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ทิศทางการพัฒนาการศึกษา
ของสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 42
ปงบประมาณ 2558
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จุดเน(นการพัฒนา
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 42

ค่านิยมร่วม

โสภณ 29/10/44

•
•
•
•
•

1

สพม.42

เปนองค์กรขยัน
บริการเยียม
เปยมคุณธรรม
เลิศลําทีผลงาน
บริหารจัดการแบบมีส่วนร่วม

องค์กรก้าวหน้า
(HQO : High Quality Organization)

2
3

บุคลากรก้าวแกร่ง
(HQP : High Quality Personals)

นักเรียนก้าวไกล
(HQS : High Quality Students)
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องค*กร/โรงเรียน ก(าวหน(า
(HQO : High Quality Organization)
องค*กร (สพม.) ก(าวหน(า
• โครงสร(างการบริหารชัดเจน
• มีมาตรฐานตามเกณฑ*และผDานการปฏิบัติ
• บริหารรวดเร็วประทับใจ
• ใช( ICT บริหารจัดการ
• มี Best Practice

โรงเรียน ก(าวหน(า
• ภูมิทัศน* สะอาด เรียบร(อย รDมรื่น
สวยงาม ปลอดภัย
• พัฒนาและใช(หลักสูตรสถานศึกษา/
ท(องถิ่น
• จัดระบบประกันคุณภาพภายในพร(อมรับ
การประเมินภายนอก
• ใช(เทคโนโลยีเพื่อการบริหารและการเรียนรู(
• ใช(กระบวนการวิจัยและพัฒนา
• บริหารโดยใช(หลักธรรมาภิบาล
• มีระบบดูแลชDวยเหลือนักเรียน
• ลดการออกกลางคันของนักเรียน เปVน “0”
• มีผลงานและ Best Practice

บุคลากร/ครู ก(าวแกรDง
(HQP : High Quality Personals)
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

ปฏิบัติตนตามมาตรฐาน และจรรยาบรรณวิชาชีพ
ดําเนินชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
จัดการเรียนรู(โดยเน(นผู(เรียนเปVนสําคัญ
ใช(สื่อนวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการเรียนรู(
ใช(กระบวนการวิจัยเพื่อพัฒนางาน
ทํางานเปVนทีม
ใช(กระบวนการ KM
มีผลงานดีเดDน
ได(เลื่อนวิทยฐานะ
ได(รับการพัฒนาสมรรถนะ และยกยDองเชิดชูเกียรติ
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นักเรียนก(าวไกล
(HQS : High Quality Students)
ใฝbใจคุณธรรม
• ความสํานึกในความเปVนไทย รู(รักสามัคคี มีความเปVนประชาธิปไตย
• ยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
• ใฝbดี คุณลักษณะพึงประสงค*ตามหลักสูตร
• มีจิตอาสา
ก(าวนําผลสัมฤทธิ์
• เพิ่มผลสัมฤทธิ์ 5 สาระหลัก
• คิดวิเคราะห* อDาน เขียนคลDอง
• เพิ่มศักยภาพด(านภาษา วิทยาศาสตร* คณิตศาสตร*
• มีผลงานด(านศิลปะ ดนตรี กีฬา 1 คน 1 ผลงาน
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ทิศทางการพัฒนาการศึกษา
ของ สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 42
ปงบประมาณ 2558
1. วิสัยทัศน* (Vision)
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 42 เป*นผู,นําในการพัฒนาคุณภาพผู,เรียน
ให,ได,มาตรฐานสากล ด,วยความร8วมมือของเครือข8ายและชุมชน ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

2. พันธกิจ (Missions)
1) ส8งเสริม สนับสนุน และประสานงาน กับทุกภาคส8วนที่เกี่ยวข,อง เพื่อพัฒนาโรงเรียน
มัธยมศึกษา ให,มีความเข,มแข็งด,วยระบบคุณภาพ
2) ส8งเสริม สนับสนุน และพัฒนานักเรียน ให,มีคุณลักษณะเทียบเคียงมาตรฐานสากล
3) ส8งเสริม และสนับสนุน การพัฒนาครู และบุคลากรทางการศึกษา ให,จัดการเรียนการสอน
อย8างมีประสิทธิภาพ
4) ส8งเสริม สนับสนุน และกํากับติดตาม ให,สถานศึกษาน,อมนําหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง ไปใช,ในการจัดการศึกษา

3. เปjาประสงค* (Goals)
1) โรงเรียนมัธยมศึกษามีความเข,มแข็งด,วยระบบคุณภาพ
2) นักเรียนมีคุณลักษณะเทียบเคียงมาตรฐานสากล
3) ครู และบุคลากรทางการศึกษา จัดการเรียนการสอน ได,อย8างมีประสิทธิภาพ
4) นักเรียน ครู และบุคลากรทางการศึกษา ดําเนินชีวิตตามหลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียง

4. คDานิยมรDวมขององค*กร (Shared Values)
เปVนองค*กรขยัน บริการเยี่ยม เปgยมคุณธรรม เลิศล้ําที่ผลงาน บริหารจัดการแบบมีสDวนรDวม
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5. ประเด็นกลยุทธ*การพัฒนาการศึกษา (Strategic Issues)
ประเด็นกลยุทธ*ที่ 1
ประเด็นกลยุทธ*ที่ 2
ประเด็นกลยุทธ*ที่ 3
ประเด็นกลยุทธ*ที่ 4
ประเด็นกลยุทธ*ที่ 5

พัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาทุกระดับตามหลักสูตร
และส8งเสริมความสามารถด,านเทคโนโลยีเพื่อเป*นเครื่องมือในการเรียนรู,
(Raising the bar)
ปลูกฝNงคุณธรรม จริยธรรม ความสํานึกในความเป*นไทย และวิถีชีวิต
ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง (Moral and Ethics)
ขยายโอกาสทางการศึกษาให,ทั่วถึง ครอบคลุม ผู,เรียนได,รับโอกาส
ในการพัฒนาเต็มตามศักยภาพ (Filling the gap)
พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาทั้งระบบ ให,สามารถ
จัดการเรียนการสอนได,อย8างมีคุณภาพ (Teacher Enhancement)
พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการศึกษา ตามแนวทางการกระจาย
อํานาจทางการศึกษา หลักธรรมาภิบาล เน,นการมีส8วนร8วมจากทุกภาคส8วน
และความร8วมมือกับองคYกรปกครองส8วนท,องถิ่น เพื่อส8งเสริม
และสนับสนุนการจัดการศึกษา (Good Governance)

6. จุดเน(นการพัฒนาปงบประมาณ 2558

แผนปฏิบัติการประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2558
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จุดเน(นที่ 1 ด(านการพัฒนาผู(เรียน

นักเรียนก(าวไกล (HQS : High Quality Students)
กลยุทธ*ที่ 1

พัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาทุกระดับตามหลักสูตร และสDงเสริมความสามารถ
ด(านเทคโนโลยีเพื่อเปVนเครื่องมือในการเรียนรู( (Raising the bar)

จุดเน(น
1. นักเรียน
มีสมรรถนะ
สําคัญ สูD
มาตรฐานสากล

แนวทาง
1. เสริมสร,างความสามารถ
ด,านภาษา (Literacy)
ด,านคํานวณ (Numeracy)
และด,านการใช,เหตุผล
(Reasoning Ability)
สู8การยกระดับผลการประเมิน
ระดับชาติ (National Test)

กิจกรรม
1. วิจัยพัฒนาเพื่อเสริมสร,าง
ความสามารถด,านภาษา ด,านคํานวณ
และด,านการใช,เหตุผล
2. พัฒนาเทคนิคการวัด และประเมินผล
3. สร,างความเข,มแข็งให,ชุมนุมนักวัด
และ ประเมินผลฯ แห8งประเทศไทย

ตัวชี้วัดความสําเร็จ
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
การทดสอบระดับชาติ (NT)
ด,านความสามารถทางภาษา
ด,านคํานวณ และด,านการใช,
เหตุผล เพิ่มขึ้นไม8น,อยกว8า
ร,อยละ 3

2. เร8งรัดการยกระดับ
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
กลุ8มสาระการเรียนรู,หลัก
(กลุ8มสาระการเรียนรู,
ภาษาไทย คณิตศาสตรY
วิทยาศาสตรY สังคมศึกษา
ศาสนาและวัฒนธรรม)

1. เร8งรัดคุณภาพการอ8านรู,เรื่องและ
สื่อสารได, และส8งเสริมการอ8านให,เข,าถึง
นักเรียนทุกกลุม8 เปeาหมาย และเร8ง
แก,ปNญหาการอ8านของนักเรียน
2. เสริมสร,างความสามารถ ทักษะ และ
การประยุกตYใช,ความรู,ทางคณิตศาสตรY
ในชีวิตประจําวัน เน,น Collaborative
Problem Solving
3. เสริมสร,างความสามารถและทักษะ
กระบวนการทางวิทยาศาสตรYและการ
ประยุกตYใช,ในชีวิตประจําวัน
4. คัดสรรรูปแบบการสอน/การจัด
กิจกรรมที่มปี ระสิทธิภาพของแต8ละกลุ8ม
สาระ เผยแพร8ให,ครูนําไปปรับการเรียน
การสอน
5. ปรับกระบวนการเรียนการสอนสังคม
ศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรมให,
นักเรียนตระหนักและเข,าใจรากเหง,า
ความเป*นชาติไทย ความเป*น
ประชาธิปไตยที่มีพระมหากษัตริยทY รง
เป*นประมุข และวิถีชีวิตวัฒนธรรมไทย
6. พัฒนาเทคนิคการวัดและประเมินผล
ทั้งระบบ ที่เน,นการสร,างข,อสอบเชิงคิด
วิเคราะหY และการประเมินผ8านระบบ
ออนไลนY

ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 5 กลุ8ม
สาระหลักจากการทดสอบ
ระดับชาติ (O-NET) โดยรวม
เพิ่มขึ้นไม8น,อยกว8าร,อยละ 3
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จุดเน(น

แนวทาง
3. เร8งรัดความสามารถและ
ทักษะทางด,านภาษาอังกฤษ
เพื่อการสื่อสาร

กิจกรรม
1. ปรับการเรียนเปลี่ยนการสอน
ภาษาอังกฤษให,เน,นทักษะการสื่อสาร
2. ส8งเสริมสถานศึกษาจัดการเรียนการ
สอนภาษาอังกฤษตามรูปแบบ/ทางเลือก
ที่เหมาะสม
3. ใช,สื่อและโปรแกรม ICT เป*นตัว
ขับเคลื่อนสําคัญในการพัฒนา
ความสามารถทางภาษาของครูและ
ผู,เรียน
4. จัดระบบเครือข8ายและสร,างความ
เข,มแข็งกลไกการปฏิรูปการเรียน
การสอนภาษาอังกฤษร8วมกับ
สถาบันอุดมศึกษา และสถาบันผลิตครู/
หน8วยงานที่มีความเชี่ยวชาญ

ตัวชี้วัดความสําเร็จ
1. ผลการทดสอบระดับชาติ
O-NET กลุ8มสาระการเรียนรู,
ภาษาอังกฤษ จําแนกระดับ
- โรงเรียนที่มีความพร,อมสูง
เพิ่มขึ้น ไม8น,อยกว8า ร,อยละ 5
- โรงเรียนที่มีความพร,อม
ปานกลางเพิ่มขึ้น ร,อยละ 3-5
- โรงเรียนที่มีความพร,อมน,อย
เพิ่มขึ้น ร,อยละ 2-5
2. นักเรียนมีความสามารถด,าน
ทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษ
ตามมาตรฐานที่กําหนด
- โรงเรียนที่มีความพร,อมสูง
ร,อยละ 80
- โรงเรียนที่มีความพร,อม
ปานกลาง ร,อยละ 50
- โรงเรียนที่มีความพร,อมน,อย
ร,อยละ 30

4. เร8งรัดสถานศึกษาให,มี
ความทัดเทียมสู8ประชาคม
อาเซียนและมาตรฐานสากล

1. เสริมสร,างนักเรียนให,มลี ักษณะผู,นํา
แห8งอาเซียน
2. พัฒนาด,านวิชาการ การบริหาร
จัดการ การใช,เทคโนโลยีสารสนเทศ
ในการจัดการเรียนรู,ให,มีคณ
ุ ภาพตาม
มาตรฐานสากล
3. ขยายศูนยYอาเซียนและโรงเรียนศูนยY
เครือข8ายอาเซียนเพื่อพัฒนาสู8การเป*น
ศูนยYกลางการศึกษาในภูมิภาค

นักเรียนทุกคนที่ได,รับการพัฒนา
ให,มีคุณลักษณะผู,นํานักเรียน
อาเซียน
- ร,อยละ 100 ของจํานวน
โรงเรียนทีไ่ ด,รับการพัฒนาตาม
มาตรฐานสากล
- จํานวนศูนยYอาเซียนและ
โรงเรียนศูนยYเครือข8ายอาเซียน
เพิ่มขึ้น

แผนปฏิบัติการประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2558
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กลยุทธ*ที่ 2 ปลูกฝoงคุณธรรม จริยธรรม ความสํานึกในความเปVนไทย และวิถีชีวิต
ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง (Moral and Ethics)
จุดเน(น
2. นักเรียนมี
คุณธรรม
จริยธรรม
รักสามัคคี
ปรองดอง
สมานฉันท*
รักชาติ ศาสน*
กษัตริย* ภูมิใจ
ในความเปVน
ไทย หDางไกล
ยาเสพติด
มีคุณลักษณะ
และทักษะ
ทางสังคม
ที่เหมาะสม

แนวทาง
1. เร8งรัด ส8งเสริม สนับสนุน
การนําค8านิยมหลักคนไทย 12
ประการสู8การพัฒนาผู,เรียนใน
รูปแบบต8าง ๆ

2.พัฒนาระบบดูแลช8วยเหลือ
นักเรียน

แผนปฏิบัติการประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2558

กิจกรรม
1. กําหนดจุดเน,นค8านิยมหลักคนไทย
12 ประการให,สอดคล,องกับช8วงวัยแต8
ละระดับชั้น ตั้งแต8ระดับประถมศึกษาถึง
ระดับมัธยมศึกษา
2. สร,างความตระหนักและเสริมสร,าง
ค8านิยมหลักคนไทย 12 ประการ ผ8านสื่อ
ที่หลากหลาย
3. พัฒนาเครือข8ายโรงเรียนคุณธรรม
ให,เข,มแข็ง และครอบคลุมทุกพื้นที่
4. ส8งเสริมการจัดกิจกรรม/ค8ายนักเรียน
ในรูปแบบต8าง ๆ เช8น ค8ายเยาวชนคนดี
ของแผ8นดิน กิจกรรมต8อต,านคอรYรัปชั่น
จัดฝqกอบรม ปปช. สพฐ. น,อย
ค8ายประวัติศาสตรY ค8ายดนตรี/ศิลปะ
กิจกรรมสภานักเรียน ชุมนุมต8างๆ ที่
ส8งเสริมการบําเพ็ญประโยชนYเพื่อสังคม
ในโอกาสต8าง ๆ
5. พัฒนาครูและบุคลากร ให,สามารถจัด
กิจกรรม/ค8าย เพื่อปลูกฝNงค8านิยมหลัก
เข,าสู8ห,องเรียนให,ได,อย8างเป*นรูปธรรม

ตัวชี้วัดความสําเร็จ
1.ระดับความสําเร็จการดําเนิน
กิจกรรมให,ผู,เรียนมีค8านิยมหลัก
คนไทย 12 ประการครบทุกตัว
สอดคล,องตามช8วงวัย
(รอกําหนดเกณฑY)
- นักเรียนระดับประถมศึกษาปที่
1-3 ใฝbดี
- นักเรียนระดับประถมศึกษาปที่
4-6 ใฝbเรียนรู(
- นักเรียนระดับมัธยมศึกษา
ตอนต,น อยูDอยDางพอเพียง
นักเรียนระดับมัธยมศึกษา
ตอนปลาย มีความมุDงมั่น
ในการศึกษา และการทํางาน

1. ส8งเสริมการจัดระบบดูแลช8วยเหลือ
นักเรียนและการจัดกิจกรรมปeองกัน
แก,ไขปNญหานักเรียนกลุ8มเสี่ยงทุก
รูปแบบ โดยประสานความร8วมมือ
ผู,ปกครอง ชุมชนและหน8วยงานที่
เกี่ยวข,อง
2. ส8งเสริมความมีจิตอาสา
จิตสาธารณะของผู,เรียนต8อท,องถิ่น
ชุมชนและสังคม

1. ร,อยละ 80 ของผู,เรียนมี
คุณลักษณะอันพึงประสงคYตาม
หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ระดับดีขึ้นไป
2. ร,อยละ 100 ของสถานศึกษา
จัดระบบดูแลช8วยเหลือนักเรียน
อย8างเข,มแข็งและปeองกันและ
แก,ไขปNญหานักเรียนกลุ8มเสี่ยง
สารเสพติด และพฤติกรรมก,าวร,าว
ฯลฯ โดยกระบวนการมีส8วนร8วม
ของผู,ปกครอง ชุมชนและ
หน8วยงานที่เกี่ยวข,อง
3. ร,อยละ 100 ของผู,เรียนกลุม8
เสี่ยงทางเพศ สารเสพติด
พฤติกรรมก,าวร,าวรุนแรงได,รับการ
แก,ไขปNญหาและสร,างภูมิคุ,มกัน

1. รักชาติ ศาสนา พระมหากษัตริยY
2. ซื่อสัตยY เสียสละ อดทนได,
3. กตัญsู พ8อแม8สุดหัวใจ
4. มุ8งใฝtเล8าเรียนเพียรวิชา
5. รักษาวัฒนธรรม ประจาชาติ
6. ไม8ขาด ศีลธรรม ศาสนา
7. เรียนรู, อธิปไตย ของประชา
8. รักษา วินัย กฎหมายไทย
9. ปฏิบัติ ตามพระ ราชดํารัส
10. ไม8ขาด พอเพียง เลี้ยงชีพได,
11. ต,องเข,มแข็ง ทั้งกายใจ
12. คิดอะไร ให,ส8วนรวม
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กลยุทธ*ที่ 3

จุดเน(น
3. นักเรียนที่มี
ความต(องการ
พิเศษได(รับการ
สDงเสริมและ
พัฒนาเต็มตาม
ศักยภาพเปVน
รายบุคคล

ขยายโอกาสทางการศึกษาให(ทั่วถึง ครอบคลุม ผู(เรียนได(รับโอกาส
ในการพัฒนาเต็มตามศักยภาพ (Filling the gap)

แนวทาง
พัฒนาและส8งเสริมเด็กทีม่ ี
ความต,องการพิเศษให,
สามารถพัฒนาได,เต็มตาม
ศักยภาพเป*นรายบุคคล

แผนปฏิบัติการประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2558

กิจกรรม
1. พัฒนาระบบฐานข,อมูลสารสนเทศ
เด็กที่มีความต,องการพิเศษ (เด็กพิการ,
เด็กด,อยโอกาส, เด็กที่มีความสามารถ
พิเศษ, เด็กที่มีผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนต่ํา)
2. ส8งเสริมสนับสนุนให,มีการจัด
การศึกษาทุกรูปแบบเพื่อให,คนพิการ
มีโอกาสเข,าถึงการศึกษา
3. พัฒนาหลักสูตรและรูปแบบการจัด
การศึกษาที่หลากหลายสอดคล,องกับ
อัตลักษณYของผูเ, รียนเป*นรายบุคคล
เต็มตามศักยภาพ
4. เร8งรัดการยกระดับนักเรียนที่มี
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนต่ํา
5. ส8งเสริมเด็กที่มคี วามสามารถพิเศษ
สู8ความเป*นเลิศ

ตัวชี้วัดความสําเร็จ
1. ร,อยละ 80 ของเด็กที่มีความ
ต,องการพิเศษได,รับโอกาสให,
สามารถพัฒนาได,เต็มตาม
ศักยภาพ
2. ร,อยละ 80 ของเด็กที่มีความ
ต,องการพิเศษผ8านการพัฒนาตาม
ศักยภาพเป*นรายบุคคล
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จุดเน(นที่ 2 ด(านครูและบุคลากรทางการศึกษา

กลยุทธ*ที่ 4

บุคลากรก(าวแกรDง (HQP : High Quality Personals)

พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาทั้งระบบ ให(สามารถ
จัดการเรียนการสอนได(อยDางมีคุณภาพ (Teacher Enhancement)

จุดเน(น
แนวทาง
4. ครูได(รับการ 1. พัฒนาครูและบุคลากร
พัฒนาความรู( ทางการศึกษาให,มีองคYความรู,
และสมรรถนะ และสมรรถนะสอดคล,องกับ
ผDานการ
การปฏิบัตงิ าน
ปฏิบัติจริง
และความชDวยเหลือ
อยDางตDอเนื่อง

กิจกรรม
1. พัฒนาครูผู,สอน 4 กลุ8มสาระ
วิชาหลัก ด,วยการฝqกอบรมเชิง
ปฏิบัติการ (on the job training)
2. พัฒนาศึกษานิเทศกYผู,รับผิดชอบ
กลุ8มสาระหลัก 4 กลุ8มสาระให,มีความรู,
ความสามารถ เป*นแบบอย8างได,และ
ได,รับการยอมรับจากหน8วยงานที่
เกี่ยวข,อง/ได,รับการยกย8องเชิดชูเกียรติ
และจัด ให,นิเทศการสอนของครูตาม
ระบบ Coaching and Mentoring
อย8างต8อเนื่อง

2.ส8งเสริมและสนับสนุน ครู
และบุคลากรทางการศึกษา
ในการพัฒนาตนเองตาม
แผนพัฒนาตนเอง (ID Plan)

2. สนับสนุนงบประมาณให,สถานศึกษา
ครูและบุคลากรทางการศึกษา เพือ่
พัฒนาตนเองตาม ID Plan

5 พัฒนา
ผู(บริหาร
สถานศึกษา
กลุDมที่มีความ
จําเปVนต(อง
ได(รับการ
พัฒนาเรDงดDวน

1. พัฒนาผู,บริหารสถานศึกษา
ที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนต่ํา
ได,รับการพัฒนา
2. พัฒนาการบริหารวิชาการ
ในศตวรรษที่ 21 (สําหรับ
โรงเรียนทีม่ ีผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนสูง)

1. สร,างชุมชนแห8งการเรียนรู, PLC
(Professional Learning
Community)
2. พัฒนาผู,บริหารโรงเรียน
มาตรฐานสากลโรงเรียนในฝNน
และโรงเรียนดีประจําตําบล
3. จัดระบบแรงจูงใจอย8างเหมาะสม
กรณีสถานศึกษาแก,ปNญหาและพัฒนา
คุณภาพการศึกษาเป*นผลสําเร็จ
6. ครูและ
1. พัฒนาระบบแรงจูงใจให,ได,
พัฒนาระบบแรงจูงใจ และคัดเลือก
บุคลากร
มาตรฐานและมีความ
ครูและบุคลากรทางการศึกษาที่มผี ล
ทางการศึกษา สอดคล,องกับผลการ
การปฏิบัติงานเชิงประจักษY
ที่เปVนมืออาชีพ ปฏิบัติงาน
มีผลงานเชิง
2. พัฒนาให,เกิดความศรัทธา
ประจักษ* ได(รับ ในวิชาชีพ และความภูมิใจใน
การยกยDอง
การมุ8งมั่นในการสร,างสรรคY
เชิดชูเกียรติ
ผลงานแบบมืออาชีพ
อยDางเหมาะสม

แผนปฏิบัติการประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2558

ตัวชี้วัดความสําเร็จ
1. ครูผู,สอน 4 กลุ8มสาระวิชาหลัก
กลุ8มสาระภาษาไทย คณิตศาสตรY
วิทยาศาสตรY ภาษาอังกฤษ ที่ไม8ได,
สําเร็จการศึกษาตรงตามวิชาเอก
ที่สอน และขาดประสบการณY
รวมทั้งมีความต,องการพัฒนา
ร,อยละ 100 ได,รับการพัฒนา
ความรู,และสมรรถนะด,วยการ
ฝqกอบรมเชิงปฏิบัติการ และ
ฝqกปฏิบัตจิ ริง
2. ศึกษานิเทศกYผู,รับผิดชอบกลุ8ม
สาระหลัก 4 กลุ8มสาระทุกคนมี
ความรู, ความสามารถ ได,รับการ
ยอมรับและ ให,การปรึกษาแนะนํา
(Coaching and Mentoring) ครู
ให,จัดการศึกษาได,อย8างดี และ
ต8อเนื่อง
2. ครูและบุคลากรทางการศึกษาที่
มี ID Plan ได,รับการสนับสนุน
งบประมาณในการพัฒนาตนเอง
อย8างน,อยปละ 2 ครั้ง
1. ผู,บริหารสถานศึกษาที่
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนต่ํากลุ8ม
10% ล8างได,รับการพัฒนา
2. ผู,บริหารสถานศึกษาทุกโรง
(โรงเรียนมาตรฐานสากล โรงเรียน
ในฝNน และโรงเรียนดีประจําตําบล)
มีความรู, ความสามารถในการ
บริหารวิชาการ ในศตวรรษที่ 21
ในระดับ ดีขึ้นไป
ครูและบุคลากรทางการ
ศึกษาที่มีผลการปฏิบตั ิงาน
เชิงประจักษYตามเกณฑYได,รับการ
ยกย8องเชิดชูเกียรติทุกคน
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จุดเน(น
7. องค*กรและ
คณะบุคคลที่
เกี่ยวข(องกับ
การจัดเตรียม
และการจัดสรร
ครู ตระหนัก
และดําเนินการ
ในสDวนที่
เกี่ยวข(อง
ให(ครูและ
ผู(บริหาร
สถานศึกษา
บรรจุใหมD/ย(าย
ไปบรรจุ มี
ความสามารถ
สอดคล(องกับ
ความต(องการ
ของโรงเรียน
ชุมชน และ
สังคม

แนวทาง
1. องคYกรและคณะบุคคล
ได,รับการพัฒนาเพื่อสร,าง
ความตระหนัก จิตสํานึก
ความรับผิดชอบและ
ผลประโยชนYส8วนรวม
2. ปรับปรุงหลักเกณฑYและ
วิธีการที่เกี่ยวข,องให,มีความ
สอดคล,องกับความต,องการ
ของโรงเรียน ชุมชนและสังคม
โดยมีระยะเวลาการ
ดําเนินการที่ชัดเจน

แผนปฏิบัติการประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2558

กิจกรรม
1. พัฒนาองคYคณะบุคคลให,สามารถ
ปฏิบัติงานได,ตามภารกิจ อย8างมี
ประสิทธิภาพ
2.พัฒนาระบบกํากับ ติดตามการบริหาร
บุคคลให,มีประสิทธิภาพในทุกระดับ

ตัวชี้วัดความสําเร็จ
ระดับความสําเร็จของการบริหาร
จัดการให,องคYคณะบุคคลทุกคณะ
ได,ปฏิบตั ิหน,าที่ตามบทบาทภารกิจ
ที่กฎหมายกําหนด
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จุดเน(นที่ 3 ด(านการบริหารจัดการ

องค*กร/โรงเรียน ก(าวหน(า (HQO : High Quality Organization)
กลยุทธ*ที่ 5 พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการศึกษา ตามแนวทางการกระจายอํานาจทางการศึกษา
หลักธรรมาภิบาล เน(นการมีสDวนรDวมจากทุกภาคสDวน และความรDวมมือกับองค*กรปกครอง
สDวนท(องถิ่น เพื่อสDงเสริมและสนับสนุนการจัดการศึกษา (Good Governance)
จุดเน(น

แนวทาง

กิจกรรม

ตัวชี้วัดความสําเร็จ

8. สถานศึกษา
และสํานักงานเขต
พื้นที่การศึกษา
บริหารจัดการโดย
มุDงผลสัมฤทธิ์
เน(นการกระจาย
อํานาจ การมีสDวน
รDวมและการ
รับผิดชอบตDอ
การดําเนินงาน
(Participation
and
Accountability)

ส8งเสริมการบริหารจัดการ
แบบมุ8งผลสัมฤทธิ์ เน,นการ
กระจายอํานาจ การมีส8วน
ร8วมและมีความรับผิดชอบ
ในทุกระดับและเน,นการมี
ส8วนร8วมขององคYคณะ
บุคคลที่เกี่ยวข,องอย8าง
เข,มแข็งและเป*น
กัลยาณมิตร

1. เร8งรัดให,หน8วยงานทุกระดับ
ดําเนินการตามมาตรการเพิ่ม
ประสิทธิภาพการใช,งบประมาณรายจ8าย
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2558 อย8าง
เคร8งครัด

เมื่อสิ้นปงบประมาณ พ.ศ.
2558 สํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษา สถานศึกษา เบิกจ8าย
งบประมาณในภาพรวมได,ไม8น,อย
กว8า ร,อยละ 96 และงบลงทุนไม8
น,อยกว8าร,อยละ 87
สถานศึกษาทุกแห8งในโครงการ
พัฒนารูปแบบการบริหารโรงเรียน
นิติบุคคล มีความสามารถพัฒนา
รูปแบบ การบริหารโรงเรียนอย8าง
มีประสิทธิภาพ

9. สถานศึกษา
และสํานักงานเขต
พื้นที่การศึกษา
จัดการศึกษา
อยDางมีคุณภาพ
ตามมาตรฐาน

1.กํากับ ติดตามการ
ดําเนินงานให,เป*นไปตาม
มาตรฐานเขตพื้นที่
การศึกษา

2. ส8งเสริมการจัดการศึกษาในรูปแบบที่
หลากหลาย เน,นการมีส8วนร8วมเพือ่ เพิ่ม
ประสิทธิภาพการบริหารจัดการ และ
สนับสนุนการเข,าถึงและได,รับโอกาสทาง
การศึกษาอย8างทั่วถึง เสมอภาค และ
เป*นธรรม
3. ขจัดปNญหาและอุปสรรคในการพัฒนา
คุณภาพการศึกษา เช8น ปรับปรุง แก,ไข
ระเบียบ วิธีการ แนวปฏิบัติ ประกาศ
กฎกระทรวงที่ไม8สอดคล,องกับการ
กระจายอํานาจให,เกิดความคล8องตัวและ
สามารถกําหนดผู,รับผิดชอบได,อย8าง
แท,จริง เป*นต,น
4. สร,างความเชื่อมโยงของระบบข,อมูล
สารสนเทศทุกระดับ ตามมิติการ
กระจายอํานาจ 4 ด,าน (วิชาการ บริหาร
บุคคล งบประมาณ และบริหารทัว่ ไป)
1. ส8งเสริม สนับสนุนและเพิ่มศักยภาพ
การบริหารจัดการของสํานักงานเขต
พื้นที่การศึกษาอย8างมีประสิทธิภาพ
สู8ความเป*นเลิศ

2. ส8งเสริม สนับสนุนให,
สถานศึกษามีระบบประกัน
คุณภาพภายในตาม
กฎกระทรวงว8าด,วย
หลักเกณฑYและวิธีการ
ประกันคุณภาพการศึกษา
พ.ศ. 2553

แผนปฏิบัติการประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2558

2. กํากับ ติดตามให,สถานศึกษาจัดทํา
รายงานผลการประเมินตนเองตาม
หลักเกณฑYและวิธีการประกันคุณภาพ
การศึกษา พ.ศ. 2553

สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาผ8าน
การประเมินมาตรฐานเขตใน
ระดับดีมากขึ้นไป
สถานศึกษาทุกแห8งมีระบบประกัน
คุณภาพภายในที่เข,มแข็ง ตาม
กฎกระทรวงว8าด,วยหลักเกณฑY
และวิธีการประกันคุณภาพ
การศึกษา พ.ศ. 2553

3. วิจัยและพัฒนาระบบบริหารจัดการ
ให,มีคุณภาพ เพื่อพัฒนาระบบประกัน
คุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาให,
เข,มแข็ง
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จุดเน(น

แนวทาง

กิจกรรม

ตัวชี้วัดความสําเร็จ

3. ส8งเสริมให,มีการ
แทรกแซง ช8วยเหลือ นิเทศ
ติดตาม ประเมินผลโดย
สํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาอย8างเข,มแข็ง
เพื่อให,สถานศึกษาได,รับ
การรับรองคุณภาพภาย
นอกจาก สมศ.

จัดทําแผนพัฒนารายโรงร8วมกับ
ผู,ปกครองชุมชนและองคYกรอื่นๆสําหรับ
โรงเรียนทีไ่ ม8ผ8านการรับรองคุณภาพ
ภายนอก

ร,อยละ 80 ของสถานศึกษาที่เข,า
รับการประเมินคุณภาพภายนอก
รอบที่ 3 ผ8านการรับรองคุณภาพ
ภายนอกจาก สมศ.

4. เชิดชูเกียรติโรงเรียนที่
นักเรียนที่ผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนสูงขึ้น/อัตรา
การออกกลางคันลดลง/
มีพฤติกรรมเสีย่ งลดลง

คัดสรรนักเรียน ครู บุคลากรทางการ
ศึกษา สถานศึกษา ที่มีผลงานดีเด8น
ให,ได,รับการเชิดชูเกียรติ

เขตพื้นที่การศึกษา และ
สถานศึกษาในสังกัด มีผลงาน
ที่เป*นเลิศ

แผนปฏิบัติการประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2558
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