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ค ำน ำ 
 
           ส  านักงานเขตพ  ้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 3 ไดจัดท  าแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ  
พ.ศ. 2559 ให้สอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาล กระทรวงศึกษาธิการ ส านักงานคณะกรรมการการศึกษา     
ขั้นพ ้นฐานและแผนพัฒนาการศึกษาขั้นพ ้นฐาน พ.ศ. 2559–2562 ของส านักงานเขตพ ้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาชลบุรี เขต 3 เพ ่อใช้เป็นกรอบทิศทางการบริหารจัดการศึกษาขั้นพ ้นฐาน ในการขับเคล ่อนนโยบาย    
สู่การปฏิบัติ ตลอดจนการบูรณาการท างานร่วมกันระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และการก ากับ ติดตาม 
ประเมินผลการด าเนินงานของส านักงานเขตพ ้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 3 เพ ่อให้เกิดประสิทธิผล  
ในการพัฒนาการศึกษาขั้นพ ้นฐาน 

 ส  านักงานเขตพ  ้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 3 ขอขอบค ุณคณะท างานและผูม ีสวนเก ี่ยวของ     
ทุกทานที่ให้ความร่วมม อในการจัดท าแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 จนส าเร็จลุล่วงด้วยดีและ     
หวังเป็นอย่างยิ่งว่า จะได้ใช้เอกสารเล่มนี้เป็นเคร ่องม อขับเคล ่อนนโยบายให้เกิดการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของ
ส านักงานเขตพ ้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 3 ให้บรรลุเป้าหมายต่อไป  
 
      ส  านักงานเขตพ  ้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 3 
            ธันวาคม  2558 
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ส่วนที่ ๑ 
สภาพการจดัการศึกษา 

อ านาจหน้าที่ 
         ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำชลบุรี เขต ๓ อยู่ภำยใต้กำรก ำกับ ดูแลของส ำนักงำน
คณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน  มีภำรกิจด้ำนกำรส่งเสริมสนับสนุนกำรจัดกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำนตำมระเบียบ
บริหำรรำชกำรกระทรวงศึกษำธิกำร ดังนี้ 
  ๑.  จัดท ำนโยบำย แผนพัฒนำ และมำตรฐำนกำรศึกษำของเขตพ้ืนที่กำรศึกษำให้สอดคล้องกับนโยบำย  
มำตรฐำนกำรศึกษำ แผนกำรศึกษำ แผนพัฒนำกำรศึกษำข้ันพื้นฐำน และควำมต้องกำรของท้องถิ่น 
  ๒. วิเครำะห์กำรจัดตั้งงบประมำณเงินอุดหนุนทั่วไปของสถำนศึกษำ และหน่วยงำนในเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ 
และแจ้งกำรจัดสรรงบประมำณที่ได้รับให้หน่วยงำนข้ำงต้นรับทรำบ รวมทั้ง ก ำกับ ตรวจสอบ ติดตำมกำรใช้จ่ำย
งบประมำณของหน่วยงำนดังกล่ำว 
  ๓.  ประสำน ส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนำหลักสูตรท้องถิ่นร่วมกับสถำนศึกษำในเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ 
  ๔.  ก ำกับ ดูแล ติดตำม และประเมินผลสถำนศึกษำขั้นพ้ืนฐำนและในเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ 
  ๕.  ศึกษำ วิเครำะห์ วิจัย และรวมรวมข้อมูลสำรสนเทศด้ำนกำรศึกษำในเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ 
  ๖.  ประสำนกำรระดมทรัพยำกรด้ำนต่ำง ๆ รวมทั้งทรัพยำกรบุคคล เพ่ือส่งเสริมสนับสนุนกำรจัดและ
พัฒนำกำรศึกษำในเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ 
  ๗.  จัดระบบประกันคุณภำพกำรศึกษำ และประเมินผลสถำนศึกษำในเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ 
  ๘.  ประสำน ส่งเสริม สนับสนุน กำรจัดกำรศึกษำของสถำนศึกษำเอกชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
รวมทั้งบุคคล องค์กรชุมชน องค์กรวิชำชีพ สถำบันศำสนำ สถำนประกอบกำร และสถำบันอ่ืนที่จัดกำรศึกษำ    
รูปแบบที่หลำกหลำยในเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ 
  ๙.  ด ำเนินกำรและประสำน ส่งเสริม สนับสนุนกำรวิจัยและพัฒนำกำรศึกษำในเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ 
  ๑๐.  ประสำน ส่งเสริม กำรด ำเนินกำรของคณะอนุกรรมกำร และคณะท ำงำนด้ำนกำรศึกษำ 
  ๑๑.  ประสำนกำรปฏิบัติรำชกำรทั่วไปกับองค์กรหรือหน่วยงำนต่ำงๆ ทั้งภำครัฐ เอกชน และองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น ในฐำนะส ำนักงำนผู้แทนกระทรวงศึกษำธิกำรในเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ 
     ๑๒.  ปฏิบัติหน้ำที่เก่ียวกับกิจกำรภำยในเขตพ้ืนที่กำรศึกษำท่ีมิได้ระบุให้เป็นหน้ำที่ของหน่วยงำนใด 
โดยเฉพำะ หรือปฏิบัติงำนอื่นที่ได้รับมอบหมำย 
        โครงสร้างการบริหารงาน : ตำมประกำศกระทรวงศึกษำธิกำร เรื่อง กำรแบ่งส่วนรำชกำรภำยในส ำนักงำน
เขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำ โดยมีกำรแบ่งส่วนรำชกำร ดังนี้ 
 ๑)  กลุ่มอ ำนวยกำร         

๒)  กลุ่มบริหำรงำนบุคคล      
3)  กลุ่มบริหำรงำนกำรเงินและสินทรัพย์   
4)  กลุ่มนโยบำยและแผน      
5) กลุ่มส่งเสริมกำรจัดกำรศึกษำ       
6)  กลุ่มส่งเสริมสถำนศึกษำเอกชน    

          7) หน่วยตรวจสอบภำยใน       
8)  กลุ่มนิเทศ ติดตำม และประเมินผลกำรจัดกำรศึกษำ 

          9) ศูนย์เทคโนโลยีสำรสนเทศเพ่ือกำรศึกษำ 
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ส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำชลบุรี เขต ๓ 

       คณะกรรมการ       
เขตพื้นที่การศึกษา (กพท.) 

คณะอนุกรรมการเขตพื้นที่
การศึกษา (อ.ก.ค.ศ.) 

คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ
ประเมินผลและนิเทศการจัดการศึกษา     
                 (ก.ต.ป.น.) 
      

หน่วยตรวจสอบภำยใน  

กลุ่ม
อ ำนวยกำร  
- บริหาร   
  ทั่วไป 
- ประชา 
  สัมพันธ์ 
- ประสาน   
  งาน 

กลุ่ม
บริหำรงำน
กำรเงินและ
สินทรัพย์ 
- บริหาร 
  การเงิน 
- บริหาร  
  งานบัญช ี
- บริหาร  
  งานพัสดุ   
  และ  
  สินทรัพย์ 

สถำนศึกษำ จ ำนวน 8๑ โรงเรียน 

กลุ่ม
นโยบำย
และแผน 
- ธุรการ 
- ข้อมูล
สารสนเทศ 
- นโยบาย  
  และแผน 
- วิเคราะห์  
 งบประ  
  มาณ 
- ติดตาม
ประเมินผล 
 และ
รายงาน 
- เลขาน ุ
การคณะ 
กรรมการ
เขตพื้นท่ี 
 

กลุ่ม
ส่งเสริม
กำรจัด
กำรศึกษำ 
 - ธุรการ 
- ส่งเสริม 
  คุณภาพ 
  การจัด   
 การศึกษา 
- ส่งเสริม  
  กิจการ 
  นักเรียน 
- ส่งเสริม 
 สวัสดิการ 
- ส่งเสริม  
   กิจการ  
   พิเศษ 

กลุ่มนิเทศ ติดตำม 
และประเมินผล 
กำรจัดกำรศึกษำ 
- ธุรการ 
- พัฒนาหลักสูตร 
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน  
และกระบวนการเรียนรู ้
- วัดและประเมินผล 
  การศึกษา 
- ส่งเสริมและพัฒนา 
  สื่อนวัตกรรมฯ 
- นิเทศติดตามและ 
  ประเมินผล 
- ส่งเสริมพัฒนาระบบ  
  การประกัน 
  คุณภาพการศึกษา 
-เลขานุการ กตปน. 

ศูนย์เทคโนโลยีสำรสนเทศ
เพ่ือกำรศึกษำ  
- ธุรการ 
- งานระบบคอมพิวเตอร์  
  และเทคโนโลยีการสื่อสาร  
- งานบริการเทคโนโลย ี
  สารสนเทศ 
- งานสนับสนุนและ 
  ให้บริการจัดการเรยีนรู ้
 

กลุ่มส่งเสริมสถำนศึกษำเอกชน 
- ส่งเสรมิข้อมูลและสารสนเทศ 
- ส่งเสริมและเปลีย่นแปลงสถานศกึษา 
- ส่งเสริมการพัฒนาคณุภาพการศกึษา 
- ส่งเสริมการบรหิารงานบุคคล 
- ส่งเสริมด้านการอุดหนุนกองทุน
สวัสดิการ 

กลุ่ม
บริหำรงำน
บุคคล 
- ธุรการ 
- วางแผน  
  อัตรา  
  ก าลังและ  
  ก าหนด  
  ต าแหน่ง 
- สรรหา   
  และบรรจ ุ
  แต่งตั้ง 
- แต่งตั้ง   
  ย้าย โอน 
- บ าเหน็จ   
  ความชอบ 
- พัฒนา  
  บุคลากร 
- วินัยและ 
  นิติการ 
- เลขานุการ  
  อ.ก.ค.ศ. 
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ข้อมูลพื้นฐาน 
ตารางท่ี 1  ข้อมูลพื้นฐำนส ำนกังำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำชลบุรี เขต ๓ ปีงบประมำณ พ.ศ. 2559  

รำยกำร จ ำนวน หน่วย หมำยเหตุ 
1. สถำนศึกษำทัง้หมด    ๑61 โรงเรียน  
     1.๑ โรงเรียน สพป.                                     ๘1  โรงเรียน      
     1.๒ สถำนศึกษำเอกชน (ในระบบ)                   80  โรงเรียน 
1.2.1 เตรียมอนุบำล – มัธยมศึกษำตอนปลำย         59  โรงเรียน 
1.2.2 สอนคนพิกำร                                          3  โรงเรียน 
1.2.3 หลักสูตรนำนำชำติ                                    5  โรงเรียน 
1.2.4 ระดับอำชีวะ                                         13  โรงเรียน 

    

2.2.1 หยุดสอน
ชั่วครำว จ ำนวน  

2 โรงเรียน  
1) โรงเรียนอันดำ             
2) โรงเรียนวุฒิ

โชต ิ
2. นักเรียนทั้งหมดสังกัดโรงเรียนรัฐบำล  
    2.๑ ก่อนประถมศึกษำ                                 6,529  คน 
    2.๒ ประถมศึกษำ                                     25,925  คน 
    2.๓ มัธยมศึกษำตอนตน้                               5,078  คน 

37,532 คน   

3. นักเรียนทั้งหมดสังกัดโรงเรียนเอกชน   
    3.1 เตรียมอนุบำล                                      1,050  คน 
    3.2 ก่อนประถมศึกษำ                               16,249  คน 

74,946 คน  

    3.3 ประถมศึกษำ                                     29,287  คน      
    3.4 มัธยมศึกษำตอนตน้                               9,736  คน      
    3.5 มัธยมศึกษำตอนปลำย                            4,411  คน 
    3.6 ระดับอำชีวศึกษำ ปวช.                           8,050  คน 
    3.7 ระดับอำชีวศึกษำ ปวส.                           5,963  คน       

 

4. นักเรียนต่ำงสัญชำติ (โรงเรียนรัฐ)  626  คน   
5. นักเรียนพิกำรเรียนร่วมกับเด็กปกติ (โรงเรียนรัฐ)     446 คน  
6. นักเรียนด้อยโอกำสเรียนร่วมกับเด็กปกติ (โรงเรียนรัฐ) 27,323 คน  
7. ครูโรงเรยีนเอกชน  3,051 คน  
8. ข้ำรำชกำรครูที่ปฏิบัตงิำน  1,747 คน  
       8.1 ข้ำรำชกำรครู (รวมผูบ้ริหำรโรงเรียน)          1,552  คน    
       8.2 พนักงำนรำชกำร (พี่เลี้ยง 8+ผู้สอน 34)          42   คน         
       8.3 ครูวิกฤติ                                                34   คน        
       8.4 ครูพี่เลี้ยงเด็กพิกำร                                    20   คน    
       8.5 ครูวิทยำศำสตร์ – คณิตศำสตร์                     15   คน    
       8.6 ครูงบประมำณไทยเข้มแข็ง (SP2)                  28   คน    
       8.7 ครูธุรกำร                                               56   คน    
10. ลูกจ้ำงประจ ำ  45 คน  
    10.1 พนักงำนบริกำร/นักกำรภำรโรง                     44  คน           
    10.2 พนักงำนขับรถ                                           1  คน    
11. ลูกจ้ำงชั่วครำว 32 คน  
     11.1 นักกำรภำรโรงงบประมำณไทยเข้มแข็ง (SP2)    18  คน    
     11.2 นักกำรภำรโรงงบประมำณ                           14  คน    

ที่มำ :  ข้อมูลสำรสนเทศทำงกำรศึกษำ ปีกำรศึกษำ ๒๕๕8 (ข้อมูล ณ วันที่  10 มิถุนำยน ๒๕๕8) 
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ข้อมูลโรงเรียน 
ตารางท่ี 2  จ ำนวนโรงเรียน จ ำแนกตำมระดบัชัน้ที่เปิดสอน ปีกำรศึกษำ 2558  

อนุบำล 1 – ป.6 อนุบำล 1 – ม.3 ป.1 – ป.6 ป.1 – ม.3 อนุบำล 1 – ม.3 ก่อนประถม-
ประถมศึกษำ 

ขยำย
โอกำส 

รวม
ท้ังหมด 

53 23 3 2 23 76 25 81 
ที่มำ :  http://www.bopp-obec.info/ สรุปข้อมูลสำรสนเทศทำงกำรศึกษำ ปีกำรศึกษำ 2558 (ข้อมูล ณ 10  มิถุนำยน  2558) 

ตารางท่ี 3  จ ำนวนโรงเรียน จ ำแนกตำมจ ำนวนนักเรียน ปีกำรศึกษำ 2558 
ขนำดโรงเรียน จ ำนวน 

ขนำดที่ 1  นักเรียน 40 - 60 คน  (ขนำดเล็ก/บ้ำนระเวิง 60)  1 
              นักเรียน 61 - 80 คน  (ขนำดเล็ก/ บ้ำนเนนิตอง 78)  1 
              นักเรียน 81 - 100 คน  (ขนำดเล็ก/บ้ำนนอก 96) 1 
              นักเรียน 101 - 120 คน  (ขนำดเล็ก/วัดเวฬวุนำรำม 116, บ้ำนทำงตรง 113) 2 
ขนำดที่ 2  นักเรียน 121 - 200 คน 14 
ขนำดที่ 3  นักเรียน 201 - 300 คน 13 
ขนำดที่ 4  นักเรียน 301 - 499 คน 19 
ขนำดที่ 5  นักเรียน 500 - 1,499 คน 29 
ขนำดที่ 6  นักเรียน 1,500 - 2,499 คน (ใหญ่พิเศษ/บ้ำนเนนิพลับหวำน) 1 

ที่มำ :  http://www.bopp-obec.info/ สรุปข้อมูลสำรสนเทศทำงกำรศึกษำ ปีกำรศึกษำ 2558 (ข้อมูล ณ 10  มิถุนำยน  2558) 

ข้อมูลนักเรียน 
ตารางท่ี 4  แสดงจ ำนวนนักเรียนในสังกัด แยกตำมเพศ ชั้นเรียน ห้องเรียน และอัตรำส่วนนักเรียน : ห้อง   

ชั้น 
จ ำนวนนักเรียน จ ำนวน อัตรำส่วน 

ชำย หญิง รวม ห้องเรียน นักเรียน : ห้อง 
อนุบำลปีที่  1 
อนุบำลปีที่  2 

1,684 
1,734 

1,558 
1,553 

3,242 
3,287 

117 
121 

27.71 
27.17 

รวม 3,418    3,111    6,529     238       27.44 
ประถมศึกษำปีที่  1 
ประถมศึกษำปีที่  2 
ประถมศึกษำปีที่  3 
ประถมศึกษำปีที่  4 
ประถมศึกษำปีที่  5 
ประถมศึกษำปีที่  6 

2,518 
2,309 
2,251 
2,205 
2,327 
2,080 

2,216 
2,070 
1,939 
2,029 
2,100 
1,881 

 4,734 
4,379 
4,190 
4,234 
4,427 
3,961  

141 
135 
129 
133 
129 
125 

33.57 
32.44 
32.48 
31.84 
34.32 
31.69 

รวม 13,690 12,235 25,925 792 32.73 
มัธยมศึกษำปีที่  1 
มัธยมศึกษำปีที่  2 
มัธยมศึกษำปีที่  3 

1,062 
968 
762 

771 
781 
734 

1,833 
1,749 
1,496 

50 
48 
47 

36.66 
36.44 
31.83 

รวม 2,792 2,286 5,078 145 35.02 
รวมทั้งสิ้น 19,900 17,632 37,532 1,175 31.94 

ที่มำ :  ข้อมูลสำรสนเทศทำงกำรศึกษำ  ปีกำรศึกษำ 2558  (ข้อมูล  ณ 10 มิถุนำยน  2558) 

http://www.bopp-obec.info/
http://www.bopp-obec.info/
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ตารางท่ี 5 จ ำนวนนักเรียนพิกำรเรียนร่วม จ ำแนกตำมประเภทควำมพิกำร ปีกำรศึกษำ 2558 

ระดับชั้น 
ควำมบกพร่อง รวม

ทั้งสิ้น กำร
เห็น 

กำร 
ได้ยิน 

สต ิ
ปัญญำ 

ร่ำงกำย/
สุขภำพ 

กำร
เรียนรู ้

กำรพูด/
ภำษำ 

พฤติกรรม
/อำรมณ ์

ออทิสติก พิกำร
ซ้อน 

ก่อน
ประถมศึกษำ 0 2 10 0 3 2 1 3 0 21 

ประถมศึกษำ 6 7 48 0 192 7 22 44 5 331 
มัธยมศึกษำ
ตอนต้น 0 1 7 0 39 1 0 2 0 50 

รวม 6 10 65 0 234 10 23 49 5 402 

ที่มำ :  http://www.bopp-obec.info/ สรุปข้อมูลสำรสนเทศทำงกำรศึกษำ ปีกำรศึกษำ 2558 (ข้อมูล ณ 10  มิถุนำยน  2558) 

ตารางที่ 6  จ ำนวนนักเรียนดอ้ยโอกำส จ ำแนกตำมประเภทและเพศ ปีกำรศึกษำ 2558 

เพศ 

เด็กถูก
บังคับให้

ขำย
แรงงำน 

เด็กใน
ธุรกิจ
ทำง
เพศ 

เด็กถูก
ทอดทิ้ง 

เด็กใน
สถำน
พินิจ 

เด็ก
เร่ 

ร่อน 

ผลกระ
ทบจำก

โรค
เอดส ์

ชน
กลุ่ม
น้อย 

เด็กที่
ถูก
ท ำ
ร้ำย 

เด็ก
ยำกจน 

เด็กที่มี
ปัญหำยำ
เสพติด 

อื่น ๆ รวมทั้งสิ้น 

ชำย 1 0 89 17 1 0 9 13 13,774 5 607 14,516 
หญิง 1 0 16 1 3 0 6 6 12,256 5 513 12,807 
รวม 2 0 105 18 4 0 15 19 26,030 10 1,120 27,323 

ที่มำ :  http://www.bopp-obec.info/ สรุปข้อมูลสำรสนเทศทำงกำรศึกษำ ปีกำรศึกษำ 2558 (ข้อมูล ณ 10  มิถุนำยน  2558) 

ตารางที่ 7 จ ำนวนนักเรียนออกกลำงคัน จ ำแนกตำมสำเหตุและเพศ ปีกำรศึกษำ 2557 

เพศ 
สำเหตุ รวมออก

กลำงคัน ฐำนะ
ยำกจน 

มีปัญหำ
ครอบครัว 

สมรส
แล้ว 

มีปัญหำใน
กำรปรับตัว 

ต้องคดี
ถูกจับ 

เจ็บป่วย 
อุบัติเหต ุ

อพยพตำม
ผู้ปกครอง 

หำเลี้ยง
ครอบครัว 

กรณี
อื่น ๆ 

ชำย 0 1 0 10 0 1 3 0 0 15 
หญิง 0 2 1 0 0 1 3 0 0 7 
รวม 0 3 1 10 0 2 6 0 0 22 

ที่มำ :  http://www.bopp-obec.info/ สรุปข้อมูลสำรสนเทศทำงกำรศึกษำ ปีกำรศึกษำ 2558 (ข้อมูล ณ 10  มิถุนำยน  2558) 

ตารางที่ 8 จ ำนวนนักเรียนที่ไมผ่่ำนกำรตัดสินกำรประเมิน จ ำแนกตำมเกณฑ์รำยเขตพื้นที่ ปีกำรศึกษำ 2557   
จ ำนวนนักเรียนท่ีไม่ผำ่นกำรตดัสนิกำรประเมิน 1 เกณฑ ์ นักเรียนท่ีไม่ผ่ำนกำรตดัสินประเมนิมำกกว่ำ 1 เกณฑ ์ รวม

นักเรียน
ที่ไม่ผ่ำน
เกณฑ ์

กำรประเมิน 
8 กลุ่มสำระ 

กำรอำ่น คิด 
วิเครำะห์
และเขียน 

คุณลักษณะที่
พึงประสงค์
ของโรงเรียน 

กิจกรรม
พัฒนำ
ผู้เรยีน 

2 เกณฑ ์ 3 เกณฑ ์ 4 เกณฑ ์

108 2 2 0 257 21 328 718 

ที่มำ :  http://www.bopp-obec.info/ สรุปข้อมูลสำรสนเทศทำงกำรศึกษำ ปีกำรศึกษำ 2558 (ข้อมูล ณ 10  มิถุนำยน  2558) 

ตารางที่ 9 ข้อมูลตรวจพินิจนักเรียน จ ำแนกรำยเขตพื้นที่ ปีกำรศึกษำ 2557   
นักเรียนต้นปี  
(10 ม.ิย.57) 

ย้ำยมำเรียน
ระหว่ำงป ี

ย้ำยไปเรียนโรงเรยีน
อื่นระหว่ำงป ี

ออก
กลำงคัน 

จ ำหน่ำย
/ตำย 

นักเรียนในวัน
สิ้นปีกำรศึกษำ 

ไม่ผำ่น
เกณฑ ์

เลื่อนช้ัน 

35,833 1,814 2,281 22 130 35,214 718 34,496 

ที่มำ :  http://www.bopp-obec.info/ สรุปข้อมูลสำรสนเทศทำงกำรศึกษำ ปีกำรศึกษำ 2558 (ข้อมูล ณ 10  มิถุนำยน  2558) 

 

http://www.bopp-obec.info/
http://www.bopp-obec.info/
http://www.bopp-obec.info/
http://www.bopp-obec.info/
http://www.bopp-obec.info/
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ข้อมูลครูและบุคลากรทางการศึกษา 
ตารางที่ 10  จ ำนวนข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ จ ำแนกตำมภำรกิจ  

ที ่ กลุ่ม 
บุคลำกรทำงกำรศึกษำ วุฒิกำรศึกษำ 

สพป. 
ชบ.3 

ไปช่วย 
รำชกำร 

รวม ปริญญำ 
เอก 

ปริญญำ 
โท 

ปริญญำ 
ตร ี

ต่ ำกว่ำ
ปริญญำตร ี

1 ผู้อ ำนวยกำรฯ 1 - 1 - 1 - - 
2 รองผู้อ ำนวยกำรฯ 5 - 5 1 4 - - 
3 กลุ่มอ ำนวยกำร 6 - 6 - 2 4 - 
4 กลุ่มกำรเงินและบริหำรสินทรัพย ์ 7 - 7 - 2 5 - 
5 กลุ่มบรหิำรงำนบุคคล 12 - 12 - 4 8 - 
6 กลุ่มนโยบำยและแผน 7 - 7 - 2 5 - 
7 กลุ่มส่งเสรมิกำรจดักำรศึกษำ 8 - 8 - 3 5 - 
8 กลุ่มส่งเสรมิสถำนศึกษำเอกชน 3 - 3 - 3 - - 
9 กลุ่มนิเทศ ติดตำมและประเมินผลกำรจัดกำรศึกษำ 11 - 11 1 10 - - 

10 หน่วยตรวจสอบภำยใน 2 - 2 - 1 1 - 
11 ลูกจ้ำงประจ ำ (พนักงำนขับรถ) 2 - 2 - - - 2 
12 ลูกจ้ำงช่ัวครำว (ยำม) 1 - 1 - - - 1 
13 ลูกจ้ำงช่ัวครำว (ท ำควำมสะอำด) 1 - 1 - - - 1 

รวม 66 - 66 2 32 28 4 

ทีม่ำ :  ข้อมูลสำรสนเทศทำงกำรศึกษำ ปีกำรศึกษำ 2558 (ข้อมูล ณ 1 ตุลำคม  2558) 

ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
จำกผลกำรประเมินคุณภำพผู้เรียนระดับชำติขั้นพ้ืนฐำน (O-NET) ในปีกำรศึกษำ 2557 ของนักเรียน 

ชั้นประถมศึกษำปีที่ 6 และชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 3 ในวิชำหลัก 5 กลุ่มสำระวิชำ ได้แก่ ภำษำไทย คณิตศำสตร์ 
วิทยำศำสตร์ สังคมศึกษำ และภำษำอังกฤษ มีผลคะแนนที่ได้คะแนนเฉลี่ยสูงกว่ำร้อยละ 50  
ตารางท่ี 11  แสดงกำรเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียน (O-NET) ระดับชั้นประถมศึกษำปีที่ ๖ ปีกำรศึกษำ ๒๕๕7   
                  จ ำแนกรำยวชิำที่ได้คะแนนสงูสุดและต่ ำสุด (เฉพำะโรงเรียนรัฐ)   

คะแนน 
วิชำ 

คะแนน (O-NET)  ระดับชั้นประถมศึกษำปีที่ 6 
คะแนนเฉลี่ย คะแนนสงูสุด โรงเรียน คะแนนต่ ำสุด โรงเรียน 

ภำษำไทย 43.30 54.53 วัดเขำคันธมำทน ์ 34.38 บ้ำนเขำคนัทรง 
คณิตศำสตร ์ 34.40 61.25 วัดเวฬุวนำรำม 23.00 บ้ำนห้วยกรุ 
วิทยำศำสตร ์ 39.58 52.55 วัดเขำคันธมำทน ์ 31.48 บ้ำนเขำคนัทรง 
สังคมศึกษำ 48.31 62.53 วัดพิบูลสัณหธรรม 39.89 ห้วยใหญ่ 
ภำษำอังกฤษ 30.64 42.73 วัดรังษีสุทธำวำส 23.13 บ้ำนหบุบอน 

   ที่มำ : ผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียนของโรงเรียนในสังกัด ส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศกึษำชลบุรี เขต 3 ปกีำรศึกษำ 2557 
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ตารางที ่12  แสดงกำรเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียน (O-NET) ระดับชัน้มัธยมศึกษำปทีี่ 3 ปีกำรศึกษำ ๒๕๕7    
                 จ ำแนกรำยวชิำทีไ่ด้คะแนนสูงสุดและต่ ำสดุ (เฉพำะโรงเรียนรัฐ)   

คะแนน 
วิชำ 

คะแนน (O-NET) ระดับชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 3 
คะแนนเฉลี่ย คะแนนสงูสุด โรงเรียน คะแนนต่ ำสุด โรงเรียน 

ภำษำไทย 32.83 38.01 วัดแหลมฉบัง 28.01 บ้ำนเขำคนัทรง 
คณิตศำสตร ์ 25.17 28.90 บ้ำนเนินพลับหวำน 22.33 บ้ำนหบุบอน 
วิทยำศำสตร ์ 35.29 40.13 วัดหนองเกตุใหญ่ 30.17 บ้ำนหบุบอน 
สังคมศึกษำ 44.04 47.58 ชุมชนบ้ำนบำงเสร ่ 36.80 บ้ำนเขำคนัทรง 
ภำษำอังกฤษ 24.96 27.30 วัดสุกรีย์บุญญำรำม 22.50 บ้ำนหบุบอน 

  ที่มำ : ผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียนของโรงเรียนในสังกัด ส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศกึษำชลบุรี เขต 3 ปกีำรศึกษำ 2557 

 

เมื่อเปรียบเทียบผลกำรประเมินคุณภำพผู้เรียนระดับชำติขั้นพื้นฐำน (O-NET) ปีกำรศึกษำ 2553 –  
2557 ของนักเรียนชั้นประถมศึกษำปีที่ 6 และชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 3 ในวิชำหลัก 5 กลุ่มสำระวิชำ ได้แก่ ภำษำไทย 
คณิตศำสตร์ วิทยำศำสตร์ สังคมศึกษำ และภำษำอังกฤษ ปรำกฏว่ำ 

1.  ผลสัมฤทธิ์ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ในปีการศึกษา 2553 - 2557 
พบว่ำผลกำรประเมินคุณภำพผู้เรียนระดับชำติขั้นพ้ืนฐำน (O-NET) ในปีกำรศึกษำ 2556 เทียบ 

กับปีกำรศึกษำ 2557  วิชำภำษำไทย วิชำวิทยำศำสตร์ วิชำสังคมศึกษำ และวิชำภำษำอังกฤษ มีคะแนนเพิ่มข้ึน 
1.53, 5.28 12.63 และ 1.68 ตำมล ำดับ ยกเว้นวิชำคณิตศำสตร์ มีคะแนนลดลง - 1.75 ค่ำเฉลี่ย 5 กลุ่มสำระ
วิชำหลัก มีคะแนนเพ่ิมขึ้น 3.87  

ตารางที ่13  แสดงกำรเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียน (O-NET) ระดับชั้นประถมศึกษำปีที่ ๖ ปีการศึกษา ๒๕๕3 – 
                 ๒๕๕7  จ ำแนกรำยวิชำ (เฉพำะโรงเรยีนรัฐ)     

คะแนน 
 

วิชำ 

คะแนนเฉลีย่ร้อยละ/ปีกำรศึกษำ ๒๕๕3- 
๒๕๕4
เพิ่ม/ลด 

๒๕๕4- 
๒๕๕5
เพิ่ม/ลด 

๒๕๕5- 
๒๕๕6
เพิ่ม/ลด 

๒๕๕6- 
๒๕๕7
เพิ่ม/ลด 2553 ๒๕๕๔ ๒๕๕5 ๒๕๕6 ๒๕๕7 

ภำษำไทย ๒๙.๙๔ ๔๗.๔๗ 42.42 41.77 43.30 +๑๗.๕๓ - 5.05 - 0.65 + 1.53 

คณิตศำสตร์ ๓๒.๑๔ ๔๗.๑๙ 30.81 36.15 34.40 +๑๕.๐๕ - 16.38 + 5.34 - 1.75 

วิทยำศำสตร์ ๔๐.๑๘ ๓๗.๑๖ 33.92 34.30 39.58 - ๓.๐๒ - 3.24 + 0.38 + 5.28 

สังคมศึกษำ ๔๓.๗๑ ๔๘.๕๑ 41.50 35.68 48.31 + ๔.๘๐ - 7.01 - 5.82 +12.63 
ภำษำอังกฤษ ๑๙.๗๗ ๓๓.๙๕ 31.65 28.96 30.64 +๑๔.๑๘ - 2.30 - 2.69 +1.68 

เฉลี่ย ๕ กลุ่มสำระ ๓๓.๑๕ ๔๒.๘๖ 36.06 35.37 39.25 + ๙.๗๑  - 6.80   - 0.69 +3.87 

  ที่มำ : รำยงำนผลกำรด ำเนินงำนตำมกลยุทธ์ของ ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๕7  

2.  ผลสัมฤทธิ์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3  ในปีการศกึษา 2553 - 2557 
  พบว่ำผลกำรประเมินคุณภำพผู้เรียนระดับชำติขั้นพ้ืนฐำน (O-NET) ในปีกำรศึกษำ 2556     

เทียบกับปีกำรศึกษำ 2557 วิชำวิทยำศำสตร์ และวิชำสังคมศึกษำ มีคะแนนเพิ่มข้ึน 0.87 และ 8.58 ตำม   
ล ำดับ ส่วนวิชำภำษำไทย วิชำคณิตศำสตร์ และวิชำภำษำอังกฤษ มีคะแนนลดลง – 7.69, - 0.28 และ - 2.43 
ตำมล ำดับค่ำเฉลี่ย 5 กลุ่มสำระวิชำหลัก มีคะแนนลดลง -0.172  
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ตารางที ่14  แสดงกำรเปรียบเทียบผลผลสัมฤทธิท์ำงกำรเรียน (O-NET) ระดับชัน้มัธยมศึกษำปีที่ ๓ ปีกำรศึกษำ ๒๕๕3 –       
                 ๒๕๕7 จ ำแนกรำยวิชำ (เฉพำะโรงเรียนรัฐ)        

คะแนน 
วิชำ 

คะแนนเฉลีย่ร้อยละ/ปีกำรศึกษำ ๒๕๕3-
๒๕๕4
เพิ่ม/ลด 

๒๕๕4–
๒๕๕5 
เพิ่ม/ลด 

๒๕๕5–
๒๕๕6 
เพิ่ม/ลด 

๒๕๕6–
๒๕๕7 
เพิ่ม/ลด ๒๕๕3 ๒๕๕4 ๒๕๕5 ๒๕๕6 ๒๕๕7 

ภำษำไทย ๔๒.๑๐ ๔๕.๕๖ 52.31 40.52 32.83 +๘.๑๓ +๒.๒๐ +6.75 - 7.69 
คณิตศำสตร ์ ๒๒.๖๙ ๒๙.๒๖ 23.69 25.45 25.17  -๕.๗๒ +๕.๐๕ - 5.57 - 0.28 
วิทยำศำสตร ์ ๒๘.๐๒ ๒๙.๖๘ 31.16 34.42 35.29 - ๓.๐๕ +๐.๙๐ +1.48 +0.87 
สังคมศึกษำ ๓๘.๘๐ ๓๙.๔๘ 42.43 35.46 44.04  -๓.๑๒ -๒.๖๐ +2.95 + 8.58 
ภำษำอังกฤษ ๑๘.๒๑ ๒๗.๘๒ 25.39 27.30 24.96 -๑๑.๙๓ +๑๑.๕๗ - 2.43 - 2.34 
เฉลี่ย ๕ กลุ่มสำระ ๒๙.๙๖ ๓๔.๓๖ 35.00 32.63 32.46  -๓.๑๔ +๓.๔๒ +0.64 -0.172 

  ที่มำ : รำยงำนผลกำรด ำเนินงำนตำมกลยุทธ์ของ ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๕7 

ผลการด าเนินงาน   
 ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำชลบุรี เขต 3 ด ำเนินกำรจัดกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำนโดยมุ่งพัฒนำ
คุณภำพและมำตรฐำนกำรศึกษำ ปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม บนพื้นฐำนควำมเป็นไทยและวิถีชีวิตตำมหลักปรัชญำ
ของเศรษฐกิจพอเพียง ขยำยโอกำสทำงกำรศึกษำให้ทั่วถึง ครอบคลุมผู้เรียนให้ได้รับโอกำสในกำรพัฒนำเต็มตำม
ศักยภำพ รวมถึงกำรพัฒนำครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำทั้งระบบ และพัฒนำประสิทธิภำพกำรบริหำรจัดกำรศึกษำ  
ตำมหลักธรรมำภิบำล กระจำยอ ำนำจทำงกำรศึกษำ เน้นกำรมีส่วนร่วมจำกทุกภำคส่วน สรุปผลกำรด ำเนินงำน ดังนี้ 

๑. ด้านคุณภาพการศึกษา  
1.1   การประประเมินคุณภาพภายนอกของสถานศึกษา รอบสาม 
       ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำชลบุรี เขต 3 มีโครงกำรแทรกแซงช่วยเหลือเพ่ือพัฒนำ 

ระบบกำรประกันคุณภำพกำรศึกษำ โดยรวบรวมผลกำรประเมินคุณภำพภำยนอกสถำนศึกษำ รอบสำม จำกส ำนักงำน
รับรองมำตรฐำนและประเมินคุณภำพกำรศึกษำ องค์กำรมหำชน (สมศ.) เพ่ือเป็นแนวทำงด ำเนินกำรพัฒนำ ดังนี้ 
ตารางที่ 15  ผลกำรประเมินคณุภำพภำยนอกของสถำนศึกษำ รอบสำม พ.ศ. 2554 – 2558 
โรงเรียน
ทั้งหมด 

ประ 
เมิน 

ผ่ำนกำรประเมิน 
ไม่ผ่ำน หมำยเหตุ ดีมำก ด ี พอใช้ รวม 

81 81 3 63 1 67 14  - ไมผ่่ำนตัวบ่งช้ีที่ 5  จ ำนวน 13 โรงเรียน   
1) โรงเรียนบ้ำนเขำคันทรง   2) โรงเรียนบ้ำนสุรศักดิ์   
3) โรงเรยีนวัดบ้ำนนำ  4) โรงเรยีนบ้ำนหุบบอน 
5) โรงเรยีนบ้ำนระเวิง  6) โรงเรียนวัดอัมพวัน   
7) โรงเรยีนบ้ำนทำงตรง  8) โรงเรียนบ้ำนวังค้อ  
9) โรงเรยีนบ้ำนทุ่งกรำด 10) โรงเรียน  บ้ำนบำงละมุง 
11) โรงเรียนวดัเวฬุวนำรำม  12) โรงเรียนบ้ำนชำกนอก   
13) โรงเรียนบำ้นทุ่งกลม   
 - ไม่ผ่ำนตัวบ่งช้ีที่ 7, 8, 9, 10, และ 12 จ ำนวน  
1  โรงเรยีน ได้แก่ โรงเรยีนบ้ำนบงึ (ศรีรำชำ) 
 - ผ่ำนกำรประเมินระดับ ดมีำก จ ำนวน 3 โรงเรยีน ได้แก่     
1) โรงเรยีนบ้ำนสันติคำม  2) โรงเรียนบ้ำนนอก  
3) โรงเรยีนวัดนำจอมเทียน 

100 100 3.70 77.78 1.24 82.72 17.28  
ที่มำ : รำยงำนสรุปผลกำรประเมินคุณภำพภำยนอกรอบสำม (พ.ศ.2554 – 2558) ที่ได้รับผลกำรประเมินอยำ่งเป็นทำงกำรจำก สมศ. 
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1.2  การประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา 
      ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำชลบุรี เขต 3 ได้ด ำเนินกำรส่งเสริม สนับสนุนสถำนศึกษำ 

ให้มีกำรพัฒนำระบบกำรประกันคุณภำพภำยในสถำนศึกษำที่เข้มแข็ง โดยสถำนศึกษำมีกำรพัฒนำระบบกำรประกัน
คุณภำพภำยในดีขึ้น นับแต่ปีกำรศึกษำ 2554 – 2558 สถำนศึกษำมีผลกำรประเมินคุณภำพภำยในระดับดีเยี่ยม 
เพ่ิมข้ึน ระดับดีมำกและดีลดลง ซึ่งบ่งบอกถึงกำรพัฒนำคุณภำพสถำนศึกษำอย่ำงต่อเนื่อง ปรำกฏผลงำน ดังนี้ 
 ตารางที่ 16  ผลกำรประเมินคุณภำพภำยใน ปีกำรศึกษำ 2554 - 2558 

            ระดับ 
ปีกำรศึกษำ 

ผลกำรประเมิน (จ ำนวนโรงเรยีน) 
หมำยเหตุ 

ดี ดีมำก ดีเย่ียม รวม 
2558 4 23 54 81  

  ที่มำ : รำยงำนสรุปผลกำรประเมินคุณภำพภำยนอกรอบสำม (พ.ศ.2554 – 2558) ที่ได้รับผลกำรประเมินอยำ่งเป็นทำงกำรจำก สมศ. 

1.3  การจัดตั้งศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้ 
            ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำชลบุรี เขต 3 ได้คัดเลือกโรงเรียนเพ่ือเป็นศูนย์พัฒนำ     

กลุ่มสำระกำรเรียนรู้ 8 กลุ่มสำระ และ 1 กิจกรรมพัฒนำผู้เรียน รวม 19 ศูนย์ โดยใช้โรงเรียนของผู้อ ำนวยกำร
โรงเรียนที่ได้รับเลือกเป็นประธำนกรรมกำรศูนย์ เป็นที่ตั้งของศูนย์เครือข่ำย/ศูนย์พัฒนำวิชำกำร และจัดตั้งกลุ่ม
เครือข่ำยส่งเสริมประสิทธิภำพกำรจัดกำรศึกษำ  ดังนี้คือ 
ตารางที่ 17  ประธำนกรรมกำรกลุ่มเครือข่ำยส่งเสริมประสทิธภิำพกำรจัดกำรศึกษำ จ ำแนกตำมระดับกำรศึกษำ 
ล ำดับ ต ำแหน่ง ระดับกำรศึกษำ ผู้ด ำรงต ำแหน่ง 

1 ประธำนคณะกรรมกำรบริหำรเครอืข่ำย 
ส่งเสริมประสิทธิภำพกำรจัดกำรศกึษำ 

ปฐมวัย ผู้อ ำนวยกำรโรงเรยีนอนุบำลบ้ำนบำงพระ 

2 ประธำนคณะกรรมกำรบริหำรเครอืข่ำย 
ส่งเสริมประสิทธิภำพกำรจัดกำรศกึษำ 

ประถมศึกษำ ผู้อ ำนวยกำรโรงเรยีนวัดรังษีสุทธำวำส 

3 ประธำนคณะกรรมกำรบริหำรเครอืข่ำย 
ส่งเสริมประสิทธิภำพกำรจัดกำรศกึษำ 

มัธยมศึกษำ ผู้อ ำนวยกำรโรงเรยีนวัดมโนรม 

 

ตารางที่ 18 โรงเรียนที่เปน็ศูนย์พัฒนำกลุ่มสำระกำรเรียนรู้ ส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำชลบุรี เขต 3  
ศูนย์พัฒนำกลุ่มสำระกำรเรียนรู้ ระดับปฐมวัย ระดับประถมศึกษำ ระดับมัธยมศึกษำ 

ปฐมวัย ร.ร.อนุบำลบ้ำนบำงพระ             -              - 
ภำษำไทย             - ร.ร.บริษัทไทยกสิกรสงเครำะห ์ ร.ร.วัดหนองเกตุน้อย 
คณิตศำสตร ์             - ร.ร.บ้ำนอ ำเภอ ร.ร.ชุมชนบ้ำนบำงเสร ่
วิทยำศำสตร ์             - ร.ร.บ้ำนขลอด ร.ร.วัดมโนรม 
สังคมศึกษำศำสนำและวฒันธรรม             - ร.ร.อนุบำลบ้ำนเตำถ่ำน ร.ร.วัดโป่ง 
สุขศึกษำและพลศึกษำ             - ร.ร.ชุมชนวัดเขำไม้แก้ว ร.ร.บ้ำนห้วยกุ่ม 
ศิลปะ             - ร.ร.วัดเขำโพธิ์ทอง ร.ร.วัดสุทธำวำส 
กำรงำนอำชีพและเทคโนโลย ี             - ร.ร.บ้ำนบ่อวิน ร.ร.บ้ำนทุ่งคำ 
ภำษำตำ่งประเทศ             - ร.ร.วัดรังษีสุทธำวำส ร.ร.บ้ำนสัตหีบ 
กิจกรรมพัฒนำผู้เรียน             - ร.ร.บ้ำนตะเคียนเตี้ย ร.ร.บ้ำนเขำคันทรง 
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1.4  การจัดตั้งกลุ่มโรงเรียน 
 ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำชลบุรี เขต 3 ได้ด ำเนินกำรจัดท ำและประกำศใช้ระเบียบ 

ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำชลบุรี เขต 3 ว่ำด้วยกลุ่มโรงเรียน พ.ศ. 2557  และจัดตั้งกลุ่มโรงเรียน  
ประกอบด้วยโรงเรียนภำยในกลุ่มโรงเรียน ๆ ละ 7 – 10 โรงเรียน ทั้งหมด 11 กลุ่มโรงเรียน มีผู้บริหำรโรงเรียน 
ภำยในกลุ่มโรงเรียนเป็นคณะกรรมกำรโดยต ำแหน่ง  และแต่งตั้งรองผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ
ประถมศึกษำชลบุรี เขต 3 ท ำหน้ำที่ก ำกับ ดูแล รับผิดชอบกลุ่มโรงเรียน เพ่ือให้บริหำรจัดกำรศึกษำข้ันพ้ืนฐำน       
ทั้งด้ำนงำนวิชำกำร ด้ำนงบประมำณ ด้ำนกำรบริหำรบุคคล และด้ำนกำรบริหำรทั่วไป ให้มีควำมคล่องตัวในระดับ  
กลุ่มโรงเรียน และระดับสถำนศึกษำ เกิดกำรมีส่วนร่วม สร้ำงควำมสำมัคคี ช่วยเหลือเกื้อกูล และเกิดกำรแลกเปลี่ยน
เรียนรู้ซึ่งกันและกัน ร่วมขับเคลื่อนนโยบำยกำรจัดกำรศึกษำข้ันพ้ืนฐำนสู่กำรปฏิบัติอย่ำงมีประสิทธิภำพ อีกทั้งได้มี
กำรสรรหำครูวิชำกำรกลุ่มโรงเรียนทุกกลุ่มสำระกำรเรียนรู้ กำรศึกษำระดับปฐมวัย และกิจกรรมพัฒนำผู้เรียนโดย 
กลุ่มโรงเรียนหนึ่งจะมีครูวิชำกำรกลุ่มโรงเรียนตั้งแต่ 10 คน ขึ้นไป เพื่อท ำหน้ำที่ร่วมพัฒนำ และยกระดับคุณภำพ
กำรศึกษำข้ันพ้ืนฐำน ของส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำชลบุรี เขต 3        

ตารางที่ 19  กำรจัดตั้งกลุ่มโรงเรียน จ ำแนกโรงเรียนเปน็รำยอ ำเภอ ตั้งแต่ปีกำรศึกษำ 2557 
ล ำ 
ดับ 

กลุ่ม 
โรงเรียน 

ผู้ก ำกับ ดูแล 
รับผิดชอบ 

รำยชื่อโรงเรียน 

1 ศรีรำชำ 
1 

นำยจักรพงศ์ 
สุวรรณรัศมี 

1) วัดใหม่เนินพะยอม  2) วัดมโนรม  3) วัดหนองคล้ำ  4) วัดแหลมฉบัง 
5) บริษัทไทยกสิกรสงเครำะห์  6) บ้ำนชำกยำยจีน  7) วดับ้ำนนำ 

2 ศรีรำชำ 
2 

นำยจักรพงศ์ 
สุวรรณรัศมี 

1) บ้ำนเขำคันทรง  2) บ้ำนสุรศักดิ์  3) บ้ำนเนินตอง  4) บ้ำนหุบบอน     
5) บ้ำนระเวิง   6) บ้ำนพันเสด็จนอก   7) บ้ำนเขำหิน   

3 ศรีรำชำ 
3 

นำยศุภมิตร 
ศิรกัณฑะมำกุล 

1) บ้ำนบึง(ศรีรำชำ)    2) วัดอัมพวัน   3) บ้ำนหนองปรือ    
4) วัดจุกกะเฌอ  5) บ้ำนวังค้อ  6) บ้ำนเขำตะแบก  7) บ้ำนบ่อวิน      

4 ศรีรำชำ 
4 

นำยศุภมิตร 
ศิรกัณฑะมำกุล 

1) วัดนำพร้ำว   2) วัดพิบูลสัณหธรรม   3) วัดรังษีสุทธำวำส   
4) วัดพระประทำนพร   5) วดัวังหิน   6) บ้ำนเขำดิน   7) วัดหนองขำม 

5 ศรีรำชำ 
5 

นำยศุภมิตร 
ศิรกัณฑะมำกุล 

1) อนุบำลบ้ำนบำงพระ   2) บ้ำนห้วยกรุ    3) วัดตโปทำรำม   
4) บ้ำนห้วยกุ่ม   5) วัดเขำฉลำก   6) บ้ำนทำงตรง   7) บ้ำนโค้งดำรำ 

6 บำงละมุง 
1 

นำยเอกวัสส์ 
อุษณีษ์พันธุ์ 

1 ) วัดหนองเกตุใหญ่    2) บ้ำนทุ่งกรำด    3) บ้ำนบำงละมุง   
4) อนุบำลบำงละมุง   5) วัดเวฬุวนำรำม   6) วัดสุกรีย์บุญญำรำม    
7) บ้ำนโรงหีบ  8) บ้ำนตะเคียนเต้ีย   9) บ้ำนนำวัง   10) บ้ำนสันติคำม 

7 บำงละมุง 
2 

นำยเอกวัสส์ 
อุษณีษ์พันธุ์ 

1) บ้ำนโป่งสะเก็ต   2) ชุมชนวัดเขำไม้แก้ว  3) บ้ำนห้วยไข่เน่ำ   
4) วัดสว่ำงอำรมณ์   5) วัดหนองเกตุน้อย  6) บ้ำนภูไทร  7) วัดโป่ง   

8 บำงละมุง 
3 

นำยศิวะ 
ทำทรำย 

1) วัดสุทธำวำส 2) บ้ำนเนินพลับหวำน  3) วัดบุญสัมพันธ์ 4) บ้ำนทุ่งกลม    
5) ชุมชนบ้ำนหนองปรือ   6) บ้ำนมำบประชัน  7) วัดเขำโพธิ์ทอง 

9 บำงละมุง 
4 

นำยศิวะ 
ทำทรำย 

1) บ้ำนทุ่งคำ  2) บ้ำนชำกนอก   3) บ้ำนบึง (บำงละมุง)   4) บ้ำนนอก 
5) บ้ำนมำบฟักทอง   6) ห้วยใหญ่   7) บ้ำนทุ่งละหำน    

10 สัตหีบ 1 นำยวีรวัฒน ์
วันนำ 

1) ชุมชนบ้ำนบำงเสร่  2) วัดนำจอมเทียน  3) เกล็ดแก้ว  4) บ้ำนหินวง         
5) วัดหนองจับเต่ำ  6) บ้ำนเขำชีจรรย์   7) บ้ำนอ ำเภอ      

11 สัตหีบ 2 นำยวีรวัฒน ์
วันนำ 

1) วัดเขำคันธมำทน์  2) อนุบำลบ้ำนเตำถ่ำน  3) ชุมชนบ้ำนช่องแสมสำร   
4) บ้ำนกม.ห้ำ 5) บ้ำนเขำบำยศรี  6) บ้ำนขลอด 7) บ้ำนสัตหีบ 8) จุกเสม็ด 
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        2.  ด้านการเพิ่มโอกาสทางการศึกษา 
              ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำชลบุรี เขต 3 ประสบควำมส ำเร็จด้ำนกำรขยำยโอกำสทำง
กำรศึกษำระดับกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน โดยสำมำรถเพ่ิมอัตรำกำรเข้ำเรียนในระดับชั้นประถมศึกษำปีที่ 1 และชั้น
มัธยมศึกษำศึกษำปีที่ 1 ลดอัตรำกำรออกกลำงคันในกำรศึกษำภำคบังคับ แต่เนื่องจำกมีเด็กนอกเขตพ้ืนที่บริกำร
และประชำกรแฝงหรือเด็กด้อยโอกำสมำเข้ำเรียนจ ำนวนมำกทุกปี และเด็กวัยเรียนเหล่ำนี้บำงส่วนไม่สำมำรถ
เข้ำถึงบริกำรทำงกำรศึกษำ โดยเฉพำะประชำกรแฝงที่เป็นผู้อพยพย้ำยถิ่นฐำนจำกต่ำงจังหวัดมำประกอบอำชีพใน
เขตพ้ืนที่เศรษฐกิจเขตอุตสำหกรรมในท้องที่ อ ำเภอศรีรำชำ อ ำเภอบำงละมุง และอ ำเภอสัตหีบ ซึ่งมีฐำนะยำกจน
และไม่มีทะเบียนบ้ำนอยู่ในเขตพ้ืนที่กำรปกครอง จึงยังคงมีเด็กวัยเรียนที่ต้องได้รับกำรดูแลจ ำนวนมำก     

   ในปีกำรศึกษำ 2558 คณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำนมีมติเห็นชอบให้โรงเรียนวัดบุญสัมพันธ์
ขยำยชั้นเรียนระดับมัธยมศึกษำตอนต้นได้ และได้เปิดรับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 1 จ ำนวน 1 ห้องเรียน
ซึ่งนับเป็นควำมคืบหน้ำของกำรขยำยโอกำสทำงกำรศึกษำ เพ่ือให้ประชำกรวัยเรียนและเด็กด้อยโอกำสในแหล่ง
ชุมชนแออัดได้มีโอกำสเข้ำถึงกำรศึกษำภำคบังคับเพ่ิมมำกขึ้น ทั้งนี้ ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำ
ชลบุรี เขต 3 ได้ด ำเนินกำรกำรขยำยชั้นเรียนให้แก่สถำนศึกษำที่มีควำมพร้อม เพื่อเพ่ิมโอกำสเข้ำถึงบริกำรทำง
กำรศึกษำข้ันพ้ืนฐำนในระดับที่สูงขึ้น โดยมีสถำนศึกษำที่ผ่ำนกำรประเมินควำมพร้อมและขยำยชั้นเรียนแล้ว ดังนี้ 

 

ตารางที่  20  กำรเพิ่มโอกำสทำงกำรศึกษำโดยกำรขยำยชั้นเรียนของสถำนศึกษำ ปีกำรศึกษำ 2551 - 2558 
ที่ ปีกำรศึกษำ โรงเรียน เดิมเปิดสอนระดับ ขยำยชั้นเรียนเปิดสอนระดับ 
1 2551 โรงเรียนวัดแหลมฉบัง ระดับอนุบำล – 

ระดับประถมศึกษำ 
ระดับอนุบำล – 

ระดับมัธยมศึกษำตอนต้น 
2 2552 เทศบำลวัดรำษฎร์นิยมธรรม   

สังกัดเทศบำลเมืองศรีรำชำ   
ระดับอนุบำล –  

ระดับมัธยมศึกษำตอนต้น 
ระดับอนุบำล –  

ระดับมัธยมศึกษำตอนปลำย 
3 2553 โรงเรียนชุมชนวัดหนองค้อ สังกดั

องค์กำรบริหำรส่วนจังหวัดชลบรุี 
ระดับอนุบำล –   

ระดับมัธยมศึกษำตอนต้น 
ระดับอนุบำล –  

ระดับมัธยมศึกษำตอนปลำย 
4 2556 โรงเรียนชุมชนบำ้นหนองปรือ   ระดับอนุบำล 2 –  

ระดับประถมศึกษำ 
ระดับอนุบำล 1 – 
ระดับประถมศึกษำ 

5 2558 โรงเรียนวัดบุญสัมพันธ ์ ระดับอนุบำล – 
ระดับประถมศึกษำ 

ระดับอนุบำล – 
ระดับมัธยมศึกษำตอนต้น 

ที่มำ :  รำยงำนขอ้มูลกำรด ำเนินงำนตำมมำตรฐำนส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ  (ข้อมูล ณ วันที่  10 มิถุนำยน ๒๕๕8) 

         ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำชลบุรี เขต 3 มีอัตรำกำรเข้ำเรียนในระดับชั้นประถมศึกษำ –
ชั้นมัธยมศึกษำตอนต้น ปีกำรศึกษำ 2558 รับนักเรียนที่จบชั้นประถมศึกษำปีที่ 6 เข้ำเรียนต่อชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 
1 อัตรำร้อยละ 100 และจบชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 3 ได้รับกำรสนับสนุนให้ศึกษำต่อระดับชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 4 
หรือเทียบเท่ำสำยอำชีวศึกษำในอัตรำร้อยละ 99.12 และที่ไม่ศึกษำต่อ ร้อยละ 0.88 ผลกำรด ำเนินงำน ดังนี้คือ 

 

ตารางที ่21  อัตรำกำรเข้ำเรียนชั้นประถมศึกษำ – ชั้นมัธยมศกึษำตอนต้น ปีกำรศึกษำ ๒๕๕3 – ๒๕๕8 
ปี

กำรศึกษำ 
จบช้ัน 
ป.6  

เข้ำเรียน
ช้ัน ม.1 

ร้อย
ละ 

ออก
กลำงคัน 

จบช้ัน 
ม.๓ 

ศึกษำต่อช้ันม.๔ 
หรือเทียบเท่ำ 

ร้อยละ 
ไม่ศึกษำ

ต่อ 
ร้อยละ 

2557 3,644 3,644 100 22 1,253 1,242 99.12 11 0.88 

ที่มำ :  ข้อมูลสำรสนเทศทำงกำรศึกษำ ปีกำรศึกษำ ๒๕๕8 (ข้อมูล ณ วันที่  10 มิถุนำยน ๒๕๕8) 
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3. ด้านการบริหารจัดการ  
              ๓.1  ผลการปฏิบัติงานตามค ารับรองการปฏิบัติราชการ   
ตำรำงที่ 22 ผลกำรปฏิบัตงิำนตำมค ำรับรองกำรปฏบิัติรำชกำร ประจ ำปงีบประมำณ พ.ศ. ๒๕57               

มิ
ติ 

ผลกำรด ำเนินงำน 
จ ำ 

นวน
เขต 

ล ำดับ 
รำย 
เขต 

ผลคะแนน 
คะแนน 

ที่ได้ 
คะแนน
สูงสุด 

คะแนน
ต่ ำสุด 

คะแนน
เฉลี่ย 

1 ค ำรับรองกำรปฏิบัตริำชกำร (KRS) 185 51 4.08398 4.5193 2.87975 3.88614 
2 ตัวช้ีวัดตำมแผนกำรปฏิบัตริำชกำร(ARS) 185 116 4.23061 4.89669 3.59196 4.30642 

ค่ำคะแนนเฉลี่ยรวม 185 82 4.15730 4.60705 3.27848 4.09628 

ที่มำ :  รำยงำนผลกำรด ำเนินงำนตำมค ำรับรองกำรปฏบิัติรำชกำร ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2๕๕7             

 3.2 ผลการบริหารจัดการตามมาตรฐานส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประจ าปีงบประมาณ 2557 
  ของส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำชลบุรี เขต 3 ปรำกฏผลดังนี้ คือ 
       มาตรฐานที่ 1 การบริหารจัดการองค์การสู่ความเป็นเลิศ  ประกอบด้วย  
   - กำรบริหำรจัดกำรที่ดี           - กำรกระจำยอ ำนำจและกำรส่งเสริมกำรบริหำรจัดกำรอย่ำงมีส่วนร่วม 
   - กำรพัฒนำสู่องค์กำรแห่งกำรเรียนรู้   - กำรติดตำม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศกำรศึกษำท่ีมีประสิทธิภำพ 
 มาตรฐานที่ 2 การบริหารและการจัดการศึกษาที่มีประสิทธิภาพ  ประกอบด้วย  
   - กำรบริหำรงำนด้ำนวิชำกำร          - กำรบริหำรงำนด้ำนงบประมำณ   - กำรบริหำรงำนด้ำนบริหำรงำนบุคคล        
   - กำรบริหำรงำนด้ำนกำรบริหำรทั่วไป  - กำรขับเคลื่อนนโยบำยสู่กำรปฏิบัติ 
 มาตรฐานที่ 3 ผลการบริหารและการจัดการศึกษาของส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประกอบด้วย  
   - ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำมีผลงำนที่แสดงควำมส ำเร็จและเป็นแบบอย่ำงได้ 
   - สถำนศึกษำมีคุณภำพตำมมำตรฐำนกำรประกันคุณภำพกำรศึกษำ 
   - ผู้เรียนทุกระดับกำรศึกษำมีคุณภำพตำมหลักสูตร 
   - ผู้เรียนมีคุณภำพตำมจุดเน้นและสมรรถนะส ำคัญตำมหลักสูตรแกนกลำงกำรศึกษำขั้นพืน้ฐำน พุทธศักรำช 2551 
   - ผู้เรียนมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตำมหลักสูตรแกนกลำงกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน 
   - ผู้เรียนมีสุขภำพกำย สุขภำพจิตที่ดี  
   - ประชำกรวัยเรียนได้รับสิทธิและโอกำสทำงกำรศึกษำขั้นพืน้ฐำนเท่ำเทียมกัน และส่งเสริมกำรศึกษำต่อในระดับทีสู่งขึ้น  
   - ควำมพึงพอใจของผู้รับบริกำรและผู้มีส่วนได้เสีย 
  จำกผลกำรประเมินกำรติดตำมและประเมินผลกำรบริหำรและกำรจัดกำรของส ำนักงำนเขตพ้ืนที่
กำรศึกษำ ตำมำตรฐำนส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ พ.ศ. 2557 ประจ ำปีงบประมำณ 2557 ของส ำนักงำน      
เขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำชลบุรี เขต 3 ในภาพรวม ร้อยละ 74.80 ซึ่งเป็นระดับคุณภาพ ดีมาก  

๓.3  การถ่ายโอนสถานศึกษา 
ตำรำงที่ 23 แสดงผลกำรด ำเนนิกำรถ่ำยโอนสถำนศึกษำไปสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ปี พ.ศ. 2549 - ๒๕56              

ล ำดับ ปีกำรศึกษำ โรงเรียนท่ีโอนไปสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ส่วนท้องถิ่นท่ีรับโอนโรงเรียน 
1 2549 1. โรงเรียนชุมชนวัดหนองค้อ    อ ำเภอศรีรำชำ 

2. โรงเรียนพลูตำหลวงวิทยำ     อ ำเภอสัตหีบ 
องค์กำรบริหำรส่วนจังหวัดชลบุรี   

2 2551     โรงเรียนบ้ำนหนองชำกแง้ว   อ ำเภอบำงละมุง เทศบำลต ำบลห้วยใหญ่   
3 2556     โรงเรียนบ้ำนพันเสด็จใน      อ ำเภอศรีรำชำ องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลบ่อวิน   

ที่มำ : สรุปผลกำรด ำเนนิกำรถ่ำยโอนสถำนศึกษำไปสงักัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
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ส่วนที่ 2   

ทิศทางการพัฒนาการศึกษาข้ันพื้นฐาน 
กรอบแนวคิดและนโยบาย 
 ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำชลบุรี เขต 3 ได้น ำกรอบทิศทำงกำรบริหำรจัดกำรศึกษำของ
หน่วยงำนที่เก่ียวข้องซึ่งมีส่วนส่งเสริม สนับสนุน และก ำกับดูแล กำรจัดกำรศึกษำมำใช้เป็นกรอบแนวคิดกำรจัดท ำ
แผนพัฒนำกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน พ.ศ. 2559 – 2562 และแผนปฏิบัติกำรประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2559 ดังนี้ 
 1. นโยบำยข้อสั่งกำรของนำยกรัฐมนตรี ปีงบประมำณ พ.ศ. 2559 
 2. นโยบำยรัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวงศึกษำธิกำร ปีงบประมำณ พ.ศ. 2558 - 2559 
 3. นโยบำยส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน ปีงบประมำณ พ.ศ. 2559 

     1. นโยบายข้อสั่งการของนายกรัฐมนตร ีปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 
      (ที่ ชบ 0017.2/ว 4133 ลงวันที่ 14 ตุลาคม 2558 เรื่อง ข้อสั่งการของหัวหน้าคณะรกัษาความสงบแห่งชาติและนายกรัฐมนตรี) 

           กระทรวงมหำดไทยได้แจ้งข้อสั่งกำรของหัวหน้ำคณะรักษำควำมสงบแห่งชำติและนำยกรัฐมนตรีในครำว
ประชุมคณะรักษำควำมสงบแห่งชำติ เมื่อวันที่ 30 กันยำยน 2558 ให้ทุกส่วนรำชกำรด ำเนินกำรที่เกี่ยวข้อง ดังนี้ 
              1. คณะรักษำควำมสงบแห่งชำติและคณะรัฐมนตรีมีเจตนำรมณ์จะผลักดัน และเดินหน้ำขับเคลื่อน 
ประเทศโดยมีหลักกำร ดังนี้ 
 3) ด ำเนินกำรให้มีกำรปฏิรูปในด้ำนต่ำงๆ ของประเทศอย่ำงเป็นรูปธรรมและเกิดผลสัมฤทธิ์อย่ำงชัดเจน
ในห้วงกำรบริหำรรำชกำรแผ่นดินของรัฐบำล โดยให้ทุกส่วนรำชกำรน ำ 37 วำระกำรปฏิรูป (ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับ
กำรศึกษำคือวำระกำรปฏิรูป 16. ระบบจัดกำรกำรศึกษำ 17. ระบบกำรคลังด้ำนกำรศึกษำ 18. ระบบกำรเรียนรู้) 
 6 วำระกำรพัฒนำ (ประกอบด้วย 1. ศูนย์กลำงแห่งควำมเป็นเลิศ  2. กำรวิจัยนวัตกรรม 3. ระบบโลจิสติกส์       
4. กำรพัฒนำเศรษฐกิจ 5. กลไกในกำรพัฒนำที่มิใช่ในภำครัฐ 6. พัฒนำระบบทักษะใหม่และควำมเชื่อที่มีผลต่อ
พฤติกรรม) ของสภำปฏิรูปแห่งชำติมำก ำหนดเป็นแผนปฏิบัติกำร ซึ่งแบ่งเวลำด ำเนินกำรเป็น 3 ระยะอย่ำงชัดเจน  
          2. สิ่งที่ต้องด ำเนินกำรในห้วงระยะเวลำต่อไป 
 3) บริหำรรำชกำรแผ่นดินแบบบูรณำกำร นโยบำยที่เป็นวำระแห่งชำติให้ด ำเนินกำรให้เกิดผลสัมฤทธิ์ 
และให้ด ำเนินกำรอย่ำงต่อเนื่อง 
 4) แผนปฏิบัติกำรของส่วนรำชกำรในช่วงกำรบริหำรรำชกำรแผ่นดินของรัฐบำลชุดนี้ แบ่งเป็น 3 ระยะ 
คือ (1) ผลสัมฤทธิ์ที่เกิดขึ้นในช่วงกำรบริหำรงำนของรัฐบำลชุดนี้ (2) กำรบริหำรรำชกำรแผ่นดินของรัฐบำลนี้ ปี 
2558 – 2560 และ (3) กลำงปี 2560 กำรส่งต่อไปสู่กำรปฏิรูปและให้รัฐบำลต่อไปต้องมีควำมชัดเจนและ
น ำไปสู่กำรปฏิบัติได้อย่ำงแท้จริง โดยให้สร้ำงกำรรับรู้กับประชำชนเกี่ยวกับแผนปฏิบัติงำนดังกล่ำวด้วย 

     2. นโยบายรัฐมนตรวี่าการกระทรวงศึกษาธิการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 - 2559 
          นโยบายรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 
          "5 นโยบำยทั่วไป 7 นโยบำยเฉพำะ และ 10 นโยบำยเร่งด่วน" 
             5 นโยบำยทั่วไป 
           1. กำรพัฒนำและปฏิรูปกำรศึกษำจะต้องยึดหลักกำรมีส่วนร่วม กำรกระจำยอ ำนำจ และควำมต้องกำร
ของทุกภำคส่วนในสังคม มีควำมสอดคล้องกับทิศทำงกำรพัฒนำและเพ่ิมศักยภำพกำรแข่งขันของประเทศ รวมทั้ง
เป็นไปตำมกระบวนกำรของสภำปฏิรูปแห่งชำติและสภำนิติบัญญัติแห่งชำติ และแนวนโยบำยของคณะรัฐมนตรี 
เพ่ือให้กำรด ำเนินงำนเป็นที่ยอมรับและเกิดควำมมั่นคงยั่งยืนในระบบกำรศึกษำของไทย 
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           2. กำรสร้ำงโอกำสทำงกำรศึกษำในสังคมไทย จะต้องให้ควำมส ำคัญกับกำรสร้ำงควำมเท่ำเทียมและเป็น
ธรรม โดยกำรน้อมน ำแนวทำงกำรพัฒนำระบบกำรจัดกำรศึกษำของพระบำทสมเด็จพระเจ้ำอยู่หัวและเทคโนโลยี
สำรสนเทศเพ่ือกำรศึกษำสมัยใหม่เข้ำมำประยุกต์ใช้ เพื่อเป็นกำรส่งเสริมให้ประชำชนทุกกลุ่มได้มีโอกำสเข้ำถึงองค์
ควำมรู้ได้โดยสะดวก และสำมำรถพัฒนำและประยุกต์ใช้องค์ควำมรู้ในกำรด ำเนินชีวิตได้อย่ำงต่อเนื่อง รวมทั้งเป็น
กำรยกระดับคุณภำพกำรศึกษำอย่ำงเท่ำเทียม 
           3. กำรพัฒนำระบบกำรจัดกำรศึกษำและกำรพัฒนำหลักสูตรทำงกำรศึกษำ จะต้องให้ควำมส ำคัญกับกำร
ยกระดับควำมรู้ให้มีคุณภำพและได้มำตรฐำนสำกล ควบคู่ไปกับกำรส่งเสริมกำรเรียนรู้ภูมิปัญญำท้องถิ่น และปลูกฝัง
คุณธรรม กำรสร้ำงวินัย ปลูกฝังอุดมกำรณ์ควำมยึดมั่นในสถำบันชำติ ศำสนำและพระมหำกษัตริย์กำรมีจิตสำธำรณะ 
ควำมตระหนักถึงผลประโยชน์ของส่วนรวมมำกกว่ำส่วนตน และเสริมสร้ำงควำมรู้ควำมเข้ำใจที่ถูกต้องในหลักกำร
ประชำธิปไตย เคำรพควำมคิดเห็นของผู้อ่ืน ยอมรับควำมแตกต่ำงหลำกหลำยทำงควำมคิด อุดมกำรณ์ และควำมเชื่อ 
รวมทั้งรู้คุณค่ำและสืบสำนวัฒนธรรมและขนบประเพณีอันดีงำมของไทย 
           4. กำรส่งเสริมและยกสถำนะของครูซึ่งเป็นบุคลำกรหลักในระบบกำรศึกษำ จะต้องให้ควำมส ำคัญกับกำร
สร้ำงเสริมให้วิชำชีพครูเป็นวิชำชีพชั้นสูงในสังคมเป็นบุคลำกรที่ได้รับกำรยกย่องว่ำเป็นแบบอย่ำงท่ีดีในเรื่องคุณธรรม 
และจริยธรรม มีภูมิควำมรู้และทักษะในกำรสื่อสำรถ่ำยทอดควำมรู้ที่เหมำะสม มีทัศนคติที่ดีต่อวิชำชีพครู ตลอดจนมี
ฐำนะและคุณภำพชีวิตที่ดีสอดคล้องกับสภำพทำงเศรษฐกิจและสังคมไทยในปัจจุบัน 
           5. กำรบริหำรและกำรปฏิบัติรำชกำรกระทรวงในทุกระดับ จะต้องให้ควำมส ำคัญกับกำรบูรณำกำรกำร 
ปฏิบัติของทุกหน่วยงำนในสังกัดให้เป็นไปในทิศทำงเดียวกันและประสำนสอดคล้องกับหน่วยงำนภำครัฐ ภำคเอกชน 
และภำคประชำชนที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งเป็นไปตำมหลักธรรมำภิบำล ปรำศจำกกำรทุจริตคอรัปชั่น ตลอดจนให้ควำม 
ส ำคัญกับกำรเผยแพร่ข้อมูลข่ำวสำรเกี่ยวกับงำนด้ำนกำรศึกษำที่ถูกต้อง รวดเร็วและตรงกับควำมต้องกำรของสังคม 
           7 นโยบายเฉพาะ (ด าเนินการให้เห็นผลใน 1 ปี) 
           2. กำรเตรียมควำมพร้อมเข้ำสู่ประชำคมอำเซียนในปี พ.ศ. 2558 และกำรด ำรงควำมต่อเนื่องภำยหลัง  
กำรก้ำวเข้ำสู่ประชำคมอำเซียน 
          เป้าหมายในการด าเนินนโยบาย : 
           2.1 โครงสร้ำงพื้นฐำนทำงกำรศึกษำของภำครัฐและเอกชน นักเรียน นักศึกษำ ครูอำจำรย์และบุคลำกร
ทำงกำรศึกษำ มีควำมพร้อมในกำรก้ำวเข้ำสู่ประชำคมอำเซียนในปี พ.ศ. 2558 
           2.2 มีกิจกรรมกำรเรียนรู้ขยำยควำมสัมพันธ์และพัฒนำควำมร่วมมือทำงกำรศึกษำและกำรแลกเปลี่ยน
ทำงกำรศึกษำ กับประเทศสมำชิกอำเซียนอย่ำงต่อเนื่อง 
             2.3 สำมำรถพัฒนำและเสริมทักษะด้ำนภำษำอังกฤษและภำษำประเทศสมำชิกอำเซียน สร้ำงควำมรู้
ควำมเข้ำใจเกี่ยวกับอำเซียน กำรยอมรับในควำมแตกต่ำงหลำกหลำยในลักษณะพหุสังคมวัฒนธรรม และให้ควำม
เคำรพในอุดมกำรณ์ควำมเชื่อบนพื้นฐำนของหลักสิทธิมนุษยชน และศักดิ์ศรีของควำมเป็นมนุษย์ให้กับนักเรียน 
นักศึกษำ ครูอำจำรย์ และบุคลำกรทำงกำรศึกษำทุกระดับ ให้เห็นผลอย่ำงเป็นรูปธรรม 
          เป้าหมายในการด าเนินนโยบาย : 
            3.1 มีแนวทำงกำรส่งเสริมและด ำเนินกำรเพื่อปรับสัดส่วนผู้เรียนอำชีวศึกษำและสำมัญศึกษำให้
เหมำะสมกับควำมต้องกำรก ำลังคนในตลำดแรงงำนรองรับกำรพัฒนำประเทศ 
            3.2 มีแนวทำงกำรพัฒนำหลักสูตร ระบบกำรจัดกำรศึกษำและบุคลำกรทำงศึกษำ รองรับทิศทำงกำร
พัฒนำประเทศโดยใช้วิทยำศำสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรมเป็นฐำนกำรพัฒนำ 
             3.3 มีกิจกรรมที่เป็นกำรส่งเสริมกำรวิจัย พัฒนำ และกำรสร้ำงนวัตกรรมในสถำบันทำงกำรศึกษำเพ่ือ
กำรน ำไปใช้ประโยชน์และสร้ำงมูลค่ำสนับสนุนกำรพัฒนำเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ 
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            3.4 มีแผนงำนและโครงกำรเพ่ือส่งเสริมกำรผลิตก ำลังคนด้ำนกำรอำชีวศึกษำตอบสนองต่อภำคกำรผลิต
สินค้ำและอำหำร ภำคกำรท่องเที่ยว ภำคกำรบริกำร ภำคกำรขนส่ง บุคลำกรทำงกำรแพทย์และพยำบำลและอ่ืน ๆ 
ในสำขำที่มีควำมขำดแคลน ให้สอดคล้องกับควำมต้องกำรของตลำดแรงงำนทั้งด้ำนปริมำณ และคุณภำพโดยให้
ควำมส ำคัญกับกำรส่งเสริมกำรมีส่วนร่วม และกำรจัดท ำควำมตกลงร่วมระหว่ำงภำครัฐและเอกชนในกำรสนับสนุน
กำรผลิต กำรพัฒนำระบบกำรจัดกำร และกำรพัฒนำก ำลังคนทั้งระบบ 
             3.5 มีกิจกรรมเพ่ือสนับสนุน และส่งเสริมกำรเผยแพร่ควำมรู้ และกำรพัฒนำต่อยอดควำมรู้เพื่อใช้
ประโยชน์ในเชิงพำณิชย์ วิสำหกิจ กำรประกอบอำชีพ และด ำเนินธุรกิจควบคู่ไปกับกำรเผยแพร่องค์ควำมรู้และ 
แนวทำงกำรประยุกต์ใช้หลักปรัชญำเศรษฐกิจพอเพียงมำใช้กับกำรด ำเนินชีวิตประจ ำวัน ในกำรศึกษำท้ังในระบบ
และนอกระบบอย่ำงเป็นรูปธรรม 
      4. กำรมุ่งเน้นกำรผลิตและพัฒนำครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำให้มีคุณภำพ 
      เป้าหมายในการด าเนินนโยบาย : 
       4.1 มีแนวทำงกำรพัฒนำระบบกำรผลิตครูให้เพียงพอต่อควำมต้องกำรและเหมำะสมกับอัตรำก ำลัง
ข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ และปรับระบบกำรรับรองมำตรฐำนวิชำชีพครูให้เอื้อต่อกำรเพิ่มโอกำสให้มี
บุคลำกรที่มีควำมรู้และประสบกำรณ์ท่ีเหมำะสมเข้ำมำในระบบกำรศึกษำ 
            4.2 ระบบกำรบริหำรงำนบุคคล กำรย้ำยบรรจุ และกำรประเมินวิทยฐำนะของครูและบุคลำกรทำง 
กำรศึกษำ มีมำตรฐำนระดับสำกล สำมำรถเพ่ิมศักยภำพในกำรให้กำรศึกษำและลดภำระงำนที่ไม่จ ำเป็นรวมทั้งไม่
ส่งผลกระทบต่อกำรปฏิบัติงำนตำมภำรกิจหลัก 
           4.3 ครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำมีจิตวิญญำณของควำมเป็นครู กำรเป็นครูมืออำชีพ และยึดมั่นใน
จรรยำบรรณของวิชำชีพ 
          4.4 สำมำรถก ำหนดแนวทำงกำรพัฒนำตำมเส้นทำงวิชำชีพและควำมก้ำวหน้ำในหน้ำที่กำรงำนได้อย่ำงเป็น
ระบบ มีระบบสนับสนุนกำรพัฒนำตนเองและกำรแลกเปลี่ยนเรียนรู้อย่ำงต่อเนื่อง โดยอำศัยเทคโนโลยีสำรสนเทศ
สมัยใหม่เข้ำมำประยุกต์ใช้ในกำรระบบคลังควำมรู้ กำรแลกเปลี่ยนเรียนรู้และกำรประเมินผลอย่ำงเป็นรูปธรรม 
           4.5 มีแผนงำนและโครงกำรเพ่ือยกระดับคุณภำพชีวิตครู อำจำรย์และบุคลำกรทำงกำรศึกษำโดยกำร
พัฒนำระบบสวัสดิกำรที่มุ่งกำรแก้ไขปัญหำและให้กำรช่วยเหลือที่ยั่งยืน และให้ควำมส ำคัญกับกำรแก้ไขปัญหำ
หนี้สินอย่ำงเป็นระบบ 
      5. กำรพัฒนำระบบเทคโนโลยีสำรสนเทศเพ่ือกำรศึกษำให้ทันสมัย 
      เป้าหมายในการด าเนินนโยบาย : 
         5.1 น้อมน ำแนวทำงกำรพัฒนำระบบกำรศึกษำของพระบำทสมเด็จพระเจ้ำอยู่หัวมำเป็นหลักในกำรด ำเนิน
แผนงำนและโครงกำรในกำรพัฒนำระบบเทคโนโลยีสำรสนเทศเพ่ือกำรศึกษำ 
          5.2 กำรด ำเนินแผนงำนและโครงกำรในกำรพัฒนำระบบเทคโนโลยีสำรสนเทศเพ่ือกำรศึกษำจะต้อง
พิจำรณำถึงควำมพร้อมและควำมเหมำะสมกับหลักสูตร และระดับกำรเรียนกำรสอน ควำมคุ้มค่ำควำมจ ำเป็นในกำร
ลดอปุสรรคและเป็นกำรเพ่ิมประสิทธิภำพกำรยกระดับคุณภำพกำรศึกษำ รวมทั้งควำมเท่ำเทียมและครอบคลุมพ้ืนที่ 
         5.3 มีแผนงำนและโครงกำรในกำรพัฒนำระบบเทคโนโลยีสำรสนเทศ สนับสนุนกำรเรียนกำรสอนอย่ำงเต็ม   
รูปแบบ โดยขยำยโรงเรียนน ำร่องในกำรจัดท ำห้องเรียน Smart Classroom ออกสู่ส่วนภูมิภำคมำกขึ้น 
         5.4 สำมำรถใช้ระบบเทคโนโลยีสำรสนเทศเพ่ือกำรบริหำรจัดกำร และบูรณำกำรเครือข่ำยคอมพิวเตอร์  
เครือข่ำยต่ำง ๆ เชื่อมโยงกับสถิติข้อมูลทำงกำรศึกษำ และประมวลผลข้อมูลที่จ ำเป็นส ำหรับใช้ประกอบกำรตัดสินใจ     
ในกำรบริหำรทรัพยำกรทำงกำรศึกษำได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ 
      6. กำรเพ่ิมประสิทธิภำพกำรปฏิบัติรำชกำรตำมแผนปฏิบัติรำชกำรประจ ำปีงบประมำณ 2558 ของ
กระทรวงศึกษำธิกำร 
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      เป้าหมายในการด าเนินนโยบาย : 
          6.1 สำมำรถถ่ำยทอดนโยบำยพื้นฐำนและนโยบำยเร่งด่วนของคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องกับด้ำนกำรศึกษำลง
สู่แผนปฏิบัติรำชกำรประจ ำปี เพื่อให้กำรน ำสู่กำรปฏิบัติสำมำรถด ำเนินกำรได้อย่ำงชัดเจนและติดตำมควำมก้ำวหน้ำ
ในกำรด ำเนินกำรได้อย่ำงต่อเนื่อง 
          6.2 สำมำรถสื่อสำรถ่ำยทอดให้ทุกหน่วยงำน และบุคลำกรทุกระดับมีควำมรู้และควำมเข้ำใจในสำระส ำคัญ
ของแผนปฏิบัติรำชกำรประจ ำปีงบประมำณ 2558 และพัฒนำตัวชี้วัดที่ชัดเจนเพื่อประสิทธิภำพในกำรแปลง   
แผนไปสู่กำรปฏิบัติ ภำยในช่วงเดือนแรกของปีงบประมำณ เพ่ือให้กำรปฏิบัติรำชกำรในภำพรวมเป็นไปอย่ำงมี
ประสิทธิภำพและเป็นไปในทิศทำงเดียวกัน 
           6.3 หน่วยงำนสว่นกลำงสำมำรถให้กำรสนับสนุนทรัพยำกรอย่ำงเพียงพอในกำรปฏิบัติรำชกำรตำมแผน    
ปฏิบัติรำชกำรประจ ำปีงบประมำณ 2558 ของหน่วยปฏิบัติในระดับพ้ืนที่ 
            6.4 มีระบบกำรติดตำม ตรวจสอบ ประเมินผล และกำรรำยงำนให้มีประสิทธิภำพ เพื่อให้กำรได้ข้อมูล
สำรสนเทศที่ถูกต้องและรวดเร็ว เพื่อกำรทบทวนและปรับปรุงกำรด ำเนินงำนให้บรรลุเป้ำหมำยได้ทันต่อเหตุกำรณ์ 
            6.5 สำมำรถติดตำม ประเมินผลและรำยงำนผลกำรปฏิบัติรำชกำร และผลกำรเบิกจ่ำยงบประมำณ       
เป็นรำยไตรมำสได้อย่ำงต่อเนื่อง และสำมำรถก ำหนดมำตรกำรเพ่ือปรับปรุงกระบวนกำรปฏิบัติงำน และแก้ไข
ปัญหำอย่ำงทันต่อสถำนกำรณ์ มีระบบวิเครำะห์ประสิทธิภำพกำรใช้จ่ำยงบประมำณและจัดท ำแผนเพ่ิม
ประสิทธิภำพ รวมทั้งมีระบบกำรก ำกับดูแลเพ่ือให้เกิดควำมโปร่งใส และเร่งรัดกำรเบิกจ่ำยงบประมำณท่ีมี
ประสิทธิภำพ เพ่ือให้กำรเบิกจ่ำยงบประมำณเป็นไปตำมเป้ำหมำยที่ก ำหนด 
     7. กำรด ำเนินกำรตำมแผนกำรศึกษำแห่งชำติและกำรปฏิรูปกำรศึกษำ 
     เป้าหมายในการด าเนินนโยบาย : 
       7.1 มีควำมก้ำวหน้ำในกำรด ำเนินกำรตำมแผนกำรศึกษำแห่งชำติ ฉบับปรับปรุง ครั้งที่ 2 และเป็นไป
ตำมเป้ำหมำยเมื่อสิ้นสุดแผนปี พ.ศ. 2559 และสำมำรถด ำเนินกำรจัดท ำร่ำงแผนกำรศึกษำแห่งชำติในห้วง
ระยะเวลำต่อไป 
           7.2 มีแผนงำนและโครงกำรในกำรจัดและส่งเสริมกำรศึกษำ โดยเฉพำะกำรด ำเนินกำรต่อเนื่องของ       
กำรปฏิรูปกำรเรียนรู้ทั้งระบบให้เชื่อมโยงกัน ทั้งกำรปฏิรูปหลักสูตรและกำรปฏิรูปกำรเรียนกำรสอนกับกำรเรียนรู้         
ยุคใหม่ปฏิรูประบบกำรผลิตและพัฒนำครู กำรพัฒนำเทคโนโลยีสำรสนเทศและกำรสื่อสำรส ำหรับกำรปฏิรูป 
กำรเรียนรู้ กำรยกระดับคุณภำพกำรศึกษำสู่มำตรฐำนสำกล และกำรส่งเสริมให้เอกชนมีส่วนร่วมในกำรจัดและ
สนับสนุนกำรศึกษำ 
           7.3 สำมำรถติดตำมรำยละเอียดแนวทำงกำรปฏิรูปกำรศึกษำของสภำปฏิรูปแห่งชำติ สภำนิติบัญญัติ
แห่งชำติ และแนวนโยบำยของคณะรัฐมนตรี ได้อย่ำงต่อเนื่อง และสำมำรถรำยงำนสรุปควำมก้ำวหน้ำเป็นรำย 
ไตรมำส รวมทั้งสำมำรถวำงแนวทำงรองรับกำรเปลี่ยนแปลงทั้งในเชิงโครงสร้ำง ระบบงำน กฎหมำย ระบบ 
กำรบริหำรจัดกำร และอ่ืน ๆ ที่เก่ียวข้อง ได้อย่ำงเป็นระบบ 
       10 นโยบายเร่งด่วน  (ด าเนินการให้เห็นผลใน 3 เดือน) 
           1. เร่งส ำรวจและให้ควำมช่วยเหลือเยียวยำ รวมทั้งฟ้ืนฟูโรงเรียน สถำนศึกษำ นักเรียน นักศึกษำ ครู
อำจำรย์ และบุคลำกรทำงกำรศึกษำ ที่ได้รับผลกระทบจำกเหตุกำรณ์อุทกภัย โดยเร็ว 
           2. เร่งแก้ไขปัญหำควำมรุนแรงและเหตุทะเลำะวิวำทของนักศึกษำอำชีวะศึกษำอย่ำงเป็นระบบและ
ต่อเนื่อง 
           3. เร่งสร้ำงค่ำนิยมอำชีวศึกษำ ปรับภำพลักษณ์ และก ำหนดมำตรกำรเพ่ือจูงใจให้นักเรียน นักศึกษำ  
พ่อแม่และผู้ปกครอง มีควำมยินดีและส่งเสริมให้บุตรหลำนเข้ำรับกำรศึกษำในสำยอำชีพอำชีวศึกษำเพ่ิมมำกขึ้น 
โดยเฉพำะวิชำชีพที่ขำดแคลนและเป็นควำมต้องกำรของตลำดแรงงำน 
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           4. ทบทวนหลักสูตร กำรเรียนกำรสอน เพื่อให้ผู้เรียนพัฒนำกระบวนกำรคิด วิเครำะห์ มีเวลำท ำกิจกรรม
เพ่ือพัฒนำควำมรู้ ควำมสำมำรถ ทักษะ และประสบกำรณ์ รวมทั้งปลูกฝังในเรื่องค่ำนิยมหลัก มีคุณธรรม จริยธรรม 
สร้ำงวินัย จิตส ำนึกควำมรับผิดชอบต่อสังคม กำรยึดมั่นในสถำบันชำติ ศำสนำ พระมหำกษัตริย์ และควำมภำคภูมิใจ
ในกำรเป็นคนไทย 
           5. เร่งพจิำรณำทบทวนกำรอุดหนุนรำยหัวแก่นักเรียนในระดับกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำนทั้งของภำครัฐและ
เอกชน กำรช่วยเหลือค่ำอุปกรณ์กำรเรียนของนักเรียนสำยอำชีพ อำชีวศึกษำ และกำรช่วยเหลือเด็กยำกจน พิกำร 
และด้อยโอกำส 
           6. เร่งขยำยบทบำทของภำคเอกชนในกำรมีส่วนร่วมในระบบกำรศึกษำ โดยเฉพำะกำรจัดท ำข้อตกลง
ระหว่ำงผู้ประกอบกำรธุรกิจเอกชนในกำรให้กำรสนับสนุน และกำรรับนักเรียนนักศึกษำเข้ำท ำงำนหลังส ำเร็จ
กำรศึกษำ และกำรสนับสนุนอ่ืน ๆ ให้เพิ่มมำกข้ึน 
           7. เร่งปรับระบบกำรบรรจุครูและกำรรับรองมำตรฐำนวิชำชีพครูให้เอ้ือต่อกำรเพ่ิมโอกำสให้มีบุคลำกร   
ที่มีควำมรู้และประสบกำรณ์ที่เหมำะสมเข้ำมำในระบบกำรศึกษำเพ่ิมมำกขึ้น เพื่อสนับสนุนกำรแก้ไขปัญหำ 
กำรขำดแคลนครูและบุคลำกรอำชีวศึกษำ และครูสำขำขำดแคลนในระดับกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน 
           8. เร่งทบทวนมำตรกำรกำรจัดกิจกรรมรับน้องของนักเรียน นักศึกษำ ในสถำบันกำรศึกษำต่ำง ๆ และ
มำตรกำรติดตำม ควบคุม กำรลักลอบกำรจัดกิจกรรมรับน้องทั้งภำยในและภำยนอกสถำบันกำรศึกษำ ให้เป็นไปใน
แนวทำงท่ีสร้ำงสรรค์ ปลอดภัย ปรำศจำกกำรใช้ควำมรุนแรง กำรละเมิดและคุกคำมทำงเพศ รวมทั้งไม่ขัดต่อหลัก
ศีลธรรมขนบประเพณีอันดีงำมและเป็นไปตำมหลักสิทธิมนุษยชน โดยให้มีผลบังคับใช้ให้ทุกสถำบันกำรศึกษำยึดถือ
เป็นแนวทำงปฏิบัติอย่ำงเคร่งครัด 
          9. เร่งทบทวนมำตรกำรควำมปลอดภัยส ำหรับสถำบันกำรศึกษำต่ำง ๆ เกี่ยวกับกำรจัดกิจกรรมทัศน
ศึกษำนอกสถำนศึกษำ และมำตรกำรควำมปลอดภัยในกำรเดินทำงและกำรขนส่งเป็นหมู่คณะของนักเรียน นักศึกษำ 
ครูอำจำรย์ และบุคลำกรทำงกำรศึกษำ โดยให้มีผลบังคับใช้ให้ทุกสถำบันกำรศึกษำยึดถือเป็นแนวทำงปฏิบัติอย่ำง
เคร่งครัด 
           10. เร่งด ำเนินกำรตำมนโยบำยเร่งด่วนของคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องกับด้ำนกำรศึกษำทั้งที่เป็นหน่วย
รับผิดชอบหลักและหน่วยสนับสนุน ให้เห็นผลในทำงปฏิบัติอย่ำงเป็นรูปธรรม และเป็นไปตำมเป้ำหมำยและกรอบ
ระยะเวลำที่ก ำหนด 
           นโยบายของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 
              (ที่ ศธ 04006/ว1716 ลงวันท่ี 29 กันยำยน 2558 : ส ำนักนโยบำยและแผนกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน สพฐ.) 

  รัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวงศึกษำธิกำรได้มอบนโยบำยในกำรประชุมสัมมนำผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนเขตพ้ืนที่
กำรศึกษำ ครั้งที่ 5/2558 เมื่อวันที่ 7 กันยำยน 2558 โรงแรมดวงจิตต์รีสอร์ท แอนด์ สปำ จังหวัดภูเก็ต ดังนี้ 

การขับเคลื่อนนโยบายสู่การปฏิบัติ 
 พลเอก ดำว์พงษ์  รัตนสุวรรณ รัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวงศึกษำธิกำร กล่ำวว่ำผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนเขตพ้ืนที่
กำรศึกษำเป็นผู้มีส่วนส ำคัญมำกในกำรบริหำรและขับเคลื่อนกำรศึกษำในพ้ืนที่ จึงจ ำเป็นต้องเข้ำใจนโยบำยและ    
แนวทำงกำรปฏิบัติในทุกเรื่อง เพื่อให้สำมำรถน ำไปขับเคลื่อนได้อย่ำงถูกทิศทำงน ำไปสู่กำรปฏิบัติมำกขึ้น ก่อให้เกิด
ทัศนคติที่เป็นตัวฉุดหรือตัวดึงกำรเปลี่ยนแปลงประเทศและระบบกำรศึกษำไทย  

นโยบายหลัก : จัดการศึกษาให้นักเรียน-ครู-ผู้ปกครอง มีความสุข 
 ขอให้ทุกคนท ำควำมเข้ำใจนโยบำยกระทรวงศึกษำธิกำร ทั้งนโยบำยภำพรวมและนโยบำยกำรจัดกำรศึกษำ
ใน ๒๖ เรื่อง โดยเฉพำะเป้ำหมำยกำรจัดกำรศึกษำที่ต้องกำรจะจัดกำรศึกษำให้นักเรียน คร ูผู้ปกครอง มีควำมสุข  
ให้สอดคล้องกับพระรำชด ำรัสของพระบำทสมเด็จพระเจ้ำอยู่หัว กล่ำวคือ ให้ครูรักเด็กและเด็กรักครู ให้ครูสอนเด็ก 
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ให้มีน้ ำใจ ให้เด็กท่ีเรียนเก่งกว่ำช่วยสอนเพื่อนที่เรียนช้ำกว่ำ และให้ครูจัดกิจกรรมให้เด็กท ำร่วมกันเพ่ือให้เห็นคุณค่ำ
ของควำมสำมัคคี โดยจะดูแลและช่วยเหลือครใูนทุกด้ำน เรื่องหนี้สินจะพิจำรณำก่อนให้ควำมช่วยเหลือเป็นรำยๆ ไป 

การถ่ายทอดนโยบาย 
 ผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำจะต้องถ่ำยทอดนโยบำยและแนวทำงไปยังผู้บริหำรสถำนศึกษำ 
ครู และบุคลำกรในสังกัดให้เข้ำใจตรงกันอย่ำงถูกต้องและทั่วถึงในรำยละเอียดของปัญหำเพ่ือจะได้แก้ไขให้ถูกจุด  

นโยบายลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ 
 ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำนก ำลังพิจำรณำรูปแบบกิจกรรม เพ่ือเป็นแนวทำงให้โรงเรียน
น ำไปจดักิจกรรมได้ จึงขอฝำกให้ผู้บริหำรเขตพ้ืนที่กำรศึกษำช่วยกันระดมควำมคิดเห็นเกี่ยวกับภำรกิจหลักและ    
กิจแฝงที่จะต้องด ำเนินกำรตำมนโยบำยในประเด็นต่ำง ๆ ดังนี้ 
  -  จ ำนวนชั่วโมงท่ีลดลงจำกเดิมในระดับประถมศึกษำสอน ๑,๐๐๐ ชม. ลดลงเหลือ ๘๔๐ ชม. หำยไป
ตรงไหน เพรำะอะไร จะต้องมีกำรเรียนชดเชยหรือไม่ ด้วยวิธีใด กิจกรรมใด ตลอดจนเวลำเรียนที่ลดลงจะส่งผลต่อ
กำรสอบแข่งขันกับนักเรียนในโรงเรียนที่ไม่ได้เข้ำร่วมโครงกำรหรือไม่ ขอให้ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำ     
ขั้นพ้ืนฐำน ศึกษำและจัดเตรียมข้อมูลเหล่ำนี้ไว้ให้ชัดเจน เพรำะเป็นข้อค ำถำมของผู้ปกครองทั้งประเทศ 
  -  กิจกรรมเสริมทักษะ รูปแบบกิจกรรมต้องมำจำกหลักคิดที่มีตรรกะเป็นเหตุเป็นผล ตรงกับทิศทำงกำร 
พัฒนำของเด็ก จัดกลุ่มเมนูกิจกรรมตำมช่วงอำยุของนักเรียนในแต่ละวัย แต่ละระดับ และวุฒิภำวะของเด็กทั้ง  
ระดับประถมศึกษำตอนต้น ประถมศึกษำตอนปลำย มัธยมศึกษำตอนต้น และมีกำรจัดแบ่งกลุ่มเสริมทักษะใน      
แต่ละด้ำนด้วย กล่ำวคือ ต้องเป็นเมนูที่พร้อมน ำไปใช้และบำงเมนูต้องมีกิจกรรมเสริม ในช่วงต้นที่เริ่มโครงกำร
จะต้องมกีำรประเมินบ่อยครั้ง ซึ่งส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำนจะจัดสรรงบประมำณให้ต่อไป 

- เป้ำหมำยโรงเรียนที่จะเข้ำร่วมโครงกำร หำกมีโรงเรียนมำสมัครไม่ถึงเป้ำหมำยที่วำงไว้ คือ ๑๐% หรือ
ประมำณ ๓,๑๐๐ โรงเรียน ก็ไม่รับเพ่ิมแต่ขอให้โรงเรียนที่เข้ำร่วมโครงกำรมีควำมพร้อมและหลำกหลำยรูปแบบ   
ทั้งโรงเรียนขนำดเล็ก ขนำดกลำง และขนำดใหญ่ที่อยู่ใกล้ไปจนถึงไกลตัวเมือง โรงเรียนในพื้นที่สูง โรงเรียนชำยขอบ 
ตลอดจนให้มีกำรประเมินควำมพร้อมของครูในโรงเรียนทั้งในด้ำนเนื้อหำและเวลำด้วย ช่วงเวลำในกำรจัดกิจกรรม
สำมำรถยืดหยุ่นได้ตำมควำมเหมำะสมของแต่ละโรงเรียน ไม่จ ำเป็นต้องยึดเวลำอยู่ที่ ๑๔.๐๐ น. เท่ำนั้น 
  -  กำรขออนุญำตรับนักเรียนกลับบ้ำนผู้ปกครองสำมำรถท ำได้เป็นรำยๆ ไป โดยให้ผู้ปกครองท ำควำมตกลง
กับบุตรหลำนเพรำะเด็กบำงคนอำจต้องกำรเข้ำร่วมกิจกรรมกับเพ่ือนที่โรงเรียน หำกโรงเรียนมีกิจกรรมที่น่ำสนใจ 
และดึงดูดมำกพอ หำกผู้ปกครองจะรับนักเรียนไปเพ่ือเรียนกวดวิชำคงไม่ห้ำม เพรำะกำรกวดวิชำเกิดจำกระบบ  
กำรเข่งขันของเรำ ซึ่งหำกจะแก้ไขก็คงจะต้องใช้เวลำนำนและเป็นเรื่องในอนำคตท่ีจะต้องคิดต่อไป เป้ำหมำยของ
กระทรวงศึกษำธิกำร คือ กำรให้เด็กเรียนในโรงเรียนครบตำมหลักสูตร สอบเข้ำเรียนต่อได้ จบแล้วมีงำนท ำ       
ส่วนกรณีท่ีครูรับสอนพิเศษหลังเวลำเลิกเรียนต้องพิจำรณำว่ำถูกต้องตำมจรรยำบรรณหรือไม่ ให้จัดท ำข้อมูลและ
รำยละเอียดของครูที่ไปสอนพิเศษที่ต่ำง ๆ ทั้งในด้ำนจ ำนวนครู สถำนที่ท่ีไปสอน หรือวิชำที่สอน เพื่อเป็นข้อมูล    
ในกำรก ำกับ ติดตำมกำรเรียนกำรสอนในชั้นเรียนของครูต่อไป 

การมอบหมายงานรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ  แบ่งเป็น ๒ ส่วน คือ 
1. งานประจ า  พลเอกสุรเชษฐ์  ชัยวงศ์ รัฐมนตรีช่วยว่ำกำรกระทรวงศึกษำธิกำร ก ำกับดูแล ส ำนักงำน 

คณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน (สพฐ.) ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรอำชีวศึกษำ (สอศ.) และส ำนักงำน กศน.  
นำยแพทย์ธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์ รัฐมนตรีช่วยว่ำกำรกระทรวงศึกษำธิกำร ก ำกับดูแลส ำนักงำนคณะกรรมกำร
กำรอุดมศึกษำ (สกอ.) ส ำนักงำนเลขำธิกำรสภำกำรศึกษำ (สกศ.) รวมทั้งหน่วยงำนในก ำกับ คือ สสวท. และสทศ. 
ส่วนที่เหลือคือ ส ำนักงำนปลัดกระทรวงศึกษำธิกำรและหน่วยงำนในก ำกับอ่ืน ๆ รัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวงศึกษำธิกำร
จะดูแลเอง 
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2. งานตามนโยบาย ๒๖ เรื่อง ซึ่งจะมีหลำยงำนที่ต้องบูรณำกำรกำรท ำงำนแบบข้ำมแท่งกัน เช่น กำรรับ 
นักเรียนนักศึกษำอำชีวะที่จะมีกำรเชื่อมโยงไปยังส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรอุดมศึกษำ ซึ่งทั้งหมดอยู่ภำยใต้ 
กำรก ำกับดูแลของรัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวงศึกษำธิกำร เพรำะขณะนี้เป็นช่วงเวลำของกำรปฏิรูป จ ำเป็นต้องรู้งำน
ของกระทรวงทุกเรื่อง นอกจำกนี้ยังได้ตั้งศูนย์ปฏิบัติกำรขับเคลื่อนงำนตำมนโยบำยของรัฐมนตรีว่ำด้วยกำร
กระทรวงศึกษำธิกำร (ศปข.ศธ.) ซึ่งจะมีกำรประชุมทุกช่วงเช้ำวันจันทร์เพ่ือขับเคลื่อน ๒ ทำง คือ เร่งรัดติดตำมงำน
และแก้ไขปัญหำกำรด ำเนินงำนในแต่ละนโยบำย 

การแก้ปัญหาการทุจริต 
 ต้องยอมรับว่ำระบบอุปถัมภ์เป็นวัฒนธรรมไทยท ำอย่ำงไรให้มีควำมเหมำะสม จึงต้องแก้ไขปัญหำกำรทุจริต 
ขอให้บุคลำกรในสังกัดกระทรวงศึกษำธิกำรช่วยกันโดยเฉพำะครูกว่ำ ๔ แสนคนที่สำมำรถสอนให้คนไทยทุกระดับ
รู้จักคิด รู้จักถูก รู้จักผิด เริ่มจำกนักเรียนในโรงเรียนส่งต่อไปยังผู้ปกครองและชุมชน ก็จะเป็นกำรสร้ำงพลังได้อย่ำง
มหำศำล ยิ่งครูแต่ละคนท ำส ำเร็จมำกเท่ำใดก็มีพลังมำกขึ้นเท่ำนั้น 

กระทรวงศึกษาธิการเป็นหัวใจของประเทศ 
 ครูจึงเป็นกลไกส ำคัญในกำรสร้ำงสังคมไทยให้เป็นสังคมแห่งควำมจริง (Fact) ไม่ใช่สังคมที่มีแต่อำรมณ์
ควำมรู้สึก (Feeling) ครูต้องสอนให้เด็กสำมำรถแยกแยะถูกผิด รู้ดีรู้ชั่ว และรู้จักหน้ำที่มำกกว่ำรู้จักเฉพำะสิทธิของ
ตน เพ่ือให้หลุดพ้นจำกวังวนของกำรถูกบีบบังคับจำกฝ่ำยกำรเมืองในเรื่องที่ไม่ถูกไม่ควร กำรชักน ำให้ท ำในสิ่งผิด 
กำรแบง่ฝักแบ่งฝ่ำย ตลอดจนกำรไม่เคำรพกฎหมำย ดังนั้น จึงขอให้ทุกคนในกระทรวงรวมพลังเพ่ือเปลี่ยนแปลง
ประเทศ ต้องค ำนึงถึงอนำคตของประเทศแม้ต้องใช้เวลำมำกก็ต้องท ำ 
 ส ำหรับกำรย้ำยครูที่มีข่ำวลือมำนำนว่ำ มีกำรเรียกรับเงินตำมระยะทำง อำจจะต้องทบทวนกติกำกำรย้ำยครู
ให้สอดคล้องกับควำมเปลี่ยนแปลงและยุคสมัยปัจจุบัน เช่น ระยะเวลำประจ ำกำรก่อนย้ำย กำรสอบแข่งขันเพ่ือ
บรรจุและแต่งตั้งครูต ำแหน่งต่ำง ๆ เช่น สอบจังหวัดใดบรรจุจังหวัดนั้น เป็นต้น เพ่ือลดกำรย้ำยและเรียกรับเงิน 
เช่นเดียวกับกำรทบทวนหลักเกณฑ์เลื่อนวิทยฐำนะตำมข้อตกลงในกำรพัฒนำงำน (P.A.) เพรำะไม่สอดคล้องกับ
นโยบำยของนำยกรัฐมนตรีเนื่องจำกเป็นกำรดึงครูออกจำกนักเรียน จึงมอบให้คณะกรรมกำรข้ำรำชกำรครูและ
บุคลำกรทำงกำรศึกษำ (ก.ค.ศ.) ปรับปรุงแก้ไข โดยแยกกลุ่มที่จะใช้ประเมินครูอย่ำงละเอียด เพื่อให้ครูทุกกลุ่ม    
ทุกลักษณะมีโอกำสเข้ำถึงระบบกำรประเมินนี้ทั้งในด้ำนวิชำกำรและด้ำนจิตวิญญำณควำมเป็นครู 

การรับฟังปัญหาจากผู้อ านวยการส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา 
๑. กิจกรรมกำรลดเวลำเรียน ให้น ำ  

1.1 วชิำหลักมำสอนต่อ    1.2 กำรสอนวิชำชีพ    1.3 กิจกรรมชุมนุม   
1.4 กำรสอนซ่อมเสริม  1.5 เศรษฐกิจพอเพียง  1.6 คุณธรรมจริยธรรม 

2. ทักษะชีวิต 
       3. น ำคนดีสู่ระบบครู “โรงเรียนเตรียมครู” เน้นสร้ำงอุดมกำรณ์ควำมเป็นครูและสร้ำงคุณค่ำวิชำชีพครู 

     4. กำรแก้ปัญหำหนี้สินครู กระทรวงศึกษำธิกำรอำจช่วยเหลือโดยน ำเงินนอกระบบมำช ำระหนี้ครูและ 
ลดอัตรำดอกเบี้ยให้ครูผู้กู้แต่ต้องพิจำรณำเฉพำะครูที่พร้อมจะเปลี่ยนแปลงชีวิตที่จะไม่สร้ำงหนี้อีก 

จุดเน้นของนโยบายรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ 
1. กำรแปลงกระแสพระรำชด ำรัสพระบำทสมเด็จพระเจ้ำอยู่หัวฯ เกี่ยวกับกำรปฏิรูปกำรศึกษำไปสู่กำรปฏิบัติ 
2. กำรปฏิรูปกำรศึกษำ 
3. กำรแก้ไขปัญหำกำรทุจริต 
4. กำรลดควำมเหลื่อมล้ ำทำงกำรศึกษำ 
5. กำรจัดกำรศึกษำในจังหวัดชำยแดนภำคใต้ 
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6. กำรปรับปรุงโครงสร้ำงเวลำเรียน (ระดับ ป.1-ม.3) 
7. กำรยกระดับมำตรฐำนภำษำอังกฤษในทุกหลักสูตร 
8. กำรสร้ำงค่ำนิยมอำชีวศึกษำ 
9. กำรจัดกำรเรียนกำรสอนทวิภำคีร่วมกับสถำนประกอบกำร 
10.  กำรแก้ไขปัญหำทะเลำะวิวำทของนักเรียน นักศึกษำ 
11.  กำรส่งเสริมอำชีวศึกษำให้มีควำมเป็นเลิศเฉพำะด้ำน 
12.  กำรจัดกำรอำชีวศึกษำสู่มำตรฐำนสำกล 
13.  กำรผลิตนักศึกษำตำมควำมถนัดและควำมเป็นเลิศของแต่ละสถำบัน 
14.  กำรก ำหนดเป้ำหมำยผลผลิตทำงกำรศึกษำเพ่ือให้เกิดนวัตกรรมจำกทรัพยำกรในท้องถิ่น 
15.  กำรสร้ำงควำมเข้มแข็งของโรงเรียนในท้องถิ่นโดยมีสถำบันอุดมศึกษำเป็นพี่เลี้ยง 
16.  กำรกระจำยโอกำสทำงกำรศึกษำ “โครงกำรติวเข้มเติมเต็มควำมรู้” 
17.  กำรพัฒนำก ำลังคนด้ำนอำชีวศึกษำของ กศน. 
18.  กำรส่งเสริม กศน.ต ำบล เป็นกลไกส ำคัญในกำรขับเคลื่อนระหว่ำงบ้ำน วัด โรงเรียน 
19.  กำรส่งเสริมกำรเรียนรู้ตลอดชีวิต 
20.  กำรสอนให้เด็กใช้หลักเหตุผลในกำรตัดสินใจ มำกกว่ำใช้ควำมรู้สึกตำมกระแสสังคม 
21.  กำรลดภำระงำน/กิจกรรม ที่ไม่เก่ียวกับกำรเรียนกำรสอนของครูและนักเรียน 
22.  กำรประเมินเพ่ือมีหรือเลื่อนวิทยฐำนะให้สอดคล้องกับผลสัมฤทธิ์ของผู้เรียน 
23.  กำรส่งเสริมด้ำนสวัสดิกำรและสวัสดิภำพครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ 
24.  กำรบูรณำกำรด ำเนินงำนระหว่ำงกระทรวงศึกษำธิกำรกับหน่วยงำนอื่น 
25.  กำรขับเคลื่อนโครงกำรอบรม สัมมนำ ให้บรรลุตำมวัตถุประสงค์ 
26.  กำรน ำ ICT มำใช้ในกำรบริหำรงำนอย่ำงทั่วถึง มีประสิทธิภำพ 
27.  กำรอ ำนวยกำรเมื่อเกิดเหตุกำรณ์ฉุกเฉิน 

     3. นโยบายส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 
  กำรศึกษำข้ันพ้ืนฐำนเป็นกำรศึกษำเริ่มแรกของคนในชำติ ดังนั้น เพ่ือให้กำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำนของ
ประเทศไทยมีคุณภำพมำตรฐำนระดับสำกลบนพ้ืนฐำนของควำมเป็นไทย ให้นักเรียนได้รับกำรพัฒนำศักยภำพสูงสุด
ในตน มีควำมรู้และทักษะที่แข็งแกร่งและเหมำะสม เป็นพ้ืนฐำนส ำคัญในกำรเรียนรู้ระดับสูงขึ้นไป และกำรด ำรงชีวิต
ในอนำคต ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำนโดย จึงก ำหนดนโยบำย ปีงบประมำณ พ.ศ. 2559 ดังนี้ 
 1. เร่งรัดปฏิรูปกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำนให้มีกำรปรับปรุงเปลี่ยนแปลงระบบและกระบวนกำรจัดกำรศึกษำ 
ขั้นพ้ืนฐำนทั้งระบบให้มีประสิทธิภำพทันสมัย ทันเหตุกำรณ์ ทันโลก ให้ส ำเร็จอย่ำงเป็นรูปธรรม 
 2. เร่งพัฒนำควำมแข็งแกร่งทำงกำรศึกษำให้ผู้เรียนทุกระดับทุกประเภท รวมถึงเด็กพิกำรและด้อยโอกำส 
มีควำมรู้และทักษะแห่งโลกยุคใหม่ควบคู่กันไป โดยเฉพำะทักษะกำรอ่ำน เขียน และกำรคิด เพื่อให้มีควำมพร้อมเข้ำ
สู่กำรศึกษำระดับสูงและโลกของกำรท ำงำน 
 3. เร่งปรับระบบสนับสนุนกำรจัดกำรศึกษำท่ีสอดคล้องไปในทิศทำงเดียวกัน มีกำรประสำนสัมพันธ์กับ
เนื้อหำทักษะและกระบวนกำรเรียนกำรสอน ประกอบไปด้วยมำตรฐำนและกำรประเมินหลักสูตรและกำรสอน      
กำรพัฒนำทำงวิชำชีพสภำพแวดล้อมกำรเรียนรู้ 
 4. ยกระดับควำมแข็งแกร่งมำตรฐำนวิชำชีพครูและผู้บริหำรสถำนศึกษำ ให้ครูเป็นผู้ที่มีควำมสำมำรถ   
และทักษะที่เหมำะสมกับกำรพัฒนำกำรเรียนรู้ของผู้เรียน ผู้บริหำรสถำนศึกษำมีควำมสำมำรถในกำรบริหำรจัดกำร
และเป็นผู้น ำทำงวิชำกำร ครูและผู้บริหำรสถำนศึกษำประพฤติตนเป็นแบบอย่ำงที่ดีแก่ผู้เรียน สร้ำงควำมมั่นใจและ
ไว้วำงใจ ส่งเสริมให้รับผิดชอบต่อผลที่เกิดกับนักเรียนที่สอดคล้องกับวิชำชีพ 
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 5. เร่งสร้ำงระบบให้ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำเป็นองค์กรคุณภำพที่แข็งแกร่ง และมีประสิทธิภำพเพ่ือ
กำรให้บริกำรที่ดี มีควำมสำมำรถ รับผิดชอบกำรจัดกำรศึกษำข้ันพ้ืนฐำนที่มีคุณภำพ และมำตรฐำนได้เป็นอย่ำงดี 
 6. เร่งรัดปรับปรุงโรงเรียนให้เป็นองค์กรที่มีควำมเข้มแข็ง มีแรงบันดำลใจ และมีวิสัยทัศน์ในกำรจัด
กำรศึกษำข้ันพ้ืนฐำนที่ชัดเจน เป็นสถำนศึกษำคุณภำพ และมีประสิทธิภำพ ที่สำมำรถจัดกำรเรียนกำรสอนได้อย่ำง   
มีคุณภำพและมำตรฐำนระดับสำกล 
 7. สร้ำงระบบกำรควบคุมกำรจัดกำรกำรเปลี่ยนแปลงทำงกำรศึกษำ ที่มีข้อมูลสำรสนเทศ และข่ำวสำร
เกี่ยวกับกระบวนกำรเรียนกำรสอนอย่ำงพร้อมบริบูรณ์ และมีนโยบำยกำรติดตำมประเมินผลอย่ำงเป็นรูปธรรม 
 8. สร้ำงวัฒนธรรมใหม่ในกำรท ำงำนให้มีประสิทธิภำพ เพ่ือกำรให้บริกำรที่ดี ทั้งส่วนกลำงและส่วน
ภูมิภำค เร่งรัดกำรกระจำยอ ำนำจและควำมรับผิดชอบ ส่งเสริมกำรพัฒนำเชิงพ้ืนที่ที่ทุกภำคส่วนเข้ำมำมีส่วนร่วม 
ปรับปรุงระบบของโรงเรียน ให้เป็นแบบร่วมคิดร่วมท ำกำรมีส่วนร่วมและกำรประสำนงำน สำมำรถใช้เครือข่ำยกำร
พัฒนำกำรศึกษำระหว่ำงโรงเรียนกับโรงเรียน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น องค์กรวิชำชีพ กลุ่มบุคคล องค์กรเอกชน     
องค์กรชุมชน และองค์กรสังคมอ่ืน 
 9. เร่งปรับระบบกำรบริหำรงำนบุคคลมุ่งเน้นควำมถูกต้อง เหมำะสม เป็นธรรม ปรำศจำกคอร์รัปชั่น      
ให้เป็นปัจจัยหนุนในกำรเสริมสร้ำงคุณภำพและประสิทธิภำพ ขวัญและก ำลังใจ สร้ำงภำวะจูงใจ แรงบันดำลใจ     
และควำมรับผิดชอบในควำมส ำเร็จตำมภำระหน้ำที่ 
 10. มุ่งสร้ำงพลเมืองดีที่ตื่นตัว และอยู่ร่วมกับผู้อ่ืนในสังคมพหุวัฒนธรรมได้ และท ำให้กำรศึกษำน ำ      
กำรแก้ปัญหำส ำคัญของสังคม รวมทั้งปัญหำกำรคอร์รัปชั่น 
 11. ทุ่มเทมำตรกำรเพ่ือยกระดับคุณภำพสถำนศึกษำที่พัฒนำล้ำหลัง และโรงเรียนขนำดเล็กที่ไม่ได้
คุณภำพ เพ่ือไม่ให้ผู้เรียนต้องเสียโอกำสได้รับกำรศึกษำที่มีคุณภำพ 
           ดังนั้น เพ่ือให้กำรศึกษำข้ันพ้ืนฐำนของประเทศไทย พัฒนำไปในทิศทำงที่สอดคล้องกับกำรเปลี่ยนแปลงของ
ประเทศและของโลก ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำนโดยควำมเห็นชอบของคณะกรรมกำรกำรศึกษำ  
ขั้นพ้ืนฐำนจึงได้ก ำหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ ประเด็นยุทธศำสตร์ เป้ำประสงค์ กลยุทธ์ ผลผลิตและจุดเน้น ดังนี้ 

 นโยบายส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 
  วิสัยทัศน์ 
      กำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำนของประเทศไทย มีคุณภำพและมำตรฐำนระดับสำกลบนพ้ืนฐำนของควำมเป็นไทย 
  พันธกิจ 
      1. ส่งเสริมและสนับสนุนให้ประชำกรวัยเรียนทุกคน ได้รับกำรศึกษำอย่ำงทั่วถึงและมีคุณภำพ 
      2. ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีคุณธรรมจริยธรรม มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตำมหลักสูตร และค่ำนิยมหลักของคนไทย 
12 ประกำร 
      3. พัฒนำระบบบริหำรจัดกำรที่เน้นกำรมีส่วนร่วม เพื่อเสริมสร้ำงควำมรับผิดชอบต่อคุณภำพกำรศึกษำและ
บูรณำกำรกำรจัดกำรศึกษำ 
  เป้าประสงค์ 
     เพ่ือให้กำรจัดกำรศึกษำขั้นพื้นฐำนของประเทศไทย มีคุณภำพและมำตรฐำนระดับสำกล บนพื้นฐำนของ 
ควำมเป็นไทย ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำนจึงก ำหนดเป้ำประสงค์ ดังนี้ 
     1. นักเรียนระดับก่อนประถมศึกษำและระดับกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำนทุกคน มีพัฒนำกำรเหมำะสมตำมวัยและ     
มีคุณภำพ 
     2. ประชำกรวัยเรียนทุกคนได้รับโอกำสในกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำนอย่ำงทั่วถึง มีคุณภำพ และเป็นธรรม 
     3. ครู ผู้บริหำรสถำนศึกษำและบุคลำกรทำงกำรศึกษำอ่ืนมีทักษะที่เหมำะสม และท ำงำนมุ่งเน้นผลสัมฤทธิ์ 
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     4. ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ ส ำนักบริหำรงำนกำรศึกษำพิเศษ และสถำนศึกษำ มีประสิทธิภำพและ  เป็น
กลไกขับเคลื่อนกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำนสู่คุณภำพระดับมำตรฐำนสำกล 
     5. ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำนเน้นกำรท ำงำนแบบบูรณำกำร กำรบริหำรแบบมีส่วนร่วมจำก 
ทุกภำคส่วนในกำรจัดกำรศึกษำ และกระจำยอ ำนำจและควำมรับผิดชอบสู่ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำและ
สถำนศึกษำ 
     6. พ้ืนที่พิเศษได้รับกำรพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำ และพัฒนำรูปแบบกำรจัดกำรศึกษำที่เหมำะสมตำมบริบท  
ของพ้ืนที่ 
     โดยมียุทธศาสตร์ในการด าเนินงาน 4 ยุทธศาสตร์  ได้แก่ 
      ประเด็นยุทธศำสตร์ที่ 1 พัฒนำคุณภำพผู้เรียนในระดับกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน 
      ประเด็นยุทธศำสตร์ที่ 2 เพ่ิมโอกำสกำรเข้ำถึงบริกำรกำรศึกษำข้ันพ้ืนฐำนให้ทั่วถึง ครอบคลุมผู้เรียนให้
ได้รับโอกำสในกำรพัฒนำเต็มตำมศักยภำพและมีคุณภำพ 
      ประเด็นยุทธศำสตร์ที่ 3 พัฒนำคุณภำพครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ 
      ประเด็นยุทธศำสตร์ที่ 4 พัฒนำระบบกำรบริหำรจัดกำร 

     ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1  พัฒนำคุณภำพผู้เรียนในระดับกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน 
         เป้ำประสงค์ท่ี 1  นักเรียนระดับก่อนประถมศึกษำและระดับกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำนทุกคนมีพัฒนำกำร
เหมำะสมตำมวัยและมีคุณภำพ 
      กลยุทธ์ 
       1. เสริมสร้ำงควำมเข้มแข็งให้กับกำรพัฒนำผู้เรียนอย่ำงมีคุณภำพ 
              1.1 พัฒนำคุณภำพผู้เรียน 
    1.1.1 ปลูกฝังผู้เรียนด้ำนคุณธรรมจริยธรรม และค่ำนิยมหลักของคนไทย 12 ประกำร 
    1.1.2 ส่งเสริม สนับสนุน กำรจัดกิจกรรมแนะแนว และกำรบริกำรแนะแนวเพ่ือกำรศึกษำต่อและกำร
ประกอบอำชีพ ให้แก่นักเรียนตั้งแต่ระดับประถมศึกษำอย่ำงเข้มแข็งต่อเนื่องและเป็นรูปธรรม เพ่ือให้ผู้เรียนรู้จักและ  
เข้ำใจตนเอง สำมำรถวำงแผนชีวิตด้ำนกำรเรียนกำรประกอบอำชีพในอนำคต รวมทั้งสำมำรถปรับตัวได้อย่ำง
เหมำะสม และอยู่ร่วมกับผู้อ่ืนได้อย่ำงมีควำมสุข 
     1.1.3 ส่งเสริมสนับสนุนให้นักเรียนสำมำรถอ่ำนออกเขียนได้ตำมวัย 
  1.1.4 ส่งเสริมกำรเรียนกำรสอนภำษำอังกฤษเพ่ือกำรสื่อสำรและภำษำอำเซียน อย่ำงน้อย 1 ภำษำ 
เพ่ือให้นักเรียนสำมำรถสื่อสำรกับชำวต่ำงชำติได้รองรับกำรก้ำวสู่ประชำคมอำเซียน และเทียบเคียงสู่มำตรฐำนสำกล 
           1.2 พัฒนำระบบส่งเสริมสนับสนุนคุณภำพกำรจัดกำรศึกษำ 
  1.2.1 ส่งเสริมกำรจัดกำรระบบข้อมูลสำรสนเทศท่ีเกี่ยวข้องกับคุณภำพของผู้เรียนทุกระดับทุก
ประเภทให้มีประสิทธิภำพ 
  1.2.2 สนับสนุนกำรจัดสรรงบประมำณให้เหมำะสมสอดคล้องกับบริบท และควำมต้องกำรในกำร
พัฒนำผู้เรียนให้เกิดคุณภำพ 
  1.2.3 ส่งเสริมกำรน ำหลักสูตรไปสู่กำรปฏิบัติให้เกิดประสิทธิภำพ รวมถึงกำรพัฒนำหลักสูตรให้
สอดคล้องกับควำมจ ำเป็น และควำมต้องกำรของผู้เรียนชุมชน ท้องถิ่น และสังคม 
  1.2.4 ส่งเสริม สนับสนุนกำรใช้สื่อกำรเรียนกำรสอน เทคโนโลยีและนวัตกรรม และสิ่งอ ำนวย 
ควำมสะดวกที่หลำกหลำย กำรมีศูนย์รวมสื่อให้ครูสำมำรถยืมสื่อไปใช้ในกำรจัดกำรเรียนรู้ได้ เพื่อส่งเสริมกำรเรียนรู้
ทั้งในห้องเรียนและนอกห้องเรียน 
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  1.2.5 ส่งเสริม สนับสนุนกำรน ำกำรทดสอบ NT, O-NET กำรประเมินของ PISA และระบบกำรทดสอบ
กลำงของส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน มำใช้ในกำรพัฒนำกำรเรียนรู้ให้เกิดคุณภำพแก่ผู้เรียน 
  1.2.6 ส่งเสริมกำรประกันคุณภำพภำยในของสถำนศึกษำให้มีควำมเข้มแข็ง 
  1.2.7 ส่งเสริมกำรจัดหลักสูตรทักษะอำชีพควบคู่ไปกับวิชำสำมัญในระดับมัธยมศึกษำ 
  1.2.8 จัดระบบนิเทศติดตำมประเมินผลและรำยงำนผลหลำกหลำยมิติ ให้มีควำมเข้มแข็งและต่อเนื่อง
เป็นรูปธรรม ให้มีข้อมูลป้อนกลับและสำมำรถสะท้อนคุณภำพของผู้เรียน 
           2. สร้ำงแนวร่วมกำรก ำกับดูแลพัฒนำคุณภำพนักเรียน 
     2.1 สร้ำงควำมเข้ำใจและควำมตระหนักในกำรจัดกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำนให้แก่ผู้ปกครอง ชุมชน สังคม  
และสำธำรณชน 
     2.2 ประสำน ส่งเสริม สนับสนุนให้ผู้ปกครอง ชุมชน และหน่วยงำนที่เกี่ยวข้องทุกภำคส่วนเข้ำมำมี   
ส่วนร่วมในกำรพัฒนำคุณภำพผู้เรียน 
                 2.3 ประสำนสถำบันที่รับนักเรียนเข้ำศึกษำต่อ ให้คัดเลือกอย่ำงหลำกหลำยสอดคล้องกับหลักสูตร
กำรศึกษำข้ันพ้ืนฐำน 
   ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2  เพ่ิมโอกำสกำรเข้ำถึงบริกำรกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำนให้ทั่วถึงครอบคลุมผู้เรียนให้ได้รับ 
โอกำสในกำรพัฒนำเต็มตำมศักยภำพและมีคุณภำพ 
    เป้ำประสงค์ท่ี 2 ประชำกรวัยเรียนทุกคนได้รับโอกำสในกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำนอย่ำงทั่วถึงมีคุณภำพและเสมอภำค 
    เป้ำประสงค์ท่ี 6 พ้ืนที่พิเศษได้รับกำรพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำ และพัฒนำรูปแบบกำรจัดกำรศึกษำมีควำม
เหมำะสมตำมบริบทของพ้ืนที่ 
     กลยุทธ ์
     1. เพ่ิมโอกำสกำรเข้ำถึงกำรจัดกำรศึกษำที่มีคุณภำพ 
         1.1 สนับสนุนโรงเรียนดีมีคุณภำพตำมควำมต้องกำรจ ำเป็นของผู้เรียน ชุมชน และบริบทของพ้ืนที่ทั้งใน
ระดับประถมศึกษำและระดับมัธยมศึกษำ ให้เป็นโรงเรียนที่มีรูปแบบกำรเรียนกำรสอนที่สอดคล้องกับบริบทของ
พ้ืนที่ และมุ่งสู่มำตรฐำนสำกลบนพื้นฐำนของควำมเป็นไทยให้ครอบคลุมทุกต ำบล 
        1.2 ส่งเสริมและสนับสนุนให้โรงเรียนจัดกำรศึกษำวิชำชีพทั้งท่ีจัดเองและสร้ำงควำมร่วมมือกับหน่วยงำนอื่น 
เพ่ือเป็นกำรส่งเสริมกำรมีงำนท ำของผู้เรียน โดยเฉพำะโรงเรียนที่จัดกำรศึกษำระดับมัธยมศึกษำตอนปลำย ให้สร้ำง
ควำมร่วมมือกับสถำนประกอบกำร เพื่อเป็นช่องทำงในกำรเลือกประกอบอำชีพของผู้เรียน 
        1.3 ส่งเสริมกำรจัดกำรศึกษำในรูปแบบที่หลำกหลำยทั้งในรูปแบบปกติ รูปแบบเพ่ือควำมเป็นเลิศ รูปแบบ
เพ่ือเด็กพิกำรเด็กด้อยโอกำสและรูปแบบกำรศึกษำทำงเลือก ให้เหมำะสมกับควำมต้องกำรจ ำเป็นของผู้เรียนแต่ละ
บุคคล และมีคุณภำพตำมมำตรฐำนโดยมีควำมเชื่อมโยงระหว่ำงรูปแบบต่ำงๆ 
        1.4 ส่งเสริมและสนับสนุนกำรจัดกำรศึกษำส ำหรับโรงเรียนในพ้ืนที่พิเศษ เป็นกำรเฉพำะตำมสภำพของพ้ืนที่ 
(พ้ืนที่สูง ชำยแดน เกำะแก่ง เขตพัฒนำพิเศษเฉพำะกิจจังหวัดชำยแดนภำคใต้)  
     2. เสริมสร้ำงควำมเข้มแข็งของระบบที่เก่ียวข้อง เพ่ือลดควำมเสี่ยงในกำรออกกลำงคัน และดูแลช่วยเหลือเด็ก
ด้อยโอกำส และเด็กท่ีไม่อยู่ในทะเบียนรำษฎร์อย่ำงเหมำะสม 
          2.1 พัฒนำระบบข้อมูลสำรสนเทศนักเรียนเป็นรำยบุคคลทั้งในเชิงปริมำณและคุณภำพให้มีประสิทธิภำพ
และต่อเนื่อง เชื่อมโยงกันโดยเฉพำะเมื่อเกิดกำรส่งต่อนักเรียน 
          2.2 สนับสนุนกำรบริหำรจัดกำรงบประมำณประเภทงบเงินอุดหนุนรำยหัวให้ผู้เรียน เพ่ือพัฒนำคุณภำพ 
กำรเรียนรู้แบบตำมตัวผู้เรียน (Demand-side Financing) มีกำรเชื่อมโยงกับหน่วยงำนที่เกี่ยวข้องและหน่วยงำน   
ที่จัดกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน เน้นกำรบริหำรงบประมำณที่มีประสิทธิภำพ 
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          2.3 สร้ำงควำมเข้มแข็งของระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน ระบบส่งเสริมควำมประพฤตินักเรียนและระบบ
คุ้มครองนักเรียน รวมทั้งให้เชื่อมโยงทุกระดับกับงำนที่สัมพันธ์ 
          2.4 ประสำนหน่วยงำนที่เก่ียวข้องเพ่ือจัดท ำระบบดูแลช่วยเหลือ และจัดกำรศึกษำท่ีเหมำะสมส ำหรับ   
เด็กด้อยโอกำสที่ไม่อยู่ในทะเบียนรำษฎร์ เช่น เด็กไร้สัญชำติ เด็กพลัดถิ่น เด็กต่ำงด้ำว เด็กไทยที่ไม่มีเลขประจ ำตัว
ประชำชน บุตรหลำนของแรงงำนต่ำงด้ำว เป็นต้น 
   ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3  พัฒนำคุณภำพครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ 
   เป้ำประสงค์ท่ี 3 ครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำมีทักษะที่เหมำะสมและมีวัฒนธรรมกำรท ำงำนที่มุ่งเน้นผลสัมฤทธิ์ 
   เป้ำประสงค์ท่ี 6 พ้ืนที่พิเศษได้รับกำรพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำ และพัฒนำรูปแบบกำรจัดกำรศึกษำมีควำม
เหมำะสมตำมบริบทของพ้ืนที่ 
    กลยุทธ ์
    1. ลดภำระงำนอ่ืนนอกเหนือจำกงำนที่เก่ียวข้องกับกำรจัดกำรเรียนรู้ของครู 
        1.1 ขอควำมร่วมมือหน่วยงำนต่ำงๆ หลีกเลี่ยงกำรจัดกิจกรรม โครงกำร ในช่วงเปิดภำคเรียน 
        1.2 ส่งเสริมกำรบริหำรจัดกำรในลักษณะกลุ่มโรงเรียน โดยเฉพำะโรงเรียนที่มีจ ำนวนครูไม่เพียงพอ 
        1.3 ประสำนควำมเป็นไปได้ในกำรก ำหนดให้ผู้บริหำรสถำนศึกษำสอนอย่ำงน้อย 1 รำยวิชำ ในโรงเรียนของ
ตน และบุคลำกรทำงกำรศึกษำในเขตพ้ืนที่กำรศึกษำท่ีมีคุณวุฒิที่เหมำะสม ช่วยสอนในโรงเรียนที่ครูไม่เพียงพอ 
         1.4 ประสำนและส่งเสริมกำรท ำงำนของจิตอำสำ หรือควำมสนับสนุนจำกองค์กรต่ำงๆ เพื่อจัดหำผู้มำ
ช่วยเหลือกำรท ำงำนต่ำงๆ ภำยในโรงเรียน 
     2. ส่งเสริมสนับสนุนกำรพัฒนำองค์ควำมรู้ โดยเฉพำะด้ำนกำรวัดและประเมินผล และทักษะในกำรสื่อสำรของ
ครูให้มีสมรรถนะในกำรสอนอย่ำงมีประสิทธิภำพ 
         2.1 เผยแพร่องค์ควำมรู้และแหล่งเรียนรู้เกี่ยวกับนวัตกรรม วิธีกำรจัดกำรเรียนกำรสอน กำรสอนคิดแบบ
ต่ำงๆ และกำรวัดประเมินผล ให้สำมำรถพัฒนำและประเมินผลนักเรียนให้มีคุณภำพตำมศักยภำพเป็นรำยบุคคล 
         2.2 พัฒนำครูให้สำมำรถยกระดับคุณภำพกำรศึกษำตำมศักยภำพของแต่ละบุคคล โดยกำรประยุกต์ใช้สื่อ
และระบบเทคโนโลยีสำรสนเทศและกำรสื่อสำรอย่ำงเหมำะสม 
         2.3 ส่งเสริมระบบกำรนิเทศแบบกัลยำณมิตรโดยส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ ผู้บริหำรสถำนศึกษำ และครู
ทั้งในโรงเรียน ระหว่ำงโรงเรียนหรือภำคส่วนอื่นๆ ตำมควำมพร้อมของโรงเรียน 
         2.4 ส่งเสริมกำรสร้ำงเครือข่ำยกำรเรียนรู้ กำรมีส่วนร่วมจำกผู้มีส่วนเกี่ยวข้องและทุกภำคส่วน ให้เกิดชุมชน
แห่งกำรเรียนรู้ 
         2.5 ส่งเสริมให้ครูจัดกำรเรียนกำรสอนให้สอดรับกับกำรเป็นประชำคมอำเซียน 
     3. ส่งเสริม สนับสนุนกำรพัฒนำผู้บริหำรสถำนศึกษำให้มีควำมสำมำรถทุกด้ำน อย่ำงมีประสิทธิภำพและเกิด
ประสิทธิผล โดยมุ่งเน้นผลสัมฤทธิ์ของนักเรียน  
    4. เสริมสร้ำงระบบแรงจูงใจเพ่ือให้ครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำมีขวัญก ำลังใจในกำรท ำงำน 
        4.1 ยกย่องเชิดชูเกียรติครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำที่เป็นมืออำชีพมีผลงำนเชิงประจักษ์ 
        4.2 ส่งเสริมควำมก้ำวหน้ำของครูให้มีวิทยฐำนะ ที่สอดคล้องกับผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียนของนักเรียน 
   5. สนับสนุนกิจกรรมที่ส่งเสริมให้ครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำมีจิตวิญญำณของควำมเป็นครูกำรเป็นครูมืออำชีพ 
และยึดมั่นในจรรยำบรรณของวิชำชีพ 
    6. ส่งเสริมและสนับสนุนให้องค์กรคณะบุคคล และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่เก่ียวข้องวำงแผนสรรหำครูและบุคลำกร
ทำงกำรศึกษำ ให้สอดคล้องกับควำมต้องกำรและจ ำเป็นของโรงเรียนและสังคม 
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         6.1 สร้ำงควำมตระหนักกับองค์กร คณะบุคคล และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในกำรสรรหำย้ำยโอนบุคลำกรทำง 
กำรศึกษำในเขตพ้ืนที่ และมีกำรวำงแผนประชำสัมพันธ์ 
         6.2 ประสำนสถำบันอุดมศึกษำผลิตครูที่มีวิชำเอกตรงกับควำมต้องกำร สำมำรถจัดกำรเรียนรู้เพ่ือผู้เรียนที่มี
ควำมแตกต่ำงหลำกหลำยได้ และสอดคล้องกับบริบทของโรงเรียนที่มีควำมแตกต่ำงกัน 
  ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4  พัฒนำระบบกำรบริหำรจัดกำร 
     เป้ำประสงค์ท่ี 4 ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำและสถำนศึกษำมีประสิทธิภำพและเป็นกลไกขับเคลื่อนกำรศึกษำ
ขั้นพ้ืนฐำนสู่คุณภำพระดับมำตรฐำนสำกล 
     เป้ำประสงค์ท่ี 5 ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำนเน้นกำรท ำงำนแบบบูรณำกำรกำรบริหำรแบบมี
ส่วนร่วมจำกทุกภำคส่วนในกำรจัดกำรศึกษำ และกระจำยอ ำนำจและควำมรับผิดชอบสู่ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ
และสถำนศึกษำ 
     เป้ำประสงค์ท่ี 6 พ้ืนที่พิเศษได้รับกำรพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำ และพัฒนำรูปแบบกำรจัดกำรศึกษำมีควำม
เหมำะสมตำมบริบทของพ้ืนที่ 
     กลยุทธ ์
      1. กระจำยอ ำนำจและควำมรับผิดชอบ 
          1.1 ส่งเสริม สนับสนุนให้ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำและสถำนศึกษำมีควำมสำมำรถ และมีควำมเข้มแข็ง
ในกำรบริหำรจัดกำรด้วยตนเองได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ 
          1.2 บูรณำกำรกำรท ำงำนพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำ ระหว่ำงหน่วยงำนต่ำงๆ ในส่วนกลำง เพื่อส่งเสริมให้
ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ สถำนศึกษำ พัฒนำคุณภำพตำมบริบทได้เพ่ิมข้ึน                                                
          1.3 พัฒนำระบบช่วยเหลือ ก ำกับติดตำม และตรวจสอบกำรบริหำรจัดกำรงบประมำณที่มีประสิทธิภำพ 
          1.4 แก้ไขปัญหำกำรบริหำรจัดกำรงบประมำณที่ไม่เหมำะสมถูกต้องตำมหลักธรรมำภิบำลได้อย่ำงรวดเร็ว 
      2. ส่งเสริมกำรมีส่วนร่วม 
          2.1 เร่งสร้ำงควำมรู้ควำมเข้ำใจให้กับผู้บริหำรสถำนศึกษำถึงควำมจ ำเป็น และประโยชน์ของกำรส่งเสริม
กำรมีส่วนร่วมอย่ำงแท้จริงในกำรพัฒนำกำรศึกษำ 
          2.2 ส่งเสริมกำรมีส่วนร่วมในกำรพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำ 
    2.2.1 ประชำสัมพันธ์ให้สำธำรณชนทรำบถึงควำมต้องกำรได้รับกำรช่วยเหลือของโรงเรียนโดยเฉพำะ
โรงเรียนที่ขำดแคลนอยู่ในพ้ืนที่ห่ำงไกลทุรกันดำร 
    2.2.2 ประสำนหน่วยงำนทุกภำคส่วนให้เข้ำมำช่วยเหลือโรงเรียน ที่มีควำมมุ่งม่ันพัฒนำคุณภำพ
กำรศึกษำแต่มีควำมขำดแคลนมำก 
           2.3 ส่งเสริมกำรมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในกำรพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำ 
       3. ส่งเสริมกำรใช้กำรวิจัยเป็นฐำนในกำรพัฒนำ กำรจัดกำรศึกษำของเขตพ้ืนที่กำรศึกษำและสถำนศึกษำ 
       4. ส่งเสริมให้สถำนศึกษำ และส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ และองค์คณะบุคคล มีควำมรับผิดชอบต่อผล  
กำรด ำเนินงำน 
           4.1 ส่งเสริมให้มีกำรยกย่องเชิดชูเกียรติสถำนศึกษำ ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำและองค์คณะบุคคล      
ที่เก่ียวข้อง ที่นักเรียนในพ้ืนที่มีผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียนสูงขึ้น อัตรำกำรออกกลำงคันลดลง มีพฤติกรรมเสี่ยงลดลง 
           4.2 สร้ำงช่องทำงรับฟังควำมคิดเห็นข้อเสนอแนะ เรื่องร้องเรียนที่เกี่ยวข้องกับองค์กร องค์คณะบุคคล       
ที่เก่ียวข้อง และติดตำมตรวจสอบอย่ำงต่อเนื่อง 
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    ผลผลิต   
            ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำนมีกำรด ำเนินงำน 6 ผลผลิต คือ 
 1) ผู้จบกำรศึกษำก่อนประถมศึกษำ 
 2) ผู้จบกำรศึกษำภำคบังคับ 
 3) ผู้จบกำรศึกษำมัธยมศึกษำตอนปลำย 
 4) เด็กพิกำรได้รับกำรศึกษำขั้นพื้นฐำนและพัฒนำสมรรถภำพ 
 5) เด็กด้อยโอกำสได้รับกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน 
 6) ผู้ที่มีควำมสำมำรถพิเศษได้รับกำรพัฒนำศักยภำพ 
  โดยมีหน่วยก ำกับ ประสำน ส่งเสริมกำรจัดกำรศึกษำ คือ ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำ 
ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ และส ำนักบริหำรงำนกำรศึกษำพิเศษ ซึ่งมีสถำนศึกษำขั้นพ้ืนฐำนเป็น
หน่วยปฏิบัติกำรกำรจัดกำรศึกษำ 

      จุดเน้น  
          ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำนก ำหนดจุดเน้น ปีงบประมำณ พ.ศ. 2559 มี 3 ส่วน ดังนี ้
       ส่วนที่ 1  จุดเน้นด้านผู้เรียน 
 1.1 นักเรียนมีสมรรถนะส ำคัญสู่มำตรฐำนสำกล ดังต่อไปนี้ 
  1.1.1 นักเรียนระดับก่อนประถมศึกษำมีพัฒนำกำรด้ำนร่ำงกำย อำรมณ์ จิตใจและสติปัญญำที่สมดุล 
เหมำะสมกับวัย และเรียนรู้อย่ำงมีควำมสุข 
  1.1.2 นักเรียนชั้นประถมศึกษำปีที่ 6 ชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 3 และชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 6 มีผลสัมฤทธิ์
ทำงกำรเรียนจำกกำรทดสอบระดับชำติ (O-NET) กลุ่มสำระหลักเพ่ิมข้ึนเฉลี่ยไม่น้อยกว่ำร้อยละ 3 
  1.1.3 นักเรียนชั้นประถมศึกษำปีที่ 3 มีควำมสำมำรถด้ำนภำษำ อ่ำนออกเขียนได้ ด้ำนค ำนวณและ 
ด้ำนกำรใช้เหตุผลที่เหมำะสม 
  1.1.4 นักเรียนชั้นประถมศึกษำปีที่ 6 ถึงชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 6 ได้รับกำรส่งเสริมให้มีแรงจูงใจสู่อำชีพ
ด้วยกำรแนะแนว ทั้งโดยครูและผู้ประกอบอำชีพต่ำงๆ (ผู้ปกครอง ศิษย์เก่ำ สถำนประกอบกำรใน/นอกพ้ืนที่) และ
ได้รับกำรพัฒนำควำมรู้ ทักษะ ที่เหมำะสมกับกำรประกอบอำชีพสุจริตในอนำคต 
  1.1.5 นักเรียนมีทักษะชีวิต ทักษะกำรคิดวิเครำะห์ คิดสร้ำงสรรค์ และทักษะกำรสื่อสำรอย่ำง
สร้ำงสรรค์ อย่ำงน้อย 2 ภำษำ ทักษะด้ำนเทคโนโลยีสำรสนเทศ เพื่อเป็นเครื่องมือในกำรเรียนรู้เหมำะสมตำมช่วงวัย 
 1.2 นักเรียนมีคุณธรรมจริยธรรม รักควำมเป็นไทย ห่ำงไกลยำเสพติดมีคุณลักษณะและทักษะทำงสังคม 
ที่เหมำะสม 
  1.2.1 นักเรียนระดับประถมศึกษำใฝ่เรียนรู้ใฝ่ดีและอยู่ร่วมกับผู้อ่ืนได้ 
  1.2.2 นักเรียนระดับมัธยมศึกษำตอนต้นมีทักษะกำรแก้ปัญหำและอยู่อย่ำงพอเพียง 
  1.2.3 นักเรียนระดับมัธยมศึกษำตอนปลำยมีควำมมุ่งมั่นในกำรศึกษำและกำรท ำงำนและสำมำรถ
ปรับตัวเข้ำกับพหุวัฒนธรรมบนพื้นฐำนวัฒนธรรมที่ดีงำมของไทย 
 1.3 นักเรียนที่มีควำมต้องกำรพิเศษได้รับกำรส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนำเต็มศักยภำพเป็นรำยบุคคล
ด้วยรูปแบบที่หลำกหลำย 
  1.3.1 เด็กพิกำรได้รับกำรพัฒนำศักยภำพเป็นรำยบุคคล ด้วยรูปแบบที่หลำกหลำยตำมหลักวิชำ 
  1.3.2 เด็กด้อยโอกำส และเด็กในพื้นที่พิเศษ ได้รับโอกำสทำงกำรศึกษำที่มีคุณภำพตำมมำตรฐำน    
กำรเรียนรู้ของหลักสูตร และอัตลักษณ์แห่งตน 
  1.3.3 นักเรียนที่มีควำมสำมำรถพิเศษได้รับกำรส่งเสริมให้มีควำมเป็นเลิศ ด้ำนวิทยำศำสตร์ 
เทคโนโลยีพ้ืนฐำนทำงวิศวกรรมศำสตร์ คณิตศำสตร์ ภำษำ กีฬำ ดนตรี และศิลปะ 
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  1.3.4 นักเรียนที่เรียนภำยใต้กำรจัดกำรศึกษำโดยครอบครัว สถำนประกอบกำร บุคคลองค์กรวิชำชีพ 
องค์กรเอกชน องค์กรชุมชนและองค์กรสังคมอ่ืนและกำรศึกษำทำงเลือกได้รับกำรพัฒนำอย่ำงมีคุณภำพตำม
มำตรฐำน 
  1.3.5 เด็กกลุ่มที่ต้องกำรกำรคุ้มครองและช่วยเหลือเป็นกรณีพิเศษได้รับกำรคุ้มครองและช่วยเหลือ
เยียวยำด้วยรูปแบบที่หลำกหลำย 
  1.3.6 เด็กวัยเรียนในถิ่นทุรกันดำรได้รับกำรศึกษำ และพัฒนำทักษะกำรเรียนรู้ตลอดชีวิต 
       ส่วนที่ 2  จุดเน้นด้านครูและบุคลากรทางการศึกษา 
 2.1 ครูได้รับกำรพัฒนำองค์ควำมรู้และทักษะในกำรสื่อสำรมีสมรรถนะในกำรสอนอย่ำงมีประสิทธิภำพ 
  2.1.1 ครูได้รับกำรพัฒนำวิธีกำรจัดกำรเรียนกำรสอน กำรสอนคิดแบบต่ำงๆ และกำรวัดประเมินผล   
ให้สำมำรถพัฒนำ และประเมินผลนักเรียนให้มีคุณภำพ ตำมศักยภำพเป็นรำยบุคคล 
  2.1.2 ครูสำมำรถยกระดับคุณภำพกำรศึกษำ โดยประยุกต์ใช้ระบบสำรสนเทศและกำรสื่อสำร     
อย่ำงเหมำะสม 
  2.1.3 ครูได้รับกำรนิเทศแบบกัลยำณมิตรโดยส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ ผู้บริหำรสถำนศึกษำและ
ครูทั้งในโรงเรียน ระหว่ำงโรงเรียน หรือภำคส่วนอื่นๆ ตำมควำมพร้อมของโรงเรียน 
  2.1.4 ครูสร้ำงเครือข่ำยกำรเรียนรู้ กำรมีส่วนร่วม จำกผู้มีส่วนเกี่ยวข้องและทุกภำคส่วน ให้เกิดชุมชน
แห่งกำรเรียนรู้ 
   2.1.5 ครูจัดกำรเรียนกำรสอนให้สอดรับกับกำรเป็นประชำคมอำเซียน 
  2.1.6 ครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำมีจิตวิญญำณของควำมเป็นครู กำรเป็นครูมืออำชีพและยึดมั่นใน
จรรยำบรรณของวิชำชีพ 
 2.2 ผู้บริหำรสถำนศึกษำมีควำมสำมำรถในกำรบริหำรงำนทุกด้ำน ให้มีประสิทธิภำพและเกิดประสิทธิผล 
 2.3 ครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำมีขวัญก ำลังใจในกำรท ำงำน 
 2.4 องค์กรคณะบุคคลและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่เก่ียวข้องวำงแผนและสรรหำครูและบุคลำกรทำง 
กำรศึกษำ ให้สอดคล้องกับควำมต้องกำรของโรงเรียนและสังคม 
       ส่วนที่ 3 จุดเน้นด้านการบริหารจัดการ 
 3.1 สถำนศึกษำ ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ และส ำนักบริหำรงำนกำรศึกษำพิเศษบริหำรจัดกำรโดย
มุ่งเน้นกำรกระจำยอ ำนำจกำรมีส่วนร่วม และมีควำมรับผิดชอบต่อผลกำรด ำเนินงำน 
  3.1.1 โรงเรียนที่ไม่ผ่ำนกำรรับรองคุณภำพภำยนอก และที่ผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียนของนักเรียนต่ ำ
กว่ำค่ำเฉลี่ยของประเทศ ได้รับกำรแก้ไขช่วยเหลือนิเทศติดตำม และประเมินผลโดยส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำท ำ
หน้ำที่ ส่งเสริม สนับสนุน และเป็นผู้ประสำนงำนหลักให้โรงเรียนท ำแผนพัฒนำเป็นรำยโรงร่วมกับผู้ปกครอง ชุมชน
และองค์กรอ่ืนๆ ที่เกี่ยวข้อง 
  3.1.2 ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำบริหำรจัดกำรอย่ำงมีคุณภำพ โดยใช้มำตรฐำนส ำนักงำนเขตพ้ืนที่
กำรศึกษำ 
  3.1.3 ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำพัฒนำระบบช่วยเหลือ ก ำกับ ติดตำม ตรวจสอบ กำรบริหำร
จัดกำรงบประมำณที่มีประสิทธิภำพ อย่ำงจริงจังและต่อเนื่อง 
  3.1.4 ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำเชิดชูเกียรติ โรงเรียนที่นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียนสูงขึ้น 
อัตรำกำรออกกลำงคันลดลง มีพฤติกรรมเสี่ยงลดลง อย่ำงจริงจังและต่อเนื่อง 
 3.2 หน่วยงำนในสังกัดส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำนทุกระดับ ส่งเสริมกำรมีส่วนร่วมใน
กำรพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำ 
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 3.2.1 หน่วยงำนในสังกัดส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำข้ันพ้ืนฐำนทุกระดับทั้งส่วนกลำง ส ำนักงำน
เขตพ้ืนที่กำรศึกษำ และสถำนศึกษำ ส่งเสริมให้ทุกภำคส่วนเข้ำมำมีส่วนร่วมในกำรพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำ 
 3.2.2 หน่วยงำนในสังกัดส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำข้ันพ้ืนฐำนทุกระดับทั้งส่วนกลำง ส ำนักงำน
เขตพ้ืนที่กำรศึกษำ และสถำนศึกษำ ส่งเสริมกำรระดมทรัพยำกรในกำรพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำ  

     ตัวชี้วัด 
       จุดเน้นที่ 1 ด้านผู้เรียน 
       1.1 นักเรียนมีสมรรถนะส ำคัญสู่มำตรฐำนสำกล 
ตัวชี้วัด 
- ค่ำเฉลี่ยร้อยละของนักเรียนชั้นประถมศึกษำปีที่ 3 ของกำรสอบ NT เพ่ิมขึ้นไม่น้อยกว่ำร้อยละ 3  
- ค่ำเฉลี่ยร้อยละของนักเรียนชั้นประถมศึกษำปีที่ 6 ของผลกำรทดสอบระดับชำติ O-NET ภำษำไทย คณิตศำสตร์ 
วิทยำศำสตร์ สังคมศึกษำ โดยรวมเพ่ิมข้ึนไม่น้อยกว่ำร้อยละ 3  
- ผลกำรทดสอบระดับชำติ O-NET กลุ่มสำระกำรเรียนรู้ภำษำอังกฤษส ำหรับ 
 โรงเรียนที่มีควำมพร้อมสูง  เพ่ิมข้ึนไม่น้อยกว่ำร้อยละ 5  
 โรงเรียนที่มีควำมพร้อมปำนกลำง เพ่ิมข้ึนร้อยละ 3 - 5  
 โรงเรียนที่มีควำมพร้อมน้อย  เพ่ิมข้ึนร้อยละ 2 - 5  
- นักเรียนมีควำมสำมำรถด้ำนทักษะกำรสื่อสำรภำษำอังกฤษตำมมำตรฐำนที่ก ำหนด 
 โรงเรียนที่มีควำมพร้อมสูง  ร้อยละ 80  
 โรงเรียนที่มีควำมพร้อมปำนกลำง ร้อยละ 50  
 โรงเรียนที่มีควำมพร้อมน้อย  ร้อยละ 30  
- นักเรียนทุกคนที่ได้รับกำรพัฒนำให้มีคุณลักษณะผู้น ำนักเรียนอำเซียน 
- ร้อยละ 100 ของจ ำนวนโรงเรียนที่ได้รับกำรพัฒนำตำมมำตรฐำนสำกล 
- จ ำนวนศูนย์อำเซียนและโรงเรียนศูนย์เครือข่ำยเพ่ิมข้ึนครบทุกเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ 
- มีแนวปฏิบัติในกำรบริหำรจัดกำรหลักสูตรสถำนศึกษำที่มีประสิทธิภำพ 
- มีข้อสรุป/แนวปฏิบัติในกำรปรับหลักสูตรกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน 
- มีแนวทำง/วิธีกำรวัดและประเมินผลกำรเรียนให้เชื่อมโยงตั้งแต่ระดับห้องเรียน ระดับชำติ และระดับนำนำชำติ 
- สมำชิกชุมนุมนักวัดและประเมินผลฯทุกคนมีควำมเข้มแข็งด้ำนกำรประเมิน 
      1.2 นักเรียนมีคุณธรรมจริยธรรม รักสำมัคคีปรองดองสมำนฉันท์ รักชำติ ศำสน์ กษัตริย์ภูมิใจใน ควำมเป็นไทย 
ห่ำงไกลยำเสพติด มีคุณลักษณะและทักษะทำงสังคมที่เหมำะสม 
- ระดับควำมส ำเร็จกำรด ำเนินกิจกรรมให้ผู้เรียนมีค่ำนิยมหลักคนไทย 12 ประกำรครบทุกตัวสอดคล้องตำมช่วงวัย     
      1.3 นักเรียนที่มีควำมต้องกำรพิเศษได้รับกำรส่งเสริม และพัฒนำเต็มตำมศักยภำพเป็นรำยบุคคล 
- ร้อยละ 80 ของนักเรียนพิกำรที่ได้รับโอกำสให้สำมำรถพัฒนำได้เต็มตำมศักยภำพ 
- ร้อยละ 80 ของนักเรียนพิกำรผ่ำนกำรพัฒนำตำมศักยภำพเป็นรำยบุคคล 
     จุดเน้นที่ 2 ด้านครู 
      2.1 ครูได้รับกำรพัฒนำควำมรู้และสมรรถนะ 
-  ครูกลุ่มเป้ำหมำย มีองค์ควำมรู้ตำมเนื้อหำที่ก ำหนดในระดับดีขึ้นไป 
-  ศึกษำนิเทศก์ที่รับผิดชอบ 4 กลุ่มสำระ สำมำรถนิเทศและช่วยเหลือครูให้สำมำรถจัดกิจกรรมกำรเรียนกำรสอน 
และยกระดับผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียนได้ 
- ครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำท่ีมี ID Plan ได้รับกำรสนับสนุนงบประมำณกำรพัฒนำตนเองอย่ำงน้อยปีละ 2 ครั้ง 
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      2.2 ผู้บริหำรสถำนศึกษำได้รับกำรพัฒนำ 
- ผู้บริหำรสถำนศึกษำที่ผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียนต่ ำกลุ่ม 10% ล่ำง ได้รับกำรพัฒนำ 
- ผู้บริหำรสถำนศึกษำทุกโรง (โรงเรียนมำตรฐำนสำกล โรงเรียนในฝัน และโรงเรียนดีประจ ำต ำบล) มีควำมรู้
ควำมสำมำรถในกำรบริหำรวิชำกำรในศตวรรษที่ 21 ในระดับดีข้ึนไป 
      2.3 ครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำที่เป็นมืออำชีพ มีผลงำนเชิงประจักษ์ ได้รับกำรยกย่องเชิดชูเกียรติอย่ำง
เหมำะสม 
- ครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำท่ีมีผลกำรปฏิบัติงำนเชิงประจักษ์ตำมเกณฑ์ได้รับกำรยกย่อง เชิดชูเกียรติทุกคน 
      2.4 องค์กรและคณะบุคคลที่เก่ียวข้องกับกำรจัดเตรียมและกำรจัดสรรครู ตระหนักและด ำเนินกำรในส่วนที่
เกี่ยวข้อง ให้ครูและผู้บริหำรสถำนศึกษำบรรจุใหม่/ย้ำยไปบรรจุมีควำมสำมำรถสอดคล้องกับควำมต้องกำรของ
โรงเรียน ชุมชน และสังคม 
- คณะอนุกรรมกำรข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ มีกำรบริหำรงำนบุคคลเป็นไปตำม
หลักธรรมำภิบำล 
        จุดเน้นที่ 3 ด้านการบริหารจัดการ 
        3.1 สถำนศึกษำและส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำบริหำรจัดกำรโดยมุ่งผลสัมฤทธิ์ เน้นกำรกระจำยอ ำนำจ
กำรมีส่วนร่วม และกำรรับผิดชอบต่อกำรด ำเนินงำน 
- เมื่อสิ้นปีงบประมำณ พ.ศ. 2559 ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ สถำนศึกษำเบิกจ่ำยงบประมำณในภำพรวมได้ 
ไม่น้อยกว่ำร้อยละ 96 และงบลงทุนไม่น้อยกว่ำร้อยละ 87  
- ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำมีผลสัมฤทธิ์ของกำรกระจำยอ ำนำจที่ร้อยละ ๕๐ 
       3.2 สถำนศึกษำและส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำจัดกำรศึกษำอย่ำงมีคุณภำพตำมมำตรฐำน 
- ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำผ่ำนกำรประเมินมำตรฐำนเขตระดับดีมำกขึ้นไป  
- สถำนศึกษำทุกแห่งมีระบบประกันคุณภำพภำยในที่เข้มแข็งตำมกฎกระทรวง ว่ำด้วยหลักเกณฑ์และวิธีกำร 
  ประกันคุณภำพกำรศึกษำ พ.ศ. 2553  
- ร้อยละ 80 ของสถำนศึกษำที่เข้ำรับกำรประเมินคุณภำพภำยนอกรอบ 3 ผ่ำนกำรรับรองคุณภำพภำยนอกจำก 
ส ำนักงำนรับรองมำตรฐำนและประเมินคุณภำพกำรศึกษำ (องค์กำรมหำชน) สมศ. 
- หน่วยงำนในสังกัดส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำนทุกแห่งมีผลงำนที่เป็นเลิศ 
    6. ทักษะในศตวรรษที ่21 ของเด็กไทย 
          กำรจัดกำรศึกษำเพ่ือพัฒนำให้เด็กเป็นคนดี คนเก่ง และมีควำมสุข สำมำรถยืนอยู่บนเวทีระดับชำติและ
ระดับโลกได้อย่ำงสง่ำงำมเป็นเรื่องส ำคัญและจ ำเป็นอย่ำงยิ่งที่นักกำรศึกษำ ครู ผู้บริหำรและผู้เกี่ยวข้องต้องตระหนัก
และให้ควำมสนใจ น ำมำเป็นเป้ำหมำยหลักในกำรจัดกระบวนกำรเรียนรู้เพ่ือให้เด็กมีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ และ 
เหมำะสมกับกำรบริหำรของสังคมโลกในปัจจุบัน ซึ่งในเรื่องนี้ พิมพันธ์ เดชะคุปต์ ได้ท ำกำรศึกษำวิเครำะห์ และ   
สรุปไว้ในหนังสือเรื่อง “กำรจัดกำรเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21” ว่ำภำพลักษณ์ที่ส ำคัญของเด็กไทยในยุคนี้ คือ ต้องเป็น
พลเมืองไทย พลเมืองอำเซียน และพลเมืองโลกท่ีมีคุณภำพ และต้องมีทักษะส ำคัญที่จะสำมำรถด ำรงชีวิตอยู่ในโลก
ยุคปัจจุบันได้อย่ำงมีควำมสุข ดังนี้ 

1. กำรมีคุณธรรม จริยธรรม (Ethical Person) 
2. กำรรู้หนังสือ (Literacy) คือ อ่ำนอย่ำงเข้ำใจ เขียนอย่ำงมีคุณภำพ ตลอดจนกำรน ำเสนอด้วยวำจำ 
3. กำรรู้เรื่องจ ำนวน (Numeracy) คือ ทักษะกำรใช้ตัวเลข ควำมน่ำจะเป็น สถิติ ทักษะกำรชั่ง ตวง วัด  

รวมทั้งกำรวิเครำะห์เชิงปริมำณ 
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4. กำรใช้เหตุผล (Reasoning) คือ ควำมสำมำรถในกำรอุปนัย นิรนัย กำรให้ค ำตอบแบบคำดคะเน  
กำรอุปมำอุปมัย (กำรเปรียบเทียบ) และกำรใช้เหตุผลเชิงจริยธรรมอันเป็นปัจจัยของกำรท ำงำน กำรด ำเนินชีวิต  
และกำรอยู่อย่ำงพอเพียง 

5. ทักษะกำรแก้ปัญหำอย่ำงสร้ำงสรรค์ (Creative Problem Skills) คือ ควำมสำมำรถของบุคคลผู้มี 
ปัญญำในกำรค้นคว้ำ กำรแก้ปัญหำ ผลิตงำนเชิงสร้ำงสรรค์ สร้ำงสิ่งประดิษฐ์ทำงวิทยำศำสตร์ สร้ำงผลผลิตที่ส ำคัญ
ต่อกำรด ำเนินชีวิต 

6. ทักษะกำรคิดอย่ำงมีวิจำรณญำณ  (Critical Thinking Skills) ควำมสำมำรถอย่ำงช ำนำญในกำรคิด 
ที่จะท ำหรือไม่ท ำ เชื่อหรือไม่เชื่อในเหตุกำรณ์ประจ ำวัน และชีวิตกำรท ำงำน 

7. ทักษะกำรท ำงำนอย่ำงร่วมพลัง (Collaborative Skills) คือ ควำมสำมำรถอย่ำงเชี่ยวชำญในกำร 
ท ำงำนเป็นกลุ่มเป็นทีมแบบร่วมมือร่วมใจ และรวมพลังท ำให้งำนส ำเร็จอย่ำงมีควำมสุข เป็นกระบวนกำรที่เสริมสร้ำง
ควำมเป็นผู้น ำ กำรรู้จักบทบำทผู้น ำ บทบำทสมำชิก และกระบวนกำรกลุ่ม 

8. ทักษะกำรสื่อสำร (Communicative Skills) คือ ทักษะกำรรู้หนังสือ อ่ำน ฟัง เขียน พูด คืออ่ำน 
อย่ำงเข้ำใจ ฟังอย่ำงเข้ำใจ เขียนอย่ำงมีคุณภำพ พูดสื่อสำรได้ตรงง่ำยต่อควำมเข้ำใจ 

9. ทักษะกำรใช้คอมพิวเตอร์ (Computing Skills) มีควำมสำมำรถอย่ำงเชี่ยวชำญในกำรใช้คอมพิวเตอร์ 
เป็นเครื่องมือในกำรค้นหำควำมรู้ ตลอดจนใช้เพ่ือกำรออกแบบและผลิตเชิงนวัตกรรม 

10. ทักษะอำชีพและทักษะกำรใช้ชีวิต (Career and life Skills) คือ ควำมสำมำรถเชี่ยวชำญในอำชีพ 
ที่ตนสนใจ ถนัด ที่มำจำกกำรเรียนพ้ืนฐำนมำก่อน กำรมีอำชีพท ำให้ชีวิตมีควำมสุขมีคุณภำพ 

11. ทักษะกำรใช้ชีวิตในวัฒนธรรมข้ำมชำติ (Cross-Cultural Skills) คือ ควำมสำมำรถอย่ำงช ำนำญ 
ในกำรใช้ชีวิตอย่ำงเป็นสุขท่ีจะอยู่ร่วมกัน รู้เรำ รู้เขำในวิถีชีวิต กำรเมือง เศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรมประเพณีของ
ต่ำงชำติ รวมทั้งอำเซียนและประชำคมโลก โดยสรุปคือ ทักษะทั้งในระดับท้องถิ่น (Local) ชำติ (Nation) อำเซียน 
(ASEAN) และระดับโลก (Global) 
 จำกทักษะในศตวรรษท่ี 21 ของเด็กไทยดังกล่ำว เป็นแนวทำงให้โรงเรียนน ำโดยผู้บริหำรและครูสำมำรถ
วิเครำะห์ วิจัยและประเมินผลได้ว่ำเด็กนักเรียนมีทักษะอะไรบ้ำงและอยู่ในระดับใด และจะพัฒนำกำรเรียนกำรสอน
อย่ำงไรให้นักเรียนสำมำรถมีทักษะดังกล่ำวได้ไปพร้อม ๆ กับจุดหมำยของหลักสูตรแกนกลำงกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน 
พุทธศักรำช 2551 เพ่ือให้เด็กไทยมีคุณธรรม จริยธรรม และมีควำมรู้ มีทักษะกำรสื่อสำร คิดวิเครำะห์ได้ มีกำรใช้
เหตุผลข้อมูลประกอบกำรตัดสินใจ ศึกษำเปรียบเทียบ สำมำรถแก้ปัญหำได้ มีควำมคิดสร้ำงสรรค์ มีน้ ำใจรู้จัก 
กำรท ำงำนเป็นทีม รู้จักควำมเป็นผู้น ำและบทบำทหน้ำที่  มีทักษะกำรใช้เทคโนโลยี รู้จักกำรสร้ำงนวัตกรรม รู้
วัฒนธรรมประเพณี กำรเมือง เศรษฐกิจของประเทศอำเซียนและประเทศต่ำง ๆ ในโลกเพ่ือให้สำมำรถเป็นพลเมือง
ของประเทศท่ีมีคุณภำพ สำมำรถสร้ำงควำมยั่งยืนให้กับประเทศ และสำมำรถสัมพันธ์กับประเทศต่ำง ๆ ในอำเซียน  
และในโลกได้อย่ำงเท่ำทันและมีควำมสุข 

กรอบทิศทางการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2559  
 ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำชลบุรี เขต 3 ได้น ำนโยบำยของรัฐบำล กระทรวงศึกษำธิกำร  
ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน และกฎหมำยที่เก่ียวข้องมำวิเครำะห์ควำมเชื่อมโยงกับบริบทของ
ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำ เขต 3 และก ำหนดกรอบทิศทำงกำรพัฒนำกำรศึกษำ พ.ศ. 2559 ดังนี้ 
วิสัยทัศน ์   

ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำชลบุรี เขต 3 พัฒนำคุณภำพกำรจัดกำรศึกษำสู่มำตรฐำนสำกล 
บนพื้นฐำนควำมเป็นไทย 
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พันธกิจ        
 1. ส่งเสริม สนับสนุนประชำกรวัยเรียนทุกคนให้ได้รับกำรศึกษำอย่ำงทั่วถึงมีคุณภำพ มีคุณธรรม จริยธรรม 

คุณลักษณะอันพึงประสงค์ และค่ำนิยมหลักคนไทย 12 ประกำร 
  2. ส่งเสริมสนับสนุนกำรพัฒนำคุณภำพผู้บริหำรสถำนศึกษำ ครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำและสถำนศึกษำ 
  3. ส่งเสริมกำรมีส่วนร่วมจำกทุกภำคส่วนในกำรบริหำรจัดกำรศึกษำอย่ำงมีประสิทธิภำพ 

ค่านิยมองคก์ร    
พัฒนำคน มุ่งผลสัมฤทธิ์งำน ยึดหลักธรรมำภิบำล สู่มำตรฐำนสำกล 

เป้าประสงค ์
  1. นักเรียนระดับก่อนประถมศึกษำและระดับกำรศึกษำขั้นพื้นฐำนทุกคน มีพัฒนำกำรเหมำะสมตำมวัย  

อย่ำงมีคุณภำพ มีคุณธรรม จริยธรรม คุณลักษณะอันพึงประสงค์ และค่ำนิยมหลักคนไทย 12 ประกำร 
1. ประชำกรวัยเรียนทุกคนได้รับโอกำสในกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำนอย่ำงทั่วถึง มีคุณภำพและเสมอภำค 

   3.  ผู้บริหำรสถำนศึกษำ ครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำมีทักษะที่เหมำะสม มีวัฒนธรรมกำรท ำงำน      
 ที่มุ่งเน้นผลสัมฤทธิ์ และมีควำมพร้อมสู่ประชำคมอำเซียน 

4.  ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำและสถำนศึกษำเน้นกำรบริหำรแบบมีส่วนร่วมจำกทุกภำคส่วนในกำรจัด 
กำรศึกษำอย่ำงมีประสิทธิภำพ มีควำมรับผิดชอบต่อผลกำรด ำเนินงำน 
ประเด็นยุทธศาสตร ์
ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาคุณภาพผู้เรียนในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
   กลยุทธ์    1. เสริมสร้ำงควำมเข้มแข็งในกำรพัฒนำผู้เรียนอย่ำงมีคุณภำพ 
            2. ส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม คุณลักษณะอันพึงประสงค์และค่ำนิยมหลักของคนไทย 12 ประกำร 
ยุทธศาสตร์ที่ 2  เพิ่มโอกาสการเข้าถึงบริการการศึกษาขั้นพื้นฐานให้ทั่วถึง ครอบคลุมผู้เรียนใหไ้ด้รับโอกาส      
                    ในการพัฒนาเต็มตามศักยภาพ  
   กลยุทธ์     3. เพ่ิมโอกำสกำรเข้ำถึงกำรจัดกำรศึกษำที่มีคุณภำพในรูปแบบที่หลำกหลำย 
                 4. เสริมสร้ำงควำมเข้มแข็งของระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน 
ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาคุณภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา 
   กลยุทธ์     5. ส่งเสริมกำรพัฒนำผู้บริหำร ครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำให้มีองค์ควำมรู้ สมรรถนะ และทักษะ    
                     ในกำรสื่อสำร สำมำรถปฏิบัติงำนอย่ำงมีประสิทธิภำพ 
                 6. เสริมสร้ำงให้ครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำเป็นมืออำชีพ ยึดมั่นในจรรยำบรรณของวิชำชีพ  
                     มีคุณธรรม จริยธรรม ตำมหลักธรรมำภิบำล และต่อต้ำนกำรทุจริต 
     7. เสริมสร้ำงแรงจูงใจให้ครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำมีขวัญก ำลังใจในกำรท ำงำน 
                 8. ส่งเสริมให้องค์คณะบุคคลและผู้มีส่วนได้เสียที่เก่ียวข้องวำงแผนสรรหำครูและบุคลำกรทำง 
                     กำรศึกษำให้สอดคล้องกับควำมต้องกำรและควำมจ ำเป็นของโรงเรียนและสังคม 
ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาระบบการบริหารจัดการ 
   กลยุทธ์     9. สนับสนุนให้ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำและสถำนศึกษำบริหำรจัดกำรโดยมุ่งเน้นผลสัมฤทธิ์ 
               10. ส่งเสริมให้องค์คณะบุคคลมีส่วนร่วมในกำรบริหำรจัดกำรและรับผิดชอบต่อผลกำรด ำเนินงำน 
               11. พัฒนำส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำและสถำนศึกษำให้มีคุณภำพตำมมำตรฐำน 
               12. พัฒนำกำรบริหำรจัดกำรส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำและสถำนศึกษำโดยใช้กำรวิจัยเป็นฐำน 
               13. ส่งเสริมและพัฒนำให้สถำนศึกษำมีระบบกำรประกันคุณภำพภำยในที่เข้มแข็งและผ่ำนกำรรับรอง 
                  คุณภำพกำรศกึษำจำก ส ำนักงำนรับรองมำตรฐำนและประเมินคุณภำพกำรศกึษำ(องคก์ำรมหำชน) สมศ. 
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จุดเน้น 
     ส่วนที่ 1 จุดเน้นด้านผู้เรียน 
      1.1 นักเรียนมีสมรรถนะส ำคัญสู่มำตรฐำนสำกล 
      1.2 นักเรยีนมีคุณธรรมจริยธรรม รักควำมเป็นไทย ห่ำงไกลยำเสพติด มีคุณลักษณะและทักษะทำงสังคมที่
เหมำะสม 
      1.3 นักเรียนที่มีควำมต้องกำรพิเศษได้รับกำรส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนำเต็มศักยภำพเป็นรำยบุคคลด้วย
รูปแบบที่หลำกหลำย 
     ส่วนที่ 2 จุดเน้นด้านครแูละบุคลากรทางการศึกษา 
       2.1 ครูได้รับกำรพัฒนำองค์ควำมรู้และทักษะในกำรสื่อสำร มีสมรรถนะในกำรสอนอย่ำงมีประสิทธิภำพ 
       2.2 ผู้บริหำรสถำนศึกษำได้รับกำรพัฒนำให้สำมำรถบริหำรงำนได้ทุกด้ำนอย่ำงมีประสิทธิภำพ ประสิทธิผล 
       2.3 ครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำที่เป็นมืออำชีพ มีผลงำนเชิงประจักษ์ ได้รับกำรยกย่องเชิดชูเกียรติ                    
อย่ำงเหมำะสม 
       2.4 องค์กรและคณะบุคคลที่เกี่ยวข้องกับกำรจัดเตรียมและกำรจัดสรรครู ตระหนักและด ำเนินกำรในส่วน 
ที่เก่ียวข้อง ให้ครูและผู้บริหำรสถำนศึกษำบรรจุใหม่/ย้ำยไปบรรจุมีควำมสำมำรถสอดคล้องกับควำมต้องกำรของ 
โรงเรียน ชุมชน และสังคม 
       ส่วนที่ 3 จุดเน้นด้านการบริหารจัดการ 
        3.1 สถำนศึกษำและส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำบริหำรจัดกำรโดยมุ่งผลสัมฤทธิ์ เน้นกำรกระจำยอ ำนำจ 
กำรมีส่วนร่วม และมีควำมรับผิดชอบต่อผลกำรด ำเนินงำน 
        3.2 สถำนศึกษำและส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำจัดกำรศึกษำอย่ำงมีคุณภำพตำมมำตรฐำน 
 

ตัวชี้วัด   
     ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาคุณภาพผู้เรียนในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน  
           ตัวช้ีวัดจุดเน้นส่วนที ่1 ด้านผู้เรียน 

เป้าประสงค์ ตัวชี้วัดความส าเร็จ ข้อมูลปีฐาน เป้าหมาย กลยุทธ ์
1.นักเรียนระดับ
ก่อนประถมศึกษำ 
และระดับ
กำรศึกษำ 
ขั้นพื้นฐำนทกุคน 
มีพัฒนำกำร
เหมำะสมตำมวัย
อย่ำงมีคุณภำพ      
มีคุณธรรม
จริยธรรม 
คุณลักษณะ 
อันพึงประสงค์
และค่ำนิยมหลัก
ของคนไทย 12 
ประกำร 

1.1 นักเรียนมีสมรรถนะส าคัญสู่มาตรฐานสากล 
ค่ำเฉลี่ยร้อยละของเด็กก่อนประถมศึกษำได้รับกำรเตรียม   
ควำมพร้อม 4 ด้ำน  

100 100 1.เสริม 
สร้ำง
ควำม
เข้มแข็ง 
ในกำร
พัฒนำ
ผู้เรยีน 
อย่ำงมี
คุณภำพ         
 
 

ค่ำเฉลี่ยร้อยละของนักเรียนชั้นประถมศึกษำปีที่ 3 ของกำร
สอบ NT เพ่ิมขึ้นไม่น้อยกว่ำร้อยละ 3         - ด้ำนภำษำ 
                                                      - ด้ำนค ำนวณ 
                                                      - ด้ำนเหตุผล 

 
45.97 
36.71 
45.40 

 
47.35 
37.81 
46.76 

ค่ำเฉลี่ยร้อยละของนักเรียนช้ันประถมศึกษำปีท่ี 6 ผลกำรทดสอบ
ระดับชำต ิO-NET ภำษำไทย คณติศำสตร์ วิทยำศำสตร์       - ป.6     
สังคมศึกษำโดยรวมเพิ่มขึ้นไม่น้อยกว่ำร้อยละ 3                - ม.3    

 
43.48 
37.92 

 
44.78 
39.06 

ผลกำรทดสอบระดับชำติ O-NET กลุ่มสำระกำรเรียนรู้ 
ภำษำอังกฤษส ำหรับโดยโรงเรียนที่มี      
 - ควำมพร้อมสูงเพ่ิมขึ้นไม่น้อยกว่ำร้อยละ 5  
 - ควำมพร้อมปำนกลำงเพ่ิมขึ้นร้อยละ 3 – 5                      
- ควำมพร้อมน้อยเพ่ิมขึ้นร้อยละ  2 - 5  

 
 

34.82 
33.00 
27.86 

 
 

36.55 
34.65 
29.25 
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     ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาคุณภาพผู้เรียนในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน (ต่อ) 
           ตัวช้ีวัดจุดเน้นส่วนที่ 1 ด้านผู้เรียน 

เป้าประสงค์ ตัวชี้วัดความส าเร็จ ข้อมูลปีฐาน เป้าหมาย กลยุทธ ์
1.นักเรียน
ระดับก่อน
ประถมศกึษำ 
และระดับ
กำรศึกษำ 
ขั้นพื้นฐำน
ทุกคนมี
พัฒนำกำร
เหมำะสม
ตำมวัย 
อย่ำงมี
คุณภำพ     
มคุีณธรรม
จริยธรรม 
คุณลักษณะ 
อันพึง
ประสงค์และ
ค่ำนิยมหลัก
ของคนไทย 
12 ประกำร 

1.1 นักเรียนมีสมรรถนะส าคัญสู่มาตรฐานสากล  
นักเรียนมีควำมสำมำรถด้ำนทักษะกำรสื่อสำรภำษำ 
อังกฤษตำมมำตรฐำนที่ก ำหนดโดยโรงเรียนที่มี   
- ควำมพร้อมสูงร้อยละ 80  
- ควำมพร้อมปำนกลำงร้อยละ 50  
- ควำมพร้อมน้อยร้อยละ 30  

 
 
 

 
 

80 
50 
30 

1. เสริมสร้ำง
ควำมเข้มแข็งใน
กำรพัฒนำ
ผู้เรียนอย่ำงมี
คุณภำพ         
 ร้อยละ 100 ของจ ำนวนโรงเรียนที่ได้รับกำรพัฒนำ

ตำมมำตรฐำนสำกล 
  1 
โรงเรียน 

100 

มีแนวปฏิบัติในกำรบริหำรจัดกำรหลักสูตรสถำนศึกษำ
ที่มีประสิทธิภำพ 

100 100 

1.2 นักเรียนมีคุณธรรมจริยธรรม รักความเป็นไทยห่างไกลยาเสพติด มีคุณลักษณะและทักษะทางสังคม 
ที่เหมาะสม 
ร้อยละของผู้เรียนที่ผ่ำนเกณฑ์กำรประเมินคุณลักษณะ
อันพึงประสงค์ตำมหลักสูตรกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน  
พ.ศ. 2551 

94.94 96 2.ส่งเสริม
คุณธรรม 
จริยธรรม
คุณลักษณะ      
อันพึงประสงค์
และค่ำนยิมหลัก
ของคนไทย 
12ประกำร 

ร้อยละของควำมส ำเร็จในกำรด ำเนินกิจกรรมให้ผู้เรียน
มีค่ำนิยมหลักของคนไทย 12 ประกำร ครบถ้วน 

100 100 

    ยุทธศาสตร์ที่ 2  การเพิ่มโอกาสการเข้าถึงบริการการศึกษาขั้นพื้นฐานให้ทั่วถึง ครอบคลุมผู้เรียนให้ได้รับ 
                         โอกาสในการพัฒนาเต็มตำมศักยภำพ  
           ตัวช้ีวัดจุดเน้นส่วนที่ 1 ด้านผู้เรียน 

เป้าประสงค์ ตัวชี้วัดความส าเร็จ ข้อมูลปีฐาน เป้าหมาย กลยุทธ ์

2. ประชำกร
วัยเรียน    
ทุกคนได้รับ
โอกำสใน
กำรศึกษำ 
ขั้นพ้ืนฐำน
อย่ำงทั่วถึงมี
คุณภำพและ
เสมอภำค 

1.3 นักเรียนที่มีความต้องการพิเศษได้รับการส่งเสริมสนับสนุนและพัฒนาเต็มศักยภาพเป็น
รายบุคคลด้วยรูปแบบที่หลากหลาย 
ร้อยละ 100 ของประชำกรวัยเรียนได้รับโอกำสใน
กำรศึกษำข้ันพ้ืนฐำนอย่ำงทั่วถึงและเสมอภำค 
- อัตรำกำรเข้ำเรียนชั้น ป. 1 
- อัตรำกำรเข้ำเรียนชั้น ม. 1 

 
 

85.82 
100 

 
 

90 
100 

3. เพิ่มโอกำสกำร
เข้ำถึงกำรจัด
กำรศึกษำท่ีมี
คุณภำพในรูปแบบ
ที่หลำกหลำย 

ร้อยละ 100 ของสถำนศึกษำมีระบบดูแล
ช่วยเหลือนักเรียน 

100 100 4. เสริมสร้ำงควำม
เข้มแข็งของระบบ
ดูแลช่วยเหลือ
นักเรียน 
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     ยุทธศาสตร์ที่ 3  การพัฒนาคุณภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา 
  ตัวช้ีวัดจุดเน้นส่วนที่ 2  ด้านครูและบุคลากรทางการศึกษา 

เป้ำประสงค ์ ตัวชี้วัดความส าเร็จ ข้อมูลปีฐาน เป้าหมาย กลยุทธ ์
3. ผู้บริหำร
สถำนศึกษำ 
ครูและ
บุคลำกรทำง 
กำรศึกษำ มี
ทักษะที่
เหมำะสมมี
วัฒนธรรม
กำรท ำงำน 
ที่มุ่งเน้น
ผลสัมฤทธิ์
และมีควำม
พร้อมสู่
ประชำคม
อำเซียน 

2.1 ครูได้รับการพัฒนาองค์ความรู้และทักษะในการสื่อสาร มีสมรรถนะในการสอนอย่างมี
ประสิทธิภาพ 
ร้อยละของครูและบุคลำกร
ทำงกำรศึกษำที่มี ID Plan 
ได้รับกำรพัฒนำตนเองอย่ำง
น้อยปีละ 2 ครั้ง 

- 25 5. ส่งเสริมกำรพัฒนำผู้บริหำร ครแูละ
บุคลำกรทำงกำรศึกษำให้มีองค์ควำมรู้ 
สมรรถนะและทักษะในกำรสื่อสำร
สำมำรถปฏิบัติงำนอย่ำง มีประสิทธิภำพ 

2.2  ผู้บริหารสถานศึกษาได้รับการพัฒนาให้สามารถบริหารงานได้ทุกด้านอย่างมี
ประสิทธิภาพ ประสิทธิผล 
ร้อยละของผู้บริหำรสถำน 
ศึกษำได้รับกำรพัฒนำให้
สำมำรถปฏิบัติงำนได้ตำม
เกณฑ์ที่ก ำหนด  

100 100 5. ส่งเสริมกำรพัฒนำผู้บริหำร ครแูละ
บุคลำกรทำงกำรศึกษำให้มีองค์ควำมรู้ 
สมรรถนะและทักษะในกำรสื่อสำร
สำมำรถปฏิบัติงำนอย่ำงมีประสิทธิภำพ 

2.3 ครูและบุคลากรทางการศึกษาที่เป็นมืออาชีพ มีผลงานเชิงประจักษ์ ได้รับการยกย่อง
เชิดชูเกียรติอย่างเหมาะสม 
ร้อยละของครูและบุคลำกร
ทำงกำรศึกษำที่มีควำม
ตระหนัก และเห็นควำม 
ส ำคัญของท ำงำนบนพื้นฐำน
ของควำมมีคุณธรรม 
จริยธรรม ธรรมมำภิบำลและ
ต่อต้ำนกำรทุจริต 

- 75 6. เสริมสร้ำงให้ครูและบุคลำกรทำงกำร
ศึกษำเป็นมืออำชีพ ยึดมั่นในจรรยำ 
บรรณวิชำชีพมีคุณธรรม จริยธรรม ตำม 
หลักธรรมำภิบำล และต่อต้ำนกำรทุจริต 

ร้อยละของครูและบุคลำกร 
ทำงกำรศึกษำที่มีผลงำน 
เชิงประจักษ์ได้รับกำรยกย่อง
เชิดชูเกียรติทุกคน 

100 100 7. เสริมสร้ำงแรงจูงใจให้ครูและ
บุคลำกร ทำงกำรศึกษำมีขวัญก ำลังใจใน
กำรท ำงำน 

2.4  องค์กรและคณะบุคคลที่เกี่ยวข้องกับการจัดเตรียมและการจัดสรรครู ตระหนักและ
ด าเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องให้ครูและผู้บริหารสถานศึกษาบรรจุใหม่/ย้ายไปบรรจุมี
ความสามารถสอดคล้องกับความต้องการของโรงเรียน ชุมชนและสังคม 
ร้อยละของผู้บริหำรและครู 
ในสถำนศึกษำที่ผลสัมฤทธิ์
ทำงกำรเรียนต่ ำกลุ่ม 10% 
ล่ำงได้รับกำรพัฒนำ 

100 100 8. ส่งเสริมให้องค์คณะบุคคลและผู้มี
ส่วนไดส้่วนเสียวำงแผนสรรหำครูและ
บุคลำกรทำงกำรศึกษำให้สอดคล้องกับ
ควำมต้องกำรและจ ำเป็นของโรงเรียน 
ชุมชน และสงัคม 

 

 



35 

แผนปฏิบัติการประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙  ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศกึษาชลบุรี เขต ๓ 

 

 
 

     ยุทธศาสตร์ที่ 4  การพัฒนาระบบการบริหารจัดการ 
 ตัวช้ีวัดจุดเน้นส่วนที่ 3  ด้านการบริหารจัดการ 
เป้าประสงค์ ตัวชี้วัดความส าเร็จ ข้อมูลปีฐาน เป้าหมาย กลยุทธ ์

4. ส ำนักงำน
เขตพ้ืนที่
กำรศึกษำและ
สถำนศึกษำ
เน้นบริหำร
จัดกำรแบบมี
ส่วนร่วมจำก
ทุกภำคส่วน
อย่ำงมี
ประสิทธิภำพ 
มีควำม
รับผิดชอบต่อ
ผลกำร
ด ำเนินงำน 
  

3.1  สถำนศึกษำและส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำบริหำรจัดกำรโดยมุ่งผลสัมฤทธิ์ เน้นกำร
กระจำยอ ำนำจกำรมีส่วนร่วมและกำรรับผิดชอบต่อกำรด ำเนินงำน 
       3.1.1 เมื่อสิ้นปีงบประมำณ พ.ศ. 2559 ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ สถำนศึกษำ
เบิกจ่ำยงบประมำณในภำพรวมได้ไม่น้อยกว่ำ ร้อยละ 96 และงบลงทุนไม่น้อยกว่ำ ร้อยละ 87 
ร้อยละของส ำนักงำนเขตพ้ืนที่
กำรศึกษำและสถำนศึกษำที่
สำมำรถเบิกจ่ำยงบประมำณได้
ตำมเกณฑ์ที่ก ำหนด 
- ภำพรวมไม่น้อยกว่ำร้อยละ 96   
- งบลงทุนไม่น้อยกว่ำร้อยละ 87 

 
 
 
 
- 
- 

 
 
 
 

96 
87 

9. สนับสนุนให้ส ำนักงำนเขตพืน้ที่
กำรศึกษำและสถำนศึกษำบรหิำร
จัดกำรโดยมุ่งเน้นผลสัมฤทธิ์ 

ร้อยละขององค์คณะบุคคลมี
ควำมเข้มแข็งในกำรบริหำร
จัดกำรแบบมีส่วนร่วม 

- 70 10. ส่งเสริมให้องค์คณะบุคคลมี 
ส่วนร่วมในกำรบริหำรจัดกำรและ
รับผิดชอบต่อผลกำรด ำเนินงำน 

3.2  สถำนศึกษำและส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำจัดกำรศึกษำอย่ำงมีคุณภำพตำมมำตรฐำน 
       3.2.1 ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำผ่ำนกำรประเมินมำตรฐำนเขตระดับดีมำกข้ึนไป 
ร้อยละของมำตรฐำนทีส่ ำนักงำน
เขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำ
ผ่ำนกำรประเมินระดับดีมำก 
ขึ้นไป 

74.80 77 11. พัฒนำส ำนักงำนเขตพ้ืนที่ 
กำรศึกษำ และสถำนศึกษำให้มี
คุณภำพตำมมำตรฐำน  

ร้อยละของสถำนศึกษำท่ีใช้กำร
วิจัยเป็นฐำนในกำรบริหำรจัดกำร   

- 10 12. พัฒนำกำรบริหำรจัดกำร
ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำและ
สถำนศึกษำโดยใช้กำรวิจัยเป็นฐำน 

3.2  สถำนศึกษำและส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำจัดกำรศึกษำอย่ำงมีคุณภำพตำมมำตรฐำน 
       3.2.2  สถำนศึกษำทุกแห่งมีระบบประกันคุณภำพภำยในที่เข้มแข็งตำมกฎกระทรวง    
ว่ำด้วยหลักเกณฑ์และวิธีกำร ประกันคุณภำพกำรศึกษำ พ.ศ. 2553  
      3.2.3 ร้อยละ 80 ของสถำนศึกษำท่ีเข้ำรับกำรประเมินภำยนอกรอบ 3 ผ่ำนกำรรับรอง
คุณภำพภำยนอกจำก ส ำนักงำนรับรองมำตรฐำนและประเมินคุณภำพกำรศึกษำ (สมศ.) 
- ร้อยละของสถำนศึกษำทีมี่
ระบบประกันคุณภำพภำยใน
เข้มแข็ง 
 - ร้อยละของสถำนศึกษำที่ผ่ำน
กำรรับรองคุณภำพภำยนอกจำก 
สมศ.  

100 
 
 

82.72 

100 
 
 

85.00 

13. ส่งเสริมและพัฒนำให้
สถำนศึกษำมีระบบกำรประกัน
คุณภำพภำยในที่เข้มแข็งและผ่ำน
กำรรับรอง คุณภำพกำรศึกษำจำก
ส ำนักงำนรับรองมำตรฐำนและ
ประเมินคุณภำพกำรศึกษำ สมศ. 
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โครงการ/กิจกรรม 
ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาคุณภาพผู้เรียนในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

กลยุทธ ์ โครงกำร/กิจกรรม ผู้รับผิดชอบ 

1. เสริมสร้ำงควำมเข้มแข็ง 
ในกำรพัฒนำผู้เรียนอย่ำง     
มีคุณภำพ 
 

 

1. งำนศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 65 ปีกำรศึกษำ 2558 กลุ่มนิเทศ
ติดตำมฯ  2. พัฒนำประสิทธิภำพกำรจัดกำรศึกษำระดับปฐมวัย ประจ ำปี 

2559 
3. จัดกิจกรรมกำรเรียนกำรสอนตำมนโยบำย“ลดเวลำเรียนเพิ่ม
เวลำรู้” 
4. ประชุมเชิงปฏิบัติกำรสร้ำงควำมเข้มแข็งองค์กรสภำนักเรียน 
ส ำนักงำน  เขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำชลบุรี เขต 3 

กลุ่มส่งเสรมิ
กำรจัด
กำรศึกษำ 

2. ส่งเสริมคุณธรรม 
จริยธรรมและคุณลักษณะ  
อันพึงประสงค์และค่ำนิยม
หลักคนไทย 12 ประกำร 

5. ค่ำยอบรมพัฒนำเสริมสร้ำงคุณธรรมจริยธรรมใสสะอำดและ
ค่ำนิยมหลัก ของคนไทย 12 ประกำร 

กลุ่มนิเทศ
ติดตำมฯ 

6. ขับเคลื่อนเสริมสร้ำงสถำนศึกษำสุจริต“ใสสะอำด”ประจ ำปี 
2559 

 

ยุทธศาสตร์ที่ 2  เพิ่มโอกาสการเข้าถึงบริการการศึกษาขั้นพื้นฐานให้ทั่วถึง ครอบคลุมผู้เรียนใหไ้ด้รับโอกาส     
                    ในการพัฒนาเต็มตามศักยภาพ 

กลยุทธ ์ โครงกำร/กิจกรรม ผู้รับผิดชอบ 
3. เพิ่มโอกำสกำรเข้ำ ถึงกำรจัด
กำรศึกษำที่มีคุณภำพในรปูแบบ
ที่หลำกหลำย 

7. ส่งเสริมกำรพฒันำทักษะชีวิตและกำรจัดกำรศึกษำเพื่อกำรมี
งำนท ำ 

กลุ่ม
ส่งเสริม
กำรจัด
กำรศึกษำ 4. เสริมสร้ำงควำมเข้มแข็งของ

ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน 
8. เสริมสร้ำง ติดตำม และพัฒนำระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน 

 

ยุทธศาสตร์ที่ 3 พัฒนำครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ 
กลยุทธ ์ โครงกำร/กิจกรรม ผู้รับผิดชอบ 

5. ส่งเสริมกำรพัฒนำผู้บริหำร 
ครแูละบุคลำกรทำงกำรศึกษำ
ให้มีองค์ควำมรู้ สมรรถนะ
และ ทักษะในกำรสื่อสำร
สำมำรถปฏิบัติงำนอย่ำงมี
ประสิทธิภำพ  

9. พัฒนำครูด้ำน ICT รองรับกำรใช้เทคโนโลยีสำรสนเทศเพ่ือ
กำรเรียนกำรสอน   

กลุ่มนิเทศ
ติดตำมฯ 

10. ประชุมเชิงปฏิบัติกำรเพ่ือพัฒนำคุณภำพและมำตรฐำน
กำรศึกษำ(สถำนศึกษำเอกชน) 

กลุ่มส่งเสรมิ
สถำนศึกษำ
เอกชน 

6. เสริมสร้ำงให้ครูและ
บุคลำกรทำงกำรศึกษำเป็นมือ
อำชีพ ยึดมั่นในจรรยำบรรณ
วิชำชีพ มีคุณธรรม จริยธรรม
ตำมหลักธรรมำภิบำล และ
ต่อต้ำนกำรทุจริต 

11. อบรมประกำศนียบัตรผู้ตรวจสอบภำยในภำครัฐ (CGIA) 
ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2559 

หน่วยตรวจ 
สอบภำยใน 

12. ตรวจสอบภำยในประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2559 

13. พัฒนำประสิทธิภำพกำรปฏิบัติงำนข้ำรำชกำรครูและ
บุคลำกรทำงกำรศึกษำ เพ่ือควำมก้ำวหน้ำในอำชีพ 

กลุ่มส่งเสรมิ
สถำนศึกษำ
เอกชน 

 



37 

แผนปฏิบัติการประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙  ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศกึษาชลบุรี เขต ๓ 

 

10. ปรับปรุงคู่มือและเอกสำร 8 ห่วงโซ่คุณภำพสู่กำรพัฒนำสถำนศึกษำท่ียั่งยืน 

 

 

ยุทธศาสตร์ที่ 3 พัฒนำครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ (ต่อ) 
กลยุทธ ์ โครงกำร/กิจกรรม ผู้รับผิดชอบ 

7. เสริมสร้ำงแรงจูงใจ
ให้ครูและบุคลำกร
ทำงกำรศึกษำมีขวัญ
ก ำลังใจในกำรท ำงำน 

14. ประชุมสัมมนำส่งเสริมสนับสนุนกำรแลกเปลี่ยนเรียนรู้ของครูใน
วันครู ปี 2559 

กลุ่มอ ำนวยกำร 

15. ยกย่องเชิดชูเกียรติข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ กลุ่มบริหำร 
งำนบุคคล 

 

ยุทธศาสตร์ที ่4 กำรพัฒนำระบบกำรบริหำรจัดกำร 
กลยุทธ ์ โครงกำร/กิจกรรม ผู้รับผิดชอบ 

8. ส่งเสริมให้องค์คณะ
บุคคลและผู้มีส่วนได้
ส่วนเสียที่เก่ียวข้อง
วำงแผนสรรหำครูและ
บุคลำกรทำงกำรศึกษำ
ให้สอดคล้องกับควำม
ต้องกำรและจ ำเป็น
ของโรงเรียนและสังคม 

16. ส่งเสริมกำรบริหำรจัดกำรและกำรมีส่วนร่วมขององค์คณะ
บุคคลในกำรวำงแผนสรรหำครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ 

กลุ่มบริหำร 
งำนบุคคล 

9. สนับสนุนให้
ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่
กำรศึกษำและ
สถำนศึกษำบริหำร
จัดกำรโดยมุ่งเน้น
ผลสัมฤทธิ์ 

17. เพ่ิมประสิทธิภำพกำรบริหำรงำน กลุ่มบริหำรงำนกำรเงินและ
สินทรัพย์ 

กลุ่มบริหำร 
งำนกำรเงินและ
สินทรัพย์ 18. ประชุมเชิงปฏิบัติกำรเจ้ำหน้ำที่กำรเงิน บัญชี และพัสดุระดับ

สถำนศึกษำ 

10. ส่งเสริมให้องค์
คณะบุคคลมีส่วนร่วม
ในกำรบริหำรจัดกำร
และรับผิดชอบต่อผล
กำรด ำเนินงำน 

19. ประชุมคณะกรรมกำรติดตำม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศ
กำรจัดกำรศึกษำ (ก.ต.ป.น.) 

กลุ่มนิเทศ
ติดตำมฯ 

20. นิเทศเตรียมควำมพร้อมก่อนเปิดภำคเรียน ปีกำรศึกษำ 2559 
21. ประชุมเชิงปฏิบัติกำรจัดท ำแผนปฏิบัติกำรนิเทศกำรศึกษำ     
22. นิเทศเต็มพิกัด 100 % 
23. ประชุมคณะกรรมกำรเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ กลุ่มนโยบำยและ

แผน 
11. พัฒนำส ำนักงำน
เขตพ้ืนทีก่ำรศึกษำและ
สถำนศึกษำให้มี
คุณภำพตำมมำตรฐำน 

 

24. ประชุมพัฒนำคุณภำพและมำตรฐำนกำรศึกษำสถำนศึกษำ
เอกชน 

กลุ่มส่งเสรมิสถำน 
ศึกษำเอกชน 

25. ประชุมสัมมนำเชิงปฏิบัติกำรเพ่ือพัฒนำคุณภำพและมำตรฐำน
กำรศึกษำ 

กลุ่มอ ำนวยกำร 

26. พัฒนำส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำสู่มำตรฐำนส ำนักงำน    
เขตพ้ืนที่กำรศึกษำและตำมค ำรับรองกำรปฏิบัติรำชกำร 
27. กำรพัฒนำบุคลำกรเพ่ือเข้ำสู่ระบบกำรบริหำรจัดกำรส ำนักงำน
เขตพ้ืนที่กำรศึกษำ AMSS++(Smart Area) 
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ยุทธศาสตร์ที่ 4 กำรพัฒนำระบบกำรบริหำรจัดกำร (ต่อ) 

กลยุทธ ์ โครงกำร/กิจกรรม ผู้รับผิดชอบ 

11. พัฒนำส ำนักงำนเขต
พ้ืนที่กำรศึกษำและ
สถำนศึกษำให้มีคุณภำพ
ตำมมำตรฐำน (ต่อ) 

28.ขับเคลื่อนสถำนศึกษำพอเพียง/ศูนย์กำรเรียนรู้ฯ ตำมหลัก
ปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียงปี 2559 

กลุ่มนิเทศ
ติดตำมฯ 

29. จัดท ำแผนพัฒนำกำรศึกษำข้ันพ้ืนฐำน พ.ศ. 2559-2562 
และแผนปฏิบัติกำรประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2559 

กลุ่มนโยบำย
และแผน 

30. ปรับปรุงคู่มือและเอกสำร 8 ห่วงโซ่คุณภำพสู่กำรพัฒนำ
สถำนศึกษำท่ียั่งยืน 

กลุ่มนิเทศ
ติดตำมฯ 

12. พัฒนำกำรบริหำร
จัดกำรส ำนักงำนเขตพ้ืนที่
กำรศึกษำและสถำนศึกษำ 
โดยใช้กำรวิจัยเป็นฐำนกำร
บริหำรจัดกำรศึกษำ 

- - 

13. ส่งเสริมและพัฒนำ   
ใหส้ถำนศึกษำมีระบบ   
กำรประกันคุณภำพภำยใน 
ทีเ่ข้มแข็งและผ่ำนกำร
รับรองคุณภำพกำรศึกษำ
จำก สมศ. 

31. สร้ำงควำมเข้มแข็งระบบประกันคุณภำพภำยในสถำนศึกษำ 
 

กลุ่มนิเทศ
ติดตำมฯ 
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ส่วนที ่4 
การบริหารแผนสู่การปฏิบัติ 

 

  ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำชลบุรี เขต 3 ได้จัดท ำแผนปฏิบัติกำรประจ ำปีงบประมำณ      
พ.ศ. 2559 เพ่ือเป็นเครื่องมือในกำรปฏิบัติงำนที่สอดคล้องกับนโยบำยของหน่วยงำน เพ่ือกำรด ำเนินงำนให้ประสบ
ผลส ำเร็จ สำมำรถน ำแผนสู่กำรปฏิบัติให้บรรลุผลลัพธ์ตำมท่ีตั้งเป้ำหมำย โดยหน่วยงำนยอมรับแนวทำง/แผนงำน/
โครงกำร และน ำไปด ำเนินกำรได้อย่ำงเหมำะสม ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำชลบุรี เขต 3 จึงได ้ 
ก ำหนดแนวทำงในกำรด ำเนินงำนสู่ควำมส ำเร็จและกระบวนกำรน ำแผนสู่กำรปฏิบัติ ดังนี้ 
 1. กำรเผยแพร่และเสริมสร้ำงควำมรู้ควำมเข้ำใจเกี่ยวกับสำระส ำคัญของแผนปฏิบัติกำรประจ ำปี
งบประมำณ พ.ศ. 2559 โดยมีวิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้ำประสงค์ และกลยุทธ์ร่วมกันของเจ้ำหน้ำที่และบุคลำกร      
ทุกระดับ มีส่วนร่วมและให้กำรสนับสนุนอย่ำงกว้ำงขวำง เพ่ือให้กำรน ำแผนสู่กำรปฏิบัติเป็นไปอย่ำงมีประสิทธิภำพ 
 2. ผู้บริหำรกำรศึกษำเข้ำใจและผลักดันให้มีกำรด ำเนินงำนตำมแผนอย่ำงมีประสิทธิภำพและประสิทธิผล 
 3. ขับเคลื่อนด้วยกำรมีส่วนร่วมของสถำนศึกษำและเครือข่ำยกำรศึกษำ กลุ่มต่ำง ๆ ตำมพันธกิจที่ได้รับ
มอบหมำย รวมถึงแสวงหำและประสำนควำมร่วมมือกับหน่วยงำนภำยนอก ทั้งภำครัฐและเอกชน ตลอดจนองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นในกำรมีส่วนร่วมในกำรจัดกำรศึกษำของท้องถิ่น 
 4. พัฒนำระบบข้อมูลสำรสนเทศทำงกำรศึกษำให้มีควำมถูกต้องและเป็นปัจจุบัน และสำมำรถให้บริกำร
ได้ตรงกับควำมต้องกำรและทันต่อกำรเปลี่ยนแปลง 
 5. พัฒนำระบบกำรก ำกับ ติดตำมและกำรประเมินผลที่มุ่งเน้นกำรประเมินเพ่ือกำรพัฒนำและปรับปรุง
กำรด ำเนินงำนโดยมีกำรพัฒนำตัวชี้วัดผลส ำเร็จกำรด ำเนินงำนทั้งในด้ำนปริมำณ คุณภำพ ระยะเวลำในกำรประเมิน 
ผู้ประเมินและแนวทำงในกำรเก็บรวบรวมข้อมูล 

การติดตามและประเมินผล 
 กำรติดตำมและประเมินผลกำรด ำเนินงำนตำม แผนปฏิบัติกำรประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2559 เพ่ือ   
หำข้อสรุปเว่ำด ำเนินงำนได้ผลเป็นอย่ำงไร กำรด ำเนินงำนมีประสิทธิภำพและประสิทธิผลเป็นไปตำมเป้ำหมำยที่    
ได้ก ำหนดไว้หรือไม่ กำรประเมินในขั้นตอนนี้จะท ำให้ได้รับทรำบข้อมูลเกี่ยวกับควำมส ำเร็จและควำมล้มเหลวของ   
กำรปฏิบัติงำน เพื่อจะน ำมำเป็นบทเรียนที่จะช่วยในกำรตัดสินใจส ำหรับกำรด ำเนินงำนใหม่ รวมทั้งกำรปรับปรุง
โครงกำรซึ่งมีลักษณะเหมือนหรือคล้ำยคลึงกับท่ีได้ประเมิน 
 ประเด็นที่น ำมำพิจำรณำในกำรติดตำมและประเมินผลเมื่อสิ้นระยะเวลำของแผนปฏิบัติกำรประจ ำปี
งบประมำณ พ.ศ. 2559 ประกอบด้วย 
 1. กำรติดตำมและประเมินผลกำรใช้จ่ำยงบประมำณเมื่อเทียบกับเป้ำหมำย  
     เป็นกำรติดตำมและประเมินเกี่ยวกับปัจจัยเข้ำ (Input) หรือกำรใช้ทรัพยำกรต่ำง ๆ ที่ใช้ในกำรด ำเนิน
โครงกำรตำมแผนว่ำเป็นไปตำมที่ได้ก ำหนดในโครงกำรหรือกิจกรรมมำกน้อยเพียงใด 
 2. กำรติดตำมและประเมินผลกำรด ำเนินงำนตำมแผน 
     เป็นกำรติดตำมและประเมินผลกระบวนกำร (Process) ในกำรปฏิบัติงำนตำมแผนงำนหรือโครงกำร   
ต่ำง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับกำรด ำเนินงำนตำมแนวทำงกำรพัฒนำในแต่ละกลยุทธ์ รวมถึงกำรสรุปปัญหำและอุปสรรค    
ในกระบวนกำรท ำงำนอย่ำงไร 
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 3. กำรติดตำมและประเมินผลสัมฤทธิ์ของกำรด ำเนินโครงกำร 
     เป็นกำรติดตำมและประเมินผลผลิต (Output) ที่ได้จำกกำรด ำเนินโครงกำรเมื่อเทียบกับเป้ำหมำย 
ที่ก ำหนดไว้ในแผนปฏิบัติกำรประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2559 กำรประเมินผลในขั้นตอนนี้เป็นกำรประเมินผล          
กำรปฏิบัติงำนว่ำสำมำรถด ำเนินงำนตำมโครงกำรและกิจกรรมที่ก ำหนดไว้ได้ตำมแผนเมื่อเทียบกับเป้ำหมำยหรือไม่  
ทั้งนี้ โดยใช้เป้ำหมำยและตัวชี้วัด (KPI) ที่ได้ก ำหนดเป็นเครื่องมือที่จะน ำไปติดตำมและประเมินผล โดยเปรียบเทียบ 
กับผลที่เกิดขึ้นจริงภำยใต้งบประมำณที่ได้รับ 
 4. กำรติดตำมและประเมินผลลัพธ์ของกำรด ำเนินโครงกำร 
     เป็นกำรติดตำมและประเมินผลลัพธ์ (Outcome) หรือผลประโยชน์ที่เกิดข้ึนจำกโครงกำร ว่ำนักเรียน
ครแูละบุคลำกรทำงกำรศึกษำ และหน่วยงำนได้รับประโยชน์จำกกำรด ำเนินงำนในโครงกำรและกิจกรรมหรือไม่ 
    ทั้งนี้ เป็นกำรติดตำมและประเมินผลโดยพิจำรณำจำกวัตถุประสงค์ของโครงกำรว่ำ ผลกำรด ำเนินงำน
ได้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของโครงกำรละกิจกรรมที่ระบุไว้หรือไม่ เพียงใด และหำกไม่บรรลุตำมวัตถุประสงค์ 
สำเหตุ ปัญหำ อุปสรรค คืออะไร เพ่ือจะได้น ำบทเรียนที่ได้เรียนรู้จำกโครงกำรและกิจกรรมดังกล่ำวมำปรับปรุง
โครงกำรหรือกิจกรรมที่จะด ำเนินกำรต่อไปในอนำคต 

แนวทางการจัดท าแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 
 1. จัดท ำร่ำงสอบถำมควำมคิดเห็นกำรวิเครำะห์สภำพแวดล้อม ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียและผู้รับบริกำรให้
สอดคล้องกับสภำพปัญหำและควำมต้องกำร 
 2. แต่งตั้งคณะท ำงำนเพ่ือศึกษำวิเครำะห์สถำนภำพ ก ำหนดทิศทำง และก ำหนดร่ำงแผนปฏิบัติกำร
ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2559  
 3. ประชุมเชิงปฏิบัติกำรคณะท ำงำนเพ่ือวิเครำะห์นโยบำยเป้ำหมำยของกระทรวงศึกษำธิกำร ทิศทำง 
กำรด ำเนินงำน จุดเน้น กลยุทธ์ของส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำข้ันพ้ืนฐำน ข้อมูลสำรสนเทศและผลกำร
ด ำเนินงำนที่ผ่ำนมำ 
 4. รวบรวมข้อมูล และยกร่ำงแผนปฏิบัติกำรประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2559 ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่
กำรศึกษำประถมศึกษำชลบุรี เขต 3 
 5. จัดประชุมรับฟังควำมคิดเห็นร่ำงแผนปฏิบัติกำรประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2559 จำกผู้มีส่วนได้เสีย
เพ่ือขอทรำบควำมคิดเห็นและข้อเสนอแนะร่ำงแผนปฏิบัติกำรประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2559 ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่
กำรศึกษำประถมศึกษำชลบุรี เขต 3 
 6. น ำข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะที่ได้จำกกำรรับฟังควำมคิดเห็นจำกผู้มีส่วนได้เสียและผู้เกี่ยวข้องมำ 
ปรับปรุงแก้ไข ร่ำงแผนปฏิบัติกำรประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2559 ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำ
ชลบุรี เขต 3 เพ่ือให้มีควำมสมบูรณ์ยิ่งข้ึน 
 7. น ำเสนอร่ำงแผนปฏิบัติกำรประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2559 ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ
ประถมศึกษำชลบุรี เขต 3 ต่อที่ประชุมคณะกรรมกำรเขตพ้ืนที่กำรศึกษำเพ่ือขอควำมเห็นชอบ 
  8. ปรับปรุงแก้ไขร่ำงแผนปฏิบัติกำรประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2559 ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ
ประถมศึกษำชลบุรี เขต 3 ตำมมติที่ประชุมคณะกรรมกำรเขตพ้ืนที่กำรศึกษำก่อนเสนอผู้บังคับบัญชำเห็นชอบ 
 7. จัดพิมพ์และเผยแพร่แผนปฏิบัติกำรประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2559 ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ
ประถมศึกษำชลบุรี เขต 3 เพ่ือให้โรงเรียนและหน่วยงำนที่เกี่ยวข้องใช้เป็นแนวทำงในกำรบริหำรจัดกำรกำรศึกษำ
ขั้นพ้ืนฐำนต่อไป  



50 

แผนปฏิบัติการประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙  ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศกึษาชลบุรี เขต ๓ 

 

 



   แผนปฏบิตัิการประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2559 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาชลบรุ ีเขต 3 39

ที่ แผนการใชจ้่าย อนุมัติ หมายเหตุ
ค่าใชจ้่ายพ้ืนฐานทีจ่ าเป็น งบประมาณ

ก.ค่าตอบแทนใชส้อยและวัสด ุ                   
1 ค่าอาหารท าการนอกเวลา 0

2 ค่าเบีย้ประชุมกรรมการสอบสวนทางวินัย 15,000
3 ค่าเบีย้เล้ียงทีพ่ักและพาหนะ 150,000
4 ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ 100,000
5 ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์ และเคร่ืองปรับอากาศ 100,000
6 ค่าซ่อมแซมส่ิงก่อสร้าง 200,000
7 ค่าก าจัดขยะมูลฝอย 0
8 ค่าชดเชยน้ ามัน 0
9 วัสดุส านักงาน 500,000

10 ค่าวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อล่ืน 300,000
11 ค่าวัสดุยานพาหนะและขนส่ง 100,000
12 ค่าจ้างถ่ายเอกสาร 150,000
13 ค่าเช่าHosting เก็บ Saver ที ่CAT Telecom 12,000
14 ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ตามความจ าเป็น (ระบุ)

14.1 ประชุมการประเมินผลการบริหารจัดการเขตพืน้ทีก่ารศึกษา 65,000
14.2 การพัฒนาภูมิทัศน์และสภาพแวดล้อมของ สพป.ชลบุรี เขต 3 108,000
14.3 การเพิม่ประสิทธิภาพงานยานพาหนะ 122,400
14.4 พัฒนาประสิทธิภาพการประชาสัมพันธ์ สพป.ชลบุรี เขต 3 134,600
14.5 ติดตามและเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการควบคุมภายใน 15,000
14.6 ประชุมสัมมนาแลกเปล่ียนเรียนรู้เพือ่พฒันาประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน 120,000

รวม ขอ้ ก 2,192,000
ข. ค่าสาธารณูปโภค                                     

15 ค่าไฟฟ้า
16 ค่าน้ าประปา 853,000
17 ค่าโทรศัพท์
18 ค่าไปรษณีย์โทรเลข

ค. งานเร่งดว่นตามนโยบาย 795,600
ง. งานโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 10 โครงการ 1,017,400

รวมทัง้สิ้น 4,858,000

จ. งบเพ่ิมประสิทธิผลกลยุทธ์ จ านวน 21 โครงการ 3,000,000
รวมงบประมาณตามแผนปฏิบัตกิารประจ าปี 2559 7,858,000

งบประมาณตามแผนปฏิบตักิาร ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2559
สรุปการขอตั้งงบประจ าตามแผนปฏิบัตกิาร ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2559

ส านักงานเขตพ้ืนทีก่ารศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 3





   ส่วนที ่1 จุดเน้นดา้นผู้เรียน
ครั้งที่ 1 ครั้งที่ 2

โครง วันที่ สถานที่ ล า
การ  ปปป.ภาครัฐ  ขยายโอกาสฯ ด าเนินการ ดับ

1 งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน คร้ัง
ที ่65 ปีการศึกษา 2558 
(แข่งขันทักษะทางวิชาการ)

การแข่งขันเพือ่คัดเลือก
ตัวแทนนักเรียน

จ านวนครูฯและนักเรียนที่
เข้าร่วมโครงการ

 -ทุกรร.ของรัฐ, 
เอกชนและ อปท.

  480,000 2-10พ.ย.58
 18-20ธ.ค.

58

1 นายธนกฤตย์
 มงคลวงษ์

2 พัฒนาประสิทธิภาพการจัด
การศึกษาระดับปฐมวัย 
ปีงบประมาณ 2559

 -เสริมสร้างความเข้มแข็ง
ในการพัฒนาผู้เรียน
อย่างมีคุณภาพ

ค่าเฉล่ียร้อยละของนร.
ปฐมวัยได้รับการเตรียม
ความพร้อม 4 ด้าน

นักเรียนระดับ
ปฐมวัยทุกคน

  115,000 ก.พ.-ก.ย. 59
 สพป.ชบ.3 
และ 81 รร.

2-4 นางวีรยา 
ทองเกล้ียง

3 จัดกิจกรรมการเรียนการสอน
ตามนโยบาย"ลดเวลาเรียนเพิม่
เวลารู้"

 -สร้างความรู้ความเข้าใจ สถานศึกษามีแนวปฏิบัติ
ในการบริหารจัดการ
หลักสูตรสถานศึกษาทีม่ี
ประสิทธิภาพ

 - ผบ.โรงเรียน และ
ครู 8 โรงเรียนน า
ร่องและผู้เกี่ยวข้อง

   56,000 ก.ย.58 .- 
ม.ีค.59 /8 
รร.น าร่อง

1-2 นายสุขสันต์ 
สายงาม

4 ประชุมเชิงปฏิบัติการสร้างความ
เข้มแข็งองค์กรสภานักเรียน 
สพป.ชบ.3

 - สพป.ชบ.3 และมี
คณะกรรมการสภา
นักเรียนทีเ่ข้มแข็ง

 - สพป.ชบ.3 และ
สถานศึกษาทุกแห่งมี
คณะกรรมการสภานักเรียน

 -นร.โรงเรียนขยาย
โอกาส 25 รร.ๆละ2
 คนและครู1 คน, 
คณะท างาน 10 คน

 16,750  เม.ย.59   
สพป.ชบ.3

3 น.ส.วัชรี  
ชายศรี

611,750 -         56,000   

กลยทุธ์ที ่1 เสริมสร้างความเข้มแข็งในการพัฒนาผู้เรียนอยา่งมีคุณภาพ

แผนงานขยายโอกาสและพัฒนาคุณภาพการศึกษา (ประจ า/กลยทุธ์) 6,358,000 บาท และ แผนงานปอ้งกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบในภาครัฐ (กลยทุธ์) 1,500,000 บาท

โครงการ/งาน/กิจกรรม เปา้หมาย

ยุทธศาสตร์ที ่1 การพัฒนาคุณภาพผู้เรียนในระดบัการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน

กลุ่มเปา้หมาย  งบพัฒนา
คุณภาพฯ

ผู้รับผิดชอบไตร
มาส

 งบเพ่ิมประสทิธิผลกลยทุธ์

โครงการตามแผนปฏบิัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2559  (งบด าเนินงาน)  ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 3 40

      1.1 นักเรียนมสีมรรถนะส าคัญสู่มาตรฐานสากล
ตัวชี้วัดความส าเร็จ



   ส่วนที ่1 จุดเน้นดา้นผู้เรียน
1.2 นักเรียนมคุีณธรรม จริยธรรม  รักความเป็นไทย ห่างไกลยาเสพตดิ มคุีณลักษณะ และทักษะทางสังคมทีเ่หมาะสม ครั้งที่ 1 ครั้งที่ 2

โครง โครงการ/งาน/กิจกรรม เป้าหมาย ตวัชี้วัดความส าเร็จ กลุ่มเป้าหมาย วันที่ สถานที่ ล า
การ  ปปป.ภาครัฐ  ขยายโอกาสฯ ด าเนินการ ดับ

5 ค่ายอบรมพัฒนาเสริมสร้าง
คุณธรรม จริยธรรม ใสสะอาด 
และค่านิยมหลักของคนไทย 12
 ประการ

ผู้เรียนมีคุณธรรมจริยธรรม
 คุณลักษณะอนัพงึประสงค์
 และค่านิยมหลักของคน
ไทย 12 ประการ

ร้อยละ100ของความส าเร็จ  
ในการจัดกิจกรรมใหผู้้เรียนมี
คุณธรรมจริยธรรมคุณลักษณะ
อันพงึประสงค์ค่านิยมหลัก
ของคนไทย 12 ประการ

 -นักเรียนและครู 
81 โรงเรียน ๆ ละ
 3 คน

   39,850 ม.ค.-ก.ย.59 2-4 นายประสพ
 ศรีสมบูรณ์

6 ขบัเคล่ือเสริมสร้างสถานศึกษา
สุจริต"ใสสะอาด"ประจ าปี2559

โรงเรียนมีแนวทางการ
ด าเนินงานสู่"โรงเรียนสุจริต"

โรงเรียนสุจริต เพิม่ขึ้นไม่
น้อยกว่าร้อยละ 20

 - โรงเรียนเปา้หมาย
 16  โรงเรียน

   10,000 ม.ค.-ก.ย.59 2-4 นายประสพ
 ศรีสมบูรณ์

         -      49,850            -   
1.3 นักเรียนทีม่คีวามตอ้งการพิเศษไดร้ับการส่งเสริมสนับสนุน และพัฒนาเตม็ตามศักยภาพเป็นรายบุคคลดว้ยรูปแบบทีห่ลากหลาย

โครง วันที่ สถานที่ ล า
การ  ปปป.ภาครัฐ  ขยายโอกาสฯ ด าเนินการ ดับ

7 ส่งเสริมการพัฒนาทักษะชีวิต
และการจัดการศึกษาเพือ่การมี
งานท า

ประชากรวัยเรียนทุกคน
ได้รับโอกาสเข้าถึงบริการ
การศึกษาตามอัตลักษณ์
แห่งตน

ร้อยละ ของนร.ที่ได้รับการ
พฒันาทกัษะชีวติ และมีความรู้
เร่ืองอาชีพต่าง ๆ    การ มี
งานท า

ครูแนะแนว/ครูที่ปรึกษา
ม.ต้น25คน+นร.ม.1-3 
รวม 145 ห้องๆ ละ 1 
คน รวม 170คน และ
คณะ ท างานรวม 225 
คน

 85,000 ม.ค.-ก.พ.59 2 นางยอดขวัญ 
เหมือนพนัธุ์

 งบพัฒนา
คุณภาพฯ

กลยทุธ์ที ่2 ส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม คุณลักษณะอันพึงประสงค์และค่านิยมหลักคนไทย 12 ประการ

กลยทุธ์ที ่3 เพ่ิมโอกาสการเข้าถึงการจัดการศึกษาทีม่ีคุณภาพในรูปแบบทีห่ลากหลาย

โครงการ/งาน/กิจกรรม เปา้หมาย

ไตร
มาส

 งบเพ่ิมประสทิธิผลกลยทุธ์ ผู้รับผิดชอบ

ตัวชี้วัดความส าเร็จ กลุ่มเปา้หมาย

ยุทธศาสตร์ที ่1 การพัฒนาคุณภาพผู้เรียนในระดบัการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน

แผนงานขยายโอกาสและพัฒนาคุณภาพการศึกษา (ประจ า/กลยทุธ์) 6,358,000 บาท และ แผนงานปอ้งกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบในภาครัฐ (กลยทุธ์) 1,500,000 บาท

 งบพัฒนา
คุณภาพฯ

 งบเพ่ิมประสิทธิผลกลยุทธ์ ไตร
มาส

ผู้รับผิดชอบ

โครงการตามแผนปฏบิัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2559  (งบด าเนินงาน)  ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 3 41



1.3 นักเรียนที่มีความต้องการพิเศษได้รับการส่งเสริมสนับสนุน และพัฒนาเต็มตามศักยภาพเปน็รายบคุคลด้วยรูปแบบที่หลากหลาย ครั้งที ่1 ครั้งที ่2
โครง วันที่ สถานที่ ล า
การ  ปปป.ภาครัฐ  ขยายโอกาสฯ ด าเนินการ ดับ

8 เสริมสร้าง ติดตาม และพัฒนา
ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน

ประชากรวัยเรียนทุกคน
ได้รับโอกาสการเขา้ถงึ
บริการการศึกษาอยา่งทัว่ถงึ

ร้อยละ 100ของสถานศึกษา 
มีระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน
ที่เข้มแข็ง

ครูระบบดูแลฯ 81 
รร.,คณะท างาน, 
วทิยากร19รวม100

   30,000 ธ.ค.58-ก.ย.
59 สพป.ชบ.3

1-4 นางพิไลพร
 ดรจันแดง

    85,000            -      30,000

   ส่วนที ่2 จุดเน้นดา้นครูและบุคลากรทางการศึกษา
2.1 ครูไดร้ับการพัฒนาองค์ความรู้และทักษะในการสื่อสาร มสีมรรถนะในการสอนอย่างมปีระสิทธิภาพ

โครง วันที่ สถานที่ ล า
การ  ปปป.ภาครัฐ  ขยายโอกาสฯ ด าเนินการ ดับ

9 พฒันาครูด้าน ICT รองรับการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการเรียน
การสอน

ครูได้รับการพฒันาการใช้ 
ICT เพื่อพฒันาสมรรถนะ
การสอน

ร้อยละ 80 ของครูได้รับการ
พฒันาการใช้ ICT มีสมรรถนะ
ในการสอนอย่างมีประสิทธภิาพ

ครูICT81รร./81 ครู
แกนน า/วทิยากร 9 
รวม 90 คน

   70,000 ม.ค.-ก.ย.59
 สพป.ชบ.3

2-4 น.ส.ษมาพร
 ศรีอทิยาจติ

10 การพัฒนาศักยภาพบุคลากรทาง
การศึกษาเพือ่เพิม่ประสิทธิภาพ

บุคลากรของสถานศึกษา
เอกชนปฏิบัติงานมี
ประสิทธิภาพ

 -ร้อยละของบุคลากรที่
จัดท าข้อมูลระบบ PSIS ที่
มีคุณภาพและมาตรฐาน

จนท.การเงิน,ธรุการ
ของรร.เอกชนใน
ระบบ 78 โรงเรียน

 55,800 สถานที่
ราชการ

3-4 นางศิริพร 
สิทธิประการ

เปา้หมาย ตัวชี้วัดความส าเร็จ กลุ่มเปา้หมาย

กลยทุธ์ที่ 5 สง่เสริมการพัฒนาผู้บริหาร ครูฯ ให้มอีงค์ความรู้ สมรรถนะ และทักษะในการสื่อสาร สามารถปฏิบัติงานอยา่งมปีระสทิธิภาพ

 งบพัฒนา
คุณภาพฯ

เปา้หมาย ตัวชี้วัดความส าเร็จ กลุ่มเปา้หมาย

โครงการ/งาน/กิจกรรม

กลยทุธ์ที ่4 เสริมสร้างความเข้มแข็งของระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน

ไตร
มาส

 งบพัฒนา
คุณภาพฯ

ผู้รับผิดชอบไตร
มาส

 งบเพ่ิมประสทิธิผลกลยทุธ์

ผู้รับผิดชอบ งบเพ่ิมประสทิธิผลกลยทุธ์

ยุทธศาสตร์ที ่2 การเพ่ิมโอกาสการเขา้ถึงบริการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานให้ทัว่ถึง

ยุทธศาสตร์ที ่3 พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา

แผนงานขยายโอกาสและพัฒนาคุณภาพการศึกษา (ประจ า/กลยุทธ)์ 6,358,000 บาท และ แผนงานป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤตมิชิอบในภาครัฐ (กลยุทธ)์ 

   ส่วนที ่1 จุดเน้นดา้นผู้เรียน

โครงการ/งาน/กิจกรรม

โครงการตามแผนปฏบิัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2559  (งบด าเนินงาน)  ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 3 42



   ส่วนที ่2 จุดเน้นดา้นครูและบุคลากรทางการศึกษา
2.1 ครูไดร้ับการพัฒนาองค์ความรู้และทักษะในการสื่อสาร มสีมรรถนะในการสอนอย่างมปีระสิทธิภาพ ครั้งที่ 1 ครั้งที่ 2

โครง วันที่ สถานที่ ล า
การ  ปปป.ภาครัฐ  ขยายโอกาสฯ ด าเนินการ ดับ

11 อบรมประกาศนียบตัรผู้ตรวจสอบ
ภายในภาครัฐ (CGIA) ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2559

 -ผู้ตรวจสอบภายในผ่าน
การอบรมหลักสูตร
ระดับสูง

ร้อยละของครูฯทีม่ีID Plan
 ได้รับการพัฒนาตนเอง
อย่างน้อยปีละ 2 คร้ัง

จนท.ผู้ปฏิบัติงาน
หน่วย ตรวจสอบ
ภายใน สพป. ชบ.
3 จ านวน 1 คน

   29,748 ม.ค.-ก.ย.59 2-4 น.ส.กิ่งแก้ว 
เจนจิรวฒันา

12 ตรวจสอบภายใน ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2559

ตรวจสอบการใช้จ่ายงปม. 
สพป.และรร.และประเมิน
ระบบควบคุมภายใน

ส้ินปงีปม. 2559 สพป.ชบ.3
สามารถเบกิจ่ายงบประมาณใน
ภาพรวมไมน่อ้ยกว่าร้อยละ 96
งบลงทุนไมน่อ้ยกว่าร้อยละ 87

 - โรงเรียน 40 
แห่ง

   22,362 ต.ค.58 - 
ก.ย.59

1-4 น.ส.จินดา 
ถวิลหา

13 พฒันาประสิทธภิาพการปฏบิติังาน
ข้าราชการครูและบคุลากรทางการ
ศึกษาเพื่อความก้าวหน้าในวชิาชีพ

ครูและบคุลากรทางการ
ศึกษาได้รับการพฒันาทกัษะ
ที่เหมาะสมมีวฒันธรรมการ
ท างานที่มุ่งเน้นผลสัมฤทธิ์

ร้อยละของผบ.ครูและบคุลากร
 ทางการศึกษาที่มีองค์ความรู้
และสมรรถนะสามารถปฏบิติั 
งานได้อย่างมีประสิทธภิาพ

 -บุคลากร 
สพป.ชบ.3 ทุกคน

  343,000 ม.ค.-ก.ย.59
 สพป.ชบ.3

2-4 น.ส.อรทัย 
เศวตกิตติรัตน์

55,800   395,110  70,000     

2.2 ผู้บริหารสถานศึกษาไดร้ับการพัฒนาให้สามารถบริหารงานไดทุ้กดา้นอย่างมปีระสิทธิภาพ ประสิทธิผล
โครง วันที่ สถานที่ ล า
การ  ปปป.ภาครัฐ  ขยายโอกาสฯ ด าเนินการ ดับ

-        -        -        

โครงการ/งาน/กิจกรรม เปา้หมาย ตัวชี้วัดความส าเร็จ กลุ่มเปา้หมาย

กลยทุธ์ที่ 6 เสริมสร้างให้ครูฯ เป็นมอือาชพียดึมั่นในจรรยาบรรณวิชาชพี มคุีณธรรมจริยธรรมตามหลกัธรรมาภิบาลและต่อต้านการทุจริต

โครงการ/งาน/กิจกรรม ไตร
มาส

ผู้รับผิดชอบเปา้หมาย ตัวชี้วัดความส าเร็จ กลุ่มเปา้หมาย

แผนงานขยายโอกาสและพัฒนาคุณภาพการศึกษา (ประจ า/กลยทุธ์) 6,358,000 บาท และ แผนงานปอ้งกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบในภาครัฐ (กลยทุธ์) 1,500,000 บาท

 งบพัฒนา
คุณภาพฯ

ยุทธศาสตร์ที ่3 พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา

 งบเพ่ิมประสทิธิผลกลยทุธ์

 งบพัฒนา
คุณภาพฯ

 งบเพ่ิมประสทิธิผลกลยทุธ์ ไตร
มาส

ผู้รับผิดชอบ

โครงการตามแผนปฏบิัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2559  (งบด าเนินงาน)  ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 3 43



   ส่วนที ่2 จุดเน้นดา้นครูและบุคลากรทางการศึกษา
2.3 ครูและบุคลากรทางการศึกษาทีเ่ป็นมอือาชพีมผีลงานเชงิประจักษ์ ไดร้ับการยกย่องเชดิชเูกียรตอิย่างเหมาะสม ครั้งที่ 1 ครั้งที่ 2

โครง โครงการ/งาน/กิจกรรม เป้าหมาย ตวัชี้วัดความส าเร็จ กลุ่มเป้าหมาย วันที่ สถานที่ ล า
การ  ปปป.ภาครัฐ  ขยายโอกาสฯ ด าเนินการ ดับ

14 ประชุมสัมมนาส่งเสริมสนับสนุน
การแลกเปล่ียนเรียนรู้ในวันครูปี
 2559

 -เสริมสร้างแรงจูงใจให้
ครูและบุคลากรทางการ
ศึกษามีขวัญก าลังใจ
ท างาน

 -ระดับความพึงพอใจของ
ครูและบุคลากรทางการ
ศึกษาภาครัฐและเอกชน

 -ครูและบุคลากร
ฯรัฐ, เอกชน 
2,500 คน

  220,000  16 ม.ค.59 2 น.ส.สมทรง
 ส่งเสริม

15 ยกย่องเชิดชูเกียรติข้าราชการครู
และบุคลากรทางการศึกษา

 -ครูและบุคลากรทาง  
การศึกษาภาครัฐและ
เอกชน ได้รับโล่เชิดชูเกียรติ

 -ครูและบุคลากร
รัฐ,เอกชน 100 
คน

   45,000 ม.ค.-ก.ย.59
 สพป.ชบ.3

2-4 น.ส.อรทัย 
เศวตกิตติ

รัตน์
         -     265,000            -   

โครง วันที่ สถานที่ ล า
การ  ปปป.ภาครัฐ  ขยายโอกาสฯ ด าเนินการ ดับ

16 ส่งเสริมการบริหารจัดการและ
การมีส่วนร่วมขององค์คณะ
บุคคลในการวางแผนสรรหาครู
และบุคลากรทางการศึกษา

องค์คณะบคุคลและผู้มีส่วน
ได้เสียในการจัดเตรียมและ
การจัดสรรครูและบคุลากร
ทางการศึกษาใหส้อดคล้อง
กับความต้องการจ าเปน็ของ
โรงเรียนและสังคม

 - จ านวนคร้ังทีใ่นการจัด
ประชุมคณะกรรมการ  
สรรหาฯ และผู้เกี่ยวข้อง

 - คณะกรรมการ
สรรหาฯ และ
ผู้เกี่ยวข้อง รวม 
25 คน * 20 คร้ัง

   20,000 ต.ค.58-ก.ย.
59 

สพป.ชบ.3

1-4 น.ส.อรทัย 
เศวตกิตติรัตน์

         -      20,000            -   

กลยทุธ์ที ่7 เสริมสร้างแรงจูงใจให้ครูและบคุลากรทางการศึกษามีขวญัก าลังใจในการท างาน

กลยทุธท์ี่ 8  สง่เสริมให้องค์คณะบคุคลและผู้มีสว่นไดส้ว่นเสยีที่เก่ียวข้องวางแผนสรรหาครูฯให้สอดคลอ้งกับความตอ้งการและจ าเปน็ของโรงเรียน ชุมชน และสงัคม

โครงการ/งาน/กิจกรรม เปา้หมาย ผู้รับผิดชอบไตร
มาส

ตัวชี้วัดความส าเร็จ กลุ่มเปา้หมาย

โครงการตามแผนปฏบิัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2559  (งบด าเนินงาน)  ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 3 44
แผนงานขยายโอกาสและพัฒนาคุณภาพการศึกษา (ประจ า/กลยทุธ์) 6,358,000 บาท และ แผนงานปอ้งกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบในภาครัฐ (กลยทุธ์) 1,500,000 บาท

 งบพัฒนา
คุณภาพฯ

 งบเพ่ิมประสทิธิผลกลยทุธ์

 งบพัฒนา
คุณภาพฯ

ผู้รับผิดชอบไตร
มาส

ยุทธศาสตร์ที ่3 พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา

 งบเพ่ิมประสทิธิผลกลยทุธ์

2.4 องค์กรและคณะบคุคลที่เก่ียวข้องกับการจัดเตรียมและการจัดสรรครู ตระหนักและด าเนินการในส่วนที่เก่ียวข้อง ให้ครูและผู้บริหารสถานศึกษาบรรจุใหม่/ย้ายไปบรรจุมีความสามารถ สอดคล้องกับความตอ้งการของโรงเรียน ชุมชน และสังคม



   ส่วนที ่3 จุดเน้นดา้นการบริหารจัดการ

ครั้งที่ 1 ครั้งที่ 2
โครง โครงการ/งาน/กิจกรรม เปา้หมาย ตัวชี้วัดความส าเร็จ กลุ่มเปา้หมาย วันที่ สถานที่ ล า
การ  ปปป.ภาครัฐ  ขยายโอกาสฯ ด าเนินการ ดับ

17 เพิม่ประสิทธิภาพการบริหารงาน 
กลุ่มบริหารงานการเงินและ
สินทรัพย์

 อตัราจา้งวุฒิ
การเงิน/บัญชี 2 คน

  319,200 ต.ค.58 - 
ก.ย.59 

สพป.ชบ.3

1-4 นายเอนก 
ยังให้ผล

18 ประชุมเชิงปฏบิติัการเจ้าหน้าที่ 
การเงิน บญัชีและพสัดุระดับโรงเรียน

การเงิน,บญัชี,พสัดุ รร.
 จนท. สพป.ชบ.3

  251,300 ม.ค.-ก.ย.59
 สถานที่
ราชการ

2-4 นายเอนก 
ยังให้ผล

19 การประชุมคณะกรรมการติดตาม
 ตรวจสอบ ประเมินผล และ
นิเทศการศึกษา (ก.ต.ป.น.)

ทุกโรงเรียนในโครงการ
สามารถพัฒนารูปแบบ
การบริหารโรงเรียนนิติ
บุคคลอย่างมีประสิทธิภาพ

 -ก.ต.ป.น. 9 คน,
 ศึกษานิเทศก์ทุก
ท่านและผู้เกี่ยวข้อง

  164,540 สพป.ชบ.3 1-4 นายธนกฤตย์
 มงคลวงษ์

20 นิเทศเตรียมความพร้อมก่อนเปดิภาค
เรียนประจ าปกีารศึกษา2559

ทุกโรงเรียนมีความพร้อม
ในการจดัการเรียนการสอน

 -โรงเรียน 40 แห่ง    33,700 พ.ค.59  ณ 
81 รร.

3 นายธนกฤตย์
 มงคลวงษ์

21 ประชุมเชิงปฏิบัติการจดัท า
แผนปฏิบัติการนิเทศการศึกษา ปี
การศึกษา 2559

  - 81 โรงเรียนได้รับการ
  นิเทศ ติดตาม 
ช่วยเหลือในการบริหาร
จัดการศึกษา

 - ส านักงานเขตพืน้ที่
การศึกษามีแผนปฏิบัติการ
นิเทศฯ ทุกโรงเรียนอย่างมี
ประสิทธิภาพและยั่งยืน

 -รอง.ผอ.สพป. 1 
คน, ศน. 14 คน, 
จนท.1 คนประธาน
กลุ่มโรงเรียน 11 

   33,300 26 พ.ย.58 
โรงแรมเดอะ
ซีซัน พัทยา

1 นายธนกฤตย์
 มงคลวงษ์

         -     164,540    67,000

กลยทุธ์ที ่9 สนับสนุนให้ส านักงานเขตพ้ืนทีก่ารศึกษาและสถานศึกษาบริหารจัดการโดยมุ่งเน้นผลสัมฤทธิ์

กลยทุธ์ที ่10 ส่งเสริมให้องค์คณะบคุคลมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการและรับผิดชอบต่อผลการด าเนินงาน

 งบพัฒนา
คุณภาพฯ

3.1 สถานศึกษาและส านักงานเขตพ้ืนทีก่ารศึกษาบริหารจัดการโดยมุ่งผลสัมฤทธิ์ เน้นการกระจายอ านาจ การมสี่วนร่วม และมคีวามรับผิดชอบตอ่ผลการด าเนินงาน

แผนงานขยายโอกาสและพัฒนาคุณภาพการศึกษา (ประจ า/กลยทุธ์) 6,358,000 บาท และ แผนงานปอ้งกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบในภาครัฐ (กลยทุธ์) 1,500,000 บาท

ส้ินปีงปม.2559 
สพป.ชบ.3 สามารถ
เบิกจ่ายงบประมาณใน
ภาพรวมไม่น้อยกว่าร้อยละ
 96 งบลงทุนไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 87

โครงการตามแผนปฏบิัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2559  (งบด าเนินงาน)  ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 3

สพป.และสถานศึกษาเบิก 
จา่ยงปม.ได้ตามเกณฑ์ที่
ก าหนด

ไตร
มาส
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ยุทธศาสตท์ี ่4 การพัฒนาระบบการบริหารจัดการ

 งบเพ่ิมประสทิธิผลกลยทุธ์ ผู้รับผิดชอบ



   ส่วนที ่3 จุดเน้นดา้นการบริหารจัดการ

ครั้งที่ 1 ครั้งที่ 2

โครง วันที่ สถานที่ ล า
การ  ปปป.ภาครัฐ  ขยายโอกาสฯ ด าเนินการ ดับ

22 นิเทศเต็มพิกัด 100%  -โรงเรียน 40 แห่ง    80,000  81 รร. 1-2 นายธนกฤตย์
 มงคลวงษ์

23 การประชุมคณะกรรมการเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาชลบรีุ เขต 3
 ปงีบประมาณ พ.ศ. 2559

 องค์คณะบุคคลมีส่วน
ร่วม บริหารจัดการศึกษา

คณะกรรมการเขตพื้นที่
การศึกษามีความพงึพอใจ
บทบาทหน้าที่ระดับดีขึ้นไป

กพท. 18 คน และ
ผู้เกี่ยวข้องอีก 17 
คน  รวม 35 คน

 77,900 สถานที่
ราชการ

1-4 นางจีระภา
 ยิ้มศิลป์

24 ประชุมพัฒนาคุณภาพและ
มาตรฐานการศึกษาสถานศึกษา
เอกชน

 สถานศึกษาเอกชนมีความ 
เข้าใจ น านโยบายสู่การ
ปฏบิติัได้ตามมาตรฐาน

กลุ่มเป้าหมายพัฒนาพึงพอ
 ใจปฏิบัติเป็นรูปธรรม  
ร้อยละ 100

 จนท.สพป.5, ผบ.รร.
เอกชนในระบบ87 
แหง่, รร.เอกชนนอก
ระบบ 114 แหง่

 35,000 รร.เอกชนใน   
ระบบ 6 คร้ัง, 
รร.เอกชนนอก
ระบบ 3 คร้ัง

1-4 นางอรพรรณ
 โทสุวรรณ

25 ประชุมสัมมนาเชิงปฏบิติัการเพื่อ
พฒันาคุณภาพและมาตรฐาน
การศึกษา

สถานศึกษารับทราบนโยบาย
 สามารถขับเคล่ือนนโยบาย
นโยบายสู่การปฏบิติัได้จริง

กลุ่มเปา้หมายพฒันาพงึพอใจ 
สามารถปฏบิติัได้เปน็รูปธรรม 
ร้อยละ 100

ผบ.สพป.ชบ.3 ,ผบ.
สถานศึกษา ครูและ 
บคุลากรที่เกี่ยวข้อง

   1,070,000  สพป.10 คร้ัง,
 ใน/นอกจ.
ชลบรีุ 2 คร้ัง

1-4 น.ส.สมทรง
 ส่งเสริม

26 พฒันาส านกังานเขตพื้นที่การศึกษาสู่
มาตรฐานส านกังานเขตพื้นที่การศึกษา 
และตามค ารับรองการปฏบิติัราชการ

สพป.ชบ.3,และรร.บริหารจัด 
การมปีระสิทธิภาพตามเกณฑ์

 - สพป.ชบ.3 ผ่านการ
ประเมินระดับดีมากชึ้นไป

 -บคุลากรสพป.และ
ผู้ตรวจฯ จาก สพฐ.

 60,000  ต.ค.58-ก.ย.
59 สพป.ชบ.3

1-4 นางสรรัตน์ 
อธัยาตมวิทยา

   172,900            -     1,150,000

ตัวชี้วัดความส าเร็จ กลุ่มเปา้หมาย

กลยทุธ์ที ่10 ส่งเสริมให้องค์คณะบคุคลมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการและรับผิดชอบต่อผลการด าเนินงาน (ต่อ)

กลยทุธ์ที ่11 พัฒนาส านักงานเขตพ้ืนทีก่ารศึกษาและสถานศึกษาให้มีคุณภาพตามมาตรฐาน

โครงการ/งาน/กิจกรรม เปา้หมาย

แผนงานขยายโอกาสและพัฒนาคุณภาพการศึกษา (ประจ า/กลยทุธ์) 6,358,000 บาท และ แผนงานปอ้งกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบในภาครัฐ (กลยทุธ์) 1,500,000 บาท

 งบพัฒนา
คุณภาพฯ

 งบเพ่ิมประสทิธิผลกลยทุธ์ ผู้รับผิดชอบไตร
มาส

โครงการตามแผนปฏบิัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2559  (งบด าเนินงาน)  ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 3 46

ยุทธศาสตร์ที ่4 การพัฒนาระบบการบริหารจัดการ

3.1 สถานศึกษาและส านักงานเขตพ้ืนทีก่ารศึกษาบริหารจัดการโดยมุ่งผลสัมฤทธิ์ เน้นการกระจายอ านาจ การมสี่วนร่วม และมคีวามรับผิดชอบตอ่ผลการด าเนินงาน



   ส่วนที ่3 จุดเน้นดา้นการบริหารจัดการ
ครั้งที่ 1 ครั้งที่ 2

โครง วันที่ สถานที่ ล า
การ  ปปป.ภาครัฐ  ขยายโอกาสฯ ด าเนินการ ดับ

27 การพัฒนาบคุลากรเพื่อเข้าสู่ระบบการ
บริหารจัดการงานส านกังานเขตพื้นที่
การศึกษา AMSS++(Smart Area)

 -ผู้ร่วมประชุมได้รับความรู้ 
เข้าใจ และสามารถใช้ระบบ 
AMSS++ ได้

 -ร้อยละ 100 ของผู้ร่วม
ประชุมมีความรู้ความเข้าใจ ท า
ได้

 -บคุลากร สพป. 
ชบ.3 ทกุกลุ่มงาน

 60,000 17-18 พ.ย.
58 สพป.ชบ.3

1 นางสรรัตน์ 
อธัยาตมวิทยา

28 ขับเคล่ือนสถานศึกษาพอเพยีง/ศูนย์การ
เรียนรู้ฯ ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกจิ
พอเพยีงป ี2559

โรงเรียนด าเนินการสู่ 
"สถานศึกษาพอเพียง" ได้

สพป.ชบ.3จัดใหม้ีสถานศึกษา
พอเพยีง ร้อยละ 100

 -25 รร.(จาก 56รร.) ที่
ยังไม่ผ่านสถานศึกษา
พอเพียง

   35,000  ธ.ค.58-
ก.ย.59 ณ 

33 รร.

1-4 นายประสพ
 ศรีสมบูรณ์

29 จัดท าแผนพัฒนาการศึกษาขัน้พื้นฐาน
 พ.ศ.2559-2562 และแผนปฏบิติั
การประจ าปงีบประมาณ พ.ส. 2559

 -ทกุรร.มีการจัดท า
แผนพฒันาการศึกษาฯ

 -ทกุรร.มีแผนพฒันา
การศึกษาฯ และแผนปฏบิติัการ

 -ผบ.รร.ทกุรร.และ
จนท.สพป.ชบ.3

     7,000  ต.ค.-ธ.ค.
58สพป.ชบ.3

1 นางพชิฌารักษ์
 ภานมุาส

30 ปรับปรุงคู่มือและเอกสาร 8 ห่วงโซ่คุณภาพ
สู่การพัฒนาสถานศึกษาที่ยั่งยืน

 สถานศึกษาได้รับส่งเสริม และ
นิเทศฯ อย่างมีประสิทธิภาพ

ร้อยละ100สถานศึกษาได้รับ
การพฒันาตามมาตรฐานสากล

 -ผบ.โรงเรียน 81, ศน.
14, รองฯ 5 รวม 100

 31,950 ม.ค.-เม.ย.59
 สพป.ชบ.3

2-3 นายธนกฤตย์
 มงคลวงษ์

31 สร้างความเข้มแข็งระบบประกัน
คุณภาพภายในสถานศึกษา

 -สถานศึกษาที่ขอรับการประเมิน
ฯ สมศ.รอบ 3 ผ่านการประเมิน 
และมีระบบการประกันคุณภาพ
ภายในที่เข้มแข็ง

ร้อยละ 80 ของสถานศึกษารับการ
ประเมินฯ สมศ.รอบ 3 ผ่านการ
ประเมินและทุกแห่งมีระบบการ
ประกันคุณภาพภายในที่เข้มแข็ง

อบรมงานประกัน
คุณภาพภายใน นิเทศฯ, 
ท ารายงาน สถานศึกษาที่
ไม่ผ่านการประเมิน สมศ.
 รอบ 3, 13 โรงเรียน

 120,000  ต.ค.58-
ก.ย.59 

สพป.ชบ.3

1-4 นางมุกดา 
อามาลีนา

  91,950      35,000    127,000
3,840,600 1,017,400  1,500,000  1,500,000   7,858,000  

โครงการ/งาน/กิจกรรม เปา้หมาย ตัวชี้วัดความส าเร็จ กลุ่มเปา้หมาย

กลยุทธ์ที่ 13 ส่งเสริมและพัฒนาให้สถานศึกษามีระบบการประกันคุณภาพภายในที่เข้มแข็งและผ่านการรับรองคุณภาพการศึกษาจาก สมศ.

กลยุทธ์ที่ 11 พัฒนาส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาและสถานศึกษาใหม้ีคุณภาพตามมาตรฐาน (ต่อ)

กลยทุธ์ที่ 12  พัฒนาการบริหารจดัการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาและสถานศึกษา โดยใชก้ารวิจยัเป็นฐานการบริหารจดัการศึกษา

 งบพัฒนา
คุณภาพฯ

 งบเพ่ิมประสทิธิผลกลยทุธ์ ไตร
มาส

ผู้รับผิดชอบ

 งบค่าใช้จ่ายพื้นฐานที่จ าเป็น,พัฒนาคุณภาพการศึกษา

แผนงานขยายโอกาสและพัฒนาคุณภาพการศึกษา (ประจ า/กลยทุธ์) 6,358,000 บาท และ แผนงานปอ้งกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบในภาครัฐ (กลยทุธ์) 1,500,000 บาท
ยุทธศาสตร์ที ่4 การพัฒนาระบบการบริหารจัดการ

 3.2 สถานศึกษาและส านักงานเขตพ้ืนทีก่ารศึกษาจัดการศึกษาอย่างมคุีณภาพตามมาตรฐาน

โครงการตามแผนปฏบิัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2559  (งบด าเนินงาน)  ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 3 47





กลยุทธ์ที ่1 เสริมสร้างความเข้มแข็งในการพัฒนาผู้เรียนอย่างมีคุณภาพ







สารบัญ   
โครงการตามแผนปฏิบัตกิาร ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2559

 ที่ หน้า
ยุทธศาสตร์ที ่1 การพัฒนาคุณภาพผู้เรียนในระดบัการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน

     จุดเน้นส่วนที่ 1 ด้านนักเรียน
1.1 นักเรียนมสีมรรถนะส าคัญสู่มาตรฐานสากล

    1 งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน คร้ังที ่65 ปีการศึกษา 2558 (ประกวดและแข่งขันทักษะทางวิชาการ)     50

    2 พัฒนาประสิทธิภาพการจัดการศึกษาระดับปฐมวัย ปีงบประมาณ 2559     55

    3 จัดกิจกรรมการเรียนการสอนตามนโยบาย"ลดเวลาเรียนเพิม่เวลารู้"     58

    4 ประชุมเชิงปฏิบัติการสร้างความเข้มแข็งองค์กรสภานักเรียน สพป.ชบ.3     60

1.2 นักเรียนมคุีณธรรมจริยธรรม รักความเป็นไทย ห่างไกลยาเสพตดิ มคุีณลักษณะและทักษะทาง
สังคมทีเ่หมาะสม

    5 ค่ายอบรมพัฒนาเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม ใสสะอาด และค่านิยมหลักของคนไทย 12 ประการ     64

    6 ขบัเคล่ือเสริมสร้างสถานศึกษาสุจริต"ใสสะอาด"ประจ าปี2559     66

ยุทธศาสตร์ที ่2 การเพ่ิมโอกาสการเขา้ถึงบริการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานให้ทัว่ถึง
1.3 นักเรียนทีม่คีวามตอ้งการพิเศษไดร้ับการส่งเสริมสนับสนุน และพัฒนาเตม็ตามศักยภาพเป็น
รายบุคคลดว้ยรูปแบบทีห่ลากหลาย

    7 ส่งเสริมการพัฒนาทักษะชีวิตและการจัดการศึกษาเพือ่การมีงานท า     69

    8 เสริมสร้าง ติดตาม และพัฒนาระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน     73

ยุทธศาสตร์ที ่3 พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา

     จุดเน้นส่วนที ่2 ดา้นครูและบุคลากรทางการศึกษา
2.1 ครูไดร้ับการพัฒนาองค์ความรู้และทักษะในการสื่อสารมสีมรรถนะในการสอนอย่างมปีระสิทธิภาพ

    9 พัฒนาครูด้าน ICT รองรับการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพือ่การเรียนการสอน 77

  10 การพัฒนาศักยภาพบุคลากรทางการศึกษาเพือ่เพิม่ประสิทธิภาพ 79

  11 อบรมประกาศนียบตัรผู้ตรวจสอบภายในภาครัฐ (CGIA) ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2559 81

  12 ตรวจสอบภายใน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 85

  13 พัฒนาประสิทธิภาพการปฏิบัติงานข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 91
2.2 ผู้บริหารสถานศึกษาได้รับการพัฒนาใหส้ามารถบริหารงานได้ทกุด้านอย่างมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล (ไม่ม)ี

2.3 ครูและบุคลากรทางการศึกษาทีเ่ป็นมอือาชพีมผีลงานเชงิประจักษ์ ไดร้ับการยกย่องเชดิชู
เกียรตอิย่างเหมาะสม

  14 ประชุมสัมมนาส่งเสริมสนับสนุนการแลกเปล่ียนเรียนรู้ในวันครูปี 2559 93

  15 ยกย่องเชิดชูเกียรติข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 96

2.4  องค์กรและคณะบุคคลทีเ่ก่ียวขอ้งกับการจัดเตรียมและการจัดสรรครู ตระหนักและด าเนินการ
ในส่วนทีเ่ก่ียวขอ้งให้ครูและผู้บริหารสถานศึกษาบรรจุใหม/่ย้ายไปบรรจุมคีวามสามารถสอดคล้อง
กับความตอ้งการของโรงเรียน ชมุชน และสังคม

  16 ส่งเสริมการบริหารจัดการและการมีส่วนร่วมขององค์คณะบุคคลในการวางแผนสรรหาครูและบุคลากร
ทางการศึกษา

98
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สารบัญ (ต่อ)
โครงการตามแผนปฏิบัตกิาร ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2559

 ที่ หน้า
ยุทธศาสตร์ที ่4 การพัฒนาระบบการบริหารจัดการ

     จุดเน้นส่วนที ่3 จุดเน้นดา้นการบริหารจัดการ
3.1 สถานศึกษาและส านักงานเขตพ้ืนทีก่ารศึกษาบริหารจัดการโดยมุ่งผลสัมฤทธิ์ เน้นการกระจาย 
       อ านาจการมสี่วนร่วม และมคีวามรับผิดชอบตอ่ผลการด าเนินงาน

  17 เพิม่ประสิทธิภาพการบริหารงาน กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ 100

  18 ประชุมเชิงปฏิบัติการเจ้าหน้าที ่การเงิน บัญชีและพัสดุระดับโรงเรียน 102

  19 การประชุมคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และนิเทศการศึกษา (ก.ต.ป.น.) 105

  20 นิเทศเตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียน ประจ าปีการศึกษา 2559 109

  21 ประชุมเชิงปฏิบัติการจัดท าแผนปฏิบัติการนิเทศการศึกษา ปีการศึกษา 2559 112

  22 นิเทศเต็มพิกัด 100% 115

  23 การประชุมคณะกรรมการเขตพืน้ทีก่ารศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 3 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 119

  24 ประชุมพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาสถานศึกษาเอกชน 121

  25 ประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพือ่พัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา 124

  26 พฒันาส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาสู่มาตรฐานส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาและตามค ารับรองการปฏบิติัราชการ 129

  27 การพฒันาบุคลากรเพือ่เขา้สู่ระบบการบริหารจดัการงานส านักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษา AMSS++(Smart Area) 132

  28 ขับเคล่ือนสถานศึกษาพอเพียง/ศูนย์การเรียนรู้ฯ ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงปี 2559 135

  29 จัดท าแผนพัฒนาการศึกษาขั้นพืน้ฐาน พ.ศ. 2559 - 2562 และแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ 138

  30 ปรับปรุงคู่มือและเอกสาร 8 ห่วงโซ่คุณภาพสู่การพัฒนาสถานศึกษาทีย่ั่งยืน 141

  31 สร้างความเข้มแข็งระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา 145

 โครงการตามค่าใชจ้่ายพ้ืนฐานทีจ่ าเป็น ขอ้ 14 ค่าใชจ้่ายอ่ืน ๆ ตามความจ าเป็น (ระบ)ุ
 14.1  ประชุมการประเมินผลการบริหารจัดการเขตพืน้ทีก่ารศึกษา 149
14.2 เพิม่ประสิทธิภาพการปรับปรุงภูมิทัศน์และจัดสภาพแวดล้อมภายใน สพป.ชลบุรี เขต 3 152
14.3 การเพิม่ประสิทธิภาพยานพาหนะ 155
14.4 พัฒนาประสิทธิภาพการประชาสัมพันธ์ สพป.ชลบุรี เขต 3 158
14.5 ติดตามและเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการควบคุมภายใน 162
14.6 ประชุมสัมนาแลกเปล่ียนเรียนรู้เพื่อพฒันาประสิทธภิาพการปฏบิติังาน 165
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แผนปฏิบัติการประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙  ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศกึษาชลบุรี เขต ๓ 

 

 

 
ส่วนที ่4 

การบริหารแผนสู่การปฏิบัติ 
 

  ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำชลบุรี เขต 3 ได้จัดท ำแผนปฏิบัติกำรประจ ำปีงบประมำณ      
พ.ศ. 2559 เพ่ือเป็นเครื่องมือในกำรปฏิบัติงำนที่สอดคล้องกับนโยบำยของหน่วยงำน เพ่ือกำรด ำเนินงำนให้ประสบ
ผลส ำเร็จ สำมำรถน ำแผนสู่กำรปฏิบัติให้บรรลุผลลัพธ์ตำมท่ีตั้งเป้ำหมำย โดยหน่วยงำนยอมรับแนวทำง/แผนงำน/
โครงกำร และน ำไปด ำเนินกำรได้อย่ำงเหมำะสม ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำชลบุรี เขต 3 จึงได ้ 
ก ำหนดแนวทำงในกำรด ำเนินงำนสู่ควำมส ำเร็จและกระบวนกำรน ำแผนสู่กำรปฏิบัติ ดังนี้ 
 1. กำรเผยแพร่และเสริมสร้ำงควำมรู้ควำมเข้ำใจเกี่ยวกับสำระส ำคัญของแผนปฏิบัติกำรประจ ำปี
งบประมำณ พ.ศ. 2559 โดยมีวิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้ำประสงค์ และกลยุทธ์ร่วมกันของเจ้ำหน้ำที่และบุคลำกร      
ทุกระดับ มีส่วนร่วมและให้กำรสนับสนุนอย่ำงกว้ำงขวำง เพ่ือให้กำรน ำแผนสู่กำรปฏิบัติเป็นไปอย่ำงมีประสิทธิภำพ 
 2. ผู้บริหำรกำรศึกษำเข้ำใจและผลักดันให้มีกำรด ำเนินงำนตำมแผนอย่ำงมีประสิทธิภำพและประสิทธิผล 
 3. ขับเคลื่อนด้วยกำรมีส่วนร่วมของสถำนศึกษำและเครือข่ำยกำรศึกษำ กลุ่มต่ำง ๆ ตำมพันธกิจที่ได้รับ
มอบหมำย รวมถึงแสวงหำและประสำนควำมร่วมมือกับหน่วยงำนภำยนอก ทั้งภำครัฐและเอกชน ตลอดจนองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นในกำรมีส่วนร่วมในกำรจัดกำรศึกษำของท้องถิ่น 
 4. พัฒนำระบบข้อมูลสำรสนเทศทำงกำรศึกษำให้มีควำมถูกต้องและเป็นปัจจุบัน และสำมำรถให้บริกำร
ได้ตรงกับควำมต้องกำรและทันต่อกำรเปลี่ยนแปลง 
 5. พัฒนำระบบกำรก ำกับ ติดตำมและกำรประเมินผลที่มุ่งเน้นกำรประเมินเพ่ือกำรพัฒนำและปรับปรุง
กำรด ำเนินงำนโดยมีกำรพัฒนำตัวชี้วัดผลส ำเร็จกำรด ำเนินงำนทั้งในด้ำนปริมำณ คุณภำพ ระยะเวลำในกำรประเมิน 
ผู้ประเมินและแนวทำงในกำรเก็บรวบรวมข้อมูล 

การติดตามและประเมินผล 
 กำรติดตำมและประเมินผลกำรด ำเนินงำนตำม แผนปฏิบัติกำรประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2559 เพ่ือ   
หำข้อสรุปเว่ำด ำเนินงำนได้ผลเป็นอย่ำงไร กำรด ำเนินงำนมีประสิทธิภำพและประสิทธิผลเป็นไปตำมเป้ำหมำยที่    
ได้ก ำหนดไว้หรือไม่ กำรประเมินในขั้นตอนนี้จะท ำให้ได้รับทรำบข้อมูลเกี่ยวกับควำมส ำเร็จและควำมล้มเหลวของ   
กำรปฏิบัติงำน เพื่อจะน ำมำเป็นบทเรียนที่จะช่วยในกำรตัดสินใจส ำหรับกำรด ำเนินงำนใหม่ รวมทั้งกำรปรับปรุง
โครงกำรซึ่งมีลักษณะเหมือนหรือคล้ำยคลึงกับท่ีได้ประเมิน 
 ประเด็นที่น ำมำพิจำรณำในกำรติดตำมและประเมินผลเมื่อสิ้นระยะเวลำของแผนปฏิบัติกำรประจ ำปี
งบประมำณ พ.ศ. 2559 ประกอบด้วย 
 1. กำรติดตำมและประเมินผลกำรใช้จ่ำยงบประมำณเมื่อเทียบกับเป้ำหมำย  
     เป็นกำรติดตำมและประเมินเกี่ยวกับปัจจัยเข้ำ (Input) หรือกำรใช้ทรัพยำกรต่ำง ๆ ที่ใช้ในกำรด ำเนิน
โครงกำรตำมแผนว่ำเป็นไปตำมที่ได้ก ำหนดในโครงกำรหรือกิจกรรมมำกน้อยเพียงใด 
 2. กำรติดตำมและประเมินผลกำรด ำเนินงำนตำมแผน 
     เป็นกำรติดตำมและประเมินผลกระบวนกำร (Process) ในกำรปฏิบัติงำนตำมแผนงำนหรือโครงกำร   
ต่ำง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับกำรด ำเนินงำนตำมแนวทำงกำรพัฒนำในแต่ละกลยุทธ์ รวมถึงกำรสรุปปัญหำและอุปสรรค    
ในกระบวนกำรท ำงำนอย่ำงไร 
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แผนปฏิบัติการประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙  ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศกึษาชลบุรี เขต ๓ 

 

 
 
 3. กำรติดตำมและประเมินผลสัมฤทธิ์ของกำรด ำเนินโครงกำร 
     เป็นกำรติดตำมและประเมินผลผลิต (Output) ที่ได้จำกกำรด ำเนินโครงกำรเมื่อเทียบกับเป้ำหมำย 
ที่ก ำหนดไว้ในแผนปฏิบัติกำรประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2559 กำรประเมินผลในขั้นตอนนี้เป็นกำรประเมินผล          
กำรปฏิบัติงำนว่ำสำมำรถด ำเนินงำนตำมโครงกำรและกิจกรรมที่ก ำหนดไว้ได้ตำมแผนเมื่อเทียบกับเป้ำหมำยหรือไม่  
ทั้งนี้ โดยใช้เป้ำหมำยและตัวชี้วัด (KPI) ที่ได้ก ำหนดเป็นเครื่องมือที่จะน ำไปติดตำมและประเมินผล โดยเปรียบเทียบ 
กับผลที่เกิดขึ้นจริงภำยใต้งบประมำณที่ได้รับ 
 4. กำรติดตำมและประเมินผลลัพธ์ของกำรด ำเนินโครงกำร 
     เป็นกำรติดตำมและประเมินผลลัพธ์ (Outcome) หรือผลประโยชน์ที่เกิดข้ึนจำกโครงกำร ว่ำนักเรียน
ครแูละบุคลำกรทำงกำรศึกษำ และหน่วยงำนได้รับประโยชน์จำกกำรด ำเนินงำนในโครงกำรและกิจกรรมหรือไม่ 
    ทั้งนี้ เป็นกำรติดตำมและประเมินผลโดยพิจำรณำจำกวัตถุประสงค์ของโครงกำรว่ำ ผลกำรด ำเนินงำน
ได้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของโครงกำรละกิจกรรมที่ระบุไว้หรือไม่ เพียงใด และหำกไม่บรรลุตำมวัตถุประสงค์ 
สำเหตุ ปัญหำ อุปสรรค คืออะไร เพ่ือจะได้น ำบทเรียนที่ได้เรียนรู้จำกโครงกำรและกิจกรรมดังกล่ำวมำปรับปรุง
โครงกำรหรือกิจกรรมที่จะด ำเนินกำรต่อไปในอนำคต 

แนวทางการจัดท าแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 
 1. จัดท ำร่ำงสอบถำมควำมคิดเห็นกำรวิเครำะห์สภำพแวดล้อม ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียและผู้รับบริกำรให้
สอดคล้องกับสภำพปัญหำและควำมต้องกำร 
 2. แต่งตั้งคณะท ำงำนเพ่ือศึกษำวิเครำะห์สถำนภำพ ก ำหนดทิศทำง และก ำหนดร่ำงแผนปฏิบัติกำร
ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2559  
 3. ประชุมเชิงปฏิบัติกำรคณะท ำงำนเพ่ือวิเครำะห์นโยบำยเป้ำหมำยของกระทรวงศึกษำธิกำร ทิศทำง 
กำรด ำเนินงำน จุดเน้น กลยุทธ์ของส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำข้ันพ้ืนฐำน ข้อมูลสำรสนเทศและผลกำร
ด ำเนินงำนที่ผ่ำนมำ 
 4. รวบรวมข้อมูล และยกร่ำงแผนปฏิบัติกำรประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2559 ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่
กำรศึกษำประถมศึกษำชลบุรี เขต 3 
 5. จัดประชุมรับฟังควำมคิดเห็นร่ำงแผนปฏิบัติกำรประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2559 จำกผู้มีส่วนได้เสีย
เพ่ือขอทรำบควำมคิดเห็นและข้อเสนอแนะร่ำงแผนปฏิบัติกำรประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2559 ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่
กำรศึกษำประถมศึกษำชลบุรี เขต 3 
 6. น ำข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะที่ได้จำกกำรรับฟังควำมคิดเห็นจำกผู้มีส่วนได้เสียและผู้เกี่ยวข้องมำ 
ปรับปรุงแก้ไข ร่ำงแผนปฏิบัติกำรประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2559 ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำ
ชลบุรี เขต 3 เพ่ือให้มีควำมสมบูรณ์ยิ่งข้ึน 
 7. น ำเสนอร่ำงแผนปฏิบัติกำรประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2559 ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ
ประถมศึกษำชลบุรี เขต 3 ต่อที่ประชุมคณะกรรมกำรเขตพ้ืนที่กำรศึกษำเพ่ือขอควำมเห็นชอบ 
  8. ปรับปรุงแก้ไขร่ำงแผนปฏิบัติกำรประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2559 ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ
ประถมศึกษำชลบุรี เขต 3 ตำมมติที่ประชุมคณะกรรมกำรเขตพ้ืนที่กำรศึกษำก่อนเสนอผู้บังคับบัญชำเห็นชอบ 
 7. จัดพิมพ์และเผยแพร่แผนปฏิบัติกำรประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2559 ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ
ประถมศึกษำชลบุรี เขต 3 เพ่ือให้โรงเรียนและหน่วยงำนที่เกี่ยวข้องใช้เป็นแนวทำงในกำรบริหำรจัดกำรกำรศึกษำ
ขั้นพ้ืนฐำนต่อไป  

 



๑๗๐ 

 แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2559   ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 3 

   
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



๑๗๑ 

 แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2559   ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 3 

   
 

                               
 

ค ำสั่งส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำชลบุรี เขต ๓ 
ที่ 303 /๒๕๕8 

เรื่อง  แต่งตั้งคณะกรรมกำรจัดท ำแผนปฏิบัติกำรประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๕9  
............................................... 

             ด้วยส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำชลบุรี เขต ๓ จะด ำเนินกำรจัดท ำแผนปฏิบัติกำรประจ ำปี
งบประมำณ พ.ศ. ๒๕๕9 เพ่ือขับเคลื่อนคุณภำพกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำนให้ได้มำตรฐำนสำกล ส่งเสริม สนับสนุนกำรจัด
กำรศึกษำให้ประชำกรวัยเรียนทุกคนได้รับกำรศึกษำอย่ำงมีคุณภำพ เน้นกำรพัฒนำผู้เรียนเป็นส ำคัญ เพ่ือให้ผู้เรียน   
มีควำมรู้ คุณธรรม จริยธรรม มีควำมสำมำรถตำมมำตรฐำนกำรศึกษำข้ันพ้ืนฐำน และตำมหลักกำรปฏิรูปกำรศึกษำ 
ในทศวรรษที่สอง พ.ศ. ๒๕๕๒ - ๒๕๖๑ สอดคล้องเชื่อมโยงกลยุทธ์ จุดเน้น ของส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำ
ขั้นพ้ืนฐำน ส่งผลให้กำรบริหำรงบประมำณตำมแผนงำนโครงกำร น ำไปสู่เป้ำหมำยกำรพัฒนำในทิศทำงเดียวกัน    
เกิดประโยชน์สูงสุดต่อกำรพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำ  
   อำศัยอ ำนำจตำมควำมในมำตรำ ๒๔ แห่งพระรำชบัญญัติระเบียบข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ 
พ.ศ. ๒๕๔๗ และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม มำตรำ ๓๗ แห่งพระรำชบัญญัติระเบียบบริหำรรำชกำรกระทรวงศึกษำธิกำร  
พ.ศ. ๒๕๔๖ และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๓ จึงแต่งตั้งคณะกรรมกำรจัดท ำแผนปฏิบัติกำรประจ ำปี 
งบประมำณ พ.ศ. ๒๕๕9 ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำชลบุรี เขต ๓ ดังนี้ 
      ๑. คณะกรรมการอ านวยการ 
๑. นำยวิชัย  พวงภำคีศิริ         ผอ.ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำชลบุรี เขต 3            ประธำน 
๒. นำยจักรพงศ์  สุวรรณรัศมี    รอง ผอ.ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำชลบุรี เขต 3       รองประธำน 
๓. นำยเอกวัสส์  อุษณีษ์พันธุ์      รอง ผอ.ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำชลบุรี เขต 3          กรรมกำร 
4. นำยศุภมิตร  ศิรกัณฑะมำกลุ  รอง ผอ.ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำชลบุรี เขต 3           กรรมกำร 
5. นำยวีรวัฒน์  วันนำ         รอง ผอ.ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำชลบุรี เขต 3           กรรมกำร 
6. นำยศิวะ  ทำทรำย         รอง ผอ.ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำชลบุรี เขต 3           กรรมกำร 
7. นำยชัยพัฒน์  เชื่อมชิต         ผอ.โรงเรียนบ้ำนห้วยกุ่ม/ผู้แทนคณะกรรมกำรเขตพื้นที่กำรศึกษำ            กรรมกำร 
8. นำงอภิรมย์  เป็นสุข         ผอ.โรงเรียนบ้ำนสัตหีบ/ผู้แทนคณะกรรมกำร ก.ต.ป.น.เขตพื้นที่กำรศึกษำ  กรรมกำร 
9. นำวัชรินทร์  ศรีเปำรยะ       ผอ.โรงเรียนบ้ำนทุ่งกรำด/ผู้แทน อ.ก.ค.ศ.เขตพ้ืนที่กำรศึกษำ               กรรมกำร 
10. นำยธนกฤตย์  มงคลวงษ์    ผอ.กลุ่มนิเทศติดตำมและประเมินผลกำรจัดกำรศึกษำ             กรรมกำร 
11. นำงสำวอรทัย เศวตกิตติรัตน์   นักทรัพยำกรบุคคลช ำนำญกำรพิเศษ/รก.ผอ.กลุ่มบริหำรงำนบุคคล  กรรมกำร  
12. นำงสำวสมทรง  ส่งเสริม    ผอ.กลุ่มอ ำนวยกำร                           กรรมกำร 
13. นำงศิริพร  สิทธิประกำร     ผอ.กลุ่มส่งเสริมสถำนศึกษำเอกชน               กรรมกำร 
๑4.นำงสำวนงนุช อนันต์วัฒนชัย  ผอ.กลุ่มส่งเสริมกำรจัดกำรศึกษำ      กรรมกำร 
๑5. นำงสำวจินดำ  ถวิลหำ ผอ.หน่วยตรวจสอบภำยใน         กรรมกำร 
๑6. นำยเอนก  ยังให้ผล        ผอ.กลุ่มบริหำรงำนกำรเงินและสินทรัพย์              กรรมกำร 
๑7. นำยสมพงษ์  บุหงำเกษมสุข ผอ.กลุ่มนโยบำยและแผน                   กรรมกำรและเลขำนุกำร 
18. นำงพิชฌำรักษ์  ภำนุมำส นักวิเครำะห์นโยบำยและแผนช ำนำญกำร        กรรมกำรและผู้ช่วยเลขำนุกำร 



๑๗๒ 

 แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2559   ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 3 

   
 

-   ๒   - 
 

มีหน้ำที่   
ให้ค ำปรึกษำ ข้อเสนอแนะแนวทำงกำรจัดท ำแผนปฏิบัติกำรประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๕9  

ของส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำชลบุรี เขต ๓ และร่วมพิจำรณำวำงแผนงำนโครงกำรให้สอดคล้องกับ
นโยบำยของส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน  

๒. คณะท างาน 
๑. นำยสมพงษ์  บุหงำเกษมสุข    ผอ.กลุ่มนโยบำยและแผน                            ประธำน 
๒. นำงสำวจินดำ  ถวิลหำ     ผอ.หน่วยตรวจสอบภำยใน            รองประธำน 
3. นำงสำวอรทัย เศวตกิตติรัตน์      นักทรัพยำกรบุคคลช ำนำญกำรพิเศษ/รก.ผอ.กลุ่มบริหำรงำนบุคคล  กรรมกำร  
4. นำงสรรัตน์  อัธยำตมวิทยำ           นักวิชำกำรเงินและบัญชีช ำนำญกำรพิเศษ       กรรมกำร 
5. นำงดอกไม้  ทรัพย์แสง     นักจัดกำรงำนทั่วไปช ำนำญกำรพิเศษ     กรรมกำร 
6. นำงมุกดำ  อำมำลีนำ     ศึกษำนิเทศก์ช ำนำญกำร      กรรมกำร 
7. นำงษมำพร  ศรีอิทธิยำจิต    ศึกษำนิเทศก์ช ำนำญกำร      กรรมกำร 
8. นำงเพชรดำ  มำกคุณ     นักทรัพยำกรบุคคลช ำนำญกำร      กรรมกำร 
9. นำงอิสริยรักษ์  มหำโยธี    นักวิชำกำรเงินและบัญชีช ำนำญกำร        กรรมกำร 
10. นำงพิชฌำรักษ์  ภำนุมำส    นักวิเครำะห์นโยบำยและแผนช ำนำญกำร               กรรมกำรและเลขำนุกำร 
11. นำงสำวเฉลิมรัตน์ สันธนะวิทย์  นักวิเครำะห์นโยบำยและแผนช ำนำญกำรพิเศษ กรรมกำรและผู้ช่วยเลขำนุกำร                 
12. นำงส ำอำง  ชำญพนำ    นักวิเครำะห์นโยบำยและแผนช ำนำญกำร        กรรมกำรและผู้ช่วยเลขำนุกำร 
13. นำงจีระภำ  ยิ้มศิลป์     นกัวิเครำะห์นโยบำยและแผนช ำนำญกำร        กรรมกำรและผู้ช่วยเลขำนุกำร 

มีหน้ำที่ 
๑. ศึกษำ วิเครำะห์ นโยบำยกำรศึกษำและข้อมูลทำงกำรศึกษำที่เก่ียวข้อง ผลกำรด ำเนินงำนโครงกำร    

ตำมแผนปฏิบัติกำรประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๕8 กรอบนโยบำยกำรขับเคลื่อนกลยุทธ์ จุดเน้นของส ำนักงำน
คณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน แผนพัฒนำกำรศึกษำจังหวัด/กลุ่มจังหวัด ยุทธศำสตร์กำรปฏิรูปกำรศึกษำใน
ทศวรรษที่สอง พ.ศ. ๒๕๕๒ – ๒๕๖๑ แผนพัฒนำกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน พ.ศ. 2559 – 2552 ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่
กำรศึกษำประถมศึกษำชลบุรี เขต 3 มำตรฐำนส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ เพ่ือเป็นกรอบทิศทำงในกำรจัดท ำ
แผนปฏิบัติกำรประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๕9 ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำชลบุรี เขต ๓   
            ๒. จัดร่ำงแผนปฏิบตัิกำรประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๕9 ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำ
ชลบุรี เขต ๓ และด ำเนินกำรปรับปรุง เพ่ือให้ผ่ำนควำมเห็นชอบของคณะกรรมกำรเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ 

 ๓. จัดท ำเล่มแผนปฏิบัติกำรประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๕9 ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำ 
ชลบุรี เขต ๓ เผยแพร่สู่สำธำรณชน และใช้เป็นกรอบกำรด ำเนินงำนในกำรขับเคลื่อนนโยบำยสู่กำรปฏิบัติของ
หน่วยงำน สถำนศึกษำทุกแห่ง เพื่อให้บรรลุเป้ำหมำยต่อไป 
   

  ทั้งนี้  ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป 
           สั่ง  ณ  วันที่  3  สิงหำคม  พ.ศ. ๒๕๕8 

                                                           

                                                     (นำยวิชัย  พวงภำคีศิริ) 
                           ผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำชลบุรี เขต 3 
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โครงกำร.................................................................................................................. ...................................................... 
แผนงำน  ขยำยโอกำสและพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำ.................................................................................................... 
สนองกลยุทธ์ที่........................................................................................................ ...................................................... 
         จุดเน้นที ่............................................................................................................................. .............................. 
ลักษณะโครงกำร.................................................................. ......................................................................................... 
ผู้รับผิดชอบโครงกำร................................................................................................. ................................................... 
ระยะเวลำด ำเนินกำร............................................................................................ ....................................................... 
๑. หลักกำรและเหตุผล 
..................................................................... ................................................................................................................. 
...................................................................................... ................................................................................................ 
๒. วัตถุประสงค์ 
 ๒.๑ ........................................…………………………………………………………………..…………………………………………… 
 ๒.๒ ………………………………………………………………………………………................................................................... 
๓. เป้ำหมำย 
 ๓.๑ .........................................……………………………………………………………………………………………………………… 
 ๓.๒ …………………………………………………………………………………………................................................................ 
๔. กิจกรรมและกำรด ำเนินงำน 

๕. รำยละเอียดกำรใช้งบประมำณ (สำมำรถถัวจ่ำยได้ทุกรำยกำร) 

ที ่ กิจกรรม/รำยกำร 
เงินงบประมำณ รวมทั้งสิ้น 

ตอบแทน ใช้สอย วัสด ุ
 กิจกรรมที่ ๑ 

๑.๑………............. 
๑.๒………………….. 

    

 กิจกรรมที่ ๒ 
๒.๑………............. 
๒.๒ ………………….. 

    

 รวม     

๖. กำรประเมินผล 
ผลผลิต ผลลัพธ์ ตัวชี้วัดควำมส ำเร็จ วิธีกำรประเมิน เครื่องมือที่ใช้ 

 
 

    

๗. ผลที่คำดว่ำจะได้รับ 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………..………………………… 

ที ่ กิจกรรม วัน/เวลำด ำเนินกำร สถำนที่ ผู้รับผิดชอบ 
 
 

 
 
 

   



๑๗๔ 

 แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2559   ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 3 

   
 

 
 

ค าอธิบายโครงการ 
          ๑. โครงการ ชื่อโครงกำรต้องสอดคล้องงำนที่ท ำ ชัดเจน เข้ำใจง่ำย สั้นกะทัดรัด บอกว่ำจะท ำอะไร เช่น  
โครงกำรอ่ำนไวเขียนคล่อง, โครงกำรเขียนเชิงสร้ำงสรรค์, โครงกำรวิจัยและพัฒนำเด็กเรียนช้ำ ฯลฯ 
          ๒. แผนงาน ตำม พรบ.งบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปี ของส ำนักงบประมำณ  เช่น  แผนงำนขยำยโอกำส
และพัฒนำกำรศึกษำ,  แผนงำนสนับสนุนกำรจัดกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน ๑๕ ปี 
          ๓. สนองกลยุทธ์  ใส่ข้อกลยุทธ์และชื่อกลยุทธ์ของหน่วยงำนสอดคล้องกับโครงกำรที่จะจัดท ำ 
          ๔. ลักษณะโครงการ  ให้ระบุว่ำเป็นโครงกำรใหม่ หรือโครงกำรต่อเนื่องจำกปีที่ผ่ำนมำ 
          ๕. ผู้รับผิดชอบ  ระบุชื่อผู้ด ำเนินงำนโครงกำรนี้ หำกมีหลำยคนก็ให้ระบุชื่อไว้ทุกคน 
          ๖. ระยะเวลาด าเนินการ  ตั้งแต่วันเริ่ม-สิ้นสุด ให้ชดัเจน 
          ๗. หลักการและเหตุผล  แสดงถึงท่ีมำและควำมจ ำเป็น แสดงข้อมูล มีตัวเลขสนับสนุนให้มีน้ ำหนัก แสดง
เหตุผลควำมจ ำเป็นในกำรท ำโครงกำรนั้น 
           ๘. วัตถุประสงค์  แสดงว่ำ ถ้าท าตามโครงการแล้วผลงานใดจะเกิดขึ้น ผลผลิตคืออะไร ข้อควำมท่ีแสดง
วัตถุประสงค์ ต้องระบุชัดเจน จ ำเพำะเจำะจง ไม่คลุมเครือ เป็นค ำที่วัด/นับ/ท ำได้ เช่น ผู้เข้ำรับกำรอบรมมีควำมรู้ 
ควำมสำมำรถในกระบวนกำรจัดท ำแผนเชิงกลยุทธ์, นักเรียนที่มีภำวะทำงโภชนำกำรลดลง  
           ๙. เป้าหมาย ก ำหนดผลงำนในช่วงเวลำต่ำงๆ ว่ำจะปฏิบัติอย่ำงไร จ ำนวนเท่ำใด ในเงื่อนเวลำอย่ำงไร เพ่ือ
บรรลุวัตถุประสงค์แต่ละข้อ อำจแสดงได้ท้ังเชิงปริมำณและคุณภำพ เช่น  
               - อบรมบุคลำกรกลุ่มนโยบำยและแผนและผู้สนใจ จ ำนวน ๙๓๐ คน ๔ วัน 
          ๑๐. กิจกรรมและการด าเนินงาน  หมำยถึง วิธีด ำเนินกำรให้บรรลุวัตถุประสงค์ เป้ำหมำยในแต่ละข้อจะ
แสดงวิธีปฏิบัติตำมล ำดับขั้นตอนเพื่อให้บรรลุเป้ำหมำย น ำไปสู่กำรบรรลุวัตถุประสงค์ของโครงกำร ขั้นตอนกิจกรรม
แสดงชัดว่ำใคร (Who) ท ำอะไร (what) ท ำเม่ือใด (when) ช่วงเวลำ ที่ด ำเนินงำนตำมโครงกำร ตั้งแต่เริ่มกิจกรรม
แรกจนเสร็จสิ้นระบุ ใครรับผิดชอบ ในกำรด ำเนินกำรแต่ละกิจกรรมให้ประสบผลส ำเร็จ 
          ๑๑. รายละเอียดการใช้งบประมาณ จ ำนวน ๗,๔๐๐ บำท (ถัวจ่ำยทุกรำยกำร) 

ที ่ กิจกรรม/รำยกำร 
เงินงบประมำณ 

รวม 
ตอบแทน ใช้สอย วัสด ุ

 กิจกรรม     
๑ ประชุมครภูำษำไทย จ ำนวน ๑๐ คน เวลำ ๕ วัน     
 1.1คำ่อำหำรว่ำงและเครื่องดื่ม (๑๐ คน * ๕ มื้อ * ๔๐ บำท) - ๒,๐๐๐ - ๒,๐๐๐ 
 1.2คำ่อำหำรกลำงวัน (๑๐ คน * ๒ มื้อ * ๑๓๐ บำท) - ๒,๖๐๐ - ๒,๖๐๐ 
 1.3คำ่ตอบแทนวิทยำกร ๓ ชม. (๓ ชม. * ๖๐๐ บำท) ๑,๘๐๐ - - ๑,๘๐๐ 
 ๑.๔ ค่ำวัสด ุ - - ๑,๐๐๐ ๑,๐๐๐ 

รวม ๑,๘๐๐ ๔,๖๐๐ ๑,๐๐๐ ๗,๔๐๐ 
          ๑๒. การประเมินผล  เป็นกำรก ำหนดตัวชี้วัด วิธีกำรและเครื่องมือที่ใช้ประเมิน แยกเป็น ดังนี้  
                ๑) ตัวชี้วัดควำมส ำเร็จ วัดผลส ำเร็จ ( Output , Outcome ) - ร้อยละของนักเรียนที่อ่ำนคล่อง        
                ๒) วิธีกำรประเมิน เช่น  ทดสอบ, สัมภำษณ์, สังเกต 
                ๓) เครื่องมือที่ใช้ประเมิน  เช่น  แบบประเมิน, แบบสัมภำษณ์, แบบสังเกต 
          ๑๓. ผลที่คำดว่ำจะได้รับ หมำยถึง “ผลพลอยได้” ที่อำจได้รับ มักเข้ำใจผิดว่ำเป็นวัตถุประสงค์ของโครงกำร 
แต่ที่จริงเป็นผลที่อำจต่อเนื่องจำกกำรท ำโครงกำร เช่น นักเรียนสำมำรถแสวงหำควำมรู้จำกกำรอ่ำนโดยวิธี
หลำกหลำยท ำให้มีนิสัยรักกำรอ่ำน, นักเรียนมีทักษะในกำรฝึกวิชำชีพและน ำไปใช้ในชีวิตประจ ำวันได้ 
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การวิเคราะห์ความสมบูรณ์หรือความถูกต้องของโครงการ 

     โดยใช้ตารางการวิเคราะห์โครงการ ให้น ำโครงกำรที่เขียนเสร็จแล้วมำวิเครำะห์ให้คะแนนตำมตำรำงด้ำนล่ำง 
 ๑  หมำยถึง  น้อย หรือ ไม่มี   

 ๒ หมำยถึง  ปำนกลำง   
 ๓  หมำยถึง  มำก 

ประเด็นโครงการ ประเด็นการวิเคราะห ์
ค่าคะแนนที่ได้ 

รวม ๑ ๒ ๓ 

๑. ชื่อโครงกำร ๑.๑ ควำมถูกต้อง ชัดเจน 
๑.๒ สอดคล้องกับกิจกรรม 
๑.๓ อ่ำนเข้ำใจง่ำย เร้ำใจ 

    

๒. แผนงำน ถูกต้องตำมหลักกำรจัดสรรงบประมำณ     

๓. หลักกำรและเหตุผล ๓.๑ แสดงควำมเป็นมำ 
๓.๒  มีข้อมูล ทฤษฎี สนับสนุน 
๓.๓ บอกควำมต้องกำรแก้ปัญหำหรือพัฒนำ 

    

๔. วัตถุประสงค์ 
 

๔.๑ บอกสิ่งที่ต้องกำรให้เกิดหลังด ำเนินโครงกำร 
๔.๒  มีควำมเป็นไปได้  
๔.๓  สอดคล้องกับกิจกรรมที่ท ำ 

    

๕. เป้ำหมำย ๕.๑ แสดงผลงำนในเชิงปริมำณหรือคุณภำพ 
๕.๒ ระบุกลุ่มที่จะด ำเนินงำน 
๕.๓ ระบุจ ำนวนหรือวันเวลำสถำนที่ท่ีจะด ำเนินกำร 

    

๖. กิจกรรมและ
ด ำเนินงำน 

๖.๑ ล ำดับกิจกรรมอย่ำงต่อเนื่อง 
๖.๒ กิจกรรมระบุวันเวลำที่ด ำเนินกำร 
๖.๓ กิจกรรมระบุผู้รับผิดชอบในแต่ละกิจกรรม 

    

๗. รำยละเอียดกำรใช้  
    งบประมำณ 
 

๗.๑ กำรเขียนงบประมำณค ำนึงถึงควำมประหยัด 
๗.๒ งบประมำณท่ีค ำนวณถูกต้องตำมระเบียบ
กระทรวงกำรคลัง 
๗.๓ ควำมคุ้มค่ำ เหมำะสม เพียงพอของงบประมำณ 

    

๘. กำรประเมินผล ๘.๑ ตัวชีว้ัดสำมำรถวัดได้ 
๘.๒ บอกวิธีกำรที่จะประเมิน 
๘.๓ บอกเครื่องมือที่ใช้ประเมิน   

    

๙. ผลที่คำดว่ำจะได้รับ ๙.๑ บอกผลที่คำดว่ำจะได้รับหลังสิ้นสุดโครงกำร 
๙.๒ ผลที่คำดว่ำจะได้รับบอกเป็นผลลัพธ์ (Outcomes) 
๙.๓ ผลที่คำดว่ำจะได้รับสูงกว่ำวัตถุประสงค์ 

    

รวม / เฉลี่ย     
 

ถ้ำได้คะแนน  ๖๖ – ๗๕  คะแนน เป็นโครงกำรที่ดี 
ถ้ำได้คะแนน  ๕๖ – ๖๕  คะแนน เป็นโครงกำรที่พอใช้ 
ถ้ำได้คะแนนต่ ำกว่ำ  ๕๕ คะแนน เป็นโครงกำรที่ต้องปรับปรุง 
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แบบรายงานโครงการ 

ชื่อโครงกำร............................................................................................................................. ....................................... 
แผนงำนขยำยโอกำสและพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำ ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2559 

ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำชลบุรี เขต 3   
ส่วนที่ 1 ข้อมูลโดยท่ัวไป 
1. ผู้รับผิดชอบโครงกำร……………………………………………………….………………………หน่วยงำน…..………..……………….. 
2. กำรด ำเนินงำนของโครงกำร   ด ำเนินกำร  ไม่ได้ด ำเนินกำร 
(ระบ)ุ................................................................. 
3.  ควำมสอดคล้องกับประเด็นยุทธศำสตร์ กลยุทธ์ สพฐ.ที.่..........เรื่อง...................................................................... . 
     ................................................................................................................................................................................ 
     จุดเน้น สพฐ.ที่ ........เรื่อง............................................................................................. ........................................... 
     ............................................................................................................................. ................................................... 
4.  วัตถุประสงค์โครงการ 
      4.1  ............................................................................................................................. ....................................... 
      4.2  ........................................................................... ..........................................................................................  
5.  เป้าหมาย 
     5.1 เชิงปริมาณ      
          1)……………………………………………….................................................................................. ............................. 
          2)............................................................................................................................. ....................................... 
     5.2 เชิงคุณภาพ            
          1)……………………………………………….............................................................................. ................................. 
          2)............................................................................................................................. ....................................... 
6. วันที่ด าเนินงาน..............................................สถำนที่ด ำเนินโครงกำร...................................................................       
.................................................................... ..................................................................... ............................................ 
7. งบประมาณรายรับและค่าใช้จ่าย 
รำยกำร รำยรับตำมแผนของบประมำณ รำยรับที่ได้รับจัดสรร ผลกำรใช้ ยอดคงเหลือ หมำยเหตุ 
จ ำนวน      

การเปรียบเทียบการจัดสรรงบประมาณกับผลการใชจ้่ายจริง 

หมวดของงบประมำณ (งบด ำเนินงำน) เงินจัดสรร กำรใช้จ่ำย (เปลี่ยนแปลงกิจกรรมใด/ระบุ) 

               1 ค่ำตอบแทน    

กิจกรรมที ่    

               2 ค่ำใช้สอย    

กิจกรรมที ่    

กิจกรรมที ่    

               3 ค่ำวัสด ุ    

กิจกรรมที ่    

กิจกรรมที ่    

          รวม    
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ส่วนที่ 2 การด าเนินงานของโครงการ 
8. ความส าเร็จของโครงการตามเป้าหมาย 
    1) เชิงปริมาณ (แสดงจ ำนวนซึ่งสอดคล้องกับโครงกำรที่จัดท ำ) 

เป้ำหมำยทีร่ะบุในแผนกจิกรรม/โครงกำร หน่วยนับ ผลงำนท่ีปฏิบตัิได้จริง 
ด้ำนปริมำณ  ดำ้นปริมำณ 
   
   
   

    2) เชิงคุณภาพ (แสดงให้เห็นผลดหีรือประโยชน์ที่ได้รับของกิจกรรม) 
เป้ำหมำยทีร่ะบุในแผนกจิกรรม/โครงกำร หน่วยนับ ผลงำนท่ีปฏิบตัิได้จริง 

ด้ำนคุณภำพ  ด้ำนคุณภำพ 
   

   
   

   3) เชิงเวลา  
โครงกำรสำมำรถด ำเนินงำนไดต้ำมระยะเวลำที่ก ำหนดไว้ในแผนหรอืไม่ อย่ำงไร 

        ได ้         ไม่ได้ (ระบุ) เนื่องจำก........................................................................................................................... 
เป้ำหมำยทีร่ะบุในแผนกจิกรรม/โครงกำร ผลงำนท่ีปฏิบตัิได้จริง 

ด้ำนเวลำ ด้ำนเวลำ 
  
  
 

9. ภำพถ่ำยประกอบกำรกิจกรรมตำมโครงกำร (ก่อนด ำเนินกำร – ระหว่ำงด ำเนินกำร - หลังเสร็จสิ้นโครงกำร) 
๑0. เครื่องมือที่ใช้ในกำรวัด/ประเมินผล - แนบท้ำยแบบรำยงำน 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………...………… 
 

ลงชื่อ .......................................................... ผู้รับผิดชอบโครงกำร 
                                      (.........................................................) 
                            ต ำแหน่ง.......................................................... 

                              วันที ่   .……../…………………………/……….      
งำนนโยบำยและแผน   กำรติดตำมควำมก้ำวหน้ำ/ควำมส ำเร็จของโครงกำร 
วันที่..........................................สถำนที.่.................................................................. ...................................................... 
(   )   เป็นไปตำมเป้ำหมำยร้อยละ 100 ระบุ ..............................................................................................................  
(   )   ร้อยละ 80  -  ร้อยละ  99        ระบุ ..............................................................................................................  
(   )   ร้อยละ  60  - ร้อยละ  79       ระบุ ......................................................................................................... ..... 
(   )   ต่ ำกว่ำร้อยละ 60 ของเป้ำหมำย  ระบุ ..............................................................................................................  
ปัญหำอุปสรรค
.................................................................................... .................................................................................................. 
............................................................................................................................. .........................................................     
ข้อเสนอแนะและแนวทำงแก้ไข ....................................................................................................................................                                                  
................................................................................................................................................. ......................................    
กรุณำส่ง  กลุ่มนโยบำยและแผนหลังเสร็จสิ้นกำรด ำเนินโครงกำร ภำยใน ๑๕ วัน / ขอบคุณค่ะ ** พิชฌำรักษ์** 



๑๗๘ 
 

แผนปฏิบัติการประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2559 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศกึษาชลบุรี เขต 3 

 

 
 
 

คณะผู้จัดท ำเอกสำร 
 

ที่ปรึกษำ  
1. นายวิชัย  พวงภาคีศิริ      ผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 3        
2. นายจักรพงศ์  สุวรรณรัศมี    รองผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 3       
  

คณะท ำงำน  
1. นายสมพงษ ์ บุหงาเกษมสุข ผู้อ านวยการกลุ่มนโยบายและแผน      
2. นางสาวเฉลิมรัตน์  สันธนะวิทย์  นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช านาญการพิเศษ   
3. นางส าอาง  ชาญพนา  นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช านาญการ      
4. นางจีระภา  ยิ้มศิลป์ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช านาญการ   
5. นางพิชฌารักษ์  ภานุมาส  นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช านาญการ           
 

ผู้จัดพิมพ์ต้นฉบับ / เรียบเรียง / รวบรวม  
นางพิชฌารักษ์  ภานุมาส  นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช านาญการ          
 

 
 

 


