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  การจัดทำเอกสาร “แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา ระยะ 5 ปี (พ.ศ.2560 – 2564) 
ฉบับทบทวน (พ.ศ. 2563 – 2565) ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 5 ฉบับนี้ มี
วัตถุประสงค์เพื่อใช้เป็นแนวทางการพัฒนาการจัดการศึกษาของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา  
เขต 5 ให้สนองตามนโยบายของรัฐบาล กระทรวงศึกษาธิการ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษา           
ขั้นพ้ืนฐาน สำนักงานศึกษาธิการภาค และสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดชัยนาท ลพบุรี สิงห์บุรี และอ่างทอง 
  สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา  เขต 5 หวังเป็นอย่างยิ่งว่าเอกสาร “แผนพัฒนา
คุณภาพการศึกษา ระยะ 5 ปี (พ.ศ.2560 – 2564) ฉบับทบทวน (พ.ศ. 2563 – 2565)” ของ
สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 5 จะเป็นเครื่องมือในการบริหารจัดการศึกษาเพ่ือพัฒนาการ
จัดการศึกษาของโรงเรียนในสังกัด และใช้เป็นกรอบในการดำเนินงานและขับเคลื ่อนให้เป็นไปตาม
วัตถุประสงค์ เป้าหมาย และนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ สำนักงานคณะกรรมการการศึ กษาขั้น
พื้นฐาน สำนักงานศึกษาธิการภาค และสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดชัยนาท ลพบุรี สิงห์บุรี และอ่างทอง 
ต่อไป 
  การดำเนินการจัดทำแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2560 – 2564) 
ฉบับทบทวน (พ.ศ. 2563 – 2565) ครั้งนี้ ได้รับความร่วมมือด้วยดีจากสถานศึกษา กลุ่มเครือข่าย 
บุคลากรทุกท่าน ที่ให้ข้อมูลและร่วมจัดทำเอกสารฉบับนี้จนสำเร็จ ขอขอบคุณไว้  ณ โอกาสนี้ 
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ส่วนที่ 1 
บทนำ 

 
1. ภารกิจและอำนาจหน้าที่ของสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 

สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 5 (สิงห์บุรี อ่างทอง ลพบุรี ชัยนาท) ตั้งขึ้นตามที่  
กระทรวงศึกษาธิการได้ประกาศจัดตั้งเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา  ตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ 
(ฉบับที ่3) พ.ศ. 2553 และพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ (ฉบับที ่2) พ.ศ. 2553 
เมื ่อวันที่ 18 สิงหาคม 2553 เพื ่อให้การบริหารและการจัดการศึกษามีประสิทธิภาพ ให้สถานศึกษาที ่จัด
การศึกษาขั้นพ้ืนฐานระดับมัธยมศึกษาไปสังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาซึ่งเป็นหน่วยงานระดับเขต
พ้ืนที่การศึกษา อยู่ภายใต้การกำกับดูแลของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน กระทรวงศึกษาธิการมี
หน้าที ่ดำเนินการให้เป็นไปตามอำนาจหน้าที ่ของคณะกรรมการเขตพื้นที ่การศึกษา ตามมาตรา ๓๘ แห่ง
พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒ และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที ่๒) พ.ศ. ๒๕๔๕ และมาตรา ๓๗ แห่ง
พระราชบัญญัติระเบียบการบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ.๒๕๔๖ มีอำนาจหน้าที่ ดังนี้  

1. จัดทำนโยบาย แผนพัฒนา และมาตรฐานการศึกษาของเขตพ้ืนที่การศึกษา ให้สอดคล้องกับ 
นโยบาย มาตรฐานการศึกษา แผนการศึกษา แผนพัฒนาการศึกษาขั้นพ้ืนฐานและความต้องการของท้องถิ่น  

2. วิเคราะห์การจัดตั้งงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไปของสถานศึกษา และหน่วยงาน ในเขตพ้ืนที่ 
การศึกษา และแจ้งจัดสรรงบประมาณที่ได้รับให้หน่วยงานข้างต้นรับทราบและกำกับตรวจสอบ ติดตามการใช้จ่าย
งบประมาณของหน่วยงานดังกล่าว 

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

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

ส่วนท้องถิ่น รวมทั้งบุคคล องค์กรชุมชน องค์กรวิชาชีพ สถาบันศาสนา สถานประกอบการ และสถาบันอ่ืนที่
จัดรูปแบบที่หลากหลายในเขตพ้ืนที่การศึกษา  

9. ดำเนินการและประสาน ส่งเสริม สนับสนุนการวิจัยและพัฒนาการศึกษาในเขตพ้ืนที่  
การศึกษา  

10. ประสานส่งเสริมการดำเนินงานของคณะอนุกรรมการ และคณะทำงานด้านการศึกษา  
11. ประสานการปฏิบัติราชการทั่วไปกับองค์กร หน่วยงานภาครัฐ เอกชน และองค์กรปกครอง 

ส่วนท้องถิ่น ในฐานะสำนักงานผู้แทนกระทรวงศึกษาธิการในเขตพ้ืนที่การศึกษา  
12. ปฏิบัติหน้าที่อ่ืนเกี่ยวกับกิจการภายในเขตพ้ืนที่การศึกษาที่มิได้ระบุให้เป็นหน้าที่ของผู้ใด 

โดยเฉพาะ หรือปฏิบัติงานอ่ืนตามท่ีได้รับมอบหมาย 
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2. สภาพทางภูมิศาสตร์ 

สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 5  ตั้งอยู่ตึกสามัญศึกษาเก่าในบริเวณโรงเรียน 
สิงห์บุรี เลขที ่ 118  หมู่ที่ 1 ตำบลบางมัญ อำเภอเมืองสิงห์บุรี จังหวัดสิงห์บุรี  มีสถานศึกษาในสังกัด จำนวน    
64 โรงเรียน  กระจายอยู่ในท้องที่  4 จังหวัด  ดังนี้                                                                                                                                                                                                                                    

จังหวัดชัยนาท 
 จังหวัดชัยนาทตั้งอยู่ห่างจากกรุงเทพฯ ประมาณ 194  กิโลเมตร  มีเนื้อที่ประมาณ  

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

 

หน่วยการปกครอง   การปกครองแบ่งออกเป็น  8 อำเภอ ประกอบด้วย 

1. อำเภอเมืองชัยนาท  2. อำเภอวัดสิงห์  3. อำเภอสรรคบุรี 
4. อำเภอหนองมะโมง  5. อำเภอมโนรมย์ 6. อำเภอสรรพยา 
7. อำเภอหันคา   8. อำเภอเนินขาม 
 

มีโรงเรียนที่ตั้งอยู่ในจังหวัด จำนวน 13 โรงเรียน 
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จังหวัดลพบุรี 
  จังหวัดลพบุรี ตั้งอยู่ภาคกลางของประเทศไทย บนฝั่งซ้ายของแม่น้ำลพบุรี มีระยะทางห่างจาก
กรุงเทพมหานครไปทางทิศเหนือตามเส้นทางถนนพหลโยธิน  153 กิโลเมตรหรือตามเส้นทางรถไฟประมาณ 
133 กิโลเมตร มีเนื้อที่ประมาณ 6,641.859 ตารางกิโลเมตร หรือ ประมาณ 3,874,846 ไร่ จังหวัดลพบุรี   มี
อาณาเขตติดต่อกับจังหวัดใกล้เคียงดังนี้ 

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

หน่วยการปกครอง  การปกครองออกเป็น 11 อำเภอ ประกอบด้วย 

1. อำเภอเมืองลพบุรี 2. อำเภอโคกเจริญ 3. อำเภอโคกสำโรง 4. อำเภอชัยบาดาล   
5. อำเภอท่าวุ้ง  6. อำเภอท่าหลวง 7. อำเภอบ้านหมี่ 8. อำเภอพัฒนานิคม   
9. อำเภอลำสนธิ  10. อำเภอสระโบสถ์ 11. อำเภอหนองม่วง 

 

มีโรงเรียนที่ตั้งอยู่ในจังหวัด จำนวน 25  โรงเรียน 
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โร งเร ี ยนบ ี าน ชี ว ี ทย า

โรง เ รี ย น พ ี บ ี ล วี ท ย าล ี ย

โรงเร ี ย น โคกกะ เที ย มวี ท ย าล ี ย

โรง เ รี ย น โคกต ี มว ี ทย า

โรงเรี ยนด งต าล วี ทยา

โรง เ รี ย น พ ระ น ารายณ ี 

โร งเรี ย นบ ี าน ขี อ ยว ี ทยา

โร งเร ี ยนพี ฒนาน ี คม

โร งเร ี ยน โคกสล ี งวี ท ยา
โร งเร ี ยน ขี นร ามวี ทยา

โรงเร ี ย น โคกสำ โรง วี ทย า

โรง เ รี ย น จ ี ฬ าภ รณ ร าช ว ี ทย าล ี ย  ลพ บ ี รี 

โรงเร ี ย น ชี ย บ าดาลวี ท ย า

โร งเรี ย น ชี ย บ าด าล พี ทย าค ม

โรงเร ี ย น เฉล ี มพ ระ เก ี ยรต ี ส ม เด ี จ พ ระ ศรี นคร

โร งเรี ย นท ี าว ี ี งว ี ทย าค าร

โรงเร ี ย น บี าน เบี ก วี ท ย าคม

โรงเรี ยนบ ี านหม ี ี วี ท ยา
โร งเร ี ยนป ี ยะบ ี ตรี 

โร งเร ี ยนท ี าหลวงวี ทยาค ม

โร งเรี ย น สร ะโบ สถี ว ี ท ย าค าร

โร งเร ี ยน โคก เจ รี ญ วี ทย า โร งเร ี ยนยางร ากวี ทย า

โรงเรี ยนลำสนธี วี ทยา
โรงเร ี ย น หน องมี วง วี ทย า

อ .ลำสนธี อ .โคก เจรี ญ

อ .หนองมี วง

อ .ชี ยบ าดาลอ .สระโบสถี 

อ .บี านหม ี ี 

อ .โคกสำโรง
อ .ที าหลวง

อ .พี ฒนานี คม

อ .เม ี องลพบ ี ร ี 
อ .ที าวี ี ง
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จังหวัดสิงห์บุร ี
จังหวัดสิงห์บุรีตั้งอยู่ภาคกลางของประเทศไทย  ห่างจากกรุงเทพมหานคร  142  กิโลเมตร 

มีเนื้อที่ทั้งหมดประมาณ  822.478  ตารางกิโลเมตร หรอื 514,049  ไร่ มีอาณาเขตติดต่อกับจังหวัดใกล้เคียง ดังนี้ 
• ทิศเหนือ      ติดต่อกับ จังหวัดชัยนาท และจังหวัดนครสวรรค์ 
• ทิศใต้          ติดต่อกับ จังหวัดอ่างทอง 
• ทิศตะวันออก ติดต่อกับ จังหวัดลพบุรี 
• ทิศตะวันตก   ติดต่อกับ จังหวัดชัยนาท  และจังหวัดสุพรรณบุรี 

 

หน่วยการปกครอง  การปกครองแบ่งออกเป็น 6 อำเภอ  ประกอบด้วย 

1. อำเภอเมืองสิงห์บุรี  2. อำเภอบางระจัน  3. อำเภอค่ายบางระจัน   
  4. อำเภอพรหมบุรี  5. อำเภอท่าช้าง   6. อำเภออินทร์บุรี 

มีโรงเรียนที่ตั้งอยู่ในจังหวัด จำนวน 12 โรงเรียน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%B8%E0%B8%87%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%9E%E0%B8%A1%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%84%E0%B8%A3
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%88%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%AB%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%94%E0%B8%8A%E0%B8%B1%E0%B8%A2%E0%B8%99%E0%B8%B2%E0%B8%97
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%88%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%AB%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%94%E0%B8%99%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%AA%E0%B8%A7%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%84%E0%B9%8C
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%88%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%AB%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%94%E0%B8%AD%E0%B9%88%E0%B8%B2%E0%B8%87%E0%B8%97%E0%B8%AD%E0%B8%87
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%88%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%AB%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%94%E0%B8%A5%E0%B8%9E%E0%B8%9A%E0%B8%B8%E0%B8%A3%E0%B8%B5
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%88%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%AB%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%94%E0%B8%AA%E0%B8%B8%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%93%E0%B8%9A%E0%B8%B8%E0%B8%A3%E0%B8%B5
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จังหวัดอ่างทอง 

จังหวัดอ่างทองเป็นพื้นที่ราบลุ่มภาคกลาง พิกัดภูมิศาสตร์เส้นรุ้งที่ 14 องศา 35 ลิปดา  
12 พิลิปดาเหนือ เส้นแวงที่ 100 องศา 27 ลิปดา ห่างจากกรุงเทพมหานครมาตามทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 32 
(บางปะอิน-พยุหะคีรี) ระยะทางประมาณ 108 กิโลเมตร และเส้นทางเรือตามแม่น้ำเจ้าพระยาถึงตลาดท่าเตียน
ระยะทางประมาณ 120 กิโลเมตร มีรูปร่างลักษณะคล้ายรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัส มีส่วนกว้างตามแนวทิศตะวันออกถึง
ทิศตะวันตก และส่วนยาวตามแนวทิศเหนือถึงทิศใต้ใกล้เคียงกัน คือ ประมาณ 40 กิโลเมตร  มีพื้นที่ทั้งหมด 
968.372 ตารางกิโลเมตรหรือประมาณ 605,232.5 ไร่และมีอาณาเขต ดังนี้ 

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

หน่วยการปกครอง การปกครองแบ่งออกเป็น 7 อำเภอ ประกอบด้วย 
     1. อำเภอเมืองอ่างทอง  2. อำเภอไชโย  3. อำเภอป่าโมก 
          4. อำเภอโพธิ์ทอง   5. อำเภอแสวงหา 6. อำเภอวิเศษชัยชาญ 

    7. อำเภอสามโก้ 
มีโรงเรียนที่ตั้งอยู่ในจังหวัด จำนวน 14 โรงเรียน 
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อ.โพธี ี ทอง

อ.วี เศษชี ยชาญ

อ.แสวงหา

อ.ไชโย
อ.สามโกี 

อ.ปี าโมก

อ.เมี องอี างทอง

โรงเรี ยนแสวงหาวี ทยาคม

โรงเรี ยนอี างทองปี ทมโรจนี วี ทยาคม

โรงเรี ยนสตรี อี างทอง

โรงเรี ยนโยธี นบี รณะ

โรงเรี ยนราชสถี ตยี วี ทยา

โรงเรี ยนปาโมกขี วี ทยาภี มี 

โรงเรี ยนบางเสดี จวี ทยาคม

โรงเรี ยนโพธี ทอง"จี นดามณี "

โรงเรี ยนโพธี ี ทองพี ทยาคม

โรงเรี ยนรี ี วหวี าวี ทยาคม

โรงเรี ยนวี เศษไชยชาญ"ตี นตี วี ทยาภี มี "

โรงเรี ยนวี เศษชี ยชาญวี ทยาคม

โรงเรี ยนไผี วงวี ทยา

โรงเรี ยนสามโกี วี ทยาคม
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http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%B8%E0%B8%87%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%9E%E0%B8%A1%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%84%E0%B8%A3
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%97%E0%B8%B2%E0%B8%87%E0%B8%AB%E0%B8%A5%E0%B8%A7%E0%B8%87%E0%B9%81%E0%B8%9C%E0%B9%88%E0%B8%99%E0%B8%94%E0%B8%B4%E0%B8%99%E0%B8%AB%E0%B8%A1%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B9%80%E0%B8%A5%E0%B8%82_32
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%81%E0%B8%A1%E0%B9%88%E0%B8%99%E0%B9%89%E0%B8%B3%E0%B9%80%E0%B8%88%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%A2%E0%B8%B2
http://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%95%E0%B8%A5%E0%B8%B2%E0%B8%94%E0%B8%97%E0%B9%88%E0%B8%B2%E0%B9%80%E0%B8%95%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%99&action=edit&redlink=1
http://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%95%E0%B8%A5%E0%B8%B2%E0%B8%94%E0%B8%97%E0%B9%88%E0%B8%B2%E0%B9%80%E0%B8%95%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%99&action=edit&redlink=1
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%88%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%AB%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%94%E0%B8%AA%E0%B8%B4%E0%B8%87%E0%B8%AB%E0%B9%8C%E0%B8%9A%E0%B8%B8%E0%B8%A3%E0%B8%B5
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%88%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%AB%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%94%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%99%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%A8%E0%B8%A3%E0%B8%B5%E0%B8%AD%E0%B8%A2%E0%B8%B8%E0%B8%98%E0%B8%A2%E0%B8%B2
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%88%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%AB%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%94%E0%B8%AA%E0%B8%B8%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%93%E0%B8%9A%E0%B8%B8%E0%B8%A3%E0%B8%B5
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3. การปกครอง ประชากรและแรงงาน   
    3.1 การปกครอง  จังหวัดชัยนาท  ลพบุรี  สิงห์บุรี  อ่างทอง   

จังหวัด 
เขตการปกครอง 

อำเภอ/กิ่งอำเภอ ตำบล หมู่บ้าน 
ชัยนาท 8 51 505 
ลพบุรี 11 121 1,122 
สิงห์บุรี 6 43 364 
อ่างทอง 7 73 513 

รวม 32 288 2,504 
 

    3.2 ประชากร จังหวัดชัยนาท  ลพบุรี  สิงห์บุรี อ่างทอง  มีประชากรทั้งสิ ้น 1,584,909 คน แบ่งเป็น       
เพศชาย 777,158 คน  และเพศหญิง 807,754 คน  

พื้นที่ 
จำนวนประชากร (คน) 

ชาย หญิง รวม 
ประเทศ 32,280,886 33,448,212 65,729,098 

ชัยนาท 159,879 171,779 331,655 

ลพบุรี 380,523 378,132 758,655 

สิงห์บุรี 100,849 110,577 211,426 

อ่างทอง 135,907 147,266 283,173 

รวมประชากร 
4 จังหวัด 

777,158 807,754 1,584,909 

ที่มา  :  กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย, 2559 
              3.3 ด้านแรงงาน จังหวัดชัยนาท  ลพบุรี  สิงห์บุรี  อ่างทอง  

พื้นที่ 
จำนวนผู้อยู่ใน 
กำลังแรงงาน 

(คน) 

จำนวนผู้มีงานทำ 
(คน) 

จำนวนผู้ว่างงาน 
(คน) 

จำนวน 
ผู้ที่รอฤดูกาล(คน) 

ชัยนาท 177,270 175,290 1,410 580 

ลพบุรี 445,780 429,530 4,850 11,360 

สิงห์บุรี 116,040 113,440 1,960 640 

อ่างทอง 143,890 141,080 2,820  

รวม 882,780 859,340 11,040 12,580 

 ที่มา :  การสำรวจสภาวะการทำงานของประชากร สำนักงานสถิติแห่งชาติ, 2559 
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4.  ข้อมูลพื้นฐานด้านการศึกษา (ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2559)  
• ข้อมูลสถานศึกษาในสังกัด 

 ปีการศึกษา 2559  สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 5 มีสถานศึกษาในสังกัด จำนวน    
64 โรงเรียน ดังนี ้
 

▪ จำนวนโรงเรียนจำแนกตามขนาด 

ขนาดโรงเรียน จำนวนนักเรียน จำนวน โรงเรียน 
ขนาดเล็ก ตั้งแต่     1 -  499 คนลงมา 34 
ขนาดกลาง ตั้งแต่    500 - 1,499 คน 18 
ขนาดใหญ่ ตั้งแต่  1,500 - 2,499 คน 5 

ขนาดใหญ่พิเศษ ตั้งแต่  2,500 คนขึ้นไป 7 
 รวม 64 

 

▪ ขนาดโรงเรียนจำแนกตามจังหวัด 

จังหวัด 
ขนาดโรงเรียน  จำนวน

นักเรียน ใหญ่พิเศษ ใหญ่ กลาง เล็ก รวมทั้งหมด 
ชัยนาท 1 2 2 8 13 10,255 

ลพบุรี 3 3 9 10 25 22,621 

สิงห์บุรี 1 - 3 8 12 7,444 

อ่างทอง 2 - 4 8 14 11,472 

รวม 7 5 18 34 64 51,792 
 

▪ ข้อมูลนักเรียนจำแนกตามระดับการศึกษา 

ชั้น ชาย หญิง รวม ห้องเรียน 

ม.1 4,499 4,819 9,318 261 

ม.2 4,525 4,711 9,236 255 

ม.3 4,685 4,660 9,345 264 

รวม ม.ต้น 13,709 14,190 27,899 780 

ม.4 3,385 5,076 8,434 259 

ม.5 3,026 4,748 7,774 259 

ม.6 2,909 4,776 7,685 264 

รวม ม.ปลาย 9,293 14,600 23,893 779 

รวมทั้งสิ้น 23,002 28,790 51,792 1,559 
ที่มา : ประมวลผลจากโปรแกรมข้อมูลนักเรยีนรายบุคคล DMC  2559 
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▪ จำนวนนักเรียน จำแนกตามขนาดโรงเรียน รายจังหวัด 

ที ่ โรงเรียน อำเภอ จังหวัด 
จำนวน 
นักเรียน 

จำนวน 
ห้องเรียน 

ขนาดโรงเรียน 

1 ชัยนาทพิทยาคม เมืองชัยนาท ชัยนาท 3,360 69 ใหญ่พิเศษ 
2 หันคาพิทยาคม หันคา ชัยนาท 1,574 50 ใหญ่ 
3 คุรุประชาสรรค ์ สรรคบุร ี ชัยนาท 1,523 41 ใหญ่ 
4 อุลิตไพบูลย์ชนูปถัมภ ์ มโนรมย ์ ชัยนาท 762 22 กลาง 
5 วัดสิงห ์ วัดสิงห ์ ชัยนาท 630 21 กลาง 
6 สรรพยาวิทยา สรรพยา ชัยนาท 475 18 เล็ก 
7 ห้วยกรดวิทยา สรรคบุร ี ชัยนาท 405 13 เล็ก 
8 หันคาราษฏร์รังสฤษดิ ์ หันคา ชัยนาท 404 16 เล็ก 
9 สาครพิทยาคม มโนรมย ์ ชัยนาท 341 12 เล็ก 

10 ศรีสโมสรวิทยา หนองมะโมง ชัยนาท 295 11 เล็ก 
11 เนินขามรัฐประชานุเคราะห ์ เนินขาม ชัยนาท 229 9 เล็ก 
12 บุญนาคพิทยาคม สรรพยา ชัยนาท 142 12 เล็ก 
13 ชยานุกิจพิทยาคม สรรพยา ชัยนาท 115 6 เล็ก 

รวมชัยนาท 10,255 300  
14 พิบูลวิทยาลัย เมืองลพบุร ี ลพบุร ี 3,067 78 ใหญ่พิเศษ 
15 พระนารายณ ์ เมืองลพบุร ี ลพบุร ี 2,626 69 ใหญ่พิเศษ 
16 ชัยบาดาลวิทยา ชัยบาดาล ลพบุร ี 2,523 60 ใหญ่พิเศษ 
17 บ้านหมี่วิทยา บ้านหมี ่ ลพบุร ี 1,641 44 ใหญ่ 
18 โคกสำโรงวิทยา โคกสำโรง ลพบุร ี 1,605 50 ใหญ่ 
19 พัฒนานิคม พัฒนานิคม ลพบุร ี 1,526 44 ใหญ่ 
20 หนองม่วงวิทยา หนองม่วง ลพบุร ี 924 27 กลาง 
21 ชัยบาดาลพิทยาคม ชัยบาดาล ลพบุร ี 866 26 กลาง 
22 โคกกะเทียมวิทยาลัย โคกกะเทียม ลพบุร ี 796 29 กลาง 
23 โคกเจรญิวิทยา โคกเจรญิ ลพบุร ี 749 17 กลาง 
24 ลำสนธิวิทยา ลำสนธ ิ ลพบุร ี 714 21 กลาง 
25 จุฬาภรณราชวิทยาลัย โคกสำโรง ลพบุร ี 713 30 กลาง 
26 ท่าหลวงวิทยาคม ท่าหลวง ลพบุร ี 597 19 กลาง 
27 ปิยะบุตร ์ บ้านหมี ่ ลพบุร ี 589 19 กลาง 
28 ท่าวุ้งวิทยาคาร ท่าวุ้ง ลพบุร ี 572 20 กลาง 
29 สระโบสถ์วิทยาคาร สระโบสถ ์ ลพบุร ี 478 16 เล็ก 
30 โคกตูมวิทยา เมืองลพบุร ี ลพบุร ี 474 14 เล็ก 
31 ดงตาลวิทยา เมืองลพบุร ี ลพบุร ี 452 18 เล็ก 
32 โคกสลุงวิทยา พัฒนานิคม ลพบุร ี 414 15 เล็ก 
33 เฉลิมพระเกียรตฯิ ชัยบาดาล ลพบุร ี 320 17 เล็ก 
34 บ้านชีวิทยา บ้านหมี ่ ลพบุร ี 319 11 เล็ก 
35 ยางรากวิทยา โคกเจรญิ ลพบุร ี 244 11 เล็ก 
36 ขุนรามวิทยา พัฒนานิคม ลพบุร ี 185 8 เล็ก 
37 บ้านเบิกวิทยาคม ท่าวุ้ง ลพบุร ี 145 6 เล็ก 
38 บ้านข่อยวิทยา เมืองลพบุร ี ลพบุร ี 82 6 เล็ก 

รวมลพบุรี 22,621 675  
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ที ่ โรงเรียน อำเภอ จังหวัด 
จำนวน 
นักเรียน 

จำนวน 
ห้องเรียน 

ขนาดโรงเรียน 

39 สิงห์บุร ี เมืองสิงห์บุร ี สิงห์บุร ี 2,890 72 ใหญ่พิเศษ 
40 อินทร์บุร ี อินทร์บุร ี สิงห์บุร ี 1,360 35 กลาง 
41 บางระจันวิทยา บางระจัน สิงห์บุร ี 888 28 กลาง 
42 ท่าช้างวิทยาคาร ท่าช้าง สิงห์บุร ี 505 15 กลาง 
43 สิงหพาหุ (ประสานมิตรฯ) เมืองสิงห์บุร ี สิงห์บุร ี 458 18 เล็ก 
44 ค่ายบางระจันวิทยาคม ค่ายบางระจัน สิงห์บุร ี 355 17 เล็ก 
45 ศรีศักดิส์ุวรรณวิทยา บางระจัน สิงห์บุร ี 321 13 เล็ก 
46 ทองเอนวิทยา อินทร์บุร ี สิงห์บุร ี 194 9 เล็ก 
47 พรหมบุรรีัชดาภเิษก พรหมบุร ี สิงห์บุร ี 170 12 เล็ก 
48 ศรีวินิตวิทยาคม อินทร์บุร ี สิงห์บุร ี 126 6 เล็ก 
49 บ้านแป้งวิทยา พรหมบุร ี สิงห์บุร ี 115 6 เล็ก 
50 หัวไผ่วิทยาคม เมืองสิงห์บุร ี สิงห์บุร ี 62 6 เล็ก 

รวมสิงห์บุรี 7,444 237  

51 สตรีอ่างทอง เมืองอ่างทอง อ่างทอง 3,343 79 ใหญ่พิเศษ 
52 อ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม เมืองอ่างทอง อ่างทอง 2,839 68 ใหญ่พิเศษ 
53 วิเศษไชยชาญ (ตันติวิทยาภูมิ) วิเศษชัยชาญ อ่างทอง 1,321 44 กลาง 
54 โพธิ์ทอง (จินดามณี) โพธิ์ทอง อ่างทอง 960 29 กลาง 
55 สามโก้วิทยาคม สามโก ้ อ่างทอง 577 18 กลาง 
56 ปาโมกข์วิทยาภมู ิ ป่าโมก อ่างทอง 559 17 กลาง 
57 แสวงหาวิทยาคม แสวงหา อ่างทอง 482 15 เล็ก 
58 บางเสด็จวิทยาคม ป่าโมก อ่างทอง 305 13 เล็ก 
59 โพธิ์ทองพิทยาคม โพธิ์ทอง อ่างทอง 295 21 เล็ก 
60 ราชสถิตย์วิทยา ไชโย อ่างทอง 284 13 เล็ก 
61 ริ้วหว้าวิทยาคม แสวงหา อ่างทอง 176 12 เล็ก 
62 วิเศษชัยชาญวิทยาคม วิเศษชัยชาญ อ่างทอง 129 7 เล็ก 
63 ไผ่วงวิทยา วิเศษชัยชาญ อ่างทอง 104 6 เล็ก 
64 โยธินบูรณะอ่างทอง เมืองอ่างทอง อ่างทอง 98 6 เล็ก 

รวมอ่างทอง 11,472 348  

รวมนักเรียนทั้งหมด 51,792 1,560  
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• ข้อมูลข้าราชการครูและบุคลากรสถานศึกษา 

ลำดับที ่ โรงเรียน / หน่วยงาน 
ครูผู้ช่วย/
ครู/ไม่มี

วิทยฐานะ 

ชำนาญ
การ 

ชำนาญ
การพิเศษ 

เชี่ยวชาญ 
รวม

ทั้งหมด 

1 ชัยนาทพิทยาคม 31 42 27  100 
2 อุลิตไพบูลย์ชนูปถัมภ ์ 15 5 19  39 
3 สาครพิทยาคม 3 9 14  26 
4 วัดสิงห ์ 17 2 16  35 
5 สรรพยาวิทยา 10 8 13 1 32 
6 บุญนาคพิทยาคม  3 11  14 
7 ชยานุกิจพิทยาคม 3 1 9  13 
8 คุรุประชาสรรค ์ 14 10 53 1 78 
9 ห้วยกรดวิทยา 8 5 14  27 

10 หันคาราษฎร์รังสฤษดิ ์ 17 4 11  32 
11 หันคาพิทยาคม 25 13 33 1 72 
12 ศรีสโมสรวิทยา 5 5 7  17 
13 เนินขามรัฐประชานุเคราะห ์ 2 1 16  19 

ชัยนาท 150 108 243 3 504 
14 โคกสำโรงวิทยา 15 27 46 1 89 
15 พิบูลวิทยาลัย 18 57 90 1 166 
16 โคกกะเทียมวิทยาลัย 4 8 41 1 54 
17 จุฬาภรณราชวิทยาลัย ลพบุร ี 10 26 20  56 
18 ดงตาลวิทยา 2 6 23  31 
19 พระนารายณ ์ 11 23 104 1 139 
20 บ้านข่อยวิทยา 6 2 4  12 
21 โคกตูมวิทยา 3 4 21  28 
22 ท่าวุ้งวิทยาคาร 4 11 24  39 
23 บ้านเบิกวิทยาคม 2 2 9  13 
24 บ้านหมี่วิทยา 21 31 33  85 
25 ปิยะบุตร ์ 4 14 21  39 
26 บ้านชีวิทยา 4 5 11  20 
27 พัฒนานิคม 32 17 20  69 
28 ชัยบาดาลวิทยา 29 27 60  116 
29 โคกสลุงวิทยา 8 4 6  18 
30 ชัยบาดาลพิทยาคม 27 7 10  44 
31 ขุนรามวิทยา 9 3 1  13 
32 เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ลพบุรี 11 3 3  17 
33 ท่าหลวงวิทยาคม 14 8 10  32 
34 สระโบสถ์วิทยาคาร 8 3 10  21 
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ลำดับที ่ โรงเรียน / หน่วยงาน 
ครูผู้ช่วย/
ครู/ไม่มี

วิทยฐานะ 

ชำนาญ
การ 

ชำนาญ
การพิเศษ 

เชี่ยวชาญ 
รวม

ทั้งหมด 

35 โคกเจรญิวิทยา 29 6 3  38 
36 ยางรากวิทยา 7 4 2  13 
37 ลำสนธิวิทยา 20 9 4  33 
38 หนองม่วงวิทยา 27 5 14  46 

ลพบุรี 325 312 590 4 1231 
39 ท่าช้างวิทยาคาร 3 6 19  28 
40 หัวไผ่วิทยาคม 2 1 10  13 
41 บางระจันวิทยา 10 13 29  52 
42 ค่ายบางระจันวิทยาคม  10 18  28 
43 พรหมบุรรีัชดาภเิษก 1 7 8  16 
44 อินทร์บุร ี 18 12 39  69 
45 สิงห์บุร ี 48 40 61 1 150 
46 ศรีศักดิส์ุวรรณวิทยา 6 9 11  26 
47 บ้านแป้งวิทยา 1 4 7  12 
48 ทองเอนวิทยา 5 6 5  16 
49 สิงหพาหุ(ประสานมติรอุปถัมภ์) 9 11 14  34 
50 ศรีวินิตวิทยาคม 3 2 10  15 

สิงห์บุรี 106 121 231 1 459 
51 ปาโมกข์วิทยาภมู ิ 15 4 13  32 
52 แสวงหาวิทยาคม 6 9 15  30 
53 วิเศษไชยชาญ(ตันติวิทยาภูมิ) 27 10 46  83 
54 อ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม 59 20 35  114 
55 ราชสถิตย์วิทยา 9 4 3  16 
56 บางเสด็จวิทยาคม 14 4 13  31 
57 โพธิ์ทองพิทยาคม 7 7 4  18 
58 วิเศษชัยชาญวิทยาคม 1 2 9  12 
59 ไผ่วงวิทยา 8 1 4  13 
60 สตรีอ่างทอง 51 35 59 1 146 
61 โยธินบูรณะ อ่างทอง 6 2 3  11 
62 โพธิ์ทอง(จินดามณี) 14 16 27  57 
63 ริ้วหว้าวิทยาคม 2 3 10  15 
64 สามโก้วิทยาคม 13 4 16  33 

อ่างทอง 232 121 257 1 611 
ผลรวมทั้งหมด 813 662 1,321 9 2,805 

 
ที่มา : ประมวลผลจากโปรแกรมระบบบริหารสถานศึกษา EMIS  ณ วันท่ี 16 มิ.ย. 59 
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• ข้อมูลบุคลากร 

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 5 โรงเรียนในสังกัด 64 โรงเรียน 
ตำแหน่ง จำนวน (คน) ตำแหน่ง จำนวน (คน) 

ผอ.สพม.5 1 ผอ.โรงเรียน 64 

รอง ผอ.สพม.5 5 รอง ผอ.โรงเรียน 77 
ศึกษานิเทศก์ 9 ครูผู้สอน 2,805 
บุคลากรทางการศึกษา 38 ค (2) 37 พนักงานราชการ 46 
ลูกจ้างชั่วคราว 9 ลูกจ้างประจำ 81 

รวม 61 รวม 3,073 
 
 
 

สรุปข้อมูลพื้นฐานสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 5 
 

▪ สถานศึกษา      64  แห่ง 

▪ นักเรียน 51,792 คน 

▪ ข้าราชการครู   2,946  คน 

▪ บุคลากรสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา      61  คน 

▪ พนักงานราชการและลูกจ้างประจำ      
ในสถานศึกษา 

  127  คน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

แผนพัฒนาการศึกษา ระยะ ๕ ป ี(พ.ศ.๒๕๖๐-๒๕๖๔)                              ฉบับทบทวน (พ.ศ. 2563 – 2565)  สพม. เขต ๕ 
13 

 
5.  ผลการดำเนินการจัดการศึกษา 
 ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 สำนักงานเขตพื้นที ่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 5 ได้บริหารและ จัด
การศึกษาขั้นพื้นฐาน  โดยยึดหลักการบริการทางการศึกษาให้แก่เด็กและเยาวชนทุกกลุ่มเป้าหมาย ครอบคลุมทั้ง
เด็กปกติ เด็กด้อยโอกาส เด็กพิการ และเด็กที่มีความสามารถพิเศษ ตั้งแต่ระดับมัธยมศึกษาตอนต้นจนถึงระดับ
มัธยมศึกษาตอนปลายอย่างทั่วถึงและมีคุณภาพ สอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาลกระทรวงศึกษาธิการ และ
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน การยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 5 กลุ่มสาระการเรียนรู้วิชาหลัก 
เพิ่มศักยภาพนักเรียนด้านคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี เป็นต้น สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาจัดทำ
โครงการและกำหนดเป้าหมายการปฏิบัติที่ชัดเจน รวมทั้งได้ดำเนินการอย่างเต็มความสามารถ ผลการดำเนินการ
สรุปสาระสำคัญ ดังนี้ 

ตารางท่ี 1 การเปรียบเทียบผลการทดสอบระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ปีการศึกษา 2558 กับค่าเฉลี่ยผล 
             การทดสอบระดับชาติขั้นพื้นฐานระดับสังกัด และระดับประเทศ ระดับช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 3  
กลุ่มสาระการเรียนรู ้ X สพม. 5 X สพฐ X ประเทศ (สพม.5.-สพฐ.) (สพม.5-ประเทศ) 
ภาษาไทย 42.24 42.89 42.64 -0.65 -0.40 
สังคมศึกษาศาสนาและวฒันธรรม 45.37 46.42 46.24 -1.05 -0.87 
ภาษาอังกฤษ 29.10 30.16 30.62 -1.06 -1.52 
คณิตศาสตร ์ 31.76 32.42 32.40 -0.66 -0.64 
วิทยาศาสตร ์ 36.75 37.88 37.63 -1.13 -0.88 
คะแนนเฉลี่ยรวม 5 กลุ่มสาระฯ 37.04 37.95 37.91 -0.91 -0.86 
        จากตารางที ่ 1 คะแนนการทดสอบระดับชาติขั ้นพื ้นฐานของสำนักงานเขตพื้นที ่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 5 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2558 พบว่าคะแนนเฉลี่ยกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา 
ศาสนาและวัฒนธรรมมากที่สุด (45.37) ส่วนกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศน้อยที่สุด (29.10) โดยมี
ค่าเฉลี่ย 5 กลุ่มสาระการเรียนรู้เท่ากับ 37.04 ซึ่งน้อยกว่าค่าเฉลี่ยระดับ สพฐ. และระดับประเทศ และเมื่อ
เปรียบเทียบคะแนนเฉลี่ยแต่ละกลุ่มสาระการเรียนรู้ทั้ง 5 กลุ่มสาระการเรียนรู้กับระดับ สพฐ. และระดับประเทศ
พบว่าทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ของ สพม. 5 น้อยกว่าค่าเฉลี่ยระดับ สพฐ และระดับประเทศ 

ตารางท่ี 2 การเปรียบเทียบผลการทดสอบระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ระดับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา           
  มัธยมศึกษา เขต 5 ระหว่างปีการศึกษา 2557 – 2558 ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 

กลุ่มสาระการเรียนรู ้ X 2558 X 2557 (58-57) 
ภาษาไทย 42.24 35.06 7.18 
สังคมศึกษาศาสนาและวฒันธรรม 45.37 46.35 -0.98 
ภาษาอังกฤษ 29.10 26.05 3.05 
คณิตศาสตร ์ 31.76 29.06 2.70 
วิทยาศาสตร ์ 36.75 38.44 -1.69 
คะแนนเฉลี่ยรวม 5 กลุ่มสาระฯ 37.04 34.99 2.05 

จากตารางที่ 2 คะแนนการทดสอบระดับชาติขั้นพื้นฐานของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา  
เขต 5 ปีการศึกษา 2558 ชั ้นมัธยมศึกษาปีที ่ 3 พบว่าค่าเฉลี ่ยคะแนนการทดสอบระดับชาติขั ้นพื ้นฐาน             
ปีการศึกษา 2558 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ) และ 
กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ มีค่าเฉลี่ยที่สูงขึ้นจากปีการศึกษา 2557  โดยกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยมี    
ค่าคะแนนความแตกต่างระหว่างปีการศึกษา 2558 และ ปีการศึกษา 2557 มากถึง 7.18 คะแนน โดยมีเพียง    
กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม และกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์  ที่มีค่าเฉลี่ยคะแนน
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การทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติขั้นพ้ืนฐานปีการศึกษา 2558 น้อยกว่าปีการศึกษา 2557 และในด้านคะแนน
รวม 5 กลุ่มสาระการเรียนรู้นั้นพบว่ามีค่าเฉลี่ยที่สูงขึ้นมากกว่าปีการศึกษา 2557 
ตารางท่ี 3 การเปรียบเทียบผลการทดสอบระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ปีการศึกษา 2558 กับค่าเฉลี่ย 
              ผลการทดสอบระดับชาติขั้นพื้นฐานระดับสังกัด และระดับประเทศ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6  

กลุ่มสาระการเรียนรู้ X สพม. 5 X สพฐ X ประเทศ (สพม.5.-สพฐ.) (สพม.5-ประเทศ) 
ภาษาไทย 49.42 49.95 49.36 -0.53 +0.06 
สังคมศึกษาศาสนาและวฒันธรรม 39.32 40.00 39.70 -0.68 -0.38 
ภาษาอังกฤษ 22.94 24.68 24.98 -1.74 -2.04 
คณิตศาสตร์ 25.65 26.65 26.59 -1.00 -0.94 
วิทยาศาสตร์ 33.18 33.55 33.40 -0.37 -0.22 
คะแนนเฉลี่ยรวม 5 กลุ่มสาระฯ 34.10 34.97 34.81 -0.87 -0.71 
  

จากตารางที่ 3  คะแนนการทดสอบระดับชาติขั้นพื้นฐานของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา 
เขต 5 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 พบว่าคะแนนกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยมากที่สุด (49.42) ส่วนกลุ่มสาระ     
การเรียนรู้ภาษาต่างประเทศน้อยที่สุด (22.94) โดยมีค่าเฉลี่ย 5 กลุ่มสาระการเรียนรู้เท่ากับ 34.10 ซึ่งน้อยกว่า
ค่าเฉลี่ยระดับ สพฐ. และระดับประเทศ และเม่ือเปรียบเทียบคะแนนเฉลี่ยรวมกับระดับ สพฐ. พบว่าทุกกลุ่มสาระ
การเรียนรู้ของ สพม. 5 น้อยกว่าค่าเฉลี่ยระดับ สพฐ และเมื่อเปรียบเทียบกับระดับประเทศพบว่า กลุ่มสาระ    
การเรียนรู้ภาษาไทยของ สพม. 5 เป็นกลุ่มสาระการเรียนรู้เดียวมีค่าเฉลี่ยสูงกว่าค่าเฉลี่ยระดับประเทศ 
 
ตารางที่ 4 การเปรียบเทียบผลการทดสอบระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ระดับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา 
              มัธยมศึกษา เขต 5  ระหว่างปีการศึกษา 2557 – 2558 ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 
 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ X 2558 X 2557 (58-57) 
ภาษาไทย 49.42 50.65 -1.23 
สังคมศึกษาศาสนาและวฒันธรรม 39.32 36.22 +3.10 
ภาษาอังกฤษ 22.94 22.11 +0.83 
คณิตศาสตร์ 25.65 21.24 +4.41 
วิทยาศาสตร์ 33.18 31.99 +1.19 
คะแนนเฉลี่ยรวม 5 กลุ่มสาระฯ 34.10 32.44 +1.66 

 
                จากตารางที ่ 4 คะแนนการทดสอบระดับชาติขั ้นพื ้นฐานของสำนักงานเขตพื ้นที ่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 5 ปีการศึกษา 2558 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 พบว่าค่าเฉลี่ยคะแนนการทดสอบระดับชาติ      ขั้น
พื้นฐาน ปีการศึกษา 2558 กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาศาสนา กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ     กลุ่ม
สาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ และกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์มีค่าเฉลี่ยที่สูงขึ ้นจากปีการศึกษา 2557 
ยกเว้นเพียงกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ซึ่งรวมทั้งคะแนนเฉลี่ยรวม 5 กลุ่มสาระการเรียนรู้ปีการศึกษา 2558 
ก็มีค่าเฉลี่ยที่สูงขึ้นจากปีการศึกษา 2557 

ที่มา : กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา สพม.5 
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ตารางท่ี 5 ผลการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสาม โรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา 
             มัธยมศึกษา เขต 5  ระหว่างป ี พ.ศ. 2554 - 2558 

ที ่ จังหวัด ปีท่ีประเมิน 
ผลการประเมิน สรุปผล 

ดีมาก ดี พอใช้ ควร
ปรับปรุง รับรอง ไม่รับรอง 

1 อ่างทอง 2554 - 2557 1 12 1 - 10 4 
2 ลพบุรี 2554 - 2558 1 22 2 - 22 3 
3 สิงห์บุรี 2554 - 2558 1 9 - - 9 3 
4 ชัยนาท 2554 - 2558 - 13 - - 13 - 

รวม 4  3 56 3 - 54 10 
ร้อยละ   4.69 89.06 6.25 - 84.38 15.63 

ที่มา : กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา สพม.5 

ตารางที่ 6 ผลการประเมินตามตัวชี้วัดตามแผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 และ พ.ศ. 2558  

                 ตามพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที ่ดี พ.ศ. 2546     
หมวด 8 การประเมินผลการปฏิบัติราชการ กำหนดให้ส่วนราชการดำเนินการประเมินผลการปฏิบัติราชการของ
ส่วนราชการ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 5 ได้ผลคะแนนการดำเนินงานตามตัวชี้วัดตาม
แผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 และ 2558  ดังนี้ 

• ระบบรายงานผลตัวชี้วัดตามแผนปฏิบัติราชการ หรือ ระบบ ARS (Action plan Report 
System) ทั้ง 5 กลยุทธ์ ดังนี้ 

 

กลยุทธ์ 
ค่าคะแนน 

ปี  2557 ปี 2558 
กลยุทธ์ที่ 1 4.47917 3.58048 
กลยุทธ์ที่ 2 3.75000 4.16398 
กลยุทธ์ที่ 3 3.88011 4.09677 
กลยุทธ์ที่ 4 5.00000 4.31429 
กลยุทธ์ที่ 5 4.44737  

ค่าคะแนนเฉลี่ย รวม 4.0053 4.36333 

 

• ระบบรายงานผลตัวชี้วัดตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ หรือ ระบบ KRS (KPI Report System) 
ทั้ง 2 มิต ิดังนี้ 

กลยุทธ์ 
ค่าคะแนนรายมิติ 

ปี  2557 ปี 2558 เพิ่ม ลด 
มิติภายนอก 3.96736 4.56635 0.59899 
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มิติภายใน 4.27713 4.12000 -0.15713 
ค่าคะแนนเฉลี่ย รวม 4.40912 3.56527 -0.84385 

• ผลการติดตามและประเมินผล การดำเนินงานตามจุดเน้น  ปีงบประมาณ พ.ศ. 2558   
▪ จุดเน้นด้านการพัฒนาผู้เรียน จำแนกตามตัวช้ีวัด 

1. ค่าเฉลี่ยร้อยละของผู้เรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ด้านความสามารถทางภาษา ด้านคำนวณ และ 
ด้านการใช้เหตุผลเพ่ิมข้ึน ไม่น้อยกว่าร้อยละ 3 
       2. ค่าเฉลี่ยร้อยละของผู้เรียนชั้นประถมศึกษาปีที่  6 มัธยมศึกษาปีที่ 3 และมัธยมศึกษาปีที่ 6 ของ
ผลการทดสอบระดับชาติ O-NET กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ สังคมศึกษา ศาสนา 
และวัฒนธรรม โดยรวมเพ่ิมข้ึนไม่น้อยกว่าร้อยละ 3     
                3.  ผลการทดสอบระดับชาติ (O-NET) กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ(ภาษาอังกฤษ) ของ
ผู้เรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 จำแนกตามระดับ (โรงเรียนที่มีความพร้อม  
สูงเพิ่มขึ้นไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 พร้อมปานกลางเพ่ิมข้ึนร้อยละ 3 – 5  และพร้อมน้อย เพ่ิมข้ึนร้อยละ 2 – 5) 
       4. ผู้เรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ที่มีความสามารถด้านทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษ  ตามมาตรฐาน
ที่กำหนด จำแนกตามระดับสถานศึกษาและตัวชี้วัด (โรงเรียนที่มีความพร้อมสูงร้อยละ 80 พร้อมปานกลางร้อยละ 50 
และพร้อมน้อยร้อยละ 30)  
                5. ระดับความสำเร็จการดำเนินกิจกรรมให้ผู้เรียนมีค่านิยมหลักของคนไทย 12 ประการครบทุกตัว
สอดคล้อง ตามช่วงวัย   
                6. ระดับร้อยละ 80 ของเด็กที่มีความต้องการพิเศษผ่านการพัฒนาศักยภาพเป็นรายบุคคล  

▪ จุดเน้นด้านครูและบุคลากรทางการศึกษา จำแนกตามตัวชี้วัด 
1. ร้อยละของครูและบุคลากรทางการศึกษาที่มี ID Plan รับการสนับสนุนงบประมาณในการพัฒนา 

ตนเองอย่างน้อยปีละ 2 ครั้ง   
                2.  ร้อยละของครูผู้สอนกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ) ที่ได้รับการส่งเสริม
ให้มีสมรรถนะภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร        
      3.  ครูและบุคลากรทางการศึกษาที่มีผลการปฏิบัติงานเชิงประจักษ์ตามเกณฑ์ได้รับการยกย่อง     
เชิดชูเกียรติทุกคน 

              สรุป ผลการติดตามและประเมินผลการดำเนินงานตามจุดเน้นระยะที่ 2 สพฐ.ของสำนักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558 ในภาพรวม ทั้งด้าน การพัฒนาผู้เรียนและด้านครูและบุคลากร
ทางการศึกษา มีค่าเฉลี่ยรวมทั้ง 2 ด้าน เป็น  2.50 
 

ที่มา : รายงานผลการติดตามและประเมินผลการดำเนินงานตามจุดเน้น ระยะที่ 2 สพฐ. ปีงบประมาณ พ.ศ. 2558   
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• ผลการดำเนินงานตามจุดเน้น โดยใช้รูปแบบบริหาร 3 H ประจำปีการศึกษา 2558 
                 สรุปการรายงานผลการดำเนินงานตามจุดเน้นของสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 5 
โดยใช้รูปแบบบริหาร 3H  เพ่ือพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพ้ืนฐานและมาตรฐานระดับ
สากล และพัฒนาครู ผู้บริหารและบุคลากรทางการศึกษาให้มีคุณภาพตามสมรรถนะและมาตรฐานวิชาชีพ 
 1. การดำเนินงานของโรงเรียนตามจุดเน้นสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 5 (3H)  
อยู่ในระดับ มาก ( X̅=3.39) เมื่อพิจารณาเป็นรายประเด็น การดำเนินงานของโรงเรียน ประเด็น ด้านบุคลากรดี 
มีการปฏิบัติ อยู่ในระดับ มากที่สุด (X̅=3.63) ประเด็นด้านองค์กรเด่น และด้านนักเรียนดัง มีการปฏิบัติ อยู่ใน
ระดับ มาก (X̅=3.36 และ X̅=3.17) 
 2. การดำเนินงานของโรงเรียนตามจุดเน้นสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 5 (3H)  
ประเด็น ด้านนักเรียนดัง ปฏิบัติอยู่ในระดับ มาก (X̅=3.17) เมื่อพิจารณาเป็นรายประเด็นการดำเนินงานของ
โรงเรียนตามจุดเน้นสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 5 มีประเด็นที่ปฏิบัติอยู่ในระดับ มากที่สุด 
(X̅=3.52 - 3.78) ได้แก่ ผู้เรียนทุกคนมีความสามารถในการใช้เทคโนโลยี เพื่อการเรียนรู้  ผู้เรียนทุกคนปฏิบัติ
ตามค่านิยม หลักของคนไทย 12 ประการและมีคุณลักษณะ ที่พึงประสงค์ 8 ประการ ตามหลักสูตร  ผู้เรียนทุกคน 
มีทักษะ ด้านศิลปะ ดนตรีกีฬา และ อาชีพ อย่างน้อยด้านละ 1 ประเภท/รายการ และเด็กด้อยโอกาสได้รับโอกาส
ทางการศึกษาที่มีคุณภาพตามมาตรฐานการเรียนรู้ของหลักสูตร และอัตลักษณ์แห่งตน ประเด็นที่ปฏิบัติอยู่ในระดับ 
มาก (X̅=2.54 - 3.48) ได้แก่นักเรียนชั้น ม.6 มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ผลการประเมิน O-NET 5 กลุ่มสาระ
เพ่ิมข้ึนจากเดิม ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 3  ผู้เรียนทุกคนมีทักษะและความสามารถในการ สื่อสารภาษา อังกฤษ และ/
หรือภาษาต่างประเทศที่ 2 อีกอย่างน้อย 1 ภาษา ผู้เรียนทุกคนมีทักษะในการอ่าน และเขียนในระดับ อ่านคล่อง 
เขียนคล่อง  ผู้เรียนมีทักษะการคิดวิเคราะห์สังเคราะห์ วิจารณญาณ มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ สามารถ           ใช้
ความคิด ในระดับสูง ไม่ต่ำกว่า ร้อยละ 80 ผู้เรียนทุกคนมีทักษะชีวิต 4 องค์ประกอบ เด็กพิการได้รับการพัฒนา
ศักยภาพเป็นรายบุคคลด้วยรูปแบบที่หลากหลาย นักเรียนที่มีความสามารถพิเศษได้รับการส่งเสริมให้มีความเป็น
เลิศด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีพื้นฐานทางวิศวกรรมศาสตร์ คณิตศาสตร์ ภาษา กีฬา ดนตรี และศิลปะ และเด็กกลุ่ม
ที่ต้องการการคุ้มครองและช่วยเหลือ เป็นกรณีพิเศษ ได้รับการคุ้มครองและช่วยเหลือ เยียวยา ด้วยรูปแบบที่
หลากหลาย สำหรับประเด็นที่ปฏิบัติอยู่ในระดับ น้อย (X̅=2.48) ได้แก่ นักเรียนชั้น ม. 3 มีผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียน ผลการประเมิน  O-NET 5 กลุ่มสาระเพิ่มขึ้นจาก เดิมไม่น้อยกว่าร้อยละ 3  และนักเรียนที่เรียนภายใต้การ
จัดการศึกษาโดย ครอบครัว  สถานประกอบการ บุคคล องค์กร วิชาชีพ องค์กรเอกชน องค์กรชุมชน และองค์กร 
สังคมอ่ืน และการศึกษาทางเลือกได้รับการพัฒนาอย่างมีคุณภาพตามมาตรฐาน 
 3. การดำเนินงานของโรงเรียนตามจุดเน้นสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 5 (3H)  
ประเด็น ด้านบุคลากรดี ปฏิบัติอยู่ในระดับ มากที่สุด (X̅=3.63) เมื่อพิจารณาเป็นรายประเด็นการดำเนินงานของ
โรงเรียนตามจุดเน้นสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 5 มีประเด็นที่ปฏิบัติอยู่ในระดับ มากที่สุด 
(X̅=3.53 - 3.89) ทุกข้อ ยกเว้นครูสามารถใช้ภาษาอังกฤษในการสื่อสาร  ในระดับ A1 สำหรับครูทั่วไป และ B2 
สำหรับครูผู้สอน ภาษาอังกฤษตามมาตรฐาน CEFR ปฏิบัติอยู่ในระดับ มาก (X̅=2.55) 
 4. การดำเนินงานของโรงเรียนตามจุดเน้นสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 5 (3H)  
ประเด็น ด้านองค์กรเด่น ปฏิบัติอยู่ในระดับ มาก (X̅=3.36) เมื่อพิจารณาเป็นรายประเด็นการดำเนินงานของ
โรงเรียนตามจุดเน้นสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 5 มีประเด็นที่ปฏิบัติอยู่ในระดับ มากที่สุด 
(X̅=3.55 - 3.79) ได้แก่ สถานศึกษามีการดำเนินการนิเทศภายในอย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง สถานศึกษา
จัดการเรียนการสอนโดยใช้ภูมิปัญญา ท้องถิ่นและแหล่งเรียนรู้ภายนอก  สถานศึกษามีระบบประกันคุณภาพ
ภายในที่เข้มแข็งและผ่านการประเมินภายนอกรอบสาม  สถานศึกษามีระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนที่ได้มาตรฐาน
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โดยมีการดำเนินงานตามองค์ประกอบของงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน  สถานศึกษามีการพัฒนาด้านกายภาพ
ให้มีความสะอาด เรียบร้อย ร่มรื่น สวยงาม และปลอดภัย  และสถานศึกษาจัดกิจกรรมส่งเสริมให้ผู้เรียนมี ค่านิยม
หลักของคนไทย 12 ประการ คุณลักษณะอันพึงประสงค์  8 ประการ สมรรถนะสำคัญตามหลักสูตร 5 ประการ  
และประเด็นที่ปฏิบัติอยู่ในระดับ มาก (X̅=2.84 - 3.47)  ได้แก่ สถานศึกษาจัดหลักสูตรสถานศึกษาเทียบเคียง
กับหลักสูตรมาตรฐานสากล สถานศึกษามีภาคีเครือข่ายร่วมพัฒนาคุณภาพการศึกษาและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ใน
ระดับท้องถิ่น ระดับเขต ระดับประเทศ และระหว่างประเทศไม่น้อยกว่า 2 ระดับ   มีระบบฐานข้อมูลสารสนเทศ
เด็กท่ีมีความต้องการพิเศษได้รับการส่งเสริมและพัฒนาเต็มศักยภาพเป็นรายบุคคล  สถานศึกษามีแหล่งเรียนรู้และ
ห้องสมุดตามมาตรฐาน 3 ดี ที่เอื้อต่อการเรียนรู้ครบทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้  สถานศึกษามีการจัดบริการแนะแนว
ที่ได้มาตรฐานการแนะแนว  การลดอัตราการออกกลางคันของนักเรียน  เป็น “๐” สถานศึกษามีการด่าเนินการ
แก้ไขนักเรียนให้ ปลอด ๐, ร, มส. ตามระเบียบการวัดและประเมินผล  และสถานศึกษามีการสร้างจิตสำนึก และ
วินัยในการจัดการขยะมูลฝอยให้แก่ผู้เรียนโดยให้มีการปฏิบัติเป็นรูปธรรมจนเป็นนิสัย  
หมายเหตุ  วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติ ค่าเฉลี่ย ( �̅�) และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) 

6. แผนผังการบริหารจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 5 
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ส่วนที่ 2 
นโยบายด้านการศึกษา 

 

• นโยบายรัฐบาลด้านการศึกษา ปฏิรูปการศึกษาเพ่ืออนาคตประเทศไทยมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน  
           ฯพณฯ นายกรัฐมนตรี พลเอกประยุทธ์ จนัทร์โอชา กำหนดนโยบายด้านการศึกษา ดังนี้ 

1. พัฒนาคุณภาพผู้เรียนและส่งเสริมการเรียนรู้  
▪ ปลูกฝังค่านิยม ๑๒ ประการ บนฐานหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  
▪ ปลูกฝังให้เด็กรักและภูมิใจในความเป็นไทย รู้จักประวัติศาสตร์ชาติไทย และหน้าที่     

ความเป็นพลเมืองที่ดี 
▪ ยึดเด็กเป็นศูนย์กลางของการพัฒนา มุ่งเน้นการอ่านออก เขียนได้ คิดเป็น มองเห็นอนาคต 
▪ ปรับหลักสูตรทุกระดับชั้นให้มีความต่อเนื่องกัน มุ่งเน้นการศึกษาเพ่ือการมีงานทำ 
▪ ลดจำนวนรายวิชาอย่างเหมาะสมกับวัย 

2. ลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษาและยกระดับมาตรฐานการศึกษา  
▪ สร้างโอกาสให้เข้าถึงบริการทางการเงินเพ่ือการศึกษาให้มากข้ึน  
▪ สร้างคนเพื่อส่งเสริมระบบเศรษฐกิจในภูมิภาคและพ้ืนที่ของตนเอง  
▪ สร้างความทัดเทียมทางการศึกษา โดยจัดการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม และสื่อดิจิทัล  
▪ สร้างโอกาสให้เด็กด้อยโอกาสทุกกลุ่มเข้าถึงการจัดบริการการศึกษา 

3. ขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาทั้งระบบ  
▪ แต่งตั้งคณะกรรมการนโยบายและพัฒนาการศึกษา เพ่ือขับเคลื่อนการพัฒนาการศึกษา  

ยกระดับคุณภาพการศึกษา และวางรากฐานการปฏิรูปการศึกษาทั้งระบบ 
4. พัฒนาครู  

▪ สร้างกระบวนการเรียนรู้อย่างมีคุณค่าให้เกิดคุณภาพต่อตัวเด็กอย่างแท้จริง  
▪ สร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างครู ผู้ปกครอง และเด็ก เพ่ือให้เด็กเรียนรู้อย่างมีความสุข  
▪ วางแผนผลิตและพัฒนาครูอย่างเป็นระบบ  
▪ แก้ไขปัญหาหนี้สินครู 

5. ผลิตและพัฒนากำลังคนเพื่อรองรับการพัฒนาประเทศ  
▪ บูรณาการการศึกษาท้ังระบบให้เกิดประโยชน์สูงสุดในการผลิตและพัฒนากำลังคน  
▪ ผลิตกำลังคนสายอาชีพให้สอดคล้องกับความต้องการของตลาดแรงงาน สอดรับกับทิศทาง    

การพัฒนาประเทศ และท้องถิ่น  
▪ ปรับภาพลักษณ์อาชีวศึกษาให้เป็นที่นิยม  
▪ ปฏิรูปการอุดมศึกษาในการวางแผนผลิตกำลังคน เน้นความเข้มแข็งทางวิชาการและวิชาชีพ  
▪ ส่งเสริมการวิจัยและพัฒนานวัตกรรมในทุกระดับการศึกษา 

6. เตรียมความพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียน  
▪ พัฒนากำลังคนให้เป็นแรงงานที่มีฝีมือ สามารถทำงานได้ทั้งในและต่างประเทศ  
▪ เพ่ิมคุณวุฒิให้กบัแรงงานไทย  
▪ พัฒนาความชำนาญในการประกอบอาชีพ การใช้เทคโนโลยี และการใช้ทักษะ 

ภาษาต่างประเทศ ให้กับกำลังคน 
▪ ส่งเสริมใหป้ระชาชนเรียนรู้ภาษา ขนบธรรมเนียมประเพณีและวัฒนธรรมของประเทศเพ่ือนบ้าน 
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7. ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนในการจัดการศึกษาและส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต  
▪ ส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนของสังคมรวมตัวกันเป็นเครือข่ายและมีส่วนรับผิดชอบในการจัด 

การศึกษา  
▪ ส่งเสริมแหล่งการเรียนรู้ผ่านแหล่งการเรียนรู้ต่าง ๆ เช่น พิพิธภัณฑ์  
▪ ส่งเสริมให้ปราชญ์ชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมในการถ่ายทอดความรู้  

8. ส่งเสริมระบบธรรมาภิบาลในวงการศึกษา  
▪ สร้างคน สร้างสังคม และสร้างชาติให้ต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น 

 

• นโยบายด้านการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ  
พลเอก ดาวน์พงษ์ รัตนสุวรรณ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ได้แถลงนโยบายด้านการศึกษา   

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 27 สิงหาคม 2558 โดยมีจุดเน้นและแนวทาในการขับเคลื่อนนโยบาย 2 ส่วน ดังนี ้
1. กระแสพระราชดำรัสเกี่ยวกับการปฏิรูปการศึกษาของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 

  “ให้ครูรักเด็กและเด็กรักครู” 
  “ให้ครูสอนเด็กให้มีน้ำใจต่อเพ่ือ ไม่ให้แข่งขัน แต่ให้แข่งกับตัวเอง” 
  “ให้เด็กที่เรียนเก่งกว่าช่วยสอนเพื่อนที่เรียนช้ากว่า” 
  “ให้ครูจัดกิจกรรมให้เด็กทำร่วมกัน เพ่ือให้เห็นคุณค่าของความสามัคคี” 

2. นโยบายนายกรัฐมนตรี พลเอกประยุทธ์  จันทร์โอชา 10 ข้อ 
  การขับเคลื่อนการดำเนินงานขององค์กรหลัก และหน่วยงานทางการศึกษาสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ 

ที่ต้องสอดคล้องและขยายผลตามแนวนโยบายของเดือนกันยายน  2559 ให้มากที่สุด ส่วนที่เหลือส่งตอให้รัฐบาล 
1) ทำให้เร็ว มีผลสัมฤทธิ์ภายในเดือนกันยายน  2559 ให้มากท่ีสุด ส่วนที่เหลือส่งต่อให้รัฐบาล 
2) ประชาชน สังคมพึงพอใจ ประเทศได้คนมีคุณภาพ 
3) ปรับลดภาระงานที่ไม่จำเป็นของกระทรวงศึกษาธิการลง 
4) เร่งปรับหลักสูตร / ตำรา แต่ละกลุ่มให้เหมาะสม การพิมพ์ตำราต้องคุ้มค่าราคา 
5) ผลิตคนให้ทันกับความต้องการของประเทศ จบแล้วต้องมีงานทำ สามารถเข้าทำงานใน

ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (Asean Economic Community : AEC) ให้ทันปี 2558 เพ่ือ
ช่วยแก้ปัญหาว่างงานและปัญหาสังคมได้ 

6) ปรับหลักสูตรการเรียนการสอนที่ทำให้เด็ก ครู ผู้ปกครองมีความสุข 
7) ใช้สื่อการเรียนการสอน กระตุ้นผู้เรียนเพ่ือสร้างแรงจูงใจในการเรียนรู้ให้กับเด็ก 
8) ลดความเหลื่อมล้ำ จัดการศึกษาให้ทั่วถึง เท่าเทียม และมีคุณภาพ 
9) นำระบบ ICT เข้ามาใช้จัดการเรียนรู้อย่างเป็นรูปธรรมและกว้างขวาง 
10)  การเรียนไม่ใช่เพ่ือการสอบ แต่เรียนให้ได้ทักษะชีวิต สามารถอยู่ในยุคโลกไร้พรมแดน 
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 กระทรวงศึกษาธ ิการได ้กำหนด จุดเน้น 6 ยุทธศาสตร์ เพื ่อเป็นแนวทางการดำเนินงานของ

กระทรวงศึกษาธิการ (21 มีนาคม 2559)  ดังนี้ 
1. จุดเน้นด้านหลักสูตรและกระบวนการเรียนรู้  
     เพื่อแก้โจทย์เด็กเรียนมาก ไม่มีความสุขและผลสัมฤทธิ์ต่ำ โดยใช้เป็นแนวทางการปฏิรูปหลักสูตร

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา การตั้งกรมวิชาการ 
โครงการลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้ STEM Education กระบวนการ BBL ทวิศึกษา การจัดทำมาตรฐานภาษาอังกฤษ 
Boot - camp เป็นต้น 

2. จุดเน้นด้านครูและบุคลากรทางการศึกษา 
     เพ่ือแก้ปัญหาครูไม่ครบชั้น สอนไม่ตรงเอก ภาระงานเยอะ ขาดขวัญและกำลังใจ โดยมีแนวทาง

ดำเนินงาน อาทิ โครงการคุรุทายาท ทุนครูระดับอุดมศึกษา ราชภัฏเป็นเลิศ (ด้านครู) มหาวิทยาลัยพี่เลี้ยง    
พัฒนาครูช่วงปิดภาคเรียน ปรับปรุงเกณฑ์ประเมินวิทยฐานะ ปรับปรุงบ้านพักครู เป็นต้น 

3. จุดเน้นด้านพัฒนากำลังคนและงานวิจัยท่ีสอดคล้องกับความต้องการของประเทศ 
     เพื่อส่งเสริมการผลิตบัณฑิตในสาขาวิชาที่เป็นความต้องการของประเทศ ยกระดับมาตรฐานฝีมือ 

แก้ปัญหาขาดแคลนกำลังแรงงานสายวิชาชีพ และงานวิจัยที่ไม่สามารถนำไปใช้ได้จริง โดยใช้แนวทางการสร้าง
ค่านิยมอาชีวศึกษา ทุนการศึกษาด้านวิชาชีพ ทวิศึกษา ทวิภาคี อาชีวศึกษาสู่สากล ปรับเกณฑ์การสรรหาและ
บรรจุครูอาชีวศึกษาและอุดมศึกษาที่เป็นเลิศ ทุนให้ยืมสาขาขาดแคลน เช่นภาษาอังกฤษ เป็นต้น    

4. จุดเน้นด้านการทดสอบ การประเมิน การประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา  
     เพื ่อส่งเสริมการประเมินครู การศึกษาต่อในแต่ละระดับ การประเมินผลสัมฤทธิ ์ผ ู ้เร ียนและ

สถานศึกษา โดยการสร้างกรอบมาตรฐานการประเมิน กำหนดแนวทางการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อใน
ระดับอุดมศึกษา การทดสอบผ่านหรือซ้ำชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 
พัฒนาแบบทดสอบการศึกษามาตรฐานระดับชาติ สร้างเครื่องมือระบบวิธีประเมินหรือประกันคุณภาพ เป็นต้น 

5. จุดเน้นด้าน ICT เพื่อการศึกษา  
     เพื่อปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐาน พัฒนาระบบฐานข้อมูล และระบบการจัดการเนื้อหาสาระ หรือ     

องค์ความรู้ โดยใช้แนวทางการจัดทำแผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา และแผนแม่บทเทคโนโลยี
สารสนเทศเพ่ือการบริหารงาน มีการบูรณาการงบประมาณ ICT และ โครงการ DLTV เป็นต้น  

6. จุดเน้นด้านการบริหารจัดการ 
    เพ่ือให้มีระบบงบประมาณที่สอดคล้องกับการดำเนินงาน การกำกับดูแลที่มีประสิทธิภาพ มีการบูรณาการ 

และกระจายอำนาจ โดยใช้แนวทางของระบบคูปองเพื่อการศึกษา การจัดสรรงบประมาณตามกรอบปฏิรูป
การศึกษา จัดกลุ่ม Cluster การปรับโครงสร้าง และปรับปรุงระเบียบในการเข้าสู่ตำแหน่งและความก้าวหน้า     
ในตำแหน่งผู้บริหารในพ้ืนที่ 
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• นโยบายสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
  หัวใจสำคัญของการจัดการศึกษาข้ันพื้นฐาน คือ การสร้างและพัฒนาคนไทยเพื่ออนาคตของประเทศ  

สร้างคนไทยให้เป็นคนดีและคนเก่ง มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ตามค่านิยมหลักของคนไทย ๑๒ ประการ        มี
ความเข้มแข็งทั้งร่างกายและจิตใจ เน้นการอ่านออก เขียนได้ คิดวิเคราะห์เป็น สามารถสร้าง วิสัยทัศน์และ
วางแผนอนาคตที่ดีของตนเองได้ รวมถึงรักษาขนบธรรมเนียมประเพณีอันดีงามของคนไทย และ คำนึงถึง
ประโยชน์ส่วนรวมและประเทศชาติเป็นหลัก สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน โดยความเห็นชอบ 
ของคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน จึงกำหนดนโยบายของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ ดังนี้ 

  ๑. เร่งรัดปฏิรูปการศึกษาขั้นพื้นฐาน ให้มีการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงระบบและกระบวนการการจัด
การศึกษาขั้นพ้ืนฐานทั้งระบบให้มีประสิทธิภาพ ทันสมัย ทันเหตุการณ์ ทันโลก ให้สำเร็จอย่างเป็นรูปธรรม 
            ๒. เร่งพัฒนาความแข็งแกร่งทางการศึกษา ให้ผู ้เรียนทุกระดับทุกประเภท รวมถึง เด็กพิการและ      
ด้อยโอกาส มีความรู้ และทักษะแห่งโลกยุคใหม่ควบคู่กันไป โดยเฉพาะทักษะการอ่าน การเขียน และการคิด 
เพ่ือให้มีความพร้อมเข้าสู่การศึกษาดับสูง และโลกของการทำงาน 
             3. เร่งปรับระบบสนับสนุนการจัดการศึกษาที่สอดคล้องไปในทิศทางเดียวกัน มีการประสานสัมพันธ์กับ
เนื้อหา ทักษะ และกระบวนการเรียนการสอนประกอบไปด้วยมาตรฐานและการประเมินหลักสูตร และการสอน 
การพัฒนาทางวิชาชีพและสภาพแวดล้อมการเรียนรู้ 
             ๔. ยกระดับความแข็งแกร่งมาตรฐานวิชาชีพครูและผู้บริหารสถานศึกษาให้ครูเป็นผู้ที่มีความสามารถ
และทักษะที่เหมาะสมกับการพัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียน ผู้บริหารสถานศึกษา มีความสามารถ ในการบริหาร
จัดการ และเป็นผู้นำทางวิชาการ ครูและผู้บริหารสถานศึกษาประพฤติตนเป็นแบบอย่างที่ดีแก่ผู้เรียน สร้างความ
มั่นใจและไว้วางใจ ส่งเสริมให้รับผิดชอบต่อผลที่เกิดกับนักเรียนที่สอดคล้องกับวิชาชีพ 

  ๕. เร่งสร้างระบบให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา เป็นองค์กรคุณภาพที่แข็งแกร่ง และมีประสิทธิภาพ 
เพ่ือการให้บริการที่ดีมีความสามารถรับผิดชอบการจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐานที่มีคุณภาพและมาตรฐานได้เป็นอย่างดี 

  6. เร่งรัดปรับปรุงโรงเรียนให้เป็นองค์กรที่มีความเข้มแข็ง มีแรงบันดาลใจ  มีวิสัยทัศน์ในการจัด
การศึกษาข้ันพ้ืนฐานที่ชัดเจน เป็นสถานศึกษาคุณภาพและมีประสิทธิภาพ ที่สามารถจัดการเรียนการสอนอย่างมี
คุณภาพและได้มาตรฐานระดับสากล 

 7. สร้างระบบการควบคุมการจัดการการเปลี่ยนแปลงทางการศึกษา ที่มีข้อมูลสารสนเทศและข่าวสาร 
เกี่ยวกับกระบวนการเรียนการสอนอย่างพร้อมบริบูรณ์ และมีนโยบายการติดตามประเมินผลอย่างเป็นรูปธรรม 

 8. สร้างวัฒนธรรมใหม่ในการทำงานให้มีประสิทธิภาพ เพ่ือการให้บริการที่ดี ทั้งส่วนกลางและ        ส่วน
ภูมิภาค เร่งรัดการกระจายอำนาจและความรับผิดชอบ ส่งเสริมการพัฒนาเชิงพื้นที่ที่ทุกภาคส่วนเข้ามามีส่วนร่วม 
ปรับปรุงระบบของโรงเรียนให้เป็นแบบร่วมคิดร่วมทำ การมีส่วนร่วมและการประสานงาน  สามารถใช้เครือข่าย
การพัฒนาการศึกษาระหว่างโรงเรียนกับโรงเรียน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น องค์กรวิชาชีพ กลุ่มบุคคล องค์กร
เอกชน องค์กรชุมชน และองค์กรสังคมอ่ืน 

 9. เร่งปรับระบบการบริหารงานบุคคล มุ่งเน้นความถูกต้อง เหมาะสม เป็นธรรม ปราศจากคอร์รัปชั่น ให้
เป็นปัจจัยหนุนในการเสริมสร้างคุณภาพและประสิทธิภาพ ขวัญและกำลงใจ สร้างภาวะจูงใจแรงบันดาลใจ และ
ความรับผิดชอบในความสำเร็จตามภาระหน้าที่ 

 10.  มุ่งสร้างพลเมืองดีที่ตื่นตัวและอยู่ร่วมกับผู้อื่นในสังคมพหุวัฒนธรรมได้ และทำให้การศึกษานำการ
แก้ปัญหาสำคัญของสังคม รวมทั้งปัญหาการคอร์รัปชั่น 
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 11.  ทุ่มเทมาตรการเพื่อยกระดับคุณภาพาสถานศึกษาที่พัฒนาล้าหลัง และโรงเรียนขนาดเล็กที่ไม่ได้
คุณภาพ เพ่ือไม่ให้ผู้เรียนต้องเสียโอกาสได้รับการศึกษาที่มีคุณภาพ 

• นโยบายการพัฒนาการศึกษา ระดับภาค (กลุ่มจงัหวัดภาคกลางตอนบน ๒)  
พ.ศ.๒๕๖๐ – ๒๕๖4 

             การพัฒนาการศึกษากลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน ๒ (พ.ศ.๒๕๖๐ – ๒๕๖4) มุ่งเน้นพัฒนาประชาชน
ทั้งปวงในพื้นท่ีให้ได้รับโอกาสเท่าเทียมกันที่จะรับการศึกษาขั้นพ้ืนฐานอย่างทั่วถึง และตอบสนองปัญหาและความ
ต้องการของสังคมในด้านคุณภาพการศึกษา และคุณภาพมาตรฐานการบริหารจัดการศึกษาของสถานศึกษา สร้าง
ความเชื่อมั่นแก่สังคมและชุมชนว่า สามารถพัฒนาเยาวชนให้เป็นคนที่มีความรู้ มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ และมี
คุณธรรม พ่ึงพาตนเองได้ มีทักษะที่สำคัญสำหรับศตวรรษที่ 21 อย่างรอบด้านเพื่อเป็นทุนไว้สร้างงาน สร้างรายได้ 
และพร้อมรับการเปลี่ยนแปลงของบริบท และการพัฒนาของพื้นที่กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน 2 และประเทศ 
เพื่อให้การจัดการศึกษาสามรถนำพาการพัฒนาท้องถิ ่นและประเทศไปสู่การพัฒนาที่ยั ่งยืนได้ จึงได้กำหนด       
ทิศทางการพัฒนาการศึกษากลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน 2 ไว้ดังนี้ 
 

วิสัยทัศน์ (VISION) 
  “จัดและพัฒนาคุณภาพการศึกษาให้ประชาชน ได้รับการศึกษาข้ันพื้นฐานอย่างทั่วถึง ครบถ้วน เหมาะสม 
และได้รับการพัฒนาทักษะที่สำคัญ สำหรับศตวรรษที่ 21 อย่างรอบด้าน” 
 

พันธกิจ (MISSION) 
1. มุ่งเสริมสร้างความพร้อมในการจัดการศึกษาอย่างมีคุณภาพของสถานศึกษา  ของครู หลักสูตร

กระบวนการจดกิจกรรมการเรียนรู้ การวัดและประเมินผล รวมทั้งสื่อและเทคโนโลยีเพ่ือการเรียนรู้ 
2. มุ่งจัดและประสานความร่วมมือในการจัดการศึกษาเพื่อให้เด็กละเยาวชนทุกคนได้รับการศึกษาและ

ได้รับการดูแลช่วยเหลือจนจบการศึกษาข้ันพื้นฐาน 
3. มุ่งพัฒนาการศึกษาเชิงสร้างสรรค์ ที่เน้นการพัฒนาและใช้ทักษะด้านการคิด วิเคราะห์  สร้างสรรค์

เป็นแกนในการขับเคลื่อนและพัฒนาทักษะที่สำคัญในศตวรรษท่ี 21 
4. ใช้กระบวนการเสริมสร้างวัฒนธรรมเป็นแนวทางสำคัญในการขับเคลื่อนคุณภาพการศึกษา          ทั้ง

วัฒนธรรมการบริหาร การจัดกระบวนการเรียนรู้ กระบวนการพัฒนาคุณธรรมและค่านิยม        ที่
พึงประสงค์ และแนวปฏิบัติในการอยู่ร่วมกันในสถานศึกษา 

 

เป้าประสงค์ (GOALS) 
๑. เยาวชนวัยเรียนทุกคนได้รับการศึกษาขั้นพื้นฐานที่มีคุณภาพ  และประชาชนได้รับการส่งเสริม     

การเรียนรู้ที่เหมาะสมกับการดำเนินชีวิต 
๒. ผู้เรียนมีทักษะที่จำเป็นสำหรับสังคมโลกที่มีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลาโดยเฉพาะทักษะการคิด

วิเคราะห์สร้างสรรค์ การสื่อสาร การใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่ มีวินัย ซื่อสัตย์ รับผิดชอบ พึ่งพาตนเอง 
ร่วมมือ ช่วยเหลือผู้อื ่น รู ้จักหน้าที่  และเป็นคนดีของสังคม และมีทักษะสามารถประกอบอาชีพ       
ที่เหมาะสมกับสังคมท่ีเปลี่ยนแปลง 

๓. ครู นักเรียนและประชาชนพึงพอใจต่อการจัดการศึกษา 
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ตัวช้ีวัด (KPI) 
1. ประชาชนในวัยเรียนได้รับการศึกษาข้ันพื้นฐานร้อยละ 100 
2. คะแนนเฉลี่ย O-Net ทุกระดับสูงกว่าค่าเฉลี่ยประเทศ และมีลำดับการเปรียบเทียบระดับภาคท่ีสูงขึ้น 
3. มีคะแนนเฉลี่ยการทดสอบ PISA สูงกว่าค่าเฉลี่ยประเทศ และมีลำดับการเปรียบเทียบระดับภาคที่สูงขึ้น 
4. ผู้สำเร็จการศึกษาสายอาชีพ  มีงานทำร้อยละ 100  
5. ครู นักเรียน นักศึกษา และประชาชนมีความพึงพอใจต่อคุณลักษณะของผู้เรียนไม่น้อยกว่าร้อยละ 90 

ของแต่ละกลุ่ม 

ประเด็นยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษา 
  ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๑  :  รวมพลังความร่วมมือดูแลเด็กตกหล่นและออกกลางคัน 
  ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๒ :  สร้างนักอ่าน นักเขียน 
  ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๓  :  ยกระดับคุณภาพการสอนของครู 
  ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๔  :  พัฒนาทักษะการคิดวิเคราะห์ 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 5  :  ยกระดับความสามารถสื่อสารภาษาอังกฤษ 
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 6  :  เสริมสร้างคุณลักษณะที่พึงประสงค์ 
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 7  :  พัฒนาทักษะปฏิบัติการด้านอาชีพท่ีสอดคล้องกับความต้องการ 
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 8  :  ใช้เทคโนโลยียกระดับคุณภาพการศึกษา 
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 9  :  พัฒนากิจกรรมลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้สู่ทักษะรอบด้าน 
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 10:  ยกระดับคุณภาพสถานศึกษา 
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 11:  ส่งเสริมประสิทธิภาพการบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็ก 
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 12:  พัฒนาระบบบริหารจัดการเพ่ือคุณภาพการศึกษา 
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      ส่วนที่ 3 

การศึกษาสภาพของเขตพื้นท่ีการศึกษา 
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 5 

 
สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 5  เป็นหน่วยงานสังกัดสำนักงานคณะกรรมการ 

การศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ มีอำนาจหน้าที่ในการดำเนินงานให้เป็นไปตามอำนาจหน้าที่ของ
คณะกรรมการเขตพ้ืนที่การศึกษา การบริหารและการจัดการการศึกษาในสังกัดระดับมัธยมศึกษา ซึ่งคลอบคลุมพ้ืนที่ 
4 จังหวัด ได้แก่ จังหวัดสิงห์บุรี  จังหวัดอ่างทอง จังหวัดชัยนาท และจังหวัดลพบุรี ปัจจุบันสำนักงานเขตพื้นที่
การศึกษามัธยมศึกษา  เขต 5 มีโรงเรียนในสังกัดจำนวน 64 โรงเรียน  มีนักเรียนรวมทั้งสิ้น 51,792 คน ในการ
กำหนดทิศทางการจัดการศึกษาของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 5 โดยจัดให้มีแผนพัฒนา
คุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐาน ระยะ 5 ปี (พ.ศ.2560 - 2564) ฉบับทบทวน (พ.ศ. 2563-2565) ของสำนักงาน
เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 5 ซึ่งการระดมความคิดจากผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้เสียในการดำเนินงาน
ของสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 5 มาร่วมในการวางแผนจัดทำการวิเคราะห์ โดยผู้มีส่วนได้ส่วน
เสีย ประกอบด้วย 

1. บุคลากรของสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา ตั้งแต่ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
มัธยมศึกษา เขต 5  รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 5 ผู้อำนวยการกลุ่ม/หน่วย 
เจ้าหน้าที่ด้านนโยบายและแผน ศึกษานิเทศก์และเจ้าหน้าที่ด้านอื่น  ๆ 

2. ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอ่ืน ๆ ในเขตพ้ืนที่การศึกษา ได้แก่ ผู้บริหารและครูโรงเรียนในสังกัด  
กรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

  จาก SWOT สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 5 พบว่ามีจุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส 
และอุปสรรค ดังนี้ 
 

จุดแข็ง (Strengths) 
1. โครงสร้างองค์กรสายงานบังคับบัญชามีความชัดเจน 
2. การดำเนินงานมีความเข้มแข็งมีการกำหนดบทบาทหน้าที่และแบ่งสายงานบังคับบัญชา 

ชัดเจนมีความคล่องตัวในการดำเนินงานให้บรรลุเป้าหมาย 
3. มีการกระจายอำนาจสู่สหวิทยาเขตและศูนย์ประสานงานประจำจังหวัด 
4. การติดต่อสื่อสารกับสถานศึกษาทุกแห่งใช้ระบบเครือข่าย i-Office  ระบบ Internet และ 

ระบบอ่ืน ๆ อย่างหลากหลาย รวดเร็ว และมีประสิทธิภาพ 
5. ศูนย์เครือข่ายส่งเสริมประสิทธิภาพการมัธยมศึกษาจังหวัด 4 จังหวัด สามารถเป็นศูนย์ 

พัฒนาคุณภาพการศึกษาและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ที่เข้มแข็งและทั่วถึง 
6. บุคลากรเป็นผู้มีความรู้ ความสามารถในการปฏิบัติงานตามภารกิจหน้าที่ 
7. ครูมีความรู้ความสามารถสอนตรงตามวิชาเอก 
8. มีกลยุทธ์ วิสัยทัศน์ พันธกิจในการบริหารงานที่ชัดเจน 
9. มีนโยบาย 3 H อย่างชัดเจนมีระบบนิเทศ ติดตามอย่างชัดเจน 
10.  มีการกระจายอำนาจการบริหารและการมีส่วนร่วมสอดคล้องกับมาตรฐาน 
11.  มีการกำหนดนโยบายค่านิยมในการทำงานร่วมกันและมุ่งผลสัมฤทธิ์ 
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จุดอ่อน (Weaknesses) 
1. ความรับผิดชอบตามโครงสร้างการบริหารงานของสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา  

เขต 5 มีขอบเขตความรับผิดชอบที่กว้างขวางมาก ทำให้การติดต่อประสานงานต่าง ๆ เป็นไปอย่างไม่สะดวก 
ส่งผลต่อประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการบริหารจัดการศึกษา 

2. บุคลากรแต่ละกลุ่มงานบุคคลไม่ครบตามกรอบงาน 
3. การนำไปสู่การปฏิบัติของกลยุทธ์วิสัยทัศน์ พันธกิจ ไม่เป็นไปตามวัตถุประสงค์ 
4. การดำเนินงานตามโครงการบางช่วงบางเวลาไม่เหมาะสม 
5. ข้าราชการครูสอนไม่ตรงวิชาเอก 
6. ครูมีภาระงานที่นอกเหนือจากการเรียนการสอนมาก จึงไม่สามารถจัดการเรียนการสอนได้ 

ตามท่ีหลักสูตรกำหนด 
7. มีโครงการอบรมพัฒนาครูที่หลากหลายจำนวนมาก ส่งผลให้ครูต้องท้ิงห้องเรียนไม่สามารถ 

จัดการเรียนการสอนได้อย่างเต็มที่ 
8. สถานศึกษาขาดบุคลากรเฉพาะทางและงบประมาณท่ีจะมาดูแลช่วยเหลือเด็กพิการ 

เด็กด้อยโอกาส 
โอกาส (Opportunities) 

1. หน่วยงานภายนอกให้การสนับสนุนงบประมาณ ครูและบุคลากรในการพัฒนาการศึกษา 
จำนวนมากต่อเนื่องทุกปี 

2. ได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากหน่วยงานภายนอกผู้รับบริการทุกฝ่ายให้ความไว้วางใจ 
การบริหารจัดการของสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 5 

3. นโยบายการกระจายอำนาจของการศึกษาในกรณีทุกคนได้รับการศึกษาอย่างเท่าเทียมกัน 
ตามนโยบายเรียนฟรี 

4. ได้รับงบประมาณจากต้นสังกัดเพียงพอ 
5. มีสถานประกอบการที่เอ้ือต่อการมีงานทำของประชากรวัยแรงงานและส่งเสริมการจัด 

การศึกษาของสถานศึกษาท่ีอยู่ใกล้เคียง 
6. สภาพพ้ืนที่เป็นสังคมเกษตรโรงเรียนส่งเสริมการดำเนินงานตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจ 

พอเพียง 
7. มีแหล่งเรียนรู้ แหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติ วัฒนธรรม และประวัติศาสตร์ที่สำคัญ 

หลายแห่ง และมีประเพณีวัฒนธรรมที่หลากหลาย 
8. สำนักงานเขตพ้ืนที่ใช้เทคโนโลยีเป็นเครื่องมือในการบริหารจัดการ มีข้อระเบียบกฎหมาย 

ที่ชัดเจน 
อุปสรรค (Threats) 

1. ความไม่แน่นอนทางการเมืองทำให้นโยบายเปลี่ยนแปลงบ่อยมาก นำมาซึ่งการปฏิบัติงาน 
ไม่ต่อเนื่อง 

2. การสื่อสารระหว่างสำนักงานเขตพ้ืนที่กับโรงเรียนเข้าใจไม่ตรงกัน 
3. การระดมทรัพยากรไม่คุ้มค่าไม่เต็มศักยภาพ 
4. ภาวะเศรษฐกิจที่สูงขึ้นทำให้ภาระค่าใช้จ่ายของผู้ปกครองสูงขึ้น 
5. การประกอบอาชีพของผู้ปกครองที่มีอาชีพรับจ้างฐานะยากจน มีการย้ายถิ่นในการ 

ประกอบอาชีพ นักเรียนต้องย้ายสถานที่เรียนตามอาชีพผู้ปกครอง 
6. การย้ายถิ่นฐานของผู้ปกครองและนักเรียน ทำให้นักเรียนขาดความต่อเนื่องในการเรียน 

ส่งผลให้ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนต่อ 
7. เทคโนโลยีมีพัฒนาการที่รวดเร็วและเปลี่ยนแปลงมาก โดยเฉพาะระบบ Social Network  

ส่งผลให้เยาวชนมีค่านิยมในการบริโภคและมีพฤติกรรมเสี่ยง / ไม่เหมาะสมมากขึ้น 
8. ขาดแคลนบุคลากรที่มีความรู้เฉพาด้าน (ICT)  



 

แผนพัฒนาการศึกษา ระยะ ๕ ป ี(พ.ศ.๒๕๖๐-๒๕๖๔)                              ฉบับทบทวน (พ.ศ. 2563 – 2565)  สพม. เขต ๕ 
27 

สรุปความคิดเห็นและข้อเสนอแนะ 

สรุปความคิดเห็นและข้อเสนอแนะของสถานศึกษาและผู้มีส่วนได้เสียในการจัดการศึกษาที่มีต่อ 
สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 5 ที่ควรเร่งดำเนินการ 
 

ด้านความคิดเห็น  

 สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 5 ควรพัฒนาคุณภาพการศึกษาในการจัดการ
เรียนรู้เพื่อพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณลักษณะและจุดเน้นตามช่วงวัยทุกรูปแบบ โดยปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม และ
เน้นพัฒนาคุณภาพผู้เรียนให้เต็มตามศักยภาพมีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพ้ืนฐานสู่ความเป็นเลิศใน
ศตวรรษท่ี 21 การเข้าถึงโอกาสจัดการศึกษาของผู้เรียนให้ทั่วถึง การจัดกิจกรรมที่กระทบเวลาเรียน ลดภาระงาน
ครู คืนครูให้นักเรียนและตรงตามสาระการเรียนรู้ ส่วนการเพ่ิมโอกาสเข้าถึงการจัดการศึกษาแก่ผู้เรียนค่อนข้างมี
ความพร้อมในด้านนโยบายและมีโครงสร้างการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล  
 

ด้านข้อเสนแนะ 
• ครูควรได้รับการพัฒนาสมรรถนะครูในด้านต่าง ๆ ทีห่ลากลาย  
• การพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาควรมีผู้มีส่วนร่วมในการบริหารจัดการ และดำเนินการ 

อย่างต่อเนื่อง และเสริมสร้างขวัญกำลังใจและความสัมพันธ์ระหว่างครูและบุคลากรทางการศึกษา 
• ส่งเสริมให้มีการสร้างสื่อนวัตกรรม การใช้เทคโนโลยีเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการจัดการเรียน 

การสอน และทดแทนการขาดอัตรากำลังครูครูที่สอนไม่ตรงตามวิชาเอก และมีเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานเฉพาะหน้าที่
เพ่ือลดภาระงานนอกเหนือจากงานสอน 

• สร้างความตระหนักให้กับผู้บริหารสถานศึกษาในการให้ความสำคัญกับการส่งเสริมให้ 
ผู้เรียนเกิดทักษะด้านการเรียนภาษาท่ีสองเพ่ือการติดต่อสื่อสาร และการตัดสินใจแก้ปัญหาเฉพาะหน้า 

• สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 5 ควรมีแนวทางพัฒนาคุณภาพผู้เรียนที่ 
แตกต่างกัน ตามบริบทของแต่ละสถานที่มา เช่นบางโรงเรียนไม่มีโอกาสคัดเลือกนักเรียนที่มีความสามารถเข้าเรียน
เป็นโรงเรียนที่ต้องรองรับนักเรียนที่พลาดโอกาสเข้าโรงเรียนอื่น ๆ ดังนั้นการที่จะพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณภาพเท่ากัน
เป็นไปได้คอ่นข้างลำบาก   

• ส่งเสริมให้นักเรียนเรียนรู้จากการปฏิบัติจริงด้วยตนเอง และมีทักษะในศตวรรษที่ ๒๑  
โดยเฉพาะอย่างยิ่งทักษะในการสื่อสาร ทั้งภาษาไทย และภาษาอังกฤษ ทักษะอาชีพ และทักษะในการดำเนินชีวิต   
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ส่วนที่ 4 
ทิศทางการพัฒนาคุณภาพการศึกษาสำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 5 

 

Roadmap แผนพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐาน ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2560-2564) 
ฉบับทบทวน (พ.ศ. 2563 – 2565) 

วิสัยทัศน์ (Vision) 
“สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 5 มุ่งขับเคลื่อนการพัฒนาคุณภาพการศึกษา 

ตามเกณฑ์มาตรฐานสากลบนพื้นฐานความเป็นไทย  
บริหารจัดการโดยยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและหลักธรรมาภิบาล”  

พันธกิจ (Mission) 
1. ยกระดับคุณภาพการศึกษาสู่มาตรฐานสากลบนพื้นฐานความเป็นไทย 
2. พัฒนาคุณภาพตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
3. บริหารจัดการโดยยึดหลักธรรมาภิบาลภายใต้การกระจายอำนาจและการมีส่วนร่วม 

กลยุทธ์หลัก (Strategic Issues) 
1. พัฒนาคุณภาพผู้เรียนในระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
2. เพิ่มโอกาสการเข้าถึงบริการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานให้ทั่วถึง ครอบคลุมผู้เรียน ให้ได้รับโอกาสในการ

พัฒนาเต็มตามศักยภาพและมีคุณภาพ 
3. พัฒนาคุณภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา 
4. พัฒนาระบบการบริหารจัดการ 

เป้าประสงค์หลัก (Goal) 
1. พัฒนาผู้เรียนให้มีความสามารถเต็มตามศักยภาพ มีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน และ

มาตรฐานสากลในศตวรรษที่ 21 
2. ผู้เรียนมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามหลักสูตรและค่านิยมหลักของไทย  
3. ผู้เรียนทุกคนได้รับการศึกษาข้ันพ้ืนฐานอย่างเท่าเทียม ทั่วถึงและเสมอภาค 
4. ครู ผู้บริหาร และบุคลากรทางการศึกษามีสมรรถนะ จรรยาบรรณ และมาตรฐานวิชาชีพ 
5. บริหารจัดการโดยยึดหลักธรรมาภิบาลภายใต้การกระจายอำนาจและการมีส่วนร่วม 

กลยุทธ์รอง (Strategy)  
1. พัฒนาผู้เรียนให้มีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตามหลักสูตรทุกกลุ่มสาระ มี

สมรรถนะและทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21  
2. ส่งเสริมให้ผู้เรียนใฝ่ดี มีคุณธรรม จริยธรรม มีความเป็นไทย ภูมิใจในถิ่นฐาน มีจิตสาธารณะ   
3. ส่งเสริมสนับสนุนให้ประชากรวัยเรียนได้รับการศึกษาข้ันพื้นฐาน ลดความเหลื่อมล้ำให้ผู้เรียนพิการ 

ผู้ด้อยโอกาส และผู้มีความต้องการจำเป็นพิเศษ ได้รับการพัฒนาเต็มตามศักยภาพ  
4. ส่งเสริมพัฒนาครู ผู้บริหาร และบุคลากรทางการศึกษาให้มีสมรรถนะ จรรยาบรรณและมาตรฐานที่ 6 

(การบริหารจัดการห้องเรียน) เสริมสร้างขวัญกำลังใจและจิตวิญญาณแห่งความเป็นครู  
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5. พัฒนาสถานศึกษาตามเกณฑ์มาตรฐานการปฏิบัติงานของโรงเรียนมัธยมศึกษา และพัฒนาระบบ   
การนเิทศติดตามประเมินผลการจัดการศึกษาของสถานศึกษาให้มีประสิทธิภาพ  

6. ส่งเสริมระบบการบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพภายใต้การกระจายอำนาจและการมีส่วนร่วมทุกภาคส่วน  
 

 

ค่านิยมองค์กร (STI : Core Values) 
“มีจิตมุ่งบริการ  ทำงานเป็นทีม  ยึดม่ันความถูกต้องดีงาม” 

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

 
 

• จุดเน้นสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 5 
สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 5 ได้กำหนดทิศทางการพัฒนาคุณภาพการศึกษา 

ขั้นพ้ืนฐาน เพื่อเป็นแนวทางการบริหารจัดการศึกษาให้บรรลุเป้าหมาย มีคุณภาพและประสิทธิภาพใน  
พ.ศ. 2560 - 2564 ดังนี้ 
  จุดเน้นที่ 1  นักเรียนดัง (High Quality  Students : HQS) 

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

2.  ร้อยละ 100 ของผู้เรียนมีทักษะการใช้ภาษาอังกฤษในการสื่อสาร ทักษะการคิดวิเคราะห์              
 การคิดคำนวณ  ทักษะการแก้ปัญหา ทักษะชีวิต และทักษะในการใช้เทคโนโลยี  

3.  ร้อยละ 100 ของผู้เรียนมีทักษะในการอ่าน และเขียน ในระดับอ่านคล่อง เขียนคล่อง  
 และท่องอาขยานได้ตามเกณฑ์ระดับช่วงชั้น 

4.  ร้อยละ 100 ของผู้เรียนมีคุณธรรมจริยธรรม คุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามหลักสูตร และปฏิบัติ 
 ตามค่านิยมหลักของคนไทย ๑๒ ประการ รวมทั้งมีจิตสำนึกในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ 
 สิ่งแวดล้อม และห่างไกลยาเสพติด 

5.  ร้อยละ 100 ของผู้เรียนมีทักษะพื้นฐานด้านศิลปะ ดนตรี กีฬา และอาชีพ  
6.  เด็กท่ีมีความต้องการพิเศษอย่างน้อย ร้อยละ ๘๐ ได้รับการพัฒนาศักยภาพเป็นรายบุคคล 

 ด้วยรูปแบบที่หลากหลาย โดยแยกประเภทกลุ่มเป้าหมาย 
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   จุดเน้นที่ 2   บุคลากรดี (High Quality Personals : HQP) 
๑. ผู้บริหารสถานศึกษาทุกโรงเรียน 

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

  ๑.๓  สามารถใช้ภาษาอังกฤษในการสื่อสาร ได้ระดับ A๑ ของมาตรฐาน CEFR 
  ๑.๔  มีความสามารถใช้เทคโนโลยีเพ่ือการบริหาร สื่อสาร และการเรียนรู้  
                            และเข้าอบรมหลักสูตร TEPE Online   
  ๑.๕  มีคุณวุฒิทางลูกเสือไม่น้อยกว่าผู้บังคับบัญชาลูกเสือขั้นสูง (วูดแบดจ์ ๒ ท่อน) 
  ๑.๖  นิเทศและสังเกตการสอนของครูทุกคน อย่างน้อยภาคเรียนละ ๑ ครั้ง 
 ๒. ครูผู้สอนทุกคน 

๒.๑  มีแผนพัฒนาตนเอง ( ID Plan ) และมีการพัฒนาตามแผน อย่างน้อย ปีละ ๒ ครั้ง 
๒.๒  ครูจัดกระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ 

  ๒.3  มีงานวิจัยในชั้นเรียน สือ่ นวัตกรรม อย่างน้อยปีละ ๑ เรื่อง  
  ๒.4  สามารถใช้ภาษาอังกฤษในการสื่อสารในระดับ A ๑ สำหรับครูทั่วไป  
                            และ B ๒ สำหรับครูผู้สอนภาษาอังกฤษ ตามมาตรฐาน CEFR 
  ๒.5  ได้รับการนิเทศภายในและสังเกตการสอน อย่างน้อยภาคเรียนละ ๑ ครั้ง 

๒.6  มีความสามารถใช้เทคโนโลยีเพ่ือการสื่อสาร การเรียนรู้ และเข้าอบรม 
                 หลักสูตร TEPE  Online   

 
   จุดเน้นที่ 3  องค์กรเด่น ( High Quality Organization : HQO)  

1. สร้างจิตสำนึกและวินัยในการบริหารจัดการตามโรงเรียนมาตรฐานสิ่งแวดล้อม 
และโรงเรียนปลอดขยะ (Zero Waste School) อย่างมีประสิทธิภาพและยั่งยืน 

2. มีระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนที่ได้มาตรฐานสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
3. มีระบบประกันคุณภาพภายในที่มีประสิทธิผล 
4. มีระบบฐานข้อมูลสารสนเทศของนักเรียน ครู และสถานศึกษา ที่ใช้ข้อมูลร่วมกันอย่างมีประสิทธิภาพ 
5. มีการปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตรให้สอดคล้องกับนโยบายของ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษา 

ขั้นพ้ืนฐาน กระทรวงศึกษาธิการ และเทียบเคียงกับหลักสูตรมาตรฐานสากล 
6. มีผลการปฏิบัติงานที่เป็นเลิศ (Best Practices) 
7. ใช้ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ICT) ในการบริหารจัดการและการเรียนรู้ 
8. สถานศึกษาน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกต์ใช้ในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
9. สถานศึกษาผ่านการประเมินด้านคุณธรรมและความโปร่งใสตรวจสอบได้ (โรงเรียนสุจริต) 
10.  สถานศึกษามีการบริหารจัดการโดยใช้กิจกรรมสภานักเรียนในการดำเนินงาน 
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กลยุทธ์พัฒนาการศึกษาสำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 5 
 

กลยุทธ์หลักที ่1 พัฒนาคุณภาพผู้เรียนในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

เป้าประสงค์ ตัวชี้วัด 
ข้อมูล
พ้ืนฐาน  
ปี 2559 

ค่าเป้าหมาย 

2561 2562 2563 2564 2565 

1. พัฒนาผู้เรียนให้เต็ม  
ตามศักยภาพ มีคณุภาพ  
ตามมาตรฐานการศึกษา  
ขั้นพื้นฐานสู่ความเป็นเลิศ     
ในศตวรรษที่ 21 

1.1  ค่าเฉลี่ยร้อยละของผู้เรยีน  
ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3 และ        
ช้ันมัธยมศึกษา ปีท่ี ๖ ของผล   
การทดสอบระดับชาติขั้นพื้นฐาน 
(O-NET) กลุ่มสาระหลัก 5 วิชา
โดยรวมเพิ่มขึ้น (จากฐานเดิม) 

ร้อยละ 
35.71                         

ร้อยละ
๓ 

ร้อยละ
๓ 

ร้อยละ
๓ 

ร้อยละ 
๓ 

ร้อยละ 
3 

 1.2  ผู้เรียนทุกคน(ผ่านเกณฑ์ประเมิน) 
- ทักษะในการสื่อสาร           
- ทักษะการคิด  
- ทักษะการแก้ปัญหา            
- ทักษะชีวิตและอาชีพ 
- ทักษะการใช้เทคโนโลย ี

ร้อยละ 
100 
100 
100 
100 
100 

ร้อยละ 
100 
100 
100 
100 
100 

ร้อยละ 
100 
100 
100 
100 
100 

ร้อยละ 
100 
100 
100 
100 
100 

ร้อยละ 
100 
100 
100 
100 
100 

ร้อยละ 
100 
100 
100 
100 
100 

 1.3  ร้อยละของผูเ้รียนมี
ความสามารถดา้นทักษะการสื่อสาร
ภาษาอังกฤษตามมาตรฐานท่ี
กำหนด ระดับ 3 ขึ้นไป 

80 
 

85 90 100 100 100 

 1.4  ร้อยละของผูเ้รียนมี
ความสามารถในการใช้ภาษาไทย
ตามมาตรฐานท่ีกำหนด  

85 85 90 95 100 100 

 1.5 ร้อยละของผู้เรยีนแต่ละ
ระดับชั้นผา่นเกณฑ์การประเมิน
คุณลักษณะอันพึงประสงค์ระดับดี
ขึ้นไป 

90 90 
 

90 
 

90 
 

90 
 

90 

1.6 ร้อยละของนักเรียนท่ีมผีลงาน
หรือช้ินงานด้านการคดิ วิเคราะห์ 
สร้างสรรค์ อย่างน้อย 5 ช้ินงาน/
ภาคเรยีน 

80 85 90 95 100 100 

 1.7 ร้อยละของนักเรียน
มัธยมศึกษาตอนต้น ไดร้ับการ
พัฒนาทักษะการเรียนรู้ผา่นการจดั
กิจกรรมการลดเวลาเรยีนเพิ่มเวลารู้ 
เชิงบูรณาการทั้งมติิ 4H  

100 100 100 100 100 100 

2. ผู้เรียนมคีุณลักษณะอัน
พึงประสงค์ตามหลักสูตร
และค่านิยมหลักของไทย   

2.๑ ระดับความสำเร็จการดำเนิน 
กิจกรรมให้ผู้เรียนมีค่านิยมหลัก ของ
คนไทย ๑๒ ประการครบทุกตัว ตาม
ช่วงวัย (ระดับความสำเร็จตามเกณฑ์
ติดตามและประเมินผลกลยุทธ์)  

ระดับ 
5 

ระดับ  
5 

ระดับ  
5 

ระดับ  
5 

ระดับ   
5 

ระดับ  
5 
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เป้าประสงค์ ตัวชี้วัด 
ข้อมูล
พ้ืนฐาน  
ปี 2559 

ค่าเป้าหมาย 

2561 2562 2563 2564 2565 

 2.2 ร้อยละของผู้เรยีนมีคณุธรรม 
จริยธรรมจติสำนึกในความเป็นชาติ
ไทยและวิถีชีวิต หลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง 

80 85 90 95 100 100 

 

กลยุทธ์หลักที่  2  เพิ่มโอกาสการเข้าถึงบริการการศึกษาขั้นพื้นฐานให้ทั่วถึงครอบคลุมผู้เรียนให้ได้รับโอกาส 
                      ในการพัฒนาเต็มตามศักยภาพและมีคุณภาพ 

เป้าประสงค์ ตัวชี้วัด 
ข้อมูล
พ้ืนฐาน  
ปี 2559 

ค่าเป้าหมาย 

2561 2562 2563 2564 2565 

 3. ผู้เรียนทุกคนได้รับ
การศึกษา ขั้นพื้นฐาน  
อย่างเท่าเทียมทั่วถึงและ
เสมอภาค 

3.1  ร้อยละของนักเรยีนที่จบระดับ 
มัธยมศึกษาปีท่ี 3 เรียนต่อระดบั
มัธยมศึกษาตอนปลายและ        
สายอาชีพ 

94.70 100 100 100 100 100 

 3.2  ร้อยละของนักเรยีนที่จบระดับ
มัธยมศึกษาปีท่ี 6 ศึกษาต่อในระดับ      
ที่สูงข้ึน 

94.08 100 100 100 100 100 

 3.3  ร้อยละของนักเรยีนพิการ     
ด้อยโอกาส และผู้ที่มีความสามารถ
พิเศษ ได้รับการดูแลช่วยเหลือและ
ส่งเสริมให้ได้รับการศึกษาเต็มตาม
ศักยภาพ 

82.77 85 90 95 100 100 

 

 3.4 ร้อยละของสถานศึกษาท่ีสร้าง
จิตสำนึกด้านการบริหารจัดการขยะ 
น้ำเสียพลังงานและความ
หลากหลายทางชีวภาพ 

92.18 100 100 100 100 100 

3.5 ร้อยละของสถานศึกษา          
ที่เป็นแหล่งเรยีนรู้ตลอดชีวิต      
ของประชาชนทุกช่วงวัย 

100 100 100 100 100 100 

 3.6 ร้อยละของนักเรียนในวัยเรียน
ได้รับการตดิตามเข้ารับการศึกษา
ครบทุกคน  

99.90 100 100 100 100 100 

 

กลยุทธ์หลักที่  3 พัฒนาคุณภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา 

เป้าประสงค์ ตัวช้ีวัด ค่าเป้าหมาย 
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ข้อมูล
พ้ืนฐาน  
ปี 2559 

2561 2562 2563 2564 2565 

4. ครู ผู้บริหาร และ
บุคลากรทางการศึกษา  
มีคุณภาพตามสมรรถนะ
จรรยาบรรณและ
มาตรฐานวิชาชีพ 

4.1 ร้อยละของครูและบุคลากร  
ทุกคนผ่านการประเมินการ
พัฒนาการจัดการเรยีนรู้ที่มีทักษะ
กระบวนการคดิ ไม่น้อยกว่าระดับ 3  

85 90 
 
 

100 
 
 

100 
 
 
 

100 100 

4.2 ร้อยละของครูและบุคลากร
ทางการศึกษาทุกคนมี ID Plan และ
นำไปใช้ในการจัดการเรยีนการสอน 

80 90 95 100 100 100 

 4.3 ศึกษานเิทศก์ทุกคนสามารถ
นิเทศ และช่วยเหลือครู ให้จดั
กิจกรรมการเรียนรูเ้พื่อยกระดับ
ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนและให้
โรงเรียนมีการนเิทศภายใน       
อย่างเป็นระบบ 

90 95 100 100 100 100 

 4.4 ร้อยละของครูและบุคลากร
ทางการศึกษา มีขวัญกำลังใจ          
ในการทำงาน 

94 95 96 97 98 100 

 4.5 ร้อยละของผู้บริหาร
สถานศึกษาสามารถบริหารงาน   
ทุกด้านให้มีประสิทธิภาพ และ   
เกิดประสิทธิผล 

80 90 100 100 100 100 

 
 
 
 
 
 
 
กลยุทธ์หลักที่  4  พัฒนาระบบการบริหารจัดการ 

เป้าประสงค์ ตัวช้ีวัด 
ข้อมูล
พ้ืนฐาน  
ปี 2559 

ค่าเป้าหมาย 

2561 2562 2563 2564 2565 

5. มีการบริหารจัดการ
แบบมีส่วนร่วมและ
กระจายอำนาจ 

5.1 ร้อยละของสถานศึกษามีการ
ประเมินคุณภาพการจดัการศึกษา
ตามที่กำหนด 

84.38 85 90 95 100 100 

 5.2 ร้อยละของสถานศึกษาขนาดเล็ก
บริหารจัดการศึกษาได้อย่างมีคุณภาพ
และประสิทธิภาพ 

85 85 90 95 100 100 
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เป้าประสงค์ ตัวช้ีวัด 
ข้อมูล
พ้ืนฐาน  
ปี 2559 

ค่าเป้าหมาย 

2561 2562 2563 2564 2565 

 5.3 ร้อยละของสถานศึกษา              
มีงานวิจัยและนำผลการวิจยั        
ใช้พัฒนาการบริหารและการจัด
การศึกษา 

85 90 95 100 100 100 

 5.4 ร้อยละของสถานศึกษามีระบบ
ดูแลช่วยเหลือนักเรยีนที่เข้มแข็ง 

90 100 100 
 

100 
 

100 100 

 5.5  ร้อยละของสถานศึกษาได้   
รับการพัฒนาตามนโยบายของ
หน่วยงานต้นสังกัด 

100 100 100 100 100 100 

    5.6 ร้อยละของสถานศึกษามีระบบ
ประกันคณุภาพภายในท่ีเข้มแข็ง
ตามกฎกระทรวงว่าด้วย หลักเกณฑ์
และวิธีการประกันคณุภาพ
การศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๓ มุ่งเน้นการ
กระจายอำนาจ การสร้างเครือข่าย 
การมีส่วนร่วม และมีความ
รับผิดชอบต่อผลการดำเนินงาน 

80 85 90 95 100 100 

 5.7 ร้อยละของสถานศึกษามี
เครือข่ายสนับสนุนจาก
สถาบันอุดมศึกษาและองค์กร อ่ืน ๆ 
ทั้งภาครัฐและเอกชน 

80 85 90 95 100 100 
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โครงการที่สนองกลยุทธ์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 5 
 

วิสัยทัศน์   สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 5 เป็นองค์กรขับเคลื่อนการพัฒนาคุณภาพการศึกษาสู่ความเป็นเลิศบนพื้นฐานความเป็นไทย 
              โดยยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและหลักธรรมาภิบาล  

กลยุทธ์หลักที ่ 1  พัฒนาคุณภาพผู้เรียนในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

กลยุทธ์รอง ตัวชี้วัด โครงการ/กิจกรรม 
 ประมาณการงบประมาณที่ดำเนินการ 

ผู้รับผิดชอบ 
2561 2562 2563 2564 2565 

1. พัฒนาผู้เรียนให้มี
คุณภาพตามมาตรฐาน
การศึกษาระดับ
มัธยมศึกษาตามหลักสูตร
ทุกกลุ่มสาระ มสีมรรถนะ
และทักษะการเรียนรู้ใน
ศตวรรษที่ 21 
 

1.1 ค่าเฉลี่ยร้อยละ 
ของผู้เรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3 
และช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๖     
ของผลการทดสอบระดับชาติ       
ขั้นพื้นฐาน(O-NET)กลุ่มสาระหลัก 
5 วิชาโดยรวมเพิ่มขึ้น  
(จากฐานเดิม) ร้อยละ 3 

1. พัฒนาคุณภาพการจดัการเรียนรู้     
สู่การยกระดบัผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน 

80,000 80,000 80,000 80,000 80,000 กลุ่มนเิทศฯ 

1.2 ผู้เรียนทุกคน    
 (มีความสามารถ) 
- ทักษะในการสื่อสาร  
- ทักษะการคิด  
- ทักษะการแก้ปัญหา  
- ทักษะชีวิตและอาชีพ 
- ทักษะการใช้เทคโนโลย ี

2. ขับเคลื่อนการจัดการเรียน 
การสอนประวัติศาสตร์ผ่านทักษะ 
การคิดวิเคราะห ์

80,000 80,000 80,000 80,000 80,000 กลุ่มนิเทศฯ 

3. ส่งเสริม พัฒนาสื่อนวัตกรรมและ
สนับสนุนการจัดการศึกษาทางไกลผ่าน
เทคโนโลยีสารสนเทศ DLTV / DLIT 

100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 กลุ่มนิเทศฯ 

4. ส่งเสริมการเรียนรู้บรูณาการ      
ด้วย STEM Education 

30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 กลุ่มนิเทศฯ 

 1.3  ร้อยละของผูเ้รียนมี
ความสามารถดา้นทักษะการ
สื่อสารภาษาอังกฤษตาม
มาตรฐานที่กำหนด ระดับ 3  
ขึ้นไป 

5. เร่งรดัพัฒนาภาษาอังกฤษ         
เพื่อการสื่อสาร 

140,000 140,000 140,000 140,000 140,000 กลุ่มนิเทศฯ 
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กลยุทธ์รอง ตัวชี้วัด โครงการ/กิจกรรม 
 ประมาณการงบประมาณที่ดำเนินการ 

ผู้รับผิดชอบ 
2561 2562 2563 2564 2565 

 1.4 ร้อยละของผู้เรยีนมีความ
สามารรถในการใช้ภาษาไทย
ตามมาตรฐานท่ีกำหนด 

6. พัฒนาคุณภาพการเรียนการสอน
ภาษาไทยโดยใช้กระบวนการ Active 
Learning 

74,900 74,900 74,900 74,900 74,900 กลุ่มนิเทศฯ 

 1.5  ร้อยละของผูเ้รียนที่จบ
หลักสตูรแตล่ะระดับชั้นผ่าน
เกณฑ์การประเมินคณุลักษณะ
อันพึงประสงค์ระดับดีขึ้นไป 

7. ส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนา
คุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรยีน
ตามหลักสูตรแกนกลาง 

72,000 72,000 72,000 72,000 72,000 กลุ่มนิเทศฯ 

 1.6 ร้อยละของนักเรียนท่ีมี
ผลงานหรือ ช้ินงานด้านการคิด 
วิเคราะห์ สร้างสรรค์ อย่างน้อย 
5 ช้ินงาน/ภาคเรียน 

8. ส่งเสริมพัฒนาสื่อนวัตกรรม 
เพื่อการจัดการเรยีนรู ้

45,000 45,000 45,000 45,000 45,000 กลุ่มนิเทศฯ 

 1.7 ร้อยละของนักเรียนได้รับ
การพัฒนาทักษะการเรียนรู้ 
ผ่านการจดักิจกรรมการ       
ลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้        
เชิงบูรณาการทั้ง มติิ 4H 

บูรณาการจากการนิเทศโรงเรียน      กลุ่มนิเทศฯ 

2. ส่งเสริมใหผู้้เรียนใฝด่ี  
มีคุณธรรม จริยธรรม มี
ความเป็นไทย ภูมิใจใน  
ถิ่นฐาน มีจิตสาธารณะ   

2.๑ ระดับความสำเร็จการ
ดำเนินกิจกรรมใหผู้้เรยีนมี
ค่านิยมหลักของคนไทย ๑๒ 
ประการ ครบทุกตัวตามช่วงวัย
(ระดับความสำเร็จ ตามเกณฑ์
ติดตามและประเมินผลกลยุทธ์) 

9. ส่งเสริมการพัฒนาศักยภาพ       
การเรยีนรู้ของผู้เรียนโดยยดึหลัก 
ค่านิยมหลัก 12 ประการ 

80,000 80,000 80,000 80,000 80,000 กลุ่มนิเทศฯ/
กลุ่มส่งเสรมิ 

 2.2 ร้อยละของผู้เรยีนมี
คุณธรรม จรยิธรรมจิตสำนึก   
ในความเป็นชาติไทยและวิถีชีวิต 
หลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง 

10. ขับเคลื่อนหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงสูส่ถานศึกษา 

35,000 35,000 35,000 35,000 35,000 กลุ่มนิเทศฯ/
กลุ่มส่งเสรมิ 
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กลยุทธ์หลักที่  2  เพิ่มโอกาสการเข้าถึงบริการการศึกษาขั้นพื้นฐานให้ทั่วถึง ครอบคลุมผู้เรียน ให้ได้รับโอกาสในการพัฒนาเต็มตามศักยภาพและมีคุณภาพ 

กลยุทธ์รอง ตัวชี้วัด โครงการ/กิจกรรม 
 ประมาณการงบประมาณที่ดำเนินการ 

ผู้รับผิดชอบ 
2561 2562 2563 2564 2565 

3. ส่งเสริมสนับสนุนให้
ประชากรวัยเรียนไดร้ับ
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน     
ลดความเหลื่อมล้ำให้
ผู้เรยีนพิการ ผูด้้อยโอกาส 
และผูม้ีความต้องการ
จำเป็นพิเศษ ได้รับการ
พัฒนาเต็มตามศักยภาพ  

3.1  ร้อยละของนักเรยีนที ่   
จบระดับมัธยมศึกษาปีท่ี 3 
เรียนต่อระดับมัธยมศึกษา   
ตอนปลายและสายอาชีพ 

11. สนับสนุนส่งเสริมให้มีการเรียน 
ร่วมหลักสูตรอาชีวศึกษาและ
มัธยมศึกษาตอนปลายและศึกษาต่อ   
ในระดับที่สูงขึ้น 

60,000 60,000 60,000 60,000 60,000 กลุ่มส่งเสรมิฯ 

3.2  ร้อยละของนักเรยีนที ่  
จบระดับมัธยมศึกษาปีท่ี 6 
ศึกษาต่อในระดับทีสู่งขึ้น 
3.3  ร้อยละของนักเรยีนพิการ     
ด้อยโอกาส และผู้ที่มี
ความสามารถพิเศษ ได้รับ    
การดูแลช่วยเหลือและส่งเสริม
ให้ได้รับการศึกษาเต็มตาม
ศักยภาพ 

12. พัฒนาคณุภาพการจัดการศึกษา
เรียนรวม 

120,000 120,000 120,000 120,000 120,000 กลุ่มนิเทศฯ/
กลุ่มส่งเสรมิฯ 

 3.4 ร้อยละของสถานศึกษาท่ี
สร้างจิตสำนึกดา้นการบริหาร
จัดการขยะ น้ำเสยีพลังงานและ
ความหลากหลายทางชีวภาพ 

13. เร่งรัดพัฒนาและส่งเสริมให ้
มีการจัดการศึกษาดา้นสิ่งแวดล้อม 
อย่างต่อเนื่อง 

60,000 60,000 60,000 60,000 60,000 กลุ่มส่งเสรมิฯ 

 3.5 ร้อยละของสถานศึกษาท่ี
เป็นแหล่งเรียนรูต้ลอดชีวิตของ
ประชาชนทุกช่วงวัย 

14. พัฒนากระบวนการจดัการเรยีนรู้ 
ให้เหมาะสมกับผู้เรยีนและส่งเสริม   
การเรยีนรู้ตลอดชีวิต 

64,000 64,000 64,000 64,000 64,000 กลุ่มนิเทศฯ 

 3.6 ร้อยละของนักเรียนใน    
วัยเรียนได้รบัการตดิตามเข้า   
รับการศึกษาครบทุกคน 

15. ส่งเสริมโอกาสทางการศึกษาและ
ลดอัตราออกกลางคัน 

100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 กลุ่มส่งเสรมิฯ 
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กลยุทธ์หลักที ่ 3  พัฒนาคุณภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา 

กลยุทธ์รอง ตัวชี้วัด โครงการ/กิจกรรม 
 ประมาณการงบประมาณที่ดำเนินการ 

ผู้รับผิดชอบ 
2561 2562 2563 2564 2565 

4. ส่งเสริมพัฒนาครู 
ผู้บริหาร และบุคลากร
ทางการศึกษาให้มีคุณภาพ
ตามสมรรถนะ 
จรรยาบรรณและมาตรฐาน
ที่ 6 (การบริหารจัดการ
ห้องเรียน) เสริมสร้างขวัญ
กำลังใจและจติวิญญาณ
แห่งความเป็นคร ู

4.1 ร้อยละของครูและบุคลากร
ทุกคนผ่านการประเมินการ
พัฒนาการจัดการเรยีนรู้ที่มี
ทักษะกระบวนการคดิ  
ไม่น้อยกว่าระดับ 3 

16. พัฒนาการสนับสนุนทักษะ
ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารแก่ผูบ้ริหาร 
ครูและบุคลากรทางการศึกษา 

100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 กลุ่มนิเทศฯ 

4.2 ร้อยละของครูและบุคลากร
ทางการศึกษาทุกคนมี ID Plan 
และนำไปใช้ในการจัดการเรียน
การสอน 

17. พัฒนาสมรรถนะข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษา 

1,500,000 1,500,000 1,500,000 1,500,000 1,500,000 กลุ่มบุคคล/ 
กลุ่มนิเทศฯ 

4.3 ศึกษานิเทศก์ทุกคน
สามารถนิเทศ และช่วยเหลือครู 
ให้จัดกิจกรรมการเรียนรู้เพื่อ
ยกระดับผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน
และให้โรงเรียนมีการนิเทศ
ภายในอย่างเป็นระบบ 
4.4 ร้อยละของครูและบุคลากร
ทางการศึกษา มีขวัญกำลังใจ          
ในการทำงาน 

18. เสรมิสร้างระบบแรงจูงใจให้
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการ
ศึกษามีขวัญและกำลังใจ 

300,000 300,000 300,000 300,000 300,000 กลุ่มบุคคล 

4.5 ร้อยละของผู้บริหาร
สถานศึกษาสามารถบริหารงาน
ทุกด้านให ้มีประสิทธิภาพ และ
เกิดประสิทธิผล 

19. พัฒนาระบบเครือข่ายส่งเสรมิ
ประสิทธิภาพการจดัการมัธยมศึกษา
จังหวัดอ่างทอง 

200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 เครือข่าย
ส่งเสริมฯ     

จ. อ่างทอง 

  20. เสรมิสร้างความตระหนักในการ
ปฏิบัติงานราชการ 

202,500 202,500 202,500 202,500 202,500 เครือข่าย
ส่งเสริมฯ     
จ. ชัยนาท 
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  21. พัฒนาศักยภาพฝ่ายบริหาร
เครือข่ายส่งเสริมประสิทธิภาพการ
จัดการมัธยมศึกษาจังหวัดสิงห์บุร ี

200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 เครือข่าย
ส่งเสริมฯ     
จ. สิงห์บุร ี

  22. พัฒนาครู ผู้บรหิารและบุคลากร
ทางการศึกษาให้มีคุณภาพตาม
สมรรถนะ 

200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 เครือข่าย
ส่งเสริมฯ     
จ. ลพบุร ี

 
กลยุทธ์หลักที ่ 4  พัฒนาระบบการบริหารจัดการ 

กลยุทธ์รอง ตัวชี้วัด โครงการ/กิจกรรม 
 ประมาณการงบประมาณที่ดำเนินการ 

ผู้รับผิดชอบ 
2561 2562 2563 2564 2565 

5. พัฒนาสถานศึกษาใหไ้ด้
มาตรฐานการปฏิบตัิงาน
โรงเรียนมัธยมศึกษาและ
พัฒนาระบบการนเิทศ 
และตดิตามการจดั
การศึกษาของสถานศึกษา
ให้มีประสิทธิภาพ  

5.1 ร้อยละของสถานศึกษามี
การประเมินคณุภาพการจัด
การศึกษาตามที่กำหนด 

23. นิเทศเพื่อส่งเสริมการพัฒนา
คุณภาพการศึกษาโรงเรียนในสังกัด
สำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 5 

100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 กลุ่มนิเทศฯ 

 24. ส่งเสริมระบบประกันคณุภาพ
ภายในของสถานศึกษา 

100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 กลุ่มนิเทศฯ 

 5.2 ร้อยละของสถานศึกษา  
ขนาดเล็กบริหารจัดการศึกษา    
ได้อย่างมีคุณภาพและประสิทธิภาพ 

25. พัฒนาประสิทธิภาพการบริหาร
จัดการของโรงเรียนขนาดเล็ก 

80,000 80,000 80,000 80,000 80,000 กลุ่มนิเทศฯ 

 5.3 ร้อยละของสถานศึกษา     
มีงานวิจัยและนำผลการวิจยั    
ใช้พัฒนาการบริหารและการจัด
การศึกษา 

26. วิจัยและพัฒนารูปแบบ           
การจัดการเรยีนรู้ที่มีคณุภาพ 

100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 กลุ่มนิเทศฯ 

 5.5 ร้อยละของสถานศึกษา    
มีระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน  
ที่เข้มแข็ง 

27. วางระบบและพัฒนาความเขม้แข็ง
ระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน       
ในสถานศึกษา 

100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 กลุ่มส่งเสรมิฯ 
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6. ส่งเสริมระบบการ
บริหารจดัการใหม้ี
ประสิทธิภาพ ภายใต้    
การกระจายอำนาจและ
การมีส่วนร่วมทุกภาคส่วน 

6.1  ร้อยละของสถานศึกษา
ได้รับการพัฒนาตามนโยบาย
ของหน่วยงานต้นสังกัด 

28. ติดตามประเมินผลการจัดวาง 
ระบบควบคมุภายในของสถานศึกษา
และทุกกลุม่ภารกิจงานในสังกัดเพือ่
พัฒนาคุณภาพการศึกษา 

10,000 100,000 100,000 100,000 100,000 กลุ่ม
อำนวยการ 

 29. ตรวจสอบภายในและการ
ประเมินผลการบริหารงบประมาณ   
ของโรงเรียนในสังกัด 

252,000 252,000 252,000 252,000 252,000 ตรวจสอบ
ภายใน 

  30. ส่งเสริมประสิทธิภาพการบรหิาร
ด้านการเงินการคลัง 

435,000 435,000 435,000 435,000 435,000 กลุ่มบริหารงาน
การเงินฯ 

  31. ส่งเสริมการนำนโยบายสู่การปฏิบัต ิ 440,000 440,000 440,000 440,000 440,000 กลุ่มนโยบายและแผน 
  32. ประชุมส่งเสริมความร่วมมือและ

พัฒนาการบริหารจัดการสำนักงาน    
เขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 5 

200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 กลุ่ม
อำนวยการ 

  33. พัฒนาองค์กรสู่ความเป็นเลศิ 20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 กลุ่มอำนวยการ 
 6.2 ร้อยละของสถานศึกษา    

มีระบบประกันคณุภาพภายใน  
ที่เข้มแข็งตามกฎกระทรวง     
ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการ
ประกันคณุภาพการศึกษา   
พ.ศ. ๒๕๕๓ มุ่งเน้นการกระจาย
อำนาจ การสร้างเครือข่าย   
การมีส่วนร่วม และมีความ
รับผิดชอบต่อผลการดำเนินงาน 

34. พัฒนาส่งเสริมระบบประกัน
คุณภาพการศึกษาอย่างต่อเนื่องและมี
ผลการดำเนินงานรายงานต่อสาธารณะ 

200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 กลุ่มนิเทศฯ 

 6.3 ร้อยละของสถานศึกษา    
มีเครือข่ายสนับสนุนจาก
สถาบันอุดมศึกษาและองค์กร 
อื่น ๆ ทั้งภาครัฐและเอกชน 

35. การจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานเพื่อ
การมีงานทำตามแนวทางการจัดทกัษะ
การเรยีนรู้ในศตวรรษที่ 21 

140,500 140,500 140,500 140,500 140,500 กลุ่มนิเทศฯ/
กลุ่มส่งเสรมิฯ 
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ส่วนที่ 5 
การบริหารแผนสู่การปฏิบัติ 

 

• การบริหารแผนสู่การปฏิบัติ 
สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 5 ได้จัดทำแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา ระยะ 5 ป ี 

(พ.ศ.2560 – 2564) ฉบับทบทวน (พ.ศ. 2563-2565) เพื่อเป็นเครื่องมือในการปฏิบัติงานที ่สอดคล้องกับ
นโยบายของรัฐบาล กระทรวงศึกษาธิการ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และกลุ่มจังหวัดภาคกลาง
ตอนบน 2 เพ่ือการดำเนินงานให้ประสบผล สำเร็จ สามารถที่จะผลักดันการทำงานของกลไกท่ีสำคัญให้บรรลุผลลัพธ์
ตามที่ตั ้งเป้าหมาย การดำเนินงานที่จะบังเกิดผลอย่างมีประสิทธิภาพจำเป็นที ่จะต้องมีการผลักดันให้มีการ
ปรับเปลี่ยนแนวคิด ค่านิยม เป้าหมาย รวมถึง วิธีและกระบวนการทำงานนำแผนสู่การปฏิบัติ จะต้องทำให้หน่วยงาน
ยอมรับแนวทาง แผนงาน โครงการ และพร้อมที่จะนำแนวทางนั้นไปดำเนินการได้อย่างเหมาะสมกับสภาพแวดล้อม 
และวิธีการปฏิบัติงานของตน ดังนั้น การระดมทรัพยากร แสวงหาการสนับสนุน เพื่อให้เกิดการปฏิบัติและสร้าง
ความเป็นปึกแผ่นให้เกิดขึ้น เพื่อให้ผู้เกี่ยวข้อง  มีความรู้สึกเป็นเจ้าของและมีส่วนร่วม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 5 จึงได้กำหนดแนวทางในการดำเนินงานสู่ความสำเร็จ และกระบวนการนำแผนสู่การปฏิบัติ ดังนี้ 

1. การเผยแพร่และเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับสาระสำคัญของแผน นำวิสัยทัศน์    
พันธกิจ เป้าประสงค์ ค่านิยม กลยุทธ์ ให้ผู ้บริหารสถานศึกษา เจ้าหน้าที ่และบุคลากรทุกระดับได้รับทราบ          
มีส่วนร่วม และให้การสนับสนุนอย่างกว้างขวาง เพ่ือให้การนำแผนสู่การปฏิบัติเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ 

2. ผู้บริหารการศึกษาเข้าใจและผลักดันให้มีการดำเนินงานตามแผนอย่างมีประสิทธิภาพและ 
สม่ำเสมอ 

3. กำหนดทีมงานในการขับเคลื่อนกลยุทธ์ ประกอบด้วยทีมงานจากสถานศึกษา ศึกษานิเทศก์  
คณะกรรมการนิเทศติดตามประเมินผลการจัดการศึกษามัธยมศึกษา เขต 5 และบุคลากรภายในสำนักงานเขต
พื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 5 ที่มีความรู้ ความสามารถสอดคล้องกับภารกิจในแต่ละกลยุทธ์ ดำเนินการ
ขับเคลื่อนกลยุทธ์ 

4. จัดระบบวัดผลการดำเนินงานกับกลยุทธ์หลัก แล้วนำมาถ่ายทอดเป็นแผนที่กลยุทธ์ 
(Strategy Map) มีการกำหนดตัวชี้วัดที่สำคัญในการใช้ติดตามความก้าวหน้าของการดำเนินงานตามแผนพัฒนา
การศึกษา แล้วแปลงตัวชี้วัดขององค์กรไปสู่ตัวชี้วัดระดับกลุ่ม ระดับสถานศึกษาและระดับบุคคล โดยจัดทำบันทึก
ข้อตกลง (MOU) ระหว่างสถานศึกษากับเขตพื้นที่ และบุคลากร กลุ่ม หน่วย กับผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่
การศึกษามัธยมศึกษา เขต 5 

5. การบริหารการเปลี่ยนแปลงในองค์กร โดยสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 5  
ได้นำแนวทางการบริหารการเปลี ่ยนแปลง (Change Management) มาใช้ในการพัฒนาองค์กร การจัดทำ
แผนพัฒนาบุคลากรทางการศึกษา แผนจัดการความรู้ (KM Active plan) เป็นต้น 

6. การขับเคลื่อนด้วยการมีส่วนร่วมของสถานศึกษาและกลุ่มต่าง ๆ ตามพันธกิจที่ได้รับ 
มอบหมาย รวมถึงแสวงหาและประสานเครือข่ายความร่วมมือกับหน่วยงานภายนอก  ตลอดจนองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น ภาคเอกชนและภาคประชาสังคมในการพัฒนาการศึกษา 
  7. ติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผล เพื่อให้การนำกลยุทธ์สู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม โดย
ติดตามความก้าวหน้าประจำปี การประเมินผลระยะครึ่งปี และการประเมินผลเมื่อสิ้นสุดปีงบประมาณ 
  8.  สร้างกลไกการขับเคลื่อนและตรวจสอบสาธารณะ โดยรายงานผลการปฏิบัติงานประจำปี      
สู่สาธารณชนและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
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• ปฏิทินการบริหารแผนสู่การปฏิบัติ 
ระยะเวลา แนวปฏิบัติ 

มิถุนายน 2559 1. ทบทวนภารกิจ/ศึกษาข้อมูลสารสนเทศและผลการดำเนินงานที่พัฒนา 
มิถุนายน 2559 2. ศึกษาวิเคราะห์นโยบาย แนวทางการดำเนินงานของกระทรวงศึกษาธิการ สำนักงาน

คณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
กรกฎาคม 2559 3. วิเคราะห์สภาพแวดล้อมและประเมินสภาพของเขตพ้ืนที่ 
กรกฎาคม 2559 4. กำหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ และเป้าประสงค์  ของสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา

มัธยมศึกษา เขต 5 
สิงหาคม 2559 5. กำหนดกลยุทธ์ / ผลผลิต / ตัวชี้วัดและความสำเร็จ และกรอบแผนงาน  / โครงการ 

พฤศจิกายน 
2559 

6. นำแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา ระยะ 5  ปี เสนอขอความเห็นชอบต่อ
คณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัด 

 มกราคม 2560 7. เผยแพร่ประกาศต่อสาธารณะชนและผู้เกี่ยวข้อง 
มกราคม 2560 8. สนับสนุนชว่ยเหลือให้สถานศึกษาจัดทำแผนพัฒนาคุณภาพของสถานศึกษา 

รายไตรมาส 9. ติดตามประเมินผลและรายงานผลการดำเนินงาน 
 
 

• การติดตามและประเมินผล 
การติดตามและประเมินผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา ระยะ 5 ปี 

เพื่อหาข้อสรุปเกี่ยวกับการดำเนินงานว่าได้ผลเป็นอย่างไร การดำเนินงานมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลอย่างไร 
เป็นไปตามเป้าหมายที่ได้กำหนดไว้หรือไม่ การประเมินในขั้นตอนนี้จะทำให้ได้รับทราบข้อมูลเกี่ยวกับความสำเร็จ
และความล้มเหลวของการปฏิบัติงาน เพื่อจะนำมาเป็นบทเรียน (Lessons Learned) ที่จะช่วยในการตัดสินใจ
สำหรับการดำเนินงานใหม่ รวมทั้งการปรับปรุงโครงการซึ่งมีลักษณะเหมือน หรือใกล้เคียงกับทีไ่ด้ประเมิน 

ประเด็นที่นำมาพิจารณาในการติดตามและประเมินผลทุก ๆ สิ้นปี ประกอบด้วย 
1. การติดตามและประเมินผลการใช้จ่ายงบประมาณเม่ือเทียบกับเป้าหมาย 

เป็นการติดตามและประเมินเกี่ยวกับปัจจัยเข้า (Input) หรือการใช้ทรัพยากรต่าง ๆ ที่ใช้ 
ในการดำเนินโครงการตามแผนว่าเป็นไปตามที่ได้กำหนดในโครงการหรือกิจกรรมมากน้อยเพียงใด 

2. การติดตามและประเมินผลการดำเนินงานตามแผน 
เป็นการติดตามและประเมินผลกระบวนการ (Process) ในการปฏิบัติงานตามแผนงานหรือ 

โครงการต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานตามแนวทางการพัฒนาในแต่ละกลยุทธ์ รวมถึงการสรุปปัญหาและ
อุปสรรคในกระบวนการทำงานอย่างไร 

3. การติดตามและประเมินผลสัมฤทธิ์ของการดำเนินโครงการ 
เป็นการติดตามและประเมินผลผลิต (Output) ที่ได้จากการดำเนินโครงการเมื่อเทียบกับ 

เป้าหมายที่กำหนดไว้ในแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา การประเมินผลในขั ้นตอนนี้เป็นการประเมินผลการ
ปฏิบัติงานว่าสามารถดำเนินงานตามโครงการและกิจกรรมที่กำหนดไว้ได้ตามแผนเมื่อเทียบกับเป้าหมายหรือไม่  
ทั้งนี ้โดยใช้เป้าหมายและตัวชี้วัด (KPI) ที่ได้กำหนดเป็นเครื่องมือที่จะนำไปติดตามและประเมินผลโดยเปรียบเทียบ
กับผลที่เกิดข้ึนจริงภายใต้งบประมาณที่ได้รับ 
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4. การติดตามและประเมินผลลัพธ์ของการดำเนินโครงการ 
เป็นการติดตามและประเมินผลลัพธ์ (Outcome) ของโครงการหรือเป็นการประเมินผล 

ประโยชน์ที่เกิดขึ้นจากโครงการว่านักเรียนและครูได้รับประโยชน์จากการดำเนินงานที่กำหนดในแต่ละโครงการ
และกิจกรรมหรือไม ่

ทั้งนี ้เป็นการติดตามและประเมินผลโดยพิจารณาจากวัตถุประสงค์ของโครงการว่าผลการ 
ดำเนินงานได้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของโครงการและกิจกรรมที่ระบุไว้หรือไม่ เพียงใด และหากไม่บรรลุตาม
วัตถุประสงค์ สาเหตุ ปัญหา อุปสรรค คืออะไร เพ่ือจะได้นำบทเรียนที่ได้เรียนรู้จากโครงการและกิจกรรมดังกล่าว 
มาปรับปรุงโครงการหรือกิจกรรมที่จะดำเนินการต่อไปในอนาคต 

• ปัจจัยแหง่ความสำเร็จ (5S) คือ 
S1 (Shared vision) : ผู้นำ ผู้บริหาร ผู้ปฏิบัติ มีจุดมุ่งหมายร่วมกันและจริงจังในการไปสู่ 

ความสำเร็จ 
S2 (Smart Structure) : กลไกการปฏิบัติ การประสานงาน การบูรณาการ การทำงาน 

ร่วมกันของกลุ่มต่าง ๆ ในสำนักงานเขตพ้ืนที่เป็นไปอย่างเหมาะสม คล่องตัวในรูปแบบเครือข่าย 
S3 (Supportive Organization) : บรรยากาศการทำงานภายในสำนักงานเขตพ้ืนที่เป็นไป 

ในเชิงบวก ส่งเสริม สนับสนุนกัน เพ่ือการทำงานไปสู่ความสำเร็จ 
S4 (Successful Information Technology and Knowledge Management) : มีความ 

เข้าใจและสามารถใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีสารสนเทศ ตลอดจนสถิติข้อมูลร่วมกันอย่างคุ้มค่า 
S5 (Systematic Performance Measure) : มีความเข้าใจในกระบวนการวัดและ 

ประเมินผลอย่างเป็นระบบ 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 Road Map แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา ระยะ 5 ปี (พ.ศ.2560 – 2564) ฉบับทบทวน (พ.ศ. 2563-2565) 
ของ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

วิสัยทัศน ์

พันธกิจ 

กลยุทธ ์

1. พัฒนาคุณภาพผู้เรียน 
ในระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

 
 

     1.  พัฒนาผู้เรียนให้มีคุณภาพตาม
มาตรฐานการศึกษาระดับมัธยมศึกษา
ตามหลักสูตรทุกกลุ่มสาระ มีสมรรถนะ
และทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 
     2.  ส่งเสริมให้ผู้เรียนใฝ่ดี            
มีคุณธรรม จริยธรรม มีความเป็นไทย
ภูมิใจในถิน่ฐาน มีจิตสาธารณะ 
 

2. เพ่ิมโอกาสการเข้าถึงบริการ
การศึกษาขั้นพ้ืนฐานให้ท่ัวถึง 

ครอบคลุมผู้เรียน ให้ได้รับโอกาสในการ
พัฒนาเต็มตามศักยภาพและมีคณุภาพ 

     3.  ส่งเสริมสนับสนุนให้ประชากร       
วัยเรียนได้รับการศึกษาขั้นพื้นฐาน      
ลดความเหลื่อมล้ำให้ผู้เรียนพิการ 
ผู้ด้อยโอกาส และผู้มีความต้องการ
จำเป็นพิเศษ ได้รับการพัฒนาเต็มตาม
ศักยภาพ 
 
 

3. พัฒนาคุณภาพครู 
และบุคลากรทางการศึกษา 

 
 

     4. ส่งเสริมพัฒนาครู ผู้บริหาร และ
บุคลากรทางการศึกษาให้มีสมรรถนะ 
จรรยาบรรณและมาตรฐานที่ 6      
(การบริหารจัดการห้องเรียน) 
เสริมสร้างขวัญกำลังใจและ           
จิตวิญญาณแห่งความเป็นครู 
 

4. พัฒนาระบบการบริหารจัดการ 
 
 
 
     5. พัฒนาสถานศึกษาตามเกณฑ์
มาตรฐานการปฏิบัติงานของโรงเรียน
มัธยมศึกษา และพัฒนาระบบการนิเทศ
ติดตามประเมินผลการจัดการศึกษา 
ของสถานศึกษาให้มีประสิทธภิาพ 
     6. ส่งเสริมระบบการบริหารจัดการ
ให้มีประสิทธิภาพ ภายใต้การกระจาย
อำนาจและการมีส่วนร่วมทุกภาคส่วน 
 

เป้าประสงค์ 

1. ยกระดับคุณภาพการศึกษาสู่มาตรฐานสากล 
บนพื้นฐานความเป็นไทย 

 

2. พัฒนาคุณภาพตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
3. บริหารจัดการโดยยึดหลักธรรมาภิบาล 

ภายใต้การกระจายอำนาจและการมีส่วนร่วม 
 

1. พัฒนาผู้เรียนให้มีความสามารถเต็มตามศักยภาพ มีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาขัน้พื้นฐาน และมาตรฐานสากลในศตวรรษที่ 21 
2. ผู้เรียนมีคุณลักษณะอนัพึงประสงค์ตามหลักสูตรและค่านิยมหลักของไทย                              3. ผู้เรียนทุกคนได้รับการศึกษาขั้นพ้ืนฐานอย่างเท่าเทียม ทั่วถึงและเสมอภาค                                            
4. ครู ผู้บริหาร และบุคลากรทางการศึกษามีสมรรถนะ จรรยาบรรณ และมาตรฐานวิชาชีพ            5. บริหารจัดการโดยยึดหลักธรรมาภิบาลภายใต้การกระจายอำนาจและการมีส่วนร่วม 
 

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต 5  มุ่งขับเคลื่อนการพัฒนาคุณภาพการศึกษาตามเกณฑ์มาตรฐานสากลบนพื้นฐานความเป็นไทย 
บริหารจัดการโดยยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและหลักธรรมาภิบาล 



 
 

 
 
 

คำสั่งสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 5 
ที ่ 175/2559 

เรื่อง  แต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำแผนพัฒนาการศึกษา ระยะ 5 ปี (พ.ศ.2560-2564) และแผนปฏิบัติการ  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ของสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 5 

……………………………………….. 
  

        ตามพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ.2546 มาตรา 16  
ให้ส่วนราชการจัดทำแผนปฏิบัติการของส่วนราชการนั้น โดยจัดทำเป็นแผน 4 ปี ซึ่งจะต้องสอดคล้องกับแผนบริหาร
ราชการแผ่นดินและเป็นไปตามแนวนโยบายการบริหารราชการของรัฐบาล 

  และเพ่ือให้การขับเคลื่อนภารกิจของกระทรวงศึกษาธิการสู่การปฏิบัติในภูมิภาค จึงต้องดำเนินการ
จัดทำแผนพัฒนาการศึกษาระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2560 – 2564) สอดคล้องกับรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยฉบับ
ชั่วคราว พุทธศักราช 2557 แนวนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ และนโยบายของจังหวัดทั้ง 4 จังหวัด 
ประกอบด้วยจังหวัดชัยนาท, จังหวัดลพบุรี, จังหวัดสิงห์บุรี และจังหวัดอ่างทอง จึงแต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำ
แผนพัฒนาการศึกษาระยะ 5 ปี (พ.ศ.2560-2564) และแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ 2560 ประกอบด้วย 
 
 1. คณะกรรมการเก็บรวบรวม ศึกษาวิเคราะห์ข้อมูลที่เกี่ยวข้อง  มีหน้าทีจ่ัดเก็บ รวบรวมข้อมูล วิเคราะห์ข้อมูล 
เป้าหมายตัวชี้วัด ข้อมูลทั่วไป ข้อมูลทางการศึกษาของจังหวัด 4 จังหวัด  ประกอบด้วย 

๑. นางมณฑ์ณัทอร วุฒิวิชญานันต์  ผู้อำนวยการ  สพม.๕           ประธานกรรมการ 
๒. นายอธิษฐาน  พันธุ์ค้า  รองผู้อำนวยการ  สพม.๕            รองประธานกรรมการ 
๓. นางปรานอม ประทีปทวี  ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศ ติดตามฯ                กรรมการ 
๔. นางพิศมัย  สีแตง   ผู้อำนวยการหน่วยตรวจสอบภายใน                    กรรมการ 
๕. นางฐิตินันท์  สุวรรณหงษ์  ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา             กรรมการ 
๖. นางอรุณี  กลับดี   ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล                กรรมการ 
๗. นางสาวกุลนิดา ศรีสิงห์  ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานการเงินและสนิทรัพย์           กรรมการ 
๘. นางสิรวลีย์  วิเศษกุลพรหม     อำนวยการกลุ่มอำนวยการ                กรรมการ 
๙. นางสาวสุนทรี  จันทร์สำราญ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ                กรรมการ 
๑๐.  นางเยาวลักขณ์  อยู่ฤกษ์  ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ                กรรมการ 
๑๑.  นางสาวประชุมพร  ปานเพชร ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ                กรรมการ 
๑๒.  นายอิทธิฤทธิ์  พงษ์ปิยะรัตน์ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการ                 กรรมการ 
๑๓.  นางนันทพร  มั่นทัพ  ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ                กรรมการ 
๑๔.  นางหัทยา เข็มเพ็ชร  ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ                กรรมการ 
๑๕.  นายพิทักษ์  สุริยะ  ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ                กรรมการ 
๑๖.  นางชิวาภรณ์  รัตนศีล  ศึกษานเิทศก์ชำนาญการพิเศษ                กรรมการ 
๑๗.  นางชรินทร์ทิพย์  กุลชนะภิญโญ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ                กรรมการ 
๑๘.  นางรัชนีวรรณ  ศรีเอี่ยม  ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ                กรรมการ 
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๑๙.  นายฉลาด  เฉลยมนต์  ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ                กรรมการ 
๒๐.  นายประเดิมชัย จริยะยรรยง นิติกร ชำนาญการพิเศษ                  กรรมการ 
๒๑.  นางสาวนุชรี ด้วงส ี  นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการพิเศษ             กรรมการ 
๒๒.  นางกัลยา สุทธิสุข  นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการพิเศษ             กรรมการ 
๒๓.  นางสาวญาณิศา แสงสว่าง  นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการพิเศษ             กรรมการ 
๒๔.  นางแสงเดือน ชุ่มใจรักษ์  นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการพิเศษ            กรรมการ 
๒๕.  นายปรีชา นวลแสง            นักวิชาการศึกษาชำนาญการพิเศษ            กรรมการ 
๒๖.  นางกมลชนก  ศรีภักดี  นักวิชาการศึกษาชำนาญการพิเศษ            กรรมการ 
๒๗.  นางวิษา ชัยกิจกรณ์  นักวิชาการศึกษาชำนาญการพิเศษ              กรรมการ 
๒๘.  นางสาวรภัสสา  ศศิร์ภัทร  นักวิชาการศึกษาชำนาญการ            กรรมการ 
๒๙.  นางสาวธิรดา  บัวตูม  นักวิชาการศึกษาชำนาญการ            กรรมการ 
๓๐.  นางสาวกุลภัสสรณ์  วชิราตรยีากุล  เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน            กรรมการ 
๓๑.  นางสาวอุสา  กลับหอม         ผู้อำนวยการกลุ่มนโยบายและแผน          กรรมการและเลขานุการ  
๓๒.  นางสาวอุไรภรณ์  พุฒหอม      นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ  กรรมการและผู้ช่วยเลขาฯ 

 

2. คณะกรรมการวิเคราะห์สภาพแวดล้อม วิเคราะห์ และสังเคราะห์ข้อมูล มีหน้าที่ศึกษาวิเคราะห์ข้อมูล วิเคราะห์
นโยบายจุดเน้น จัดทำกรอบยุทธศาสตร์ เป้าหมายตัวชี้วัด โครงการ/กิจกรรมแผนพัฒนาการศึกษา ระยะ 5 ปี 
(พ.ศ.2560-2564) ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 5  เป็นรายจังหวัด ดังนี้ 
     2.1  คณะกรรมการประจำจังหวัดลพบุรี ประกอบด้วย 

๑. นายชูเกียรติ  บุญรอด  รองผู้อำนวยการ  สพม.๕                  ประธานกรรมการ 
๒. นางปรานอม ประทีปทวี  ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศ ติดตามฯ                 กรรมการ 
๓. นางฐิตินันท์  สุวรรณหงษ์  ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา              กรรมการ 
๔. นายอมรศักดิ์  เรืองรุ่ง  ผู้อำนวยการโรงเรียนพิบูลวิทยาลัย        กรรมการ 
๕. นางสาวสุนทรี  จันทร์สำราญ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ                 กรรมการ 
๖. นางเยาวลักขณ์  อยู่ฤกษ์  ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ                 กรรมการ 
๗. นางสาวประชุมพร  ปานเพชร ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ                 กรรมการ 
๘. นายอิทธิฤทธิ์  พงษ์ปิยะรัตน์ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการ                  กรรมการ 
๙. นางศุภลักษณ์  นิ่มดิษฐ์            นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ           กรรมการ 
๑๐. นางสาวอุไรภรณ์  พุฒหอม           นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ   กรรมการและเลขานุการ 

 

     2.2  คณะกรรมการประจำจังหวัดสิงห์บุรี ประกอบด้วย 
๑. นางวัฒนา  โคตรมี  รองผู้อำนวยการ  สพม.๕                 ประธานกรรมการ 
๒. นางอรุณี  กลับดี   ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล                กรรมการ 
๓. นายพรชัย  ยิ้มพงษ์  ผู้อำนวยการโรงเรียนสิงห์บุรี       กรรมการ 
๔. นางนันทพร  มั่นทัพ  ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ                กรรมการ 
๕. นางหัทยา เข็มเพ็ชร  ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ                กรรมการ 
๖. นางวิษา  ชัยกิจกรณ์  นักวิชาการศึกษาชำนาญการพิเศษ       กรรมการ 
๗. นางวัญชุรี  ธูปบูชากร       นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ กรรมการและเลขานุการ 
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     2.3  คณะกรรมการประจำจังหวัดชัยนาท ประกอบด้วย 
๑. นายอธิษฐาน  พันธุ์ค้า  รองผู้อำนวยการ  สพม.๕                ประธานกรรมการ 
๒. นางกัลยา  สุทธิสุข  นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการพิเศษ                  กรรมการ 
๓. นายถวัลย์ ตันธีรพงศ์  ผู้อำนวยการโรงเรียนชัยนาทพิทยาคม      กรรมการ 
๔. นายพิทักษ์  สุริยะ   ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ                กรรมการ 
๕. นางชิวาภรณ์  รัตนศีล  ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ                กรรมการ 
๖. นางกมลชนก  ศรีภักดี  นักวิชาการศึกษาชำนาญการพิเศษ                กรรมการ 
๗. นางฉัฐนันท์ แดงศรี  เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน       กรรมการ 
๘. นางสาวอุสา  กลับหอม          ผู้อำนวยการกลุ่มนโยบายและแผน       กรรมการและเลขานุการ 

 

     2.4  คณะกรรมการประจำจังหวัดอ่างทอง ประกอบด้วย 
๑. นายประกิจ  จุ้ยป่าน  รองผู้อำนวยการ  สพม.๕                ประธานกรรมการ 
๒. นายทองเพียร  มนัสตรง  รองผู้อำนวยการ  สพม.๕                 กรรมการ 
๓. นางสิรวลีย์  วิเศษกุลพรหม  ผู้อำนวยการกลุ่มอำนวยการ               กรรมการ 
๔. นายวินัย  ปานแดง  ผู้อำนวยการโรงเรียนสตรีอ่างทอง      กรรมการ 
๕. นางชรินทร์ทิพย์  กุลชนะภิญโญ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ               กรรมการ 
๖. นางรัชนีวรรณ  ศรีเอี่ยม  ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ               กรรมการ 
๗. นายฉลาด  เฉลยมนต์  ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ               กรรมการ 
๘. นางสาวนุชรี ด้วงส ี  นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการพิเศษ            กรรมการ 
๙. นางสาวกุลภัสสรณ์  วชิราตรยีากุล  เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน         กรรมการ 
๑๐.  นางสาวขวัญตา  ชื่นกุศล           นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ   กรรมการและเลขานุการ 

 

3.  คณะทำงานจัดทำเอกสารและประสานงาน  มีหน้าที่ จัดทำเอกสารข้อมูลและประสานการดำเนินงาน จัดเตรียม
สถานที่อาหารและอำนวยความสะดวกตลอดการประชุมให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย ประกอบด้วย 

๑. นางสาวอุสา  กลับหอม         ผู้อำนวยการกลุ่มนโยบายและแผน       หัวหน้าคณะทำงาน 
๒. นางศุภลักษณ์  นิ่มดิษฐ์          นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ      คณะทำงาน 
๓. นางวัญชุรี  ธูปบูชากร         นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ         คณะทำงาน 
๔. นางสาวขวัญตา  ชื่นกุศล          นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ             คณะทำงาน 
๕. นางสาวกุลภัสสรณ์  วชิราตรยีากุล  เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน            คณะทำงาน 
๖. นางสาวอุไรภรณ์  พุฒหอม         นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ   เลขานุการคณะทำงาน 

  

    ขอให้ผู้ได้รับการแต่งตั้ง ปฏิบัติหน้าที่เป็นไปด้วยความเรียบร้อย บรรลุวัตถุประสงค์ และขับเคลื่อน    
สู่ความสำเร็จตามนโยบายและเป้าหมายการพัฒนาด้านการศึกษาให้สามารถแข่งขันในเวทีโลกได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
 

   ทั้งนี้ตั้งแต่วันที่   30   พฤษภาคม   2559  เป็นต้นไป 

       สั่ง  ณ  วันที่   30  เดือน พฤษภาคม  พ.ศ.  2559 
                                                                              

                                                                                                                                                                                                             

                                                                 (นางมณฑ์ณัทอร  วุฒิวิชญานันท์) 
    ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๕ 
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