คำนำ
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพังงา ภูเก็ต ระนอง ไดการจัดทำแผนพัฒนาการศึกษา
พ.ศ.2563-2565 (ฉบับปรับปรุงแกไข ปงบประมาณ พ.ศ. 2564 ) เพื่อใชเปนกรอบทิศทางในการดำเนินงานของ
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพังงา ภูเก็ต ระนอง และสถานศึกษาในสังกัด เพื่อใหเกิดผลผลิต ผลลัพธ
ตามที่กำหนดไวในแผน และสอดคลองกับนโยบายทางการศึกษาของรัฐบาล กระทรวงศึกษาธิการ สำนักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ตลอดจนใชเปนกรอบในการติดตามและประเมินผลการดำเนินงานของสำนักงาน
เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพังง ภูเก็ต ระนองใหเกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุดตอการพัฒนาการศึกษา
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพังงา ภูเก็ต ระนอง หวังเปนอยางยิ่งวาแผนพัฒนา
การศึกษา พ.ศ.2563-2564 (ฉบับปรับปรุงแกไข ปงบประมาณ พ.ศ.2564) เปนเครื่องมือในการบริหารจัดการศึกษา
เพื่อพัฒนาการจัดการศึกษาของโรงเรียนในสังกัดและเปนกรอบในการดำเนินงานและขับเคลื่อนใหเปนไปตาม
วัตถุประสงคและบรรลุเปาหมายตอไป
ขอขอบพระคุณผูมีสวนเกี่ยวของทุกทาน ที่ใหขอมูลและไดมีสวนรวมในการดำเนินงานการจัดทำ
แผนพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ.2563 – 2565 ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพังงา ภูเก็ต ระนอง
(ฉบับปรับปรุงแกไข ปงบประมาณ พ.ศ. 2564 ) สำเร็จลุลวงดวยไปดวยดี
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพังงา ภูเก็ต ระนอง
กลุมนโยบายและแผน
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แผนปฏิบัติราชการระยะ 3 ป (พ.ศ.2563 - 2565)
ของกระทรวงศึกษาธิการ
สวนที่ 1 บทสรุปผูบ ริหาร
1.1 ที่มา
ตามพระราชกฤษฎีกาวาดวยเกณฑและวิธีการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี พ.ศ.2546 และที่แกไข
เพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2562 ใหสวนราชการจัดทำแผนปฏิบัติราชการของสวนราชการนั้นโดยจัดทำเปนแผนหาป
ซึ่งตองสอดคลองกับยุทธศาสตรชาติ แผนแมบทภายใตยุทธศาสตรชาติ แผนการปฏิรูปประเทศดานตางๆ แผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ นโยบายของคณะรัฐมนตรีที่แถลงตอรัฐสภา และแผนอื่นๆที่เกี่ยวของ เพื่อใหการ
ดำเนินงานขององคกรบรรลุผลตามเปาหมาย และการบริหารงบประมาณเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ โดยจำแนกแผน
ออกเปน 3 ระดับ ประกอบดวย แผนระดับที่ 1 ยุทธศาสตรชาติ เปนเปาหมายการพัฒนาประเทศ ใชเปนกรอบใน
การจัดทำแผนตางๆ ใหสอดคลองและบูรณาการกันแผนระดับที่ 2 แผนแมบทภายใตยุทธศาสตรชาติ แผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ แผนการปฏิรูปประเทศดานตางๆ นโยบายและแผนระดับชาติวาดานความมั่นคง
แหงชาติ
กระทรวงศึกษาธิการไดจัดทำแผนปฏิบัติราชการระยะหาป ในวาระแรกไดจัดทำเปนแผนปฏิบัติ
ราชการระยะ 3 ป (พ.ศ.2563 – 2565) โดยการศึกษา วิเคราะหความสอดคลองเชื่อมโยงกับแผนระดับที่ 1 และแผน
ระดับที่ 2 ซึ่งแผนปฏิบัติราชการฯ จัดทำขึ้นเพื่อเปนกรอบในการกำหนดทิศทางและเปาหมายในการปฏิบัติราชการ
ของหนวยงานในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการใหเปนไปในทิศทางเดียวกันอยางมีเอกภาพ บรรลุวิสัยทัศนที่กำหนด
รวมกัน ทั้งนี้ กระทรวงศึกษาธิการไดดำเนินการจัดทำรายละเอียด แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ในการขับเคลื่อนแผน
ฯ ไปสูการปฏิบัติไดอยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลมีผลลัพธเปนรูปธรรม เปนระบบ สามารถเชื่อมโยงฐานขอมูล
ที่อยูในความรับผิดชอบ รวมทั้งสามารถรองรับการรายงานผลการดำเนินงานตามยุทธศาสตรชาติและแผนการปฏิรูป
ประเทศเขาสูระบบติดตามและประเมินผลแหงชาติ (Electronic Monitoring and Evalution System of national
Strategy and country : eMENSCR)
1.2 กรอบแนวคิด
1) รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560
ตามรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 ซึ่งเปนกฎหมายหลักในการปกครอง
ประเทศ มีประเด็นสำคัญที่เกี่ยวกับการจัดการศึกษา การสงเสริมและสนับสนุนการจัดการศึกษาและการเขารับ
บริการการศึกษาของประชาชน ไดแก
หมวดหนาที่ของปวงชนชาวไทย มาตรา 50 (40) บุคคลมีหนาที่เขารับการศึกษาอบรมในการศึกษา
ภาคบังคับ
หมวดหนาที่ของรัฐ มาตรา 54 รัฐตองดำเนินการใหเด็กทุกคนไดรับการศึกษาเปนเวลาสิบสองป
ตั้งแตกอนวัยเรียนจนจบการศึกษาภาคบังคับอยางมีคุณภาพโดยไมมีเก็บคาใชจาย รัฐตองดำเนินการใหเด็กเล็กไดรับ
การดูแลและพัฒนากอนเขารับการศึกษาตามวรรคหนึ่ง เพื่อพัฒนารางกาย จิตใจ วินัย อารมณ สังคม และสติปญ
 ญา
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ใหสมกับวัย โดยสงเสริมและสนับสนุนใหองคกรปกครองสวนทองถิ่นและภาคเอกชนเขามามีส วนรวมในการ
ดำเนินการดวย รัฐตองดำเนินการใหประชาชนไดรับการศึกษาตามความตองการในระบบตางๆ รวมทั้งสงเสริมใหมี
การเรียนรูตลอดชีวิตและจัดใหมีการรวมมือระหวางรัฐ องคกรปกครองสวนทองถิ่นและภาคเอกชนในการจัด
การศึกษาทุกระดับ โดยรัฐมีหนาที่ดำเนินการ กำกับ สงเสริมและสนับสนุนใหการจัดการศึกษาดังกลาวมีคุณภาพและ
ไดมาตรฐานสากล ทั้งนี้ ตามกฎหมายวาดวยการศึกษาแหงชาติซึ่งอยางนอยตองมีบทบัญญัติเกี่ยวกับการจัดทำ
แผนการศึกษาแหงชาติและการดำเนินการและตรวจสอบการดำเนินการใหเปนไปตามแผนการศึกษาแหงชาติดวย
การศึกษาทั้งปวงตองมุงพัฒนาผูเรียนใหเปนคนดีมีวินัยภูมิใจในชาติ สามารถเชี่ยวชาญไดตามความถนัดของตน และ
มีความรับผิดชอบตอครอบครัวชุมชน สังคม และประเทศชาติในการดำเนินการใหเด็กเล็กไดรับการดูแล และพัฒนา
ตามวรรคสอง หรือใหประชาชนไดรับการศึกษาตามวรรคสาม รัฐตองดำเนินการใหผูขาดแคลนทุนทรัพยไดรับการ
สนับสนุนคาใชจายในการจัดการศึกษาตามความถนัดของตน ใหจัดตั้งกองทุนเพื่อนใชในการชวยเหลือผูขาดแคลนทุน
ทรัพย เพื่อลดความเหลื่อมล้ำในการศึกษาและเพื่อสงเสริมและพัฒนาคุณภาพ และประสิทธิภาพครู โดยใหรัฐจัดสรร
งบประมาณใหแกกองทุนหรือใชมาตรการหรือกลไกทางภาษี รวมทั้งการใหผูบริจาคทรัพยสินเขากองทุนไดรับ
ประโยชนในการลดหยอนภาษีดวย ทั้งนี้ ตามที่กฎหมายบัญญัติ ซึ่งกฎหมายดังกลาวอยางนอยตองกำหนดใหการ
บริหารจัดการกองทุนเปนอิสระและกำหนดใหมีการใชจายเงินกองทุนเพื่อบรรลุวัตถุประสงคดังกลาว
หมวดการปฏิรูปประเทศ มาตรา 258 (จ) ใหดำเนินการปฏิรูปประเทศในดานการศึกษาใหเกิดผล
ดังตอไปนี้
(1) ใหสามารถเริ่มดำเนินการใหเด็กเล็กไดรับการดูแลและพัฒนากอนเขารับการศึกษาตามมาตรา
54 วรรคสอง เพื่อใหเด็กเล็กไดรับการพัฒนารางกาย จิตใจ วินัย อารมณ สังคม และสติปญญาใหสมกับวัยโดยไมเก็บ
คาใชจาย
(2) ใหดำเนินการตรากฎหมายเพื่อจัดตั้งกองทุนตามมาตรา 54 วรรคหก ใหแลวเสร็จภายในหนึ่งป
นับตั้งแตวันประกาศใชรัฐธรรมนูญนี้
(3) ใหมีกลไกและระบบการผลิต คัดกรองและพัฒนาผูประกอบวิชาชีพครูและอาจารยใหไดผูมีจิต
วิญญาณแหงความเปนครู มีความรูความสามารถอยางแทจริง ไดรับคาตอบแทนที่เหมาะสมกับความสามารถ และ
ประสิทธิภาพในการสอน รวมทั้งมีกลไกสรางระบบคุณธรรมในการบริหารงานบุคคลของผูประกอบวิชาชีพ
(4) ปรับปรุงการจัดการเรียนการสอนทุกระดับเพื่อใหผูเรียนสามารถเรียนไดตามความถนัดและปรับปรุงโครงสราง
หนวยงานที่เกี่ยวของเพื่อบรรลุเปาหมายดังกลาว โดยสอดคลองกันทั้งในระดับชาติและระดับพื้นที่ดังกลาว
หมวดการปฏิรูปประเทศ มาตรา 261 ในการปฏิรูปตามมาตรา 258 จ. ดานการศึกษาใหมี
คณะกรรมการที่มีความอิสระคณะหนึ่ง ที่คณะรัฐมนตรีแตงตั้งดำเนินการศึกษาและจัดทำขอเสนอแนะและราง
กฎหมายที่เกี่ยวของ ในการดำเนินการใหบรรลุเปาหมายเพื่อเสนอคณะรัฐมนตรีดำเนินการ
2) ยุทธศาสตรชาติ (พ.ศ.2561 - 2580)
รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย มาตรา 65 บัญญัติใหรัฐพึงจัดใหมียุทธศาสตรชาติเปนเปาหมาย
การพัฒนาประเทศอยางยั่งยืนตามหลักธรรมาภิบาล เพื่อใชเปนกรอบในการจัดทำแผนตางๆ ใหสอดคลองและบูรณา
การกันเพื่อใหเกิดเปนพลังผลักดันรวมกันไปสูเปาหมาย และกำหนดวิสัยทัศน “ประเทศไทยมีความมั่นคง ยั่งยืน เปน
แผนพัฒนาการศึกษา ระยะ 3 ป (ปงบประมาณ 2563 -2565) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพังงา ภูเก็ต ระนอง

ประเทศพัฒนาแลว ดวยการพัฒนาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” โดยมีเปาหมายการพัฒนาประเทศ คือ
“ประเทศชาติมั่นคง ประชาชนมีความสุข เศรษฐกิจพัฒนา อยางตอเนื่อง สังคมเปนธรรม ฐานทรัพยากรธรรมชาติ
ยั่งยืน” โดยมียุทธศาสตรการพัฒนาประเทศ 6 ยุทธศาสตร ประกอบดวย 1) ยุทธศาสตรดานความมั่นคง 2)
ยุทธศาสตรดานการสรางความสามารถในการแขงขัน 3) ยุทธศาสตรการพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพทรัพยากร
มนุษย 4) ยุทธศาสตรดานการสรางโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม 5) ยุทธศาสตรดานการสรางการเติบโตบน
คุณภาพชีวิตที่เปนมิตรตอสิ่งแวดลอม และ 6) ยุทธศาสตรดานการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการ
ภาครัฐ ซึ่งกระทรวงศึกษาธิการเกี่ยวของทั้ง 6 ยุทธศาสตร
3) แผนแมบทภายใตยุทธศาสตรชาติ
แผนแมบทภายใตยุทธศาสตรชาติ เปนแผนแมบทเพื่อบรรลุเปาหมายตามที่กำหนดไวในยุทธศาสตร
มีท ั้งสิ้น 23 แผ นแม บท ซึ ่ งแผนแม บทภายใตยุท ธศาสตรชาติ เปนแผนที่จัดทำไวเพื่อใหบรรลุเปาหมายตาม
ยุทธศาสตรชาติ โดยจะมีผลผูกพันตอหนวยงานของรัฐที่เกี่ยวของจะตองปฏิบัติใหเปนไปตามนั้นรวมทั้งการจัดทำ
งบประมาณรายจายประจำปงบประมาณจะตองสอดคลองกับแผนแมบทภายใตยุทธศาสตรทั้งนี้ กระทรวงศึกษาธิการ
มีสวนเกี่ยวของกับแผนแมบทภายใตยุทธศาสตร คือ 1) ประเด็นที่ 1 ความมั่นคง 2) ประเด็นที่ 2 การตางประเทศ
3) ประเด็นที่ 3 การพัฒนาการเกษตร 4) ประเด็นที่ 4 อุตสาหกรรมและบริการแหงอนาคต 5) ประเด็นที่ 5 การ
ทองเที่ยว 6) ประเด็นที่ 6 การพัฒนาพื้นที่และเมืองนาอยูอัจฉริยะ 7) ประเด็นที่ 7 โครงสรางพื้นฐานระบบโลจิ
สติกสและดิจิทัล 8) ประเด็นที่ 8ผูประกอบการและวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอมยุคใหม 9) ประเด็นที่ 9 เขต
เศรษฐกิจพิเศษ 10) ประเด็นที่ 10 การปรับเปลี่ยนคานิยมและวัฒนธรรม 11) ประเด็นที่ 11 การพัฒนาศักยภาพคน
ตลอดชวงชีวิต 12) ประเด็นที่ 12 การพัฒนาการเรียนรู 13) ประเด็นที่ 13การเสริมสรางใหคนไทยมีสุขภาวะที่ดี 14)
ประเด็นที่ 14 ศักยภาพการกีฬา15) ประเด็นที่ 15พลังทางสังคม 16) ประเด็นที่ 16เศรษฐกิจฐานราก 17) ประเด็นที่
17ความเสมอภาคและหลักประกันทางสังคม 18) ประเด็นที่ 18 การเติบโตอยางยั่งยืน 19) ประเด็นที่ 19 การบริหาร
จัดการน้ำทั้งระบบ 20) ประเด็นที่ 20 การบริการประชาชนและประสิทธิภาพภาครัฐ 21) ประเด็นที่ 21 การตอตาน
การทุจริตและประพฤติมิชอบ 22) ประเด็นที่ 22 กฎหมายและกระบวนการยุติธรรม และ 23) ประเด็นที่ 23 การ
วิจัยและพัฒนานวัตกรรม
4) แผนการปฏิรูปประเทศ
แผนการปฏิรูปประเทศ ตองดำเนินการเพื่อใหบรรลุเปาหมายตามที่บัญญัติไวใ นรัฐ ธรรมนูญ
ประกอบดวย ประเทศชาติมีความสงบเรียบรอย มีความสามัคคี สังคมมีความสงบสุข เปนธรรม และมีโอกาสอัน
ทัดเทียมกันเพื่อขจัดความเหลื่อมล้ำ มีคุณภาพชีวิตที่ดี และมีสวนรวมในการพัฒนาประเทศ ทั้งนี้ การปฏิรูปประเทศ
ตองสอดคลองและเปนไปในทิศทางเดียวกันกับยุทธศาสตรชาติ ซึ่งแผนการปฏิรูปประเทศประกอบดวย 11 ดาน มี
ประเด็นที่เกี่ยวของกับกระทรวงศึกษาธิการ คือ 1) ดานการเมือง 2) ดานการบริหารราชการแผนดิน 3) ดานกฎหมาย
4) ดานเศรษฐกิจ 5) ดานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 6) ดานสาธารณสุข 7) ดานสื่อสารมวลชนและ
เทคโนโลยี 8) ดานสังคม 9) ดานการปองกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ และ 10) ดานการศึกษา

แผนพัฒนาการศึกษา ระยะ 3 ป (ปงบประมาณ 2563 -2565) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพังงา ภูเก็ต ระนอง

5) แผนการปฏิรูปประเทศดานการศึกษา
แผนการปฏิรูปประเทศดานการศึกษามีแผนงานเพื่อการปฏิรูป 7 เรื่อง ดังนี้ 1) การปฏิรูประบบ
การศึกษาและการเรียนรูโดยรวมของประเทศ โดยพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติฉบับใหม และกฎหมายลำดับ
รอง 2) การปฏิรูปการพัฒนาเด็กเล็กและเด็กกอนวัยเรียน 3) การปฏิรูปเพื่อลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษา 4) การ
ปฏิรูปกลไกและระบบการผลิต คัดกรอง และพัฒนาผูประกอบวิชาชีพครู และอาจารย 5) การปฏิรูปการจัดการเรียน
การสอนเพื่อตอบสนองการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ 21 6) การปรับโครงสรางของหนวยงานในระบบการศึกษา เพื่อ
บรรลุเปาหมายในการปรับปรุง การจัดการเรียนการสอน และยกระดับคุณภาพของการจัดการศึกษา และ 7) การ
ปฏิรูปการศึกษาและการเรียนรูโดยการพลิกโฉมดวยระบบดิจิทัล (Digitalization for Education and Learning
Reform)

แผนพัฒนาการศึกษา ระยะ 3 ป (ปงบประมาณ 2563 -2565) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพังงา ภูเก็ต ระนอง
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ส่ วนที่ ๑
บทนำ
เหตุผลและความจําเป็ น
ตามที ่ ได ม ี ก ารแก ไขเพิ่ม เติม พระราชบัญ ญัติการศึกษาแหงชาติ (ฉบับที่ 3 ) พ.ศ.2553 และ
พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2553กระทรวงศึกษาธิการไดประกาศ
กำหนดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาและที่ตั้งของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา จำนวน 42 เขต เมื่อ
วันที่ 17 สิงหาคม 2553
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพังงา ภูเก็ต ระนอง เปนหนวยงาน สังกัดสำนักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ มีหนาที่บริหารจัดกาศึกษาขั้นพื้นฐานระดับมัธยมศึกษาให
มีคุณภาพและไดมาตรฐาน จึงไดจัดทำแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา ระยะ 3 ป (พ.ศ.2563 - 2565) โดยวิเคราะห
ความสอดคลองกับนโยบายดานการศึกษาของรัฐบาล กระทรวงศึกษาธิการ นโยบายสำนักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน และเกี่ยวกับแผนพัฒนาการศึกษาอื่นๆ เพื่อเปนกรอบทิศทางในการดำเนินงานใหสามารถบรรลุ
วัตถุประสงค และเปาหมายที่กำหนดไดอยางมีประสิทธิภาพ และเกิดประสิทธิผลสูงสุด

อํานาจหน้าทีข่ องสํานักงานเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษามัธยมศึกษา
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพังงา ภูเก็ต ระนอง เปนหนวยงานที่ไดรับการกำหนดใหมี
ขึ้นตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง การกำหนดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา ประกาศ ณ วันที่ 17 สิงหาคม
พ.ศ. 2553 โดยอยูภายใตการกำกับดูแลของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน มีอำนาจหนาที่ตามที่
กฎหมาย
กำหนดดังนี้
1. พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษา พ.ศ. 2546 และ ที่แกไขเพิ่มเติมมาตรา 37
กำหนดใหสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามีอำนาจหนาที่เกี่ยวกับการศึกษา ตามที่กำหนดไวในพระราชบัญญัติระเบียบ
บริการราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2546 หรือกฎหมายอื่น และมีอำนาจหนาที่ดังนี้
(1) อำนาจหนาที่ในการบริหารและการจัดการศึกษา และพัฒนาสาระของหลักสูตรการศึกษาให
สอดคลองกับหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
แผนพัฒนาการศึกษา ระยะ 3 ป (ปงบประมาณ 2563 -2565) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพังงา ภูเก็ต ระนอง
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(2) อำนาจหนาที่ในการพัฒนางานดานวิชาการและจัดใหมีระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา
รวมกับสถานศึกษา
(3) รับผิดชอบในการพิจารณาแบงสวนราชการภายในสถานศึกษาของสถานศึกษา และสำนักงาน
เขตพื้นที่การศึกษา
(4) ปฏิบัติหนาที่อื่นตามที่กฎหมายกำหนด
2. ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง การแบงสวนราชการภายในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษา พ.ศ.2560 ณ วันที่ 22 พฤศจิกายน พ.ศ. 2560 ขอ5 ใหสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามีอำนาจหนาที่
ดำเนินการใหเปนไปตามอำนาจหนาที่ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาตามกฎหมายวาดวยระเบียบบริหารราชการ
กระทรวงศึกษาธิการ และมีอำนาจหนาที่ ดังตอไปนี้
(1) จัดทำนโยบาย แผนพัฒนา และมาตรฐานการศึกษาของเขตพื้นที่การศึกษาใหสอดคลองกับ
นโยบาย มาตรฐานการศึกษา แผนการศึกษา แผนพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐานและความตองการของทองถิ่น
(2) วิเคราะหการจัดตั้งงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไปของสถานศึกษา และหนวยงานในเขตพื้นที่
การศึกษาและแจงการจัดสรรงบประมาณที่ไดรับใหหนวยงานขางตนรับทราบ รวมทัง้ กำกับตรวจสอบ ติดตามการ
ใชจายงบประมาณของหนวยงานดังกลาว
(3) ประสาน สงเสริม สนับสนุน และพัฒนาหลักสูตรรวมกับสถานศึกษาในเขตพื้นที่การศึกษา
(4) กำกับ ดูแล ติดตาม และประเมินผลสถานศึกษาขัน้ พื้นฐานและในเขตพื้นที่การศึกษา
(5) ศึกษา วิเคราะห วิจัย และรวบรวมขอมูลสารสนเทศดานการศึกษา ในเขตพื้นที่การศึกษา
(6) ประสานการระดมทรัพยากรดานตาง ๆ รวมทั้งทรัพยากรบุคคล เพื่อสงเสริมสนับสนุนการ
จัดและพัฒนาการศึกษาในเขตพื้นที่การศึกษา
(7) จัดระบบประกันคุณภาพการศึกษา และประเมินผลสถานศึกษาในเขตพื้นที่การศึกษา
(8) ประสาน สงเสริม สนับสนุน การจัดการศึกษาของสถานศึกษาเอกชน องคกรปกครองสวน
ทองถิ่นรวมทั้งบุคคล องคกรชุมชน องคกรวิชาชีพ สถาบันศาสนา สถาน-ประกอบการและสถาบันอืน่ ที่จัดการศึกษา
รูปแบบที่หลากหลายในเขตพื้นที่การศึกษา
(9) ดำเนินการและประสาน สงเสริม สนับสนุนการวิจัยและพัฒนาการศึกษาในเขตพื้นที่
การศึกษา
(10) ประสาน สงเสริม การดำเนินการของคณะกรรมการ คณะอนุกรรมการ และคณะทำงาน
ดานการศึกษา
(11) ประสานการปฏิบัติราชการทั่วไปกับองคกรหรือหนวยงานตาง ๆ ทั้งภาครัฐ เอกชนและ
องคกรปกครองสวนทองถิ่น
(12) ปฏิบัติงานรวมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหนวยงานอื่นที่เกี่ยวของหรือที่ไดรับ
มอบหมาย
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๓

สภาพทัวไป
่
พังงา (PHANGNGA)เปนจังหวัดที่มีภูมิประเทศสวนใหญเปนปาเขา มีพื้นที่ 4,170.895

ตารางกิโลเมตร อยูหางจากกรุงเทพฯ ประมาณ 788 กิโลเมตร ชื่อของจังหวัดพังงานั้น
เดิมนาจะเรียกวา “เมืองภูงา” ตามชื่อเขางา หรือเขาพังงา ซึ่งอยูในตัวเมืองพังงาใน
ปจจุบัน เมื่อตั้งเมืองขึ้นจึงเรียกกันวา “เมืองภูงา” เมืองภูงานี้อาจจะตั้งชื่อใหคลองจอง
เปนคูกับเมืองภูเก็ตมาแตเดิมก็ได แตเหตุที่เมืองภูงากลายเปนเมืองพังงานั้น สันนิษฐาน
วานาจะมาจากเมืองภูงา เปนเมืองที่มีแรอุดมสมบูรณจึงมีฝรั่งมาติดตอซื้อขายแรดีบุก
กันมาก และฝรั่งเหลานี้คงจะออกเสียงเมืองภูงาเปนเมือง “พังงา” เพราะแตเดิมฝรั่ง
เขียนเมืองภูงาวาPHUNGA หรือ PUNGA ซึ่งอาจอานวา ภูงาหรือจะอานวาพังงาหรือพังกาก็
ได

ภูเก็ต(PHUKET)เปนจังหวัดที่ไดขึ้นชื่อวา “ไขมุกอันดามัน”เปนชื่อเรียกอีก
อยางหนึ่งซึ่งเปนแหลงทองเที่ยวที่มีชื่อเสียงระดับโลก ถาใครเคยไป
เที่ยวจะรูเลยวาเสนหของภูเก็ตที่ทำใหนักทองเที่ยวประทับใจ ไมไดมี
เพียงแค วิวสวยๆของทะเลอันดามันเทานั้น ยังมีกิจกรรมการทองเที่ยว
สนุกๆ
ใหเลือกมากมาย รวมถึงบรรยากาศของเมืองทองเที่ยวที่คึกคักและมี
ชีวิตชีวา
เหมาะเปนอยางยิ่งกับการหลีกหนีความวุนวายในชีวิตประจำวัน ไปพักผอนเจอผูคนที่
ย ิ ้ ม แ ย ม
แจมใส เปนมิตร ชิมอาหารพื้นเมืองอรอยๆ และโรงแรมที่พักซึ่งมีใหเลือกหลายราคา
แ ล ะ
บรรยากาศสภาพภูมิประเทศของภูเก็ตเปนเกาะขนาดใหญ ตั้งอยูบนภาคใตฝงทะเลอันดามัน
ม ี พ ื ้ น ที่
ประมาณ 543ตารางกิ โ ลเมตร ซึ ่ ง ถื อ เป น เกาะที ่ ใ หญ ท ี ่ ส ุ ด ในประเทศไทย เชื ่ อ มต อ กั บ
แผนดินใหญที่จังหวัดพังงา ผานทางสะพานสารสิน และทางหลวงหมายเลข 402 อยูหางจากกรุงเทพมหานคร
เกือบๆ 900 กิโลเมตร มีประชากรประมาณ 3 แสนกวาคน และเนื่องจากเปนที่ตั้งของสนามบินนานาชาติ ทำใหภูเก็ต
เปนจุดตั้งตนในการเดินทางไปตามแหลงทองเที่ยวและเกาะแกงในจังหวัดรอบๆ อยางเกาะพีพี อุทยานแหงชาติหมู
เกาะสิมิลนั หรือหมูเกาะสุรินทร ซึ่งอยูในจังหวัดพังงาและกระบี่แหลงทองเที่ยวที่มีชื่อเสียงของภูเก็ตมีมากมายหลาย
แหง โดยเฉพาะหาดทราย ที่อยูทางดานตะวันตกของเกาะ นับตั้งแตทางเหนือลงไปก็จะเปนหาดไมขาว หาดในยาง
หาดบางเทา หาดสุรินทร หาดกมลา หาดปาตอง หาดกะรนหาดกะตะ หาดในหาน และที่สุดปลายเกาะ คือ แหลม
พรหมเทพ
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๔

“ระนอง” (RANONG)ภูมิประเทศประกอบดวย ทิวเขา หุบเขาสลับซับซอน ทางทิศตะวันออกของจังหวัด พื้นที่
ลาดเอียงลงสูทะเลอันดามันทางทิศตะวันตก ภูเขาสูงสุด คือ ภูเขาพอตาโชงโดง สูง 1,700 ฟุต นอกจากนี้ ยังมีที่ราบ
แคบ ๆ ระหวางแนวภูเขากับชายฝงทะเล กอใหเกิดลำน้ำสายสั้น ๆ หลายสาย
แมน้ำที่สำคัญ ไดแก แมน้ำกระบุรี เปนแมน้ำสายสำคัญที่กั้นพรมแดนไทย – พมา
ตนน้ำเกิดจากเขาน้ำตุนและเขาจอมแห ทางทิศเหนือ ไหลลงทะเลอันดามันยาว
ประมาณ 95 กิโลเมตรคลองลำเลียง ตนน้ำเกิดจากเขาบางใหญและเขาแดนทาง
ทิศเหนือไหลลงสูแมน้ำกระบุรี ที่บานนานอย ยาวประมาณ 30 กิโลเมตร
คลองวัน ตนน้ำเกิดจากเขาหินลุ ทางทิศเหนือของจังหวัดไหลลงสูแมน้ำกระบุรี ที่
บานทับหลี ยาวประมาณ 20 กิโลเมตรคลองกระบุรี ตนน้ำเกิดจากเขาผักแวน
เขตชุมพร – ระนอง แมน้ำกระบุรี ผานอำเภอกระบุรี ยาวประมาณ 20 กิโลเมตร
คลองละอุน ตนน้ำเกิดจากเทือกเขาหวยเสียด และเขาหินดานทางทิศตะวันออกไหลลงสูแมน้ำกระบุรีที่บานเขาฝาชี
ยาวทั้งหมดประมาณ 35 กิโลเมตร คลองหาดสมแปน ตนน้ำเกิดจากเทือกเขาจอมแหลม และเขานมสาวไหลลงสู
ทะเลอันดามัน ที่บานเกาะกลาง ยาวทั้งหมดประมาณ 19 กิโลเมตรคลองกะเปอร ตนน้ำเกิดจากเขายายหมอน ไหล
ลงสูทะเลอันดามันที่บานบางลำพู ยาวทั้งหมดประมาณ 32 กิโลเมตรคลองกำพวน ตนน้ำเกิดจากเขาพระหมี ไหลลง
สูทะเลอันดามันที่บานกำพวน ยาวทั้งหมดประมาณ 19 กิโลเมตร
ระนองเปนจังหวัดภาคใตตอนบน ดานทิศตะวันตกติดกับทะเลอันดามัน และ ประเทศพมา โดยมี
ระยะทางจากกรุงเทพมหานคร ผานทางหลวงแผนดินหมายเลข 4 (ถนนเพชรเกษม) ประมาณ 568 กิโลเมตร มีเนื้อที่
ประมาณ 3,298.045 ตารางกิโลเมตร ( 2,061,278 ไร ) เปนจังหวัดที่มีพื้นที่มากเปนอันดับที่ 60 ของประเทศไทย
เปนพื้นที่ราบ14% และภูเขา 86% มีเกาะใหญนอยในทะเล อันดามัน จำนวน 62 เกาะ และมีอาณาเขตติดตอกับ
จังหวัดใกลเคียง ดังนี้
ทิศเหนือ
: ติดตอกับ อำเภอทาแซะ จังหวัดชุมพร
ทิศตะวันออก : ติดตอกับ อำเภอเมือง,อำเภอสวี,อำเภอพะโตะ จังหวัดชุมพร และอำเภอไชยา
อำเภอทาฉาง , อำเภอบานตาขุน และกิง่ อำเภอวิภาวดี จังหวัดสุราษฎรธานี
ทิศใต
: ติดตอกับ อำเภอคุระบุรี จังหวัดพังงา และอำเภอคีรีรัฐนิคม จังหวัดสุราษฎรธานี
ทิศตะวันตก : ติดตอกับ ติดตอกับประเทศพมา และทะเลอันดามัน
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โครงสรางการบริหารภายในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพังงา ภูเก็ต ระนอง

ผูอำนวยการเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพังงา ภูเก็ต ระนอง
นายสมชาย รองเหลือ

คณะกรรมการติดตามตรวจสอบ
ประเมินผลและนิเทศการศึกษา

หนวยตรวจสอบภายใน

รองผูอำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่
การศึกษามัธยมศึกษาพังงา ภูเก็ต ระนอง

(นางสาวสุวิภา ตั้งกอสกุล)

กลุมบริหารการเงิน
และสินทรัพย

กลุมสงเสริมการจัดการศึกษา

รองผูอำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่

รองผูอำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่

การศึกษามัธยมศึกษาพังงา ภูเก็ต ระนอง

การศึกษามัธยมศึกษาพังงา ภูเก็ต ระนอง

(นายนรินธรณ เซงล้ำ)

(นางวิมพวิภา รักสม)

กลุมบริหารงานบุคคล

กลุมนิเทศ ติดตาม และ
ประเมินผลการจัดการศึกษา

กลุมอำนวยการ

กลุมนโยบายและแผน

กลุมพัฒนาครูและบุคลากร
ทางการศึกษา

กลุมกฎหมายและคดี
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๖

ข้อมูลพืน้ ฐาน
ขอมูลพืน้ ฐานของสำนักงานเขตพืน้ ที่การศึกษามัธยมศึกษาพังงา ภูเก็ต ระนอง
รายการ

จำนวน/หนวย

1. กลุมในสำนักงาน

8 กลุม

2. หนวยตรวจสอบภายใน ในสำนักงาน

1 หนวย

3. สถานศึกษา ในสังกัด

27 แหง

4. ขนาดของสถานศึกษา ในสังกัด(ขอมูล ณ 10 กรกฎาคม 2563)
- โรงเรียน ขนาดเล็ก (นักเรียน 1 - 500 คน)
- โรงเรียน ขนาดกลาง (นักเรียน 500 -1,500 คน)
- โรงเรียน ขนาดใหญ (นักเรียน 1,500 - 2,500 คน)
-โรงเรียน ขนาดใหญพิเศษ (นักเรียน 2,501 คนขึ้นไป)
5. หองเรียน

11 โรงเรียน
8 โรงเรียน
6 โรงเรียน
2 โรงเรียน
850 หองเรียน

6. นักเรียน
- มัธยมศึกษาตอนตน
- มัธยมศึกษาตอนปลาย
- ปวช.

26,950 คน
15,768 คน
11,158 คน
24 คน

7. นักเรียนพิการเรียนรวมกับเด็กปกติ *

218 คน

8. นักเรียนดอยโอกาสเรียนรวมกับเด็กปกติ *

3,261 คน

9. ขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
- ผูบริหาร
70 คน
(ผอ.ร.ร. 23 คน/รอง ผอ.ร.ร. 47 คน)
- ครูผสู อน
1,338 คน
- ศึกษานิเทศก
6 คน
- บุคลากรทางการศึกษา
27 คน

1,441 คน

10. พนักงานราชการ

58 คน

11. ลูกจางประจำ

24 คน

12. ครูอัตราจาง

38 คน
ขอมูล ณ วันที่ 20 กรกฎาคม 2563
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๗

ผลการดําเนินงาน
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพังงา ภูเก็ต ระนอง ตระหนักถึงความจำเปนใน
การมุงพัฒนานักเรียนทุกคนในทุกมิติอยางตอเนื่อง เพื่อใหนักเรียนบรรลุถึงศักยภาพสูงสุดของตน มีความรูและทักษะ
การอานเขียนและคิดคำนวณที่เขมแข็งเปนพื้นฐานสำคัญในการเรียนรูและการดำรงชีวิตในอนาคต ซึ่งสำนักงานเขต
พื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพังงา ภูเก็ต ระนอง มีผลการพัฒนาคุณภาพการศึกษา ดังนี้
ด้านคุณภาพการจัดการศึกษา
1. ดานคุณภาพการจัดการศึกษา
1) ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O - NET) ปการศึกษา 2562 ทั้ง 5 กลุมสาระ
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ระดับชั้นมัธยมศึกษา ปที่ 3 และมัธยมศึกษาปที่ 6 ปรากฏผลคือ สถานศึกษา ใน
สังกัดมีคาคะแนนเฉลี่ยรอยละรายวิชา สูงกวาระดับประเทศ ดังนี้
 ระดับชัน้ มัธยมศึกษาปที่ 3 ปการศึกษา 2562
กลุมสาระวิชาภาษาไทย
อันดับ
ที่
1
2
3
4
5

โรงเรียน

รายโรง

ภูเก็ตวิทยาลัย
สตรีภูเก็ต
พิชัยรัตนาคาร
เฉลิมพระเกียรติฯ
ดีบุกพังงาวิทยายน

74.43
68.10
64.72
63.67
62.67

กลุมสาระวิชาภาษาอังกฤษ
อันดับ
โรงเรียน
ที่
1 ภูเก็ตวิทยาลัย
2 สตรีภูเก็ต
3 เฉลิมพระเกียรติฯ
4 พิชัยรัตนาคาร
5 ตะกั่วปา”เสนานุกูล”

รายโรง
61.80
51.47
43.58
42.07
37.79

คาคะแนนเฉลีย่
ระดับประเทศ ระดับสพฐ.

55.14

55.19

คาคะแนนเฉลีย่
ระดับประเทศ ระดับสพฐ.
33.25

32.98

เฉลี่ยรวมระดับเขต

60.63

เฉลี่ยรวมระดับเขต
38.41

แผนพัฒนาการศึกษา ระยะ 3 ป (ปงบประมาณ 2563 -2565) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพังงา ภูเก็ต ระนอง

๘
กลุมสาระวิชาคณิตศาสตร
อันดับ
โรงเรียน
ที่
1 ภูเก็ตวิทยาลัย
2 สตรีภูเก็ต
3 พิชัยรัตนาคาร
4 เฉลิมพระเกียรติฯ
5 ตะกั่วปา”เสนานุกูล”
กลุมสาระวิชาวิทยาศาสตร
อันดับ
โรงเรียน
ที่
1 ภูเก็ตวิทยาลัย
2 สตรีภูเก็ต
3 พิชัยรัตนาคาร
4 ดีบุกพังงาวิทยายน
5 สุขสำราญราษฎรรังสรรค

รายโรง
58.64
38.36
41.12
33.70
32.71

รายโรง
42.69
32.29
39.92
32.48
32.15

คาคะแนนเฉลีย่
ระดับประเทศ ระดับสพฐ.

26.73

26.98

คาคะแนนเฉลีย่
ระดับประเทศ ระดับสพฐ.

30.07

30.22

เฉลี่ยรวมระดับเขต

32.10

เฉลี่ยรวมระดับเขต

31.74

 ระดับชัน้ มัธยมศึกษาปที่ 6 ปการศึกษา 2562
กลุมสาระวิชาภาษาไทย
อันดับ
ที่
1
2
3
4
5

โรงเรียน
ภูเก็ตวิทยาลัย
สตรีภูเก็ต
พิชัยรัตนาคาร
ดีบุกพังงาวิทยายน
เฉลิมพระเกียรติฯ

รายโรง
57.08
51.29
50.29
48.05
46.37

คาคะแนนเฉลีย่
ระดับประเทศ ระดับสพฐ.
42.21

43.02

เฉลี่ยรวมระดับเขต
46.00

แผนพัฒนาการศึกษา ระยะ 3 ป (ปงบประมาณ 2563 -2565) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพังงา ภูเก็ต ระนอง

๙
กลุมสาระวิชาภาษาอังกฤษ
อันดับ
โรงเรียน
ที่
ภูเก็ตวิทยาลัย
2 สตรีภูเก็ต
3 พิชัยรัตนาคาร
4 เฉลิมพระเกียรติฯ
5 ดีบุกพังงาวิทยา
กลุมสาระวิชาคณิตศาสตร
อันดับ
โรงเรียน
ที่
1 ภูเก็ตวิทยาลัย
2 สตรีภูเก็ต
3 พิชัยรัตนาคาร
4 ดีบุกพังงาวิทยายน
5 ทับปุดวิทยา
กลุมสาระวิชาวิทยาศาสตร
อันดับ
โรงเรียน
ที่
1 ภูเก็ตวิทยาลัย
2 สตรีภูเก็ต
3 พิชัยรัตนาคาร
4 ดีบุกพังงาวิทยายน
5 สุขสำราญราษฎรรังสรรค
กลุมสาระวิชาสังคมศึกษา
อันดับ
โรงเรียน
ที่
1 ภูเก็ตวิทยาลัย
2 สตรีภูเก็ต
3 พิชัยรัตนาคาร
4 ดีบุกพังงาวิทยายน
5 เฉลิมพระเกียรติฯ

รายโรง
47.11
43.45
34.29
30.53
30.22

รายโรง
45.59
32.50
32.44
28.92
28.48

รายโรง
38.22
32.49
31.27
30.36
30.28

รายโรง
43.42
39.84
38.91
38.21
37.07

คาคะแนนเฉลีย่
ระดับประเทศ ระดับสพฐ.
29.20

28.97

คาคะแนนเฉลีย่
ระดับประเทศ ระดับสพฐ.
25.41

25.62

คาคะแนนเฉลีย่
ระดับประเทศ ระดับสพฐ.

29.20

29.40

คาคะแนนเฉลีย่
ระดับประเทศ ระดับสพฐ.

เฉลี่ยรวมระดับเขต
32.53

เฉลี่ยรวมระดับเขต
28.57

เฉลี่ยรวมระดับเขต

30.32

เฉลี่ยรวมระดับเขต

แผนพัฒนาการศึกษา ระยะ 3 ป (ปงบประมาณ 2563 -2565) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพังงา ภูเก็ต ระนอง

๑๐

ด้านโอกาสทางการศึกษา
2. ดานโอกาสทางการศึกษา
1) ตารางแสดงขอมูลนักเรียน จำแนกตามสัญชาติ ปการศึกษา 2563
ตารางแสดงขอมูลนักเรียนจำแนกตามสัญชาติ ปการศึกษา 2563
สัญชาติ

รวม ม.ตน

รวม ม.ปลาย

รวมทั้งหมด

รอยละ

ไทย

15,621

11,069

26,690

99.12

พมา

93

35

128

0.47

เกาหลีใต

1

6

7

0.03

จีน

6

4

10

0.04

ญี่ปุน

3

3

6

0.02

เนปาล

0

2

2

0.01

กัมพูชา

1

1

2

0.01

ฟลิปปน

5

6

11

0.04

มาเลเซีย

0

2

2

0.01

ลาว

4

1

5

0.02

ศรีลงั กา

0

1

1

0.00

อินเดีย

1

2

3

0.01

ไมปรากฏสัญชาติ

6

2

8

0.03

อื่นๆ

27

24

51

0.19

นักเรียนทั้งหมด

15,768

11,158

26,926

100.00

จากตารางแสดงจำนวนสัญชาตินักเรียน แยกตามสัญชาติ ปการศึกษา 2563 พบวา นักเรียนในสังกัดมีสญ
ั ชาติไทย
แผนพัฒนาการศึกษา ระยะ 3 ป (ปงบประมาณ 2563 -2565) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพังงา ภูเก็ต ระนอง

๑๑
สัญชาตินักเรียน แยกตามสัญชาติ ปการศึกษา 2563 นักเรียนในสังกัดสัญชาติไทย จำนวน 26,690 คน คิดเปนรอยละ
99.12 ของจำนวนนักเรียนทั้งหมด รองลงมาคือสัญชาติพมา จำนวน 128 คน คิดเปนรอยละ 0.48 และสัญชาติฟลิปปนส
จำนวน 11 คน คิดเปนรอยละ 0.04 ตามลำดับ
2) จำนวนนักเรียนที่จบการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 ปการศึกษา 2562
จำนวนนักเรียนที่จบการศึกษามัธยมศึกษาปที่ 3 ปการศึกษา 2562
รายการ

จำนวน (คน)

รอยละ

นักเรียนจบทั้งหมด

4561

100.00

ศึกษาตอ ม.4 โรงเรียนเดิม

3299

72.33

ศึกษาตอสถาบันอื่นๆ

557

12.22

สถาบันอาชีวศึกษาของรัฐบาล

498

10.92

ศึกษาตอ ม.4 โรงเรียนอืน่ ในจังหวัดเดิม

148

3.24

ศึกษาตอ ม.4 โรงเรียนอืน่ ในตางจังหวัด

28

0.61

สถาบันอาชีวศึกษาของเอกชน

11

0.24

ไมศึกษาตอ ทำงานอื่นๆ

8

0.18

ศึกษาตอ ม.4 โรงเรียนอืน่ ใน กทม.

6

0.13

ไมศึกษาตอ ทำงานรับจางทัว่ ไป

4

0.09

ไมศึกษาตอ ทำงานภาคเกษตร

1

0.02

ไมประกอบอาชีพและไมศึกษาตอ

1

0.02

จำนวนนักเรียนที่จบการศึกษามัธยมศึกษาปที่ 3 ปการศึกษา 2562 พบวานักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3
สวนใหญ จบการศึกษาแลวศึกษาตอโรงเรียนเดิม คิดเปนรอยละ 72.33 รองลงมาศึกษาตอในสถาบันอื่น ๆ คิดเปนรอยละ
12.22 และสถาบันอาชีวศึกษาของรัฐบาล คิดเปนรอยละ 10.92 ตามลำดับ
แผนพัฒนาการศึกษา ระยะ 3 ป (ปงบประมาณ 2563 -2565) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพังงา ภูเก็ต ระนอง

๑๒
3) จำนวนนักเรียนที่จบการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปที่ 6 ปการศึกษา 2562
จำนวนนักเรียนที่จบการศึกษามัธยมศึกษาปที่ 6 ปการศึกษา 2562
รายการ

จำนวน (คน)

รอยละ

นักเรียนจบทั้งหมด

3,299

100.00

มหาวิทยาลัยของรัฐ

2,596

78.69

มหาวิทยาลัยเปดของรัฐ

304

9.22

สถาบันอื่นๆ

159

4.82

มหาวิทยาลัยของเอกชน

128

3.88

รับจางทั่วไป

28

0.85

สถาบันอาชีวศึกษาของรัฐบาล

24

0.73

ไมประกอบอาชีพและไมศึกษาตอ

18

0.55

สถาบันพยาบาล

14

0.42

คาขาย ธุรกิจ

10

0.3

งานบริการ

6

0.18

สถาบันอาชีวศึกษาของเอกชน

4

0.12

ภาคการเกษตร

3

0.09

สถาบันทหาร

3

0.09

รับราชการ

1

0.03

การประมง

1

0.03

นักเรียนที่จบการศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาปที 6 ปการศึกษา 2562 พบวา นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 6 สวนใหญ
จบการศึกษาแลวศึกษาตอมหาวิทยาลัยของรัฐ คิดเปนรอยละ 78.69 รองลงมามหาวิทยาลัยเปดของรัฐบาล คิดเปนรอยละ
9.21 และศึกษาตอสถาบันอื่น ๆ คิดเปนรอยละ 4.82 ตามลำดับ
แผนพัฒนาการศึกษา ระยะ 3 ป (ปงบประมาณ 2563 -2565) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพังงา ภูเก็ต ระนอง

๑๓

ส่ วนที่ 2
 ทิศทางการพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐาน
• สรุปนโยบายการจัดการศึกษา ของกระทรวงศึกษาธิการ ประจำปงบประมาณ 2564

แผนพัฒนาการศึกษา ระยะ 3 ป (ปงบประมาณ 2563 -2565) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพังงา ภูเก็ต ระนอง

๑๔

แผนพัฒนาการศึกษา ระยะ 3 ป (ปงบประมาณ 2563 -2565) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพังงา ภูเก็ต ระนอง

๑๕

แผนพัฒนาการศึกษา ระยะ 3 ป (ปงบประมาณ 2563 -2565) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพังงา ภูเก็ต ระนอง

๑๖

แผนพัฒนาการศึกษา ระยะ 3 ป (ปงบประมาณ 2563 -2565) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพังงา ภูเก็ต ระนอง

๑๗

แผนพัฒนาการศึกษา ระยะ 3 ป (ปงบประมาณ 2563 -2565) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพังงา ภูเก็ต ระนอง

๑๘

แผนพัฒนาการศึกษา ระยะ 3 ป (ปงบประมาณ 2563 -2565) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพังงา ภูเก็ต ระนอง

๑๙

แผนพัฒนาการศึกษา ระยะ 3 ป (ปงบประมาณ 2563 -2565) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพังงา ภูเก็ต ระนอง

๒๐

แผนผังความเชื่อมโยงแผน ๓ ระดับของประเทศ

" ภายในป 2564 มุงพัฒนาใหนักเรียนเปนคนดี คนเกง มีคุณภาพ
พรอมสำหรับวิถีชีวิตในศตวรรษที่ 21 บนพื้นฐานหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง "
แผนผังความเชื่อมโยงสาระสำคัญของแผนพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐานของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพังงา ภูเก็ต ระนอง

ตัวชี้วดั

ยุทธศาสตร์

พันธกิจ

วิสัยทัศน

๑.สงเสริม สนับสนุน การปลูกฝงให
ผูเรียนเปนคนดี มีคุณลักษณะตาม
หลักสูตร มีวินัย ซื่อสัตย จิต
สาธารณะ รักและยึดมั่นในสถาบัน
หลักของชาติ การปกครองใน
ระบอบประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษัตริยทรงเปนประมุข
การเปนพลเมือง พลโลกที่ดี และมี
ความพอเพียง

1. ผู เรีย นเปน คนดี มีคุณลั ก ษณะ
ตามหลั ก สู ต ร มี ว ิ น ั ย ซื ่ อ สั ต ย จิ ต
สาธารณะ รักและยึดมั่นในสถาบัน
หลั ก ของชาติ การปกครองใน
ร ะ บ อ บ ป ร ะ ช า ธิ ป ไ ต ย อ ั น มี
พระมหากษั ต ริ ย  ท รงเป น ประมุ ข
การเปนพลเมือง พลโลกที่ดี และมี
ความพอเพียง

1.การจัดการศึกษา
เพื่ อ ความมั่ น คง
ของสังคมประเทศ

1.ร้อยละของผูเ้ รี ยน
ที่มีคุณลักษณะอัน
พึงประสงค์ตาม
หลักสู ตรผ่าน
เกณฑ์การประเมิน
ที่สถานศึกษา
กําหนด
2.ร้อยละของผูเ้ รี ยน
ที่มีวินยั ซื่อสัตย์ จิต
สาธรณะผ่านเกณฑ์
การประเมินตามที่
สถานศึกษากําหนด
ในระดับดีข้ ึนไป
3. ร้อยละของ
ผูเ้ รี ยนที่มีความเป็ น
ไทยผ่านเกณฑ์การ
ประเมินตามที่
สถานศึกษากําหนด
ในระดับดีข้ ึนไป
ฯลฯ

2. พัฒนาผูเรียนใหมี
ความสามารถ ความ
เปนเลิศทางวิชาการ
เพื่อสรางขีด
ความสามารถในการ
แขงขัน (พหุปญญา)

2. ผูเรียนมี
ความสามารถ มีความ
เปนเลิศทางวิชาการ
และมีความสามารถ
ในการแขงขัน มีการ
เรียนรูแบบบูรการสู
พหุปญญา

2.การจัดการศึกษา
เพื่อเพิ่ม
ความสามารถใน
การแข่งขันของ
ประเทศ

3. พัฒนาศักยภาพและ
คุณภาพผูเรียนใหมีสมรรถนะ
ตามหลักสูตรและคุณลักษณะ
ในศตวรรษที่ 21

4. พัฒนา
ศักยภาพครูและ
บุคลากรทางการ
ศึกษาทุกระดับ
ใหเปนมืออาชีพ

5. สงเสริม พัฒนา
ผูเรียนใหมีคุณภาพ
ชีวิตที่เปนมิตรตอ
สิ่งแวดลอม ยึดหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง

6. พัฒนาประสิทธิภาพ
การบริหารจัดการให
เปนไปตามหลักธรรมาภิ
บาลและสงเสริมการมี
สวนรวมในการจัด
การศึกษา

4. ผูเรียนทุก
กลุมเปาหมาย
ไดรับบริการ
การศึกษาอยาง
ทั่วถึงเทาเทียม
และมีคุณภาพ

5. ครูและ
บุคลากรทางการ
ศึกษาทุกระดับ
เปนครูมืออาชีพ
ยุคใหม

6. ผู  เ รี ย นมี ค ุ ณ ภาพ
ชี ว ิ ต ที ่ เ ป น มิ ต รต อ
สิ ่ ง แวดล อ ม ยึ ด หลั ก
ปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง

7. สำนั ก งานเขตพื ้ น ที่
การศึ กษา สหวิ ทยาเขต
สถานศึกษา มีระบบการ
บ ร ิ ห า ร จ ั ด ก า ร ท ี ่ มี
ประสิทธิภาพเปนไปตาม
หลักธรรมาภิบาลและทุก
ภาคส ว นมี ส  ว นร ว มใน
การจัดการศึกษา

3. ผ ู  เ ร ี ย น มี
สมรรถนะตาม
หลั ก สู ต รและ
คุ ณ ลั ก ษณะใน
ศตวรรษที่ 21

3.การพัฒนาและ
เสริ มสร้างศักยภาพ
ผูเ้ รี ยน

4.การสร้างโอกาสใน
การเข้าถึงบริ การ
การศึกษาที่มีคุณภาพมี
มาตราฐานและลดความ
เหลื่อมลํ้าทางการศึกษา

5.การจัดการศึกษา
เพื่อพัฒนาคุณภาพที่
เป็ นมิตรกับ
สิ่ งแวดล้อม

6.พัฒนาระบบการ
บริ หารจัดการตาม
หลักธรรมภิบาล

1.ร้อยละของผูเ้ รี ยน
1.ผลการประเมินคุณธรรมและ
1. ร้อยละของผูเ้ รี ยนที่
1. ร้อยละของผูเ้ รี ยน
ที่มีคุณลักษณะอัน
1.ร้อยละของโรงเรี ยนที่
ความโปร่ งใสในการ
ได้
ร
ั
บ
โอกาสและการ
มี
พ
ฤติ
ก
รรมแสดงออก
พึงประสงค์ตาม
เปิ ดห้องเรี ยนพิเศษที่
ดํ
าเนินงานของ สพท.
พั
ฒ
นาอย่
า
งเต็
ม
ถึงความตระหนักใน
หลักสู ตร ผ่านเกณฑ์
ส่ งเสริ มความเป็ นเลิศ
ออนไลน์ (ITA Online) อยูใ่ น
ศั
ก
ยภาพและมี
การประเมินที่
ความสําคัญของการ
ทางวิชาการ
ระดับ B
คุณภาพสอดคล้องกับ
สถานศึกษากําหนด
2.ร้อยละของโรงเรี ยนที
ดําเนินชีวิตที่เป็ นมิตร
2. ผลการติดตามและ
บริ
บ
ทของพื
น
ที
่
้
2.ร้อยละของผูเ้ รี ยน
มีผลการทดสอบ
กับสิ่ งแวดล้อม
ประเมินผลการบริ หารและการ
2. ร้อยละของผูเ้ รี ยน
ที่มีผลการประเมิน
ระดับชาติสูงกว่า
2. ร้อยละของผุเ้ รี ยนมี
จัดการศึกษาของ สพท. อยูใ่ น
ในเขตพื้นที่บริ การ
ด้านการคิดวิเคราะห์
ค่าเฉลี่ยระดับประเทศ
ความรู
้
ความเข้
า
ใจ
ระดับดีมาก
ได้รับบริ การด้าน
และการอ่านเขียน
3.ร้อยละของผูเ้ รี ยนที่
่
เกี
ย
วกั
บ
หลั
ก
ปรั
ช
ญา
3.
ร้
อ
ยละของความพึ
งพอใจ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน
3. ร้อยละของผูเ้ รี ยน
ได้รับรางวัลจากเวที
่
่
ของผู
ม
้
ี
ส
ว
นได้
ส
ว
นเสี
ยอยูใ่ น
เศรษฐกิ
จ
พอเพี
ย
ง
ที่มีคุณภาพและ
ที่มีผลการเรี ยนใน
การแข่งขันระดับชาติ
ระดั
บ
ดี
ม
าก
เหมาะสมตรงตาม
3. ร้อยละของผูเ้ รี ยน
ระดับที่ดีข้ ีนไป
และนานาชาติ
4.ร้อยละของสถานศึกษาที่มี
ความต้องการและ
สามารถน้อมนํา
4. ร้อยละของผูเ้ รี ยน
4.ร้อยละของโรงเรี ยนที่
ผลการประเมิ
นคุณภาพภายใน
สอดคคล้องกับบริ บท
ที่มีคุณลักษณะใน
แนวคิดปรัชญาเศษฐ
จัดการเรี ยนรู ้แบบ
แผนพัฒนาการศึกษา ระยะ 3 ป (ปงบประมาณ ของพื
2563้นที-2565)
สำนั
ก
งานเขตพื
น
้
ที
ก
่
ารศึ
ก
ษามั
ธ
ยมศึ
ก
ษาพั
ง
งา
ภู
เ
ก็บตดีขระนอง
ระดั
้ ึน
่
ศตวรรษที่ 21 ผ่าน
บูรณาการสู่ พหุปัญญา
กิจพอเพียงสู่การ
5.ร้อยละของสถานศึกษาที่เข้า
การประเมินตามที่
5.ร้อยละของผุเ้ รี ยนที่มี
ปฎิบตั ิได้
ร่ วมโครงการโรงเรี ยนสุ จริ ต
สถานศึกษาที่
ความสามารถทางด้าน
ฯลฯ
กําหนด ฯลฯ
พหุปัญญา

๒๑

การวิเคราะหศักยภาพของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพังงา ภูเก็ต ระนอง
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 14 ไดระดมความคิดเห็นถึงสภาพปจจุบัน ปญหา ขอเสนอแนะ
จากผูบริหารการศึกษา ครูและบุคลากรทางการศึกษา คณะกรรมการสถานศึกษา และผูเกี่ยวของ โดยประชุมระดม
ความคิดเห็น และเก็บขอมูลจากบทสรุปรายงานของสถานศึกษา และขอเสนอแนะในการวิเคราะหสภาพขององคกร
(SWOT) จากผูมีสวนไดสวนเสียและผูมีสวนเกี่ยวของ พบวามีจุดแข็ง จุดออน โอกาส และอุปสรรค ดังนี้

SWOTanalysis

การวิเคราะหจุดแข็ง จุดออน
การวิเคราะหโอกาส อุปสรรค

จุดอ่อน(Weakness)

จุดแข็ง (Strength)
1. ใชหลักธรรมาภิบาลในการบริหารจัดการ

2.ครูและบุคลากรทางการศึกษา ที่มีความรูความสามารถ และ
ประสบการณสูงอยูเปนจำนวนมาก
3. มีหลักสูตรที่สนองความตองการของผูเรียน ชุมชน ทองถิ่น
4. มีแหลงเรียนรู นวัตกรรม และระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่
เอื้อตอการปฏิบัติงาน
5. ผูเรียนมผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในภาพรวมอยูในระดับดี
และมีคุณธรรม จริยธรรม รวมทั้งคุณลักษณะอันพึงประสงค
6. มี อ าคารสถานที ่ พ ร อ มในการจั ด การเรี ย นการสอน
บรรยากาศและสภาพแวดลอมเอื้อตอการจัดการเรียนร

โอกาส (Opportunity)

1.วัสดุ อุปกรณขาดประสิทธิภาพและงบประมาณ
ไมเพียงพอ
2. การนิ เ ทศ ติ ด ตามและประเมิ น ผลการ
ปฏิบัติงานของครูและบุคลากรทางการศึกษาใน
สถานศึกษาขาดความตอเนื่อง
3.ครู มีภาระงานนอกเหนือจากการจั ดการเรียน
การสอนมาก
4. กระบวนการจั ด การเรี ย นการสอนวิ ช า
ภาษาอังกฤษไมมุงเนนดา นการสื่อสารสง ผลให
ผ  เ รี ย นส ว นมากสื ่ อ สารภาษาอั ง กฤษได ไ ม ดี

อุปสรรค (Threat)

1. ประชาชนผูเกี่ยวของและองคกรภายนอกใหความสำคัญและ
ใหความรวมมือในการจัดการศึกษา
2. มี แ หล ง เรี ย น และ ภู ม ิ ป  ญ ญาท อ งถิ ่ น สามารถฝ ก
ประสบการณดานวิชาชีพ
3. นโยบายของรัฐที่ใหความสำคัญดานคุณธรรม จริยธรรม
4.ยุทธศาสตรการพัฒนาเศรษฐกิจของจังหวัด สงเสริมอาชีพและ
สรางรายไดใหกับชุมชนและทองถิ่น
5. ยุ ท ธศาสตร ก ารท อ งเที ่ ย ว ของจั ง หวั ด สนั บ สนุ น การ
พัฒนาการศักยภาพดานภาษาอังกฤษ และภาษาที่ 2
6 นโยบายดานการพัฒนาคร ของ สพฐ มีความ

1. การปฏิรูปการศึกษาสวนภูมิภาคทำใหขั้นตอน
เพิ่มขึ้น มีผลกระทบตอการบริหารงานบุคคล
2.ป ญ หาทางสั ง คมสั ง คมส ง ผลต อ การพั ฒ นา
คุณธรรมจริยธรรม
3. ระยะทางระหว า งสำนั ก งานเขตพื ้ น ที ่ ก าร
ศึกษากับสถานศึกษาหางไกล

แผนพัฒนาการศึกษา ระยะ 3 ป (ปงบประมาณ 2563 -2565) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพังงา ภูเก็ต ระนอง

๒๒

กรอบแนวคิดแสดงวิสยั ทัศน์และแนวทางการพัฒนา

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพังงา ภูเก็ต ระนอง โดยความเห็นชอบคณะกรรมการบริหารจัด
การศึกษาของภาคีเครือขายสหวิทยาเขต ทั้ง 4 สหวิทยาเขต และผูบริหารสถานศึกษาในสังกัด ไดศึกษา วิเคราะห
นโยบายทางการศึกษา สภาพการจัดการศึกษาตามบริบทของเขตพื้นที่การศึกษา รวมกันกำหนดทิศทางการพัฒนา
คุณภาพการศึกษา นโยบายเฉพาะ จุดเนนการขับเคลื่อนนโยบายและบริบทของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษาพังงา ภูเก็ต ระนอง ดังนี้

” ภายในป 2565 มุงพัฒนาใหนักเรียนเปนคนดี คนเกง มีคุณภาพ พรอมสำหรับวิถีชีวิต
ในศตวรรษที่ 21 บนพื้นฐานหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ”

1. สงเสริม สนับสนุน การปลูกฝงใหผูเรียนเปนคนดี มีคุณลักษณะตามหลักสูตร มีวินัย ซื่อสัตย
จิตสาธารณะ รักและยึดมั่นในสถาบันหลักของชาติ การปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษัตริยทรงเปนประมุข การเปนพลเมือง พลโลกทีด่ ี และมีความพอเพียง
2. พั ฒ นาผู  เ รี ย นให ม ี ค วามสามารถ ความเป น เลิ ศ ทางวิ ช าการ เพื ่ อ สร า งขี ด ความสามารถในการ
แขงขัน (พหุปญญา)
3. พัฒนาศักยภาพและคุณภาพผูเรียนใหมีสมรรถนะตามหลักสูตรและคุณลักษณะ ในศตวรรษที่ 21
4. พัฒนาศักยภาพครูและบุคลากรทางการศึกษาทุกระดับใหเปนมืออาชีพ
5. ส ง เสริ ม พั ฒ นาผู  เ รี ย นให ม ี ค ุ ณ ภาพชี ว ิ ต ที ่ เ ป น มิ ต รต อ สิ ่ ง แวดล อ ม ยึ ด หลั ก ปรั ช ญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง
6. พั ฒ นาประสิ ท ธิ ภาพการบริ ห ารจัดการใหเปนไปตามหลักธรรมาภิบาลและสงเสริม การมีส วนรวม
ในการจัดการศึกษา

แผนพัฒนาการศึกษา ระยะ 3 ป (ปงบประมาณ 2563 -2565) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพังงา ภูเก็ต ระนอง

๒๓

"องคกรมาตรฐาน ปฏิบัติงานโปรงใส ดวยใจบริการ"
SESAO14 :
S = Service Mind/จิตบริการ
E = Excellence/ความเปนเลิศ
S = Synergy/ความรวมมือ
A = Accountability/ความรับผิดชอบ
O = Service Mind/องคกรมาตรฐาน
1 = Unity/ความเปนหนึง่ เดียว
4 = 4 Network of co-operation/4 ภาคีเครือขาย

1. ผูเรียนเปนคนดี มีคุณลักษณะตามหลักสูตร มีวินัย ซื่อสัตย จิตสาธารณะ รักและยึดมั่นใน
สถาบัน หลักของชาติ การปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปน
ประมุขการเปนพลเมือง พลโลกที่ดี และมีความพอเพียง
2. ผูเรียนมีความสามารถ มีความเปนเลิศทางวิชาการ และมีความสามารถในการแขงขัน มีการ
เรียนรูแบบบูรการสูพหุปญญา
3. ผูเรียนมีสมรรถนะตามหลักสูตรและคุณลักษณะ ในศตวรรษที่ 21
4. ผูเรียนทุกกลุมเปาหมายไดรับบริการการศึกษาอยางทั่วถึงเทาเทียมและมีคุณภาพ
5. ครูและบุคลากรทางการศึกษาทุกระดับเปนครูมืออาชีพยุคใหม
6. ผูเรียนมีคุณภาพชีวิตที่เปนมิตรตอสิ่งแวดลอม ยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
7. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพังงา ภูเก็ต ระนอง, สหวิทยาเขตทั้ง 4 สหวิทยาเขต,
สถานศึกษา มีระบบการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพเปนไปตามหลักธรรมาภิบาลและทุก
ภาคสวนมีสวนรวมในการจัดการศึกษา

แผนพัฒนาการศึกษา ระยะ 3 ป (ปงบประมาณ 2563 -2565) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพังงา ภูเก็ต ระนอง
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1. การจัดการศึกษาเพื่อความมั่นคงของสังคมและประเทศ
ตัวชี้วัด
1.1 รอยละ ของผูเรียนที่มีคณ
ุ ลักษณะอันพึงประสงคตามหลักสูตรผานเกณฑการประเมินที่
สถานศึกษากำหนด
1.2 รอยละ ของผูเรียนที่มีวินัย ซื่อสัตย จิตสาธารณะผานเกณฑการประเมินตามที่สถานศึกษา
กำหนดในระดับดีขึ้นไป
1.3 รอยละ ของผูเรียนที่มีความเปนไทยผานเกณฑการประเมินตามที่สถานศึกษากำหนดใน
ระดับดีขึ้นไป
1.4. รอยละ ของผูเรียนมีพฤติกรรมที่แสดงออกถึงความรักในสถาบันหลักของชาติที่ยึดมั่นการ
ปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข
1.5. จำนวนสถานศึกษาที่จัดบรรยากาศสิ่งแวดลอม และจัดกิจกรรมการเรียนรูใหผูเรียน
แสดงออกถึงความรักในสถาบันหลักของชาติยึดมั่นการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษัตริยทรงเปนประมุข
1.6. รอยละของผูเรียนที่มีความสามารถในการพึ่งพาตนเอง ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
และการเปนพลเมือง พลโลกที่ดี
2. การจัดการศึกษาเพือ่ เพิ่มความสามารถในการแขงขันของประเทศ
ตัวชี้วัด
2.1 รอยละของโรงเรียนที่เปดหองเรียนพิเศษที่สงเสริมความเปนเลิศทางวิชาการ
2.2 รอยละของโรงเรียนที่มีผลการทดสอบระดับชาติสูงกวาคาเฉลี่ยระดับประเทศ
2.3 รอยละของผูเรียนที่ไดรับรางวัลจากเวทีการแขงขันระดับชาติและนานาชาติ
2.4 รอยละของโรงเรียนที่จัดการเรียนรูแบบบูรณาการสูพหุปญญา
2.5 รอยละของผูเรียนที่มีความสามารถทางดานพหุปญญา
3. การพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพผูเ รียน
ตัวชี้วัด
3.1 รอยละของผูเรียนที่มีคณ
ุ ลักษณะอันพึงประสงคตามหลักสูตร ผานเกณฑการประเมินที่
สถานศึกษากำหนด
3.2 รอยละของผูเรียนที่มผี ลการประเมินดานการคิดวิเคราะหและการอานเขียน
3.3 รอยละของผูเรียนที่มผี ลการเรียนในระดับดีขึ้นไป
3.4 รอยละของผูเรียนที่มีคณ
ุ ลักษณะในศตวรรษที่ 21 ผานการประเมินตามที่สถานศึกษา
กำหนด
แผนพัฒนาการศึกษา ระยะ 3 ป (ปงบประมาณ 2563 -2565) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพังงา ภูเก็ต ระนอง
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3.5 รอยละของผูเรียนที่ผานการประเมินทางดานทักษะ ภาษา การคิดและทักษะการใช
เทคโนโลยี ตามที่สถานศึกษากำหนดในระดับดี
3.6 รอยละของครูที่มีการเปลีย่ นบทบาทจาก”ครูผสู อน” เปน “Coach” ผูใหคำปรึกษา
ขอเสนอแนะการเรียนรูหรืออำนวยการเรียนรู
3.7 รอยละของครูที่มีความรูความสามารถในการจัดการเรียนการสอน
3.8 รอยละของครูที่สามารถเปนแบบอยางดานคุณธรรมและจริยธรรม
3.9 รอยละของครูที่มีการพัฒนาตนเองอยางตอเนื่องไมนอยกวา 20 ชม./ป
3.10 รอยละของครูที่มีการพัฒนาตนเองเพื่อความกาวหนาทางดานวิชาชีพ
4. การสรางโอกาสในการเขาถึงบริการการศึกษาที่มีคุณภาพมีมาตรฐานและลดความเหลื่อมล้ำ
ทางการศึกษา
ตัวชี้วัด
4.1 รอยละของผูเรียนไดรับโอกาสและการพัฒนาอยางเต็มศักยภาพและมีคุณภาพสอดคลอง
กับบริบทของพื้นที่
4.2 รอยละของผูเรียนในเขตพืน้ ที่บริการไดรับบริการดานการศึกษาขั้นพื้นฐานที่มีคุณภาพและ
เหมาะสมตรงตามความตองการและสอดคลองกับบริบทของพื้นที่
5. การจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตทีเ่ ปนมิตรกับสิง่ แวดลอม
ตัวชี้วัด
5.1 รอยละของผูเรียนที่มีพฤติกรรมแสดงออกถึงความตระหนักในความสำคัญของการดำเนิน
ชีวิตที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม
5.2 รอยละของผูเรียนมีความรู ความเขาใจเกี่ยวกับหลักของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
5.3 รอยละของผูเรียนสามารถนอมนำแนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงสูการปฏิบัติได
6. พัฒนาระบบการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล
ตัวชี้วัด
6.1 ผลการประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการดำเนินงานของ สพท. ออนไลน (ITA
Online) อยูใ นระดับ B
6.2 ผลการติดตามและประเมินผลการบริหารและการจัดการศึกษาของ สพท. อยูใน
ระดับดีมาก
6.3 รอยละความพึงพอใจของผูที่มีสวนไดสวนเสียอยูในระดับดีมาก
6.4 รอยละของสถานศึกษาทีม่ ีผลการประเมินคุณภาพภายในระดับดีขึ้นไป
6.5 รอยละของสถานศึกษาที่เขารวมโครงการโรงเรียนสุจริต
6.6 รอยละของสถานศึกษาทีม่ ีภาคีเครือขายมีสวนรวมในการจัดการศึกษาผานเกณฑที่กำหนด
แผนพัฒนาการศึกษา ระยะ 3 ป (ปงบประมาณ 2563 -2565) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพังงา ภูเก็ต ระนอง
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ด้านผูเ้ รียน
1. ยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนO-NET เพิ่มขึ้น รอยละ 3
2. ปลูกฝงวินัย คุณธรรม จริยธรรม และอัตลักษณของสถานศึกษาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
3. สงเสริมทักษะ ความสามารถ ความถนัด เต็มตามศักยภาพ สูความเปนเลิศ

ด้านครูและบุคลากรทางการศึกษา
1. พัฒนากระบวนการจัดการเรียนรู โดยใชรูปแบบที่หลากหลาย PLC, TEPE ONLINE,ICT
2. สงเสริมความเขมแข็ง ศูนยพัฒนากลุมสาระการเรียนรู
3. สงเสริมความกาวหนา และพัฒนาจรรยาบรรณวิชาชีพ
4. สงเสริมขวัญ กำลังใจ และยกยอง เชิดชูเกียรติ

ด้านการบริหารจัดการ
1. บริหารจัดการเพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษาโดยใชสหวิทยาเขตและเครือขายสงเสริม
ประสิทธิภาพการจัดการมัธยมศึกษาจังหวัด เปนฐาน
2. สงเสริม พัฒนาระบบเทคโนโลยี และขอมูลสารสนเทศ เพื่อการบริหารการศึกษา
3. พัฒนาระบบการดูแลชวยเหลือนักเรียน
4. พัฒนามาตรฐานการศึกษา และระบบการประกันคุณภาพการศึกษา
5. สงเสริม พัฒนา การจัดสภาพแวดลอมสถานศึกษา “นาดู นาอยู นาเรียน”
6. ยกระดับคุณภาพสถานศึกษาสูความเปนเลิศ SCQA, OBECQA, TQA
แผนพัฒนาการศึกษา ระยะ 3 ป (ปงบประมาณ 2563 -2565) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพังงา ภูเก็ต ระนอง
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ส่ วนที่ ๓
ทิศทางการพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐาน
นโยบายรัฐบาลด้านการศึกษา
ตามคำแถลงนโยบายของคณะรัฐมนตรี พลเอกประยุทธ จันทรโอชา นายกรัฐมนตรี แถลงตอสภา
นิติบัญญัติแหงชาติ วันศุกรที่ 14 กันยายน 2557มีเนื้อหาโดยสรุปวา การเขาบริหารราชการแผนดินในครั้งนี้ แมจะ
เปนการใชอำนาจและทำหนาที่ตามกฎหมายดังที่รัฐบาลกอน ๆ เคบปฏิบัติมา แตก็มีเงื่อนไขและเงื่อนเวลาบาง
ประการ อันทำใหรัฐบาลนี้แตกตางจากรัฐบาลอื่นๆ อยูบาง ในดานเงื่อนไข รัฐบาลนี้เขามาสืบทอดงานและสานตอ
ภารกิจจากการที่คณะรักษาความสงบแหงชาติ (คสช.) ไดเคยกำหนดแนวทางการแกปญหาของประเทศไวกอนแลว
เปน 3 ระยะ ตั้งแตเมื่อเขาควบคุมอำนาจการปกครองประเทศ เมื่อวันที่ 22 พฤษภาคม 2557โดยระยะแรกไดมุงเนน
ระงับยับยั้งความแตกแยก ยุติการใชกำลังและอาวุธสงครามกอความรุนแรง แกไขผลกระทบจากการที่รัฐบาลและ
รัฐสภากอนหนานั้นอยูในสภาพที่ไมอาจปฏิบัติหนาที่ไดตามปกตินานกวา 6 เดือนตลอดจนไดเรงแกไขปญหาความ
เดือดรอนเฉพาะหนาของประชาชน และมุงนำความสงบสุข ความสงบ กลับคืนสูประเทศจากนั้นเพียง 2 เดือน ก็เขาสู
ระยะที่สอง ดวยการประกาศใชรัฐธรรมนูญฉบับชั่วคราว การจัดตั้งสภานิติบัญญัติแหงชาติ (สนช.) การเสนอราง
พ.ร.บ.งบประมาณรายจายประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2558 และการจัดตั้งคณะรัฐมนตรีชุดนี้ หลังจากนั้น คสช. จะ
ลดบทบาทและภารกิจเปนที่ปรึกษาและทำงานรวมกับคณะรัฐมนตรีในการพิจารณาหรือแกไขปญหาเกี่ยวกับความ
สงบเรียบรอยหรือความมั่นคงของชาติ สวนที่จะตามมาในเร็ววันคือ การจัดตั้งสภาปฏิรูปแหงชาติ และคณะธรรมา
ธิการยกรางรัฐธรรมนูญ เพื่อออกแบบวางรากฐานทางการเมือง เศรษฐกิจ และสังคมอันมั่นคงใหแกประเทศ
กอนที่จะสงผานไปสู ระยะที่สาม คือ การกาศใชรัฐธรรมนูญฉบับถาวร และการจัดการเลือกตั้ง
ทั่วไป เงื่อนไขดังกลาวถือเปนพันธกิจที่รัฐบาลจะยังคงยึดมั่นและดำเนินการตอไปโดยที่มาตรา 19 ของรัฐธรรมนูญ
ฉบับปจจุบัน ไดกำหนด หนาที่ของรัฐบาลไว 3 ประการเปนครั้งแรก คือ 1)บริหารราชการแผนดิน 2) การดำเนินการ
ใหมีการปฏิรูปในดานตาง ๆ 3) การสงเสริมความสามัคคีและความสมานฉันทของประชาชนในชาติ รัฐบาลจึงขอ
กำหนดนโยบายใหสอดคลองกับหนาที่ทั้ง 3 ประการดังกลาวดวยในดานการบริหารราชการแผนดิน รัฐบาลมีนโยบาย
11 ดาน โดยไดนำยุทธศาสตรการพัฒนาประเทศ วาดวยการเขาใจ เขาถึง และพัฒนา ตามแนวพระราชดำริของ
พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว มาเปนหลักสำคัญ ใชปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงซึ่งทรงเนนความพอดีพอสมควรแก
ฐานะ ความมีเหตุผล และการมีภูมิคุมกันมาเปนแนวคิดใชแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติฉบับที่ 11 แนวทาง
ของ คสช. และความตองการของประชาชน เปนแนวทางในการกำหนดนโยบาย ซึ่งนโยบายทุกดานตองการสราง
ความเขมแข็งแกองคกร
การปกครองทุกระดับ ตั้งแตทองถิ่นถึงประเทศ ตองการเสนอยุทธศาสตรการพัฒนาที่ยั่งยืนและ
ตองการใหประชาชนเกิดความชัดเจน รูลวงหนาวาประเทศจะกาวทางไหน เพื่อเตรียมตัวไดถูกตอง
แผนพัฒนาการศึกษา ระยะ 3 ป (ปงบประมาณ 2563 -2565) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพังงา ภูเก็ต ระนอง

๒๘

นโยบายรัฐบาล ๑๑ด้าน
1) การปกปองเชิดชูสภาบันพระมหากษัตริย
2) การรักษาความมั่นคงของประเทศ
3) การลดความเหลื่อมล้ำของสังคมและการสรางโอกาสการเขาถึงบริการของรัฐ
4) การศึกษาและเรียนรู การทะนุบำรุงศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม
5) การยกระดับคุณภาพการบริการดานสาธารณสุข และสุขภาพของประชาชน
6) การเพิ่มศักยภาพทางเศรษฐกิจของประเทศ
7) การสงเสริมบทบาทและใชโอกาสในประชาคมอาเซียน
8) การพัฒนาและสงเสริมการใชประโยชนจากวิทยาศาสตร เทคโนโลยี การวิจัยและพัฒนา และนวัตกรรม
9) การรักษาความั่นคงของฐานทรัพยากรและการสรางสมดุลระหวางการอนุรักษกับการใชประโยชนอยางยั่งยืน
10) การสงเสริมการบริหารราชการแผนดินที่มีธรรมาภิบาลและการปองกันปราบปรามการทุจริตและ
ประพฤติมิชอบในภาครัฐ
11) ปรับปรุงกฎหมายและกระบวนการยุติธรรม

นโยบายการศึกษาและเรียนรู้ การทะนุบาํ รุงศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม
รัฐบาลจะนำการศึกษา ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม ความภาคภูมิใจในประวัติศาสตร และความเปนไทย
มาใชสรางสังคมใหเขมแข็งอยางมีคุณภาพและคุณธรรมควบคูกัน ดังนี้
1.จั ดให ม ี ก ารปฏิ รู ปการศึกษาและการเรียนรู โดยใหความสำคัญ ทั้งการศึกษาในระบบ และ
การศึกษาทางเลือกไปพรอมกัน เพื่อสรางคุณภาพของคนไทยใหสมารถเรียนรู พัฒนาตนไดเ ต็มตามศักยภาพ
ประกอบอาชีพและดำรงชีวิตไดโดยมีความใฝรูและทักษะที่เหมาะสม เปนคนดีมีคุณธรรม สรางเสริมคุณภาพการ
เรียนรู โดยเนนการเรียนรูเพื่อสรางสัมมาชีพในพืนที่ ลดความเหลื่อมล้ำ และพัฒนากำลังคนใหเปนที่ตองการ
เหมาะสมกับพื้นที่ทั้งในดานการเกษตร อุตสาหกรรม และธุรกิจบริการ
2.ในระยะเฉพาะหนา จะปรับเปลี่ยนการจัดสรรงบประมาณสนับสนุนการศึกษาใหสอดคลองกับ
ความจำเปนของผูเรียนและลักษณะพื้นที่ของสถานศึกษา และปรับปรง และบูรณาการระบบการกูยืมเงินเพื่อ

แผนพัฒนาการศึกษา ระยะ 3 ป (ปงบประมาณ 2563 -2565) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพังงา ภูเก็ต ระนอง

๒๙
การศึกษาใหมีประสิทธิภาพ เพื่อเพิ่มโอกาสแกผูยากจนหรือดอยโอกาส จัดระบบการสนับสนุนให
เยาวชนและประชาชนทั่วไปมีสิทธิเลือกรับบริการการศึกษาทั้งในระบบโรงเรียนและนอกโรงเรียน โดยจะพิจารณาจัด
ใหมีคูปองการศึกษาเปนแนวทางหนึ่ง
3.ใหองคกรภาคประชน ภาคเอกชน องคกรปกครองสวนทองถิ่น และประชาชนทั่วไปมีโอกาสรวมจัด
การศึกษาที่มีคุณภาพและทั่วถึง และรวมใสการปฏิรูปการศึกษาและการเรียนรู กระจายอำนาจการบริหารจัด
การศึกษาสูสถานศึกษา เขตพื้นที่การศึกษา และองคกรปกครองสวนทองถิ่นตามศักยภาพและความพรอม โดยให
สถานศึกษาสามารถเปนนิติบุคคลและบริหารจัดการไดอยางอิสระและคลองตัวขึ้น
4. พัฒนาคนทุกชวงวัยโดยสงเสริมการเรียนรูตลอดชีวิต เพื่อใหสามารถมีความรูและทักษะใหมที่สามารถ
ประกอบอาชีพไดหลากหลายตามแนวโนมการจางงานในอนาคต ปรับกระบวนการเรียนรูและหลักสูตรใหเชื่อมโยงกับ
ภูมิสังคม โดยบูรณาการความรูและคุณธรรมเขาดวยกันเพื่อใหเอื้อตอการพัฒนาผูเรียนทั้งในดานความรู ทักษะ การ
ใฝเรียนรู การแกปญหา การรับฟงความเห็นผูอื่น การมีคุณธรรม จริยธรรม และความเปนพลเมืองดี โดยเนนความ
รวมมือระหวางผูเกี่ยวของทั้งในและนอกโรงเรียน
5.สงเสริมอาชีวศึกษาและการศึกษาระดับวิทยาลัยชุมชน เพื่อสรางแรงงานที่มีทักษะโดยเฉพาะในทองถิ่นที่มี
ความตองการแรงงาน และพัฒนาคุณภาพมาตรฐานการศึกษาใหเชื่อมโยงกับมาตรฐานวิชาชีพ
6.พัฒนาระบบการผลิตและพัฒนาครูที่มีคุณภาพและมีจิตวิญญาณของความเปนครู เนนครูผูสอนใหมีวุฒิ
ตรงตามวิชาที่สอน นำเทคโนโลยีสารสนเทศและเครื่องมือที่เหมาะสมมาใชในการเรียนการสอน เพื่อเปนเครื่องมือ
ชวยครูหรือเพื่อการเรียนรูดวยตนเอง เชน การเรียนทางไกล การเรียนโดยระบบอิเล็กทรอนิกส เปนตน รวมทั้งปรับ
ระบบการประเมินสมรรถนะที่สะทอนประสิทธิภาพการจัดการเรียนการสอนและการพัฒนาคุณภาพผูเรียนเปนสำคัญ
7.ทะนุบำรุงและอุปถัมภพระพุทธศาสนาและศาสนาอื่น ๆ สนับสนุนใหองคกรทางศาสนามีบทบาทสำคัญใน
การปลูกฝงคุณธรรม จริยธรรม ตลอดจนพัฒนาคุณภาพชีวิต สรางสันติสุขและความปรองดองสมานฉันทในสังคมไทย
อยางยั่งยืน และมีสวนรวมในการพัฒนาสังคมตามความตองการ
8.อนุรักษ ฟนฟู และเผยแพรมรดกทางวัฒนธรรม ภาษาไทยและภาษาถิ่น ภูมิปญญาทองถิ่น รวมทั้งความ
หลากหลายของศิลปวัฒนธรรมไทย เพื่อการเรียนรู สรงความภาคภูมิใจในประวัติศาสตรและความเปนไทยนำไปสู
การสรางความสัมพันธอันดีในระดับประชาชน ระดับชาติ ระดับภูมิภาค และระดับนานาชาติ ตลอดจนเพิม่ มูลคาทาง
เศรษฐกิจใหแกประเทศ
9. สนับสนุนการเรียนรูภาษาตางประเทศ วัฒนธรรมของประเทศเพื่อนบานและวัฒนธรรมสากล และการ
สรางสรรคงานศิลปะและวัฒนธรรมที่เปนสากล เพื่อเตรียมเขาสูเสาหลักวัฒนธรรมของประชาคมอาเซียนและเพื่อ
การเปนสวนหนึ่งของประชาคมโลก
10. ปลูกฝงคานิยมและจิตสำนึกที่ดี รวมทั้งสนับสนุนการผลิตสื่อคุณภาพ เพื่อเปดพื้นที่สาธารณะใหเยาวชน
และประชาชนไดมีโอกาสแสดงออกอยางสรางสรรค
ทั้งนี้ เมื่อการแถลงนโยบายสิ้นสุดลงแลว รัฐบาลจะมอบหมายใหทุกสวนราชการจัดทำแผนปฏิบัติ
ราชการดั ง กล า ว โดยจำกั ด กรอบเวลา 1 ป ตามป ง บประมาณ และระยะเวลาของรั ฐ บาล โดยมี ส ำนั ก งาน
แผนพัฒนาการศึกษา ระยะ 3 ป (ปงบประมาณ 2563 -2565) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพังงา ภูเก็ต ระนอง

๓๐
คณะกรรมการพั ฒ นาการเศรษฐกิ จและสั งคมแห ง ชาติ สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐ มนตรี สำนักเลขาธิก าร
คณะรัฐมนตรีเปนผูติดตามและรายงานผลการดำเนินการตอคณะรัฐมนตรีและ สนช. ตอไป

ยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ ๒๐ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๘๐)
เพื่อใหบรรลุวิสัยทัศน “ประเทศมีความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน เปนประเทศพัฒนาแลว ดวยการพัฒนา
ตามปรั ช ญาของเศรษฐกิ จ พอเพี ย ง”นำไปสู  ก ารพั ฒ นาให ค นไทยมี ค วามสุ ข และตอบสนองต อ การบรรลุ ซึ่ ง
ผลประโยชนแหงชาติ ในการที่จะพัฒนาคุณภาพชีวิต สรางรายไดระดับสูง เปนประเทศพัฒนาแลว และสรางความสุข
ของคนไทย สังคมมีความมั่นคง เสมอภาคและเปนธรรม ประเทศสามารถแขงขันไดในระบบเศรษฐกิจโดยมีกรอบดังนี้
1.ยุทธศาสตรดานความมั่นคงประกอบดวย 5 ประเด็น ไดแก
1) การรักษาความสงบภายในประเทศ
2) การปองกันและแกไขปญหาทีมีผลกระทบตอความมั่นคง
3) การพัฒนาศักยภาพของประเทศใหพรอมเผชิญภัยคุกคามที่กระทบตอความมั่นคงของชาติ
4) การบูรณาการความรวมมือดานความมั่นคงกับอาเซียนและนานาชาติ
5) การพัฒนากลไกลการบริหารจัดการความมั่นคงแบบองครวม
2.ยุทธศาสตรดานการสรางความสามารถในการแขงขัน
1) การเกษตรสรางมูลคา
2) อุตสาหกรรมและบริการแหงอนาคต
3)สรางความหลากหลายดานการทองเที่ยว
4) โครงสรางพื้นฐาน เชื่อมไทย เชื่อมโลก
3. ยุทธศาสตรดานการพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพทรัพยากรมนุษย
1) การปรับเปลี่ยนคานิยมและวัฒนธรรม
2) การพัฒนาศักยภาพคนตลอดชวงชีวิต
3) ปฎิรูปกระบวนการเรียนรูที่ตอบสนองตอการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ 21
4) การตระหนักถึงพหุปญญาของมนุษยที่หลากหลาย
5) การเสริมสรางใหคนไทยมีสุขภาวะที่ดี ครอบคลุมทั้งดานกาย ใจ สติปญญา และสังคม
6) การสรางสภาพแวดลอมที่เอื้อตอการพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพทรัพยากรมนุษย
7) การเสริมสรางศักยภาพการกีฬาในการสรางคุณคาทางสังคมและพัฒนาประเทศ
4. ยุทธศาสตรดานการสรางโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม
1) การลดความเหลื่อมล้ำ สรางความเปนธรรมในทุกมิติ
2) การกระจายศูนยกลางความเจริญทางเศรษฐกิจ สังคมและเทคโนโลยี
แผนพัฒนาการศึกษา ระยะ 3 ป (ปงบประมาณ 2563 -2565) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพังงา ภูเก็ต ระนอง

๓๑
3) การเสริมสรางพลังทางสังคม
4) การเพิ่มขีดความสามารถของชุมชนทองถิ่นในการพัฒนา การพึ่งตนเองและการจัดการตนเอง
5. ยุทธศาสตรดานการสรางการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม
1) สรางการเติบโตอยางยั่งยืนบนสังคมเศรษฐกิจสีเขียว
2) สรางการเติบโตอยางยั่งยืนบนสังคมเศรษฐกิจภาคทะเล
3) สรางการเติบโตอยางยั่งยืนบนสังคมที่เปนมิตรตอสภาพภูมิอากาศ
4) พัฒนาพื้นที่เมือง ชนบท เกษตรกรรมและอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ มุงเนนความเปนเมืองที่เติบโตอยาง
ตอเนื่อง
5) พัฒนาความมั่นคงน้ำ พลังงาน และเกษตรที่เปนมิตรตอสิ่งแวดลอม
6) ยกระดับกระบวนทัศนเพื่อกำหนดอนาคตประเทศ
6. ยุทธศาสตรดานการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ
1) ภาครัฐที่ยึดประชาชนเปนศูนยกลาง ตอบสนองความตองการ และใหบริการอยางสะดวกรวดเร็ว โปรงใส
2) ภาครัฐบริหารงานแบบบูรณาการโดยมียุทธศาสตรชาติเปนเปาหมายและเชื่อมโยงการพัฒนาในทุกระดับ
ทุกประเด็น ทุกภารกิจ และทุกพื้นที่
3) ภาครัฐมีขนาดเล็กลง เหมาะสมกับภารกิจ สงเสริมใหประชาชนและทุกภาคสวนมีสวนรวมในการพัฒนา
ประเทศ
4) ภาครัฐมีความทันสมัย
5) บุคลากรภาครัฐเปนคนดีและเกง ยึดหลักคุณธรรม จริยธรรม มีจิตสำนึก มีความสามารถสูง มุงมั่น และ
เปนมืออาชีพ
6) ภาครัฐมีความโปรงใส ปลอดทุจริตและประพฤติมิชอบ
7) กฎหมายมีความสอดคลองเหมาะสมกับบริบทตาง ๆ และมีเทาที่จำเปน
8) กระบวนการยุติธรรมเคารพสิทธิมนุษยชนและปฏิบัติตอประชาชนโดยเสมอภาค

แผนแม่บทภายใต้ยทุ ธศาสตร์ชาติ พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๘๐
ประเด็นสำคัญของการดำเนินงานไปสูเปาหมายในภาพรวมของกระทรวงศึกษาธิการ ในชวงระยะเวลา 3 ป
แรก (พ.ศ.2563-2565) ของแผนแมบทภายใตยุทธศาสตรชาติ พ.ศ. 2561 – 2580 ดังนี้
1. การปรับเปลี่ยนคานิยมและวัฒนธรรม
การมี วิ นั ย ความซื ่ อสั ตย ส ุจริต การมีจิตอาสา จิตสาธารณะ และความตระหนักถึงหนาที่ตอ
ประโยชนสวนรวม รวมทั้ง การสงเสริมใหประชาชนยึดมั่นสถาบันหลักที่เปนศูนยรวมจิตใจใหเกิดความรัก ความ
สามัคคี ความภาคภูมิใจในความเปนไทยที่มีอัตลักษณและความโดดเดนจนเปนที่ประจักษแกสายตาชาวโลก ทั้งใน
แผนพัฒนาการศึกษา ระยะ 3 ป (ปงบประมาณ 2563 -2565) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพังงา ภูเก็ต ระนอง
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ดานความมีน้ำใจความเอื้อเฟอเผื่อแผ ความมีไมตรีและความเปนมิตร โดยมุงเนนใหสถาบันทางสังคมรวมปลูกฝง
คานิยมวัฒนธรรมที่พึงประสงค ซึ่งบูรณาการรวมระหวางภาคีตาง ๆ อาทิ ครอบครัว ชุมชน ศาสนา การศึกษา สื่อ
ภาคเอกชน และภาคประชาสังคม ในการหลอหลอมคนไทยใหมีคุณธรรม จริยธรรม ในลักษณะที่เปน ‘วิถี’ การ
ดำเนินชีวิต โดยวางรากฐานการพัฒนาคนใหมีความสมบูรณ เริ่มตั้งแตการพัฒนาคนใหมีสุขภาพกายและใจที่ดี บน
พื้นฐานของการมีสวนรวมของสถาบันสังคมและวัฒนธรรมที่เขมแข็งทั้งครอบครัว ชุมชน ศาสนาการศึกษา สื่อ และ
ภาคเอกชน การปลูกฝงคุณธรรม จริยธรรม คานิยม และการเสริมสรางจิตสาธารณะและการเปนพลเมืองที่ดี การ
สรางคานิยมและวัฒนธรรมที่พึงประสงคจากภาคธุรกิจ การใชสื่อและสื่อสารมวลชนในการปลูกฝงคานิยมและ
วัฒนธรรมของคนในสังคม แกเด็กเยาวชนและประชาชน
2.การพัฒนาคนตลอดชวงชีวิต
การพัฒนาคนตลอดชวงชีวิตจำเปนตองมีการวางรากฐานการพัฒนาทรัพยากรมนุษยของประเทศ
อยางเปนระบบโดยตองมุงเนนการสรางสภาพแวดลอมที่เอื้อตอการพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพมนุษย สรางความ
อยูดีมีสุขของครอบครัวไทยซึ่งเปนหนวยที่ยอยที่สุดเพื่อใหสามารถเปนพลังในการขับเคลื่อนชวยเหลือสังคม พัฒนา
และยกระดับคนในทุกมิติและในทุกชวงวัยใหเปนทรัพยากรมนุษยที่ดี เกง และมีคุณภาพพรอมขับเคลื่อนการพัฒนา
ประเทศไปขางหนาไดอยางเต็มศักยภาพซึ่ง “คนไทยในอนาคตจะตองมีความพรอมทั้งกาย ใจ สติปญญามีพัฒนาการ
ที่ดีรอบดานและมีสุขภาวะที่ดีในทุกชวงวัย มีจิตสาธารณะ รับผิดชอบตอสังคมและผูอื่น มัธยัสถอดออม โอบออมอารี
มีวินัย รักษาศีลธรรม และเปนพลเมืองดีของชาติ มีหลักคิดที่ถูกตองมีทักษะที่จำเปนในโลกอนาคต สามารถใช
ภาษาไทยไดดี มีทักษะสื่อสารภาษาอังกฤษและภาษาที่ ๓ และอนุรักษภาษาทองถิ่น มีนิสัยรักการเรียนรูและการ
พัฒนาตนเองอยางตอเนื่องตลอดชีวิต สูการเปนคนไทย ที่มีทักษะสูง เปนนักพัฒนาเทคโนโลยีระดับสูงและนวัตกร
นักคิด ผูประกอบการ เกษตรกรยุคใหมและอื่นๆ โดยมีสัมมาชีพตามความถนัดของตนเอง” แผนแมบท ประเด็น
ศักยภาพคนตลอดชวงชีวิต การสรางสภาพแวดลอมที่เอื้อตอการพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพมนุษย การพัฒนาเด็ก
ตั้งแตชวงการตั้งครรภจนถึงปฐมวัย การพัฒนาชวงวัยเรียน/วัยรุน การพัฒนาและยกระดับศักยภาพวัยแรงงาน การ
สงเสริมศักยภาพวัยผูสูงอายุ
3. การพัฒนาการเรียนรู
การเสริมสรางและยกระดับการพัฒนาการศึกษาและการเรียนรูท้ังการศึกษาในระบบ นอกระบบ
และการเรียนรูตลอดชีวิต โดยการพัฒนาระบบการเรียนรูที่ตอบสนองตอการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ ๒๑ มีการ
ออกแบบระบบการเรียนรูใหม การเปลี่ยนบทบาทครู การเพิ่มประสิทธิภาพระบบบริหารจัดการศึกษา และการ
พัฒนาระบบการเรียนรูตลอดชีวิตเพื่อพัฒนาผูเรียนใหสามารถเรียนรูที่เหมาะสมกับตนเองไดอยางตอเนื่องแมจะออก
จากระบบการศึกษาแลว ควบคูกับการสงเสริมการพัฒนาคนไทยตามพหุปญญาใหเต็มตามศักยภาพ รวมถึงการสราง
เสริมศักยภาพผูมีความสามารถพิเศษใหสามารถตอยอดการประกอบอาชีพไดอยางมั่นคง การปฏิรูปกระบวนการ
เรียนรูที่ตอบสนองตอการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ ๒๑ ดวยการปรับเปลี่ยนระบบการเรียนรูสำหรับศตวรรษที่ ๒๑
โดยพัฒนากระบวนการเรียนรูในทุกระดับชั้น ตั้งแตปฐมวัยจนถึงอุดมศึกษา ที่ใชฐานความรูและระบบคิดในลักษณะ
สหวิทยาการการตระหนักถึงพหุปญญาของมนุษยที่หลากหลาย ดวยการพัฒนาและสงเสริมพหุปญญา ผานครอบครัว
แผนพัฒนาการศึกษา ระยะ 3 ป (ปงบประมาณ 2563 -2565) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพังงา ภูเก็ต ระนอง
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4. ความเสมอภาคและหลักประกันทางสังคม
ความเสมอภาคและหลักประกันทางสังคมเปนกลไกสำคัญของการกำจัดวงจรความเหลื่อมล้ำและ
ความยากจนที่จะถูกถายทอดจากรุนสูรุนไดอยางยั่งยืนโดยเฉพาะกลุมดอยโอกาสและกลุมเปราะบางการคุมครองทาง
สังคมขั้นพื้นฐานและหลักประกันทางเศรษฐกิจ สังคม และสุขภาพ เนนการขยายความคุมครองทางสังคมขั้นต่ำใหทุก
ชีวิตใหสามารถดำรงชีวิตไดอยางสมกับความเปนมนุษย โดยเปนสวัสดิการที่ทุกภาคสวนรวมกันรับผิดชอบ สราง
ระบบคุมครองและปองกันแบบถวนหนา และพัฒนาระบบหลักประกันทางสังคมดานสุขภาพและเศรษฐกิจใหมี
ประสิทธิภาพและความคุมคา ครอบคลุมอยางทั่วถึงและเปนธรรมมาตรการแบบเจาะจงกลุมเปาหมายเพื่อแกปญหา
เฉพาะกลุม เนนการพัฒนามาตรการและพัฒนากลไกสนับสนุนชวยเหลือประชาชนในกลุมเปราะบาง มีความเสี่ยงสูง
และมีความสามารถในการปรับตัวต่ำเพื่อใหเกิดประสิทธิภาพในการใชทรัพยากรของรัฐในการแกปญหาใหตรงจุดและ
ตรงกับกลุมที่ตองการความชวยเหลืออยางแทจริงและเหมาะสม
5. การวิจัยและพัฒนานวัตกรรม
การวิจัยและพัฒนานวัตกรรมจำเปนตองมีแผนแมบทภายใตยุทธศาสตรชาติ เรื่องการวิจัยและ
พัฒนานวัตกรรมโดยกำหนดเปาหมายใหประเทศไทยมีความสามารถในการแขงขันดานโครงสรางพื้นฐานทางเทคโนโลยี
และดานโครงสรางพื้นฐานทางวิทยาศาสตรของประเทศเพิ่มสูงขึ้น และมีมูลคาการลงทุนวิจัยและพัฒนานวัตกรรมตอ
ผลิตภัณฑมวลรวมในประเทศเพิ่มขึ้นอยางตอเนื่อง รวมทั้ง กำหนดตัวชี้วัดผลการดำเนินงานที่สำคัญ อาทิ การจัด
อันดับโดยสถาบันการจัดการนานาชาติ และรอยละของมูลคาการลงทุนวิจัย พัฒนา และนวัตกรรมตอผลิตภัณฑมวล
รวมในประเทศ ทั้งนี้ เพื่อใหการดำเนินการวิจัยและพัฒนานวัตกรรมของประเทศไทยสามารถตอบโจทยความ
ตองการของประชาชนกลุมตาง ๆ ในประเทศ ยกระดับภาคการผลิตและบริการ แกไขปญหาของสังคมพัฒนาการ
บริหารจัดการภาครัฐ รวมทั้ง รักษาและฟนฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมของประเทศตลอดจนมุงเนนการ
บูรณาการหนวยงานดานการวิจัยและพัฒนานวัตกรรม การบริหารจัดการงานวิจัย และการสรางองคความรูพื้นฐาน
ตาง ๆ ไดอยางมีประสิทธิภาพ การวิจัยและพัฒนานวัตกรรมดานเศรษฐกิจ มุงเนนการวิจัย พัฒนาและนวัตกรรมที่
ตอบโจทยความตองการของประเทศ ศักยภาพของผูประกอบการภาคอุตสาหกรรมและบริการที่สามารถใชประโยชน
เชิงพาณิชยไดจริง โดยสงเสริมใหภาคเอกชนมีบทบาทนำ รวมทั้งการสรางเครือขายรวมกับภาคการศึกษาทั้งใน
ระดับประเทศและนานาชาติ ตลอดจนการพัฒนามาตรฐาน คุณภาพ การวิจัยและพัฒนา
นวัตกรรมดานสังคม มุงเนนการวิจัย พัฒนาและนวัตกรรมที่เปนเครื่องมือในการขับเคลื่อนสังคมไทย การยกระดับ
คุณภาพชีวิตของประชาชนทุกกลุม ทั้งดานสุขภาพ การศึกษา และการเขาถึงบริการและสวัสดิการของรัฐ การวิจัย
และพัฒนานวัตกรรมดานสิ่งแวดลอม มุงเนนการวิจัย พัฒนาและนวัตกรรมที่เปนเครื่องมือในการอนุรักษและฟนฟู
ความอุดมสมบูรณและความหลากหลายทางชีวภาพของทรัพยากรทางบก ทางนน้ำและทางทะเล รวมทั้งการจัดการ
มลพิษที่มีผลกระทบตอสิ่งแวดลอม และการจัดการกาซเรือนกระจก การวิจัยและพัฒนานวัตกรรมดานองคความรู
พื้นฐาน มุงเนนการวิจัยที่สรางองคความรูพื้นฐานเพื่อการสะสมองคความรู การตอยอดไปสูการประยุกตใชองค
ความรูดานปจจัยสนับสนุนในการวิจัยและพัฒนานวัตกรรม มุงเนนการพัฒนาปจจัยสนับสนุน อาทิโครงสรางพื้นฐาน
และสิ่งอำนวยความสะดวกดานการวิจัยและพัฒนานวัตกรรม
แผนพัฒนาการศึกษา ระยะ 3 ป (ปงบประมาณ 2563 -2565) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพังงา ภูเก็ต ระนอง

๓๔

แผนการปฎิรปู ประเทศด้านการศึกษา
การดำเนิ น การในภาพรวมของกระทรวงศึ ก ษาธิ ก ารในช ว ง 3 ป พ.ศ.2563 – 2565 มี ค วาม
สอดคลองกับวัตถุประสงคของการปฏิรูปประเทศดานการศึกษาทั้ง 4 ดาน คือ 1) ยกระดับคุณภาพของการจัด
การศึกษา 2) ลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษา 3) มุงหวังความเปนเลิศ และสรางขีดความสามารถในการแขงขันของ
ประเทศ และ 4) ปรับปรุงระบบการศึกษาใหมีประสิทธิภาพ ในการใชทรัพยากร เพื่อความคลองตัวในการรองรับ
ความหลากหลายของการจัดการศึกษาและเสริมสรางธรรมาภิบาลจึงไดพิจารณานำเปาหมายของแผนงานเพื่อการ
ปฎิรูปการศึกษา นำมาพิจารณากำหนดเปนเปาหมายของการศึกษา
1. ยกระดับคุณภาพของการจัดการศึกษาครอบคลุมผลลัพธทางการศึกษาและการเรียนรูทั้งดาน
ความรู ทักษะเจตคติที่ถูกตอง และรูจักดูแลสุขภาพ เพื่อการจัดการในเรื่องการดำรงชีวิตของตนเองและการใชชีวิต
รวมกับผูอื่นครู อาจารยและบุคลากรทางการศึกษา ที่ตองเปนผูมีความรูความเชี่ยวชาญ ครูมีจิตวิญญาณของความ
เปนครูหลักสูตรและกระบวนการจัดการศึกษาและการเรียนรู และสถานศึกษาและระบบสนับสนุน ที่ตอบสนองตอ
ความตองการของการจัดการศึกษา
2. ลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษา เปนสวนหนึ่งของการสรางความเสมอภาคทางการศึกษา
โอกาสในการเขาถึงการศึกษาและเทคโนโลยีที่สนับสนุนการเรียนรู โอกาสในการไดรับทางเลือกในการศึกษาและการ
เรียนรูพัฒนาที่เหมาะสมกับศักยภาพของผูเรียน และโอกาสในการไดรับประโยชนจากการเรียนรูและการพัฒนา
ทักษะในการประกอบอาชีพที่เหมาะสมกับศักยภาพตามความถนัดของผูเรียนทั้งในและนอกระบบการศึกษา รวมถึง
การเรียนรูตลอดชีวิตอยางมีคุณภาพ
3. มุ งความเป นเลิ ศและสรางขีดความสามารถในการแขงขันของประเทศ หมายถึง การสราง
สมรรถนะและคุณลักษณะของผูเรียนที่มีศักยภาพสูง มีความเปนผูนำ ริเริ่มสรางสรรคนวัตกรรมใหมๆ และการผลิต
นักวิจัยและนักเทคโนโลยีชั้นแนวหนาใหสามารถตอยอดงานวิจัยที่สามารถตอบโจทยการพัฒนาประเทศ การสราง
ความรวมมือและเชื่อมตอกับสถาบันวิจัยอื่นๆ ทั่วโลก สอดคลองกับทิศทางการขับเคลื่อนทางเศรษฐกิจสังคมและ
สิ่งแวดลอมของประเทศ อีกทั้งสถาบันการศึกษาของไทยและระบบการศึกษาไทยตองไดรับการยอมรับวาเทียบเคียง
ไดกับประเทศชั้นนำอื่นๆ
4. ปรับปรุงระบบการศึกษาใหมีประสิทธิภาพในการใชทรัพยากร เพิ่มความคลองตัวในการรองรับ
ความหลาก หลายของการจัดการศึกษา และสรางเสริมธรรมาภิบาล โดยเฉพาะการสงเสริมและสรางสมดุลของความ
คุมคา ความโปรงใสความรับผิดชอบ คุณธรรมและจริยธรรม

แผนการปฎิรปู ประเทศ ๑๑ ด้าน ทีเ่ กีย่ วกับกระทรวงศึกษาธิการ
แผนพัฒนาการศึกษา ระยะ 3 ป (ปงบประมาณ 2563 -2565) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพังงา ภูเก็ต ระนอง

๓๕
การดำเนินงานไปสูเปาหมายในภาพรวมของกระทรวงศึกษาธิการ ในชวงระยะ 3 ป จะมีความสอดคลองกับ
เปาหมายของแผนการปฎิรูปประเทศ 11 ดาน ดังนี้
1. ดานการเมืองประชาชนมีความรู ความเขาใจที่ถูกตองเกี่ยวกับการปกครองในระบอบ
ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข ยอมรับความเห็นที่แตกตางกัน พรรคการเมืองดําเนินกิจกรรม
โดยเปดเผยและตรวจสอบไดผูดํารงตําแหนงทางการเมืองปฏิบัติหนาที่ดวยความซื่อสัตยสุจริตเกิดการแกไขปญหา
ความขัดแยงทางการเมืองโดยสันติวิธี ภายใตการปกครองระบอบประชาธิปไตยการเสริมสรางวัฒนธรรมทางการเมือง
และการมีสวนรวมของประชาชนในระบอบประชาธิปไตยสนับสนุนใหการเลือกตั้งเปนไปอยางสุจริตและเที่ยงธรรม
โดยประเด็นที่เกี่ยวของ คือการสรางจิตสำนึกใหผูเรียนมีความรูความเขาใจ มีทัศนคติที่ถูกตอง ตอการปกครอง
ระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตรยทรงเปนประมุขและสามารถปฎิบัติตนไดถูกตองบนความแตกตางที่
หลากหลายทางวัฒนธรรม
2.ดานการบริหารราชการแผนดินจัดองคกรภาครัฐใหเปดกวางและเชื่อมโยงขอมูลกัน มีโครงสราง
องคกรกะทัดรัดแตแข็งแรง ทํางานเพื่อประชาชนโดยยึดการทํางานเชิงพื้นที่เปนหลักจัดระบบบริหารและบริการ
ประชาชนใหเปนดิจิทัลจัดระบบบุคลากรภาครัฐบาลใหมีมาตรฐานกลาง เพื่อสรรหาและรักษาไวซึ่งกําลังคนที่มี
คุณภาพสูง มีคุณธรรมสรางวัฒนธรรมตอตานการทุจริตในภาคราชการและภาคสังคมและจริยธรรมระบบขอมูล
ภาครัฐมีมาตรฐาน ทันสมัยและเชื่อมโยงกันกาวสูรัฐบาลดิจิทัลยกระดับโครงสรางพื้นฐานรัฐบาลดิจิทัลนําระบบดิจิทัล
มาใชในการปฏิบัติงานและการบริหารราชการบูรณาการขอมูลของหนวยงานภาครัฐใหสามารถตอบสนองความตอง
การและคาดหวังของประชาชนการโดยประเด็นที่เกี่ยวของ โดยประเด็นที่เกี่ยวของ คือ การปรับปรุงโครงสรางของ
กระทรวงศึกษาใหมีประสิทธิภาพ โดยกระจายอำนาจลงไปสูสวนภูมิภาค ดำเนินการพัฒนาและขยายผลสถานศึกษา
นำรองในพื้นที่นวัตกรรมการศึกษา รวมทั้งมีการเชื่อมโยงระบบฐานขอมูลกลาง ดานการศึกษาของกระทรวงเขากับ
ระบบฐานขอมูลการพัฒนาทรัพยากรมนุษยของหนวยงานที่เกี่ยวของ
3. ด า นกฎหมายให ก ฎหมายเปนกฎหมายที่ดีแ ละเปนธรรม สอดคล องกับหลักนิติธรรมเป น
เครื่องมือสงเสริมการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมประชาชนมีสวนรวมในกระบวนการจัดทําและเสนอรางกฎหมาย
อยางเหมาะสม และสามารถเขาถึงกฎหมายไดโดยงายบังคับใชกฎหมายมีความรูความเขาใจและมีการบังคับใชกฎ
หมายอยางถูกตองและเปนธรรมโดยประเด็นที่เกี่ยวของ คือ การปรับปรุงรางพระราชบัญญัติการศึกษาการศึกษา
แหงชาติใหสอดคลองกับรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย เพื่อใหประชาชนรับการศึกษาตามความตองการในระบบ
ตางๆ และการเรียนรูตลอดชีวิต
4. ดานกระบวนการยุติธรรมการดําเนินงานในทุกขั้นตอนมีการกําหนดระยะเวลาที่ชัดเจนมีกลไก
ชวยเหลือประชาชนโดยเสมอภาคกระบวนการยุติธรรมมีประสิทธิภาพ เอื้อตอการแขงขันทางเศรษฐกิจของประเทศมี
เวลาการทำงานที่ชัดเจนแนนอนมีระบบตรวจสอบที่มีประสิทธิภาพกำหนดระยะเวลาการทำงานทุกขั้นตอนใน
กระบวนการยุติธรรมใหชัดเจนแนนอนมีระบบที่ประชาชนสามารถตรวจสอบความคืบหนาของกระบวนการยุติธรรม
ไดดวยตัวเอง โดยมีประเด็นที่เกี่ยวคือการบูรณการการรวมมือกับหนวยงานที่เกี่ยวของในการใหความชวยเหลือ
ประชาชนผูที่ขาดโอกาสใหเขาถึงบริการทางดานการศึกษา
แผนพัฒนาการศึกษา ระยะ 3 ป (ปงบประมาณ 2563 -2565) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพังงา ภูเก็ต ระนอง

๓๖
5. ดานเศรษฐกิจมีผลิตภาพและความสามารถในการแขงขันในระดับประเทศสูงขึ้นลดความเหลื่อม
ลํ้าทางเศรษฐกิจของประชาชนกลุมตางๆมุงเนนการใชระบบมาตรฐานและนวัตกรรมในการพัฒนาเศรษฐกิจของ
ประเทศปรับปรุงกลไกการแกไขปญหาความยากจนและความเหลื่อมล้ำของไทยจัดตั้งสำนักงานบูรณาการ
การแกไขปญหาความยากจนและเหลื่อมล้ำ เพื่อทำหนาที่ในการวางกรอบแนวทางสรางความรวมมือระหวาง
หนวยงาน โดยผานกลไกระดับประเทศ ระดับหนวยงาน และระดับพื้นที่การแกไขปญหาความยากจนและเหลื่อมล้ำ
จะมีทิศทางที่เปนเอกภาพชัดเจน ไมซ้ำซอน โดยประเด็นที่เกี่ยวของคือ พัฒนามาตราฐานหลักสูตรและการจัดการ
เรียนการสอนเพื่อพัฒนาทักษะดานดิจิทัลใหแกผูเรียนและสงเสริมโครงการทวิภาคีทั้งในสวนของผูเรียน ครู และ
บุคลากรที่เกี่ยวของและทั้งการสรางนวัตกรรมและการนำไปใชประโยชนไดจริงในเชิงพาณิชย
6. ดานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมไดรับการรักษา
ฟนฟูใหสมบูรณและยั่งยืนเปนรากฐานในการพัฒนาประเทศสรางความสมดุลระหวางการอนุรักษและการใชประโยชน 
ทั้งทรัพยากรทางบกทรัพยากรนํ้า ทรัพยากรทางทะเลและชายฝงการบริหารจัดการเชิงพื้นที่และขยายผลแบบอยาง
ความสำเร็จผานการมีสวนรวมของทุกภาคสวนจัดทำแผนที่การใชประโยชนที่ดิน ปาไม เพื่อการตัดสินใจบริหาร
จัดการ โดยมีประเด็นที่เกี่ยวของคือ สถาบันการศึกษา ผูเรียน มีความรูทักษะการวิจัยและการพัฒนาประเด็นที่
เกี่ยวของกับทรัพยากรปาไม สถานศึกษา ผูเรียน มีสวนรวมในการดำเนินโครงและการพัฒนาหลักสูตร
7. ดานสาธารณสุขระบบบริการปฐมภูมิมีความครอบคลุมผูที่ไมใชประชาชนไทยที่อาศัยอยูใน
ประเทศไทยมีโอกาสเทาเทียมกันในการเขาถึงบริการสาธารณสุขที่จําเปนอยางมีคุณภาพมีขอมูลสารสนเทศที่ใช
บริหารจัดการการเงินการคลัง การบริการในระบบสุขภาพและสาธารณสุขอยางมีประสิทธิภาพการปฏิรูประบบ
บริการปฐมภูมิการปฏิรูประบบสารสนเทศสุขภาพจัดตั้งคลินิกหมอครอบครัวในระดับตำบล ใหครอบคลุมทุกพื้นที่จัด
ชองทางใหเชื่อมโยงกับโรงพยาบาลแมขายเพื่อใหการดูแลมีความตอเนื่องและครบวงจรประเด็นที่เกี่ยวของคือ การ
พัฒนาการศึกษาที่จะชวยยกระดับการรูหนังสือและทักษะดานสุขภาพนำไปปรับวิธีการสอนและหลักสูตรดาน
กระบวนการสงเสริมความรอบรูสุขภาพตั้งแตปฐมวัย ในการพัฒนาทั้งกาย จิต สังคม ที่พรอมเขาสูวัยเรียนการ
ยกระดับปฎิสัมพันธและการคิดวิเคราะหของนักเรียนในระดับมัธยมศึกษา
8. ดานสื่อสารมวลชนและเทคโนโลยีสารสนเทศใหเกิดดุลยภาพระหวางเสรีภาพของการทําหนาที่
ของสื่อบนความรับผิดชอบ กับการกํากับที่มีความชอบธรรมสื่อเปนโรงเรียนของสังคมในการใหความรูแกประชาชน
ปลูกฝงวัฒนธรรมของชาติและปลูกฝงทัศนคติที่ดีการใชพื้นที่ดิจิทัลเพื่อการสื่อสารอยางมีจรรยาบรรณการปฏิรูปการ
รูเทาทันสื่อของประชาชนระยะ 1-2 ป จัดรณรงคผานทางสื่อสารมวลชนและบนสื่อดิจิทัลระยะ 3-5 ป การบรรจุ
สาระเกี่ยวกับ“การรูเทาทันสื่อ” ใหอยูในหลักสูตรการศึกษาในระดับมัธยมศึกษาตอนปลายและเปนวิชาพื้นฐาน
ระดับอุดมศึกษาทำใหสื่อสารมวลชนเปนเสมือนโรงเรียนของสังคมมีระบบการเรียนรูส ำหรับการแลกเปลี ่ยน
ประสบการณรวมโดยประเด็นที่เกี่ยวของคือ ความสามารถในการเขาถึงเทคโนโลยีดิจิทัลทางการศึกษาของผูเรียน
และผูสอนในทุกระดับชั้น
9. ดานสังคมใหคนไทยมีหลักประกันทางรายไดในวัยเกษียณที่เพียงพอตอการดํารงชีวิตอยางมี
คุณภาพสังคมไทยเปนสังคมแหงโอกาสและไมแบงแยกชุมชนทองถิ่นมีความเขมแข็งโดยสามารถบริหารจัดการชุมชน
ไดดวยตนเองการปฏิรูปการออม สวัสดิการสังคมและการลงทุนดานสังคมกำหนดเปาหมายลดความเหลื่อมล้ำดาน
แผนพัฒนาการศึกษา ระยะ 3 ป (ปงบประมาณ 2563 -2565) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพังงา ภูเก็ต ระนอง

๓๗
สวัสดิการสังคม และใหคนไทยมีรายไดหลังอายุการทำงานและผูสูงวัยไมต่ำกวารอยละ 30ของรายไดโดยประเด็นที่
เกี่ยวของคือ ลดความ เหลื่อมล้ำของผูเรียนโดยผูเรียนไดรับโอกาสในการเขาถึงการศึกษาที่มีคุณภาพอยางเทาเทียม
และสงเสริมใหผูเรียนเกิดการเรียนรูตลอดชีวิตเพื่อสรางอาชีพและการมีงานทำ ผูเรียนมีจิตอาสา มีสำนึกรักชุมชน
บานเกิด และสามารถนำความรูมาพัฒนาชุมชนบานเกิด ผูเรียนมีทักษะในการดำรงชีวิต มีกิจกรรมทางสังคม
10. ดานพลังงานปรับปรุงโครงสรางการบริหารจัดการเพื่อสรางความเชื่อมั่นและการยอมรับของ
ประชาชน ใหการบริหารจัดการดานพลังงานอยางมีธรรมาภิบาลสงเสริมพลังงานทดแทนและอนุรักษพลังงาน
ปรับปรุงกระบวนการจัดทําแผนพัฒนาพลังงานโดยสงเสริมดานเทคโนโลยีและสรางการมีสวนรวมของประชาชนตั้ง
แตขั้นเริ่มตนจัดทําแผนปฏิรูปการบริหารจัดการพลังงานของไทยเรงปฏิรูปองคกรดานพลังงานเพื่อใหมีองคกรที่
สามารถใหบริการประชาชนไดอยางมีประสิทธิภาพกำหนดนโยบายพลังงานใหมีความชัดเจน อาทิ ระบุสัดสวน
เชื้อเพลิงที่สมดุล โดยประเด็นที่เกี่ยวของคือ สรางทัศนคติ ความรูและปลูกฝงใหผูเรียนในสถานทุกระดับ ใหเห็น
คุณคาของการประหยัดการใชพลังงานและเห็นความสำคัญของการจัดหาพลังงานทดแทนในรูปแบบเดิม
11. ดานการปองกันและปราบปรามการทุจริตและการประพฤติมิชอบมีมาตรการควบคุม กํากับ
ติดตามการบริหารจัดการของหนวยงานภาครัฐ และภาคเอกชนใหมีกลไกที่เหมาะสมในการประสานงาน ปองกัน
และปราบปรามการทุจริต ประพฤติมิชอบ ในระดับนโยบายยุทธศาสตร และการขับเคลื่อนนโยบายและยุทธศาสตร
เพื่อใหประเทศไทยปลอดทุจริตการปองกันและเฝาระวังสนับสนุนการรวมตัวของภาคประชาชน ใหมีการรวม
ตรวจสอบและเฝาระวังมีการเปดเผยขอมูลขาวสารภาครัฐ โดยมีประเด็นที่เกี่ยวของคือ สรางทัศนคติ ความรูและ
ปลูกฝงใหผูเรียนในสถานศึกษาทุกระดับ ใหเห็นโทษภัยของการทุจริตคอรรัปชั้นที่สรางความเสียหายใหกับประเทศ
รวมทั้งหนวยงานในสังกัดมีการดำเนินการตาม มาตรการการควบคุมปองกันและลงโทษผูกระทำการทุจริต

แผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.๒๕๖๐-๒๕๗๙
เปนแผนที่วางกรอบเปาหมายและทิศทางการจัดการศึกษาของประเทศ โดยมุงจัดการศึกษาใหคน
ไทยทุกคนสามารถเขาถึงโอกาสและความเสมอภาคในการศึกษาที่มีคุณภาพพัฒนาระบบการบริหารจัดการศึกษาที่มี
ประสิทธิภาพพัฒนาคนใหมีสมรรถนะใหมีประสิทธิภาพในการทำงานที่สอดคลองกับการตองการของตลาดแรงงาน
และการพัฒนประเทศ โดยมีสาระสำคัญดังนี้
วิสัยทัศน
“คนไทยทุ ก คนได ร ั บ การศึ กษาและเรีย นรู ตลอดชี ว ิต อย า งมีค ุณ ภาพ ดำรงชีวิ ต อย างเป น สุ ข
สอดคลองกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และการเปลี่ยนแปลงของโลกศตวรรษที่ ๒๑”โดยมีวัตถุประสงคใน
การจัดการศึกษา ๔ ประการ คือ
๑. เพื่อพัฒนาระบบและกระบวนการจัดการศึกษาที่มีคุณภาพและมีประสิทธิภาพ
๒. เพื่อพัฒนาคนไทยใหเปนพลเมืองดีมีคุณลักษณะทักษะและสมรรถนะที่สอดคลองกับบทบัญญัติ
ของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทยพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติและยุทธศาสตรชาติ

แผนพัฒนาการศึกษา ระยะ 3 ป (ปงบประมาณ 2563 -2565) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพังงา ภูเก็ต ระนอง

๓๘
๓. เพื่อพัฒนาสังคมไทยใหเปนสังคมแหงการเรียนรูและคุณธรรม จริยธรรม รูรักสามัคคีและรวมมือ
ผนึกกำลังมุงสูก ารพัฒนาประเทศอยางยั่งยืน ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
๔. เพื ่ อ นำประเทศไทยก า วข า มกั บ ดั ก ประเทศที ่ ม ี ร ายได ป านกลาง และความเหลื ่ อ มล้ ำ
ภายในประเทศลดลง
ยุทธศาตร ประกอบ 6 ยุทธศาสตร
ยุทธศาสตรที่ ๑ : การจัดการศึกษาเพื่อความมั่นคงของสังคมและประเทศชาติมีเปาหมายดังนี้
๑.๑ คนทุกชวงวัยมีความรักในสถาบันหลักของชาติ และยึดมั่นการปกครองระบอบประชาธิปไตย
อันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข
๑.๒ คนทุ ก ช วงวั ยในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัด ชายแดนภาคใตแ ละพื้นที ่พิเศษได รั บ
การศึกษาและเรียนรูอยางมีคุณภาพ
๑.๓ คนทุ ก ช ว งวั ย ได ร ั บ การศึ ก ษา การดู แ ลและป อ งกั น จากภั ย คุ ก คามในชี ว ิ ต รู ป แบบใหม
ยุทธศาสตรที่ ๒ : การผลิตและพัฒนากำลังคน การวิจัย และนวัตกรรรม เพื่อสรางขีดความสามารถในการแขงขัน
ของประเทศ มีเปาหมาย ดังนี้
๒.๑ กำลังคนมีทักษะที่สำคัญจำเปนและมีสมรรถนะตรงตามความตองการของตลาดงานและการ
พัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ
๒.๒ สถาบันการศึกษาและหนวยงานที่จัดการศึกษาผลิตบัณฑิตที่มีความเชี่ยวชาญและเปนเลิศ
เฉพาะดาน
๒.๓ การวิจัยและพัฒนาเพื่อสรางองคความรู และนวัตกรรมที่สรางผลผลิตและมูลคาเพิ่มทาง
เศรษฐกิจ
ยุทธศาสตรที่ ๓ : การพัฒนาศักยภาพคนทุกชวงวัย และการสรางสังคมแหงการเรียนรูมีเปาหมาย ดังนี้
๓.๑ ผูเรียนมีทักษะและคุณลักษณะพื้นฐานของพลเมืองไทย และทักษะและคุณลักษณะที่จำเปนใน
ศตวรรษที่ ๒๑
๓.๒ คนทุกชวงวัยมีทักษะ ความรูความสามารถ และสมรรถนะตามมาตรฐานการศึกษาและ
มาตรฐานวิชาชีพ และพัฒนาคุณภาพชีวิตไดตามศักยภาพ
๓.๓ สถานศึกษาทุกระดับการศึกษาสามารถจัดกิจกรรม/กระบวนการเรียนรูตามหลักสูตรอยางมี
คุณภาพและมาตรฐาน
๓.๔ แหล งเรี ยนรู สื ่ อตำราเรียน นวัตกรรม และสื่อการเรียนรูม ีคุณภาพและมาตรฐาน และ
ประชาชนสามารถเขาถึงไดโดยไมจำกัดเวลาและสถานที่
๓.๕ ระบบและกลไกการวัด การติดตาม และประเมินผลมีประสิทธิภาพ
๓.๖ ระบบการผลิตครู อาจารย และบุคลากรทางการศึกษา ไดมาตรฐานระดับสากล
๓.๗ ครู อาจารย และบุคลากรทางการศึกษา ไดรับการพัฒนาสมรรถนะตามมาตรฐาน
ยุทธศาสตรที่ ๔ : การสรางโอกาส ความเสมอภาค และความเทาเทียมทางการศึกษามีเปาหมาย ดังนี้
๔.๑ ผูเรียนทุกคนไดรับโอกาสและความเสมอภาคในการเขาถึงการศึกษาที่มีคุณภาพ
แผนพัฒนาการศึกษา ระยะ 3 ป (ปงบประมาณ 2563 -2565) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพังงา ภูเก็ต ระนอง

๓๙
๔.๒ การเพิ่มโอกาสทางการศึกษาผานเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการศึกษาสำหรับคนทุกชวงวัย
๔.๓ ระบบขอมูลรายบุคคลและสารสนเทศทางการศึกษาที่ครอบคลุม ถูกตองเปนปจจุบันเพื่อการ
วางแผนการบริหารจัดการศึกษา การติดตามประเมิน และรายงานผล
ยุทธศาสตรที่ ๕: การจัดการศึกษาเพื่อสรางเสริมคุณภาพชีวิตที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอมมีเปาหมาย ดังนี้
๕.๑ คนทุกชวงวัย มีจิตสำนึกรักษสิ่งแวดลอม มีคุณธรรม จริยธรรม และนำแนวคิดตามหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสูการปฏิบัติ
๕.๒ หลักสูตร แหลงเรียนรู และสื่อการเรียนรูที่สงเสริมคุณภาพชีวิตที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม
คุณธรรม จริยธรรม และการน าแนวคิดตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสูการปฏิบัติ
๕.๓ การวิจัยเพื่อพัฒนาองคความรูและนวัตกรรมดานการสรางเสริมคุณภาพชีวิตที่เปนมิตรกับ
สิ่งแวดลอม
ยุทธศาสตรที่ ๖: การพัฒนาประสิทธิภาพของระบบบริหารจัดการศึกษามีเปาหมายดังนี้
๖.๑ โครงสราง บทบาท และระบบการบริหารจัดการการศึกษามีความคลองตัวชัดเจนและสามารถ
ตรวจสอบได
๖.๒ ระบบการบริหารจัดการศึกษามีประสิทธิภาพและประสิทธิผลสงผลตอคุณภาพและมาตรฐาน
การศึกษา
๖.๓ ทุกภาคสวนของสังคมมีสวนรวมในการจัดการศึกษาที่ตอบสนองความตองการของประชาชน
และพื้นที่
๖.๔ กฎหมายและรูปแบบการบริหารจัดการทรัพยากรทางการศึกษารองรับลักษณะที่แตกตางกัน
ของผูเรียน สถานศึกษา และความตองการกำลังแรงงานของประเทศ
๖.๕ ระบบบริหารงานบุคคลของครู อาจารย และบุคลากรทางการศึกษามีความเปนธรรมสรางขวัญ
กำลังใจ และสงเสริมใหปฏิบัติงานไดอยางเต็มตามศักยภาพ

แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๒ (พ.ศ.๒๕๖๐-๒๕๖๔)
สวนที่ 3 วัตถุประสงคและเปาหมายการพัฒนาในชวงแผนพัฒนา ฯ ฉบับที่ 12
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ 12 เปนแผนพัฒนาประเทศในระยะ 5 ป (พ.ศ.
2560 -2564) ซึ่งแปลงยุทธศาสตรชาติระยะ 20 ป (พ.ศ. 2561 – 2580) สูการปฏิบัติอยงเปนรูปธรรม ดังนี้
ทิศทางการพัฒนาของแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12 จึงมุงเตรียมความพรอมและวางรากฐานในการยกระดับประเทศไทย
ใหเปนประเทศที่พัฒนาแลว มีความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน ดวยการพัฒนาตามปรัชฐาของเศรษฐกิจพอเพียง โดยมีกรอบ
วิสัยทัศนและเปาหมายอนาคตประเทศไทยป 2580 ซึ่งกำหนดไวในยุท ธศาสตรชาติระยะ 20 ป เปนกรอบที่
แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12 มุงตอบสนองวัตถุประสงคและเปาหมายการพัฒนาที่กำหนดภายใตระยะเวลา 5 ป ตอจากนี้
ไปพิจารณาจากการประเมินสภาพแวดลอมการพัฒนาทั้งจากภายนอกและภายในประเทศที่บงชี้ถึงจุดแข็งและ
แผนพัฒนาการศึกษา ระยะ 3 ป (ปงบประมาณ 2563 -2565) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพังงา ภูเก็ต ระนอง

๔๐
จุดออนของประเทศ และการสะทอนถึงโอกาสและความเสี่ยงในการที่จะผลักดันขับเคลื่อนใหการพัฒนาในดานตาง ๆ
บรรลุผลไดในระยเวลา 5 ปแรกของยุทธศาสตรระยะ20 ป ทั้งนี้โดยไดคำนึงถึงการตอยอดใหเกิดผลสัมฤทธิ์อยาง
ตอเนื่องภายใตแผนพัฒนาฯ ฉบับตอๆ ไป ดังนั้น การพัฒนาประเทศในระยะแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12 จึงกำหนด
วัตถุประสงคและเปาหมายรวมของการพัฒนาได ดังนี้
1.วัตถุประสงค
1.1 เพื่อวางรากฐานใหคนไทยเปนคนที่สมบูรณ มีคุณธรรมจริยธรรม มีระเบียบวินัยคานิยมที่ดี มีจิต
สาธารณะและมีความสุข โดยมีสุขภายะและสุขภาพที่ดี ครอบครัวอบอุน ตลอดจนเปนคนเกงที่มีทักษะความรู
ความสามารถและพัฒนาตนเองไดตอเนื่องตลอดชีวิต
1.2 เพื่อใหคนไทยมีความมั่นคงทางเศรษฐกิจและสังคม ไดรับความเปนธรรมในการเขาถึงทรัพยากรและ
บริการทางสังคมที่มีคณ
ุ ภาพ ผูดอยโอกาสไดรับการพัฒนาศักยภาพ รวมทั้งชุมชนมีความเขมแข็งพึ่งพาตนเองได
1.3 เพื่อใหเศรษฐกิจเขมแข็ง แขงขันได มีเสถียรภาพ และมีความยั่งยืน สรางความเขมแข็งของฐานการผลิต
และบริหารเดิมและขยายฐานใหมดดยการใชนวัตกรรมที่เขมขนมากขึ้น สรางความเขมแข็งของเศรษฐกิจฐานราก
และสรงความมั่นคงทางพลังงาน อาหาร และน้ำ
1.4 เพื่อรักษาและฟนฟูทรัพยากรธรรมชาติและคุณภาพสิ่งแวดลอมใหสามารถสนับสนุนการเติบโตที่เปน
มิตรกับสิ่งแวดลอมและการมีคุณภาพชีวิตที่ดีของประชาชน
1.5 เพื่อใหการบริหารราชการแผนดินมีประสิทธิภาพ โปรงใส ทันสมัย และมีการทำงานเชิงบูรณาการของ
ภาคีการพัฒนา
1.6 เพื่อใหมีการกระจายความเจริญไปสูภูมิภาคโดยการพัฒนาภาคและเมืองเพื่อรองรับการพัฒนายกระดับ
ฐานการผลิตและบริการเดิมและขยายฐานการผลิตและบริการใหม
1.7 เพื่อผลักดันใหประเทศไทยมีความเชื่อมโนง (Connectivity) กับประเทศตาง ๆ ทั้งในระดับอนุภูมิภาค
ภูมิภาค และนานาชาติไดอยางสมบูรณและมีประสิทธิภาพ รวมทั้งใหประเทศไทยมีบทบาทนำและสรงสรรคในดาน
การคา การบริการ และการลงทุนภายใตกรอบความรวมมือตางๆ ทั้งในระดับอนุภูมิภาค ภูมิภาค และโลก
2. เปาหมายรวม
เพื่อใหเปนไปตามวัตถุประสงคดังกลาว ไดกำหนดเปาหมายรวมการพัฒนาของแผนพัฒนาเศรษฐกิจ
และสังคมแหงชาติ ฉบับที่ 12 ประกอบดวย
2.1 คนไทยมีคุณลักษณะเปนคนไทยที่สมบูรณ มีวินัย มีทัศนคติและพฤติกรรมตามบรรทัดฐานที่ดี
ของสังคม มีความเปนพลเมืองตื่นรู มีความสามารถในการปรับตัวไดอยางรูเทาทันสถานการณ มีความนับผิดชอบ
และทำประโยชนตอสวนรวม มีสุขภาพภายและใจที่ดี มีความเจริญงอกงามทางจิตวิญญาณ มีวิถึชีวิตที่พอเพียง และ
มีความเปนไทย
2.2 ความเหลื่อมล้ำทางดานรายไดและความยากจนลดลง เศรษฐกิจบานรากมีความเขมแข็ง
ประชาชนทุกคนมีโอกาสการเขาถึงทรัพยกร การประกอบอาชีพ และบริการทางสังคมที่มีคุณภาพอยางทั่วถึง และ
เปนธรรม กลุมที่มีรายไดต่ำสุดรอยละ 40 มีรายไดเพิ่มขึ้นอยางนอยรอยละ 15
แผนพัฒนาการศึกษา ระยะ 3 ป (ปงบประมาณ 2563 -2565) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพังงา ภูเก็ต ระนอง

๔๑

2.3 ระบบเศรษฐกิจมีความเขมแข็งและแขงขันได โครงสรางเศรษฐกิจปรับสูเศรษฐกิจฐานบริการ
และดิจิทัล มีผูประกอบการรุนใหมและเปนสังคมผูประกอบการ ผูประกอบการขนาดกลางและขนาดเล็กที่เขมแข็ง
สามารถใชนวัตกรรมและเทคโนโลยีดิจิทัลในการสรางสรรคคุณคาสินคาและบริการมีระบบการผลิตและใหบริการจาก
ฐานรายไดเดิมที่มีมูลคาเพิ่มสูงขึ้น และมีการลงทุนในการผลิตและบริการ มีระบบการผลิตและใหบริการจากฐาน
รายไดเดิมทีทมีมูลคาเพิ่มสูงขึ้น และมีการลงทุนในการผลิตและบริการฐานความรูชั้นสูงใหม ๆ ที่
เปนมิตรกับสิ่งแวดลอมและชุมชน รวมทัง้ กระจายฐานการผลิตการใหบริการสูภูมิภาคเพื่อลดความเหลื่อมล้ำ โดย
เศรษฐกิจไทยมีเสถียรภาพและมีอัตราการขยายตัวเฉลี่ยรอยละ 5 ตอป และมีปจจัยสนับสนุน อาทิ ระบบโลจิสติกส
พลังงาน และการลงทุนวิจัยและพัฒนาที่เอื้อตอการขยายตัวของภาคการผลิตและบริการ
2.4 ทุนทางธรรมชาติและคุณภาพสิ่งแวดลอมสามารถสนับสนุนการเติบโตที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม
มีความมั่นคงทางอาหาร พลังงาน และน้ำ โดยเพิ่มพื้นที่ปาไมใหไดรอยละ 40 ของพื้นที่ประเทศเพื่อรักษาความสมดุล
ของระบบนิเวศ ลดการปลอยกาซเรือนกระจกในภาคพลังงานและขนสงไมนอยกวารอยละ 7 ภายในป 2563 เทียบกับ
การปลอยในกรณีปกติ มีปริมาณหรือสัดสวนของขยะมูลฝอยที่ไดรับการจัดการอยางถูกหลักสุขาภิบาลเพิ่มขึ้น และ
รักษาคุณภาพน้ำและคุณภาพอากาศในพื้นที่วิกฤติใหอยูในเกณฑมาตรฐาน
2.5 มีความมั่นคงในเอกราชและอธิปไตย สังคมปลอดภัย สามัคคี สรางภาพลักษณดี และเพิ่มความ
เชื่อมั่นของนานาชาติติ่ประเทศไทย ความขัดแยงทางอุดมการณและความคิดในสังคมลดลงปญหาอาชญากรรมลดลง
ปริมาณความสูญเสียจากภัยโจรสลัดและการลักลอบขนสงสินคาและมนุษยลดลง มีความพรอมที่ปกปองประชาชน
จากการกอการรายและภัยพิบัติทางธรรมชาติ ประเทศไทยมีสวนรวมในการกำหนดบรรทัดฐานระหวางประเทศ เกิด
ความเชื่อมโยงการขนสง โลจิสติกส หวงโซมูลคา เปนหุนสวนการพัฒนาที่สำคัญในอนุภูมิภาค ภูมิภาค และโลก และ
อัตราการเติบโตของมูลคาการลงทุนและการสงออกของไทยในอนุภูมิภาค ภูมิภาคและอาเซียนสูงขึ้น
2.6 มีระบบบริหารจัดการภาครัฐที่มีประสิทธิภาพ ทันสมัย โปรงใส ตรวจสอบได กระจายอำนาจ
และมีสวนรวมจากประชาชน บทบาทภาครัฐในการใหบริการซึ่งภาคเอกชนดำเนินการแทนไดดีกวา ลดลง เพิ่มการใช
ระบบดิจิทัลในการใหบริการ ปญหาคอรรับชั่นลดลง และการบริหารจัดการขององคกรปกครองสวนทองถิ่นมีอิสระ
มากขึ้นโดยอันดับประสิทธิภาพภาครัฐที่จัดทำโดยสถาบันการจัดการนานาชาติและอันดับความยากงายในการดำเนิน
ธุรกิจในประเทศดีขึ้น การใชจายภาครัฐและระบบงบประมาณมีประสิทธิภาพสูง ฐานภาษีกวางขึ้น และดัชนีการรับรู
การทุจริตดีขึ้น รวมถึงมีบุคลากรภาครัฐที่มีความรูความสามารถและปรับตัวไดทันกับยุคดิจิทัลเพิ่มขึ้น

แผนพัฒนาการศึกษา ระยะ 3 ป (ปงบประมาณ 2563 -2565) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพังงา ภูเก็ต ระนอง

แผนผังความเชือ่ มโยงแผน ๓ ระดับของประเทศ
๔๒

แผนผังความเชื่อมโยงสาระสำคัญของแผนพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐานของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพังงา ภูเก็ต ระนอง
" ภายในป ๒๕๖๕ มุงพัฒนาใหนักเรียนเปนคนดี คนเกง มีคุณภาพ พรอมสำหรับวิถีชีวิตในศตวรรษที่ 21 บนพื้นฐานหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง "
ระดับ ๑

ยุทธศาสตร ๒๐ป
(พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๗๙)

วิสัยทัศน์

๑. ความมั่นคง

๒.การสรางความสามารถ
ในการแขงขัน

แผนแมบทภายใต
๑.สงเสริม สนับสนุน การปลูกฝงใหผูเรียนเปนคน
ยุทธศาสตรชาติ
ดี มีคุณลักษณะตามหลักสูตร มีวินัย ซื่อสัตย จิต
(๒๓ ประเด็นพัฒนา) “คณะกรรมการ
ยุทธศาสตรชาติ พ.ย.๖๑”
สาธารณะ รักและยึดมั่นในสถาบันหลักของชาติ

การปกครองในระบอบประชาธิ ป ไตยอั น มี
พระมหากษัตริยทรงเปนประมุข การเปนพลเมือง
ประเด็
นความมั่นยคงง
พลโลกที่ด๑.๑
ี และมี
ความพอเพี

ระดับ ๒

๑.๒ ประเด็นการตางประเทศ

พันธกิจ

1. ผู  เ รี ย นเป น คนดี มี ค ุ ณ ลั ก ษณะตาม
หลักสูตร มีวินัย ซื่อสัตย จิตสาธารณะ รัก
และยึ ด มั ่ น ในสถาบั น หลั ก ของชาติ การ
ปกครองในระบอบประชาธิ ป ไตยอั น มี
พระมหากษั
ต ริ ย  ทมสรรงเป
ประมุ ข การเป น
๑.๑การเสริ
างวัฒนนธรรมทาง
พลเมือง การเมื
พลโลกที
ด
่
ี
และมี
ค
องและการมีสวนรวามพอเพี
วมของ ยง

ยุทธศาสตร์

นโยบาย สำนักงานคณะกรรมการประเมินที่สถานศึกษากําหนด
และของชาติ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน 2.ร้ อ ยละของผู ้เ รี ยนที่ มี วิ นั ย

เป็ นเลิศทางวิ
ชาการ
๒.ดานการจัดการศึกษาเพื่อเพิม่ ความสามารถใน
2.ร้ อยละของโรงเรี
การแขงขันของประเทศ
ยนทีมีผลการ
ทดสอบระดับชาติสูงกว่าค่าเฉลี่ย
๓.การสรางความสามารถในการแขงขัน
ระดับประเทศ
3.ร้ อยละของผู ้ เ รี ยนที่ ได้ รั บ
ร า ง วั ล๓.การสร
จ า ก เ าวงความสามารถในการแข
ที ก า ร แ ข่ ง ขั น งขัน
ระดับชาติและนานาชาติ
4.ร้ อ ยละของโรงเรี ย นที่ จัด การ
เรี ยนรู ้แบบบูรณาการสู่ พหุปัญญา
5.ร้ อ ย ล ะ ข อ ง ผุ ้ เ รี ย น ที่ มี
ความสามารถทางด้านพหุปัญญา

๑.ดานการจัดการศึกษาเพื่อความมั่นคงของมนุษย

ระดับ ๓

ซื่ อสั ต ย์ จิ ตสาธรณะผ่ า น
๒.การพัฒนาการศึกษาเพื่อความมั่นคง
เกณฑ์ ก ารประเมิ นตามที่
สถานศึกษากําหนดในระดับดี
ยุทธศาสตรแผนพัฒนาภาคใตฝงอาวไทย/
๒.การพัฒนาการศึกษาเพื่อความมั่นคง
ฝงอันดามัน
ขึ้นไป
ตัวชี้วดั
3. ร้ อยละของผูเ้ รี ยนที่มีความ
เ ป็ น ไ ท ย ผ่ า น เ ก ณ ฑ์ ก า ร
ประเมิ น ตามที่ ส ถานศึ ก ษา
กําหนดในระดับดีข้ ึนไป ฯลฯ
นโยบายและจุดเนนของ
กระทรวงศึกษาธิการ ป ๒๕๖๔

๔. การสรางโอกาสและ
ความเสมอภาคทางสังคม

๕. การสรางการเติบโต
๖.การปรับสมดุลและพัฒนาระบบ
บนคุณภาพชีวิตที่เปนมิตร
การบริหารจัดการภาครัฐ
ตอสิ่งแวดลอม
๓.๑ ประเด็นการปรับเปลี่ยนคานิยมและ
๔.๑ ประเด็นการเสริมสรางพลังทางสังคม
๕.๑ ประเด็นการสรางการเติบโตอยางยั่งยืน ๖.๑ ประเด็นการพัฒนาการบริการ
3. พั ฒ นาศั ก ยภาพและคุ ณ ภาพผู
รี ย นให
มี ฒนาความเสมอภาค
4. พัฒนาศักยภาพครู
5. สหงารจั
เสริดการน้
ม พัฒำทันาผู
เรียนใหประชาชนและการพั
6. พั ฒ นาประสิ
ธิ ภ าพการ
วัฒนธรรม
๔.๒  เประเด็
นการพั
๕.๒ ประเด็นการบริ
้งระบบ
ฒนาประสิทธิทภาพ
สมรรถนะตามหลั
ก สู ต รและคุ ณและส
ลั กงษณะ
ใน จฐานรากและบุคลากรทางการ
มีคุณภาพชีวิตที่เปนมิตรตอภาครัฐ บริหารจัดการใหเปนไปตามหลัก
๓.๒ ประเด็
นการพัฒนาศักยภาพคน
เสริมเศรษฐกิ
่ 21
ศึกษาทุ
กระดั
สิ่งแวดลอม ยึดหลักปรัชญา๖.๒ ประเด็ธรรมาภิ
าลและส
งเสริมการมี
ตลอดชวศตวรรษที
งชีวิต
๔.๓ ประเด็นการสรางหลักประกั
นทางสั
งคม บใหเปน
นการตอตบานการทุ
จริตและ
มืออาชีพ
ของเศรษฐกิจพอเพียง ประพฤติมสิชอบ
วนรวมในการจัดการศึกษา
๓.๓ ประเด็นการพัฒนาการเรียนรู
๓.๔ ประเด็นการเสริมสรางใหคนไทย
๖.๓ ประเด็นการพัฒนากฎหมาย
มีสุขภาวะที่ดี
และการพัฒนากระบวนยุติธรรม
๓.๕ ประเด็นการพัฒนาศักยภาพการกีฬา

๒.๑ ประเด็นการพัฒนาการเกษตร
2.นอุพัตสาหกรรมและบริ
ฒ นาผู  เ รี กยารนให มี
๒.๒ ประเด็
แหงอนาคต
ความสามารถ ความเป น
๒.๓ ประเด็
องเทีช่ยาการ
ว
เลินศการท
ทางวิ
เพื่อสราง
๒.๔ ประเด็นการพัฒนาพื้นที่และเมืองนา
ขี
ด
ความสามารถในการ
อยูอัจฉริยะ
แขนโครงสร
งขัน (พหุ
ญญา)
๒.๕ ประเด็
างพื้นปฐาน
ระบบโลจิสติกส และดิจิทัล
๒.๖ ประเด็นการพัฒนาเศรษฐกิจบน
พื้นฐานผูประกอบการยุคใหมและวิสาหกิจ
3. ผูเรียนมีสมรรถนะ
2. ผูเรียนมีอคม วามสามารถ มี
ขนาดกลางและขนาดย
ต ามหลั ก สู ต รและ
๒.๗ ประเด็
นเขตพัฒนนาพิ
ความเป
เลิศเศษทางวิชาการ
ภาคตะวัและมี
นออก ความสามารถในการ
คุณลักษณะใน
๒.๘ ประเด็นวิจัยและพัฒนานวัตกรรม
ศตวรรษที่ 21
แขงขัน มีการเรียนรูแบบบูร
หนวยงานไมไดนำเสนอภารกิจในประเด็นนี้ ๑.๑การเสริมสรางวัฒนธรรมทางการเมือง

แผนปฏิรูปประเทศ
การสูพหุปญญา
๑.ดานการเมือง
๒.ดานการบริหารราชการแผนดิน
ประชาชนในระบอบประชาธิปไตยอันมี
๓.ดานกฎหมาย
พระมหากษัตริยทรงเปนประมุข
๔.ดานกระบวนการยุติธรรม
๕.ดานเศรษฐกิจ
2.ก า ร จั ด ก า ร ศึ ก ษ า เ พื่ อ เ พิ่ ม
๖.ดานทรัพยากรธรรมชาติและ 1.การจั ด การศึ ก ษาเพื่ อ ความ
สิ่งแวดลอม
ความสามารถในการแข่ ง ขัน ของ
มัน่ คงของสังคมประเทศ
๗.ดานสาธารณสุข
ประเทศ
๘.ดานสื่อสารมวลชน เทคโนโลยี
สารสนเทศ
๙.ดานสังคม
1.ร้ อ ย ล ะ ข อ ง ผู ้ เ รี ย น ที่ มี
1.ร้ อ ยละของโรงเรี ยนที่ เ ปิ ด
๑๐.ดานพลังงาน
คุ ณ ลั ก ษณะอั น พึ ง ประสงค์
๑๑.ดานการปองกันและปราบปรามการ
ห้อ งเรี ย นพิ เ ศษที่ ส่ ง เสริ ม ความ
ตามหลัก สู ต รผ่ า นเกณฑ์การ
ทุจริตและประพฤติมิชอบ

เป้าประสงค์

๓. การพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพ
ทรัพยากรมนุษย

6. ผู  เ รี ย นมี ค ุ ณ ภาพชี ว ิ ต ที่
5. ครู แ ละบุ ค ลากร
7. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
4. ผ ู  เ ร ี ย น ทุ ก
เปนมิตรตอสิ่งแวดลอม ยึด
ท า ง ก า ร ศ ึ ก ษ า ทุ ก
สหวิ ท ยาเขต สถานศึ ก ษา มี
กลุ  ม เป า หมาย
หลั ก ปรั ช ญาของเศรษฐกิ จ
ระดับเปนครูมืออาชีพ
ระบบการบริ ห ารจั ด การที ่ มี
ไดรับบริการ
พอเพียง
ยุคใหม
ประสิ ท ธิ ภ าพเป น ไปตามหลั ก
การศึ ก ษาอย า ง
หนวยงานไมไดนำเสนอภารกิจในประเด็นนี้
๒.๒ระบบขอธรรมาภิ
มูลภาครัฐมีบมาตรฐาน
ทันสมั
ย
๖.๑เสริ
ม
สร
า
งระบบบริ
ห
ารจั
ด
การมลพิ
ษ
ที
่
าลและทุ
กภาคส
วนมี
ทั ่ ว ถึ ง เท า เที ย ม
และเชื่อมโยงกัน กาวสูรัฐบาลดิจิทัล
และการมีสวนรวมของประชาชนในระบอบ และมีคุณภาพ
แหลงกำเนิดใหมีประสิทธิภาพ
สวนรวมในการจัดการศึกษา
๒.๓โครงสรางภาครัฐกะทัดรัด ปรับตัวไดเร็วและ

ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปน
ประมุข
๙.๕การมีสวนรวม การเรียนรู การรับรู และ
การส
3.กงเสริ
า รมพักิจฒกรรมทางสั
น า แ ล งะคมเ ส ริ ม ส ร้ า ง

ศักยภาพผูเ้ รี ยน

1.ร้ อ ย ล ะ ข อ ง ผู ้ เ รี ย น ที่ มี
คุณลักษณะอัน พึง ประสงค์ตาม
หลั๓.ดกาสูนการพั
ตร ผ่ฒานาและสร
นเกณฑ์างเสริ
การประเมิ
น พยากร
มศักยภาพของทรั
มนุ
ษ
ย
ที่สถานศึกษากําหนด
2.ร้๑.การพั
อ ยละของผู
้เ รี ย นที่ มี ผ ลการ
ฒนาและเสริมสรางศักยภาพทรัพยากร
ประเมิ
น
ด้
า
นการคิ
ด วิ เ คราะห์
มนุษย
และการอ่
านเขียน
๑.การพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพทรัพยากร
3.มนุ
ร้ อษยละของผู
เ้ รี ยนที่ มีผลการ
ย
เรี ยนในระดับที่ดีข้ ีนไป
4. ร้ อ ย ล ะ ข อ ง ผู ้ เ รี ย น ที่ มี
คุณลักษณะในศตวรรษที่ 21 ผ่าน
การประเมินตามที่สถานศึกษาที่
กําหนด ฯลฯ

๘.๖การปฏิรูประบบการบริหารจัดการขอมูล
ขาวสารภาครัฐ

4.การสร้ า งโอกาสในการเข้า ถึ ง บริ ก าร
การศึกษาที่มีคุณภาพมีมาตราฐานและลด
ความเหลื่อมลํ้าทางการศึกษา

1. ร้ อ ยละของผู ้ เ รี ยนได้ รั บ
โอกาสและการพัฒนาอย่างเต็ม
๔.ดานการสรางโอกาสในการเขาถึงบริการการศึกษาทีม่ ี
ศั กคุณยภาพภ มีามาตรฐาน
พ แ ลและลดความเหลื
ะ มี คุ ณ ภ่อมล้าำทางการ
พ
ศึกษา องกับบริ บทของพืนที่
สอดคล้
้
๔.การสรางโอกาสและความเสมอภาคทาง
2. การศึ
ร้ อ ยละของผู
้
เ
รี
ยนในเขต
กษา
พื้ น๔.การสร
ที่ บ ริ ากงโอกาสและความเสมอภาคทาง
ารได้รั บ บริ ก ารด้า น
ก าการศึ
ร ศึกษา
ก ษ า ขั้ น พื้ น ฐ า น ที่ มี
คุณภาพและเหมาะสมตรงตาม
ความต้องการและสอดคคล้อง
กับบริ บทของพื้นที่

ระบบงานมีผลสัมฤทธิ์สูง
๓.๑มีกลไกใหการออกกฎหมายเปนกฎหมายที่ดี
และเทาที่จำเปน รวมทั้งมีกลไกในการทบทวน
บสบอดคล
ก าอรงกับบ ริ ห า ร
5.ก า ร จั ด ก า ร ศึ ก ษ า เ พื่ อ พั ฒ นกฎหมาย
า ที่ม6.พั
ีผลบัฒ
งคับนแลาวรเพืะ่อให
หลั
ก
การมาตรา
๗๗
ของรั
ฐ
ธรรมนู
ญ
แห
ง บาล
จัดการตามหลักธรรมภิ
คุณภาพที่เป็ นมิตรกับสิ่ งแวดล้อม
ราชอาณาจักรไทย
๑๑.๑ดานการปองกันและเฝาระวัง
๑๑.๒ดานการปองปราม

1. ร้อยละของผูเ้ รี ยนที่มีพฤติ กรรม
แสดงออกถึ ง ความตระหนั ก ใน
๕.ดานการจัาดคั
การศึ
ษาเพื่อพัฒนาคุณาภาพชี
ความสํ
ญกของการดํ
เนิ นวิตชีทีว่เปิ ตนมิทีตร่
กับสิ่งแวดลอม
เป็ นมิตรกับสิ่ งแวดล้อม
ดการศึกษาเพืเ้ รี่อสร
างเสริคมวามรู
คุณภาพชี
วิตที่
2.๕.การจั
ร้อยละของผุ
ยนมี
้ ความ
เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม
เ ข้ า ใ จ เ กี่ ย ว กั บ ห ลั ก ป รั ช ญ า
๕.การจัดการศึกษาเพื่อสรางเสริมคุณภาพชีวิตที่
เศรษฐกิ
จพอเพียง
เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม
3. ร้ อยละของผูเ้ รี ยนสามารถน้อ ม
นําแนวคิดปรัชญาเศษฐกิจพอเพียง
สู่ การปฎิบตั ิได้

1.ผลการประเมิ น คุ ณ ธรรมและความ
โปร่ ง ใสในการดํา เนิ น งานของ สพท.
๖.ดานการปรั
บสมดุล(ITA
และพัฒนาระบบการบริ
ด บB
ออนไลน์
Online) อยูหใ่ ารจั
นระดั
การศึกษา
2. ผลการติ ด ตามและประเมิ น ผลการ
บริบหสมดุ
ารและการจั
ดการศึกษาของ
๖.การปรั
ลและพัฒนาระบบการบริ
หาร สพท.
จัดการอยูใ่ นระดับดีมาก
3. ร้บสมดุ
อ ยละของความพึ
ง พอใจของผู
้มี
๖.การปรั
ลและพัฒนาระบบการบริ
หาร
จัดการส่ วนได้ส่วนเสี ยอยูใ่ นระดับดีมาก
4.ร้ อ ยละของสถานศึ ก ษาที่ มี ผ ลการ
ประเมินคุณภาพภายในระดับดีข้ ึน
5.ร้ อ ยละของสถานศึ ก ษาที่ เ ข้ า ร่ วม
โครงการโรงเรี ยนสุจริ ต
ฯลฯ

๔๓

ส่ วนที่ ๔
แผนพัฒนาการศึกษาตามประเด็นกลยุทธ
แผนงานโครงการ ค่าเป้ าหมาย ตามกลยุทธ์
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพังงา ภูเก็ต ระนอง กำหนดกลยุทธการพัฒนาการศึกษาใหสอดคลองเชื่อมโยงสอดคลองกับนโยบายรัฐบาล
กระทรวงศึกษาธิการ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เพื่อขับเคลื่อนกลยุทธสูการปฎิบัติ โดยการกำหนด คาเปาหมาย แผนงาน/โครงการ ในการพัฒนา
การศึกษาของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพังงา ภูเก็ต ระนอง ตามประเด็นกลยุทธ โดยมีรายละเอียดดังนี้

๔๔

กลยุทธที่ 1 การจัดการศึกษาเพื่อความมั่นคงของสังคมประเทศ

ที่

โครงการ

1 อบรมเชิงปฏิบัติการดานมาตรการ
ปองกันและแกไขอุบัติเหตุ อุบัติภัย
และปญหาทางสังคม
2 จิตอาสา เราทำความดีดวยหัวใจเทิดไทองคราชัน

ตัวชี้วัด

รอยละของผูเรียนที่สามารถผาน

เงินงบประมาณ

คาเปาหมาย
ความสำเร็จตามกลยุทธ

ผูรับผิดชอบ

ปงบ
2564

ปงบ
2565

ป2564

ป 2565

151,860

-

รอยละ 80

n/a

กลุมสงเสริมฯ

รอยละ
100

รอยละ
100

กลุมสงเสริมฯ

เกณฑการประเมินการปองกันและ
แกไขอุบัติเหตุ อุบัติภัย และปญหาทางสังคม
รอยละของผูมีจิตอาสา ทำความดีดวยหัวใจ

2,250

3,000

และพฤติกรรมที่แสดงออกถึงความรักใน
สถาบันหลักของชาติที่ยึดมั่นการปกครองใน
ระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย
ทรงเปนประมุข
3 เสริมสรางความเขมแข็งและพัฒนา
สภานักเรียนในสถานศึกษา

รอยละของผูที่เขาอบรมผานเกณฑการ

-

รอยละ 80 รอยละ 85

กลุมสงเสริมฯ

ประเมินตามที่กำหนด

4 รณรงคปองกันและแกไขปญหายาเสพติดในสถานศึกษา รอยละของโรงเรียนทีท่ ี่สงเสริมการ
(TO BE NUMBER ONE)

386,000

ประกวดที่ไดรางวัล

60000

60,000

รอยละ
80

รอยละ
85

กลุมสงเสริมฯ

๔๕
กลยุทธที่ 2 การจัดการศึกษาเพื่อเพิ่มความสามารถในการแขงขันของประเทศ

เงินงบประมาณ
ที่

โครงการ

โครงการบูรณาการการนิเทศโดยใชสหวิทยาเขตเปน
1 ฐาน

ตัวชี้วัด

รอยละของโรงเรียนสังกัดสำนักงานเขต
พื้นที่

คาเปาหมาย

ความสำเร็จตามกล
ยุทธ

ผูรับผิดชอบ

ป 2565
รอยละ
85

กลุมนิเทศ ฯ

ปงบ
2564

ปงบ
2565

225,020

225,020

ป2564
รอยละ
80

400,000

รอยละ
80

รอยละ
85

กลุมนิเทศ ฯ

30,000

รอยละ
80

รอยละ
85

กลุมสงเสริมฯ

การศึกษามัธยมศึกษาพังงา ภูเก็ต ระนอง
ไดรับการนิเทศติดตามเพือ่ ยกระดับ
คุณภาพ
การจัดการศึกษา
2 แลกเปลี่ยนเรียนรูสูความเปนเลิศทางทางวิชาการ ป
งบประมาณ 2564
3 พัฒนาความสามารถทางวิชาการผูเรียนผานกระบวน
การแขงขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำป 2564

รอยละของผูเรียนที่ผานเวทีการแขงขัน
ระดับชาติและนานาชาติ
รอยละของผูเรียนไดมีการแลกเปลี่ยน
เรียนรู
มีผลงานที่เปนเลิศทางวิชาการ

399,400

30,000

๔๖
กลยุทธ์ที่ 3 การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพผู้เรียน

เงินงบประมาณ

ที่

โครงการ

ตัวชี้วัด

ความสาเร็จตามกลยุทธ์
ปีงบ
2564

1 พัฒนาครูสู่ความเป็นมืออาชีพ”ในศตวรรษที่ 21

ร้อยละของครูทมี่ ีคุณลักษณะในศตวรรษที่ 21

ค่าเปูาหมาย

ปีงบ 2565

ปี2564

ผู้รับผิดชอบ

ปี 2565

220,000

250,000 ร้อยละ 80

ร้อยละ 85

กลุ่มพัฒนาครูฯ

141,300

160,000 ร้อยละ 80

ร้อยละ 85

กลุ่มนิเทศฯ

64,080

80,000 ร้อยละ 80

ร้อยละ 85

กลุ่มบริหารงานบุคคล

95,150

100,000 ร้อยละ 80

ร้อยละ 85

กลุ่มนิเทศฯ

ผ่านการประเมินตามที่สถานศึกษากาหนด

2 การพัฒนาหลักสูตรการจัดการเรียนรู้

ร้อยละของครูทมี่ ีความรู้ความสามารถ
ในการจัดการเรียนการสอนจากการพัฒนา
หลักสูตร

3 ประชุมเชิงปฏิบัติการตรวจสอบและกลั่นกรองข้อมูล
ในการขอมีหรือเลื่อนวิทยฐานะ ตาม ว 21/2560

4 รักษ์ภาษาไทย เนื่องในสัปดาห์วันภาษาไทยแห่งชาติ
ประจาปี พ.ศ.2564

ร้อยละของครูทไี่ ด้รับกลั่นกรอง ข้อมูล
เลื่อนวิทยฐานะ
ร้อยละ ของนักเรียนที่เข้ารับการแข่งขันมี
ความรู้ ความเข้าใจทักษะสมรรถนะ

ความสามารถด้านภาษาไทยเพิม่ มากขึ้น

๔๗

ที่

โครงการ

ตัวชี้วัด

เงินงบประมาณ
ปงบ 2564 ปงบ 2565

5

สงเสริม และพัฒนาปองกันปญหาพฤติกรรมเด็ก

รอยละของผูเขาอบรม ที่ผานการประเมิน

และเยาวชน

ในการพัฒนาปองกันปญหาพฤติกรรมเด็ก

คาเปาหมาย
ความสำเร็จตามกลยุทธ
ป2564

ผูรับผิดชอบ

ป 2565

190,200

200,000 รอยละ 80

รอยละ 85

กลุมสงเสริมฯ

6

การพัฒนาสงเสริมสื่อ นวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อพัฒนา
คุณภาพศึกษา

และเยาวชน
รอยละของผูเรียนที่ผานการประเมินทางดาน
ทักษะ ตามที่กำหนด

102,300

200,000 รอยละ 80

รอยละ 85

กลุมนิเทศฯ

7

พัฒนาสมรรถนะครูภาษาอังกฤษและยกระดับความรู

รอยละของครูที่พัฒนาสมรรถนะภาษาอังกฤษ

196,150

250,000 รอยละ 80

รอยละ 85

กลุมพัฒนาครูฯ

รอยละของนักเรียนที่เขาแขงขันไดรับรางวัล
แขงขันทักษะภาษาอังกฤษนักเรียน ปการศึกษา 2564-65
การพัฒนากระบวนการเรียนรูดานทักษะชีวิตและทักษะ อาชีพใน
ศตวรรษที่ 21
รอยละของครูที่มีคุณลักษณะในศตวรรษที่ 21
ผานการประเมินดานทักษะชีวิตและทักษะ
อาชีพ

68,350

80,000 รอยละ 80

รอยละ 85

กลุมนิเทศฯ

89,000

100,000 รอยละ 80

รอยละ 85

กลุมนิเทศฯ

ภาษาอังกฤษโดยใชระดับทางดานภาษาทีส่ อดคลอง
ตามกรอบ CEFR
8
9

๔๘

ที่

โครงการ

10 สนับสนุนการจัดกระบวนการเรียนรู คณิตศาสตร
วิทยาศาสตร และเทคโนโลยีตามแนวทางสะเต็มศึกษา

11 พัฒนาระบบการวัดและประเมินผลการเรียนรู เพื่อยกระดับ
การเรียนรูเพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษา
12 สงเสริมและพัฒนาการเรียนการสอนภาษาไทยที่สอดคลอง
กับหลักสูตรและทักษะในศตวรรษที่ 21
13 งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 70

ตัวชี้วัด

เงินงบประมาณ

คาเปาหมาย
ความสำเร็จตามกลยุทธ

ผูรับผิดชอบ

ปงบ
2564

ปงบ
2565

45,900

60,000 รอยละ 80 รอยละ 85

กลุมนิเทศฯ

แนวทางสะเต็มศึกษา
รอยละของผูเรียนที่ผานการประเมินผล
ตาม

45,900

55,000 รอยละ 80 รอยละ 85

กลุมนิเทศฯ

เกณฑทกี่ ำหนด
รอยละของผูเรียนที่ผานเกณฑการ
ประเมิน

88,460

90,000 รอยละ 80 รอยละ 85

กลุมนิเทศฯ

418,000

450,000 รอยละ 90 รอยละ 95

กลุมสงเสริมฯ

รอยละของผูเรียนที่ผานประเมิน
ทางดาน
คณิตศาสตร วิทยาศาสตรและ
เทคโนโลยี ตาม

ทางดานทักษะ ภาษา การคิด
รอยละ ของนักเรียนและครูที่เปน
ตัวแทน
ระดับเขตพื้นทีก่ ารศึกษาไดรับเหรียญ
รางวัล
ในการประกวด/แขงขัน

ป2564

ป 2565

๔๙
กลยุทธที่ 4 การสรางโอกาสในการเขาถึงบริการการศึกษาทีม่ คี ุณภาพมีมาตรฐานและลดความเหลื่อมล้ำ
ทางการศึกษา

ที่

โครงการ

ตัวชี้วัด

สงเสริมและสนับสนุนการบริการทางการศึกษาและ รอยละของผูเรียนไดรับโอกาสทาง
1 การเรียนรูอยางมีคุณภาพ ปการศึกษา 2564
การศึกษาและ
การเรียนรูอยางมีคุณภาพ
2 แนะแนวการศึกษาตอและการประกอบอาชีพเพื่อ รอยละของนักเรียนในสถานศึกษาที่ไดรับ
การแนะแนวการศึกษาตอและการ
สรางทุนมนุษยที่มีคุณภาพ
ประกอบอาชีพ
การอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร "ผูดำเนินการคัด รอยละผูผานเกณฑการประเมินการคัด
3 กรองคนพิการทางการศึกษา
กรองคนพิการทางการศึกษาตามที่กำหนด

คาเปาหมาย
ความสำเร็จตามกลยุทธ
ปงบ 2564 ปงบ 2565 ป2564
ป 2565
เงินงบประมาณ

ผูรับผิดชอบ

40,000

-

รอยละ 80

-

กลุมสงเสริมฯ

15,000

-

รอยละ 80

-

กลุมสงเสริมฯ

139,350

-

รอยละ 80

-

กลุมสงเสริมฯ

๕๐
กลยุทธ ที่ 5 การจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม

ที่

โครงการ

คัดเลือกสถานศึกษาดีเดนดานการบริหารจัดการ
1 ขยะและ
สิ่งแวดลอม

ตัวชี้วัด
รอยละสถานศึกษาดีเดนที่ไดรับการ
คัดเลือก
บริหารจัดการขยะและสิ่งแวดลอม

คาเปาหมาย
ความสำเร็จตามกลยุทธ
ปงบ 2564 ปงบ 2565 ป2564
ป 2565
เงินงบประมาณ

27,500

30,000 รอยละ 80 รอยละ 85

ผูรับผิดชอบ

กลุมสงเสริมฯ

๕๑
กลยุทธที่ 6 พัฒนาระบบการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล

ที่

โครงการ

ตัวชี้วัด

เงินงบประมาณ
ปงบ 2564 ปงบ 2565

1 เสริมสรางประสิทธิภาพการบริหารจัดการสูความเปนเลิศ

รอยละของสถานศึกษาที่มีผลการประเมินการ

คาเปาหมาย
ความสำเร็จตามกลยุทธ
ป2564

ป 2565

ผูรับผิดชอบ

131,870

200,000

รอยละ 85

รอยละ 85

กลุมอำนวยการ

275,380

280,000

รอยละ 90

รอยละ 95

กลุมกฎหมายและคดี

62,560

100,000

รอยละ 80

รอยละ 85

กลุมนิเทศฯ

263,925

350,000

รอยละ 80

รอยละ 85

กลุมพัฒนาครูฯ

เสริมสรางประสิทธิภาพการบริหารจัดการสู
ความเปนเลิศในระดับดีขึ้นไป
2 การอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อสงเสริมการประพฤติปฏิบัติ

รอยละของการประเมินคุณธรรม จริยธรรม

อยางมีคุณธรรม จริยธรรมในสถานศึกษา สพม.14
3 พัฒนาระบบการประกันคุณภาพการศึกษา

ตามเกณทประเมินที่กำหนด
รอยละของสถานศึกษาที่มีผลการประเมินการ
ประกันคุณภาพในระดับดีขึ้นไป

4 พัฒนาและเสริมสรางศักยภาพบุคลากรสูความเปนเลิศ
สพม.14

รอยละของสถานศึกษาที่มีผลการประเมินการ
เสริมสรางประสิทธิภาพการบริหารจัดการสู
ความเปนเลิศในระดับดีขึ้นไป

๕๒

ส่ วนที่ ๕
การนำแผนไปสูการปฎิบตั ิ
การนํากลยุทธ์สกู่ ารปฎิบตั ิ
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพังงา ภูเก็ต ระนอง ไดดำเนินการจัดทำแผนพัฒนา
การศึกษา พ.ศ.2563-2565 ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 14 เพื่อใชเปนกรอบทิศทางการ
ดำเนินงานเพื่อใหเกิด ผลผลิต ผลลัพธ ตามที่กำหนดเปาหมายไวในแผน และสอดคลองกับนโยบายทางการศึกษาของ
รัฐบาล กระทรวงศึกษาธิการ และสำนักงานคณะกรรมการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
เขต 14 จึงไดกำหนดกระบวนการนำแผนพัฒนาการศึกษาสูการปฎิบัติดังนี้
1. ศึกษาแผนพัฒนาการศึกษา พ.ศ.2563-2565 ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต
14 เพื่อจัดทำรายละเอียดขั้นตอนการดำเนินงานตางๆ ใหเปนไปตามกลยุทธ
2. ทบทวน/ปรั บ กลยุ ท ธ เพื ่ อ พิ จ ารณาความเหมาะสม ให เ ป น ไปตามนโยบายของรั บ บาล
กระทรวงศึกษาธิการ สำนักงานคณะกรรมการศึกษาขั้นพื้นฐาน และสภาพสังคมภายในประเทศและสังคมโลก
ตลอดจนสถานการณในปจจุบัน
3. จัดทำแผนปฎิบัติการ โดยจัดทำโครงการ/กิจกรรมที่จะดำเนินงาน ระยะเวลา ผูรับผิดชอบ
เปาหมายตัวชี้วัด ความสำเร็จ และกำหนดงบประมาณ ซึ่งสอดคลองกับวิสัยทัศน พันธกิจ เปาประสงค และกลยุทธ
ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
4. ปรับกระบวนการปฎิบัติงาน เพื่อใหพรอมที่จะนำกลยุทธไปสูการปฎิบัติไดสำเร็จ ไดแกการปรับ
โครงสรางการทำงาน ระบบงาน บุคลากร และวัฒนธรรมองคกร
5. ควบคุม กำกับ ติดตาม ประเมินผลการปฎิบัติงาน เพื่อตรวจสอบความเขาใจของบุคลากรใน
หนวยงาน และกำกับใหมีการปฎิบัติงานใหเปนไปตามผังการปฎิบติงานใหเปนไปตามผังการปฎิบัติงาน ตลอดจนการ
มีสวนรวมของบุคลากรภายในหนวยงาน และภายนอกหนวยงาน

๕๓

แผนภูม ิ การนําแผนกลยุทธ์สกู่ ารปฎิบตั ิ
นโยบายปรับเปลี่ยน

แผนกลยุทธ

ทบทวน/
ปรับกลยุทธ

สังคม/
โลกเปลี่ยนแปลง

ความเหมาะสมกับ
สถานการปจจุบัน
ควบคุม กำกับ
ติดตาม ประเมินผล

กระบวนการ
ปฏิบัติงาน

แผนปฎิบัติการ

โครงการ/กิจกรรม

เวลา

ผูปฎิบัติ

งบประมาณ

๕๔

การจัดทําแผนปฎิบตั กิ าร
การเปลี่ยนกลยุทธไปสูการปฎิบัติ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาพังงา ภูเก็ต ระนอง ตองอาศัยแผนปฎิบัติ
ประจำป เปนเครื่องมือสำคัญสำหรับใชเปนแนวทางปฎิบัติสำหรับสวนตางๆ ใหเปนไปอยางสอดประสานกันทั้งในแง
ทิศทางและจังหวะเวลา ทั้งนี้ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพังงา ภูเก็ต ระนอง ไดแตงตั้งคณะกรรมเพื่อ
กลั่นกรองโครงการตามแผนปฎิบัติการประจำป เพื่อทำหนาที่ตรวจสอบโครงการ/กิจกรรม ตามแผนปฎิบัติการ ดังนี้
1. เพื่อใหมั่นใจวาโครงการ/กิจกรรม สอดคลองและครอบคลุมกับเปาหมายและกลยุทธที่องคกรกำหนดไว
2. เพื่อปองกันและความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นในการทำงานไวลวงหนา
3. เพื่อลดความผิดพลาดและความซ้ำซอนในการทำงาน
4. เพื่อจัดลำดับความสำคัญและเรงดวนของการทำงานไวลวงหนา
5. เพื่อใชในการมอบหมายงานใหกับผูปฎิบัติงานที่เกี่ยวของไดอยางมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นเพราะทุกคนจะ
ทราบวาใครจะตองทำอะไร เมื่อใหร อยางไร
6. เพื่อใชในการกำหนดงบประมาณคาใชจายประจำป
7. เพื่อใหแผนที่วางไวมีความเปนไปไดและใกลเคียงกับการที่จะปฎิบัติงานจริงใหมากที่สุดปจจัยแหง
ความสำเร็จปจจัยแหงความสำเร็จ คือสิ่งที่สำคัญตอการบรรลุความสำเร็จตามวิสัยทัศน พันธกิจ เปาประสงค และกล
ยุทธของแผนพัฒนการศึกษา ซึ่งปจจัยที่สงผลตอความสำเร็จของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมพังงา ภูเก็ต ระนอง มี
ดังนี้
1) ผูบริหารการศึกษาทุกระดับใหความสำคัญในการบริหารจัดการ โดยมุงเนนผลสัมฤทธิ์ของงาน
และการทำงานแบบมี ส  ว นร ว มที ่ เ อื ้ อ ต อ การพั ฒ นาความคิ ด ริ เ ริ ่ ม สร า งสรรค การปฏิ บ ั ต ิ ง านให บ รรลุ
ตามวัตถุประสงคและเปาหมายที่กำหนดไว
2) หนวยงานที่เกี่ยวของควรสงเสริมการบริหารจัดการเชิงยุทธศาสตรในการพัฒนาการปฏิบัติงาน
อยางเปนระบบ
3) การบริหารจัดการโดยเปดโอกาสใหทุกภาคสวนมีสวนรวมและยึดหลักธรรมาภิบาลและสงเสริม
ใหทุกภาคสวนของสังคมเกิดความตระหนักในความรับผิดชอบตอการจัดการศึกษา
4) สรางความเขาใจเกี่ยวกับทิศทางการจัดการศึกษาในปงบประมาณ พ.ศ.2564 ใหบุคลากรทุก
ระดับรับรูและเขาใจตรงกันอยางทั่วถึง
5) ติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลเพื่อใหการนำกลยุท ธและจุดเนนสูการปฏิบัติอยา งเปน
รู ป ธรรมโดยติ ด ตามความก า วหน า รายไตรมาส การประเมิ น ผลระยะครึ ่ ง ป และการประเมิ น ผลเมื่ อ
สิ้นสุดปงบประมาณ
6) สร างกลไกการขับเคลื ่อนและตรวจสอบสาธารณะ โดยรายงานผลการปฏิบัติงานประจำป
สาธารณชนและหนวยงานที่เกี่ยวของ

๕๕

การกํากับ ติดตาม ประเมินผลและรายงาน
การกำกับ ติดตาม ประเมินผลและรายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการ มีความจำเปน
อยางยิ่งในการดำเนินงานตามแผนงาน/โครงการ เพื่อรับทราบปญหา อุปสรรค ขอเสนอแนะ และความสำเร็จใหผูมี
อำนาจและผูที่เกี่ยวของไดรับทราบในการวิเคราะห สังเคราะห ความกาวหนา หรือปญหาอุปสรรค เพื่อที่จะได
ปรับเปลี่ยนแผนงาน/โครงการไดอยางทันทวงที จึงกำหนดปฏิทินการกำกับ ติดตาม ประเมิน และรายงานผลเพื่อให
ผูรับผิดชอบโครงการไดรับทราบและรายงานผลความกาวหนา และปญหาอุปสรรคการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการ
ประจำปงบประมาณ พ.ศ.2564 ดังนี้
ครั้งที่ 1 ไตรมาสที่ 1 ติดตามผลการดำเนินงานตามระยะเวลาที่กำหนดในโครงการ ปญหา อุปสรรค
และขอเสนอแนะ
ครั้งที่ 2 ไตรมาสที่ 2 ติดตามผลการดำเนินงานตามระยะเวลาที่กำหนดในโครงการการเบิกจาย
งบประมาณ ปญหา อุปสรรค และขอเสนอแนะ
ครั้งที่ 3 ไตรมาสที่ 3 เรงรัด กำกับ ติดตามผลการดำเนินงานตามระยะเวลาที่กำหนดในโครงการ
การเบิกจายงบประมาณ ปญหา อุปสรรค และขอเสนอแนะ
ครั้งที่ 4 ไตรมาสที่ 4 เรงรัด กำกับ การดำเนินงานแผนงาน/โครงการ การเบิกจาย และปรับ
กิจกรรมเพื่อใหสอดคลองและการพิจารณาเงินงบประมาณเหลือจายในการดำเนินงานเพื่อใหทันและเบิกจายให
เปนไปตามระเบียบฯ
การปรับแผนงาน/โครงการตามความจำเปนและความตองการ และจัดทำรายงานผลการดำเนินงาน
ตามแผนปฏิบัติการ ประจำปงบประมาณ การกำกับ ติดตาม ประเมิน และรายงานผล จะมีการประเมินผล
ความสำเร็จของวิสัยทัศน พันธกิจ เปาประสงค กลยุทธ นโยบาย จุดเนน และตัวชี้วัด โดยมีการกำหนดคาคะแนนใน
แตละตัวชี้วัด ผานความเห็นชอบของคณะกรรมการและมีการกำหนดผูรับผิดชอบในแตละตัวชี้วัด เกณฑการให
คะแนน วิธีการดำเนินการ โดยกำหนดการกำกับ ติดตาม ประเมิน และรายงานผล จำนวน 3 ครั้ง เพื่อไดทราบ
ผลสำเร็จ ปญหา อุปสรรค การดำเนินงานตามวิสัยทัศน พันธกิจ เปาประสงค กลยุทธ ตัวชี้วัด ของแผนงาน/
โครงการตามแผนปฏิบัติการประจำปงบประมาณ การดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการ ประจำปงบประมาณ จะตอง
ดำเนินการใหบรรลุเปาหมายไมนอยกวารอยละ 90 ตามเกณฑการประเมินที่กำหนดในแตละตัวชี้วัด

๕๖

ภาคผนวก

๕๗

คำสั่งสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 14
ที่ ..171../2563
เรื่อง แตงตั้งคณะทำงานเพื่อดำเนินงานโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการสรุปผลการดำเนินงาน
ในรอบปงบประมาณ พ.ศ.2563 ระดับสถานศึกษาและสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 14 และจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปงบประมาณ พ.ศ.2564
.................................................................
ดวย สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 14 กำหนดดำเนินงานเพื่อปรับเปลี่ยนแนวคิด
การดำเนินงาน และบูรณาการการจัดทำแผนงาน โครงการ ใหสอดคลองทั้งระดับสถานศึกษาและสำนักงานเขตพื้นที่
การศึกษา รวมถึงการประยุกตแนวคิด การมีสวนรวมทุกระดับ เพื่อความสอดคลองการรายงานผลตามตัวชี้วัด การ
รายงานตามยุทธศาสตร และกลยุทธ ของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ซึ่งสำนักงานเขตพื้นที่
การศึกษามัธยมศึกษา เขต 14 ตระหนักและใหความสำคัญอยางยิ่ง สำหรับการดำเนินงานจัดทำแผนปฏิบัติการ
ประจำป เพราะองคกร หนวยงานทุกหนวยงาน จะขับเคลื่อนไปในทิศทางเดียวกับ และเกิดความเขาใจกันทั้งระดับ
สถานศึกษาและสำนักงาน ตองมีเครื่องมือที่ดำเนินงานแบบมีสวนรวม “แผนปฏิบัติการประจำป” เปนเครื่องมือ
ขับเคลื่อนการดำเนินงานที่ทุกองคกร และบุคลากรของหนวยงาน ตองสรางความเขาใจเพื่อจะไดดำเนินการการ
ปฏิบัติงานใหมีประสิทธิภาพ ตลอดจนผูมีสวนไดเสีย (Stake Holder) เพื่อเปนกลไกสำคัญในการกำหนดแผนการ
ดำเนินงานใหสอดคลองกับบริบท ความแตกตาง ความตองการของพื้นที่ทั้ง 3 จังหวัด ใหบรรลุผลในทางปฏิบัติ และ
ความคุมทุนของงบประมาณที่ไดรับและใชไปและกำหนดแผนดำเนินงาน กิจกรรมที่สามารถมุงเปาหมายไดชัดเจน มี
ผลดำเนินงานไปตามเปาหมายที่วางไวไดอยางคุมคามากขึ้น
ดังนั้น เพื่อใหการดำเนินงานและขับเคลื่อนแผนงาน โครงการ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
เขต 14 และการจัดการบริหารโครงการจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปงบประมาณ พ.ศ.2564 เพื่อยกระดับคุณภาพ
และพัฒนาการจัดการศึกษา พรอมขับเคลื่อนการดำเนินงานตามแผนงาน โครงการ ที่มีสวนรวม สรางความเขาใจ
การบูรณาการ ใหเปนไปตามทิศทางเดียวกัน และการขับเคลื่อนนโยบายเปนไปตามกรอบทิศทางดังกลาว สำนักงาน
เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 14 จึงแตงตั้งคณะทำงานเพื่อดำเนินงานใหบรรลุวัตถุประสงค เปาหมาย ดังนี้
1. คณะทำงานฝายอำนวยการและดำเนินงานขับเคลื่อนโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการสรุปผลการดำเนินงาน
ในรอบปงบประมาณ พ.ศ.2563 ระดับสถานศึกษาและสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา มัธยมศึกษา เขต 14 และจัดทำ
แผนปฏิบัติการประจำปงบประมาณ พ.ศ.2564 : ใหคำปรึกษา หารือ ขอเสนอแนะ อำนวยความสะดวก และ
ขับเคลื่อนแผนงาน โครงการฯ ใหบรรลุวัตถุประสงค เพื่อการดำเนินงานโครงการใหเปนไปอยางสะดวก คลองตัว
ประกอบดวย.1. ผูอำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 14
ประธานกรรมการ
2. รองผูอำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 14 ทุกคน รองประธานฯ

๕๘
3. ประธานสหวิทยาเขต ทั้ง 4 สหวิทยาเขต/ผูแทน
กรรมการ
4. ผูอำนวยการทุกกลุม/หนวย
กรรมการ
5. นางปราณี ประสิว ปฏิบัติหนาที่ผูอำนวยการกลุมนโยบายและแผน กรรมการ/เลขานุการ
6. นางสาวจันทรา พงษทิพยพิทักษ นักวิเคราะหนโยบายและแผนชำนาญการ กรรมการ/
ผูชวยเลขานุการ
7. นางสาวอารีย เขียวชัย นักวิเคราะหนโยบายและแผนชำนาญการ
กรรมการ/
ผูชวยเลขานุการ
8. นายเกียรติศักดิ์ ผลพัสดุ นักวิชาการคอมพิวเตอร
กรรมการ/
ผูชวยเลขานุการ
9. นายกองภพ รักเมือง นักวิเคราะหนโยบายและแผน
กรรมการ/
ผูชวยเลขานุการ
2. คณะทำงานเพื่อขับเคลื่อนการดำเนินงาน โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการสรุปผลการดำเนินงานในรอบ
ปงบประมาณ พ.ศ.2563 ระดับสถานศึกษาและสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 14 และจัดทำ
แผนปฏิบัติการประจำปงบประมาณ พ.ศ.2564 : มีหนาที่ดำเนินการกำหนดทิศทาง กรอบดำเนินงานและขับเคลือ่ น
โครงการใหเปนไปดวยความเรียบรอย คลองตัว มีประสิทธิภาพ ประกอบดวย
1. ผูอำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 14
ประธานกรรมการ
2. รองผูอำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 14 ทุกคน รองประธาน
กรรมการ
3. ประธานสหวิทยาเขต ทั้ง 4 สหวิทยาเขต
กรรมการ
4. ผูอำนวยการสถานศึกษา/รักษาการ/ผูแทนในสังกัด ทุกโรงเรียน
กรรมการ
5. ผูอำนวยการกลุม/หนวยทุกคน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 14 กรรมการ
6. ศึกษานิเทศก สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 14 ทุกคน กรรมการ
7. นางปราณี ประสิว ปฏิบัติหนาที่ผูอำนวยการกลุมนโยบายและแผน
กรรมการ/เลขานุการ
8. นางสาวจันทรา พงษทิพยพิทักษ นักวิเคราะหนโยบายและแผนชำนาญการ
กรรมการ/ผูชวยเลขานุการ
9. นางสาวอารีย เขียวชัย นักวิเคราะหนโยบายและแผนชำนาญการ กรรมการ/ ผูชวยเลขานุการ
10. นายเกียรติศักดิ์ ผลพัสดุ นักวิชาการคอมพิวเตอร
กรรมการ/ ผูชว ยเลขานุการ
11. นายกองภพ รักเมือง นักวิเคราะหนโยบายและแผน
กรรมการ/ ผูชวยเลขานุการ
3. คณะทำงานฝายยานพาหนะ : มีหนาที่อำนวยความสะดวก บริการดานยานพาหนะ จัดหา ใหบริการ
จิตอาสา เพื่อความสะดวกในการดำเนินงาน ประกอบดวย.1. นางสาวนัชชา ประเสริฐ
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ
ประธานกรรมการ
2. นายอุดมศักดิ์ ทับไทย
ลูกจางประจำ สพม.14
กรรมการ
3. นายอัสนัย กิ่งบุญตา
พนักงานราชการ
กรรมการ
4. นายวิระศักดิ์ จาราช
พนักงานขับรถยนต สพม.14
กรรมการ

๕๙
5. พนักงานขับรถยนตของสถานศึกษา
กรรมการ
6. นางสาวอารีย เขียวชัย นักวิเคราะหนโยบายและแผนชำนาญการ
กรรมการ/เลขานุการ
4. คณะทำงานฝายปฏิคม/ลงทะเบียนและรายงานตัว : มีหนาที่จัดทำทะเบียนลงเวลา รับรายงานตัว
ตอนรับผูเขารวมประชุมเชิงปฏิบัติ ใหการ ตอนรับ รวมถึงการบริการดานอาหาร และหองพัก ประกอบดวย
1. นางปราณี ประสิว ปฏิบัติหนาที่ผูอำนวยการกลุมนโยบายและแผน
ประธานกรรมการ
2. นางสาวจันทรา พงษทพิ ยพิทักษ นักวิเคราะหนโยบายและแผนชำนาญการ รองประธาน
3. นายเกียรติศักดิ์ ผลพัสดุ นักวิชาการคอมพิวเตอร
กรรมการ
4. นายกองภพ รักเมือง นักวิเคราะหนโยบายและแผน
กรรมการ
5. นางสาวอารีย เขียวชัย นักวิเคราะหนโยบายและแผนชำนาญการ
กรรมการ/เลขานุการ
5. คณะทำงานฝายประชาสัมพันธและพิธีกร : มีหนาที่ : ประชาสัมพันธขาวสาร การดำเนินงานโครงการฯ
พิธีกร บันทึกภาพ บันทึกเสียง บันทึกขอมูลตาง ๆ รวมถึงวัสดุ อุปกรณเพื่อดำเนินงานโครงการ ที่
เอื้ออำนวยความสะดวก สามารถนำไปใชประโยชนตอทางราชการ ประกอบดวย.1. นางปราณี ประสิว ปฏิบัติหนาที่ผูอำนวยการกลุมนโยบายและแผน ประธานกรรมการ
2. นายไกรสร สุทธิประภา ศึกษานิเทศกชำนาญการพิเศษ
รองประธานกรรมการ
3. นางสาวจุติมา ฉลองกุล นักวิชาการศึกษาชำนาญการ
กรรมการ
4. นางสาวเรวดี จุลรอด นักประชาสัมพันธชำนาญการพิเศษ
กรรมการ/เลขานุการ
5. นายเกียรติศักดิ์ ผลพัสดุ นักวิชาการคอมพิวเตอร
กรรมการ/ผูชวยเลขานุการ
6. คณะทำงานฝายการเงินและการเบิกจาย : มีหนาที่ตรวจสอบ และรวบรวมเอกสารดานการจัดซื้อ จัดจาง
เพื่อใหการเบิกจาย ใหเปนไปดวยความถูกตองตามระเบียบวาดวยการใชจายงบประมาณ ประกอบดวย.1. นางเสาวรส เองฉวน ผูอำนวยการกลุมบริหารงานการเงินและสินทรัพย
ประธานกรรมการ
2. นางสาวศุภรดา รวบรวม
นักวิชาการเงินและบัญชี
กรรมการ
3. นางสาวนงลักษณ แกวสวาง
พนักงานราชการ
กรรมการ
4. นางสาวดารินี แกวดำ
พนักงานราชการ
กรรมการ
5. นางสาวสุปาณี ตั้นเลง นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ
กรรมการ/เลขานุการ
ใหคณะทำงานที่ไดรับการแตงตั้ง ปฏิบัติหนาที่รับมอบหมาย อยางเต็มกำลังความสามารถและลุลวงตาม
เปาหมาย วัตถุประสงคตอไป
ทั้งนี้ ตั้งแตบัดนี้เปนตนไป
สั่ง ณ วันที่ ..21.. เดือน กันยายน พ.ศ. 2563

(นายสมชาย

รองเหลือ)
ผูอำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 14

