็กด้อย
โอกาสและเด็กพิการได้รับ  
การพัฒนาทักษะอาชีพ 
 

5. ร้อยละ 80 ของเด็กด้อย
โอกาสและเด็กพิการได้รับ
การพัฒนาทักษะอาชีพ 
 

ร้อยละ 80 ของเด็กด้อย
โอกาสและเด็กพิการได้รับ
การพัฒนาทักษะอาชีพ 
 

 - เน้นมีผู้รับผิดชอบหรือคณะท างานชัดเจน มีการประสานความร่วมมือกับ

หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง  การจัดท าระบบข้อมูลที่ดี โครงการเรียนร่วม ประชุมหรือ

จัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้  มีศูนย์ประสานในแต่ละสหวิทยาเขต มีการก ากับ

ติดตามสรุปรายงาน เสริมขวัญก าลังใจท่ีเป็นรูปธรรม  

   ส าหรับโรงเรียน สามารถด าเนินการสอดรับกันให้ความส าคัญกับข้อมูล

นักเรียนรายบุคคล ประสานศูนย์ที่เกี่ยวข้องและรวมกลุ่มในสหวิทยาเขตเพื่อ

ร่วมมือกันพัฒนาสอดคล้องกับผู้เรียน 

กลุ่มส่งเสรมิฯ 
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ตัวชี้วัดความส าเร็จ (เป้าหมายความส าเร็จ) 
โครงการ/กิจกรรม ผู้รับผิดชอบ 

ระดับ สพฐ. ระดับ สพม. ระดับ โรงเรียน 
6. ร้อยละ 80 ของผู้เรียนที่มี
ความต้องการพิเศษไดร้ับ 
การส่งเสริมและพัฒนาเต็มตาม
ศักยภาพเป็นรายบุคคล 

6. ร้อยละ 80 ของผู้เรียนที่มี
ความต้องการพิเศษไดร้ับ
การส่งเสริมและพัฒนาเต็ม
ตามศักยภาพเป็นรายบุคคล 

ร้อยละ 80 ของผู้เรียนที่มี
ความต้องการพิเศษไดร้ับ  
การส่งเสริมและพัฒนาเต็ม
ตามศักยภาพเป็นรายบุคคล 

- เน้นว่า ผู้รับผิดชอบควรท าข้อมูลรายโรงเรียนให้ชัดเจน  สนับสนุนให้มีการเข้า

ร่วมแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมทุกโรงเรียน  แข่งขันระดับประเทศหรือนานาชาติ  

สื่อสารประชาสัมพันธ์กับผู้เกี่ยวข้อง ก ากับติดตามประเมินเสริมขวัญก าลังใจ 

     ส าหรับโรงเรียนด าเนินการสอดรับกัน ทั้งการรายงานข้อมูลและการส่งเสริม

นักเรียนที่มีความสามารถพิเศษ  

กลุ่มส่งเสรมิฯ 

9. ร้อยละ 80 ของเด็กพิการที่
ผ่านเกณฑ์การพัฒนา
สมรรถภาพตามแผนการศึกษา
เฉพาะรายบุคคล 

9. ร้อยละ 80 ของเด็กพิการ
ที่ผ่านเกณฑ์การพัฒนา
สมรรถภาพตามแผนการ
ศึกษาเฉพาะรายบุคคล 

ร้อยละ 80 ของผู้เรียนที่มี
ความต้องการพิเศษไดร้ับ 
การส่งเสริมและพัฒนาเต็ม
ตามศักยภาพเป็นรายบุคคล 
 

- เน้นความร่วมมือกับศูนย์ฯ จัดท าข้อมูลสารสนเทศ  แลกเปลี่ยนเรียนรู้ของครู

และผู้เกี่ยวข้อง  ก ากับติดตาม  ส่งเสริม  ส่งเสริมความร่วมมือในสหวิทยาเขต 

   ส าหรับโรงเรียน เน้นการจัดท าแผนพัฒนาตนเอง รายงานข้อมูลประสานศนูย์   

 

กลุ่มส่งเสรมิฯ 

10. ร้อยละ 80 ของสถานศึกษา
ใช้ทรัพยากรอย่างมี
ประสิทธิภาพ 

10. ร้อยละ 80 ของ
สถานศึกษาใช้ทรัพยากร
อย่างมีประสิทธิภาพ 

สถานศึกษาใช้ทรัพยากร
อย่างมีประสิทธิภาพ 

- สพม.29 เน้นการพัฒนาระบบข้อมูลด้านนี้ จัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ก ากับ

ติดตาม จัดกรอบความคิดด้านนี้อย่างชัดเจน 

     ส าหรับโรงเรียน เน้นการจัดซื้อจัดจ้าง การควบคุมพัสดุ การค านวณต้นทุน

ผลผลิต การซ่อมแซมฟื้นฟู การประหยัดพลังงาน การอนุรักษ์ สร้างความ

ร่วมมือกันในสหวิทยาเขต ซึ่งผู้รับผิดชอบควรจัดท ากรอบอย่างชัดเจน 

 

กลุ่มนโยบายและแผน 
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 ปัจจัยท่ีน าสู่ความส าเร็จ 
      1. ผู้น าทุกระดับก ากับติดตามอย่างเหมาะสมต่อเนื่อง 
      2. ผู้รับผิดชอบมีความตระหนักในการท างานที่มุ่งผลสัมฤทธิ์ เข้าใจในกระบวนการวางแผนทั้งระบบ และใช้เป็นส่วนหนึ่งในการปฏิบัติงาน 
 

ตัวชี้วัดความส าเร็จ (เป้าหมายความส าเร็จ) 
โครงการ/กิจกรรม ผู้รับผิดชอบ 

ระดับ สพฐ. ระดับ สพม. ระดับ โรงเรียน 
11. ร้อยละ 80 ของส านักงาน
เขตพื้นท่ีการศึกษามีคณุภาพ
ตามมาตรฐานส านักงานเขต
พื้นที่การศึกษาระดับดีมากขึ้นไป 
 

11. ส านักงานเขตพื้นท่ี
การศึกษามีคณุภาพตาม
มาตรฐานส านักงานเขตพื้นท่ี
การศึกษาระดับดมีากขึ้นไป 
 

- โรงเรียน สามารถรายงาน

ข้อมูลที่ก าหนดในมาตรฐาน 

ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา

ได้ครบถ้วนสมบรูณ ์

 

-  มีคณะท างานจัดวิเคราะห์ตัวช้ีวัดมาตรฐานเขตที่ชัดเจน จัดตั้ง กรรมการศูนย์

ปฏิบัติการ ข้อมูลสารสนเทศ สร้างความเข้าใจ ให้กับสถานศึกษาและ

ผู้รับผิดชอบ จัดท าแผนปฏิบัติการที่สอดคล้องกับตัวช้ีวัด มีแผนการจัดเก็บ

ข้อมูลที่ชัดเจน มีคณะกรรมการก ากับติดตาม ประชุมสรุปและรายงานผล  

เผยแพร่ประชาสัมพันธ์และ ผู้บังคับบัญชาหรือผู้รับผิดชอบน าไปใช้ประโยชน์

อย่างจริงจัง  ส าหรับโรงเรียน สามารถด าเนินการสอดรับกัน โดยเฉพาะในเรื่อง

ข้อมูลสารสนเทศท่ีเกี่ยวข้องในการปฏิบัติงาน ตลอดทั้งมีการน าไปใช้ใน 

การปฏิบัติงาน อย่างหลากหลาย 

 

กลุ่มอ านวยการ 

กลุ่มนโยบายและแผน 

12. ร้อยละ 100 ของหน่วยงาน
สังกัดส านักงานคณะกรรมการ
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน  มีผลการ
ประเมินตามค ารับรองกการ
ปฏิบัติราชการระดับดมีากขึ้นไป 
 

12.  สพม.29  มีผล 
การประเมินตามค ารับรอง
การปฏิบัตริาชการระดับดี
มากขึ้นไป 
 

- โรงเรียน สามารถจัดท าและ

รายงานข้อมูลที่ก าหนดในค า

รับรองระดับส านักงานเขต

พื้นที่การศึกษาได้ถูกต้อง

ครบถ้วนสมบรูณ ์

 

- มีคณะท างานผู้รับผิดชอบจัดวิเคราะห์ตัวช้ีวัดค ารับรองการปฏิบัติราชการที่
ชัดเจน จัดตั้งกรรมการศูนย์ปฏิบัติการข้อมูลสารสนเทศ 
ที่เกี่ยวข้อง  สร้างความเข้าใจให้กับสถานศึกษาและผู้รับผิดชอบ จัดท า
แผนปฏิบัติการที่สอดคล้องกับตัวช้ีวัด  มีแผนหรือโปรแกรมการจัดเก็บข้อมูลที่
ชัดเจน  มีคณะกรรมการก ากับติดตาม  ประชุมช้ีแจงแลกเปลี่ยนเรียนรู้ สร้าง
ความตระหนัก สรุปและรายงานผล  เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ และผู้บังคับบัญชา
หรือผู้รับผิดชอบสร้างแรงจูงใจน าไปใช้ประโยชน์อย่างจริงจัง  ส าหรับโรงเรียน
สามารถด าเนินการสอดรับกันโดยเฉพาะในเรื่องข้อมูลสารสนเทศที่เกี่ยวข้องใน
การปฏิบัติงานตลอดทั้งมีการน าไปใช้ในการปฏิบัติงาน 

 

กลุ่มอ านวยการ 

กลุ่มนโยบายและแผน 
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      3. น าเทคโนโลยีมาใช้ในการปฏิบัติงานอย่างหลากหลาย เช่น โปรแกรมข้อมูล การใช้แอป การใช้สื่อ การประชาสัมพันธ์ การถ่ายทอดสด รวมทั้งเครื่องมืออื่น 
      4. บูรณาการการท างานกิจกรรมที่ซ้ าซ้อน เช่น การประชุมชี้แจง อบรม การก ากับติดตาม 
      5. ปรับวัฒนธรรมการท างานท่ีมุ่งผลสัมฤทธิ์ บริหารงบประมาณมีความคุ้มค่าสอดคล้องกับระเบียบ โปร่งใสตรวจสอบได้ 
      6. กลุ่มนโยบายและแผน จัดให้กระบวนการก ากับติดตามประเมินผลที่ดีร่วมกับกลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์  
         กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา  สอดคล้องตัวชี้วัด เผยแพร่และใช้ประโยชน์/ปรับปรุง รายงานอย่างต่อเนื่อง 
      7. มีระบบข้อมูลสารสนเทศที่สอดคล้องกันทุกระดับและสามารถน าไปใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
      8. สร้างเครือข่ายความร่วมมือกับผู้ทรงคุณวุฒินอกประจ าการ และหน่วยภาครัฐและเอกชน  
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ส่วนที่ 4 
กรอบการด าเนินงาน 

 
 

 การพิจารณาจัดสรรงบประมาณ เพื่อด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการ ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2560 ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 29  
 

 ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน ก ำหนดแนวทำงกำรจัดสรรงบประมำณ ประจ ำปี
งบประมำณ พ.ศ. 2560 เ พ่ือขับเคลื่อนกำรด ำเนินงำนให้สอดคล้องตำมจุดเน้น 6 ยุทธศำสตร์
กระทรวงศึกษำธิกำร 11 นโยบำยส ำคัญและ 6 นโยบำยเร่งด่วนส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำ        
ขั้นพ้ืนฐำน ในส่วนของงบประมำณส ำหรับส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ ดังนี้ 
 

 1. งบบริหารส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา  เพ่ือใช้บริหำรจัดกำรส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ   
ซึ่งต้องดูแลนักเรียนให้มีกำรพัฒนำในทุกด้ำน ทั้งนี้พิจำรณำจัดสรรตำมเกณฑ์งบบริหำรงำนพ้ืนที่กำรศึกษำ 
ทั้งด้ำนงบประมำณ ด้ำนกำรบริหำรงำนบุคคล และด้ำนกำรบริหำรทั่วไป ค่ำสำธำรณูปโภค ระยะห่ำงไกล 
และจัดสรรตำมภำระงำน เพ่ือกระจำยงบประมำณให้สอดคล้องกับภำระงำน ประกอบด้วย ควำมจ ำเป็น
พ้ืนฐำน ภำระงำน ผลกำรปฏิบัติงำน คุณภำพกำรบริหำรกำรจัดกำรศึกษำของเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ 
 

 2. งบพัฒนาคุณภาพการศึกษา  เพ่ือให้เขตพ้ืนที่กำรศึกษำด ำเนินกำรตำมจุดเน้น 6 ยุทธศำสตร์
กระทรวงศึกษำธิกำร 11 นโยบำยส ำคัญ และ 6 นโยบำยเร่งด่วนส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำ        
ขั้นพ้ืนฐำน และพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำตำมบริบทของเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ มีโครงกำร/กิจกรรม ที่แสดง
กำรผลักดันคุณภำพกำรจัดกำรศึกษำที่มีเป้ำหมำยที่ส่งผลต่อกลยุทธ์ จุดเน้น และเป้ำหมำยกำรให้บริกำร 
กำรสร้ำงนวัตกรรมใหม่ ๆ กำรวิจัย กำรผลิตอุปกรณ์ สื่อ เพ่ือใช้ในกำรจัดกิจกรรมกำรเรียนกำรสอน        
ที่สำมำรถเป็นต้นแบบได้ เพ่ือเป็นกำรเพ่ิมประสิทธิผลกำรจัดกำรศึกษำตำมจุดเน้นของส ำนักงำน
คณะกรรมกำรกำรศึกษำข้ันพ้ืนฐำน  
 

กรอบงบประมาณที่ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานจัดสรร  
    งบบริหำรส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ + งบพัฒนำของส ำนัก  จ ำนวน  12,490,010 บำท   
1. งบบริหารส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา 
 ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน จัดสรรให้ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ 
เขต 29  จ ำนวน  5,000,000 บำท 
 ซึ่งได้รับจัดสรรครั้งที่ 1 จ ำนวน  2,000,000 บำท และส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำ         
ขั้นพ้ืนฐำน จัดสรรเพิ่มเติม ครั้งที่ 2 อีก จ ำนวน 3,000,000 บำท ตำมเกณฑ์กำรจัดสรร  
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2. งบพัฒนาคุณภาพการศึกษาของส านัก 
  ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน จัดสรรให้ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ จ ำนวน 
6,000,000 บำท  + 1,490,010 บำท รวมงบประมำณ 7,490,010 บำท 
 

 เพ่ือให้กำรขับเคลื่อนแผนปฏิบัติกำร ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2560 บรรลุวัตถุประสงค์ 
ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน จึงจัดสรรงบประมำณตำมแผนปฏิบัติกำร  ประจ ำปี 
งบประมำณ พ.ศ. 2560 รำยกำรงบเพ่ิมประสิทธิผลกลยุทธ์ (งบพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำ) ให้ส ำนักงำน   
เขตพ้ืนที่กำรศึกษำ เพ่ือด ำเนินกำรขับเคลื่อนโครงกำร/กิจกรรม อย่ำงมีประสิทธิภำพและเพ่ิมประสิทธิผล
กำรบริหำรเชิงกลยุทธ์ โดยกำรสนับสนุนส่งเสริมกำรพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำและแก้ไขปัญหำตำมบริบท
ของพ้ืนที่ พร้อมน ำแผนปฏิบัติกำรสู่กำรปฏิบัติตำมมำตรฐำนของส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำ        
ขั้นพ้ืนฐำน  

 ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต 29 จึงได้พิจำรณำจัดสรรงบประมำณ ประจ ำปี
งบประมำณ พ.ศ. 2560  เพ่ือบริหำรจัดกำรศึกษำ ภำยใต้จุดเน้น 6 ยุทธศำสตร์กำรปฏิรูปกำรศึกษำ 11 
นโยบำยส ำคัญกระทรวงศึกษำธิกำร และ 6 ยุทธศำสตร์เร่งด่วน โดยมีแผนกำรใช้จ่ำยงบประมำณดังนี้ 
 

1. งบบริหารส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา  จ านวน  5,000,000 บาท 
 

ที ่ รายการ งบประมาณ 

 
หมาย
เหตุ คร้ังท่ี 1 

2,000,000 

ครั้งที่ 2 
3,000,000 

1 งำนประชุมคณะกรรมกำรติดตำม ประเมินผล (ก.ต.ป.น.) 35,000 35,000 -  
2 ค่ำใช้จ่ำยในกำรเดินทำงไปรำชกำร สพม.29 500,000 350,000 150,000  
3 ค่ำซ่อมแซมยำนพำหนะ(รถยนต์สว่นกลำง) 100,000 40,000 60,000  
4 ค่ำซ่อมแซมครุภณัฑ ์ 100,000 40,000 60,000  
5 ค่ำน้ ำมันเชื้อเพลิง/น้ ำมันหล่อลื่น 200,000 100,000 100,000  
6 ค่ำซ่อมแซม/ปรับปรุงอำคำรสถำนที่ 388,600 250,000 138,600  
7 ค่ำวัสดสุ ำนักงำน 461,400 200,000 261,400  
8 ค่ำเอกสำรประชำสัมพันธ์ 2 ฉบับ 40,000 - 40,000  
9 ค่ำประเมินผลกำรปฏิบัติงำนผู้บรหิำรโรงเรียน 60,000 30,000 30,000  
10 ประชุมผู้บริหำรโรงเรียน 40,000 22,600 17,400  
11 ค่ำใช้จ่ำยอินเตอร์เนต็ สพม.29 (เดือนละ 16,050 บำท) 192,600 90,000 102,600  
12 พัฒนำบุคลำกรผู้เกษียณอำยุรำชกำร 40,000 - 40,000  
13 ค่ำสำธำรณูปโภค (ค่ำไฟฟ้ำ,น้ ำประปำ,ไปรษณีย,์โทรศัพท์) 500,000 250,000 250,000  
14 พัฒนำบุคลำกรส ำนักงำนเขตพื้นท่ีกำรศึกษำ 250,000 - 250,000  
15 ค่ำจ้ำงเหมำลูกจ้ำง (15 คน) 1,500,000 500,000 1,000,000  
16 ประชุมคณะกรรมกำรบริหำรเขต (กพร) (16 ครั้ง) 24,000 24,000 -  
17 ประชุมบุคลำกร 38ค (2) (2 ครั้ง) 10,000 10,000 -  
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ที ่ รายการ งบประมาณ 

 
หมาย
เหตุ คร้ังท่ี 1 

2,000,000 

ครั้งที่ 2 
3,000,000 

18 ด ำเนินกำรจัดสอบพนักงำนรำชกำร/ลูกจ้ำง 50,000 50,000 -  
19 มอบเครื่องรำชอิสริยำภรณ ์ 8,400 8,400 -  
20 งบส ำรองจ่ำย 500,000 - 500,000  
      
 โครงการที่ใช้แล้ว 115,100 115,100   
1 กำรติดตำมตัวช้ีวัด 6 ยุทธศำสตร์  (นำงบุญมี พลพิทักษ์) 50,000 50,000   
2 เขตสุจริต  (กลุ่มอ ำนวยกำร) 12,200 12,200   
3 กำรจัดท ำแผนเขตสุจรติ (นำงมำลนิี  กลำงประพันธ์) 20,000 20,000   
4 สัมมนำงำนวิชำกำร  (รองวีระพงษ์  ไตรศิวะกลุ) 15,000 15,000   
5 งำนศิลปหัตถกรรม (นำงณัฐธภำ  ตรงดี) 17,900 17,900   

 
2. งบพัฒนาคุณภาพการศึกษาของส านัก (สพฐ.)  จ านวน 7,490,010 บาท   
    (6,000,000 + 1,490,010)  
 

ที ่ โครงกำร 
งบประมำณ 

สพฐ. 
กลุ่ม/ผู้รับผิดชอบ 

1 วิจัยเพื่อขีดควำมสำมำรถครูและบุคลำกร (สนก.) 35,500 นิเทศ ติดตำมฯ 

2 ค่ำเบี้ยประชุมกรรมกำรสถำนศึกษำ (สนผ.)  586,800 ส่งเสริมกำรจัดกำรศึกษำ 

3 ติดตำมและตรวจสอบ (สทศ.) 56,700 นิเทศ ติดตำมฯ 

4 พัฒนำศักยภำพประเมินคุณภำพผู้เรียน (สทศ.)  23,000 นิเทศ ติดตำมฯ 

5 ยกระดับคุณภำพ PISA (สวก.) 140,000 นิเทศ ติดตำมฯ 

6 พัฒนำระบบวัดฯ/กำรวัด/เด็กดี (สวก.) 95,000 นิเทศ ติดตำมฯ 

7 ยกระดับ NT/O-NET (สทศ.) 245,000 นิเทศ ติดตำมฯ 

8 กำรอ่ำนกำรเขียนเพ่ือกำรสื่อสำร อ่ำนเข้ำใจ (สวก.) 145,000 นิเทศ ติดตำมฯ 

9 Boot camp (สภษ.) 747,150 นิเทศ ติดตำมฯ 

10 ยกระดับผลสัมฤทธิ์คณิตศำสตร์ (สวก.) 20,000 นิเทศ ติดตำมฯ 

11 ส่งเสริมนิสัยรักกำรอ่ำน (สวก.) 230,000 นิเทศ ติดตำมฯ 

12 วิชำสังคม 63,000 นิเทศ ติดตำมฯ 

13 ฝึกครูผู้ช่วยสู่กำรเป็นมืออำชีพในประชำคมอำเซียน (สพร.) 88,900 นิเทศ ติดตำมฯ 

14 พัฒนำระบบนิเทศ (สนฐ.) 
 

5,000 นิเทศ ติดตำมฯ 
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ที ่ โครงกำร 
งบประมำณ 

สพฐ. 
กลุ่ม/ผู้รับผิดชอบ 

15 ตรวจประเมินผลงำนเพ่ือให้มีและเลื่อนเป็นวิทยฐำนะ 
ช ำนำญกำรพิเศษ (สพร.) 

498,750 บริหำรงำนบุคคล 

16 หำรำยได้ระหว่ำงปิดภำคเรียน (สอ.) 270,000 ส่งเสริมกำรจัดกำรศึกษำ 

17 กำรแนะแนวและระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน (สวก.) 30,000 ส่งเสริมกำรจัดกำรศึกษำ 

18 ช่วยเหลือนักเรียน (ฉก.ชน.) 66,000 ส่งเสริมกำรจัดกำรศึกษำ 

19 เศรษฐศำสตร์อำเซียน (สวก.) 64,800 นิเทศ ติดตำมฯ 

20 จัดกำรศึกษำสู่ประชำคมอำเซียน (สวก.) 115,000 นิเทศ ติดตำมฯ 

21 Education Hub (สมป.) 35,000 นิเทศ ติดตำมฯ 

22 โรงเรียนในฝัน (สนก.) 1,591,000 นิเทศ ติดตำมฯ 

23 กำรพัฒนำกำรเรียนกำรสอนภำษำอังกฤษ Boot Camp 
(สภษ.) 

180,000 นิเทศ ติดตำมฯ 

24 กำรอ่ำนกำรเขียนเพ่ือกำรสื่อสำร อ่ำนเข้ำใจ (สวก.) 124,000 นิเทศ ติดตำมฯ 

25 ประชุมปฏิบัติกำรครู (สวก.) 72,300 นิเทศ ติดตำมฯ 

26 คัดเลือกครูดีเด่น STEM (สวก.) 10,000 นิเทศ ติดตำมฯ 

27 จัดซื้อวัสดุ อุปกรณ์ STEM (สวก.) 75,600 นิเทศ ติดตำมฯ 

28 จัดประชุม face to face (สวก.) 168,100 นิเทศ ติดตำมฯ 

29 ติดตำม ประเมินผล (สวก.) 3,000 นิเทศ ติดตำมฯ 

30 ศตวรรษท่ี 21 (สวก.) 233,800 นิเทศ ติดตำมฯ 

31 กำรจัดกำรศึกษำเพ่ือกำรมีงำนท ำ 70,000 ส่งเสริมกำรจัดกำรศึกษำ 

32 ขับเคลื่อนและสนับสนุนกำรลดเวลำเรียนเพิ่มเวลำรู้ 65,000 นิเทศ ติดตำมฯ 

33 กำรประเมินอ่ำนออกเขียนได้ (สทศ.) 347,310 นิเทศ ติดตำมฯ 

34 ยกระดับ NT/O-NET (สวก.) 120,000 นิเทศ ติดตำมฯ 

35 กำรส่งเสริมกำรจัดกำรศึกษำทำงไกล DLIT 52,000 นิเทศ ติดตำมฯ 

36 ยำเสพติด (ฉก.ชน.) 690,000 ส่งเสริมกำรจัดกำรศึกษำ 

37 เสริมสร้ำงคุณธรรม จริยธรรม และธรรมำภิบำลในสถำนศึกษำ 27,300 ส่งเสริมกำรจัดกำรศึกษำ 

38 บริหำรจัดกำรขยะ น้ ำเสีย พลังงำน และควำมหลำกหลำย 
ทำงชีวภำพ (สนก.) 

100,000 ส่งเสริมกำรจัดกำรศึกษำ 

รวมงบประมาณทั้งสิ้น 7,490,010  
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ส่วนที่ 5 
การขับเคลื่อนแผนสู่การปฏิบัติ 

 
 
  ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2560  ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 29 ได้รับ  
การจัดสรรงบประมาณเพ่ือพัฒนาและบริหารจัดการศึกษา จากส านักงานคณะกรรมการการศึกษา        
ขั้นพ้ืนฐาน ซึ่งจ าแนกตามหลักเกณฑ์การจัดสรร  ดังนี้ 
 

1. งบบริหารส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 29 5,000,000 บาท 
2. งบพัฒนาคุณภาพการศึกษาของส านัก สพฐ. 7,490,010 บาท 

รวมงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 12,490,010 บาท 
 
 

ปฏิทินการติดตามผลการด าเนินงานโครงการ 
ตามแผนปฏิบัติการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 

ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 29 
 

ระยะเวลา แนวปฏิบัติ กลุ่มที่รับผิดชอบ 

5 มกราคม 2560 
รายงานผลการด าเนินงานรอบ 3 เดือน  
   (ตุลาคม 2559 – ธันวาคม 2559) 

 
 

 
กลุ่มนโยบายและแผน 

5 เมษายน 2560 
รายงานผลการด าเนินงานรอบ 6 เดือน  
   (ตุลาคม 2559 - มีนาคม 2560) 

5 กรกฎาคม 2560 
รายงานผลการด าเนินงานรอบ 9 เดือน  
   (ตุลาคม 2559 – มิถุนายน 2560) 

5 ตุลาคม 2560 
รายงานผลการด าเนินงานรอบ 12 เดือน 
    (ตุลาคม 2559 – กันยายน 2560) 

 
 
 
 

 
. 



 
55 

 

แบบรายงานผลการด าเนินงานโครงการตามแผนปฏิบัติการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2560 
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 29 

 

รอบ  (  ) 3 เดือน (ตุลาคม 2559 – ธันวาคม 2560) (  ) 6 เดือน (ตุลาคม 2559 - มีนาคม 2560)   
       (  ) 9 เดือน (ตุลาคม 2559 – มิถุนายน 2560) (  ) 12 เดือน (ตุลาคม 2559 – กันยายน 2560) 
 

1. โครงการที่........................................................................................................................................... ...... 
2. ชื่อโครงการ................................................................................... ............................................................ 
3. กลุ่ม/กลุ่มงานที่รับผิดชอบ................................................................................................ ........................ 
4. ผู้รับผิดชอบโครงการ............................................................................................................... .................. 
5. ยุทธศาสตร์ที่..............................................................ตัวชี้วัดที่........................................................... ....... 
6. การด าเนินการตามกิจกรรม 
 

ชื่อกิจกรรม 
วันที ่

ด าเนินการ 
เป้าหมาย  งบประมาณ 

ตั้งไว ้ ท าได ้ ตั้งไว ้ ใช้ไป คงเหลือ 
 
 
 
 
 

      

 

7. ผลการด าเนินงาน 
     ด้านปริมาณ  
............................................................................................................................. ....................................... 
........................................................................................... ......................................................................... 
............................................................................................................................. ....................................... 
.............................................................................................................................................. ...................... 
............................................................................................................................. ....................................... 
     ด้านคุณภาพ 
............................................................................................................................. ....................................... 
............................................................................................................................. ....................................... 
........................................................................................... ......................................................................... 
............................................................................................................................. ....................................... 
.............................................................................................................................................. ...................... 
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8. ผลส าเร็จที่ได้รับจากกิจกรรมการด าเนินงาน (กรณีที่ยังไม่ได้ท าให้ท าเครื่องหมาย – ไว้) 
 

ตัวชี้วัดความส าเร็จ เป้าหมาย ผลการด าเนินงาน 
   
   
   
   
   
   
 

9. จุดเด่นของโครงการ 
............................................................................................................................. ....................................... 
........................................................................................... ......................................................................... 
............................................................................................................................. ....................................... 
.............................................................................................................................................. ...................... 
............................................................................................................................. ....................................... 
10. ปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะในการท างานในแต่ละกิจกรรม 
............................................................................................................................. ....................................... 
..................................................................... ...............................................................................................  
........................................................................................... ......................................................................... 
............................................................................................................................. ....................................... 
.............................................................................................................................................. ...................... 
............................................................................................................ ........................................................ 
 
 

     ลงชื่อ.........................................ผู้รับผิดชอบ 
                                                          (.........................................)  
 
 
 

     ลงชื่อ.........................................ผู้อ านวยการกลุ่ม 
                                                           (.........................................)  
 

 
     ลงชื่อ........................................รองผู้อ านวยการที่ก ากับดูแล 
                                                           (.........................................) 
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  แผนเป็นเครื่องมือในการบริหารงาน ในการด าเนินการน าแผนสู่การปฏิบัตินั้นมีขั้นตอน
การด าเนินงาน โดยใช้วงจรพัฒนาคุณภาพงาน PDCA ของเดรมมิ่ง 4 ขั้นตอน ประกอบด้วย การวางแผน   
( Plan : P ) การปฏิบัติ ( Do : D ) การตรวจสอบ ( Check : C )  และการปรับปรุงแก้ไข ( Action : A )  
 

  1. ผู้รับผิดชอบโครงการ ( P ) 
   1.1  ผู้รับผิดชอบโครงการด าเนินการ ดังนี้ 
    1)  ผู้รับผิดชอบเขียนโครงการสู่การปฏิบัติ 
    2)  ก าหนดกิจกรรมเพื่อด าเนินการ 
    3)  ก าหนดปฏิทินปฏิบัติกิจกรรม/ก าหนดการ 
    4)  ร่างค าสั่งคณะท างาน 
    5)  ประมาณการค่าใช้จ่ายแต่ละกิจกรรม 
    6)  รายละเอียดประกอบการพิจารณาอื่น ๆ (ถ้ามี) 
 

   1.2 ผู้บริหารด าเนินการ ดังนี้ 
    1)  ศึกษารายละเอียดประกอบการพิจารณา 
    2)  ซักถามเพ่ิมเติมหรือให้ข้อเสนอแนะ 
    3)  อนุมัติให้ด าเนินการกิจกรรม 
 

  2.  การปฏิบัติ ( D ) 
   2.1  ผู้รับผิดชอบด าเนินการ ดังนี้ 
    1)  จัดท าหรือมอบให้ผู้รับผิดชอบงานธุรการจัดท าค าสั่ง 
    2)  แจ้งเวียนค าสั่งให้ผู้เกี่ยวข้องทราบ 
    3)  แจ้งกลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ เพ่ือท าการเบิก จ่าย 
    4)  แจ้งกลุ่มนโยบายและแผนเพื่อประเมินแผน 
   2.2 ผู้บริหารด าเนินการ 
    1)  จัดประชุมหรือมอบหมายให้ประชุมคณะท างาน 
    2)  ชี้แจงท าความเข้าใจและมอบหมายภารกิจ 
    3)  ก ากับ ติดตาม นิเทศ 
   2.3  คณะท างานด าเนินการ 
    1)  เข้าประชุมรับฟังค าชี้แจงและรับมอบภารกิจ 
    2)  ด าเนินการตามภารกิจที่รับมอบ 
    3)  ขอรับค าปรึกษาข้อเสนอแนะจากผู้บริหารหรือฝ่ายอ านวยการ 
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  3.  การตรวจสอบ ( C ) 
   3.1  ผู้รับผิดชอบด าเนินการ 
    1) ตรวจสอบการด าเนินการครบทุกกิจกรรมหรือไม่ เรื่องใดปฏิบัติได้  
        หรือปฏิบัติไม่ได้ตามท่ีวางแผนไว้ 
    2) เสนอหลักฐานการด าเนินงานให้ที่ประชุมคณะท างานพิจารณา  
        เพ่ือประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะท างานฝ่ายต่าง ๆ 
    3) รวบรวมผลการด าเนินงาน ปัญหาอุปสรรค ภาพกิจกรรม   
                          ข้อเสนอแนะจากที่ประชุม 
    4)  จัดท าแบบประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะท างานแต่ละคน 
    5)  รวบรวมเอกสารหลักฐานที่เกี่ยวข้องเสนอผู้บริหาร ดังนี้ 
     5.1  บันทึกเสนอขออนุญาตจัดกิจกรรม 
     5.2  แผนการจัดกิจกรรม 
     5.3  ค าสั่งแต่งตั้งคณะท างาน 
     5.4  รายละเอียดประการพิจารณาอ่ืน ๆ (ถ้ามี) 
     5.5  บันทึกเสนอรายงานผลการจัดกิจกรรม 
     5.6  แบบรายงานผลการจัดกิจกรรม 
     5.7  แบบประเมินผลการจัดกิจกรรม 
     5.8  รายละเอียดการใช้จ่ายเงิน 
     5.9  ภาพกิจกรรม 
     5.10  ผลงานเอกสารหลักฐาน ร่องรอยการด าเนินการ (ถ้ามี) 
 

  4. การปรับปรุงแก้ไข ( A ) 
   1)  ผู้บริหารพิจารณารายละเอียดจากเอกสารและสอบถามผู้รับผิดชอบ 
   2)  สั่งการให้ผู้รับผิดชอบด าเนินการตามที่เห็นสมควร 
 
  ในการบริหารงบประมาณของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 29           
ได้ค านึงถึงความคุ้มค่า คุ้มทุน ประหยัด และเกิดประโยชน์ต่อผู้เรียนสูงสุด สอดคล้องกับกลยุทธ์ จุดเน้น 
มาตรฐานเขตพ้ืนที่การศึกษา และค ารับรองการปฏิบัติราชการ ของส านักงานคณะกรรมการการศึกษา     
ขั้นพ้ืนฐาน โดยการด าเนินงานต้องถูกต้องตามวัตถุประสงค์ของงบประมาณและระเบียบวิธีการบริหาร
งบประมาณ การเงินการคลัง 
 

********************** 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก 
 
 
 







 

 

  

 

 
คณะท ำงำนจัดท ำรูปเล่มแผนปฏิบัติกำรประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2560 

ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศกึษำมัธยมศึกษำ เขต 29 
 
 

 
 

ที่ปรึกษำ 
 1. นายอดุลย ์ กองทอง ผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 29 
 2. นายวรีะพงษ์  ไตรศิวะกลุ   รองผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนทีก่ารศึกษามธัยมศกึษา เขต 29 
 3. นายวลงกรณ ์ บุญเต็ม รองผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนทีก่ารศึกษามธัยมศกึษา เขต 29   
 4. นายวัลล ี ผวิหอม  รองผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนทีก่ารศึกษามธัยมศกึษา เขต 29
 5. นางศิริยนต์  ถาวร  รองผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนทีก่ารศึกษามธัยมศกึษา เขต 29 
 6. นายจิตติ  เสือสา  รองผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนทีก่ารศึกษามธัยมศกึษา เขต 29 
 

คณะท ำงำน 
 1. นายวรีะพงษ์  ไตรศิวะกลุ รองผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนทีก่ารศึกษามธัยมศกึษา เขต 29 
      2. นายส าเนียง  ค าโฮม  ผู้อ านวยการกลุ่มนโยบายและแผน         
 3. นางอรวรรณ  สารพิศ     นักวเิคราะหน์โยบายและแผนช านาญการพิเศษ 
 4. นางบุญม ี พลพิทักษ ์  นักวเิคราะหน์โยบายและแผนช านาญการ 
 5. นางสาวอรณา  ศรีสมุทร เจ้าพนักงานธุรการช านาญงาน 

6. นางสาวเพ็ญพักตร ์ นันทะพันธ ์ พนักงานพิมพด์ีด 
 

 
 

รวบรวมข้อมูล/จดัท ำเอกสำร/ออกแบบปก 
นางอรวรรณ  สารพิศ  นักวเิคราะหน์โยบายและแผนช านาญการพิเศษ 
นางสาวเพ็ญพักตร ์ นันทะพันธ ์ พนักงานพิมพ์ดีด 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

กลุ่มงานนโยบายและแผน 
กลุ่มนโยบายและแผน 

ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 29 (อุบลราชธานี - 
อ านาจเจริญ) 

ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
กระทรวงศึกษาธิการ 

โทร. 045-422186 โทรสาร 045-422185 
http://www.secondary29.go.th 
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