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แผนปฏิบัติการประจ�ำปีงบประมาณ 2564 ของ ส�ำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
มหาสารคาม เล่มนี้ จัดท�ำขึ้นเพื่อใช้เป็นกรอบแนวทางในการด�ำเนินงานบริหารจัดการศึกษา เชื่อมโยง
วิสยั ทัศน์ และยุทธศาสตร์ ของส�ำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขัน้ พืน้ ฐาน ส�ำนักงานเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษา
มัธยมศึกษามหาสารคาม และสถานศึกษาสามารถด�ำเนินการให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน น�ำนโยบาย
สู่การปฏิบัติ เพื่อให้ประชาชน ผู้ปกครองและนักเรียนได้รับประโยชน์สูงสุด เป็นการบริหารงานน�ำไป
สู่การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี (Good Governance) สร้างโอกาสทางการศึกษาให้ประชากร
วัยเรียนได้มีโอกาสอย่างทั่วถึง ยกระดับคุณภาพการศึกษาให้สูงขึ้น และได้มาตรฐาน ตลอดจนการมี
ส่วนร่วมจากทุกภาคส่วนในการจัดการศึกษา
ส�ำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษามหาสารคาม ขอขอบคุณคณะท�ำงานจัดท�ำแผน
ปฏิบัติการประจ�ำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ผู้รับผิดชอบโครงการ ตลอดจนผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง ที่ได้ให้
ความร่วมมือในการจัดท�ำแผนปฏิบัติการประจ�ำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ให้ส�ำเร็จลุล่วงด้วยดี เพื่อ
ใช้เป็นกรอบแนวทางในการบริหารและจัดการศึกษา วางแผนด�ำเนินงาน การบริหารงบประมาณ เพื่อ
พัฒนาคุณภาพการศึกษาให้ประสบผลส�ำเร็จอย่างมีคุณภาพ เป็นที่พึงพอใจ ของผู้รับบริการและผู้มีส่วน
เกี่ยวข้อง

กลุ่มนโยบายและแผน
ส�ำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษามหาสารคาม
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ส่วนที่ 1
สภาพการจัดการศึกษา
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 26 จัดตั้งตามพระราชบัญญัติการศึกษา
แห่งชาติ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2553 และพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ
(ฉบั บ ที่ 2) พ.ศ.2553 กำหนดให้ มี เ ขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษาประถมศึ ก ษา และเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษา
มัธ ยมศึกษา อาศัย อำนาจตามความในมาตรา 5 และมาตรา 37 วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติ
การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ(ฉบับที่ 3)
พ.ศ. 2553 และมาตรา 8 และมาตรา 33 วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการ
กระทรวงศึก ษาธิก าร พ.ศ. 2546 ซึ่ ง แก้ ไ ขเพิ่ม เติม โดยพระราชบัญญั ติ ร ะเบียบบริห ารราชการ
กระทรวงศึกษาธิการ (ฉบับ ที่ 2) พ.ศ. 2553 รัฐ มนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการโดยคำแนะนำ
ของสภาการศึกษาเมื่อคราวประชุม ครั้งที่ 2/2553 วันที่ 17 สิงหาคม พ.ศ. 2553 จึงกำหนดเขต
พื้น ที่การศึกษามัธ ยมศึกษา และที่ ตั้ง ของสำนักงานเขตพื้น ที่การศึกษามัธ ยมศึก ษา เพื่อบริห าร
และจัดการศึกษาขั้น พื้น ฐานระดับ มัธ ยมศึกษา จำนวน 42 เขต โดยมีผ ลบังคับ ใช้ตั้งแต่วัน ที่ 18
สิงหาคม 2553 ซึ่งประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่ม 127 ตอนพิเศษ 98 ง ราชกิจจานุเบกษา
18 สิ ง หาคม 2553 และมี ป ระกาศกระทรวงศึ ก ษาธิ ก าร เรื่ อ ง การแบ่ ง ส่ ว นราชการภายใน
สำนั ก งานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษา พ.ศ. 2560 ประกาศ ณ วั น ที่ 22 พฤศจิ ก ายน พ.ศ. 2560 แบ่ ง
ส่วนราชการภายในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ออกเป็น 8 กลุ่ม 1 หน่วย ดังนี้
1. กลุ่มอำนวยการ
2. กลุ่มนโยบายและแผน
3. กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
4. กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
5. กลุ่มบริหารงานบุคคล
6. กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา
7. กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา
8. กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
9. หน่วยตรวจสอบภายใน
ต่ อ มาเมื่อ วัน ที่ 28 สิ ง หาคม พ.ศ. 2561 ได้ มี ป ระกาศกระทรวงศึกษาธิก าร เรื่ อง การแบ่งส่วน
ราชการภายในสำนัก งานเขตพื้ นที่ การศึ ก ษา (ฉบั บ ที่ 2) พ.ศ. 2561 เพิ่ ม เติ ม โดยกำหนดให้มี
กลุ่ ม กฎหมายและคดี เพิ่ ม ขึ้ น ทำให้ ก ารแบ่ง ส่ว นราชการภายในสำนัก งานเขตพื้ นที่ก ารศึ กษา
ออกเป็น 9 กลุ่ม 1 หน่วย
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1. บริบทพื้นฐาน
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 26 มีที่ตั้งอยูภายในพื้นที่โรงเรียนมหาวิชานุกูล
ถนนเลี่ยงเมืองมหาสารคาม - รอยเอ็ด ตําบลแวงนาง อําเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม มีพื้นที่
รับผิดชอบใหบริการครอบคลุม 13 อําเภอ ดังนี้ เมืองมหาสารคาม, แกดํา, โกสุมพิสัย, กันทรวิชัย
เชียงยืน, บรบือ, นาเชือก, พยัคฆภูมิพิสัย, วาปปทุม, นาดูน, ยางสีสุราช, กุดรัง และชื่นชม
มีอาณาเขตติดตอกับจังหวัดใกลเคียง ดังนี้
ทิศเหนือ ติดตอกับจังหวัดขอนแกนและจังหวัดกาฬสินธุ
ทิศตะวันออก ติดตอกับจังหวัดกาฬสินธุและจังหวัดรอยเอ็ด
ทิศใต ติดตอกับจังหวัดสุรินทรและจังหวัดบุรีรัมย
ทิศตะวันตก ติดตอกับจังหวัดบุรีรัมยและจังหวัดขอนแกน
2. ขอมูลพื้นฐานทางการศึกษา
2.1 ขอมูลโรงเรียน จําแนกตามขนาด (ขอมูล 10 มิ.ย. 63)
ขนาดโรงเรียน
ขนาดเล็ก (1-499 คน)
ขนาดกลาง (500-1,499 คน)
ขนาดใหญ (1,500-2,499 คน)
ขนาดใหญพิเศษ (2,500 คนขึ้น
ไป)
รวม

2561
21
6
4
4

ปการศึกษา
2562
21
6
4
4

2563
21
5
5
4

35

35

35

2.2 ขอมูลนักเรียน จําแนกตามชั้นเรียน (ขอมูล 10 มิ.ย. 63)
ปการศึกษา
ระดับชั้น
2560
2561
2562
มัธยมศึกษาปที่ 1
6,068
5,836
5,823
มัธยมศึกษาปที่ 2
5,855
5,948
5,716
มัธยมศึกษาปที่ 3
5,850
5,713
5,813
มัธยมศึกษาปที่ 4
4,996
4,761
4,713
มัธยมศึกษาปที่ 5
4,927
4,633
4,470
มัธยมศึกษาปที่ 6
4,759
4,739
4,417
ปวช.1
42
40
36
ปวช.2
73
43
40
ปวช.3
48
65
42
รวม
32,618
31,778
31,070
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5,902
5,738
5,542
5,134
4,520
4,342
13
39
46
31,276

3

2.3 ขอมูลครูและบุคลากรทางการศึกษา (ขอมูล 10 มิ.ย. 63)
ขาราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษา(ตาม จ 18)
ผูอํานวยการโรงเรียน
รองผูอํานวยการโรงเรียน
ครู
ครูมาชวยราชการ (ตางเขต)
ครูไปชวยราชการ (ตางเขต)
พนักงานราชการ (ครูผูสอน)
ลูกจางประจํา
รวม
ขาราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษา (สนับสนุน)
ลูกจางชั่วคราว (ธุรการ)
ลูกจางชั่วคราว (นักการภารโรง)
รวม

2560
35
41
1,838
3
7
69
64
2,057
2560
27
37
64

ปการศึกษา
2561
2562
34
34
35
27
1,767
1,737
7
3
6
4
69
74
57
57
1,975
1,936

2563
35
27
1,583
2
4
58
43
2,062

ปการศึกษา
2562
35
37
72

2563
28
23
51

2561
27
37
64

2.4 จํานวนขาราชการในสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา (ขอมูล 10 มิ.ย. 62)
บุคลากรในสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
รองผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ศึกษานิเทศก
บุคลากรทางการศึกษา 38 ค (2)
ลูกจางประจํา
ลูกจางชั่วคราว
รวม

2560
3
9
35
1
15
63

ปการศึกษา
2561
2562
1
1
2
2
12
11
28
28
1
1
16
17
60
60

2563
2
15
32
1
15
62
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3. ขอมูลผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
3.1 ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3
ตารางที่ 1 แสดงคะแนนเฉลี่ย ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O - NET) ระดับ
ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 จําแนกเปนรายวิชา สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
เขต 26 ปการศึกษา 2562
วิชา
ภาษาไทย (91)
ภาษาอังกฤษ (93)
คณิตศาสตร (94)
วิทยาศาสตร (95)

จํานวน
นักเรียน
4,319
4,318
4,317
4,315

คะแนน คะแนนเฉลี่ย
เต็ม
เขตพื้นที่
100
57.63
100
32.32
100
27.49
100
30.50

S.D
13.68
11.29
15.90
8.22

คะแนนเฉลี่ย
ประเทศ
55.14
33.25
26.73
30.07

จากตารางที่ 1 พบวา ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O - NET) ระดับ
ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 ใน 4 สาระหลัก พบวา วิชาภาษาไทยมีคะแนนเฉลี่ยรอยละสูงสุด คือ 57.63
รองลงมาไดแก วิชาภาษาอังกฤษ วิชาวิทยาศาสตร และวิชาคณิตศาสตร มีคาเฉลี่ยรอยละ 32.32 ,
30.50 และ 27.49 ตามลําดับ เมื่อพิจารณาคาความเบี่ยงเบนมาตรฐาน จะเห็นวาคะแนนมีการ
กระจายมากทุกกลุมสาระการเรียนรู โดยมีคาอยูระหวาง 8.22-15.90
ตารางที่ 2 เปรียบเทียบคะแนนเฉลี่ยผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O - NET)
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 ปการศึกษา 2561 - 2562
วิชา
ภาษาไทย (91)
ภาษาอังกฤษ (93)
คณิตศาสตร (94)
วิทยาศาสตร (95)
รวม

คะแนนเฉลี่ย
ปการศึกษา 2561
เขตพื้นที่ ประเทศ
56.93
54.42
28.51
29.45
31.10
30.04
37.38
36.10
38.48
37.50

คะแนนเฉลี่ย
ปการศึกษา 2562
เขตพื้นที่
ประเทศ
57.63
55.14
32.32
33.25
27.49
26.73
30.50
30.07
36.96
36.30

+ เพิ่มขึ้น
- ลดลง
เขตพื้นที่
ประเทศ
+0.70
+0.72
+3.81
+3.80
-3.61
-3.31
-6.88
-6.03
-1.50
-1.21

จากตารางที่ 2 พบวา เปรียบเทียบคะแนนเฉลี่ยผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ
ขั้นพื้นฐาน (O - NET) ระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 ปการศึกษา 2561 – 2562 พบวา รายวิชาที่มี
คะแนนเฉลี่ยเพิ่มขึ้น คือ วิชาภาษาอังกฤษ และวิชาภาษาไทย เพิ่มขึ้นรอยละ 3.81, และ 0.70
ตามลําดับ และรายวิชาที่มีคะแนนเฉลี่ยลดลง คือ วิชาวิทยาศาสตร และวิชาคณิตศาสตร ลดลงรอย
ละ 6.88 และ 3.61 ตามลําดับ เมื่อเปรียบเทียบกับคะแนนเฉลี่ยระดับประเทศ พบวา ทั้ง 4 รายวิชา
มีคะแนนเฉลี่ย เพิ่มขึ้นและลดลง สอดคลองกับคะแนนเฉลี่ยในระดับประเทศ
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3.2 ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปที่ 6
ตารางที่ 3 แสดงคะแนนเฉลี่ย ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O - NET) ระดับ
ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 6 จําแนกเปนรายวิชา สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
เขต 26 ปการศึกษา 2562
วิชา
ภาษาไทย (01)
สังคมศึกษา ศาสนา
และวัฒนธรรม (02)
ภาษาอังกฤษ (03)
คณิตศาสตร (04)
วิทยาศาสตร (05)

จํานวน
นักเรียน
3,489

คะแนน คะแนนเฉลี่ย
เต็ม
เขตพื้นที่
100
41.15

12.92

คะแนนเฉลี่ย
ประเทศ
42.21

S.D

3,489

100

35.07

7.60

35.70

3,487
3,488
3,489

100
100
100

25.82
22.31
28.06

9.44
14.26
9.40

29.20
25.41
29.20

จากตารางที่ 3 พบวา ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O - NET) ระดับ
ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 6 ใน 5 สาระหลัก พบวา วิชาภาษาไทยมีคะแนนเฉลี่ยรอยละสูงสุด คือ 41.15
รองลงมาไดแก วิชาสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม วิชาวิทยาศาสตร วิชาภาษาอังกฤษและวิชา
คณิตศาสตร มีคาเฉลี่ยรอยละ 35.07, 28.06, 25.82 และ 22.31 ตามลําดับ เมื่อพิจารณาคาความ
เบี่ยงเบนมาตรฐาน จะเห็นวาคะแนนมีการกระจายมากทุกกลุมสาระการเรียนรู โดยมีคาอยูระหวาง
7.60 -14.26
ตารางที่ 4 เปรียบเทียบคะแนนเฉลี่ยผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O - NET)
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ 6 ปการศึกษา 2561 – 2562
คะแนนเฉลี่ย
คะแนนเฉลี่ย
+ เพิ่มขึ้น
ปการศึกษา 2561
ปการศึกษา 2562
- ลดลง
วิชา
เขตพื้นที่ ประเทศ เขตพื้นที่
ประเทศ เขตพื้นที่ ประเทศ
ภาษาไทย (01)
46.39
47.31
41.15
42.21
-5.24
-5.10
สังคมศึกษา ศาสนา
34.40
35.16
35.07
35.70
+0.67
+0.54
และวัฒนธรรม (02)
ภาษาอังกฤษ (03)
27.38
31.41
25.82
29.20
-1.56
-2.21
คณิตศาสตร (04)
27.43
30.72
22.31
25.41
-5.12
-5.31
วิทยาศาสตร (05)
29.35
30.51
28.06
29.20
-1.29
-1.31
รวม
32.99
35.02
30.48
32.34
-2.51
-2.68
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จากตารางที่ 4 พบวา เปรียบเทียบคะแนนเฉลี่ยผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ
ขั้นพื้นฐาน (O - NET) ระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ 6 ปการศึกษา 2561 – 2562 พบวา รายวิชาที่มี
คะแนนเฉลี่ยเพิ่มขึ้น คือ วิชาสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เพิ่มขึ้นรอยละ 0.67, และรายวิชาที่มี
คะแนนเฉลี่ยลดลง คือ วิชาภาษาไทย วิชาคณิตศาสตร วิชาภาษาอังกฤษ และวิชาวิทยาศาสตร
ลดลงรอยละ 5.24, 5.12, 1.56 และ 1.29 ตามลําดับ เมื่อเปรียบเทียบกับคะแนนเฉลี่ยระดับประเทศ
พบวา ทั้ง 4 รายวิชามีคะแนนเฉลี่ย เพิ่มขึ้นและลดลง สอดคลองกับคะแนนเฉลี่ยในระดับประเทศ
4. การบริหารและการกระจายอํานาจ
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาไดกระจายอํานาจในการจัดการดานการศึกษา โดย
แบงพื้นที่รับผิดชอบออกเปนสหวิทยาเขต 6 สหวิทยาเขต ดังนี้
สหวิทยาเขต ที่ 1 สหวิทยาเขตเจริญราชเดช
1. โรงเรียนสารคามพิทยาคม
2. โรงเรียนมหาชัยพิทยาคาร
3. โรงเรียนนาโพธิ์พทิ ยาสรรพ
4. โรงเรียนกุดรังประชาสรรค
5. โรงเรียนมหาวิชานุกูล
สหวิทยาเขต ที่ 2 สหวิทยาเขตตักศิลา
1. โรงเรียนผดุงนารี
2. โรงเรียนแกดําวิทยาคาร
3. โรงเรียนมิตรภาพ
4. โรงเรียนยางวิทยาคม
5. โรงเรียนหนองมวงวิทยาคาร
สหวิทยาเขต ที่ 3 สหวิทยาเขตบรบือ
1. โรงเรียนบรบือวิทยาคาร
2. โรงเรียนบรบือ
3. โรงเรียนโนนแดงวิทยาคม
4. โรงเรียนเหลายาววิทยาคาร
5. โรงเรียนโนนราษีวิทยา
สหวิทยาเขต ที่ 4 สหวิทยาเขตพุทธมณฑลเทพประทุม
1. โรงเรียนวาปปทุม
2. โรงเรียนนาดูนประชาสรรพ
3. โรงเรียนประชาพัฒนา
4. โรงเรียนดงบังพิสัยนวการนุสรณ
5. โรงเรียนดงใหญวิทยาคม รัชมังคลาภิเษก
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สหวิทยาเขต ที่ 5 สหวิทยาเขตสารคามใต
1. โรงเรียนนาภูพิทยาคม
2. โรงเรียนนาเชือกพิทยาสรรค
3. โรงเรียนปอพานพิทยาคม รัชมังคลาภิเษก
4. โรงเรียนมัธยมยางสีสุราช
5. โรงเรียนพยัคฆภูมิวิทยาคาร
สหวิทยาเขต ที่ 6 สหวิทยาเขตสะดืออีสาน
1. โรงเรียนโกสุมวิทยาสรรค
2. โรงเรียนเขื่อนพิทยาสรรค
3. โรงเรียนเขวาไรศึกษา
4. โรงเรียนวังยาวศึกษาวิทย
5. โรงเรียนโพนงามพิทยานุกูล
สหวิทยาเขต ที่ 7 สหวิทยาเขตพุทธมงคล
1. โรงเรียนเชียงยืนพิทยาคม
2. โรงเรียนกูทองพิทยาคม
3. โรงเรียนชื่นชมพิทยาคาร
4. โรงเรียนกันทรวิชัย
5. โรงเรียนเขวาใหญพิทยาสรรค
5. ผลการปฏิบัติราชการ มีผลการดําเนินงานแตละรายการดังนี้
1. ผลการติดตามและประเมินผลการบริหารจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน ของสํานักงานเขต
พื้นที่การศึกษาตามตัวชี้วัดและแผนปฏิบัติราชการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2563 ของสํานักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 26 คะแนนเฉลี่ย
รวม 3.80 ดีมาก
2. รายงานผลการติดตามและประเมินผลการบริหารและจัดการของสํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาตามมาตรฐานสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาปงบประมาณ พ.ศ. 2563 ของสํานักงานเขต
พื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 26 สรุปคะแนนรวมมาตรฐาน 3 มาตรฐาน ดีมาก
3. คะแนนการประเมินตัวชี้วัดตามมาตรฐานการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติการ
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563 ของสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา (สพม.เขต 26) คะแนนเฉลี่ยรวม
4.50701 อยูในระดับมาตรฐานขั้นสูง
4. ผลการประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการดําเนินงานของสํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษามัธยมศึกษา เขต 26 ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563 คะแนนเฉลี่ย รอยละ 95.43 อยูใน
ระดับความโปรงใส AA เปนลําดับที่ 28 จาก สพท. จํานวน 225 เขต ทั้งประเทศ
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6. ผลการเบิกจายปงบประมาณ พ.ศ. 2563
จํานวนที่ไดรับอนุมัติ

ผลการเบิกจาย

รอยละผลการ
เบิกจาย

งบลงทุน

24,240,420

16,090,365

66.38

งบดําเนินงาน

26,335,568

23,238,93210

88.24

งบเงินอุดหนุน

156,507,992

155,686,452

99.48

รายการ
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สวนที่ 2
ทิศทางการพัฒนาการศึกษา
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 26 ไดนํากรอบแนวคิดจากวิสัยทัศน
ประเทศไทยและนโยบายที่เ กี่ย วของเปน หลักนําทางในการกําหนดทิศทางการพัฒ นาการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน ดังนี้
1. ยุทธศาสตรชาติ พ.ศ. 2561–2580
2. แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560–2564)
3. แผนแมบทภายใตยุทธศาสตรชาติ
4. แผนการปฏิรูปประเทศ
5. แผนการปฏิรูปประเทศดานการศึกษา
6. สาระสําคัญของนโยบายความมั่นคงแหงชาติ พ.ศ. 2558–2564
7. นโยบายรัฐบาล
8. แผนการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2560–2579
9. เปาหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goals : SDGs)
10. ยุทธศาสตรการจัดสรรงบประมาณ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563
11. แผนยุทธศาสตรกระทรวงศึกษาธิการ (พ.ศ. 2563 – 2565)
12. นโยบายและจุดเนนของกระทรวงศึกษาธิการ ปงบประมาณ พ.ศ. 2563
13. แผนพัฒนาจังหวัดมหาสารคาม พ.ศ. 2561–2565
14. นโยบายสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปงบประมาณพ.ศ. 2564
15. ทิศ ทางการพัฒ นาการศึก ษาขั ้น พื ้น ฐานของสํ า นัก งานเขตพื ้น ที ่ก ารศึก ษา
มัธยมศึกษา เขต 26 ปงบประมาณ 2564
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1. ยุทธศาสตรชาติ พ.ศ. 2561–2580
ดวยวิสัยทัศนประเทศที่วา “ประเทศไทยมีความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน เปนประเทศที่พัฒนาแลว
ด วยการพั ฒนาตามหลั กปรั ชญาของเศรษฐกิ จพอเพี ยง” ได มี เป าหมายการพั ฒนาประเทศเพื่ อให
“ประเทศชาติ มั่ นคง ประชาชนมี ความสุ ข เศรษฐกิ จพั ฒ นาอย างต อเนื่ อง สั งคมเป นธรรม ฐาน
ทรัพยากรธรรมชาติยั่งยืน” โดยยกระดับศักยภาพของประเทศในหลากหลายมิติ พัฒนาคนในทุกมิติและ
ในทุกชวงวัยใหเปนคนดี เกง และ มีคุณภาพ สรางโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม สรางการเติบโตบน
คุณภาพชีวิตที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม และมีภาครัฐของประชาชนเพื่อประชาชนและประโยชนสวนรวม
โดยการประเมินผลการพัฒนาตามยุทธศาสตรชาติ ประกอบดวย
1) ความอยูดีมีสุขของคนไทยและสังคมไทย
2) ขีดความสามารถในการแขงขัน การพัฒนาเศรษฐกิจและการกระจายรายได
3) การพัฒนาทรัพยากรมนุษยของประเทศ
4) ความเทาเทียมและความเสมอภาคของสังคม
5) ความหลากหลายทางชีวภาพ คุณภาพสิ่งแวดลอม และความยั่งยืนของทรัพยากรธรรมชาติ
6) ประสิทธิภาพการบริหารจัดการและการเขาถึงการใหบริการของภาครัฐ
การพั ฒนาประเทศในช วงระยะเวลาของยุทธศาสตร ชาติ จะมุ งเน นการสรางสมดุลระหว างการ
พัฒนาเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดลอม โดยประกอบดวย 6 ยุทธศาสตร ไดแก ยุทธศาสตรชาติดานความ
มั่นคง ยุทธศาสตรชาติ ด านการสรางความสามารถในการแข งขัน ยุ ทธศาสตรชาติ ด านการพั ฒนาและ
เสริมสรางศักยภาพ ทรัพยากรมนุษย ยุทธศาสตรชาติดานการสรางโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม
ยุทธศาสตรชาติดานการสรางการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เปนมิตรตอสิ่งแวดลอม และยุทธศาสตรชาติ
ดานการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ
1) ยุทธศาสตรชาติดานความมั่นคง ประกอบดวย
1. การรักษาความสงบภายในประเทศ
2. การปองกันและแกไขปญหาที่มีผลกระทบตอความมั่นคง
3. การพัฒนาศักยภาพของประเทศใหพรอมเผชิญภัยคุกคามที่กระทบตอ ความมั่นคงของชาติ
4. การบูรณาการความรวมมือดานความมั่นคงกับอาเซียนและนานาชาติ รวมถึงองคกรภาครัฐและ
ที่มิใชภาครัฐ
5. การพัฒนากลไกการบริหารจัดการความมั่นคงแบบองครวม
2) ยุทธศาสตรชาติดานการสรางความสามารถในการแขงขัน ประกอบดวย
1. การเกษตรสรางมูลคา
2. อุตสาหกรรมและบริการแหงอนาคต
3. สรางความหลากหลายดานการทองเที่ยว
4. โครงสรางพื้นฐาน เชื่อมไทย เชื่อมโลก
5. พัฒนาเศรษฐกิจบนพื้นฐานผูประกอบการยุคใหม
3) ยุทธศาสตรชาติดานการพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพทรัพยากรมนุษย ประกอบดวย
1. การปรับเปลี่ยนคานิยมและวัฒนธรรม
2. การพัฒนาศักยภาพคนตลอดชวงชีวิต
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3. ปฏิรูปกระบวนการเรียนรูที่ตอบสนองตอการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ 21
4. การตระหนักถึงพหุปญญาของมนุษยที่หลากหลาย
5. การเสริมสรางใหคนไทยมีสุขภาวะที่ดี ครอบคลุมทั้งดานกาย ใจ สติปญญา และสังคม
6. การสรางสภาพแวดลอมที่เอื้อตอการพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพ ทรัพยากรมนุษย
7. การเสริมสรางศักยภาพการกีฬาในการสรางคุณคาทางสังคมและพัฒนาประเทศ
4) ยุทธศาสตรชาติดานการสรางโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม ประกอบดวย
1. การลดความเหลื่อมล้ํา สรางความเปนธรรมในทุกมิติ
2. การกระจายศูนยกลางความเจริญทางเศรษฐกิจ สังคมและเทคโนโลยี
3. การเสริมสรางพลังทางสังคม
4. การเพิ่มขีดความสามารถของชุมชนทองถิ่นในการพัฒนา การพึ่งตนเองและการจัดการตนเอง
5) ยุ ทธศาสตร ช าติ ด านการสร างการเติ บ โตบนคุ ณ ภาพชี วิ ต ที่ เป น มิ ต รต อสิ่ งแวดล อม
ประกอบดวย
1. สรางการเติบโตอยางยั่งยืนบนสังคมเศรษฐกิจสีเขียว
2. สรางการเติบโตอยางยั่งยืนบนสังคมเศรษฐกิจภาคทะเล
3. สรางการเติบโตอยางยั่งยืนบนสังคมที่เปนมิตรตอสภาพภูมิอากาศ
4. พัฒนาพื้นที่เมือง ชนบท เกษตรกรรมและอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ มุงเนนความเปนเมืองที่เติบโต
อยางตอเนื่อง
5. พัฒนาความมั่นคงน้ํา พลังงาน และเกษตรที่เปนมิตรตอสิ่งแวดลอม
6. ยกระดับกระบวนทัศนเพื่อกําหนดอนาคตประเทศ
6) ยุทธศาสตรชาติดานการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ ประกอบดวย
1. ภาครัฐที่ ยึ ดประชาชนเป นศู นย กลาง ตอบสนองความต องการ และ ให บริการอยางสะดวก
รวดเร็ว โปรงใส
2. ภาครัฐบริหารงานแบบบูรณาการโดยมียุทธศาสตรชาติเปนเปาหมาย และเชื่อมโยงการพัฒนา
ในทุกระดับ ทุกประเด็น ทุกภารกิจ และทุกพื้นที่
3. ภาครัฐมีขนาดเล็ กลง เหมาะสมกั บภารกิจ ส งเสริมให ประชาชนและ ทุ กภาคสวนมีส วนรวม
ในการพัฒนาประเทศ
4. ภาครัฐมีความทันสมัย
5. บุคลากรภาครัฐเป นคนดี และเกง ยึดหลักคุณธรรม จริยธรรม มี จิตสํ านึ ก มี ความสามารถสู ง
มุงมั่น และเปนมืออาชีพ
6. ภาครัฐมีความโปรงใส ปลอดการทุจริตและประพฤติมิชอบ
7. กฎหมายมีความสอดคลองเหมาะสมกับบริบทตาง ๆ และมีเทาที่จําเปน
8. กระบวนการยุติธรรมเคารพสิทธิมนุษยชนและปฏิบัติตอประชาชน โดยเสมอภาค
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2. แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560–2564)
สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติไดจัดทําแผนพัฒนาเศรษฐกิจ
และสังคมแหงชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560 - 2564) สําหรับใชเปนแผนพัฒนาประเทศไทยในระยะ
5 ป ซึ่งเปนการแปลงยุทธศาสตรชาติ ระยะ 12 ป สูการปฏิบัติอยางเปนรูปธรรม เพื่อเตรียมความ
พรอมและ วางรากฐานในการยกระดับประเทศไทยใหเปนประเทศที่พัฒนาแลว มีความมั่นคง มั่งคั่ง
ยั่ ง ยื น ด ว ยการพั ฒ นาตามปรั ช ญาของเศรษฐกิ จ พอเพี ย ง ซึ่ ง การพั ฒ นาประเทศในระยะของ
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560 - 2564) ไดกําหนดสาระสําคัญไว ดังนี้
วิสัยทัศน
มุงสูการเปลี่ยนผานประเทศไทยจากประเทศที่มีรายไดปานกลาง ไปสูประเทศที่มีรายไดสูง มี
ความมั่ น คงและยั่ งยื น สังคมอยูร วมกั น อยางมีความสุข และนําไปสูการบรรลุวิสัย ทั ศนระยะยาว
“มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน” ของประเทศ
หลักการ
1) นอมนําและประยุกตใชหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในทุกมิติการพัฒนาอยางบูรณา
การบนทางสายกลาง มีความพอประมาณ มีเหตุผล และมีระบบภูมิคุมกันที่ดี
2) คํานึงถึงการพัฒนา ที่ยั่งยืนโดยใหคนเปนศูนยกลาง เพื่อสรางความมั่นคงของชาติและเปน
กลไกสําคัญในการขับเคลื่อนพัฒนา เศรษฐกิจ สังคม ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม และการ
บริหารจัดการ
3) มุงเสริมสรา งกลไกการ พั ฒ นาประเทศ ทั้งกลไกที่เป น กฎหมายและกฎ ระเบีย บตาง ๆ
เพื่ อ ให เอื้ อ ต อ การขั บ เคลื่ อ นการพั ฒ นาในทุ ก ระดั บ ควบคู กั บ การพั ฒ นากลไกในรู ป แบบของ
คณะกรรมการในการขับเคลื่อนยุทธศาสตรระดับประเทศและระดับพื้นที่
วัตถุประสงค
1) เพื่ อให คนไทยทุกชวงวัยมีทักษะความรูความสามารถ สามารถพัฒ นา ตนเองไดตอเนื่อง
ตลอดชีวิต
2) เพื่อใหระบบเศรษฐกิจมีโครงสรางที่เขมแข็ง มีเสถียรภาพ แขงขันได ยั่งยืน
3) เพื่อรักษาทุนธรรมชาติและคุณภาพสิ่งแวดลอมสูความสมดุลของระบบนิเวศน
4) เพื่อสรางความมั่นคงภายในประเทศ ปองกันและลดผลกระทบจากภัยคุกคามขามชาติ
5) เพื่อใหการทํางานเชิงบูรณาการ ในลักษณะเชื่อมโยงระหวางหนวยงานที่ยึดหนาที่และพื้นที่
ทําใหภาครัฐมีประสิทธิภาพและปราศจากคอรัปชั่น
ยุทธศาสตร
1) ยุทธศาสตรการเสริมสรางและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย
2) ยุทธศาสตรการสรางความเปนธรรมและความเหลื่อมล้ําในสังคม
3) ยุทธศาสตรการสรางความเขมแข็งทางเศรษฐกิจและแขงขันไดอยางยั่งยืน
4) ยุทธศาสตรการเติบโตที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอมเพื่อการพัฒนาอยางยั่งยืน
5) ยุทธศาสตรการความมั่นคงแหงชาติเพื่อการพัฒนาประเทศสูความมั่งคั่งและยั่งยืน
6) ยุทธศาสตรการบริหารจัดการในภาครัฐ การปองกันการทุจริตประพฤติมิชอบและธรรมาภิบาล
ในสังคมไทย
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7) ยุทธศาสตรการพัฒนาโครงสรางพื้นฐานและระบบโลจิสติกส
8) ยุทธศาสตรการพัฒนาวิทยาศาสตร เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรม
9) ยุทธศาสตรการพัฒนาภาค เมือง และพื้นที่เศรษฐกิจ
10) ยุทธศาสตรความรวมมือระหวางประเทศเพื่อการพัฒนา
เปาหมายรวม
1) คนไทยมี คุ ณ ลั ก ษณะเป น คนไทยที่ ส มบู ร ณ สามารถเรี ย นรู ได ด ว ยตนเอง มี ค วามเป น
พลเมือง ตื่นรู ทําประโยชนตอสวนรวม เปนนวัตกรรมสรางสรรคทางสังคม มีความสุขทั้งมิติทางกาย
ใจ สังคม และจิตวิญญาณ มีวิถีชีวิตที่พอเพียง มีความเปนไทย และมีความสามารถเชิงการแขงขันใน
เวทีโลกไดอยางมีศักดิ์ศรี
2) ความเหลื่อมล้ําทางดานรายไดและความยากจนลดลง เศรษฐกิจฐานรากมีความเขมแข็ง
ประชาชนทุกคนมีโอกาสในการเขาถึงทรัพยากร การประกอบอาชีพ และบริการทางสังคมที่มีคุณภาพ
อยางทั่วถึงและเปนธรรม
3) ระบบเศรษฐกิจมี ความเขมแข็งและแขงขัน ได โครงสรางเศรษฐกิ จปรับ สูเศรษฐกิจ ฐาน
บริการและดิจิทัล เนนอุปสงคนําการผลิต มีผูประกอบการรุนใหม และมีผูประกอบการขนาดกลาง
และขนาดเล็กที่เขมแข็ง มีการลงทุนในการผลิตและบริการฐานความรูช้ันสูงใหมๆ โดยกระจายฐาน
การผลิตและการใหบริการสูภูมิภาคเพื่อลดความเหลื่อมล้ํา โดยเศรษฐกิจไทยมีอัตราการขยายตัวเฉลี่ย
รอยละ 5 ตอป และมีปจจัยสนับสนุน อาทิ ระบบโลจิสติกส พลังงาน และการลงทุนวิจัยและพัฒนา
4) ทุ น ทางธรรมชาติ แ ละคุ ณ ภาพสิ่ งแวดล อ มสามารถสนั บ สนุ น การเติ บ โตที่ เป น มิ ต รกั บ
สิ่งแวดลอม มีความมั่นคงทางอาหาร พลังงาน และน้ํา
5) มีความมั่นคงในเอกราชและอธิปไตย สังคมปลอดภัย สามัคคี สรางภาพลักษณที่ดี และเพิ่ม
ความเชื่อมั่น ของนานาประเทศตอประเทศไทย ความขัดแยงทางอุดมการณ และความคิดในสังคม
ลดลง ปญหาอาชญากรรมลดลง ปริมาณความสูญ เสียจากภัยโจรสลัดและการลักลอบขนสงสินคา
และการคามนุษย ลดลง มีความพรอมในการปกปองประชาชนจากการกอการรายและภัยพิบัติทาง
ธรรมชาติ
6) มี ร ะบบบริห ารจั ดการภาครัฐ ที่มีป ระสิทธิภ าพ ทัน สมัย โปรงใส ตรวจสอบได กระจาย
อํานาจและมีสวนรวมจากประชาชน ลดปญหาคอรรัปชั่น การใชจายภาครัฐตองมีประสิทธิภาพสูง
และมีบุคลากรที่มีความรูความสามารถและปรับตัวไดทันกับยุคดิจิทัลเพิ่มขึ้น
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3. แผนแมบทภายใตยุทธศาสตรชาติ
รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย มาตรา 65 กําหนดให รัฐพึ งจัดใหมียุทธศาสตรชาติเป น
เปาหมายการพัฒนาประเทศอยางยั่งยืนตามหลักธรรมาภิบาล เพื่อใชเปนกรอบในการจัดทําแผนตาง ๆ ให
สอดคลองและบูรณาการกันเพื่อใหเกิดเปนพลังผลักดันรวมกันไปสูเปาหมายดังกลาว โดยใหเปนไป
ตามที่กําหนดในกฎหมายวาดวยการจัดทํายุทธศาสตรชาติ และตอมาไดมีการตราพระราชบัญญัติการ
จัดทํายุทธศาสตรชาติ พ.ศ. 2560 โดยกํ าหนดใหมีการแต งตั้ งคณะกรรมการยุ ทธศาสตรชาติ เพื่ อ
รั บ ผิ ด ชอบในการจั ด ทํ า ร างยุ ท ธศาสตร ช าติ และต อ มาได มี พ ระราชโองการโปรดเกล าฯ ให ใช
ยุทธศาสตรชาติ (พ.ศ. 2561-2580) และประกาศลงในราชกิจจานุเบกษา เลม 135 ตอนที่ 82 ก
ประกาศ เรื่อง ยุทธศาสตรชาติ (พ.ศ. 2561–2580) เมื่อวันที่ 13 ตุลาคม พ.ศ. 2561
ดังนั้น เพื่อใหเปนไปตามมาตรา 10 แหงพระราชบัญญัติการจัดทํายุทธศาสตรชาติ พ.ศ. 2560
เมื่อมีพระบรมราชโองการประกาศใชยุทธศาสตรชาติแลว ใหคณะกรรมการจัดทํายุทธศาสตรชาติแต
ละด า น จั ด ทํ า แผนแม บ ทเพื่ อ บรรลุ เ ป า หมายตามที่ กํ า หนดไว ใ นยุ ท ธศาสตร ช าติ เสนอต อ
คณะกรรมการยุทธศาสตรชาติพิจารณาใหความเห็นชอบ และเสนอตอคณะรัฐมนตรีใหความเห็นชอบ
และประกาศในราชกิจจานุเบกษา
แผนแม บ ทภายใต ยุ ท ธศาสตร ช าติ เป น แผนแมบ ทเพื่ อบรรลุ เป าหมายตามที่ กําหนดไวใน
ยุทธศาสตรช าติ มีทั้งสิ้น 23 แผนแม บ ท ซึ่ งจะมีผลผูกพั น ตอหนวยงานของรัฐที่ เกี่ย วข องที่จ ะตอง
ปฏิบัติใหเปนไปตามนั้น รวมทั้งการจัดทํางบประมาณรายจายประจําปงบประมาณตองสอดคลองกับ
แผนแมบทซึ่งจะนําไปสูการปฏิบัติ
แผนแม บ ทภายใตยุ ทธศาสตรช าติ ประกอบดว ย (1) ความมั่ น คง (2) การต างประเทศ (3)
การเกษตร (4) อุต สาหกรรรมและบริการแห งอนาคต (5) การท องเที่ย ว (6) พื้ น ที่และเมืองน าอยู
อัจฉริยะ (7) โครงสรางพื้นฐานระบบโลจิสติกสและดิจิทัล (8) ผูประกอบการและวิสาหกิจขนาดกลาง
และขนาดย อมยุ คใหม (9) เขตเศรษฐกิ จพิ เศษ (10) การปรับ เปลี่ ย นค านิ ย มและวัฒ นธรรม (11)
ศักยภาพคนตลอดชวงชีวิต(12) การพัฒ นาการเรียนรู (13) การเสริมสรางใหคนไทยมีสุขภาวะที่ ดี
(14) ศั ก ยภาพการกี ฬ า (15) พลั งทางสั งคม (16) เศรษฐกิ จ ฐานราก (17) ความเสมอภาคและ
หลั กประกัน ทางสังคม (18) การเติ บ โตอย างยั่ งยืน (19) การบริห ารจัดการน้ํ าทั้ งระบบ (20) การ
บริ การประชาชนและประสิ ท ธิ ภ าพภาครัฐ (21) การตอตานการทุ จ ริตและประพฤติมิช อบ (22)
กฎหมายและกระบวนการยุตธิ รรม และ (23) การวิจัยและพัฒนานวัตกรรม
อยางไรก็ตามในหวง 5 ปแรกของการนํายุทธศาสตรชาติและแผนแมบทภายใตยุทธศาสตรชาติ
ไปสูการปฏิบัติ ไดมีประเด็นเรงดวน 15 ประเด็นที่จะตองเรงดําเนินการกอน ไดแก
(1) ตําบลมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน
(2) แกไขปญหาความมั่นคงเรงดวน
(3) แกปญหาทุจริต
(4) บริหารจัดการน้ําและมลพิษ
(5) การทํางานภาครัฐ
(6) สภาพแวดลอมรัฐ
(7) สังคมสูงวัย
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(8) คนและการศึกษา
(9) เศรษฐกิจฐานราก
(10) บริการสาธารณสุข
(11) กระจายศูนยกลางความเจริญ
(12) EEC+SEC
(13) การพัฒนาระบบโลจิสติกส
(14) การทองเที่ยว
(15) อุตสาหกรรมที่มศี ักยภาพ
สํ าหรั บ ด า นการศึ ก ษาจะเป น หนึ่ งในประเด็ น เร งด ว นคื อ ด าน “คนและการศึ กษา” ซึ่ งจะ
สอดคลองกับ “ยุทธศาสตรชาติดานการพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพทรัพยากรมนุษย” โดยตรง
และมีแผนแมบทภายใตยุทธศาสตรชาติที่เกี่ยวของโดยตรงหรือที่มีสวนสนับสนุน ดังนี้
แผนแมบทที่เกี่ยวของโดยตรง
แผนแมบ ทที่เกี่ยวของโดยตรง ประกอบดวย (2) การตางประเทศ (10) การปรับเปลี่ยน
ค า นิ ย มและวั ฒ นธรรม (11) ศั ก ยภาพคนตลอดช ว งชี วิ ต (12) การพั ฒ นาการเรี ย นรู (13) การ
เสริมสรางใหคนไทยมีสุขภาวะที่ดี (14) ศักยภาพการกีฬา และ (23) การวิจัยและพัฒนานวัตกรรม
แผนแมบทที่ (2) ประเด็นการตางประเทศ
แมบทประเด็นการตางประเทศ มีเปาหมายสําคัญคือ “การตางประเทศไทย มีเอกภาพ ทํา
ให ป ระเทศไทยมี ความมั่ น คง มั่ งคั่ ง ยั่ งยื น มี มาตรฐานสากล และมีเกี ย รติ ภู มิ ในประชาคมโลก”
ประกอบดวยเปาหมายและประเด็นสําคัญ 5 ประเด็น ไดแก (1) มีความมั่นคง (2) มีความมั่งคั่ง ยั่งยืน
(3) มีมาตรฐานสากล (4) มีสถานะและเกียรติภูมิ และ (5) มีพลัง ประกอบดวยแผนยอย 5 แผน ดังนี้
1) แผนยอยความรวมมือดานความมั่นคงระหวางประเทศ (มีความมั่นคง) มุงเสริมสราง
ความมั่นคงของไทยและเสถียรภาพของภูมิภาคทามกลางภัยคุกคามทุกรูปแบบ โดยการสงเสริมความ
รวมมือระหวางประเทศในทุกระดับเพื่อสงเสริมความมั่นคงในทุกมิติและเตรียมความพรอมของไทยใน
การรับมือตอความทาทายดานความมั่นคงจากภายนอก นอกจากนี้ การตางประเทศไทยยังจะตอง
ดําเนินการเชิงรุกในดานการเสริมสรางเสถียรภาพในภูมิภาคไปพรอมกันดวย เพื่อลดความเสี่ยงหรือ
ปองกันปญหาที่อาจสงผลกระทบตอความมั่นคงของไทยในอนาคตได
2) แผนย อ ยความร ว มมื อ ด า นเศรษฐกิ จ และความร ว มมื อ เพื่ อ การพั ฒ นาระหว า ง
ประเทศ (มีความมั่งคั่ง ยั่งยืน) มุงเพิ่มขีดความสามารถในการแขงขันควบคูไปกับการพัฒนาที่ยั่งยืน
ผานความรวมมือกับมิตรประเทศทั่วโลก ทั้งการพัฒ นาโครงสรางพื้นฐาน การสรางเศรษฐกิจที่เนน
นวัตกรรมการใชป ระโยชนจากกรอบความรวมมือตาง ๆ และการสงเสริมให ภาคเอกชนไทยขยาย
ตลาดในต างประเทศ ขณะเดียวกั น การพั ฒนาเศรษฐกิจจะต องเป นไปอยางยั่งยื น ไทยจึงจะต องใช
ประโยชนจากความเปนหุนสวนกับภาคสวนตาง ๆ ของตางประเทศ เพื่อรวมกันบรรลุเปาหมายการ
พัฒนาที่ยั่งยืนของโลก
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3) แผนยอ ยการพั ฒ นาที่ สอดคล องกั บ มาตรฐานสากลและพั น ธกรณี ร ะหว า งประเทศ
(มีมาตรฐานสากล) มุงสงเสริมศักยภาพหนวยงานไทยและคนไทย และยกระดับมาตรฐานการพัฒนา
ภายในประเทศใหสอดคลองกับมาตรฐานสากลและพันธกรณีระหวางประเทศ เพื่อประโยชนในการ
พัฒ นาประเทศและสงเสริมความรวมมือในมิติตาง ๆ กับนานาประเทศ นอกจากนี้ ไทยยังสามารถ
ดํ าเนิ น การต า งประเทศในเชิ งรุก และสร างสรรค โดยการมีบ ทบาทในการรว มพั ฒ นากฎระเบีย บ
ระหวางประเทศ มาตรฐานสากล และพันธกรณีตาง ๆ นี้ ไปพรอมกันไดดวย
4) แผนยอ ยการสง เสริม สถานะและบทบาทของประเทศไทยในประชาคมโลก (มี
สถานะและเกียรติภูมิ) มุงสรางเกียรติภูมิและอํานาจตอรอง โดยเนนการตางประเทศที่ใชอํานาจ
แบบนุมนวลอยางเปนระบบ การดําเนินนโยบายที่สงเสริมสถานะของไทยในเวทีโลก การสงเสริม
ภาพลักษณที่ดี การยกระดับ การสงเสริมเอกลักษณของไทยใหกลายเปนความนิย มไทยเพื่อสราง
มูล คา ของสิน คา และบริก าร รวมทั ้ง การสรา งขีด ความสามารถใหท ุก ภาคสว นของไทยรว ม
เสริม สรา งสถานะของประเทศไทยไดอ ยา งมีป ระสิท ธิภ าพ เพื่อ รัก ษาและเพิ่ม พูน ผลประโยชน
ใหแกประเทศและประชาชนไทยในการมีปฏิสัมพันธกับประชาคมโลก
5) แผนยอยการตางประเทศมีเอกภาพและบูรณาการ (มีพลัง) มุงพัฒนาการดําเนินงาน
ดานการตางประเทศใหมีพลวัตและมีเอกภาพระหวางทุกภาคสวนของประเทศ ซึ่งแผนยอยนี้เปน
กลไกสํา คัญ ในการขับ เคลื่อนแผนแมบ ทภายใตยุท ธศาสตรช าติ ประเด็น การตางประเทศ ทั้ง นี้
การตา งประเทศใหค วามสํ า คัญ กับ การมีส ว นรว มของภาคสว นตา ง ๆ ไมว า จะเปน ภาครัฐ
ภาคเอกชน ภาควิช าการ ภาคประชาสังคม รวมถึง ประชาชนไทยทั่ว ไป ทั้ง ในประเทศและใน
ตางประเทศ เพื่อใหการตางประเทศเปนเรื่องที่ใกลตัวสําหรับประชาชนไทย
แผนแมบทที่ (10) ประเด็นการปรับเปลี่ยนคานิยมและวัฒนธรรม
แผนแม บ ทด านการปรับ เปลี่ ย นค า นิย มและวัฒ นธรรม เพื่อปลูกฝงคานิ ยมวัฒ นธรรมที่ พึ ง
ประสงคของประชาชนไทยในชวงระยะเวลา 20 ปขางหนา โดยเฉพาะการมีวินัย ความซื่อสัตยสุจริต
การมีจิตอาสา จิตสาธารณะ และความตระหนักถึงหนาที่ตอประโยชนสวนรวม รวมทั้งการสงเสริมให
ประชาชนยึดมั่นสถาบั นหลักที่เปนศูนยรวมจิตใจใหเกิดความรัก ความสามัคคี ความภาคภูมิใจใน
ความเปนไทยที่มีอัตลักษณและความโดดเดนจนเปนที่ประจักษแกสายตาชาวโลก ทั้งในดานความมี
น้ําใจ ความเอื้อเฟอเผื่อแผ ความมีไมตรี ความเปนมิตร ซึ่งไดกําหนดแผนยอยไว 3 แผนยอย ดังนี้
1) การปลูกฝงคุณธรรม จริยธรรม ค านิ ยม และการเสริมสรางจิ ตสาธารณะและการเป น
พลเมืองที่ดี ผานการเลี้ยงดูในครอบครัว การบูรณาการเรื่องความซื่อสัตย วินัย คุณธรรม จริยธรรม
ในการจัดการเรียนการสอน การสรางความเขมแข็งของสถาบันทางศาสนา การปลูกฝงคานิยมและ
วัฒ นธรรมโดยใชชุมชนเปน ฐาน การสงเสริมให คนไทยมีจิตสาธารณะ จิตอาสาและรับ ผิดชอบต อ
สวนรวม รวมทั้งการสรางเสริมผูนําการเปลี่ยนแปลง และตนแบบที่ดีทั้งระดับบุคคลและองคกร
2) การสรางคานิ ยมและวัฒ นธรรมที่พึงประสงค จากภาคธุรกิจ โดยการเสริมสรางและ
พัฒนากลไก เพื่อใหภาคธุรกิจสงเสริมสนับสนุนและสรางคานิยมและวัฒนธรรมที่ดี และการยกระดับ
การบริห ารจัด การรวมถึงมาตรการของภาครัฐ เพื่ อให ภ าคธุรกิจ รวมรับ ผิ ดชอบในการปรับ เปลี่ย น
คานิยมและวัฒนธรรม
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3) การใชสื่อและสื่อสารมวลชนในการปลูกฝงคานิยมและวัฒนธรรมของคนในสังคม โดย
การพั ฒ นาสื่ อสรางสรรค และเสริมสรางคานิ ย มที่ดี ให กับ เยาวชนและประชาชนทั่ วไป พั ฒ นาสื่อ
เผยแพรเพื่อสรางเสริมศิลปะและวัฒนธรรม และจัดสรรเวลาและเปดพื้นที่ใหสื่อสรางสรรคสําหรับเด็ก
เยาวชน และประชาชนในการปลูกจิตสํานึกและสรางเสริมคานิยมที่ดี
แผนแมบทที่ (11) ประเด็นศักยภาพคนตลอดชวงชีวิต
เพื่อใหการวางรากฐานการพั ฒ นาทรัพยากรมนุ ษยของประเทศอยางเปน ระบบ จําเปนตองมุงเน น
การสรางสภาพแวดลอมที่เอื้อตอการพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพมนุษย สรางความอยูดีมีสุขของ
ครอบครัวไทยซึ่งเปนหนวยที่ยอยที่สุดเพื่อใหสามารถเปนพลังในการขับเคลื่อนชวยเหลือสังคม พัฒนา
และยกระดั บ คนในทุ กมิ ติ และในทุ กช ว งวัย ให เป น ทรัพยากรมนุ ษ ย ที่ดี เก ง และมี คุณ ภาพพรอ ม
ขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศไปขางหนาไดอยางเต็มศักยภาพ ซึ่ง “คนไทยในอนาคตจะตองมีความ
พรอมทั้งกาย ใจ สติปญญา มีพัฒนาการที่ดีรอบดานและมีสุขภาวะที่ดีในทุกชวงวัย มีจิตสาธารณะ
รับผิดชอบตอสังคมและผูอื่น มัธยัสถ อดออม โอบออมอารี มีวินัย รักษาศีลธรรม และเปนพลเมืองดี
ของชาติ มีหลักคิดที่ถูกตอง มีทักษะที่จําเปนในโลกอนาคต สามารถใชภาษาไทยไดดี มีทักษะสื่อสาร
ภาษาอังกฤษและภาษาที่ 3 รวมทั้งอนุรักษภาษาทองถิ่น มีนิสัยรักการเรียนรูและการพัฒนาตนเอง
อยางตอเนื่องตลอดชีวิต สูการเปนคนไทยที่มีทักษะสูง เปนนักพัฒนาเทคโนโลยีระดับสูงและนวัตกร
นักคิด ผูประกอบการ เกษตรกรยุคใหมและอื่น ๆ โดยมีสัมมาชีพตามความถนัดของตนเอง” แผน
แมบทประเด็นศักยภาพคนตลอดชีวิต ไดกําหนดแผนยอยไว 5 แผนยอย เพื่อพัฒ นาและยกระดับ
ทรัพยากรมนุษยในทุกมิติและในทุกชวงวัยใหเต็มศักยภาพและเหมาะสม ดังนี้
1) การสร า งสภาพแวดล อมที่ เอื้อ ตอ การพั ฒ นาและเสริม สรา งศั กยภาพมนุ ษ ย พั ฒ นา
ทรัพยากรมนุษยของประเทศ โดยจําเปนตองมุงเนนการพัฒนาและยกระดับคนในทุกมิติและในทุก
ชวงวัยใหเปนทรัพยากรมนุษยที่ดี เกง และมีคุณภาพพรอมขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศไปขางหนาได
อยางเต็มศักยภาพซึ่งจําเปนตองมีการเสริมสรางสภาพแวดลอมที่เอื้อตอการพัฒ นาและเสริมสราง
ศักยภาพทรัพยากรมนุษยอยางเปนระบบตั้งแตระดับครอบครัว ชุมชน สังคม และการมีระบบและ
กลไกรองรับการพัฒนาทรัพยากรมนุษยที่มีประสิทธิภาพ
2) การพัฒ นาเด็กตั้งแตชวงการตั้ งครรภจนถึงปฐมวัย โดยจัดใหมีการเตรียมความพรอม
ใหแก พอแม กอนการตั้ งครรภ พรอมทั้ งส งเสริมอนามัย แมและเด็กตั้งแต เริ่มตั้งครรภ สงเสริมและ
สนั บ สนุ น ให โรงพยาบาลทุ ก ระดั บ ดํ าเนิ น งานตามมาตรฐานงานอนามั ย แม แ ละเด็ ก สู ม าตรฐาน
โรงพยาบาลและบริการสุขภาพ สงเสริมและสนับสนุนการเลี้ยงลูกดวยนมแม และสารอาหารที่จําเปน
ตอสมองเด็ก การกระตุนพัฒนาการสมองและการพัฒนาเด็กปฐมวัยใหมีพัฒนาการที่สมวัยทุกดาน
3) การพัฒนาชวงวัยเรียน/วัยรุน จัดใหมีการพัฒนาทักษะความสามารถที่สอดรับกับทักษะใน
ศตวรรษที่ 21 โดยเฉพาะทั กษะดานการคิดวิเคราะห สังเคราะห ความสามารถในการแกปญหาที่
ซับซอน ความคิดสรางสรรค การทํางานรวมกับผูอื่น จัดใหมีการพัฒนาทักษะดานภาษา ศิลปะ ทักษะ
ดานดิจิทัล และความสามารถในการใชเทคโนโลยีที่สอดคลองกับความสามารถ ความถนัดและความ
สนใจ จัดใหมีการพัฒนาทักษะในการวางแผนชีวิตและวางแผนการเงิน ตลอดจนทักษะการเรียนรูที่
เชื่อมตอกับโลกการทํางาน จัดใหมีการเรียนรูทักษะอาชีพที่สอดคลองกับความตองการของประเทศ
และทักษะชีวิตที่สามารถอยูรวมและทํางานภายใตสังคมที่เปนพหุวัฒนธรรม สงเสริมและสนับสนุน
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ระบบบริการสุขภาพและอนามัยที่เชื่อมตอกันระหวางระบบสาธารณสุขกับโรงเรียนหรือสถานศึกษา
เพื่ อเสริมสรางศักยภาพดานความฉลาดทางเชาวนป ญญาและความฉลาดทางอารมณ ของกลุมวัย
เรียน/วัยรุน รวมทั้งสรางความอยากรูอยากเห็นและสรางแรงจูงใจใฝสัมฤทธิ์
4) การพั ฒ นาและยกระดั บ ศั ก ยภาพวั ย แรงงาน ด ว ยการยกระดั บ ศั ก ยภาพทั ก ษะและ
สมรรถนะของคนในชวงวัยทํางานใหสอดคลองกับความสามารถเฉพาะบุคคลและความตองการของ
ตลาดแรงงาน เพื่อสรางความเขมแข็งของเศรษฐกิจและผลิตภาพเพิ่มขึ้นใหกับประเทศ เสริมสราง
ความอยากรูและยกระดับตนเอง สรางวัฒนธรรมการทํางานที่พึงประสงค และความรูความเขาใจและ
ทักษะทางการเงิน เพื่อเสริมสรางความมั่นคงและหลักประกันของตนเองและครอบครัว สงเสริมและ
สนับสนุนการพัฒนาความรูแรงงานฝมือใหเปนผูประกอบการใหม และสามารถพัฒนาตอยอดความรู
ในการสรางสรรคงานใหม ๆ และสรางเสริมคุณภาพชีวิตที่ดีใหกับวัยทํางานผานระบบการคุมครอง
ทางสังคมและการสงเสริมการออม
5) การสงเสริมศักยภาพวัยผูสูงอายุ โดยสงเสริมการมีงานทําของผูสูงอายุใหพึ่งพาตนเองได
ทางเศรษฐกิจ และรวมเปนพลังสําคัญตอการพัฒนาเศรษฐกิจ ชุมชนและประเทศ สงเสริมและพัฒนา
ระบบการออมเพื่ อสรางหลักประกั น ความมั่ น คงในชีวิตหลั งเกษี ย ณ และหลั กประกัน ทางสังคมที่
สอดคลองกับความจําเปนพื้นฐานในการดํารงชีวิต และสงเสริมสนับสนุนระบบการสงเสริมสุขภาพ
ดูแลผูสูงอายุ พรอมทั้งจัดสภาพแวดลอมใหเปนมิตรกับผูสูงอายุ
แผนแมบทที่ (12) ประเด็นการพัฒนาการเรียนรู
แผนแมบ ทภายใตยุทธศาสตรช าติ ประเด็น การพัฒ นาการเรีย นรู ไดกําหนดประเด็น
ยุท ธศาสตรที่เ นน ทั้ง การแกไ ขปญ หาในปจ จุบ ัน และการเสริม สรา งและยกระดับ การพัฒ นา
การศึก ษาและการเรีย นรูทั้งการศึก ษาในระบบ นอกระบบ และการเรีย นรูต ลอดชีวิต โดยการ
พัฒ นาระบบการเรีย นรูที่ต อบสนองตอการเปลี่ย นแปลงในศตวรรษที่ 21 มีการออกแบบระบบ
การเรีย นรูใหม การเปลี่ยนบทบาทครู การเพิ่มประสิทธิภาพระบบบริหารจัดการศึกษา และการ
พัฒ นาระบบการเรีย นรูต ลอดชีวิต เพื่อ พัฒ นาผูเ รีย นใหส ามารถกํา กับ การเรีย นรูที่เ หมาะสมกับ
ตนเองไดอ ยา งตอเนื่องแมจ ะออกจากระบบการศึกษาแลว ควบคูกับ การสงเสริมการพัฒ นาคน
ไทยตามพหุปญญาใหเต็มตามศักยภาพ รวมถึงการสรางเสริมศักยภาพผูมีความสามารถพิเศษให
สามารถตอยอดการประกอบอาชีพไดอยางมั่นคง โดยประกอบดวย 2 แผนยอย ดังนี้
1) การปฏิรูปกระบวนการเรียนรูที่ตอบสนองตอการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ 21 ดวย
การปรับเปลี่ยนระบบการเรียนรูสําหรับศตวรรษที่ 21 โดยพัฒนากระบวนการเรียนรูในทุกระดับชั้น
ตั้ ง แต ป ฐมวั ย จนถึ ง อุ ด มศึ ก ษาที่ ใช ฐ านความรู แ ละระบบคิ ด ในลั ก ษณะสหวิ ท ยาการ พั ฒ นา
กระบวนการเรียนรูของผูเรียนทุกระดับการศึกษา รวมถึงจัดกิจกรรมเสริมทักษะเพื่อพัฒ นาทักษะ
สําหรับ ศตวรรษที่ 21 พั ฒ นาระบบการเรียนรูเชิงบูรณาการที่เนน การลงมือปฏิบัติ มีการสะทอน
ความคิด/ทบทวนไตรตรอง พัฒ นาระบบการเรียนรูที่ใหผูเรียนสามารถกํากับ การเรียนรูของตนได
เพื่อใหสามารถนําองคความรูไปใชสรางรายได รวมถึงมีทักษะดานวิชาชีพและทักษะชีวิต การเปลี่ยน
โฉมบทบาท “ครู” ใหเปนครูยุคใหม โดยวางแผนการผลิต พัฒนาและปรับบทบาท “ครู คณาจารยยุค
ใหม” ใหเปน “ผูอํานวยการการเรียนรู” ปรับระบบการผลิตและพัฒนาครูตั้งแตการดึงดูด คัดสรร ผูมี
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ความสามารถสูงใหเขามาเปนครู สงเสริมสนับสนุนระบบการพัฒนาศักยภาพและสมรรถนะครูอยาง
ตอเนื่ องครอบคลุมทั้ งเงินเดื อน สายอาชีพและระบบสนั บสนุน อื่ น ๆ การเพิ่มประสิทธิภ าพระบบ
บริ ห ารจั ด การศึ ก ษาในทุ ก ระดั บ ทุ ก ประเภท โดยปฏิ รู ป โครงสร า งองค ก รด า นการศึ ก ษาให มี
ประสิทธิภาพ จัดใหมีมาตรฐานขั้นต่ําของโรงเรียนในทุกระดับ เพื่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนที่สูงขึ้น
ปรับปรุงโครงสรางการจัดการศึกษาใหมีประสิทธิภาพและเพิ่มคุณภาพการศึกษา สงเสริมการมีสวน
รวมจากภาคเอกชนในการจัดการศึกษา พัฒนาระบบประกันคุณภาพการศึกษา โดยแยกการประกัน
คุณภาพการศึกษาออกจากการประเมินคุณภาพและการรับรองคุณภาพและการกํากับดูแลคุณภาพ
การศึ ก ษา ปฏิ รู ป ระบบการสอบที่ นํ าไปสู ก ารวั ด ผลในเชิ งทั ก ษะที่ จํ าเป น สํ าหรั บ ศตวรรษที่ 21
มากกวาการวัดระดับความรู รวมทั้งสงเสริมการวิจัยและใชเทคโนโลยีในการสรางและจัดการความรู
การเรียนการสอน และการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาทักษะอาชีพที่สอดคลองกับบริบทพื้นที่ การพัฒนา
ระบบการเรีย นรูตลอดชี วิต โดยจัดให มีร ะบบการศึกษาและระบบฝกอบรมบนฐานสมรรถนะที่ มี
คุณ ภาพสูงและยื ดหยุน มี มาตรการจูงใจและสงเสริมสนั บ สนุ นใหคนเขาสูใฝเรียนรู พัฒ นาตนเอง
รวมถึงการยกระดับทักษะวิชาชีพ พัฒนาระบบการเรียนรูชุมชนใหเขาถึงไดทุกที่ทุกเวลา โดยความ
รวมมือจากภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาสังคม พัฒนาระบบเครือขายเทคโนโลยีดิจิทัลและ
ดิจิทัลแฟลตฟอรมเพื่อการศึกษาในทุ กระดั บทุกประเภทการศึกษาอยางทั่ วถึงและมีป ระสิทธิภ าพ
พั ฒ นาโปรแกรมประยุ กต ห รือสื่ อการเรียนรูดิจิทัล ที่มีคุณ ภาพที่นักเรีย น นักศึกษาและประชาชน
สามารถเขาถึงและใชประโยชนในการเรียนรูและพัฒนาตนเองผานเทคโนโลยีสมัยใหมได โดยสงเสริม
และพัฒ นาศั กยภาพสถาบั น การศึ กษาที่มีความเชี่ย วชาญและมี ความโดดเดน เฉพาะสาขาสูระดั บ
นานาชาติ สรางเครือขายความรวมมือทางวิชาการและแลกเปลี่ยนนักเรียน นักศึกษาและบุคลากรใน
ระดับนานาชาติ รวมถึงการพัฒนาศูนยวิจัยเฉพาะทาง ศูนยฝกอบรม และทดสอบในระดับภูมิภาค จัด
ให มีการเรียนรูป ระวัติ ศาสตรช าติไทยและประวัติศาสตรทองถิ่น จัดให มีการเรียนรูป ระวัติศาสตร
ประเพณี วัฒนธรรมของไทยและพัฒนาการของประเทศเพื่อนบานในระบบการศึกษา และสําหรับ
ประชาชน สงเสริมสนับสนุนการแลกเปลี่ยนเรียนรูของเด็ก เยาวชนและนักเรียนกับประเทศเพื่อน
บานในภูมิภาคเอเชียอาคเนย
2) การตระหนักถึงพหุปญญาของมนุษยที่หลากหลาย ดวยการพัฒ นาและสงเสริมพหุ
ปญญาผานครอบครัว ระบบสถานศึกษา สภาพแวดลอม รวมทั้งสื่อ โดยพัฒนาระบบบริหารจัดการ
กลไกการคัดกรองและการสงตอเพื่อสงเสริมการพัฒ นาคนไทยตามพหุปญญาใหเต็มตามศักยภาพ
สงเสริมสนับสนุนครอบครัวในการเสริมสรางความสามารถพิเศษตามความถนัดและศักยภาพ ทั้งดาน
กีฬา ภาษา และวรรณกรรม สุนทรียศิลป สงเสริมสนับสนุนระบบสถานศึกษาและสภาพแวดลอมที่
เอื้ อ ต อ การสร า งและพั ฒ นาเด็ ก และเยาวชนที่ มี ค วามสามารถพิ เศษบนฐานพหุ ป ญ ญา ส งเสริ ม
สนับสนุนมาตรการจูงใจแกภาคเอกชนและสื่อ ในการมีสวนรวมและผลักดันใหผูมีความสามารถพิเศษ
มี บ ทบาทเด น ในระดั บ นานาชาติ การสรางเส น ทางอาชีพ สภาพแวดลอ มการทํ างาน และระบบ
สนับสนุนที่เหมาะสมสําหรับผูมีความสามารถพิเศษ โดยจัดใหมีโครงสรางพื้นฐาน และระบบสนับสนุน
เพื่อผูมีความสามารถพิเศษไดสรางความเขมแข็งและตอยอดได จัดใหมีกลไกการทํางานในลักษณะ
การรวมตั วของกลุมผู มีความสามารถพิเศษในหลากสาขาวิช า เพื่อรวมนักวิจัย และนักเทคโนโลยี
ชั้นแนวหนาเพื่อพัฒนาตอยอดงานวิจัยเพื่อตอบโจทยการพัฒนาประเทศ และสรางความรวมมือและ
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เชื่ อมต อสถาบั น วิจัยชั้ นนํ าทั่วโลก เพื่ อสรางความเขมแข็งใหนั กวิจัย ความสามารถสูงของไทยให มี
ศักยภาพสูงยิ่งขึ้น
แผนแมบทที่ (13) ประเด็นการเสริมสรางใหคนไทยมีสุขภาวะที่ดี
แผนแม บ ทประเด็ น การเสริมสรางใหคนไทยมีสุขภาวะที่ดี ไดมุงเนน การเสริมสรางการ
จัดการสุขภาวะในทุกรูปแบบ ที่นําไปสูการมีศักยภาพในการจัดการสุขภาวะที่ดีไดดวยตนเอง พรอม
ทั้งสนับสนุนใหทุกภาคสวนมีสวนรวมในการสรางเสริมใหคนไทยมีสุขภาวะที่ดี และมีทักษะดานสุข
ภาวะที่ เหมาะสม การพั ฒ นาระบบบริ การสุข ภาพที่ทั น สมั ย สนั บ สนุน การสรางสุขภาวะที่ ดี การ
กระจายบริการสาธารณสุขอยางทั่วถึงและมีคุณภาพ รวมถึงการพัฒนาและสรางระบบรับมือปรับตัว
ตอโรคอุบัติใหมและอุบัติซ้ําที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศ โดยแผนแมบทฯ ประกอบดวย 5
แผนยอย ดังนี้
1) การสรางความรอบรูดานสุขภาวะและการปองกันและควบคุมปจจัยเสี่ยงที่คุกคามสุขภาวะ
โดยพัฒนาสื่อเพื่อสงเสริม และเผยแพรองคความรูดานสุขภาพและดานสุขภาวะที่ถูกตอง พัฒนาภาคี
เครือขายประชาชน ชุมชน ทองถิ่น ใหมีความรูเกี่ยวกับการเจ็บปวยและตายจากโรคที่ปองกันได สราง
เสริม ความรูเพื่ อเพิ่ ม ศั กยภาพในการจั ดการสุขภาวะของคนทุกกลุมวัย การพั ฒนาระบบเฝ าระวั ง
ปองกัน ควบคุม และกลไกการสื่อสารประชาสัมพันธแบบบูรณาการทุกระดับ การพัฒนานโยบาย และ
มาตรการปองกันและควบคุมปจจัยเสี่ยงที่คุกคามสุขภาวะ
2) การใชชุมชนเป นฐานในการสรางสภาพแวดลอมที่เอื้อตอการมีสุขภาวะที่ ดี โดยจัด
สภาพแวดลอมทางกายภาพ เพื่อเอื้อตอการยกระดับสุขภาวะของประชาชน สงเสริมสนับสนุนใหเกิด
มาตรการของภาครัฐที่สนับสนุนสินคาที่เปนมิตรตอสุขภาพประชาชน การวิเคราะหความเสี่ยง การ
ประเมินความตองการดานสุขภาพ เพื่ อการกําหนดนโยบายและขับเคลื่อนการดําเนินงานดานการ
ปองกั นและควบคุ มปจจัยเสี่ยงที่คุกคามสุขภาวะ ในระดับชุมชน ตําบล อําเภอ และระดับ จังหวัด
สรางการมีสวนรวมเฝาระวัง ปองกัน และแกไขปญหาสุขภาพ และการพัฒนาคุณภาพบริการอนามัย
แบบบูรณาการรวมกับชุมชน
3) การพัฒนาระบบบริการสุขภาพที่ทันสมัยสนับสนุนการสรางสุขภาวะที่ดี โดยพัฒ นา
ระบบบริก ารสุ ขภาพ ที่ ทัน สมั ย ภายใต ระบบการบริห ารที่ มีก ารกระจายอํานาจ มีป ระสิท ธิภ าพ
พอเพียง เป นธรรมและยั่งยืน พั ฒ นาขีดความสามารถในการวิจัยด านวิทยาศาสตรการแพทยและ
สาธารณสุข ปฏิรูประบบหลักประกันสุขภาพของประชาชนตลอดชวงชีวิตใหมีประสิทธิภาพ โดยอยู
บนพื้นฐานความยั่งยืนทางการคลัง นําเทคโนโลยีและนวัตกรรมสมัยใหมมาใชกับระบบบริการสุขภาพ
และระบบสุขภาพทางไกล พัฒนาระบบฐานขอมูลที่สามารถเชื่อมโยงทุกหนวยงานที่เกี่ยวของในระบบ
บริการสุขภาพ
4) การกระจายบริการสาธารณสุขอยางทั่วถึงและมีคุณภาพ มีเปาหมายเพื่อลดความเหลื่อมล้ํา
ในการเขาถึงบริการทางสาธารณสุข ดวยการพัฒ นาสถานพยาบาลใหเพิ่มกําลังคนและนําเทคโนโลยี
ดิจิทัลมาชวยในการขยายการใหบริการ รวมทั้งยกระดับคุณภาพการใหบริการตามมาตรฐานสากลทั่ว
ทุกพื้นที่
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5) การพัฒนาและสรางระบบรับมือและปรับตัวตอโรคอุบัติใหมและโรคอุบัติซ้ําที่เกิดจาก
การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ใหความสําคัญกับเผยแพรความรูสุขภาพและสรางความตระหนัก
ของประชาชน เรื่องโรคอุบัติใหมและโรคอุบัติซ้ําที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศ พัฒนาโครงสราง
ระบบสาธารณสุข เครือขายเตือนภัยและเฝาระวังโรคและภัยสุขภาพใหมีคุณภาพและมีประสิทธิภาพใน
การรองรับการปรับตัวจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ และพัฒนาและยกระดับระบบรับมือปรับตัว
ต อโรคอุ บั ติ ใหม และโรคอุ บั ติ ซ้ํ าที่ เกิ ด จากการเปลี่ ย นแปลงภู มิ อากาศ ได แ ก ระบบสาธารณสุ ข
สิ่งแวดลอมและเวชศาสตรปองกันทั้งระบบ การติดตามตรวจสอบและเฝาระวังโรคอุบัติใหมและอุบัติซ้ํา
รวมทั้ งศึ กษาวิ จั ยสร างองค ความรู ด านการส งเสริ มสุ ขภาพและการป องกั นโรคในประชากรทุกกลุ ม
โดยเฉพาะกลุมเปราะบาง เพิ่มขีดความสามารถในการติดตาม วิเคราะหและประเมินแนวโนมสถานการณ
ปญหาโรคอุบัติใหมและอุบัติซ้ํา และสรางความพรอมของภาคีเครือขายในการรับมือกับภาวะฉุกเฉินจาก
โรคระบาดตาง ๆ
แผนแมบทที่ (14) ประเด็นศักยภาพการกีฬา
ทิศทางการขับเคลื่อนศักยภาพการกีฬา ในแผนแมบทภายใตยุทธศาสตรชาติ (พ.ศ. 2561 2580) จะมุ งเน น การส งเสริม การใช กิจ กรรมกีฬาและนั นทนาการบนฐานของวิ ทยาศาสตร การกี ฬา
เปนเครื่องมือในการเสริมสรางสุขภาวะของประชาชนอยางครบวงจรและมีคุณภาพมาตรฐาน การ
สรางนิสัยรักกีฬาและมีน้ําใจเปนนักกีฬา และการใชกีฬาและนันทนาการบนฐานของวิทยาศาสตรการ
กีฬา ในการพั ฒ นาจิ ต ใจ สร า งความสามั คคี ของคนในชาติ หลอหลอมการเป น พลเมืองดี พั ฒ นา
คุ ณ ภาพชี วิ ต รวมทั้ งการพั ฒ นาทั ก ษะด านกี ฬ าสู ค วามเป น เลิ ศ และกี ฬ าเพื่ อ การอาชี พ ในระดั บ
นานาชาติในการสรางชื่อเสียงและเกียรติภูมิของประเทศชาติเพื่อรองรับอุตสาหกรรมกีฬา
แผนแมบทประเด็นศักยภาพการกีฬา ประกอบดวย 3 แผนยอย ดังนี้
1) การส งเสริ ม การออกกํ า ลั งกาย และกี ฬ าขั้ น พื้ น ฐานให ก ลายเป น วิ ถี ชี วิ ต และการ
สงเสริมใหประชาชนมีสวนรวมในกิจกรรมออกกําลังกาย กีฬาและนันทนาการ โดยสงเสริมใหเกิด
ความรูและความตระหนักในประโยชนของการออกกําลังกายและการเลนกีฬาขั้นพื้นฐานที่มีความ
จําเปนตอทักษะในการดํารงชีวิต รวมถึงการปฐมพยาบาลเบื้องตน รวมถึงความรูและทัศนคติที่ถูกตอง
ในการเลนกีฬาและออกกําลังกายเพื่อรักษาสุขภาพและนันทนาการ เชน ธนาคารอุปกรณกีฬา และ
อาสาสมัครการกีฬา ปลูกฝงประชาชนมีน้ําใจนักกีฬา และมีระเบียบ วินัย รูแพ รูชนะ รูอภัย และรูจัก
การขอโทษ สงเสริมการออกกําลังกายและการเลนกีฬาของเด็กและเยาวชน ทุกกลุมและทุกพื้นที่ทั้ง
ในสถานศึ ก ษาและนอกสถานศึ ก ษา ส งเสริ ม สนั บ สนุ น การจั ด กิ จ กรรมออกกํ า ลั งกาย กี ฬ าและ
นันทนาการของประชาชนอยางตอเนื่องในระดับทองถิ่น ระดับจังหวัดระดับภูมิภาค และระดับชาติ
ส งเสริ มและสนั บ สนุ น กิ จ กรรมนั น ทนาการตามความถนั ดหรื อความสนใจเฉพาะบุ ค คล ส งเสริ ม
สนับสนุนการพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน อุปกรณ สถานที่ และสิ่งอํานวยความสะดวกดานการออกกําลัง
กาย การกีฬาและนันทนาการ สงเสริมสนับสนุนความรวมมือระหวางภาครัฐและเอกชนในการรวม
ลงทุนและบริหารจัดการสถานกีฬาในระดับชุมชน ทองถิ่น และระดับประเทศ
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2) การสงเสริมการกีฬาเพื่อพัฒนาสูระดับอาชีพ โดยสงเสริมการกีฬาเพื่อพัฒนาสูระดับอาชีพ
โดยมุงการสรางและพัฒนานักกีฬาของชาติ การเฟนหานักกีฬาที่มีความสามารถ สรางพื้นที่และโอกาส
ในการแขงขันแสดงศักยภาพดานกีฬา นันทนาการ และวิทยาศาสตรการกีฬา การสงเสริมการจัดกีฬา
ระดับนานาชาติ และสรางแรงบันดาลใจในการตอยอดความสําเร็จจากความเปนเลิศสูการประกอบ
อาชีพและมีเสนทางอาชีพที่มั่นคง ควบคูกับสงเสริมสนับสนุนศึกษาเชิงลึกดานการกีฬา นันทนาการ
และวิทยาศาสตรการกีฬา
3) บุคลากรดานการกีฬาและนันทนาการ โดยพัฒนาบุคลากรดานการกีฬาและนันทนาการ
โดยมุ งสร างและพั ฒ นาบุ คลากรด า นการกีฬาและนั น ทนาการทั้ งครูห รือผูส อนกีฬา ผูตัดสิน กีฬ า
นักวิทยาศาสตรการกีฬา ผูบริหารการกีฬา อาสาสมัครกีฬา ตลอดจนผูที่เกี่ยวของตาง ๆ อยางเปน
ระบบและมีมาตรฐาน สามารถถายทอดความรูใหเด็ก เยาวชน ประชาชนทั่วไป บุคคลกลุมพิเศษ และ
ผูดอยโอกาสไดอยางถูกตอง และสามารถตอยอดศักยภาพในการพัฒนาเปนบุคลากรทางการกีฬาและ
นันทนาการที่มีมาตรฐานของประเทศ รวมทั้งการสนับ สนุ นและสงเสริมการผลิตบุคลากรและการ
พัฒนานวัตกรรมที่สนับสนุนการพัฒนากีฬาและนันทนาการ
แผนแมบทที่ (23) ประเด็นการวิจัยและพัฒนานวัตกรรม
แผนแมบทภายใตยุทธศาสตรชาติ เรื่องการวิจัยและพัฒนานวัตกรรม ไดกําหนดเปาหมายให
ประเทศไทยมีความสามารถในการแขงขันดานโครงสรางพื้นฐานทางเทคโนโลยี และดานโครงสราง
พื้นฐานทางวิทยาศาสตรของประเทศเพิ่มสูงขึ้น และมีมูลคาการลงทุนวิจัยและพัฒนา นวัตกรรมตอ
ผลิตภัณฑมวลรวมในประเทศเพิ่มขึ้นอยางตอเนื่อง รวมทั้ง กําหนดตัวชี้วัดผลการดําเนินงานที่สําคัญ
อาทิ การจัดอันดับโดยสถาบันการจัดการนานาชาติ และรอยละของมูลคาการลงทุนวิจัย พัฒนาและ
นวัตกรรมตอผลิตภัณฑมวลรวมในประเทศ ทั้งนี้ เพื่อใหการดําเนินการวิจัยและพัฒนานวัตกรรมของ
ประเทศไทยสามารถตอบโจทยความตองการของประชาชนกลุมตาง ๆ ในประเทศ ยกระดับภาคการ
ผลิต และบริการ แกไขป ญ หาของสังคม พัฒ นาการบริห ารจั ดการภาครัฐ รวมทั้ง รักษาและฟ น ฟู
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมของประเทศ ตลอดจนมุงเนนการบูรณาการหนวยงานดานการ
วิจัยและพัฒนานวัตกรรม การบริหารจัดการงานวิจัย และการสรางองคความรูพื้นฐานตาง ๆ ไดอยาง
มีประสิทธิภาพ โดยประกอบดวย 5 แผนยอย ประกอบดวย
1) ด า นเศรษฐกิ จ มุ งเน น การวิ จั ย พั ฒ นาและนวั ตกรรมที่ ต อบโจทย ค วามต องการของ
ประเทศ ศักยภาพของผูประกอบการภาคอุตสาหกรรมและบริการที่สามารถใชประโยชนเชิงพาณิชย
ไดจริง โดยสงเสริมใหภาคเอกชนมีบทบาทนํา รวมทั้งการสรางเครือขายรวมกับภาคการศึกษาทั้งใน
ระดับประเทศและนานาชาติ ตลอดจนการพัฒนามาตรฐาน คุณภาพ และการบริการวิเคราะหทดสอบ
ที่เปนที่ยอมรับตามขอตกลงระหวางประเทศเพื่อใหสามารถรองรับความจําเปนของอุตสาหกรรมและ
บริการของไทยในการสงมอบสินคาและบริการที่มีคุณภาพและความปลอดภัยตามมาตรฐานระหวาง
ประเทศ
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2) ด า นสั ง คม มุ ง เน น การวิ จั ย พั ฒ นาและนวั ต กรรมที่ เป น เครื่ อ งมื อ ในการขั บ เคลื่ อ น
สังคมไทย การยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนทุกกลุม ทั้งดานสุขภาพ การศึกษา และการเขาถึง
บริการและสวัสดิการของรัฐ การเตรียมความพรอมของประชาชนไทยเพื่อรองรับกระแสโลกาภิวัตนของ
วัฒนธรรมโลกที่รวดเร็วขึ้นในยุคดิจิทัล การเขาสูสังคมสูงวัย การพัฒนาแรงงานทักษะสูงและเฉพาะทาง
การยกระดับแรงงานทักษะต่ํา การแกปญหาความเหลื่อมล้ําในสังคม ตลอดจนเพิ่มประสิทธิภาพการ
ทํางานของภาครัฐใหเขากับการดําเนินกิจกรรมทางเศรษฐกิจและสังคมในยุคดิจิทัล
3) ดานสิ่งแวดลอม มุงเนนการวิจัย พัฒนาและนวัตกรรมที่เปนเครื่องมือในการอนุรักษและ
ฟนฟูความอุดมสมบูรณและความหลากหลายทางชีวภาพของทรัพยากรทางบก ทางน้ําและทางทะเล
รวมทั้ง การจัดการมลพิษที่มีผลกระทบตอสิ่งแวดลอม และการจัดการกาซเรือนกระจก
4) ด านองคค วามรูพื้น ฐาน มุงเน น การวิจั ยที่ส รางองค ความรูพ้ืน ฐานเพื่ อการสะสมองค
ความรูการตอยอดไปสูการประยุกตใชองคความรู และการตอยอดไปสูนวัตกรรมทางเศรษฐกิจหรือ
นวัตกรรมทางสังคม รวมทั้งการสรางนวัตกรรมเพื่อใหภาคอุตสาหกรรมสามารถนําไปใชประโยชน
โดยตรง ผานการสรางและพัฒนาเทคโนโลยีฐาน เพื่อใหประเทศไทยเปนผูนําในระดับนานาชาติ ใน
งานวิจัยที่ประเทศไทยมีความเขมแข็ง
5) ดานปจจัยสนับสนุนในการวิจัยและพัฒนานวัตกรรม มุงเนนการพัฒนาปจจัยสนับสนุน
อาทิ โครงสรางพื้นฐานและสิ่งอํานวยความสะดวกดานการวิจัยและพัฒนานวัตกรรม ระบบบริหาร
จัด การงานวิ จั ยเพื่ อนํ าไปสู การใช ป ระโยชนอยางเปน รูป ธรรม การพั ฒ นามาตรการแรงจูงใจเพื่ อ
สงเสริมใหภาคเอกชนลงทุนวิจัยและนวัตกรรม การเพิ่มจํานวนบุคลากรวิจัยและนวัตกรรมในภาครัฐ
ภาคการศึกษา และภาคเอกชน รวมทั้งการพัฒนามาตรฐาน ระบบคุณภาพ และการวิเคราะหทดสอบ
แผนแมบทที่มีสวนสนับสนุน
นอกจากแผนแม บ ทภายใต ยุ ท ธศาสตร ช าติ ที่ เกี่ ย วข องโดยตรงกั บ “ยุ ท ธศาสตร ช าติ ด า น
การพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพทรัพยากรมนุษย” แลว ยังมีแผนแมบทบางดานที่มีสวนสนับสนุน
ยุ ท ธศาสตร ดั งกล าว ประกอบด ว ย (4) อุ ต สาหกรรมและบริ ก ารแห งอนาคต (5) การท อ งเที่ ย ว
(8) ผูประกอบการและวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอมยุคใหม (9) เขตเศรษฐกิจพิเศษ (15) พลัง
ทางสังคม (17) ความเสมอภาคและหลักประกันทางสังคม และ (18) การเติบโตอยางยั่งยืน
4. แผนการปฏิรูปประเทศ
พระราชบั ญ ญั ติ แ ผนและขั้ น ตอนการดํ า เนิ น การปฏิ รู ป ประเทศ พ.ศ. 2560 กํ า หนดให
คณะกรรมการปฏิ รู ป จั ด ทํ า “ร า งแผนการปฏิ รู ป ประเทศ” ในด า นที่ รั บ ผิ ด ชอบ เพื่ อ เสนอต อ
คณะกรรมการยุทธศาสตรชาติพิจารณาถึงความสอดคลองกับยุทธศาสตรชาติและแผนแมบท แลวจึง
เสนอตอคณะรัฐมนตรีและรัฐสภาจึงจะประกาศใชบังคับได ทั้งนี้ กฎหมายไดกําหนดใหหนวยงานของ
รัฐทุกหนวยมีหนาที่ดําเนินการใหเปนไปตามแผนการปฏิรูปประเทศ เพื่อใหการปฏิรูปประเทศบรรลุ
ผลสัมฤทธิ์ตามระยะเวลาที่กําหนดไวในแผนการปฏิรูปประเทศ
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ปจจุบันไดมีการประกาศใชแผนการปฏิรูปประเทศ ทั้ง 11 ดาน ในราชกิจจานุเบกษาเปนที่
เรียบรอยแลว เมื่อวันที่ 6 เมษายน 2561 ซี่งสํานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ
ไดจัดทําสรุปประเด็นแผนการปฏิรูปประเทศ 11 ดาน สูการพัฒนาการศึกษา ดังนี้
ตาราง 2.1 ประเด็นแผนการปฏิรูปประเทศ 11 ดาน สูการพัฒนาการศึกษา
แผนปฏิรูปประเทศ
นําสูประเด็นทางการศึกษา
1. แผนปฏิรูปดานการเมือง
1) สรางจิตสํานึกในการเรียนรูความเปนพลเมืองไทยที่ดี
วัตถุประสงค
- ความรูความเขาใจเกี่ยวกับระบอบประชาธิปไตย
- ปฏิบัติตนตามระบอบประชาธิปไตย
- มีจิตสํานึกที่ดีในการเปนพลเมืองไทย
2) สรางจิตสํานึกในการเรียนรูความเปนพลเมืองโลกที่ดี
วัตถุประสงค
- มีความรูความเขาใจในความแตกตางของวัฒนธรรม
- สามารถปฏิบัติตนดวยความแตกตางของวัฒนธรรม
- มีจิตสํานึกที่ดีในการเปนพลเมืองโลก
2. แผนปฏิรูปดานบริหาร
1) สราง/พัฒนาการเปนโรงเรียนตนแบบ
ราชการแผนดิน
วัตถุประสงค
- มีความรูความเขาใจในการสราง หรือและพัฒนาโรงเรียนตนแบบ
- สามารถสรางโรงเรียนตนแบบนํารอง
- มีจิตสํานึกที่ดีในการเปนครู หรือและนักเรียน ในโรงเรียนตนแบบ
3. แผนปฏิรูปดานกฎหมาย
1) สงเสริมผูเรียนใหเปน Start up รุนเยาว
วัตถุประสงค
- มีการใหความรูแกผูเรียนเพื่อใหสามารถเปน start up รุนเยาวได
- สามารถพัฒนาผูเรียนใหเปน start up รุนเยาวได (ดวยหลักสูตรวิธีการ
จัดการเรียนการสอน ฯลฯ)
- สรางทัศนคติที่ดีในการเปนผูประกอบการใหแกเยาวชน
2) จัดตั้งสถาบันการศึกษาเพื่อรองรับการเติบโตของวิสาหกิจขนาดกลาง
ขนาดยอม และสตารทอัพ
วัตถุประสงค
- เพื่อพัฒนาบุคลากรของประเทศใหสอดคลองกับการประกอบธุรกิจ
รูปแบบตาง ๆ
- การจัดหลักสูตรฝกอบรมความรูที่เกี่ยวของความรู ทางบัญชี การเงิน
การตลาด ใหแก SMEs และผูมีความคิดริเริ่มธุรกิจสตารทอัพ
- เพื่อใหความรูในเรื่องบัญชี การเงิน การตลาด ใหแก SMEs และผูมี
ความคิดริเริ่มธุรกิจสตารทอัพ

24
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4. แผนปฏิรูปดานยุติธรรม
5. แผนปฏิรูปดานเศรษฐกิจ

นําสูประเด็นทางการศึกษา
1) พัฒนาทักษะดานดิจิทัลใหแกผูเรียนรวมกับกระทรวงดิจิทัลเพื่อ
เศรษฐกิจและสังคม
วัตถุประสงค
- เพื่อใหสถานศึกษามีความรูในการพัฒนาหลักสูตร กระบวนการจัดการ
เรียนการสอนที่เกี่ยวของกับการพัฒนาดิจิทัลสําหรับผูเรียน
- สรางทัศนคติที่ดีในการพัฒนาทักษะดานดิจิทัลใหแกผูเรียน
2) การพัฒนามาตรฐานคุณภาพหลักสูตร (ทุกระดับ)
วัตถุประสงค
- มีหลักสูตรที่ไดตามมาตรฐาน กระบวนการการศึกษามีประสิทธิภาพ
และประสิทธิผลเพิ่มขึ้น
- สงเสริมการเติบโตของอุตสาหกรรมดานการศึกษาและเพิ่ม ศักยภาพใน
การแขงขันในภูมิภาค
3) พัฒนาหลักสูตร/สงเสริมโรงเรียนอําชีวะตนแบบ โครงการทวิภาคี
(พัฒนาบุคลากร และผูเรียน หลักสูตรอาชีวศึกษา)
วัตถุประสงค
- มีองคความรูในดานกระบวนการจัดทําหลักสูตรอาชีวศึกษา เพื่อ
เสริมสรางโรงเรียนอาชีวะตนแบบ
- มีความสามารถในการจัดทําหลักสูตรอาชีวศึกษา เพื่อนําไปสูโรงเรียน
อาชีวะตนแบบ
- กระตุนใหเกิดการยกระดับคุณภาพการอาชีวศึกษาในประเทศ ไทย
4) พัฒนาบุคลากร และผูเรียน หลักสูตรอุดมศึกษา
วัตถุประสงค
- มีองคความรูในดานกระบวนการจัดทํา ปรับปรุง พัฒนา หลักสูตร
อุดมศึกษา
- มีความสามารถในการจัดทําหลักสูตรอุดมศึกษา
5) ผูสอนและผูเรียนมีความสามารถในการสรางนวัตกรรม และการทํา
วิจัย (ทุกระดับ)
วัตถุประสงค
- พัฒนาการสรางนวัตกรรม และการวิจัยสําหรับครู และผูเรียน
- สามารถสรางนวัตกรรม และงานวิจัยได
6) พัฒนาการใหบริการอิเล็กทรอนิกสภาครัฐ
วัตถุประสงค
- การเขาถึงเทคโนโลยีทางการศึกษา (ระดับอุดมศึกษา)
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6. แผนปฏิรูปดาน
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอม

7. แผนปฏิรูปดานสาธารณสุข

26

นําสูประเด็นทางการศึกษา
1) สงเสริมการวิจัยและการพัฒนาในประเด็นที่เกี่ยวของกับ ทรัพยากรปา
ไม และสัตวปา วัตถุประสงค
- สถาบันการศึกษา ผูเรียนมีความรู ทักษะการวิจัยและการพัฒนา ใน
ประเด็นที่เกี่ยวของกับทรัพยากรปาไม และสัตวปา
2) สงเสริมการพัฒนาโครงการ Zero waste ใหแกผูเรียน/สถานศึกษา
วัตถุประสงค
- นํานโยบาย Zero waste สูการปฏิบัติ
- ใหผูเรียนไดมีโอกาสมีสวนรวมในการจัดทําโครงการ
- ขยายผลไปทั้งสถานศึกษา
3) พัฒนาหลักสูตร (ความรู ทักษะ) ในประเด็นที่เกี่ยวของกับการ
เปลี่ยนแปลงภูมิอากาศใหแกผูเรียนทุกระดับ
วัตถุประสงค
- ผูเรียน ประชาชน มีความรู ทักษะในเรื่องการเปลี่ยนแปลง สภาพ
ภูมิอากาศ
- ผูเรียน และประชาชนมีจิตสํานึกเพื่อรวมแกไขปญหา การเปลี่ยนแปลง
สภาพภูมิอากาศมากขึ้น
1) ความสามารถเขาถึงเทคโนโลยีทางการศึกษาของผูเรียนในทุกระดับ
และทุกภาคสวน (สอดคลองกับประเด็นดานสังคม)
2) การเขาถึงเทคโนโลยีทางการศึกษามีความปลอดภัย และลดการละเมิด
สิทธิทางสื่อสังคม (ทางการแพทย)
3) พัฒนากําลังพลสายการแพทยในระดับอุดมศึกษา
วัตถุประสงค
- มีองคความรูในดานกระบวนการจัดทําหลักสูตร การจัดการ เรียนการ
สอนดานการผลิตแพทยเวชศาสตรครอบครัว
- มีความสามารถในการจัดทําหลักสูตรการจัดการเรียนการสอน ดานการ
ผลิตแพทยเวชศาสตรครอบครัว
- มีความตระหนักรูในการทุมเทเพื่อการผลิตแพทยเวชศาสตร ครอบครัว
4) การเพิ่มสมรรถนะผูเรียนระดับอุดมศึกษา สายการแพทยแผนไทย
วัตถุประสงค
- มีความเขาใจในการพัฒนาหลักสูตรแพทยแผนไทยบัณฑิต
- สามารถพัฒนาหลักสูตร และจัดการเรียนการสอนดานการแพทย แผน
ไทยบัณฑิต (สายการแพทย)
- เห็นความสําคัญของการพัฒนาสมรรถนะใหกับผูเรียน บุคลากร ดาน
การแพทยแผนไทย
5) การเพิ่มสมรรถนะผูเรียนระดับอุดมศึกษา สายการแพทย
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8. แผนปฏิรูปดาน
สื่อสารมวลชน เทคโนโลยี
สารสนเทศ

9. แผนปฏิรูปดานสังคม

นําสูประเด็นทางการศึกษา

วัตถุประสงค
- มีความรูในการสรางหลักสูตร กระบวนการจัดการเรียนการสอน ในการ
พัฒนาผูเรียนในระดับอุดมศึกษา สายการแพทย
- มีความสามารถในการสรางหลักสูตร
6) สถานศึกษาระดับอุดมศึกษามีแหลงฝก (สําหรับสายการแพทย) ที่มี
มาตรฐาน
7) สงเสริมระบบการพัฒนาหลักสูตรเด็กกอนปฐมวัย และเด็กปฐมวัย ใน
การพัฒนา กาย จิต สังคม ที่พรอมเขาสูเด็กวัยเรียน (สอดคลองกับ
ประเด็นดานสังคม)
วัตถุประสงค
- พัฒนาศูนยพัฒนาเด็กเล็กใหเปนตามระบบการศึกษา
1) ความสามารถเขาถึงเทคโนโลยีทางการศึกษาของผูเรียนในทุกระดับ
และทุกภาคสวน (ทุกระดับชั้น)
2) การเขาถึงเทคโนโลยีทางการศึกษามีความปลอดภัย รูเทาทันสื่อ ลด
การละเมิดสิทธิทางสื่อสังคม (ทางการแพทย) + (ทุกระดับชั้น)
วัตถุประสงค
- มีความรู ความเขาใจในการใชสื่อเทคโนโลยีทางการศึกษา
- สามารถใชสื่อเทคโนโลยีทางการศึกษา ไดอยางปลอดภัยถูกตอง และ
เหมาะสม
1) ผูเรียน และผูเสียเปรียบในสังคมในวัยเรียน ไดรับการศึกษาอยางเทา
เทียมกัน และตามการศึกษาภาคบังคับ
วัตถุประสงค
- ลดความเหลื่อมล้ําในการเขาถึงการศึกษาของผูเรียนกลุมตาง ๆ
- ลดความเหลื่อมล้ําทางการศึกษาโดยรวม
2) การสงเสริมผูเรียนใหเกิดการเรียนรูตลอดชีวิต
วัตถุประสงค
- มีความรูเกี่ยวกับวิธีการใหการศึกษาเพื่อใหผูเรียนเกิดการเรียนรูตลอด
ชีวิต
- สามารถพัฒนาผูเรียน ใหเกิดการเรียนรูตลอดชีวิต
- เห็นความสําคัญของการพัฒนาผูเรียนใหเกิดการเรียนรู ตลอดชีวิต
3) ความสามารถเขาถึงเทคโนโลยีทางการศึกษาของผูเรียน ในทุกระดับ
และทุกภาคสวน
วัตถุประสงค
- ผูเรียนทั้งในสวนของผูเรียนปกติ และผูเรียนประเภทเสียเปรียบ ไดรับ
การเขาถึงเทคโนโลยีทางการศึกษาไดอยางทั่วถึง
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10. แผนปฏิรูปดานพลังงาน
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นําสูประเด็นทางการศึกษา
- การสรางจิตสํานึก และความตระหนักรูในการใชเทคโนโลยี เพื่อการ
เขาถึงเทคโนโลยีทางการศึกษา และสิทธิผูบริโภคมากขึ้น
4) การเขาถึงเทคโนโลยีทางการศึกษามีความปลอดภัย และลดการละเมิด
สิทธิทางสื่อสังคม และมีการคํานึงถึงในเรื่องสิทธิผูบริโภค
วัตถุประสงค
- รูจักใชเทคโนโลยีทางการศึกษาอยางเหมาะสม
- มีความรูในการใชเทคโนโลยีทางการศึกษา และการบริหารจัดการขอมูล
และสารสนเทศ
5) สงเสริมระบบการพัฒนาหลักสูตรเด็กกอนปฐมวัย และเด็กปฐมวัย ใน
การพัฒนา กาย จิต สังคม ที่พรอมเขาสูเด็กวัยเรียน และพัฒนาศูนยเด็ก
เล็กใหไดมาตรฐาน
วัตถุประสงค
- มีความรูความเขาใจในการพัฒนาศูนยพัฒนาเด็กเล็กใหเปนตาม
มาตรฐาน
- มีความสามารถในการบริหารจัดการพัฒนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก ให
เปนไปตามระบบการศึกษา
- เห็นความสําคัญของการสรางพัฒนาศูนยเด็กเล็กที่มีมาตรฐานทั่วถึง
6) ผูเรียนเปนผูมีปญญา ควบคูคุณธรรม จริยธรรม
วัตถุประสงค
- สรางผูเรียนใหเปนผูมีจิตสํานึกในการรับผิดชอบตอสังคม
นอกเหนือจากองคความรูที่มีอยู
- สรางพัฒนาผูเรียนใหเปนผูมีจิตอาสาที่ดีในทุกกรณีที่มีโอกาส
7) ผูเรียนมีสํานึกรักบานเกิดในทองถิ่น
วัตถุประสงค
- นําองคความรูจากการศึกษาของผูเรียนพัฒนาองคความรู หรือ
ทรัพยากรในทองถิ่นไดเปนอยางดี
- มีจิตสํานึกรักบานเกิด
8) ผูเรียนเปนผูมีทักษะการดํารงชีวิต
วัตถุประสงค
- นําปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง มาใชเปนหลักการในการพัฒนาทักษะการ
ดํารงชีวิต
- ผูเรียน (ทุกระดับ) มีความสามารถในการพัฒนาทักษะการดํารงชีวิต
9) ผูเรียนมีความสามารถในการสรางนวัตกรรม และการทําวิจัย
-
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11. แผนปฏิรูปดานการปองกัน
และปราบปรามการทุจริตและ
ประพฤติ
มิชอบ

นําสูประเด็นทางการศึกษา
1) สงเสริมการนําหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และศาสตร
พระราชาไปใชในการดําเนินชีวิต
2) สรางทัศนคติ ความรูและปลูกฝงเยาวชนในสถานศึกษาทุกระดับ ให
รังเกียจการทุจริตและตระหนักถึงโทษภัยของการทุจริตคอรรัปชั่น

5. แผนการปฏิรูปประเทศดานการศึกษา
ดวยรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2560 มาตรา 258 จ. โดยสรุปไดบัญญัติใหมีการ
ดําเนินการปฏิรูปประเทศดานการศึกษา ครอบคลุมใหเด็กเล็กไดรับการดูแลและพัฒนากอนเขารับ
การศึกษา เพื่อใหเด็กเล็กไดรับการพัฒนารางกาย จิตใจ วินัย อารมณ สังคมและสติปญญาใหสมกับ
วัย โดยไมเก็บคาใชจาย ใหดําเนินการตรากฎหมายเพื่อจัดตั้งกองทุนเพื่อลดความเหลื่อมล้ําทางการ
ศึกษา ใหมีกลไกและระบบการผลิต คัดกรอง และพัฒนาผูประกอบวิชาชีพครูและอาจารยใหไดผูมีจิต
วิ ญ ญาณของความเป น ครู มี ค วามรู ค วามสามารถอย างแท จ ริง ได รับ ค าตอบแทนที่ เหมาะสมกั บ
ความสามารถและประสิทธิภาพในการสอน รวมทั้งมีกลไกสรางระบบคุ ณธรรมในการบริห ารงาน
บุคคลของผูป ระกอบวิช าชีพครู ให มีการปรับ ปรุงการจัดการเรียนการสอนทุกระดั บเพื่อใหผูเรีย น
สามารถเรียนไดตามความถนัดและปรับปรุงโครงสรางของหนวยงานที่เกี่ยวของเพื่อบรรลุเปาหมาย
ดังกลาว โดยสอดคลองกันทั้งในระดับชาติและระดับพื้นที่ ทั้งนี้บทบัญญัติของรัฐธรรมนูญฯ มาตรา
261 กําหนดใหการปฏิรูปตามมาตรา 258 จ. ดานการศึกษา มีคณะกรรมการที่มีความเปนอิสระคณะ
หนึ่งที่คณะรัฐมนตรีแตงตั้งดําเนินการศึกษาและจัดทําขอเสนอแนะและรางกฎหมายที่เกี่ยวของในการ
ดําเนินการใหบรรลุเปาหมายเพื่อเสนอคณะรัฐมนตรีดําเนินการตอไป
คณะกรรมการอิ ส ระเพื่ อการปฏิ รู ป การศึ กษา (กอปศ.) ไดกําหนดแผนการปฏิ รูป ประเทศ
ดานการศึกษานี้ประกอบดวยวัตถุประสงคของการปฏิรูป 4 ดาน มีแผนงานเพื่อการปฏิรูป 7 เรื่อง
จําแนกในรายละเอียดเปนประเด็นปฏิรูปรวม 29 ประเด็น รายละเอียดดังนี้
วัตถุประสงคของการปฏิรูปการศึกษา มีดังนี้
1. ยกระดับคุณภาพของการจัดการศึกษา (enhance quality of education) ครอบคลุม
(1.1) ผลลัพธทางการศึกษาและการเรียนรู (learning outcomes) ทั้งดานความรู ทักษะ
เจตคติที่ถูกตอง และรูจักดูแลสุขภาพ เพื่อการจัดการในเรื่องการดํารงชีวิตของตนเองและการใชชีวิต
รวมกับผูอื่นตามเจตนารมณของรัฐธรรมนูญมาตรา 54 วรรค 4
(1.2) ครู อาจารยและบุ คลากรทางการศึ กษา ที่ตองเป น ผูมีความรูความเชี่ ยวชาญ ครูมีจิ ต
วิญญาณของความเปนครู
(1.3) หลักสูตรและกระบวนการจัดการศึกษาและการเรียนรู (educational core processes)
ที่ยืดหยุน หลากหลาย ถูกตอง ทันสมัย ทันเวลา และมุงเนนการสรางเสริมคุณธรรม จริยธรรมและ
คานิยมทางสังคมที่ถูกตอง
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(1.4) สถานศึกษาและระบบสนับสนุน (educational institutions and support systems)
ที่ตอบสนองตอความตองการของการจัดการศึกษา ตลอดจนทรัพยากรดานการศึ กษาที่มีคุณ ภาพ
ไดแก งบประมาณและเทคโนโลยี
2. ลดความเหลื่ อ มล้ํา ทางการศึ กษา (reduce disparity in education) เป น ส ว นหนึ่ งของ
การสรางความเสมอภาคทางการศึกษา (equity in education) ประกอบดวย
(2.1) โอกาสในการเขาถึงการศึกษาและเทคโนโลยีที่สนับสนุนการเรียนรู (equity in access)
(2.2) โอกาสในการไดรับทางเลือกในการศึกษาและการเรียนรูพัฒนาที่เหมาะสมกับศักยภาพ
ของผูเรียน (equity in choosing Appropriate process in education)
(2.3) โอกาสในการไดรับประโยชนจากการเรียนรูและการพัฒนาทักษะในการประกอบอาชีพ
ที่เหมาะสมกับ ศักยภาพตามความถนั ดของผูเรียน (equity in benefiting from aptitude-based
quality of education) ทั้งในและนอกระบบการศึกษา รวมถึงการเรียนรูตลอดชีวิตอยางมีคุณภาพ
3. มุ ง ความเป น เลิ ศ และสร า งขี ด ความสามารถในการแข ง ขั น ของประเทศ (leverage
excellence and competitiveness) หมายถึง การสรางสมรรถนะและคุณลักษณะของผูเรียนที่มี
ศักยภาพสูง มีความเปนผูนํา ริเริ่มสรางสรรคนวัตกรรมใหม ๆ และการผลิตนักวิจัยและนักเทคโนโลยี
ชั้นแนวหนาใหสามารถตอยอดงานวิจัยที่สามารถตอบโจทยการพัฒนาประเทศ การสรางความรวมมือ
และเชื่อมตอกับสถาบันวิจัยอื่น ๆ ทั่วโลก สอดคลองกับทิศทางการขับเคลื่อนทางเศรษฐกิจ สังคมและ
สิ่ งแวดล อมของประเทศ อี กทั้ งสถาบั น การศึกษาของไทยและระบบการศึกษาไทยตองไดรับ การ
ยอมรับวาเทียบเคียงไดกับประเทศชั้นนําอื่น ๆ
4. ปรับปรุงระบบการศึกษาใหมีประสิทธิภาพในการใชทรัพยากร เพิ่มความคลองตัวในการ
รองรับความหลากหลายของการจัดการศึกษา และสรางเสริมธรรมาภิ บาล (improve Efficiency,
agility and good governance) โดยเฉพาะการส งเสริ ม และสร า งสมดุ ล ของความคุ ม ค า ความ
โปรงใส ความรับผิดชอบ คุณธรรมและจริยธรรม ทั้งนี้ ระบบการศึกษาของประเทศที่มีธรรมาภิบาล
จะเอื้ อ ต อ การบรรลุ ต อ วั ต ถุ ป ระสงค ข อ 1-3 ข างต น อย างครอบคลุ ม และสมดุ ล (balanced and
inclusive achievement) ทั้งนี้ การศึกษาที่จะไดรับการปฏิรูปตามวัตถุประสงคที่กลาวถึงขางตนนี้
จะครอบคลุมถึงการเรียนรูตลอดชีวิต มิไดจํากัดเฉพาะการจัดการศึกษาเพื่อคุณวุฒิตามระดับเทานั้น
กอปศ. ได กําหนดแผนงานเพื่ อการปฏิ รูปการศึกษา 7 เรื่องเพื่อบรรลุวัต ถุป ระสงคของการ
ปฏิรูป การศึกษาขางตน ไวดังนี้
เรื่ อ งที่ 1 : การปฏิ รู ป ระบบการศึ ก ษาและการเรี ย นรู โ ดยรวมของประเทศ โดย
พระราชบัญญัติการศึกษา แหงชาติฉบับใหมและกฎหมายลําดับรอง มีประเด็นปฏิรูป 5 ประเด็น
ไดแก
- การมี พ ระราชบั ญ ญั ติ การศึ กษาแห งชาติ พ.ศ. .... และมี การทบทวน จัด ทํ า แก ไข และ
ปรับปรุงกฎหมายที่เกี่ยวของ
- การสร างความร ว มมื อ ระหว า งรั ฐ องค ก รปกครองส ว นท อ งถิ่ น และเอกชน เพื่ อ การจั ด
การศึกษา
- การขับเคลื่อนการจัดการศึกษาเพื่อการพัฒนาตนเองและการศึกษาเพื่อการเรียนรูตลอดชีวิต
เพื่อรองรับการพัฒนาศักยภาพคนตลอดชวงชีวิต
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ไดแก

- การทบทวนและปรับปรุงแผนการศึกษาแหงชาติ
- การจัดตั้งสํานักงานคณะกรรมการนโยบายการศึกษาแหงชาติ
เรื่องที่ 2 : การปฏิรูปการพัฒนาเด็กเล็กและเด็กกอนวัยเรียน มีประเด็นปฏิรูป 2 ประเด็น

- การพั ฒ นาระบบการดู แล พั ฒ นา และจัดการเรีย นรู เพื่อ ให เด็กปฐมวัย ไดรับ การพั ฒ นา
รางกาย จิตใจ วินัย อารมณ สังคม และสติปญญาใหสมกับวัย
- การสื่อสารสังคมเพื่อสรางความเขาใจในการพัฒนาเด็กปฐมวัย
เรื่องที่ 3 : การปฏิ รูปเพื่ อลดความเหลื่อมล้ํา ทางการศึกษา มี ป ระเด็น ปฏิ รูป 3 ประเด็น
ไดแก
- การดําเนินการเพื่อลดความเหลื่อมล้ําทางการศึกษา
- การจั ดการศึ กษาสํ าหรับ บุ คคลพิการ บุ คคลที่ มีความสามารถพิ เศษ และบุ คคลที่ มีความ
ตองการการดูแลเปนพิเศษ
- การยกระดั บ คุ ณ ภาพการจั ด การศึก ษาในพื้ น ที่ ห างไกล หรือ ในสถานศึ กษาที่ ตอ งมี การ
ยกระดับคุณภาพอยางเรงดวน
เรื่องที่ 4 : การปฏิรูปกลไกและระบบการผลิต คัด กรองและพั ฒนาผู ประกอบวิชาชีพครู
และอาจารย มีประเด็นปฏิรูป 5 ประเด็น ไดแก
- การผลิตครู และการคัดกรองครู เพื่อใหไดครูที่มีคุณภาพ 9
เรื่องที่ 5 : การปฏิรูปการจัดการเรียนการสอนเพื่อตอบสนองการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่
21 ประกอบดวยประเด็นปฏิรูป 8 ประเด็น ไดแก
- การปรับหลักสูตร พรอมกระบวนการจัดการเรียนการสอน และการประเมินเพื่อ พัฒนาการ
เรียนรู เปนหลักสูตรฐานสมรรถนะ
- การประเมินคุณภาพการจัดการศึกษาระดับชาติและระบบคัดเลือกเขาศึกษาตอ
- การพัฒนาคุณภาพระบบการศึกษา
- ระบบความปลอดภัย และระบบสวัสดิภาพของผูเรียน
- การจัดการศึกษาเพื่อเสริมสรางคุณธรรมและจริยธรรม
- การปฏิรูปอาชีวศึกษา เพื่อสรางขีดความสามารถในการแขงขันของประเทศ
- การปฏิรูปอุดมศึกษาเพื่อยกระดับคุณภาพ เพิ่มขีดความสามารถในการแขงขัน ประสิทธิภาพ
และธรรมาภิบาลของระบบอุดมศึกษา
- การจั ด ตั้ งสถาบั น หลั ก สู ต รและการเรีย นรูแ ห งชาติ (National Institute of Curriculum
and Learning)
เรื่องที่ 6 : การปรับโครงสรางของหนวยงานในระบบการศึกษา เพื่อบรรลุเปาหมายในการ
ปรับ ปรุง การจั ด การเรียนการสอน และยกระดับคุณ ภาพของการจัด การศึกษา ประกอบดว ย
ประเด็นปฏิรูป 3 ประเด็น ไดแก
- สถานศึกษามีความเปนอิสระในการบริหารและจัดการศึกษา
- พื้นที่นวัตกรรมการศึกษา
- การปรับปรุงโครงสรางของกระทรวงศึกษาธิการ
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เรื่ อ งที่ 7 : การปฏิ รู ป การศึ ก ษาและการเรี ย นรู โ ดยการพลิ ก โฉมด ว ยระบบดิ จิ ทั ล
(Digitalization for Educational and Learning Reform) ป ระกอบด ว ยประเด็ น ป ฏิ รู ป
3 ประเด็น ไดแก
- การปฏิ รู ป การเรี ย นรู ด ว ยดิ จิ ทั ล ผานแพลตฟอรมการเรีย นรูด ว ยดิ จิทั ล แห งชาติ (Digital
Learning Reform : National Digital Learning Platform (NDLP))
- ระบบขอมูลสารสนเทศเพื่อการศึกษา (big data for education)
- การพัฒนาความเปนพลเมืองดิจิทัล (digital citizenship) ในดานความฉลาดรูดิจิทัล (digital
literacy) ความฉลาดรูสารสนเทศ (information literacy) ความฉลาดรูสื่อ (media literacy) เพื่อ
การรูวิธีการเรียนรู (learning how to learn) ในการเรียนรูตลอดชีวิต ตลอดจนการมีพฤติกรรมที่
สะทอนการรูกติกา มารยาท จริยธรรมเกี่ยวกับการใชสื่อและ การสื่อสารบนอินเทอรเน็ต
การบรรลุ ผ ลของการปฏิ รู ป การศึกษาตามแผนข างต น จะแบ งเป น 3 ระยะ คื อ (1) ระยะ
เรงดวน หรือภายในวันที่ 30 พฤษภาคม พ.ศ.2562 ซึ่งครบวาระการทํางานของ กอปศ. (2) ระยะสั้น
หรือภายใน 3 ป และ (3) ระยะกลาง-ระยะยาว หรือภายใน 5 – 10 ป ทั้งนี้ประเด็นปฏิรูปที่มีลําดับ
สําคัญสูงสุดและตองดําเนินการใหบรรลุผลใหไดในระยะเรงดวน มี 6 ประเด็น ไดแก
(1) ยกเครื่องระบบการศึกษาโดยการบังคับใชรางพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติฉบับใหม
รวมถึงกฎหมายสําคัญอื่นที่เสนอโดย กอปศ. ซึ่งจะเปนเครื่องมือสําคัญในการปฏิรูปการศึกษา ไดแก
รางพระราชบัญญัติการพัฒนาเด็กปฐมวัย พ.ศ. .... รางพระราชบัญญัติพื้นนวัตกรรมการศึกษา พ.ศ.
.... รางพระราชบัญญัติการอุดมศึกษา พ.ศ. .... และการจัดตั้งสถาบันหลักสูตรและการเรียนรูแหงชาติ
(2) บุกเบิกนวัตกรรมของการจัดการศึกษาระดับโรงเรียน กลุมโรงเรียน หรือการจัดการระดับ
พื้นที่ โดยใหโรงเรียนเปนศูนยกลางของการยกระดับคุณภาพของการศึกษา ผานการขับเคลื่อนเรื่อง
สถานศึกษาที่ มีความเปนอิสระในการบริหารจัดการ และระบบนิเวศที่สนับสนุนการดําเนินการของ
สถานศึกษา
(3) นํ า เสนอแนวทางการปรับ หลั กสูตรการจัดการศึกษาในระดับ การศึกษาขั้น พื้ น ฐานไปสู
หลั กสู ต ร ฐานสมรรถนะ และรูป แบบการปรับ หลั กสู ต รในระดั บ ชั้น ประถมศึ กษาป ที่ 1–3 จั ดตั้ ง
สถาบันหลักสูตร และการเรียนรูแหงชาติเพื่อเปนเสมือนศูนยความเปนเลิศในการวิจัย พัฒ นาและ
ปรับปรุงหลักสูตร การจัดการเรียนการสอน และการประเมินผลการเรียนรู สําหรับการจัดการศึกษา
ในระดับตาง ๆ
(4) สราง “ดิ จิทั ล แพลตฟอร มเพื่ อการเรีย นรู แห งชาติ ” ใชป ระโยชน จ ากเทคโนโลยีดิจิทั ล
นําความรู และวิธีการเรียนรูไปสูโรงเรียน นักเรียนและครูทั่วประเทศ โดยเฉพาะในทองถิ่นหางไกล
(5) จัดระบบการผลิตครูใหมีคุณภาพและสมรรถนะความเปนครู ผานการจัดตั้งกองทุนหรือ
แผนงานเพื่อการผลิตและพัฒนาครู สําหรับครูรุนใหม และพัฒนาบัณฑิตครูที่มีอยูใหตรงตามความ
จําเปนของประเทศ ในระยะแรกเนนครูปฐมวัย และครูประถมศึกษา สําหรับทองถิ่นขาดแคลน
(6) ให มี ก ารแต ง ตั้ ง คณะกรรมการนโยบายการศึ ก ษาแห ง ชาติ ตามที่ กํ า หนดไว ในร า ง
พระราชบั ญ ญั ติ การศึ กษาแห งชาติ ฉบั บ ใหม เพื่ อเป น กลไกหลั กในการขับ เคลื่ อนแผนการศึ กษา
แหงชาติและการปฏิรูป การศึกษาใหเริ่มดําเนินการได และมีความตอเนื่องในระยะยาว
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6. นโยบายความมั่นคงแหงชาติ พ.ศ. 2558-2564
กรอบความคิดหลักในการกําหนดนโยบายความมั่นคงแหงชาติ ไดคํานึงถึงคานิยมหลักของชาติ
ซึ่งเปนสิ่งที่คนในชาติ จะตองยึดถือและพึงรักษาไวรวมกัน และผลประโยชนแหงชาติ ซึ่งเปนความมุง
ประสงคของชาติที่จะทําให คานิยมหลักของชาติดํารงอยูไดอยางมั่นคง ตอเนื่อง
คานิยมหลักของชาติ ไดแก
1. มีความรักชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย
2. ซื่อสัตย เสียสละ อดทน มีอุดมการณในสิ่งที่ดีงามเพื่อสวนรวม
3. กตัญูตอพอแม ผูปกครอง ครูบาอาจารย
4. ใฝหาความรู หมั่นศึกษาเลาเรียนทั้งทางตรงและทางออม
5. รักษาวัฒนธรรมประเพณีไทยอันงดงาม
6. มีศีลธรรม รักษาความสัตย หวังดีตอผูอื่น เผื่อแผและแบงปน
7. เขาใจเรียนรูการเปนประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุขที่ถูกตอง
8. มีระเบียบวินัย เคารพกฎหมาย ผูนอยรูจักการเคารพผูใหญ
9. มีสติรูตัว รูคิด รูทํา รูปฏิบัติตามพระราชดํารัสของพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว
10. รู จั ก ดํ า รงตนอยู โ ดยใช ห ลั ก ปรั ช ญาเศรษฐกิ จ พอเพี ย งตามพระราชดํ า รั ส ของ
พระบาทสมเด็จ พระเจาอยูหัว รูจักอดออมไวใชเมื่อยามจําเปน มีไวพอกินพอใช ถาเหลือก็แจกจาย
จําหนายและพรอมที่จะขยายกิจการเมื่อมีความพรอม เมื่อมีภูมิคุมกันที่ดี
11. มีความเขมแข็งทั้งรางกายและจิตใจ ไมยอมแพตออํานาจฝายต่ําหรือกิเลส
มีความละอาย เกรงกลัวตอบาปตามหลักของศาสนา
12. คํ า นึง ถึง ผลประโยชนข องสว นรวม และของชาติม ากกวา ผลประโยชนข อง
ตนเอง
ผลประโยชนแหงชาติ ไดแก
1. การมีเอกราชอธิปไตยและบูรณภาพแหงเขตอํานาจรัฐ
2. การดํารงอยูอยางมั่นคง ยั่งยืนของสถาบันหลักของชาติ
3. การดํารงอยูอยางมั่นคงของชาติและประชาชนจากภัยคุกคามทุกรูปแบบ
4. การอยูรวมกันในชาติอยางสันติสุข เปนปกแผน มั่นคงทางสังคม ทามกลางพหุสังคม
และการมีเกียรติและศักดิ์ศรีของความเปนมนุษย
5. ความเจริญเติบโตของชาติ ความเปนธรรม และความอยูดีมีสุขของประชาชน
6. ความยั ่ง ยืน ของฐานทรัพ ยากรธรรมชาติ สิ ่ง แวดลอ ม ความมั ่น คงทางพลัง งาน
อาหาร
7. ความสามารถในการรักษาผลประโยชนของชาติภ ายใตการเปลี่ย นแปลงของสภาวะ
แวดลอม ระหวางประเทศ
8. การอยู ร ว มกัน อยา งสัน ติ ประสานสอดคลอ งกัน ดา นความมั ่น คงในประชาคม
อาเซียนและประชาคมโลกอยางมีเกียรติและศักดิ์ศรี
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วิสัยทัศน
“ชาติมีเสถียรภาพและเปนปกแผน ประชาชนมีความมั่นคงในชีวิต ประเทศมีการพัฒนาอยาง
ตอเนื่องปลอดภัยจากภัยคุกคามขามพรมแดน พรอมเผชิญวิกฤติการณ มีบทบาทเชิงรุกในประชาคม
อาเซียน และดําเนินความสัมพันธกับนานาประเทศอยางมีดุลยภาพ”
นโยบายความมั่นคงแหงชาติที่เกี่ยวของกับการศึกษา
สําหรับนโยบายความมั่นคงแหงชาติ ไมไดมีการกลาวถึงเรื่องการศึกษาไวเปนการเฉพาะ แต
นโยบายบางประการมีสวนเกี่ยวของกับระบบการศึกษาของประเทศ เพื่ออาศัยระบบการศึกษาเปน
กลไกอย างหนึ่ งให น โยบายบรรลุ ต ามเป าประสงค ซึ่ งในที่ นี้ ข อนํ าเสนอแต เพี ย งนโยบายที่ มี ส ว น
เกี่ยวของกับการศึกษา ดังนี้
สวนที่ 1 นโยบายเสริมสรางความมั่นคงที่เปนแกนหลักของชาติ
นโยบายที่ 1 เสริ ม สร างความมั่ น คงของสถาบั น หลั ก ของชาติ และการปกครองระบอบ
ประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข
1) เสริมสรางความรูความเขาใจที่ถูกตองเกี่ยวกับสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย ผาน
หลักสูตรทั้งในและนอกระบบการศึกษา
2) เผยแพรและนอมนําแนวพระราชดําริไปปฏิบัติอยางเปนรูปธรรม โดยใหภาครัฐเปนตนแบบ
ในการยึดถือและปฏิบัติตามแนวพระราชดําริอยางเครงครัด โดยเฉพาะการนํ า หลั ก ปรั ช ญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงเปนแนวทางปฏิบัติและดําเนินการใหบรรลุผลอยางเปนรูปธรรม
3) เสริมสรางความเขมแข็งของการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรง
เปนประมุข ที่มุงเนนการบริหารและการดําเนินงานภาครัฐตามหลักธรรมาภิบาลใหมีความเขมแข็ง
สนับสนุนการกระจายอํานาจใหกับทองถิ่นและเสริมสรางความเขมแข็งใหกับประชาชนและชุมชน
ทองถิ่น ใหมีอิสระและมีสวนรวมในการตัดสินใจเชิงนโยบายโดยเฉพาะประเด็นที่เกี่ยวของกับวิถีชีวิต
ของตนและชุมชนทองถิ่น และภาครัฐยึดมั่นแนวทางสันติวิธีเปนบรรทัดฐานการจัดการความขัดแยง
นโยบายที่ 2 สรางความเปนธรรม ความปรองดอง และความสมานฉันทในชาติ
1) ปฏิรูปกลไกการบริหารประเทศทุกระดับปรับโครงสรางทางเศรษฐกิจ สังคม และการเมือง
อยางเหมาะสม มุงสรางความเปนธรรม ลดความเหลื่อมล้ํา กระจายอํานาจและทรัพยากรและ เปด
โอกาสใหประชาชนอยางเทาเทียม ในการเขาถึงทรัพยากรธรรมชาติ อาทิ ดิน น้ํา ปา แรธาตุ โดยยึด
ผลประโยชนสวนรวมและเปนไปโดยสอดคลองกับการบริหารจัดการในระดับชาติ รวมทั้ง การไดรับ
สวัสดิการทางสังคมโอกาสทางการศึกษา และการบริการดานสาธารณสุขจากภาครัฐอยางเปนธรรม
และทั่วถึง
2) สงเสริมใหประชาชนเกิดความรูสึกเปนสวนหนึ่งของชาติ อยูรวมกันอยางสันติสุข มีความรัก
ความภาคภูมิใจในความเปนชาติไทยและเปนสังคมพหุวัฒนธรรมที่เขมแข็ง โดยมีแนวทาง หรือการ
ดําเนินการที่สงเสริมคานิยมที่ดีของสังคมไทยการเคารพในศักดิ์ศรีความเปนมนุษย สิทธิ เสรีภาพ และ
ความเสมอภาคที่ เท าเที ยมกั น และการยอมรับ ความคิ ด ความเชื่อ อัตลักษณ วิถีชีวิต ภาษาและ
วัฒนธรรมประเพณีที่แตกตางกัน
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7. นโยบายรัฐบาล (พลเอก ประยุทธ จันทรโอชา นายกรัฐมนตรี)
พลเอก ประยุทธ จันทรโอชา นายกรัฐมนตรี ไดแถลงนโยบายรัฐบาลตอรัฐสภา เมื่อวันที่ 25 กรกฎาคม
2562 โดยไดแถลงนโยบายหลัก 12 ดาน และนโยบายเรงดวน 12 เรื่อง ทั้งนี้ นโยบายหลักที่เกี่ยวของกับการ
พัฒนาคน ประกอบดวยนโยบายดานที่ 8 และดานที่ 9 รวมถึงนโยบายเรงดวนที่เกี่ยวของกับการศึกษา มี
รายละเอียดดังนี้
รัฐบาลไดแถลงตอรัฐสภาวา การพัฒนาคนไทยใหมีความพรอมในการดํารงชีวิตในศตวรรษที่ 21 เพื่อให
คนไทยในอนาคตเป นพลั งขั บเคลื่ อนการพั ฒ นาประเทศให ก าวไปข างหน าอย างมี แบบแผนได อย างมี
ประสิทธิภาพ รัฐบาลไดกําหนดนโยบายในการพัฒนาที่มุงพัฒนาคนในทุกมิติตามความเหมาะสม ในแตละชวง
วัยใหมีความสมบูรณ เปนคนดีมีวินั ย เห็ นแกประโยชน สวนรวม รวมทั้ งการพั ฒนา ระบบสาธารณสุขและ
หลักประกันทางสังคมที่เหมาะสมแกประชาชนในกลุมตาง ๆ โดยมีนโยบาย การพัฒนาที่สําคัญ ดังนี้
ดานที่ 8 การปฏิรูปกระบวนการเรียนรูและการพัฒนาศักยภาพของคนไทยทุกชวงวัย
8.1 สงเสริมการพัฒนาเด็กปฐมวัย
8.1.1 จั ดให มี ระบบพั ฒนาเด็ กแรกเกิ ดอย างต อเนื่ องจนถึ งเด็ กวั ยเรียนให มี โอกาสพั ฒนา
ตามศักยภาพ เพื่อสรางคนไทยที่มีพัฒนาการเต็ม ตามศักยภาพผานครอบครัวที่อบอุนในทุกรูปแบบครอบครัว
เพื่อสงตอการพัฒนาเด็กไทย ใหมีคุณภาพสูการพัฒนาในระยะถัดไปบนฐานการใหความชวยเหลือที่คํานึงถึง
ศักยภาพของครอบครัวและพื้นที่ เตรียมความพรอมการเปนพอแม ความรูเรื่องโภชนาการและสุขภาพ การ
อบรมเลี้ยงดู การสงเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัยผานการใหบริการสาธารณะที่เกี่ยวของ โดยเฉพาะการยกระดับ
คุณภาพสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยทั่วประเทศใหไดมาตรฐาน และพัฒนาศักยภาพของบุคลากรทางการศึกษาและ
ผูดูแลเด็กปฐมวัยใหสามารถจัดการศึกษาไดอยาง มีคุณภาพ
8.1.2 สงเสริมการพัฒนาเด็กปฐมวัย โดยคํานึงถึงพหุปญญา ที่หลากหลายของเด็กแตละคนให
ไดรับการสงเสริมและพัฒนาอยางเต็มตามศักยภาพ ผานการออกแบบ การจัดการเรียนรูที่เชื่อมโยงกับระบบ
โรงเรียนปกติที่เปนระบบและมีทิศทางที่ชัดเจน
8.2 พัฒนาบัณฑิตพันธุใหม
8.2.1 ปรับรูปแบบการเรียนรูและการสอนเพื่อพัฒนาทักษะ และอาชีพของคนทุกชวงวัยสําหรับ
ศตวรรษที่ 21 โดยปรั บโครงสร างหลั กสู ตรการศึ กษา ให ทั นสมั ย มีการนํ าเทคโนโลยี และการเรี ยนรู ผ าน
ประสบการณ จริงเขามามีสวนในการจัดการเรียนการสอน และปรับระบบดึงดูด การคัดเลือก การผลิตและ
พัฒนาครู ที่นําไปสูการมีครูสมรรถนะสูง เปนครูยุคใหมที่สามารถออกแบบและจัดระบบการสรางความรู สราง
วินัย กระตุน และสราง แรงบันดาลใจ เปดโลกทัศนมุมมองของเด็กและครูดวยการสอนในเชิงแสดงความคิดเห็น
ใหมากขึ้น ควบคูกับหลักการทางวิชาการ
8.2.2 จั ดการศึ กษาเชิ งบู รณาการกั บการทํ างานเพื่ อพั ฒนา สมรรถนะของผู เรียนทั้ งในส วน
ฐานความรูและระบบความคิดในลักษณะสหวิทยาการ และตรงกับ ความตองการของประเทศในอนาคต และ
เปนผูเรียนที่สามารถปฏิบัติไดจริงและสามารถกํากับ การเรียนรูของตนเองได รวมถึงมีทักษะดานภาษาอังกฤษ
และภาษาที่สามที่สามารถสื่อสาร และแสวงหาความรูได มีความพรอมทั้งทักษะความรู ทักษะอาชีพ และทักษะ
ชีวิตกอนเขาสูตลาดแรงงาน
8.3 พั ฒนาอาชีวะ พัฒนาคุณภาพวิชาชีพ และพัฒนาแรงงานรองรับ อุตสาหกรรม 4.0 โดยการ
จัดระบบและกลไกความรวมมือระหวางหนวยงานภาครัฐและเอกชนที่ชัดเจนเปนระบบในการพัฒนากําลังคนที่
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มีทักษะขั้นสูงใหสามารถนําความรูและทักษะมาใช ในการแกไขปญหา รวมถึงการสรางและพัฒนานวัตกรรม
ซึ่งตองครอบคลุมการพัฒนากําลังคนที่ อยูในอุ ตสาหกรรมแลว กําลังคนที่กําลั งจะเขาสู อุตสาหกรรม และ
เตรียมการสําหรับผลิตกําลังคนในสาขาที่ขาดแคลน เพื่อรองรับอุตสาหกรรมและเทคโนโลยีในอนาคต รวมทั้ง
เรงรัดและขยายผลระบบคุ ณวุฒิ วิชาชีพ การยกระดั บฝมือแรงงานในกลุมอุตสาหกรรมที่มีศักยภาพ และ
อุตสาหกรรมที่ใชแรงงานเขมขน
8.4 ดึงดูดคนเกงจากทั่วโลกเขามารวมทํางานกับคนไทย และสงเสริมผูมีความสามารถสูง สนับสนุน
ใหธุรกิจชั้นนําในประเทศดึงดูดบุคคลที่มีความสามารถระดับสูง จากทั่วโลกโดยเฉพาะคนไทย เพื่อกลับมาเปน
ผูนําการเปลี่ยนแปลงและถายทอดประสบการณ ความรู ความเชี่ยวชาญใหแกบุคลากรในองคกร ซึ่งจะชวย
กระตุนใหเกิดการสรางธุรกิจ ผลิตภัณฑ และนวัตกรรมใหม ๆ ใหกับประเทศ โดยในระยะแรกใหความสําคัญ
กั บการดึ งดู ดนั กวิ จั ย ผู เชี่ ยวชาญจากต างประเทศมารวมวิจัยและพั ฒนาเทคโนโลยี ช้ั นแนวหน าในสาขา
อุตสาหกรรมเป าหมาย รวมทั้งมีพื้นที่ใหกลุมผูมีความสามารถพิ เศษที่มีศักยภาพสูงไดทํางานรวมกัน หรือ
รวมกับ เครือขายอื่น ๆ เพื่อสรางองคความรูและนวัตกรรมใหม ๆ ใหกับประเทศ
8.5 วิจัยและพัฒนานวัตกรรมที่ตอบโจทยการพัฒนาประเทศ
8.5.1 สงเสริมการวิจัยและพั ฒนานวัตกรรมเพื่ อขจัด ความเหลื่อมล้ําและความยากจน ยกระดับ
คุณภาพชีวิตของประชาชน โดยมุงเนนการพัฒนานวัตกรรมเชิงสังคมและนวัตกรรมในเชิงพื้นที่ที่สามารถชวย
แกปญหาความเหลื่อมล้ํา สรางโอกาส สําหรับผูดอยโอกาส และยกระดับคุณภาพชีวิตผูสูงวัยควบคูไปกับการ
พัฒนาทุนมนุษยใหพรอม สําหรับโลกยุคดิจิทัลและอุตสาหกรรม 4.0 ตามความเหมาะสมไดอยางเปนรูปธรรม
โดยระยะแรกจะใหความสําคัญกับการสงเสริมการวิจัยและพัฒนาดานสุขภาพของประชาชน อยางครบวงจร ทั้ง
ระบบยา วัคซีน เวชภัณฑ และเทคโนโลยีที่ทันสมัย
8.5.2 สงเสริมการวิจัยและพัฒนานวัตกรรมทางดานวิทยาศาสตร และเทคโนโลยีขั้นสูง เพื่อสราง
ความไดเปรียบในการแขงขัน สามารถตอบสนองตอ ความเปลี่ยนแปลง และสรางความเปนเลิศของประเทศใน
อนาคต โดยมุงเนนการวิจัยและพัฒนา นวัตกรรมเพื่อนํามาใชใหเกิดประโยชนในเชิงธุรกิจ กําหนดวาระการ
วิจัยแห งชาติ สงเสริม ความรวมมือและการเปนหุ นส วนของทุ กฝายทั้ งภาครัฐ ภาคการศึกษา ชุมชน และ
ภาคเอกชน ในทุกสาขาการผลิตและบริการ สรางสภาพแวดลอมและองคประกอบของระบบวิจัยและการพัฒนา
นวัตกรรมใหเขมแข็ง รวมทั้งบูรณาการการวิจัยและพัฒนานวัตกรรมกับการนําไปใช ประโยชนในเชิงพาณิชย
8.5.3 สรา งเครือ ขายการทํา วิจัย ระหวางภาคสว นตาง ๆ ปฏิรูป และบูร ณาการระบบ
การเรีย นการสอนกับ ระบบงานวิจัย และพัฒ นา ใหเ อื้อ ตอ การเพิ่ม ศัก ยภาพ ดานนวัตกรรมของ
ประเทศ เพื่อสนับ สนุน การสรางความเขมแข็งของธุรกิจ ไทยทุกระดับ ในเวที การคาโลก สงเสริม
กระบวนการการทํ า งานของภาครัฐ และภาคเอกชนในการวิจ ัย และพัฒ นา วิท ยาศาสตร
เทคโนโลยี นวัต กรรมใหเ ปน ระบบเปด และมีการบูร ณาการการทํางานกัน อยางมี ประสิทธิภ าพ
รวมทั้ง เชื่อ มโยงระบบการศึก ษากับ ภาคปฏิบัติจ ริง ในภาคธุร กิจ โดยเฉพาะอยา งยิ่ง การสรา ง
นักวิจัยมืออาชีพและนวัตกรที่สามารถสรางมูล คาเพิ่มและยกระดับ งานวิจัย สูการเพิ่ม ศักยภาพ
ดานเทคโนโลยีและนวัตกรรมของประเทศ
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8.6 สงเสริมการเรียนรูและพัฒนาทักษะทุกชวงวัย
8.6.1 มุ งเน นการพั ฒนาโรงเรี ยนควบคู กั บการพั ฒนาครู เพิ่ มประสิ ทธิ ภาพระบบบริ หารจั ด
การศึกษาในทุกระดับบนพื้นฐานการสนับสนุนที่คํานึงถึงความจําเปนและศักยภาพของสถาบันการศึกษาแตละ
แหง พรอมทั้งจัดใหมีมาตรฐานขั้นต่ําของโรงเรียนในทุกระดับ และสรางระบบวัดผลโรงเรียนและครูที่สะทอน
ความรับผิดชอบตอผลลัพธ ที่เกิดกับผูเรียน คืนครูใหนักเรียนโดยลดภาระงานที่ไมจําเปน รวมถึงจัดใหมีระบบ
ฐานขอมูล เพื่อการพัฒนาทรัพยากรมนุษย โดยการเชื่อมโยงหรือสงตอขอมูลครอบครัวและผูเรียนระหวาง
หนวยงานตาง ๆ ตั้งแตแรกเกิดจนถึงการพัฒนาตลอดชวงชีวิต ตลอดจนพัฒนาชองทาง ใหภาคเอกชนมีสวน
รวมในการจัดการศึกษาและการเรียนรูตลอดชีวิต
8.6.2 พั ฒนาแพลตฟอรมการเรี ยนรูผ านระบบดิจิ ทั ล พร อมทั้ งส งเสริ มให มี การนํ าเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสรางสรรคที่เหมาะสมมาใชในการเรียนการสอน ออนไลนแบบเปดที่หลากหลาย เพื่อสงเสริม
การเรียนรูดวยตนเองตามความสนใจและเหมาะสม กับชวงวัย ตลอดจนพัฒนาแหลงเรียนรูและอุทยานการ
เรียนรูสําหรับเยาวชนที่เชื่อมโยงเทคโนโลยี กับวิถีชีวิต และสงเสริมการเรียนการสอนที่เหมาะสมสําหรับผูที่เขา
สูสังคมสูงวัย
8.6.3 ลดความเหลือ่ มล้ําทางการศึกษา โดยบูรณาการ การดําเนินงานระหวางหนวยจัดการศึกษากับ
กองทุ นเพื่ อความเสมอภาคทางการศึ กษา มุ งเน น กลุ มเด็ กด อยโอกาสและกลุ มเด็ กนอกระบบการศึ กษา
ปรับเปลี่ยนการจัดสรรงบประมาณ ใหสอดคลองกับความจําเปนของผูเรียนและลักษณะพื้นที่ของสถานศึกษา
จัดระบบโรงเรียนพี่เลี้ยง จับคูระหวางโรงเรียนขนาดใหญ ที่มีคุณภาพการศึกษาดีกับโรงเรียนขนาดเล็กเพื่ อ
ยกระดับคุณภาพ การศึกษา และการสงเสริมใหภาคเอกชน ชุมชนในพื้นที่เขามามีสวนรวมในการออกแบบ
การศึ กษา ในพื้ นที่ สนั บสนุ นเด็กที่ มีความสามารถแตไมมีทุนทรัพยเปนกรณี พิเศษ ตลอดจนแกไขปญหา
หนี้สินทางการศึกษา โดยการปรับโครงสรางหนี้กองทุนเงินใหกูยืมเพื่อการศึกษา และทบทวน รูปแบบการให
กูยืมเพื่อการศึกษาที่เหมาะสม
8.6.4 พั ฒนาทั กษะอาชี พทุ กช วงวั ย โดยกํ าหนดระบบที่ เอื้ อต อ การพั ฒนาทั กษะและเพิ่ ม
ประสิทธิภาพของทุกชวงวัย อาทิ การพัฒนาคุณภาพมาตรฐานการศึกษา ใหเชื่อมโยงกับระบบคุณวุฒิวิชาชีพ
โดยมีกลไกการวัดและประเมินผลเพื่ อเทียบโอนความรูและ ประสบการณ หน วยการเรียนที่ ชัดเจน สงเสริม
เยาวชนที่มีศักยภาพดานกีฬาใหสามารถพัฒนา ไปสูนักกีฬาอาชีพ การกําหนดมาตรฐานฝมือแรงงาน การจัด
ใหมีระบบที่สามารถรองรับ ความตองการพัฒนาปรับปรุงทักษะอาชีพของทุกชวงวัย เพื่อรองรับการเปลี่ยนสาย
อาชีพ ใหตรงกับความตองการของตลาดแรงงานที่อาจจะเปลี่ยนไปตามแนวโนมความกาวหนา ทางเทคโนโลยีใน
อนาคต
8.6.5 สงเสริมหลักคิดที่ถูกตอง โดยสอดแทรกการปลูกฝงวินัย และอุดมการณที่ถูกตองของคนใน
ชาติ หลักคิดที่ถูกตองดานคุณธรรม จริยธรรม การมีจิตสาธารณะ การเคารพกฎหมาย และกติกาของสังคมเขา
ไปในทุกสาระวิชาและในทุกกิจกรรม ควบคูไปกับ การสงเสริมกลไกสรางความเขมแข็งของสถาบันครอบครัวใน
ทุกมิติอยางเปนระบบและ มีประสิทธิภาพ ปรับสภาพแวดลอมทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษาใหเอื้อตอ
การมีคุณธรรม จริยธรรม และจิตสาธารณะ รวมทั้งลงโทษผูละเมิดบรรทัดฐานที่ดีทางสังคม ตลอดจนสงเสริม
ใหเกิดการมีสวนรวมของประชาชนในการขับเคลื่อนประเทศ
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8.7 จัดทําระบบปริญญาชุมชนและการจัดอบรมหลักสูตรระยะสั้น เนนออกแบบหลักสูตรระยะสั้น
ตามความสนใจ พัฒนาทักษะตาง ๆ ที่ใชในการดํารงชีวิตประจําวัน และทักษะอาชีพของคนทุกชวงวัยในพื้นที่
และชุมชนเปนหลัก พรอมทั้งศึกษาแนวทางการพัฒนา เปนรูปแบบธนาคารหนวยกิต ซึ่งเปนการเรียนเก็บ
หนวยกิตของวิชาเรียนเพื่อใหผูเรียนสามารถ เรียนขามสาขาวิชาและขามสถาบั นการศึกษา หรือทํางานไป
พรอมกัน หรือเลือกเรียนเฉพาะหลักสูตรที่สนใจ เพื่อสรางโอกาสของคนไทยทุกชวงวัยและทุกระดับสามารถ
พัฒนาตนเองทั้งในดาน การศึกษาและการดํารงชีวิต
ดานที่ 9 การพัฒนาระบบสาธารณสุขและหลักประกันทางสังคม
มุงเนนการจัดบริการสาธารณสุขและระบบความคุมครองทางสังคม ที่ครอบคลุมประชากรทุกกลุมอยาง
เหมาะสมนําไปสูความเสมอภาค ประกอบดวย
9.1 พัฒนาระบบบริการสาธารณสุข แพทยสมัยใหม และแพทยแผนไทย ใหมีประสิทธิภาพ ทันสมัย
เปนที่ยอมรับในระดับสากล และมีคุณภาพทัดเทียมกันทั่วทุกพื้นที่ รวมถึงการยกระดับไปสูความเชี่ยวชาญใน
ดานการแพทยแมนยํ า และยกระดับระบบหลั กประกันสุ ขภาพให ครอบคลุมแรงงานนอกระบบ โดยอยูบน
พื้นฐานหลักประสิทธิภาพและความยั่งยืนทางการคลัง ของประเทศ สงเสริมใหมีมาตรการสรางเสริมสุขภาวะ
และอนามั ยให คนไทยทุ กช วงวั ยมี สุ ขภาพ แข็งแรงและลดอั ตราการเจ็บป วยโรคเรื้อรัง พรอมทั้ งจัดให มี
สิ่งแวดลอมตาง ๆ ที่เอื้อตอสุขภาพ ของประชาชนอยางเหมาะสมและพอเพียง
9.2 สงเสริมการปองกันและควบคุมปจจัยเสี่ยงตอสุขภาพ โดยการพัฒนาองคความรูดานสุขภาวะที่
ถูกตองของคนทุกกลุมวัย สงเสริมการเลนกีฬาและ ออกกําลังกายเพื่อเสริมสรางสุขภาวะ สรางระบบรับมือตอ
โรคอุบัติใหมและโรคอุบัติซ้ําทั้งระบบ ติดตาม เฝาระวัง และการจัดการภาวะฉุกเฉินทางสาธารณสุขอยางครบ
วงจรและบูรณาการ จัดระบบ การแพทยปฐมภูมิที่มีแพทยเวชศาสตรครอบครัวดูแลอยางทั่วถึง และสงเสริมให
ชุมชนเปนฐาน ในการสรางสุขภาวะที่ดีในทุกพื้นที่
9.3 พัฒนาและยกระดับความรูอาสาสมัครสาธารณสุขประจําหมูบาน (อสม.) ใหเปนหมอประจํา
บานควบคูกับการใชเทคโนโลยีการสื่อสารทางการแพทย เรงพัฒนา ระบบบริการสุขภาพที่มีคุณภาพใหทั่วถึง
และครอบคลุมประชากรทุกภาคสวน ลดความเหลื่อมล้ํา ของคุณภาพการบริการในแตละระบบ พรอมทั้งเพิ่ม
ประสิทธิภาพระบบการบริการสาธารณสุข ในชุมชนผานการพัฒนาระบบการแพทยทางไกลควบคูไปกับการเพิ่ม
บทบาทของอาสาสมั คร สาธารณสุ ขประจํ าหมู บ าน และการยกระดั บคุ ณภาพการบริการของโรงพยาบาล
สงเสริมสุขภาพ ตําบล เพื่อใหประชาชนในทุกครัวเรือนทุกพื้นที่โดยเฉพาะผูสูงอายุที่อยูในชุมชนสามารถเขาถึง
หนวยบริการสาธารณสุขไดอยางทั่วถึงและรวดเร็ว
9.4 สรางหลักประกันทางสังคมที่ครอบคลุมดานการศึกษา สุขภาพ การมีงานทําที่เหมาะสมกับ
ประชากรทุกกลุม มีการลงทุนทางสังคมแบบมุงเปาหมาย เพื่อชวยเหลือกลุมคนยากจนและกลุมผูดอยโอกาส
โดยตรง จัดใหมีระบบบําเหน็จ บํานาญ หลังพนวัยทํางาน ปฏิรูประบบภาษีใหสงเสริมความเสมอภาคทางสังคม
สรางความเสมอภาคทางการศึกษาผานกลไกกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา และยกระดับคุณภาพ
การศึกษา ผานการใชเทคโนโลยีที่ทันสมัย รวมถึงคุมครองแรงงานทั้งในระบบและนอกระบบใหไดรับ ความ
ปลอดภัยและมีสุขอนามัยที่ดีในการทํางาน ไดรับรายได สวัสดิการ และสิทธิประโยชน ที่เหมาะสมแกการดํารง
ชีพ
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นโยบายเรงดวน 12 เรื่อง (เฉพาะที่เกี่ยวของกับการศึกษา)
ขอ 5 การยกระดับศักยภาพของแรงงาน โดยยกระดับรายไดคาแรงแรกเขาและ กลไกการปรับอัตรา
คาจ างที่ สอดคล องกั บสมรรถนะแรงงานควบคูกับการพัฒนาทักษะฝมือแรงงาน ผานกลไกคณะกรรมการ
ไตรภาคี เพื่อนําไปสูการเพิ่มประสิทธิภาพแรงงาน ควบคูไปกับการกํากับ ดูแลราคาสินคาไมใหกระทบกับคา
ครองชีพของประชาชน และสามารถจูงใจใหแรงงานพัฒนา ตนเองเพื่อปรับเปลี่ยนทักษะ และเปลี่ยนสายอาชีพ
ใหตรงกับความตองการของตลาดแรงงาน อุตสาหกรรมเปาหมาย และความกาวหนาของเทคโนโลยี
ขอ 7 การเตรียมคนไทยสูศตวรรษที่ 21 โดยสรางแพลตฟอรมการเรียนรูใหม ในระบบดิจิทัล ปรับปรุง
รู ปแบบการเรี ยนรู มุ งสู ระบบการเรี ยนการสอนวิ ทยาศาสตร เทคโนโลยี ด านวิ ศวกรรม คณิ ตศาสตร
โปรแกรมเมอร และภาษาตางประเทศ สงเสริมการเรียน ภาษาคอมพิวเตอร (Coding) ตั้งแตระดับประถมศึกษา
การพัฒนาโรงเรียนคุณภาพในทุกตําบล สงเสริมการพัฒนาหลักสูตรออนไลนของสถาบันการศึกษาตาง ๆ เพื่อ
แบงปนองคความรูของสถาบันการศึกษาสูสาธารณะ เชื่อมโยงระบบการศึกษากับภาคปฏิบัติจริงในภาคธุรกิจ
สรางนักวิจัยใหมและนวัตกรเพื่อเพิ่มศักยภาพดานเทคโนโลยีและนวัตกรรมของประเทศ สรางความรูความ
เข าใจการใช เทคโนโลยี ดิ จิ ทั ล สื่ อออนไลน และโครงข ายสั งคมออนไลน ของคนไทย เพื่ อป องกั นและลด
ผลกระทบในเชิงสังคม ความปลอดภัย อาชญากรรมทางไซเบอร และสามารถใชเทคโนโลยีเปนเครื่องมือในการ
กระจายขอมูลขาวสารที่ถูกตอง การสรางความสมานฉันท และความสามัคคีในสังคม รวมทั้งปลูกฝงคุณธรรม
จริยธรรมที่จําเปนในการดําเนินชีวิต
8. แผนการศึกษาแหงชาติ (พ.ศ. 2560-2579)
สํานักงานเลขาธิการสภาการศึกษาไดจัดทําแผนการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2560-2579 ขึ้น เพื่อ
วางกรอบเปาหมายและทิศทางการจัดการศึกษาของประเทศ โดยมุงจัดการศึกษาใหคนไทยทุกคน
สามารถเข า ถึ งโอกาสและความเสมอภาคในการศึ ก ษาที่ มี คุ ณ ภาพ พั ฒ นาระบบการบริห ารจั ด
การศึกษาที่มีประสิทธิภาพ พัฒนาคนใหมีสมรรถนะในการทํางานที่สอดคลองกับความตองการของ
ตลาดแรงงานและการพัฒนาประเทศ แนวคิดการจัดการศึกษาตามแผนการศึกษาแหงชาติ ยึดหลัก
สําคัญในการจัด การศึ กษาประกอบดวย หลั กการจัดการศึกษาเพื่ อปวงชน (Education for All) หลักการ
จัดการศึกษาเพื่อความเทาเทียม และทั่วถึง (Inclusive Education) หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
(Sufficiency Economy) และหลั ก การมี ส ว นร ว มของสั งคม (All For Education) อี ก ทั้ งยึ ด ตาม
เป าห ม ายการพั ฒ น าที่ ยั่ ง ยื น (Sustainable Development Goal : SDGs 2030) ป ระเด็ น
ภายในประเทศ (Local Issues) อาทิ คุณภาพของคนชวงวัย การเปลี่ยนแปลงโครงสรางประชากร
ของประเทศ ความเหลื่อมล้ําของการกระจายรายได และวิกฤติดานสิ่งแวดลอม โดยนํายุทธศาสตร
ชาติมาเปนกรอบความคิดสําคัญในการจัดทําแผนการศึกษาแหงชาติ โดยมีสาระสําคัญ ดังนี้
วิสัยทัศน
คนไทยทุ กคนได รั บ การศึ กษาและเรีย นรูตลอดชีวิตอยางมีคุณ ภาพ ดํารงชีวิตอยางเปน สุข
สอดคลองกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและเปลี่ยนแปลงของโลกศตวรรษที่ 21
วัตถุประสงค
1. เพื่อพัฒนาระบบและกระบวนการจัดการศึกษาที่มีคุณภาพและมีประสิทธิภาพ
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2. เพื่ อพั ฒ นาคนไทยให เป น พลเมืองดี มีคุณ ลักษณะ ทักษะและสมรรถนะที่ ส อดคล องกับ
บทบัญญัติของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ และยุทธศาสตร
ชาติ
3. เพื่อพัฒนาสังคมไทยใหเปนสังคมแหงการเรียนรู และคุณธรรม จริยธรรม รูรักสามัคคี และ
รวมมือผนึกกําลังมุงสูการพัฒนาประเทศอยางยั่งยืน ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
4. เพื่ อ นํ าประเทศไทยก า วข า มกั บ ดั ก ประเทศที่ มี ร ายได ป านกลาง และความเหลื่ อ มล้ํ า
ภายในประเทศลดลง
ยุทธศาสตร ประกอบดวย 6 ยุทธศาสตร ดังนี้
ยุทธศาสตรที่ 1 การจัดการศึกษาเพื่อความมั่นคงของสังคมและประเทศชาติ
เปาหมาย
1. คนทุ ก ช ว งวั ย มี ค วามรั ก ในสถาบั น หลั ก ของชาติ และยึ ด มั่ น การปกครองระบอบ
ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข
2. คนทุกชวงวัยในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใตและพื้นที่พิเศษไดรับ
การศึกษาและเรียนรูอยางมีคุณภาพ
3. คนทุกชวงวัยไดรับการศึกษา การดูแลและปองกันจากภัยคุกคามในชีวิตรูปแบบใหม
แนวทางการพัฒนา
1. พัฒ นาการจัดการศึกษาเพื่อเสริมสรางความมั่นคงของสถาบั นหลักของชาติ และการ
ปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยท รงเปนประมุข
2. ยกระดับคุณภาพและสงเสริมโอกาสในการเขาถึงการศึกษาในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจ
จังหวัดชายแดนภาคใต
3. ยกระดับคุณภาพและสงเสริมโอกาสในการเขาถึงการศึกษาในพื้นที่พิเศษ (พื้นที่สูงพื้นที่
ตามแนวตะเข็ บ ชายแดน และพื้ น ที่ เกาะแก ง ชายฝ งทะเล ทั้ งกลุ ม ชนต างเชื้ อชาติ ศาสนา และ
วัฒนธรรม กลุมชน-ชายขอบ และแรงงานตางดาว)
4. พัฒนาการจัดการศึกษาเพื่อการจัดระบบการดูแลและปองกันภัยคุกคามในรูปแบบใหม
อาทิ อาชญากรรมและความรุนแรงในรูปแบบตาง ๆ ยาเสพติด ภัยพิบัติจากธรรมชาติภัยจากโรคอุบัติ
ใหม ภัยจากไซเบอร เปนตน
ยุ ท ธศาสตร ที่ 2 การผลิ ต และพั ฒ นากํ า ลั ง คน การวิ จั ย และนวั ต กรรมเพื่ อ สร า งขี ด
ความสามารถในการแขงขันของประเทศ
เปาหมาย
1. กําลังคนมีทักษะที่สําคัญจําเปนและมีสมรรถนะตรงตามความตองการของตลาดงานและ
การพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ
2. สถาบันการศึกษาและหนวยงานที่จัดการศึกษาผลิตบัณฑิตที่มีความเชี่ยวชาญและเปนเลิศ
เฉพาะดาน
3. การวิจัยและพัฒนาเพื่อสรางองคความรูและนวัตกรรมที่สรางผลผลิตและมูลคาเพิ่มทาง
เศรษฐกิจ
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แนวทางการพัฒนา
1. ผลิตและพัฒนากําลังคนใหมีสมรรถนะในสาขาที่ตรงตามความตองการของตลาดงาน
และการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ
2. สงเสริมการผลิตและพัฒนากําลังคนที่มีความเชี่ยวชาญและเปนเลิศเฉพาะดาน
3. ส งเสริ ม การวิ จั ย และพั ฒ นาเพื่ อ สร างองค ค วามรู และนวั ต กรรมที่ ส รางผลผลิ ต และ
มูลคาเพิ่มทางเศรษฐกิจ
ยุทธศาสตรที่ 3 การพัฒนาศักยภาพคนทุกชวงวัย และการสรางสังคมแหงการเรียนรู
เปาหมาย
1. ผูเรียนมี ทักษะและคุณลั กษณะพื้น ฐานของพลเมื องไทยและทักษะและคุณลั กษณะที่
จําเปนในศตวรรษที่ 21
2. คนทุกชวงวัยมีทักษะความรูความสามารถและสมรรถนะตามมาตรฐานการศึกษาและ
มาตรฐานวิชาชีพ และพัฒนาคุณภาพชีวิตไดตามศักยภาพ
3. สถานศึกษาทุกระดับการศึกษาสามารถจัดกิจกรรม/กระบวนการเรียนรูตามหลักสูตรได
อยางมีคุณภาพและมาตรฐาน
4. แหลงเรียนรู สื่อตําราเรียน นวัตกรรมและสื่อการเรียนรูมีคุณภาพและมาตรฐาน และ
ประชาชนสามารถเขาถึงไดโดยไมจํากัดเวลาและสถานที่
5. ระบบและกลไกการวัด การติดตามและประเมินผลมีประสิทธิภาพ
6. ระบบการผลิตครู อาจารย และบุคลากรทางการศึกษาไดมาตรฐานระดับสากล
7. ครู อาจารย และบุคลากรทางการศึกษาไดรับการพัฒนาสมรรถนะตามมาตรฐาน
แนวทางการพัฒนา
1. สงเสริม สนับสนุนใหคนทุกชวงวัยมีทักษะ ความรูความสามารถ และการพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตอยางเหมาะสม เต็มตามศักยภาพในแตละชวงวัย
2. สงเสริมและพัฒ นาแหลงเรียนรู สื่อตําราเรียน และสื่อการเรียนรูตาง ๆ ใหมีคุณภาพ
มาตรฐาน และประชาชนสามารถเขาถึงแหลงเรียนรูไดโดยไมจํากัดเวลาและสถานที่
3. สรางเสริมและปรับเปลี่ยนคานิยมของคนไทยใหมีวินัย จิตสาธารณะ และพฤติกรรมที่พึง
ประสงค
4. พัฒนาระบบและกลไกการติดตาม การวัดและประเมินผลผูเรียนใหมีประสิทธิภาพ
5. พัฒนาคลังขอมูล สื่อ และนวัตกรรมการเรียนรู ที่มีคุณภาพและมาตรฐาน
6. พัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการผลิตครู อาจารย และบุคลากรทางการศึกษา
7. พัฒนาคุณภาพครู อาจารย และบุคลากรทางการศึกษา
ยุทธศาสตรที่ 4 การสรางโอกาส ความเสมอภาคและความเทาเทียมทางการศึกษา
เปาหมาย
1. ผูเรียนทุกคนไดรับโอกาสและความเสมอภาคในการเขาถึงการศึกษาที่มีคุณภาพ
2. การเพิ่มโอกาสทางการศึกษาผานเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการศึกษาสําหรับคนทุกชวงวัย
3. ระบบขอ มูล รายบุค คลและสารสนเทศทางการศึก ษาที่ค รอบคลุม ถูก ตอ ง เปน
ปจจุบัน เพื่อการวางแผนการบริหารจัดการศึกษา การติดตามประเมิน และรายงานผล
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แนวทางการพัฒนา
1. เพิ่มโอกาสและความเสมอภาคในการเขาถึงการศึกษาที่มีคุณภาพ
2. พัฒนาระบบเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการศึกษาสําหรับคนทุกชวงวัย
3. พัฒนาฐานขอมูลดานการศึกษาที่มีมาตรฐาน เชื่อมโยงและเขาถึงได
ยุทธศาสตรที่ 5 การจัดการศึกษาเพื่อสรางเสริมคุณภาพชีวิตที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม
เปาหมาย
1. คนทุกชว งวัย มีจิต สํานึก รักษสิ่งแวดลอม มีคุณ ธรรม จริย ธรรม และนําแนวคิด
ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสูการปฏิบัติ
2. หลัก สูต ร แหลง เรีย นรู และสื่อ การเรีย นรูที่สง เสริม คุณ ภาพชีวิต ที่เ ปน มิต รกับ
สิ่งแวดลอม คุณธรรม จริยธรรม และการนําแนวคิดตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสูการ
ปฏิบัติ
3. การวิจัย เพื่อ พัฒ นาองคค วามรูและนวัต กรรมดานการสรางเสริมคุณ ภาพชีวิต ที่
เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม
แนวทางการพัฒนา
1. สงเสริม สนับสนุนการสรางจิตสํานึกรักษสิ่งแวดลอม มีคุณธรรม จริยธรรม และนํา
แนวคิดตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสูการปฏิบัติในการดําเนินชีวิต
2. ส ง เสริ ม และพั ฒ นาหลั ก สูต ร กระบวนการเรีย นรู แหลง เรีย นรู และสื่อ การ
เรี ย นรู ต า ง ๆ ที่เกี่ยวของกับการสรางเสริมคุณภาพชีวิตที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม
3. พั ฒ นาองค ค วามรู งานวิ จั ย และนวั ต กรรม ด า นการสร า งเสริ ม คุ ณ ภาพชี วิ ต
ที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม
ยุทธศาสตรที่ 6 การพัฒนาประสิทธิภาพของระบบบริหารจัดการศึกษา
เปาหมาย
1. โครงสราง บทบาท และระบบการบริหารจัดการการศึกษามีความคลองตัว ชัดเจน
และสามารถตรวจสอบได
2. ระบบการบริหารจัดการศึกษามีประสิทธิภาพและประสิทธิผลสงผลตอคุณภาพและ
มาตรฐานการศึกษา
3. ทุ กภาคส ว นของสั งคมมี ส ว นรวมในการจัดการศึกษาที่ตอบสนองความตองการของ
ประชาชนและพื้นที่
4. กฎหมายและรู ป แบบการบริห ารจั ด การทรัพ ยากรทางการศึ ก ษารองรั บ ลั ก ษณะที่
แตกตางกันของผูเรียน สถานศึกษา และความตองการกําลังแรงงานของประเทศ
5. ระบบบริหารงานบุคคลของครู อาจารย และบุคลากรทางการศึกษามีความเปนธรรม
สรางขวัญกําลังใจ และสงเสริมใหปฏิบัติงานไดอยางเต็มตามศักยภาพ
แนวทางการพัฒนา
1. ปรับปรุงโครงสรางการบริหารจัดการศึกษา
2. เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการสถานศึกษา
3. สงเสริมการมีสวนรวมของทุกภาคสวนในการจัดการศึกษา
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4. ปรั บ ปรุ ง กฎหมายเกี่ ย วกั บ ระบบการเงิ น เพื่ อ การศึ ก ษาที่ ส ง ผลต อ คุ ณ ภาพและ
ประสิทธิภาพการจัดการศึกษา
5. พัฒนาระบบบริหารงานบุคคลของครู อาจารย และบุคลากรทางการศึกษา
9. เปาหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goals : SDGs)
องค การสหประชาชาติ ได กํา หนดเป าหมายการพั ฒ นาในระดั บ ชาติ และระดั บ สากลที่ ทุ ก
ประเทศ จะดําเนินการรวมกันใหไดภายในป 2573 โดยอาศัยกรอบความคิดที่มองการพัฒนาเปนมิติ
(Dimensions) ของเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดลอม ใหมีความเชื่อมโยงกัน เรียกวา เปาหมายการ
พั ฒ นาที่ ย่ั งยื น หรื อ Sustainable Development Goals (SDGs) ซึ่ งจะใช เป น ทิ ศ ทางการพั ฒ นา
ตั้งแตเดือนกันยายน ป 2558 ถึงเดือนสิงหาคม 2573 ครอบคลุมระยะเวลา 15 ป โดยประกอบไป
ดวย 17 เปาหมายคือ
เปาหมายที่ 1 ยุติความยากจนทุกรูปแบบในทุกที่
เป าหมายที่ 2 ยุติความหิ วโหย บรรลุ ความมั่น คงทางอาหารและยกระดับ โภชนาการ และ
สงเสริมเกษตรกรรมที่ยั่งยืน
เปาหมายที่ 3 สรางหลักประกันวาคนมีชีวิตที่มีสุขภาพดีและสงเสริมสวัสดิภาพสําหรับทุกคนใน
ทุกวัย
เปาหมายที่ 4 สรางหลักประกันวาทุกคนมีการศึกษาที่มีคุณภาพอยางครอบคลุมและเทาเทียม
และสนับสนุนโอกาสในการเรียนรูตลอดชีวิต
เปาหมายที่ 5 บรรลุความเสมอภาคระหวางเพศและใหอํานาจของผูหญิงและเด็กหญิงทุกคน
เปาหมายที่ 6 สรางหลักประกันวาจะมีการจัดใหมีน้ําและสุขอนามัยสําหรับทุกคน และมีการ
บริหารจัดการที่ยั่งยืน
เปาหมายที่ 7 สรางหลักประกันวาทุกคนเขาถึงพลังงานสมัยใหมในราคาที่สามารถซื้อหาได
เชื่อถือได และยั่งยืน
เปาหมายที่ 8 สงเสริมการเติบโตทางเศรษฐกิจที่ตอเนื่อง ครอบคลุมและยั่งยืน การจางงาน
เต็มที่และมีผลิตภาพ และการมีงานที่สมควรสําหรับทุกคน
เป าหมายที่ 9 สรางโครงสรางพื้ น ฐานที่ ที ความทนทาน ส งเสริมการพั ฒ นาอุ ตสาหกรรมที่
ครอบคลุมและยั่งยืน และสงเสริมนวัตกรรม
เปาหมายที่ 10 ลดความไมเสมอภาคภายในและระหวางประเทศ
เป าหมายที่ 11 ทํ าให เมื องและการตั้งถิ่น ฐานของมนุษยมีความครอบคลุม ปลอดภัย มีภู มิ
ตานทาน และยั่งยืน
เปาหมายที่ 12 สรางหลักประกันใหมีรูปแบบการบริโภคและผลิตที่ยั่งยืน
เป าหมายที่ 13 ปฏิ บั ติการอย างเรงดวนเพื่ อต อสู กับ การเปลี่ ย นแปลงสภาพภูมิอากาศและ
ผลกระทบที่เกิดขึ้น
เปาหมายที่ 14 อนุรักษและใชประโยชนจากมหาสมุทร ทะเลและทรัพยากรทางทะเลอยาง
ยั่งยืนเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน
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เปาหมายที่ 15 ปกปอง ฟนฟู และสนับสนุนการใชระบบนิเวศบนบกอยางยั่งยืน จัดการปาไม
อยางยั่งยืน ตอสูการกลายสภาพเปนทะเลทราย หยุดการเสื่อมโทรมของที่ดินและฟนสภาพกลับมา
ใหม และหยุดการสูญเสียความหลากหลายทางชีวภาพ
เปาหมายที่ 16 สงเสริมสังคมที่สงบสุขและครอบคลุมเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน ใหทุกคนเขาถึง
ความยุติธรรม และสรางสถาบันที่มีประสิทธิผล รับผิดรับชอบ และครอบคลุม ในทุกระดับ
เป าหมายที่ 17 เสริมความเขมแข็งให แกกลไกการดําเนินงานและฟ นฟู สภาพหุ นสวนความ
รวมมือระดับโลกสําหรับการพัฒนาที่ยั่งยืน
อยางไรก็ ตาม เป าหมายการพั ฒนาอยางยั่งยืน (Sustainable Development Goals :SDGs)
ที่เกี่ยวของกับดานการศึกษา คือ “เปาหมายที่ 4 สรางหลักประกันวาทุกคนมีการศึกษาที่มีคุณภาพ
อยางครอบคลุมและเทาเทียม และสนับสนุนโอกาสในการเรียนรูตลอดชีวิต” ซึ่งมีสาระสําคัญ ดังนี้
เปา ประสงคที่ 4.1 สรา งหลัก ประกัน วาเด็ก หญิงและเด็ก ชายทุก คนสํา เร็จ การศึก ษา
ระดับ ประถมศึก ษาและมัธ ยมศึก ษาที่มีคุณ ภาพ เทา เทีย ม และไมมีคา ใชจา ย นํา ไปสูผ ลลัพ ธ
ทางการเรียนที่มีประสิทธิผลภายในป 2573 ใชตัวชี้วัดทดแทน จํานวน 6 ตัวชี้วัด
เปา ประสงคที่ 4.2 สรา งหลัก ประกัน วา เด็ก หญิงและเด็ก ชายทุก คนเขา ถึงการพัฒ นา
การดูแล และการจัดการศึกษาระดับ กอนประถมศึกษาสําหรับ เด็กปฐมวัย ที่มีคุณ ภาพ ภายในป
2573 เพื่อใหเด็กเหลานั้นมีความพรอมสําหรับการศึกษาระดับประถมศึกษา
เป า ประสงค ที่ 4.3 ใหหญิงและชายทุกคนเขาถึงการศึกษาระดับอาชีวศึกษา อุดมศึกษา
รวมถึงมหาวิทยาลัย ที่มีราคาที่สามารถจายไดแ ละมี คุ ณ ภาพ ภายในป 2573
เป า ประสงค ที่ 4.4 เพิ่ ม จํา นวนเยาวชนและผู ใ หญ ที่ มี ทักษะที่จําเปน รวมถึงทักษะ
ทางเทคนิคและอาชีพสําหรับการจางงาน การมีงานที่ดีและการเปนผูประกอบการ ภายในป 2573
เ ป า ป ร ะ ส ง ค ที ่ 4.5 ข จั ด ค ว าม เห ลื ่ อ ม ล้ํ า ท างเพ ศ ใน ก ารศึ ก ษ า แ ล ะ ส รา ง
หลั ก ประกั น ว า กลุ ม ที่ เ ปราะบาง ซึ่ ง รวมถึง ผูพิก าร ชนพื้น เมือ ง และเด็ก เขา ถึง การศึกษาและ
การฝกอาชีพทุกระดับอยางเทาเทียม ภายในป 2573
เป า ประสงค ที่ 4.6 สร า งหลั ก ประกั น ว า เยาวชนทุ ก คนและผู ใ หญ ใ นสั ด ส ว นที่ สู ง
ทั้ ง หญิ ง และชาย สามารถอ า นออกเขี ย นได และคํา นวณได ภายในป 2573
เป า ประสงค ที่ 4.7 สรางหลักประกันวาผูเรียนทุกคนไดรับความรูและทักษะที่จําเป น
สําหรับสงเสริมการพัฒนาอยางยั่งยืน รวมไปถึงการศึกษาสําหรับการพัฒนาอยางยั่งยืน และการมีวิถี
ชีวิตที่ยั่งยืนฯ ภายในป 2573
เป า ประสงค ที่ 4.8 สรางและยกระดับอุปกรณและเครื่องมือทางการศึกษาที่ออนไหวตอ
เด็ก ผูพิการ และเพศภาวะ และใหมีสภาพแวดลอมทางการเรียนรูที่ปลอดภัย ปราศจากความรุนแรง
ครอบคลุมและมีประสิทธิผลสําหรับทุกคน
เป า ประสงค ที่ 4.9 ขยายจํานวนทุนการศึกษาในทั่วโลกที่ใหสําหรับประเทศกําลังพัฒนา
โดยเฉพาประเทศที่พัฒนานอยที่สุด
เป า ป ร ะ ส ง ค ที ่ 4.10 เพิ่ ม จํ า นวนครู ที่ มี คุ ณ ภาพ รวมถึ ง การดํ า เนิ น การผ า นทาง
ความรวมมือระหวางประเทศในการฝกอบรมครูในประเทศกําลังพัฒนาฯ
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10. ยุทธศาสตรการจัดสรรงบประมาณ ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2563
ยุทธศาสตรการจัดสรรงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563 ไดจัดทําขึ้นให
สอดคลองกับยุทธศาสตรชาติ (พ.ศ. 2561 - 2580) รางแผนแมบทภายใตยุทธศาสตรชาติ (พ.ศ. 2561
- 2565) แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560 - 2564) นโยบายและแผน
ระดั บ ชาติวาดวยความมั่น คงแห งชาติ (พ.ศ. 2560 - 2564) แผนการปฏิ รูป ประเทศ และนโยบาย
รัฐบาล เพื่อขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศตามแนวทางการพัฒนาของยุทธศาสตรชาติใหเกิดผลอยาง
เปน รูปธรรมและบรรลุเปาหมายวิสัยทัศน "ประเทศไทยมีความมั่น คง มั่งคั่ง ยั่งยืน เปนประเทศที่
พัฒนาแลว ดวยการพัฒนาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง" โดยมีหลักการสําคัญ ดังนี้
1. นํารางแผนแมบทภายใตยุทธศาสตรชาติ 23 ฉบับ ซึ่งคณะกรรมการจัดทํายุทธศาสตรชาติ
ไดเห็นชอบในหลักการเมื่อวันที่ 30 พฤศจิกายน 2561 มากําหนดเปนกรอบโครงสรางยุทธศาสตรการ
จั ด สรรงบประมาณรายจ า ยประจํ า ป ง บประมาณ พ.ศ. 2563 จํ า นวน 23 ประเด็ น ภายใต 6
ยุทธศาสตร เพื่อใหสามารถแสดงความเชื่อมโยงและสอดคลองกับประเด็นของรางแผนแมบทภายใต
ยุทธศาสตรชาติไดอยางเปนรูปธรรม
2. กําหนดเปาหมายและตัวชี้วัดของยุทธศาสตรชาติการจัดสรรงบประมาณใหมีความชัดเจน
สอดคลองกับเปาหมายของรางแผนแมบทภายใตยุทธศาสตรชาติ
3. นําแผนยอยของรางแผนแมบทภายใตยุทธศาสตรชาติมากําหนดเปนนโยบายการจัดสรร
งบประมาณ โดยใหค วามสํ า คัญ กับ 15 ประเด็น เรง ดว นในชว ง 5 ปแ รกของยุท ธศาสตรช าติ
ประกอบดวย (1) ตําบลมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน (2) การแกไขปญหาความมั่นคงเรงดวน (3) การแกไข
ปญหาทุจ ริต คอรรัป ชั่น (4) การบริห ารจัดการมลพิษทั้งระบบ (5) ระบบการทํางานของภาครัฐ
(6) สภาพแวดลอมของรัฐ (7) สังคมสูงวัย (8) คนและการศึกษา (9) เศรษฐกิจฐานราก (10) การ
ยกระดับ บริการสาธารณสุข (11) การกระจายศูน ยกลางความเจริญ (12) การพัฒ นาเขตพัฒ นา
พิเศษภาคตะวันออกและเขตเศรษฐกิจพิเศษ (13) การพัฒนาระบบโลจิสติกส (14) การทองเที่ยว
(15) การพัฒนาอุตสาหกรรมที่มีศักยภาพ และโครงการสําคัญ (Flagship) ภายใตรางแผนแมบทฯ
รวมทั้งประเด็นตามแผนปฏิรูปประเทศ เพื่อใหสวนราชการใชเปนกรอบแนวทางในการเสนอขอรับ
การจัดสรรงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563
ยุทธศาสตรการจัดสรรงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563 ไดกําหนดไว 6
ยุทธศาสตร และรายการคาดําเนินการภาครัฐ ดังนี้
(1) ยุทธศาสตรดานความมั่นคง
เพื่อใหประเทศมีความมั่นคง ปลอดภัย และมีความสงบเรียบรอยในทุกระดับและทุกมิติ โดย
มุงเนนการรักษาความสงบในประเทศ ปองกันและแกไขปญหาที่มีผลกระทบตอความมั่นคง พัฒนา
ศักยภาพของประเทศให พรอมเผชิญ ภั ยคุกคามที่กระทบตอความมั่ น คงของชาติ บู รณาการความ
รวมมือดานความมั่นคงกับอาเซียนและนานาชาติ รวมทั้งองคกรภาครัฐและมิใชภาครัฐ พัฒนากลไก
การบริหารจัดการความมันคงแบบองครวม สงเสริมความรวมมือดานความมั่นคง เศรษฐกิจ และการ
พั ฒ นาระหว างประเทศ รวมทั้ งการพั ฒ นาที่ ส อดคล องกั บ มาตรฐานสากลและพั น ธกรณี ร ะหวาง
ประเทศ สงเสริมสถานะบทบาทของประเทศไทยในประชาคมโลก พัฒนาดานการตางประเทศใหมี
เอกภาพและบูรณาการ
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(2) ยุทธศาสตรดานการสรางความสามารถในการแขงขัน
เพื่อยกระดับขีดความสามารถในการแขงขันและสนับสนุนใหเศรษฐกิจเติบโตอยางมีเสถียรภาพ
โดยมุงเนนการพัฒนาการเกษตร อาทิ เกษตรอัตลักษณพื้นถิ่น เกษตรปลอดภัย เกษตรชีวภาพ เกษตร
แปรรูป เกษตรอั จฉริย ะ สงเสริมอุ ตสาหกรรมและบริการแห งอนาคต อาทิ อุ ตสาหกรรมชีวภาพ
อุ ต สาหกรรมบริ ก ารทางการแพทย ค รบวงจร อุ ต สาหกรรมและบริ ก ารดิ จิ ทั ล ข อ มู ล และ
ปญญาประดิษฐ อุตสาหกรรมตอเนื่องจากการพัฒนาระบบคมนาคม อุตสาหกรรมความมั่นคงของ
ประเทศ การสรางความหลากหลายดานการทองเที่ยว อาทิ ทองเที่ยวเชิงสรางสรรคและวัฒนธรรม
เชิ งธุรกิจ เชิ งสุขภาพ ความงามและแพทย แผนไทย ทองเที่ ยวสําราญทางน้ํ า ทองเที่ ยวเชื่อมโยง
ภูมิภาค การพัฒนาพื้นที่และเมืองนาอยูอัจฉริยะ อาทิ พัฒนาโครงสรางพื้นฐานดานคมนาคม ระบบ
โลจิสติกส พลังงาน ดิจิทัล วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี การพัฒนาเศรษฐกิจบนพื้นฐานผูประกอบการ
ยุคใหม วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม โดยสรางผูประกอบการอัจฉริยะสรางโอกาสเขาถึงบริการ
ทางการเงิน ตลาด ขอมูล บริการภาครัฐ และการพัฒนาเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก
(3) ยุทธศาสตรดานการพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพทรัพยากรมนุษย
เพื่ อ เตรี ย มคนในสั ง คมไทยสํ า หรั บ การดํ า รงชี วิ ต ในโลกศตวรรษที่ 21 โดยมุ ง เน น การ
ปรับเปลี่ยนคานิยมและวัฒนธรรมดวยการปลูกฝงคุณธรรม จริยธรรม คานิยม รวมทั้งเสริมสรางจิต
สาธารณะและการเปนพลเมืองที่ดี การพัฒนาศักยภาพคนตลอดชวงชีวิต เนนพัฒนาคุณภาพคนในทุก
ชวงวัย ตั้ งแต ชวงการตั้ งครรภ /ปฐมวัย วัย เรียน/วัยรุน วัยแรงงาน และวัยสูงอายุ การพั ฒ นาการ
เรียนรูโดยปฏิรูปกระบวนการเรียนรูที่ตอบสนองตอการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ 21 พัฒ นาและ
สงเสริมพหุปญญา การเสริมสรางใหคนไทยมีสุขภาวะที่ดี โดยการสรางความรอบรูดานสุขภาวะ สราง
สภาพแวดลอมที่ดี พัฒนาระบบบริการสุขภาพที่ทันสมัย พรอมทั้งกระจายบริการสาธารณสุขอยาง
ทั่วถึง มีคุณภาพ และการสงเสริมศักยภาพการกีฬา
(4) ยุทธศาสตรดานการสรางโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม
เพื่ อ สร า งความเป น ธรรมและลดความเหลื่ อ มล้ํ าทางเศรษฐกิ จ และสั งคม โดยมุ งเน น การ
เสริมสรางพลังทางสังคมด วยการสรางสภาพแวดลอมที่เอื้อตอการพั ฒ นาและเสริมสรางศักยภาพ
มนุ ษ ย การเตรี ย มสั งคมไทยให พ ร อมรองรั บ สั งคมสู งวั ย การพั ฒ นาความเสมอภาคและส งเสริ ม
เศรษฐกิจฐานรากดวยการปรับโครงสรางเศรษฐกิจฐานราก กระจายการถือครองที่ดินและการเขาถึง
ทรัพยากร การสรางหลักประกันทางสังคมเพื่อสรางความเปนธรรมและลดความเหลื่อมล้ําในทุกมิติ
ของประชากรทุกชวงวัย ทุกเพศสภาวะ และทุกกลุม
(5) ยุทธศาสตรดานการสรางการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เปนมิตรตอสิ่งแวดลอม
เพื่อสรางความสมดุลและยั่งยืนของฐานทรัพยากรธรรมชาติ โดยมุงเนนการสรางการเติบโต
อยางยั่งยืนบนสังคมเศรษฐกิจสีเขียว เศรษฐกิจภาคทะเล สังคมที่เปนมิตรตอสภาพภูมิอากาศ การ
จัดการมลพิษที่มีผลกระทบตอสิ่งแวดลอมและสารเคมีในภาคการเกษตร การบริหารจัดการน้ําทั้ง
ระบบ ทั้งการจัดการเชิงลุมน้ํา การเพิ่มผลิตภาพของน้ํา และการอนุรักษและฟนฟูแมน้ําลําคลองและ
แหลงน้ําธรรมชาติ
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(6) ยุทธศาสตรดานการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ และรายการ
คาดําเนินการภาครัฐ
เพื่อให ระบบการบริห ารราชการมีป ระสิทธิภ าพและประสิท ธิผ ล สามารถตอบสนองความ
ตองการของประชาชน โดยมุงเนนการพัฒนาบริการประชาชนและการพัฒนาประสิทธิภาพภาครัฐ
ไดแก การบูรณาการเชื่อมโยงภาครัฐและการบริหารจัดการการเงินการคลัง การปรับสมดุลภาครัฐ
การพัฒนาระบบบริหารงานภาครัฐ การสรางและพัฒนาบุคลากรภาครัฐ รวมทั้งการตอตานการทุจริต
และประพฤติมิชอบ และการพัฒนากฎหมายและกระบวนการยุตธิ รรม
รายการคาดําเนินการภาครัฐ ประกอบดวย คาใชจายบุคลากรภาครัฐ รายจายเพื่อรองรับกรณี
ฉุกเฉินหรือจําเปน การบริหารจัดการหนี้ภาครัฐ และรายจายเพื่อชดใชเงินคงคลัง
11. ยุทธศาสตรกระทรวงศึกษาธิการ
กระทรวงศึ กษาธิ การไดจั ดทํ าแผนยุทธศาสตรกระทรวงศึกษาธิการ (พ.ศ. 2563 – 2565)
มีสาระสําคัญ ดังนี้
วิสัยทัศน “กระทรวงศึกษาธิการวางระบบเพื่อใหผูเรียนมีความรู - ทักษะ มีทัศนคติที่ถูกตอง
ตอบานเมือง มีพื้นฐานชีวิตที่มั่นคง มีคุณธรรม มีงานทํา มีอาชีพ และเปนพลเมืองที่เขมแข็ง”
เปาหมายหลัก
1. คุณภาพการศึกษาของไทยดีขึ้น ผูเรียนมีคุณลักษณะตามมาตรฐานการศึกษาของชาติ
2. ครูมีสมรรถนะตามมาตรฐานวิชาชีพ
3. สถานศึกษาขั้นพื้นฐานในภูมิภาค มีทรัพยากรพื้นฐานที่เพียงพอตามเกณฑมาตรฐาน
4. ผูเรียนทุกกลุมทุกชวงวัยไดรับโอกาสในการเรียนรูอยางตอเนื่องตลอดชีวิต
5. ระบบและวิธีการคัดเลือกเพื่อการศึกษาตอ ไดรับการพัฒนา ปรับปรุงแกไข
6. ผูเรียนในแตละระดับการศึกษา ไดรับการเพิ่มเติมความรู ทักษะในการประกอบอาชีพ ที่ตรง
กับสภาพตลาดแรงงานในพื้นที่ชุมชน สังคม จังหวัด และภาค
7. กําลังคนไดรับการผลิตและพัฒนาตามกรอบคุณวุฒิแหงชาติ
8. ผูเรียนปฐมวัยไดรับการเตรียมความพรอมในดานสุขภาพและโภชนาการ รวมกับหนวยงานที่
เกี่ยวของ
9. มีองคความรู นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ ที่สนับสนุนการพัฒนาหรือแกไขปญหาในพื้นที่จังหวัด
และภาค
10. ระบบบริหารจัดการการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ
ประเด็นยุทธศาสตร
ยุทธศาสตรที่ 1 พัฒนาหลักสูตร กระบวนการจัดการเรียนรู การวัดและประเมินผล
ผลผลิต /ผลลัพธ ผูเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนที่สูงขึ้น มีทักษะการเรียนรูที่คอบคลุมทั้ง
ดานวิชาการ วิชาชีพ วิชาชีวิตและสุขภาวะที่ดี มีทักษะการคิดวิเคราะห คิดสังเคราะห คิดในเชิง
สรางสรรค และแก ไขปญ หาที่เกิดขึ้นได มีความสามารถในการทํางานรวมกับ ผูอื่น สอดคลองกับ
ทักษะที่จําเปนในศตวรรษที่ 21 มีคุณธรรมจริยธรรมและมีจิตอาสา มีจิตสํานึกรักษสิ่งแวดลอม และ
นําหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสูการดําเนินชีวิต ผูสําเร็จการศึกษาทุกระดับ/ประเภทไดรับ
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การศึกษาที่มีคุณภาพมาตรฐานการศึกษาของชาติ รวมทั้งมีทัศนคติที่ถูกตองตอการปกครองระบอบ
ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข และสามารถอยูรวมกันในสังคมไดอยางมีความ
สามัคคีปรองดอง
ยุทธศาสตรที่ 2 พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา
ผลผลิ ต /ผลลั พ ธ ผู ป ระกอบวิชาชีพครู ผู บ ริห ารสถานศึกษา และบุคลากรทางการศึ กษา
มีส มรรถนะตาม มาตรฐานวิ ชาชี พ มีจ รรยาบรรณของวิชาชี พ มี องคความรูและทั กษะในด านพหุ
ปญญา มีความเปนมืออาชีพ สามารถใชศักยภาพในการจัดการเรียนรูไดอยางมีประสิทธิภาพ และมี
ขวั ญ กํ า ลั ง ใจที่ ดี ใ นการปฏิ บั ติ ห น า ที่ รวมทั้ ง มี แ ผนการพั ฒ นาและการใช อั ต รากํ า ลั ง ครู ใ ห มี
ประสิทธิภาพโดยเฉพาะครูระดับปฐมวัย ครูระดับอาชีวศึกษา ครูสอนภาษาอังกฤษและภาษาที่สาม
ยุทธศาสตรที่ 3 ผลิตและพัฒนากําลังคน รวมทั้งงานวิจัยที่สอดคลองกับความตองการของ
ประเทศ
ผลผลิต /ผลลัพธ มีการผลิตกําลังคนดานอาชีวศึกษา และดานวิทยาศาสตร เทคโนโลยีที่มี
ปริมาณเพี ย งพอ โดยมี คุณ ภาพ มี ส มรรถนะ มีทั กษะในการปฏิ บัติงานตามมาตรฐานวิช าชีพ ผูมี
ความสามารถพิเศษดานพหุปญญา สามารถตอยอดการประกอบอาชีพ ประชาชนในพื้นที่ชุมชนไดรับ
การศึกษาเพื่อฝกอาชีพตาม ความถนัดและความสนใจ รวมทั้งมีผลงานวิจัยและนวัตกรรมที่สามารถ
นําไปใชประโยชนไดจริงในเชิงพาณิชย และการสรางมูลคาเพิ่มทางสังคม
ยุทธศาสตรที่ 4 เพิ่มโอกาสใหคนทุกชวงวัยเขาถึงบริการทางการศึกษาอยางตอเนื่องตลอด
ชีวิต
ผลผลิต /ผลลัพธ ผูเรียนทุกคนเขาถึงการศึกษาที่มีคุณภาพอยางเทาเทียมกันในทุกระดับและ
ประเภทการศึกษา ไดรับการสนับสนุนคาใชจายตั้งแตระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน และ
สามารถเรียนรูจากแหลงเรียนรู ไดอยางตอเนื่องตลอดชีวิต สถานศึกษาในภูมิภาค/ชนบท ไดรับการ
ยกระดับคุณภาพในการใหบริการ เด็กพิการและดอยโอกาสไดรับโอกาสทางการศึกษาทั้งในระบบ
โรงเรียนและนอกระบบโรงเรียน รวมทั้งมีระบบเทียบโอนผลการเรียนและทักษะประสบการณเพื่อ
ขอรับวุฒิการศึกษาเพิ่มขึ้นได
ยุทธศาสตรที่ 5 สงเสริมและพัฒนาระบบเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการศึกษา
ผลผลิ ต /ผลลั พ ธ ผู เรีย น สถานศึ กษาและหน ว ยงานทางการศึ กษาทุ กระดับ ทุ กประเภท
การศึกษาเขาถึง ทรัพยากรพื้นฐานระบบดิจิทัลแพลตฟอรมรองรับการเรียนรูที่มีประสิทธิภาพ เพื่อ
เพิ่มองคความรูและทั กษะ ตอยอดการประกอบอาชีพ /การปฏิบั ติงาน รวมทั้งมีศูนยกลางในการ
จัดเก็บรวบรวมสื่อการเรียนการสอน แบบดิจิทัลที่ทันสมัย และระบบฐานขอมูลกลางทางการศึกษา
ของประเทศที่ถูกตองเปนปจจุบัน และสามารถเชื่อมโยงกับฐานขอมูลการพัฒนาทรัพยากรมนุษยกับ
หนวยงานอื่นที่เกี่ยวของได
ยุทธศาสตรที่ 6 พัฒนาระบบบริหารจัดการและสงเสริมใหทุกภาคสวนมีสวนรวมในการจัด
การศึกษา
ผลผลิ ต /ผลลั พ ธ ระบบบริ ห ารจั ดการของกระทรวงศึก ษาธิก ารมี ความคล องตั ว ในการ
บริหารงานการศึกษามากยิ่งขึ้น มีเอกภาพ และเปนทีย่ อมรับของผูรับบริการ โครงสรางของกระทรวง
ไดรับการปรับ ปรุงให มี ประสิทธิภ าพ โดยการกระจายอํานาจลงไปสูสวนภูมิภ าค สถานศึกษาทุ ก
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ระดับมีมาตรฐานขั้นต่ําตามมาตรฐาน การศึกษาของชาติ มีธรรมาภิบาลในการบริหาร และมีกลไก
การสงเสริมพลังทางสังคมใหทุกภาคสวนเขามา ดําเนินการรวมและ/หรือสนับสนุนทรัพยากรในพื้นที่
นวัตกรรมการศึกษา รวมทั้งมีกลไกการนําความรู ทักษะ ประสบการณ และภูมิปญญาของผูสูงอายุ
มาถายทอดสูผูเรียนในพื้นที่ชุมชน เพื่อนําไปใชสําหรับการประกอบ อาชีพได
12. นโยบายและจุดเนนของกระทรวงศึกษาธิการ
12.1 ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564
กระทรวงศึ กษาธิ การ ได ออก ประกาศกระทรวงศึ กษาธิ การ เรื่ อง นโยบายและจุ ดเน นของ
กระทรวงศึกษาธิการ ปงบประมาณ พ.ศ. 2564 ประกาศ ณ วันที่ 27 ธันวาคม 2562 โดยมีสาระสําคัญ ดังนี้
หลักการตามนโยบาย ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564
กระทรวงศึกษาธิการมุงมั่นดําเนินการภารกิจหลักตามแผนแมบทภายใตยุทธศาสตรชาติ 20 ป (พ.ศ.
2561 – 2580) ในฐานะหนวยงานเจาภาพขับเคลื่อนทุกแผนยอยในประเด็น 12 การพัฒนาการเรียนรู และ
แผนยอยที่ 3 ในประเด็น 11 ศักยภาพคนตลอดชวงชีวิต รวมทั้งแผนการปฏิรูปประเทศดานการศึกษา และ
นโยบายรัฐบาลทั้งในสวนนโยบายหลักดานการปฏิรูปกระบวนการเรียนรู และการพัฒนาศักยภาพของคนไทย
ทุกชวงวัย และนโยบายเรงดวน เรื่องการเตรียมคนไทยสูศตวรรษที่ 21
นอกจากนี้ ยังสนับสนุนการขับเคลื่อนแผนแมบทภายใตยุทธศาสตรชาติประเด็นอื่น ๆ แผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2561 – 2564) นโยบายและแผนระดับชาติวาดวยความมั่นคง
แหงชาติ (พ.ศ. 2562 – 2565) รวมทั้งนโยบายและแผนตาง ๆ ที่เกี่ยวของ โดยคาดหวังวาผูเรียนทุกชวงวัยจะ
ไดรับการพัฒนาในทุกมิติ เปนคนดี คนเกง มีคุณภาพ และมีความพรอมรวมขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศ สู
ความมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน
ดังนั้น ในการเรงรัดการทํางานภาพรวมกระทรวงใหเกิดผลสัมฤทธิ์ เพื่อสรางความเชื่อมั่นใหกับสังคม
และผลักดันใหการจัดการศึกษามีคุณภาพและประสิทธิภาพในทุกมิติ กระทรวงศึกษาธิการจึงกําหนดนโยบาย
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564 ดังนี้
1. ปรับรื้อและเปลี่ยนแปลงระบบการบริหารจัดการ โดยมุงปฏิรูปองคการเพื่อหลอมรวมภารกิจและ
บุคลากร เชน ดานการประชาสัมพันธ ดานการตางประเทศ ดานเทคโนโลยี ดานกฎหมาย ฯลฯ ที่สามารถลด
การใชทรัพยากรทับซอน เพิ่มประสิทธิภาพและความเปนเอกภาพ รวมทั้งการนําเทคโนโลยีดิจิทัลเขามาชวย
ทั้งการบริหารงานและการจัดการศึกษารองรับความเปนรัฐบาลดิจิทัล
2. ปรั บรื้ อและเปลี่ ยนแปลงระบบการบริ หารทรั พ ยากร โดยมุ งปฏิ รูป กระบวนการ
วางแผนงาน/โครงการแบบรว มมือ และบูร ณาการ ที่ส ามารถตอบโจทยข องสัง คมและเปน การ
พัฒ นาที่ยั่ง ยืน รวมทั้ง กระบวนการจัด ทํา งบประมาณที่มีป ระสิท ธิภ าพและใชจา ยอยา งคุม คา
สง ผลใหภ าคสว นตา ง ๆ ทั้ง ภาครัฐ ภาคเอกชน และนานาชาติ เชื่อ มั่น และรว มสนับ สนุน การ
พัฒนาคุณภาพการศึกษามากยิ่งขึ้น
3. ปรับ รื ้อ และเปลี ่ย นแปลงระบบการบริห ารจัด การและพัฒ นากํ า ลัง คน ของ
กระทรวงศึกษาธิการ โดยมุงบริหารจัดการอัตรากําลังใหสอดคลองกับการปฏิรูปองคการ รวมทั้ง
พัฒนาสมรรถนะและความรูความสามารถของบุคลากรภาครัฐ ใหมีความพรอมในการปฏิบัติงาน
รองรับความเปนรัฐบาลดิจิทัล
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4. ปรับรื้อและเปลี่ยนแปลงระบบการจัดการศึกษาและการเรียนรู โดยมุงใหครอบคลุม
ถึงการจัด การศึกษาเพื่อคุณ วุฒิ และการเรีย นรูตลอดชีวิตที่ส ามารถตอบสนองการเปลี่ย นแปลง
ในศตวรรษที่ 21
จุดเนนประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564
1. การพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพทรัพยากรมนุษย
1.1 การจัดการศึกษาเพื่อคุณวุฒิ
- จัดการศึกษาทุกระดับ ทุกประเภท โดยใชหลักสูตรฐานสมรรถนะ รวมทั้งแนวทางการ
จัดการเรียนรูเชิงรุกและการวัดประเมินผลเพื่อพัฒนาผูเรียนที่สอดคลองกับมาตรฐานการศึกษาแหงชาติ
- สงเสริมการพัฒนากรอบหลักสูตรระดับทองถิ่นและหลักสูตรสถานศึกษา ตามความ
ตองการจําเปนของกลุมเปาหมายและแตกตางหลากหลายตามบริบทของพื้นที่
- พัฒนาผูเรียนใหมีทักษะการคิดวิเคราะห สามารถแกไขสถานการณเฉพาะหนาไดอยาง
มีประสิทธิภาพ โดยจัดการเรียนรูเชิงรุก (Active Learning) จากประสบการณจริงหรือจากสถานการณจําลอง
ผานการลงมือปฏิบัติ ตลอดจนจัดการเรียนการสอนในเชิงแสดงความคิดเห็นเพื่อเปดโลกทัศนมุมมองรวมกัน
ของผูเรียนและครูใหมากขึ้น
- พัฒนาผูเรียนใหมีความรอบรูและทักษะชีวิต เพื่อเปนเครื่องมือในการดํารงชีวิตและ
สรางอาชีพ อาทิ การใชเทคโนโลยีดิจิทัล สุขภาวะและทัศนคติที่ดีตอการดูแลสุขภาพ
1.2 การเรียนรูตลอดชีวิต
- จัดการเรียนรูตลอดชีวิตสําหรับประชาชนทุกชวงวัย เนนสงเสริมและยกระดับทักษะ
ภาษาอังกฤษ (English for All)
- ส งเสริ มการเรี ยนการสอนที่ เหมาะสมสํ าหรั บผู ที่ เข าสู สั งคมสู งวั ย อาทิ อาชี พที่
เหมาะสมรองรับสั งคมสู งวั ย หลั กสู ตรการพั ฒนาคุณภาพชีวิต และหลักสูตรการดูแลผูสูงวัย หลักสู ตร
BUDDY โดยเนนการมีสวนรวมในการพัฒนาชุมชน โรงเรียน และผูเรียน หลักสูตรการเรียนรูออนไลน เพื่อ
สงเสริมประชาสัมพันธสินคาออนไลนระดับตําบล
- สงเสริมโอกาสการเขาถึงการศึกษาเพื่อทักษะอาชีพและการมีงานทํา ในเขตพัฒนา
พิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต และเขตพื้นที่พิเศษ (พื้นที่สูง พื้นที่ตามแนวตะเข็บ ชายแดน และพื้นที่
เกาะแกง ชายฝงทะเล ทั้งกลุมชนตางเชื้อชาติ ศาสนา และวัฒนธรรม กลุมชนชายขอบ และแรงงานตางดาว)
- พั ฒ นาครู ให มี ทั ก ษะ ความรู และความชํ านาญในการใช เทคโนโลยี ดิ จิ ทั ล
ปญญาประดิษฐ และภาษาอังกฤษ รวมทั้งการจัดการเรียนการสอนเพื่อฝกทักษะการคิดวิเคราะหอยางเปน
ระบบและมีเหตุผลเปนขั้นตอน
- พั ฒนาครูอาชี วศึ กษาที่ มี ความรู และความสามารถในทางปฏิ บั ติ (Hands – on
Experience) เพื่อใหมีทักษะและความเชี่ยวชาญทางวิชาการ โดยรวมมือกับสถาบันอุดมศึกษาชั้นนําของ
ประเทศจัดหลักสูตรการพัฒนาแบบเขมขนระยะเวลาอยางนอย 1 ป
- พั ฒนาสมรรถนะและความรูความสามารถของบุคลากรกระทรวงศึกษาธิการ ใหมี
ความพรอมในการปฏิ บัติงานรองรับความเปนรัฐบาลดิจิทัลอยางมีประสิทธิภาพ โดยจัดให มีศูนยพัฒนา
สมรรถนะบุคลากรระดับจังหวัดทั่วประเทศ
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2. การพัฒนาการศึกษาเพื่อความมั่นคง
- พัฒนาคุณภาพการศึกษาในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต โดยนอมนํายุทธศาสตรพระราชทาน
“เขาใจ เขาถึง พัฒนา” เปนหลักในการดําเนินการ
- เฝาระวังภัยทุกรูปแบบที่เกิดขึ้นกับผูเรียน ครู และสถานศึกษา โดยเฉพาะภัยจากยาเสพติด
อาชญากรรมทางไซเบอร การคามนุษย
- ให ใช ภาษาท องถิ่ นร วมกั บภาษาไทย เป นสื่ อจั ดการเรียนการสอนในพื้ นที่ ที่ใช ภาษาอย าง
หลากหลาย เพื่อวางรากฐานใหผูเรียนมีพัฒนาการดานการคิดวิเคราะห รวมทั้งมีทักษะการสื่อสารและใช
ภาษาที่สามในการตอยอดการเรียนรูไดอยางมีประสิทธิภาพ
- ปลูกฝงผูเรียนใหมีหลักคิดที่ถูกตองดานคุณธรรม จริยธรรม และเปนผูมีความพอเพียง วินัย
สุจริต จิตอาสา โดยใชกระบวนการลูกเสือ และยุวกาชาด
3. การสรางความสามารถในการแขงขัน
- สนับสนุนใหสถานศึกษาอาชีวศึกษาผลิตกําลังแรงงานที่มีคุณภาพ ตามความเปนเลิศของแต
ละสถานศึกษาและตามบริบทของพื้นที่ รวมทั้งสอดคลองกับความตองการของประเทศทั้งในปจจุบันและ
อนาคต
- สนับสนุนใหสถานศึกษาอาชีวศึกษาบริหารจัดการอยางมีคุณภาพ และจัดการเรียนการสอน
ดวยเครื่องมือปฏิบัติที่ทันสมัยและสอดคลองกับเทคโนโลยี โดยเนนใหผูเรียนมีทักษะการวิเคราะหขอมูล
(Data Analysis) และทักษะการสื่อสารภาษาตางประเทศ
4. การสรางโอกาสและความเสมอภาคทางการศึกษา
- พัฒนาแพลตฟอรมดิจิทัลเพื่อการเรียนรู และใชดิจิทัลเปนเครื่องมือการเรียนรู
- ศึ กษาและปรับปรุงอัตราเงินอุดหนุนคาใชจายตอหัวในการจัดการศึกษาขั้นพื้ นฐาน ให
สอดคลองกับสภาพเศรษฐกิจและบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญ
- ระดมสรรพกําลังเพื่อสงเสริมสนับสนุนโรงเรียนนํารองพื้นที่นวัตกรรมการศึกษา เพื่อลดความ
เหลื่อมล้ําทางการศึกษาใหสอดคลองพระราชบัญญัติพื้นที่นวัตกรรมการศึกษา พ.ศ. 2562
5. การจัดการศึกษาเพื่อสรางเสริมคุณภาพชีวิตที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม
- เสริมสรางการรับรู ความเขาใจ ความตระหนัก และสงเสริมคุณลักษณะและพฤติกรรมที่พึง
ประสงคดานสิ่งแวดลอม
- การพัฒนาสิ่งประดิษฐและนวัตกรรมที่เป นมิตรกับสิ่งแวดลอม ใหสามารถเปนอาชีพ และ
สรางรายได
6. การปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการ
- ปฏิรูปองคการเพื่อลดความทับซอน เพิ่มประสิทธิภาพและความเปนเอกภาพของหนวยงานที่มี
ภารกิจใกลเคียงกัน เชน ดานประชาสัมพันธ ดานตางประเทศ ดานเทคโนโลยี ดานกฎหมาย เปนตน
- ปรับปรุงกฎหมายและระเบี ยบที่เป นอุปสรรคและขอจํากัดในการดําเนินงาน โดยคํานึงถึง
ประโยชนของผูเรียนและประชาชน ตลอดจนกระทรวงศึกษาธิการโดยรวม
- สนับสนุนกิจกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ
- พัฒนาระบบฐานขอมูลดานการศึกษา (Big Data)
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- พัฒนาระบบการบริหารจัดการและพัฒนากําลังคนของกระทรวงศึกษาธิการ ใหสอดคลองกับ
การปฏิรูปองคการ
- ใหสถานศึกษาเปนนิติบุคคล เพื่อใหสามารถบริหารจัดการศึกษาที่มีคุณภาพไดอยางอิสระและ
มีประสิทธิภาพ ภายใตกรอบแนวทางของกระทรวงศึกษาธิการ
- จัดตั้งหนวยงานวางแผนทางการเงิน (Financial Plan) ระดับจังหวัด เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต
บุคลากรของกระทรวงศึกษาธิการ
- ส งเสริมโครงการ 1 ตํ าบล 1 โรงเรียนคุ ณภาพ โดยเน นปรับสภาพแวดล อมทั้ งภายในและ
ภายนอกบริเวณโรงเรียนใหเอื้อตอการเสริมสรางคุณธรรม จริยธรรม และจิตสาธารณะ
การขับเคลื่อนนโยบายและจุดเนนสูการปฏิบัติ
1. ใหสวนราชการ หนวยงานในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ นํานโยบายและจุดเนน เปนกรอบ
แนวทางมาใชในการวางแผนและจัดทํางบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564 โดยคํานึงถึง
มาตรการ 4 ขอ ตามที่รัฐมนตรีวาการกระทรวงศึกษาธิการ ไดใหแนวทางในการบริหารงบประมาณไว ดังนี้
(1) งดดูงานตางประเทศ 1 ป ยกเวนกรณีที่มีความจําเปนและเปนประโยชนตอกระทรวงศึกษาธิการ (2) ลด
การจัดอบรมสัมมนาที่มีขนาดใหญ และใชงบประมาณมาก (3) ยกเลิกการจัดงาน Event และ (4) ทบทวน
งบประมาณที่มีความซ้ําซอน
2. ใหมีคณะกรรมการติดตาม ประเมินผล และรายงานการขับเคลื่อนนโยบายและจุดเนนสูการ
ปฏิบัติระดับพื้นที่ โดยใหผูตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการเปนประธาน สํานักงานศึกษาธิการภาคและ
สํานักตรวจราชการและติดตามประเมินผล สป. เปนฝายเลขานุการและผูชวยเลขานุการตามลําดับ โดยมี
บทบาทภารกิ จในการตรวจราชการ ติ ดตาม ประเมิ นผลในระดั บนโยบาย และจั ดทํ ารายงานเสนอต อ
รัฐมนตรีวาการกระทรวงศึกษาธิการ และคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการจัดการศึกษา
ของกระทรวงศึกษาธิการ ทราบตามลําดับ
3. กรณี มีปญหาในเชิงพื้ นที่หรือข อขัดของในการปฏิบัติงาน ใหศึกษา วิเคราะหขอมูลและ
ดําเนินการแกไขปญหาในระดับพื้นที่กอน โดยใชภาคีเครือขายในการแกไขขอขัดของ พรอมทั้งรายงานตอ
คณะกรรมการติดตามฯ ขางตน ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ และรัฐมนตรีวาการกระทรวงศึกษาธิการตามลําดับ
อนึ่ ง สํ าหรับภารกิจของส วนราชการหลั กและหน วยงานที่ ปฏิ บั ติ ในลั กษณะงานในเชิ งหน าที่
(Function) งานในเชิงยุทธศาสตร (Agenda) และงานในเชิงพื้นที่ (Area) ซึ่งไดดําเนินการอยูกอนเมื่อรัฐบาล
หรือกระทรวงศึกษาธิการมีนโยบายสําคัญเพิ่มเติมในปงบประมาณ พ.ศ. 2564 นอกเหนือจากที่กําหนด หากมี
ความสอดคลองกับหลักการนโยบายและจุดเนนขางตน ใหถือเปนหนาที่ของสวนราชการหลักและหนวยงานที่
เกี่ยวของตองเรงรัด กํากับ ติดตาม ตรวจสอบใหการดําเนินการเกิดผลสําเร็จและมีประสิทธิภาพอยางเปน
รูปธรรมดวยเชนกัน
13. แผนพัฒนาจังหวัดมหาสารคาม พ.ศ. 2561 – 2565
จากการศึก ษาแผนพัฒ นาจัง หวัด มหาสารคาม พ.ศ. 2561 - 2565 พบวา จัง หวัด
มหาสารคามมีค วามมุง หมายที่จ ะพัฒ นาการศึก ษาภายในจัง หวัด โดยพยายามจะยกระดับ ให
จังหวัดเปนศูน ยกลางบริการทางการศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ โดยสงเสริมและพัฒนาการ
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จัด การศึกษาดวยการบูร ณาการพัฒ นาคุณภาพการเรีย นรู การวิจัย และการสรางองคความรูทั้ง
ระบบ สงเสริมการบริการทางวิช าการวิช าชีพและทํานุบํารุงศาสนาศิล ปวัฒ นธรรมสูชุมชน และ
การพัฒนาเครือขายสถาบันการศึกษาเพื่อนําไปสูการเปนศูนยกลางบริการทางการศึกษา ศาสนา
และวัฒ นธรรม ดังรายละเอีย ดตามวิสัย ทัศน พัน ธกิจ เปาประสงคร วม และประเด็นยุทธศาสตร
ดังนี้
วิสัยทัศนจังหวัดมหาสารคาม
“เปนแหลงผลิตสินคาเกษตรและอาหารคุณภาพศูนยกลางบริการทางการศึกษาและวัฒนธรรม
ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี”
พันธกิจ
1. สงเสริมการเกษตรกรรมของจังหวัด และปรับปรุงโครงสรางพื้นฐานที่เอื้อตอการผลิต
2. สงเสริมสนับสนุนใหประชาชนนอมนําปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใชในการดํารงชีวิต
3. สงเสริมอุตสาหกรรมอาหารและพลังงานทดแทนที่เชื่อมโยงกับฐานการผลิตของทองถิ่น
4. เสริมสรางและพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน ทั้งดานสุขภาพกายและสุขภาพจิต มีความ
ปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน เปนสังคมเขมแข็งและไดรับบริการพื้นฐานอยางเทาเทียมและทั่วถึง
เปาประสงครวม
เพื่อใหบรรลุวิสัยทัศนที่กําหนดไว จึงมีการกําหนดเปาประสงคที่สําคัญไว ดังนี้
1. ภาคการเกษตรมีความเขมแข็งและสามารถสรางมูลคาเพิ่มใหกับจังหวัด
2. การพัฒนาเศรษฐกิจของจังหวัดเติบโตอยางสมดุลและยั่งยืน
3. เปนศูนยกลางบริการทางการศึกษาและวัฒนธรรม
4. ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี
ประเด็นยุทธศาสตร
เพื่อใหการพัฒนาจังหวัดเปนไปตามกรอบวิสัยทัศน และเปาประสงคที่กําหนดไว จึงไดกําหนด
ประเด็นยุทธศาสตรการพัฒนาของจังหวัดใน 4 ประเด็นยุทธศาสตร ดังนี้
ประเด็นยุทธศาสตรที่ 1 : ปรับโครงสรางการผลิตดานการเกษตรใหเอื้อตอการผลิตสินคา
เกษตรและอาหารคุณภาพ
ประเด็นยุทธศาสตรที่ 2 : สงเสริมการคา การลงทุน การทองเที่ยวเชิงสรางสรรค และ
วัฒนธรรม เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม
ประเด็นยุทธศาสตรที่ 3 : สงเสริมและพัฒนาการจัดการศึกษาเพื่อยกระดับสูการเปนศูนยกลาง
บริการทางการศึกษาและวัฒนธรรมของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ประเด็ น ยุ ท ธศาสตร ที่ 4 : พั ฒ นาคุณ ภาพชี วิตของประชาชน สูสังคมรูรัก สามั ค คี เทิ ด ทู น
สถาบันของชาติ เอื้ออาทรและสมานฉันท
14. นโยบายสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปงบประมาณ พ.ศ. 2564
สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ไดกําหนดนโยบายประจําปงบประมาณ พ.ศ.
2564-2565 โดยสอดคล องกั บ รัฐ ธรรมนู ญ แห งราชอาณาจั ก รไทยพุ ท ธศั กราช 2560 แผนแม บ ท
ภายใตยุทธศาสตรชาติ (พ.ศ. 2561-2580) แผนปฏิรูปประเทศด านการศึกษาโดยเฉพาะกิจกรรม
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ปฏิ รู ป ระเทศที่ จ ะส ง ผลให เกิ ด การเปลี่ ย นแปลงต อ ประชาชนอย า งมี นั ย สํ า คั ญ (Big Rock) ที่ มี
ความสําคัญเรงดวน สามารถดําเนินการและวัดผลไดอยางมีรูปธรรมในชวงป พ.ศ. 2564-2565 ใน
สวนที่เกี่ยวของกับสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ไดแก (1) การสรางโอกาสและความ
เสมอภาคทางการศึกษาตั้งแตระดับปฐมวัย (2) การพัฒนาการจัดการเรียนการสอนสูการเรียนรูฐานะ
สมรรถนะ เพื่อตอบสนองการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ 21 และ (3) การปฏิรูปกลไกและระบบการ
ผลิตและพัฒนาครู และบุคลากรทางการศึกษาใหมีคุณภาพมาตรฐาน รวมทั้งนโยบายและจุดเนนของ
กระทรวงศึ ก ษาธิก าร ดั งนั้ น เพื่ อให การดําเนิ น การเกิ ดผลสัม ฤทธิ์ จึงกําหนดนโยบายสํานั กงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปงบประมาณ พ.ศ. 2564 – 2565 ดังนี้
1. ดานความปลอดภัย
พัฒ นาระบบและกลไกในการดูแลความปลอดภัยใหกับผูเรียน ครู และบุคลากรทางการ
ศึกษาและสถานศึกษา จากภัยพิบัติและภัยคุกคามทุกรูปแบบ รวมถึงการจัดสภาพแวดลอมที่เอื้อตอ
การมีสุขภาวะที่ดีสามารถปรับตัวตอโรคอุบัติใหมและโรคอุบัติซ้ํา
2. ดานโอกาส
2.1 สนับสนุน ใหเด็กปฐมวัยไดเขาเรียนทุกคน มีพัฒนาการที่ดี ทั้งทางรางกาย จิตใจ วินัย
อารมณ สังคม และสติปญญา ใหสมกับวัย
2.2 ดํ าเนิ น การ ให เด็ กและเยาวชนไดรับ การศึกษาจนจบการศึกษาขั้น พื้น ฐาน อยางมี
คุณภาพตามมาตรฐาน วางรากฐานการศึกษาเพื่ออาชีพ สามารถวิเคราะหตนเองเพื่อการศึกษาตอ
และประกอบอาชีพตรงตามศักยภาพและความถนัดของตนเอง รวมทั้งสงเสริมและพัฒนาผูเรียนที่มี
ความสามารถพิเศษสูความเปนเลิศ เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแขงขันของประเทศ
2.3 พัฒนาระบบดูแลชวยเหลือเด็กและเยาวชนที่อยูในการศึกษาขั้นพื้นฐาน เพื่อปองกัน
ไมใหออกจากระบบการศึกษา รวมทั้งชวยเหลือเด็กตกหลนและเด็กออกกลางคันใหไดรับการศึกษา
ขั้นพื้นฐานอยางเทาเทียมกัน
2.4 สงเสริมใหเด็กพิการและผูดอยโอกาส ใหไดรับโอกาสทางการศึกษาที่มีคุณภาพมีทักษะ
ในการดําเนินชีวิต มีพื้นฐานในการประกอบอาชีพ พึ่งตนเองไดอยางมีศักดิ์ศรีความเปนมนุษยตาม
หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
3. ดานคุณภาพ
3.1 สงเสริมการจัดการศึกษาใหผูเรียนมีความรู มีทักษะการเรียนรูและทักษะที่จําเปนของ
โลกในศตวรรษที่ 21 อยางครบถวน เปนคนดี มีวินัย มีความรักในสถาบันหลักของชาติ ยึดมั่นการ
ปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข มีทัศนคติที่ถูกตองตอบานเมือง
3.2 พั ฒ นาผู เรี ย นให มี ส มรรถนะและทั ก ษะด า นการอ า น คณิ ต ศาสตร การคิ ด ขั้ น สู ง
นวัตกรรมวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีดิจิทัล และภาษาตางประเทศ เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการ
แขงขัน และการเลือกศึกษาตอเพื่อการมีงานทํา
3.3 ปรับหลักสูตรเปนหลักสูตรฐานสมรรถนะ ที่เนนการพัฒนาสมรรถนะหลักที่จําเปนใน
แตล ะระดับ จัดกระบวนการเรียนรูแบบลงมือปฏิ บั ติจริง รวมทั้ งส งเสริมการจัดการเรียนรูที่สราง
สมดุ ลทุ กด านส งเสริมการจัดการศึ กษาเพื่อพัฒ นาพหุปญ ญา พัฒ นาระบบการวัดและประเมิน ผล
ผูเรียนทุกระดับ
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3.4 พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา ใหเปนครูยุคใหม มีศักยภาพในการจัดการเรียน
การสอนตามหลักสูตรฐานสมรรถนะ มีทักษะในการปฏิบัติหนาที่ไดดี มีความรูความสามารถในการใช
เทคโนโลยีดิจิทัล มีการพัฒนาตนเองทางวิชาชีพอยางตอเนื่อง รวมทั้งมีจิตวิญญาณความเปนครู
4. ดานประสิทธิภาพ
4.1 พั ฒ นาระบบบริ ห ารจั ด การโดยใช พื้ น ที่ เป น ฐาน มี น วัต กรรมเป น กลไกหลั กในการ
ขับเคลื่อนบนฐานขอมูลสารสนเทศที่ถูกตอง ทันสมัย และการมีสวนรวมของทุกภาคสวน
4.2 พั ฒ นาโรงเรียนมัธยมดีมุมเมือง โรงเรียนคุณภาพของชุมชน โรงเรียนขนาดเล็กและ
โรงเรียนที่สามารถดํารงอยูไดอยางมีคุณภาพ (Stand Alone) ใหมีคุณภาพอยางยั่งยืน สอดคลองกับ
บริบทของพื้นที่
4.3 บริหารจัดการโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา ที่มีจํานวนนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาป
ที่ 1-3 นอยกวา 20 คน ใหไดรับการศึกษาอยางมีคุณภาพ สอดคลองกับนโยบายโรงเรียนคุณภาพของ
ชุมชน
4.4 ส งเสริ ม การจั ด การศึ ก ษาที่ มี คุ ณ ภาพในสถานศึ ก ษาที่ มี วั ต ถุ ป ระสงค เฉพาะ และ
สถานศึกษาที่ตั้งในพื้นที่ลักษณะพิเศษ
4.5 สนับสนุนพื้นที่นวัตกรรมการศึกษาใหเปนตนแบบการพัฒนานวัตกรรมการศึกษาและ
การเพิ่มความคลองตัวในการบริหารและการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน
4.6 เพิ่มประสิทธิภาพการนิเทศ ติดตามและประเมินผลการศึกษาชั้นพื้นฐาน
มาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน
มาตรฐานการศึ กษาขั้ น พื้ น ฐานเพื่ อการประกัน คุณ ภาพภายในสถานศึ กษา ฉบั บ ลงวัน ที่ 6
สิงหาคม พ.ศ. 2561 แบงเปน 3 มาตรฐาน ดังนี้
มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผูเรียน
1.1 ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผูเรียน
1) ความสามารถในการอาน เขียน การสื่อสาร และการคิดคํานวณ
2) ความสามารถในการคิดวิเคราะห คิดอยางมีวิจารณญาณ อภิปราย แลกเปลี่ยนความ
คิดเห็นและแกปญหา
3) มีความสามารถในการสรางนวัตกรรม
4) ความสามารถในการใชเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
5) มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา
6) มีความรู ทักษะพื้นฐาน และเจตคติที่ดีตองานอาชีพ
1.2 คุณลักษณะที่พึงประสงคของผูเรียน
1) การมีคุณลักษณะและคานิยมที่ดีตามที่สถานศึกษากําหนด
2) ความภูมิใจในทองถิ่นและความเปนไทย
3) การยอมรับที่จะอยูรวมกันบนความแตกตางและหลากหลาย
4) สุขภาวะทางรางกาย และจิตสังคม
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มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ
2.1 การมีเปาหมาย วิสัยทัศน และพันธกิจที่สถานศึกษากําหนดชัดเจน
2.2 มีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษา
2.3 ดําเนินงานพัฒนาวิชาการที่เนนคุณภาพของผูเรียนรอบดานตามหลักสูตรสถานศึกษา
และทุกกลุมเปาหมาย
2.4 พัฒนาครูและบุคลากรใหมีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ
2.5 จัดสภาพแวดลอมทางกายภาพและสังคมที่เอื้อตอการจัดการเรียนรูอยางมีคุณภาพ
2.6 จัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการและการจัดการเรียนรู
มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ
3.1 จัดการเรียนรูผานกระบวนการคิดและปฏิบัติจริงและสามารถนําไปประยุกตใชในชีวิตได
3.2 ใชสื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศ และแหลงเรียนรูที่เอื้อตอการเรียนรู
3.3 มีการบริหารจัดการชั้นเรียนเชิงบวก
3.4 ตรวจสอบและประเมินผูเรียนอยางเปนระบบ และนําผลมาพัฒนาผูเรียน
3.5 มีการแลกเปลี่ยนเรียนรูและใหขอมูลสะทอนกลับเพื่อพัฒนาและปรับปรุงการจัดการ
เรียนรู
มาตรฐานสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา พ.ศ. 2560 (มี 3 มาตรฐาน 14 ตัวบงชี้)
มาตรฐานสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา พ.ศ. 2560 ประกาศ ณ วันที่ 14 ธันวาคม พ.ศ. 2560
มี 3 มาตรฐาน 14 ตัวบงชี้ ดังนี้
มาตรฐานที่ 1 การบริหารจัดการองคกรสูความเปนเลิศ
ตัวบงชี้ที่ 1 การบริหารจัดการที่ดี
ตัวบงชี้ที่ 2 การพัฒนาองคกรสูองคการสูการเรียนรู
ตัวบงขี้ที่ 3 การกระจายอํานาจและการสงเสริมการบริหารจัดการอยางมีสวนรวม
มาตรฐานที่ 2 การบริหารและการจัดการศึกษาที่มีประสิทธิภาพ
ตัวบงชี้ที่ 1 การบริหารงานดานวิชาการ
ตัวบงชี้ที่ 2 การบริหารงานดานงบประมาณ
ตัวบงชี้ที่ 3 การบริหารงานดานการบริหารงานบุคคล
ตัวบงชี้ที่ 4 การบริหารงานดานการบริหารทั่วไป
ตั ว บ ง ชี้ ที่ 5 การติ ด ตาม ตรวจสอบ ประเมิ น ผล และนิ เ ทศการจั ด การศึ ก ษาที่ มี
ประสิทธิภาพ
มาตรฐานที่ 3 สัมฤทธิผลการบริหารและการจัดการศึกษา
ตัวบงชี้ที่ 1 สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามีผลงานที่แสดงความสําเร็จและเปนแบบอยางได
ตั ว บ งชี้ ที่ 2 สถานศึ กษามี คุ ณ ภาพตามมาตรฐานการศึก ษาปฐมวัย และการศึก ษาขั้ น
พื้นฐานเพื่อการประกันคุณภาพการศึกษา
ตัวบงชี้ที่ 3 ผูเรียนระดับปฐมวัยและระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานมีคุณภาพตามหลักสูตร
ตัวบงชี้ที่ 4 ประชากรวัยเรียนไดรับสิทธิและโอกาสทางการศึกษาขั้นพื้นฐานเทาเทียมกัน
ศึกษาตอในระดับที่สูงขึ้น หรือมีความรูทักษะพื้นฐานในการประกอบอาชีพ
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ตัวบงชี้ที่ 5 ขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พนักงานราชการลูกจางในสํานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาและสถานศึกษามีผลงานเชิงประจักษตามเกณฑ ไดรับการยกยองเชิดชูเกียรติ
ตัวบงชี้ที่ 6 ผูรับบริการและผูมีสวนไดสวนเสีย มีความพึงพอใจในการบริหารและการจัด
การศึกษา รวมทั้งการใหบริการ
15. ทิศทางการพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐานของสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 26
ปงบประมาณ 2564

วิสัยทัศน (Vision)
“เปนองคกรคุณภาพ สืบสานศาสตรพระราชา จัดการศึกษาสูความเปนเลิศ”
(Quality Organization to Excellent Education by the King's Philosophy)

พันธกิจ (Mission)

1. สงเสริมการจัดการศึกษาใหผูเรียนมีความรู มีทักษะการเรียนรูและทักษะที่จําเปนในศตวรรษที่
21 มีความรักในสถาบันหลักของชาติ ยึดมัน่ การปกครองในระบบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย
ทรงเปนประมุ ข มีทัศนคติที่ถูกตองตอบ านเมือง
2. สร างโอกาส ความเสมอภาค ลดความเหลื่ อ มล้ํา ให ผู เรีย นไดรับ บริก ารทางการศึ ก ษา
อยางทั่วถึงเทาเทียม และพัฒนาทักษะดานอาชีพ ตามความถนัดและมีศักยภาพที่จะพึ่งพาตนเองได
3. พั ฒ นาระบบและกลไกในการดูแลความปลอดภัย ใหกับ ผูเรียน ครูและบุคลากรทางการ
ศึกษาและสถานศึกษา
4. พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาใหเปนบุคคลแหงการเรียนรูสูมืออาชีพ
5. สงเสริมการจัดการศึกษาตามหลักศาสตรพระราชาเพื่อพัฒ นาคุณภาพชีวิตที่ เปนมิตรกับ
สิ่งแวดลอมสูการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDGs)
6. พัฒนาระบบบริหารจัดการโดยใชพื้นที่เปนฐาน มีนวัตกรรมเทคโนโลยีดิจิทัลเปนกลไกหลัก
ในการขับเคลื่อนบนฐานขอมูลสารสนเทศที่ถูกตอง ทันสมัยและการมีสวนรวมของทุกภาคสวน

เปาประสงค (Goal)

1. ผูเ รีย นมีค วามรู มีทัก ษะการเรีย นรูแ ละทัก ษะที่จําเปน ในศตวรรษที่ 21 มีค วามรัก ใน
สถาบัน หลัก ของชาติ ยึด มั่น การปกครองในระบบประชาธิป ไตยอัน มีพ ระมหากษัต ริยท รงเปน
ประมุข มีทัศนคติที่ถูกต องต อบานเมื อง
2. ผูเรียนไดรับโอกาส ความเสมอภาค ลดความเหลื่อมล้ํา และไดรับบริการทางการศึกษาอยาง
ทั่วถึง เทาเทียมและไดรับการพัฒนาทักษะดานอาชีพ ตามความถนัดและมีศักยภาพที่จะพึ่งพาตนเอง
ได
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3. ผูเรียน ครูและบุคลากรทางการศึกษาและสถานศึกษา มีความปลอดภัยจากภัยพิบัติและภัย
คุกคามทุกรูปแบบ
4. ครูและบุคลากรทางการศึกษาไดรับการพัฒนาใหเปนบุคคลแหงการเรียนรูสูมืออาชีพ
5. สถานศึกษาจัดการศึกษาตามหลักศาสตรพระราชาเพื่ อพัฒ นาคุณภาพชีวิตที่เปน มิตรกับ
สิ่งแวดลอมสูการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDGs)
6. สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา และสถานศึกษามีการพัฒนาระบบบริหารจัดการโดยใชพื้นที่
เป น ฐาน มี น วัตกรรมเทคโนโลยี ดิ จิทั ลเป น กลไกหลั กในการขั บ เคลื่อนบนฐานข อมูล สารสนเทศที่
ถูกตอง ทันสมัยและการมีสวนรวมของทุกภาคสวน

คานิยม (Value) : S4

 สรางคุณภาพที่ดี (Standard Based)
 มีธรรมาภิบาล (Stable good governance)
 บริการดวยใจ (Service Mind)
 นําสมัยดวยนวัตกรรม (Smart Innovation)

จุดเนนการพัฒนาคุณภาพการศึกษา (Development Focus)

1. ดานคุณภาพ
1.1 ผูเรียนมีค วามรัก ในสถาบัน หลัก ของชาติ ยึด มั่น การปกครองในระบบประชาธิป ไตย
อันมีพระมหากษัตริย ทรงเป นประมุ ข มีทัศนคติที่ถูกต องต อบ านเมื อง
1.2 ผูเรียนมีความรู มีทักษะการเรียนรู และทักษะที่จําเปนในศตวรรษที่ 21 (3Rs8Cs)
1.3 ผูเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเพิ่มขึ้น
1.4 ครูจัดการเรียนรูที่เหมาะสมกับศตวรรษที่ 21
1.5 ครูและบุคลากรทางการศึกษาเปนมืออาชีพ
1.6 สถานศึกษามีระบบประกันคุณภาพภายในที่เขมแข็งและมีคุณภาพ
1.7 สถานศึกษาบริหารจัดการศึกษาตามหลักศาสตรพระราชาและหลักธรรมาภิบาล สูการเปน
1 โรงเรียน 1 นวัตกรรม 1 อาชีพ
1.8 สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามีมาตรฐานการปฏิบัติงานที่มีประสิทธิภาพ
1.9 สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาบริหารจัดการ ดวยหลักธรรมาภิบาล
2. ดานโอกาส
2.1 ผูเรียนไดรับโอกาสการบริการทางการศึกษาอยางทั่วถึงและเทาเทียม
2.2 ผูเรียนไดรับโอกาสในการพัฒนาทักษะทางดานอาชีพ ตามความถนัดและศักยภาพที่จะ
พึ่งพาตนเองได
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3. ดานความปลอดภัย
3.1 สถานศึกษามีระบบและกลไกในการดูแลความปลอดภัยใหกับผูเรียน ครูและบุคลากรทาง
การศึกษา
3.2 สถานศึกษามีการจัดบรรยากาศสภาพแวดลอมที่เอื้อตอการเรียนรูและการมีสุขภาวะที่ดี
4. ดานอาชีพ
4.1 ผูเรียนมีทักษะพื้นฐานอาชีพเพื่อการมีงานทํา และรายได
4.2 ครูและบุคลากรทางการศึกษา มีนวัตกรรมทางการบริหารจัดการ การจัดการเรียนรูการ
สงเสริมอาชีพ และการพัฒนาคุณภาพชีวิตที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม
4.3 สถานศึกษามีหลักสูตรอาชีพเพื่อการมีงานทํา
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ผลการวิเคราะหองคกร (SWOT Analysis)
คณะทํางาน จัดทํารางฯ ไดดําเนินการวิเคราะหองคกรเพื่อใชประกอบในการจัดทําแผนปฏิบัติ
การประจําป พ.ศ. 2564 โดยนําแนวคิด 7S ของ McKensey และแนวคิด PESTLE Analysis ของ
Francis J. Aguilar มาใชในการวิเคราะห ผลการวิเคราะหมีดังนี้
1. ผลการวิเคราะหปจจัยภายในองคกร ตามแนวคิด 7S ของ McKensey
จุดแข็ง (Strengths)
จุดออน (Weaknesses)
1. โครงสราง (Structure)
W1. ระบบสาธารณูปโภค หองน้ํา หองสวมยังตอง
S1. เปนเขตที่มีพื้นที่บริหารจัดการจังหวัดเดียว
ไดรับการปรับปรุงใหเพียงพอกับความตองการ
S2. มีโครงสรางบริหารงานภายในสํานักงานชัดเจน
S3.สภาพแวดลอมภายในสํานักงานมีความเหมาะสม W2. สถานที่จอดรถผูมาติดตอราชการคับแคบ ไม
เปนระเบียบ
2. กลยุทธ (Strategy)
S4. กําหนดนโยบาย และกลยุทธที่ชัดเจนสอดคลอง W3. มีผลการปฏิบัติงานบางรายการที่ไมบรรลุตาม
เปาหมาย
กับนโยบายตนสังกัด
W4. มีบ างโครงการที่ ไมได รับ จัด สรรงบประมาณ
S5. บริหารจัดการศึกษาแบบมีสวนรวม
แตตองรายงานผลการดําเนินงาน
W5. ภาระงานมอบหมายงานบางประเด็ น ไม
ชัดเจน มีการทับซอนกัน
3. บุคลากร ทีมงาน (Staff)
S6.บุคลากรมีความเปนเอกภาพ
W6.จํานวนบุคลากรไมเพียงพอ บางกลุมงานขาด
S7.บุ ค ลากรในสํ า นั ก งานเขตมี ศั ก ยภาพและความ บุคลากรที่มีความเชี่ยวชาญ
รับผิดชอบในการปฏิบัติหนาที่
W7.บุคลากรขาดแรงจูงใจและขวัญกําลังใจในการ
S8. บุคลากรมีความรวมมือในการทํางานเปนทีม
ทํางาน
4. รูปแบบการบริหารของผูบริหาร (Style)
S9. มีการกระจายอํานาจการบริหารจัดการ
W8. การพั ฒ นาคุ ณ ภาพยั งไม ค รอบคลุ ม ภารกิ จ
S10. มีการรับฟงความคิดเห็นจากทุกภาคสวน
ตามกรอบภาระงาน
5.ระบบ (System)
S11. มีการบริหารจัดการดวยระบบ ICT
W9. ขอมูล สารสนเทศยังไมสมบูรณ และไมเปน
S12. มีระบบการคัดกรองและพัฒนา ระบบการดูแล ปจจุบัน
ชวยเหลือนักเรียนที่มีประสิทธิภาพ
W10. ระบบเครือขายอินเตอรเน็ตไมเสถียร
W11. คอมพิ ว เตอร แ ละอุ ป กรณ ด า น ICT ไม
เพียงพอและลาสมัย
6.คานิยม (Shared Value)
S13. บุคลากรมีคานิยมและวัฒนธรรมคุณภาพในการ ปฏิบัติงาน
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จุดแข็ง (Strengths)
7.ความชํานาญ ทักษะ (Skill)
S14. บุคลากรมีประสบการณในการปฏิบัติงาน
S15. บุคลากรมีความคิดริเริ่มสรางสรรค

จุดออน (Weaknesses)
W12. บุ ค ลากรบางคนมี ทั ก ษะด า นภาษาและ
ทักษะดาน ICT ในระดับที่ตองปรับปรุงพัฒนา

2. ผลการวิเคราะหปจจัยภายนอกองคกร ตามแนวคิด PESTLE Analysis ของ Francis J.
Aguilar
โอกาส (Opportunities)
ขอจํากัด (Threats)
1. นโยบาย การเมือง (Politics)
O1. มีนโยบายทวิศึกษา เสรางทางเลือกในการ T1.นโยบายบางประเด็นมีการเปลี่ยนแปลงบอยทําใหขาด
เรียนตอและการประกอบอาชีพ
ความตอเนื่องในทางปฏิบัติ
O2. มีนโยบายสนับสนุนความเสมอภาค และให
โอกาส ในการศึกษา อยางทั่วถึง
O3. มี น โยบายส ง เสริ ม การพั ฒ นาคุ ณ ภาพ
ผูเรีย นให มี สมรรถนะในศตวรรษที่ 21 สูไทย
แลนด 4.0
O4. มี น โยบายส งเสริ ม ทั ก ษะความคิ ด ชั้ น สู ง
การคิดเชิงคํานวณ (Coding) แกผูเรียน
2. เศรษฐกิจ (Economy )
O5. ชุมชนในพื้นที่จังหวัด มีการประกอบอาชีพ T2. ผูปกครองสวนมากมีรายไดต่ํา สงผลกระทบตอการให
การสนับสนุนทางการศึกษา
ที่หลากหลาย
T3. ผู ป กครองบ างคน เดิ น ท างไป ป ระกอบ อาชี พ
ตางจังหวัด ผูเรียนไมไดรับการดูแล เอาใจใสดวยตนเอง
3.สังคม (Social)
O6. มี ส ถาบั น อุ ด มศึ กษาในพื้ น ที่ ให ส นั บ สนุ น T4.ผู ป กครอง มี ค านิ ย มส งบุ ต รหลาน เข าไปศึ ก ษาต อ
การดําเนินงานทางการศึกษา
โรงเรียนขนาดใหญในตัวอําเภอ จังหวัด และตางจังหวัด
O7. มี แ หล ง เรี ย นรู ภู มิ ป ญ ญาท อ งถิ่ น เป น
เครือขายในการสนับ สนุน การจัดการศึกษาใน
พื้นที่
O8. มี การส งเสริ ม ให ร วมกลุ ม เป น ชุ ม ชนแห ง
การเรี ย นรู ท างวิ ช าชี พ (PLC) ของครู แ ละ
บุคลากรทางการศึกษา
4.เทคโนโลยี (Technology)
O9.มีสื่อ เทคโนโลยี นวัตกรรม และเครื่องมื อ T5.บุ ค ลากรบางคนขาดทั ก ษะการใช เ ครื่ อ งมื อ สื่ อ
เทคโนโลยี และนวัตกรรม
ตอการพัฒนาคุณภาพที่หลากหลาย
O10.มี ศูน ย สื่ อดิ จิ ต อลทางการศึ กษาและการ
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โอกาส (Opportunities)

เรียนรู
5.วัฒนธรรม ศาสนา ความเชื่อ (Legal)
O1 1 . ป ร ะ ช า ช น ใน พื้ น ที่ มี ค ว า ม เชื่ อ
ขน บ ธรรม เนี ยม ป ระเพ ณี วั ฒ น ธรรม ที่
เหมือนกัน
6.สิ่งแวดลอม (Environment)
O12.มี เครือข ายรณรงค แก ไข ป องกั น ยาเสพ
ติดและอบายมุข
O13. มี ก ารจั ด หลั ก สู ต รสร า งความรู ความ
เขาใจ เพศวิถีศึกษาในสถานศึกษา
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ขอจํากัด (Threats)
-

T6.ผูเรียนและบุคลากรบางคนมีจิตสํานึกในการอนุรักษ
และพัฒนาสิ่งแวดลอมอยูในระดับที่ตองปรับปรุงแกไข
T7.ชุมชนบางแหงมีความเสี่ยงตอปญหาสิ่งเสพติดและภัย
จากความรุนแรง การคุกคามในชีวิตและทรัพยสิน การคา
มนุษย อาชญากรรมไซเบอร ภัยคุกคามรูปแบบใหม
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ส่วนที่ 3
รายละเอียดงบประมาณและโครงการ
สำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน ได้มีกำรประชุมผู้อำนวยกำรกลุ่มนโยบำยและแผน
ของส ำนั กงำนเขตพื้น ที่ก ำรศึ กษำ โดยแจ้งเรื่องกำรจัดสรรงบประมำณส ำหรั บส ำนัก งำนเขตพื้ น ที่
กำรศึกษำ ประจำปีงบประมำณ พ.ศ. 2564 ครำวๆ จะจัดสรรให้สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ ไม่เกิน 5
ล้ำนบำท และหำกมีงบประมำณเหลือก็จะจัดสรรให้เพิ่มเติมทีหลัง
ดังนั้น กลุ่มนโยบำยและแผน สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต 26 จึงได้แจ้งกลุ่ม
ต่ำงๆ ภำยในสำนักงำน จัดทำโครงกำรรองรับกำรใช้จ่ำยงบประมำณ ประจำปี พ.ศ. 2564 และมีกำร
ประชุมคณะกรรมกำรพิจ ำรณำแผนกำรใช้จ่ำยงบประมำณและกรอบวงเงิน งบประมำณ ประจำปี
งบประมำณ พ.ศ. 2564 ของสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต 26 ครั้งที่ 1/2563 ในวันที่
30 พฤศจิกำยน 2563 ดังนี้
1. งบบริหำรสำนักงำน (งบประจำ)
จำนวน 3,486,000 บำท
2. งบดำเนินงำนโครงกำร/กิจกรรม
จำนวน 1,514,000 บำท
งบดำเนินงำนโครงกำรให้ใช้งบจำก สพฐ. จำกสำนักต่ำงๆ (เงินตำมท่อ)
1. งบบริหารสานักงาน (งบประจา) จำนวน 5,000,000 บำท
สพฐ. แจ้ง จัด สรรงบประมำณประจ ำปีง บประมำณ พ.ศ. 2564 ให้ส ำนัก งำนเขตพื ้น ที่
กำรศึก ษำมัธ ยมศึก ษำ ครั ้ง ที่ 1 งบดำเนิน งำน เพื่อ เป็น ค่ำ ใช้จ ่ำ ยในกำรบริห ำรส ำนัก งำน ค่ำ
สำธำรณูปโภคฯ เขตพื้นที่กำรศึกษำละ 2,000,000 บำท จำก 2 ผลผลิต 2 กิจกรรม
ในกำรนี้ สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต 26 ได้แต่งตั้งคณะกรรมกำรพิจำรณำ
แผนกำรใช้ จ่ำ ยงบประมำณและกรอบวงเงิน งบประมำณ ประจำปีง บประมำณ พ.ศ. 2563 ตำม
คำสั่งที่ 324/2563 ลงวันที่ 11 พฤศจิกำยน 2563 ประชุมเมื่อวัน ที่ 18 พฤศจิกำยน 2563 ตั้งแต่
เวลำ 13.30 น. เป็น ต้น ไป ณ ห้อ งประชุม พระเทพสิท ธำจำรย์ ส ำนัก งำนเขตพื ้น ที ่ก ำรศึก ษำ
มัธ ยมศึก ษำ เขต 26 ที่ป ระชุม มีม ติว ำงแผนกำรใช้จ่ำ ยงบประมำณ ตลอดทั้ง ปีง บประมำณ พ.ศ.
2564 สำหรับบริหำรสำนักงำน ตั้งงบประมำณไว้ จำนวน 5,000,000 บำท ดังนี้
รำยละเอียดงบบริหำรสำนักงำน จำนวน 5,000,000 บำท
ที่
รายการ
ก ค่ำตอบแทนใช้สอยและวัสดุ
1 ค่ำตอบแทนปฏิบัติงำนนอกเวลำรำชกำร
2 ค่ำเบี้ยประชุมคณะกรรมกำร ก.ต.ป.น.
3 ค่ำเบี้ยเลี้ยง พำหนะและค่ำที่พัก
4 ค่ำใช้จ่ำยในกำรประชุมคณะทำงำน
5 ค่ำซ่อมแซมยำนพำหนะและขนส่ง

จานวนเงิน (บาท)
40,000
60,000
400,000
40,000
120,000
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ต่อ

ที่
6
7
8
9
10

11

12
13
14

ข
1
2
3
4
5

ค

รายการ
จํานวนเงิน (บาท)
คาซอมแซมครุภัณฑ/คาบํารุงรักษาเครื่องปรับอากาศ
100,000
คาซอมแซมสิ่งกอสราง/ปรับปรุงภูมิทัศน
90,000
คาวัสดุสํานักงาน
300,000
คาวัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น
100,000
คาจางทั่วไป
50,000
รวม (1-10)
1,300,000
คาจางลูกจาง 13 อัตรา (ป 63 เหลือ 13 อัตรา)
ลูกจาง(ป.ตรี) 2 อัตรา จาง 12 เดือน
จางอัตราละ 15,000 บาท/เดือน
ประกันสังคม 750 บาท/เดือน
378,000
แมบานทําความสะอาด 2 อัตรา
จาง 12 เดือน จางอัตราละ 9,000 บาท/เดือน
ประกันสังคม 450 บาท/เดือน
226,800
จางภารโรง(จางเหมา) 1 อัตรา จาง 11 เดือน
จางอัตราละ 9,000 บาท/เดือน (จางเหมาบริการตั้งแต 2 พฤศจิกายน
2563 – 30 กันยายน 2564)
99,000
ลูกจาง ปวส. 6 อัตรา จาง 12 เดือน
จางอัตราละ 12,000 บาท/เดือน
ประกันสังคม 600 บาท/เดือน
907,200
รวมคาจางลูกจาง 11 อัตรา (11-14)
1,611,000
รวมรายการ (1-14)
2,911,000
คาสาธารณูปโภค
คาไฟฟา
450,000
คาน้ําประปา
30,000
คาโทรศัพท
40,000
คาเชาโดเมนเนมและพื้นที่สําหรับwebpageและสัญญาณอินเตอรเน็ต
15,000
คาไปรษณียโทรเลข
40,000
รวมคาสาธารณูปโภค (1-5)
575,000
รวมทั้งสิ้น (ก-ข)
3,486,000
-จัดสรรใหโครงการตางๆเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาและเพิ่ม
ประสิทธิภาพในการบริหารสํานักงานเขตพื้นที่
1,514,000
รวมงบประมาณทั้งสิ้น (ก+ข+ค)
5,000,000
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2. งบดาเนินงานโครงการ/กิจกรรม
จำกกำรพิจำรณำประชุมคณะกรรมกำรพิจำรณำโครงกำรและวงเงินงบประมำณเพื่อบรรจุ/ใช้ในกำร
จัดทำแผนปฏิบัติกำร ประจำปีงบประมำณ พ.ศ. 2564 ของสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ
เขต 26 ครั้ ง ที่ 1/2563 ในวั น ที่ 30 พฤศจิ ก ำยน 2563 ตั้ ง งบประมำณไว้ จ ำนวน 1,514,000 บำท
จำแนกได้ ดังนี้
นโยบาย
ด้านความปลอดภัย
1.ด้ำนกำรจัดกำรศึกษำเพื่อควำมมั่นคง
ของมนุษย์และของชำติ
ด้านโอกาส
2.ด้ำนกำรจัดกำรศึกษำเพื่อเพิ่ม
ควำมสำมำรถในกำรแข่งขันของ
ประเทศ
4.ด้ำนกำรสร้ำงโอกำสในกำรเข้ำถึง
บริกำรกำรศึกษำที่มีคุณภำพ มี
มำตรฐำน และลดควำมเหลื่อมล้ำ
ทำงกำรศึกษำ
5.ด้ำนกำรจัดกำรศึกษำเพื่อพัฒนำ
คุณภำพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
ด้านคุณภาพ
3.ด้ำนกำรพัฒนำและเสริมสร้ำง
ศักยภำพทรัพยำกรมนุษย์
ด้านประสิทธิภาพ
6.ด้ำนกำรปรับสมดุลและพัฒนำระบบ
บริหำรจัดกำรศึกษำ
รวม

จานวนโครงการ

งบประมาณ (บาท)

6

30,000

4

20,000

5

40,000

2

30,000

27

834,000

14

560,000

58

1,514,000
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65

66

รายละเอียดโครงการที่บรรจุในแผนปฏิบัติการประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2564 (มีงบประมาณ)
ที่
ชื่อโครงการ
งบ
กลุ่ม
ประมาณ รับผิดชอบ
ด้านความปลอดภัย
นโยบายที่ 1 ด้ำนกำรจัดกำรศึกษำเพื่อควำมมั่นคงของมนุษย์และ
ของชำติ
1 ส่งเสริมสภำนักเรียนและประชำธิปไตยในโรงเรียน ประจำปี
30,000 ส่งเสริมฯ
ไพลิน
กำรศึกษำ 2564
รวม
30,000
ด้านโอกาส
นโยบายที่ 2 ด้ำนกำรจัดกำรศึกษำเพื่อเพิ่มควำมสำมำรถในกำร
แข่งขันของประเทศ
1 กำรยกระดับผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียนคณิตศำสตร์ สู่กำรพัฒนำ
10,000 ศน.เอมอร
คุณภำพผู้เรียน
2 พัฒนำคุณภำพผู้เรียนทำงกำรคิดคำนวณ โดย ชุดกิจกรรมกำรคิด
10,000 นิเทศฯ
ศน.อรชุมำ
เลขเร็วแบบอินเดีย ระดับชั้นมัธยมศึกษำตอนต้น
รวม
20,000
นโยบายที่ 4 ด้ำนกำรสร้ำงโอกำสในกำรเข้ำถึงบริกำรกำรศึกษำที่มี
คุณภำพ มีมำตรฐำน และลดควำมเหลื่อมล้ำทำงกำรศึกษำ
1 กำรรับนักเรียนประจำปีกำรศึกษำ 2563
2 ส่งเสริมและกระจำยโอกำสให้นักเรียนได้รับทุนกำรศึกษำ ปี 2564
3 ส่งเสริมให้โอกำสทำงกำรศึกษำอย่ำงทั่วถึงและมีคุณภำพลดอัตรำ
ผู้เรียนออกกลำงคัน
4 จัดเก็บข้อมูลและติดตำมกำรดำเนินงำนระบบคัดกรองปัจจัย
พื้นฐำนเงินอุดหนุน นักเรียนยำกจน (เงินทุนเสมอภำค)
รวม
นโยบายที่ 5 ด้ำนกำรจัดกำรศึกษำเพื่อพัฒนำคุณภำพชีวิตที่เป็น
มิตรกับสิ่งแวดล้อม
1 สร้ำงจิตสำนึกด้ำนกำรบริหำรจัดกำรขยะและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมใน
สถำนศึกษำ
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10,000 ส่งเสริมฯ
ธิดำรัตน์
10,000 ส่งเสริมฯ
ธิดำรัตน์
10,000 ส่งเสริมฯ
อรทัย
10,000 ส่งเสริมฯ
อรทัย
40,000
25,000 ส่งเสริมฯ
กรรณิกำร์

67

ต่อ

ที่

ชื่อโครงการ

2

กิจกรรม 5 ส โดยใช้หลัก 3 R และกำรสร้ำงจิตสำนึกด้ำนกำร
บริหำรจัดกำรขยะบูรณำกำรบริหำรจัดกำรขยะและสิ่งแวดล้อมใน
หน่วยงำน
รวม
ด้านคุณภาพ
นโยบายที่ 3 ด้ำนกำรพัฒนำและเสริมสร้ำงศักยภำพทรัพยำกร
มนุษย์
กำรพัฒนำกำรจัดกำรเรียนกำรสอนบูรณำกำรหลักปรัชญำ
เศรษฐกิจพอเพียงเพื่ออำชีพและกำรมีงำนทำบูรณำกำร
ตำมแนวทำงทักษะกำรเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 กลุ่มสำระกำรเรียนรู้
กำรงำนอำชีพในโรงเรียนสังกัดสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ
มัธยมศึกษำ เขต 26
กำรพัฒนำสื่อ นวัตกรรม และเทคโนโลยีเพื่อกำรจัดกำรเรียนรู้ใน
ศตวรรษที่ 21 ของครู ในโรงเรียนสังกัดสำนักงำนเขตพื้นที่
กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต 26

1

2
3
4

ส่งเสริมประสิทธิภำพกำรจัดกำรเรียนกำรสอนในศตวรรษที่ 21 ของครู
กลุ่มสำระกำรเรียนรู้วิทยำศำสตร์ ระดับชั้นมัธยมศึกษำตอนต้น
โรงเรียนในสังกัดสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต 26

พัฒนำระบบเทคโนโลยีสำรสนเทศและกำรสื่อสำร สู่
มำตรฐำนสำกล

งบ
กลุ่ม
ประมาณ รับผิดชอบ
5,000 อำนวยกำร
อุษำมณี
30,000

10,000 นิเทศฯ

ศน.ฐิตำรีย์

60,000 นิเทศฯ

ศน.ฐิตำรีย์

10,000 นิเทศฯ

อิทธิ์ณณัฏฐ์

30,000 พัฒนำครูและ

5

พัฒนำและเสริมสร้ำงศักยภำพข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำร
ศึกษำ

90,000

6

เสริมสร้ำงมำตรกำรองค์กรเพื่อควำมปลอดทำงถนนในสถำนศึกษำ

20,000

7

คัดเลือกนักเรียนและสถำนศึกษำ เพื่อรับรำงวัลพระรำชทำน
ระดับกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน ประจำปีกำรศึกษำ 2564
ขับเคลื่อนและพัฒนำระบบกำรดูแลช่วยเหลือนักเรียน ประจำปี
2564
เสริมสร้ำงคุณธรรม จริยธรรมในสถำนศึกษำ ปี 2564

20,000

จัดกำรศึกษำขั้นพื้นฐำนเพื่อกำรมีงำนทำ สำนักงำนเขตพื้นที่
กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต 26

40,000

8
9
10

65,000
10,000

บุคลำกรฯ
ผอ.ชุติมำ
พัฒนำครูและ
บุคลำกรฯ
ผอ.ชุติมำ
ส่งเสริมฯ
วรำลักษณ์
ส่งเสริมฯ
ไพลิน
ส่งเสริมฯ
วิทยำ
ส่งเสริมฯ
อรทัย
ส่งเสริมฯ
อรทัย

แผนปฏิบัติการ ประจำ�ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
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68

ต่อ

ที่

11

สรรหำบุคลำกรทำงกำรศึกษำในสังกัดสำนักงำนเขตพื้นที่
กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต 26

12

กำรประเมินผลกำรปฏิบัติงำนเพื่อประกอบกำรพิจำรณำเลื่อน
เงินเดือนข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ
กำรจัดกำรศึกษำเพื่อพัฒนำอำชีพและกำรมีงำนในศตวรรษที่ 21
ตำมแนวทำงแห่งศำสตร์พระรำชำ โรงเรียนสังกัดสำนักงำนเขต
พื้นที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต 26
กำรพัฒนำครูผู้สอนวิทยำกำรคำนวณ ระดับมัธยมศึกษำ สังกัด
สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต 26 ด้วย
กระบวนกำรพัฒนำบทเรียนร่วมกัน (Lesson Study)
พัฒนำสมรรถนะกำรจัดกำรเรียนรู้ครูภำษำไทย โดยใช้รูปแบบกำร
นิเทศแบบเสริมพลัง โรงเรียนในสังกัด สพม.26
ส่งเสริมควำมเข้มแข็งและพัฒนำคุณภำพระบบกำรประกัน
คุณภำพภำยใน สถำนศึกษำเพื่อเตรียมควำมพร้อมรับกำร
ประเมินคุณภำพภำยนอก ปีงบประมำณ 2564
พัฒนำสมรรถนะครูวิทยำศำสตร์เพื่อเสริมสร้ำงคุณภำพผู้เรียนสู่
ทักษะกำรเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 โดยใช้รูปแบบกำรเรียนรู้แบบวัฏ
จักรกำรเรียนรู้ 7 ขั้น (7E) ประกอบชุดสื่อประสม
พัฒนำระบบกำรวัดและประเมินผล
พัฒนำและส่งเสริมกำรจัดกำรเรียนกำรสอนรำยวิชำภูมิศำสตร์และ
หน้ำที่พลเมือง กลุ่มสำระกำรเรียนรู้ สังคมศึกษำ ศำสนำ และ
วัฒนธรรม
พัฒนำคุณภำพผู้เรียนสู่ทักษะกำรเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ของครู
ภำษำไทย เพื่อกำรพัฒนำสมรรถนะกำรจัดกำรเรียนรู้แบบเชิงรุก
(Active Learning)
กำรพัฒนำหลักสูตรท้องถิ่น กลุม่ สำระกำรเรียนรู้กำรงำนอำชีพ ในโรงเรียน
สังกัดสำนักงำนเขตพื้นที่ กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต 26
พัฒนำคุณภำพกำรศึกษำตำมสภำพปัญหำและควำมต้องกำรจำเป็น
รำยโรงเรียน

13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
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ชื่อโครงการ
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งบ
กลุ่ม
ประมาณ รับผิดชอบ
110,000 บริหำรงำน
บุคคล
กฤษณเทพ
40,000 บริหำรงำน
บุคคล
114,000 นิเทศฯ
ศน.ฐิตำรีย์

10,000 นิเทศฯ
นงลักษณ์
20,000 ผอ.นวพรรดิ์
35,000 ว่ำที่ร้อยโทสุ
เขตร์
10,000 ว่ำที่ร้อยโทสุ
เขตร์
35,000 ศน.เอมอร
10,000 นิเทศ ฯ
ศน.ดวงใจ
10,000 นิเทศฯ
ธนำภำ
10,000 นิเทศฯ
นิมิตต์
10,000 นิเทศฯ
มิ่งขวัญ

69

ต่อ

ที่

ชื่อโครงการ

23

พัฒนำกระบวนกำรจัดกิจกรรมกำรเรียนรู้รำยวิชำวิทยำศำสตร์
ตำมแนวทำงกำรประเมินผลนักเรียนร่วมกับนำนำชำติ (PISA)โดย
เน้นจัดกำรเรียนรู้ผ่ำนกำรปฏิบัติจริง (Active Learning) เพื่อให้
ผู้เรียนมีทักษะกำรเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21
ถอดบทเรียนครูผู้สอนภำษำอังกฤษตำมโครงกำรพัฒนำครูแกนนำ
ภำษำอังกฤษในระดับภูมิภำค (Boot Camp)
PLC : พัฒนำครูด้ำนเทคนิควิธีกำรจัดกำรเรียนรู้สื่อและเทคโนโลยี
กำรเรียนรู้วิทยำศำสตร์
PLC : ติดตำมกำรพัฒนำหลักสูตรสถำนศึกษำตำมหลักสูตร
แกนกลำงกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน พุทธศักรำช 2551 (ฉบับปรับปรุง
ตัวชี้วัด พ.ศ. 2560) โดยใช้กระบวนกำรวิจัย
รวม

24
25
26

1
2
3

ด้านประสิทธิภาพ
นโยบายที่ 6 ด้ำนกำรปรับสมดุลและพัฒนำระบบกำรบริหำรจัด
กำรศึกษำ
นิเทศ ติดตำม และประเมินผลกำรจัดกำรศึกษำของโรงเรียน
ประชุมเชิงปฏิบัติกำรกำรยื่นขอรับบำเหน็จบำนำญด้วยตนเองทำง
อิเลคทรอนิกส์
ประชุมเชิงปฏิบัติกำร พ.ร.บ.กำรจัดซื้อจัดจ้ำงและกำรบริหำรพัสดุ
ภำครัฐ พ.ศ.2560

4

กำรตรวจสอบภำยใน ประจำปีงบประมำณ พ.ศ. 2564

5

กำรจัดทำแผนปฏิบัติกำรประจำปีงบประมำณ 2563

6

ติดตำมและประเมินผลกำรบริหำรจัดกำรของสำนักงำนเขตพื้นที่
กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต 26 ประจำปีงบประมำณ 2563
กำรจัดทำรำยงำนผลกำรดำเนินงำนประจำปี

7

งบ
กลุ่ม
ประมาณ รับผิดชอบ
10,000 นิเทศฯ
รุ่งฤทัย
10,000 นิเทศฯ
รุจำภำ
10,000 นิเทศฯ
กรนันท์
35,000 นิเทศฯ
กรนันท์
834,000

85,000 นิเทศฯ
อิทธิ์ณณัฏฐ์
23,000 บริหำรงำน
กำรเงินฯ

37,000

สุภัทรำ

บริหำรงำน
กำรเงินฯ

สมนิตย์
70,000 ตสน.
นำงภวิสร์ภร
120,000 นโยบำยและแผน
ชลธิชำ
40,000 นโยบำยและแผน
จรรยำ
40,000 นโยบำยและแผน
จรรยำ

แผนปฏิบัติการ ประจำ�ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
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70

ต่อ
ที่
8

ชื่อโครงการ
วันสำคัญและงำนรัฐพิธี

9

เสริมสร้ำงประสิทธิภำพกำรทำงำนตำมมำตรฐำนสำนักงำนเขต
พื้นที่กำรศึกษำ
10 กำรประชุมผู้บริหำรสถำนศึกษำสังกัดสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ
มัธยมศึกษำ เขต 26
11 เพิ่มประสิทธิภำพเครือข่ำยประชำสัมพันธ์
12 กำรประชุมปฏิบัติกำรกำรประเมินส่วนรำชกำรตำมมำตรกำร
ปรับปรุงประสิทธิภำพในกำรปฏิบัติรำชกำร ประจำปีงบประมำณ
พ.ศ. 2564 เพื่อยกระดับกำรบริหำรจัดกำรเขตพื้นที่กำรศึกษำให้มี
ประสิทธิภำพยิ่งขึ้นและยั่งยืน
13 โครงกำรเสริมสร้ำงวินัย คุณธรรม จริยธรรม และจรรยำบรรณ
วิชำชีพ ข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำร ศึกษำ ประจำปี
งบประมำณ พ.ศ. 2564
รวม
รวมงบประมาณทั้งสิ้น (6 นโยบาย)

งบ
กลุ่ม
ประมาณ รับผิดชอบ
13,000 อำนวยกำร
ผอ.ขันทอง
25,000 อำนวยกำร
อำภรณ์ สิง
25,000 อำนวยกำร
อำภรณ์ สิง
10,000 อำนวยกำร
อำภรณ์ สิงห์
สุธรรม
22,000 อำนวยกำร
อุษำมณี

50,000 กฎหมำย
และคดี
อำนำจ
560,000
1,514,000

รายละเอียดโครงการที่บรรจุในแผนปฏิบัติการประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2564 (รองบประมาณ)
ที่
ชื่อโครงการ
งบ
กลุ่ม
ประมาณ รับผิดชอบ
ด้านความปลอดภัย
นโยบายที่ 1 ด้ำนกำรจัดกำรศึกษำเพื่อควำมมั่นคงของมนุษย์และ
ของชำติ
ส่งเสริมฯ
1 ฝึกทบทวนวิชำผู้บังคับบัญชำลูกเสือในสถำนศึกษำ
2 เฝ้ำระวัง ป้องกันและแก้ไขปัญหำยำเสพติด ด้วยกระบวนกำร
ลูกเสือต้ำนภัยยำเสพติด ประจำปีกำรศึกษำ 2564
3 ค่ำยทักษะชีวิต “เยำวชนรุ่นใหม่ ร่วมใจต้ำนภัยยำเสพติด”
4 โครงกำรสถำนศึกษำสีขำว ปลอดยำเสพติดและอบำยมุข ประจำปี
งบประมำณ พ.ศ.2564
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ป.ป.ส.
ป.ป.ส.
ป.ป.ส.

กรรณิกำร์
ส่งเสริมฯ
ไพลิน
ส่งเสริมฯ
ไพลิน
ส่งเสริมฯ
ไพลิน
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ที่

ชื่อโครงการ

5 กำรแข่งขันกีฬำนักเรียนมัธยมศึกษำต้ำนยำเสพติด
ปีกำรศึกษำ 2564
ด้านโอกาส
นโยบายที่ 2 ด้ำนกำรจัดกำรศึกษำเพื่อเพิ่มควำมสำมำรถในกำร
แข่งขันของประเทศ
1 กำรจัดงำนศิลปหัตถกรรมนักเรียน ปีกำรศึกษำ 2564
2 เปิดตลำดนัดวิชำกำรนำเสนอผลกำรพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำ
ผู้มีผลงำนดีเด่นประสบผลสำเร็จเป็นที่ประจักษ์ สพม. 26
นโยบายที่ 4 ด้ำนกำรสร้ำงโอกำสในกำรเข้ำถึงบริกำรกำรศึกษำที่มี
คุณภำพ มีมำตรฐำน และลดควำมเหลื่อมล้ำทำงกำรศึกษำ
1 ส่งเสริมนักเรียนผู้มีคุณธรรม จริยธรรม บำเพ็ญประโยชน์เข้ำ
ศึกษำต่อในสถำบันอุดมศึกษำและอำชีวศึกษำจังหวัด
มหำสำรคำม(โครงกำรเด็กดีมีที่เรียน) ปีงบประมำณ พ.ศ.2564
สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต 26
ด้านคุณภาพ
นโยบายที่ 3 ด้ำนกำรพัฒนำและเสริมสร้ำงศักยภำพทรัพยำกร
มนุษย์
1 กำรเพิ่มประสิทธิภำพกำรดำเนินงำนสถำนศึกษำในสังกัดสำนักงำน
เขตพื้นที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต 26 โดยคณะกรรมกำรติดตำม
ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศกำรศึกษำ (ก.ต.ป.น.)
ด้านประสิทธิภาพ
นโยบายที่ 6 ด้ำนกำรปรับสมดุลและพัฒนำระบบกำรบริหำรจัด
กำรศึกษำ
1 ยกระดับกำรเสริมสร้ำงคุณธรรม จริยธรรมและธรรมำภิบำลใน
เขตพื้นที่กำรศึกษำ“ป้องกันกำรทุจริต”กิจกรรมสำนักงำนเขต
พื้นที่กำรศึกษำสุจริตและกิจกรรมกำรประเมินคุณธรรมและควำม
โปร่งใสในกำรดำเนินงำนของสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ
มัธยมศึกษำเขต 26

งบ
ประมาณ
-

กลุ่ม
รับผิดชอบ
ส่งเสริมฯ
อรทัย

-

ส่งเสริมฯ
กรรณิกำร์
นิเทศฯ
ผอ.นวพรรดิ์

-

-

-

สพฐ.

ส่งเสริมฯ
ธิดำรัตน์

นิเทศ ฯ
ศน.ดวงใจ

นิเทศฯ
มิ่งขวัญ
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รายละเอียดโครงการ
โครงการ

ส่งเสริมสภำนักเรียนและประชำธิปไตยในโรงเรียน ประจำปี
กำรศึกษำ 2564
สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติข้อ 3 ด้ำนกำรพัฒนำและเสริมสร้ำงศักยภำพทรัพยำกรมนุษย์
แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็นศักยภำพคนตลอดช่วงชีวิต
แผนปฏิรูปประเทศข้อ 1
ด้ำนกำรศึกษำ
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติข้อ 5 กำรเสริมสร้ำงควำมมั่นคงแห่งชำติเพื่อกำรพัฒนำ
ประเทศสู่ควำม มั่งคั่งและยั่งยืน
แผนความมั่นคงแห่งชาติ กำรเสริมสร้ำงควำมมั่นคงของสถำบันหลักของชำติภำยใต้กำร
ปกครองระบอบประชำธิปไตยอันมีพระมหำกษัตริย์ทรงเป็นประมุข
สนองนโยบาย สพฐ. ที่ 3 ด้ำนกำรพัฒนำและเสริมสร้ำงศักยภำพทรัพยำกรมนุษย์
ตอบแบบรายงานเรื่องใด e-MES ระบบติดตำมกำรดำเนินงำนตำมนโยบำยของ สพฐ.
กลุ่มที่รับผิดชอบ
กลุ่มส่งเสริมกำรจัดกำรศึกษำ
ผู้รับผิดชอบ
นำงสำวไพลิน ภูมิวัน นักวิชำกำรศึกษำชำนำญกำร
ระยะเวลาที่ดาเนินการ
มิถุนำยน 2564
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1. หลักการและเหตุผล
รัฐบำลมีควำมตระหนักถึงควำมสำคัญของกำรสร้ำงเสริมควำมเป็นประชำธิปไตย กำรใช้
ธรรมำภิบำล ควำมสมำนฉันท์และควำมพอเพียง ให้เกิดขึ้นอย่ำงยั่งยืน ในสังคมไทย โดยกำรประสำน
ควำมร่วมมือระหว่ำงหน่วยงำนภำครัฐ ภำคเอกชนและประชำชน โดยได้กำหนดยุทธศำสตร์ในกำร
พัฒนำเด็กและเยำวชนให้มีคุณธรรมนำควำมรู้ โดยกำรสร้ำงควำมตระหนักและควำมสำนึกในคุณค่ำ
ตำมหลักปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียง กำรสร้ำงควำมสมำนฉันท์ กำรใช้สันติวิธีและวิ ถีประชำธิปไตย
ตลอดจนส่งเสริมกำรมีส่วนร่วมของผู้ปกครอง ชุมชน ภำคเอกชน ท้องถิ่นในกำรจัดกำรศึกษำและสร้ำง
เสริมควำมเข้มแข็งให้แก่องค์กรนักเรียน
กำรดำเนินงำนสภำนักเรียนเปรียบเสมือนเวทีสำหรับฝึกให้นักเรียนเป็นนักประชำธิปไตยอย่ำง
แท้จริง คือ รู้จักกำรเป็นผู้ให้ ผู้รับ ผู้นำ และผู้ตำมที่ดี มีควำมรับผิดชอบในหน้ำที่และเป็นประโยชน์ใน
กำรปกครองโดยช่วยแบ่งเบำภำระของครูได้เป็นอย่ำงมำก อีกทั้งยังเป็นกิจกรรมที่ส่งเสริมให้เกิดกำร
เรียนรู้และเข้ำใจวิถีชีวิตแบบประชำธิปไตย มุ่งเน้นให้เด็กคิดเป็น ทำเป็น แก้ปัญหำเป็น เป็นสมำชิ กที่ดี
ของสังคม และส่งเสริมควำมสำมัคคี ในหมู่คณะ อีกทั้งส่งเสริมกำรเรียนกำรสอนตำมหลักสูตรปัจจุบันที่
มุ่งเน้นควำมเป็นไทย ควำมเป็นพลเมืองที่ดี ของชำติ ดังนั้น สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ ซึ่งมีหน้ำที่ใน
กำรส่งเสริม สนับสนุนกำรจัดกำรศึกษำจะต้องขับเคลื่อนกิจกรรมสภำนักเรียนสู่สถำนศึกษำอย่ำงเป็น
รูปธรรม สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต 26 จึงได้จัดทำโครงกำรส่งเสริมสภำนักเรียนและ
ประชำธิปไตยในโรงเรียน ประจำปีกำรศึกษำ 2564 ขึ้น
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2. วัตถุประสงค์
1. เพื่อปลูกฝังทัศนคติ ควำมเป็นประชำธิปไตยให้กับนักเรียน
2. เพื่อให้นักเรียนได้เรียนรู้ส่ิงต่ำงๆ จำกกำรปฏิบัติจริงเพื่อพัฒนำควำมสำมำรถทำงสติปัญญำ
ด้ำนกำรคิด กำรใช้เหตุผลกำรคิดวิเครำะห์
3. เพื่อพัฒนำองค์กรสภำนักเรียนให้เข้มแข็ง ยั่งยืน สำมำรถดำเนินกำรและมีส่วนร่วมในกำร
บริหำรและพัฒนำโรงเรียนอย่ำงมีคุณค่ำ และสร้ำงสรรค์ สังคมในอนำคตให้เป็นสังคมที่ยั่งยืน
3. เป้าหมาย
3.1 เชิงปริมำณ
โรงเรียนในสังกัดสำนั กงำนเขตพื้น ที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต 26 จำนวน 35 โรงเรียน มีกำร
คัดเลือกคณะกรรมกำรสภำนักเรียนและมีกำรดำเนินงำนสภำนักเรียนให้เข้มแข็งและยั่งยืน
3.2 เชิงคุณภำพ
นักเรียน และบุคลำกรในสถำนศึกษำมีควำมรู้ควำมเข้ำใจ และเห็นคุณค่ำของกำรปกครอง
ระบอบประชำธิปไตยอันมีพระมหำกษัตริย์ทรงเป็นประมุข ปลูกฝังทัศนคติ ควำมเป็นประชำธิปไตย
ให้กับนักเรียนที่จะเติบโตเป็นพลเมืองดีของสังคมและประเทศชำติ
4. กิจกรรมและการดาเนินงาน
1. ประชุมวำงแผนกำรดำเนินงำนคณะกรรมกำรดำเนินงำนฯ
2. ประชุมเชิงปฏิบัติกำร/เวทีเสวนำกำรดำเนินงำนสภำนักเรียนในสถำนศึกษำของโรงเรียนในสังกัด
3. ดำเนินกำรเลือกตั้งคณะกรรมกำรสภำนักเรียน สพม.26 ประจำปี 2564
4. จัดประกวดสภำนักเรียนดีเด่นสังกัด สพม.26 เพื่อเป็นตัวแทนระดับเขตพื้นที่กำรศึกษำไปคัดเลื อก
โรงเรียนต้นแบบสภำนักเรียน ประจำปี 2564 ของ สพฐ.ต่อไป
5. ติดตำมผลกำรดำเนินงำน/ติดตำมควำมก้ำวหน้ำของโรงเรียนที่เข้ำร่วมโครงกำร
6. สรุปผลกำรดำเนินงำน/รำยงำนผลกำรดำเนินงำนให้หน่วยงำนที่เกี่ยวข้องทรำบ
5. งบประมาณ ได้รับจัดสรรจำกงบพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำ สพม.26 จำนวน 30,000 บำท
รำยละเอียดกำรใช้จ่ำยงบประมำณดังนี้
ที่

1
2
3
4
5

รำยกำร

งบประมำณ

กิจกรรมที่ 1กำรประชุมเชิงปฏิบัติกำรฯ/นำเสนอผลงำนกำรดำเนินงำนสภำ
นักเรียน/เลือกตั้งคณะกรรมกำรสภำนักเรียน สพม.26
ค่ำอำหำร (130 x 100)
ค่ำอำหำรว่ำง/เครื่องดื่ม (130 × 60)
ค่ำวิทยำกร
กิจกรรมที่ 2 กำรประกวดคัดเลือกสภำนักเรียนดีเด่น ระดับเขตพื้นที่
กำรศึกษำ
ค่ำตอบแทนคณะกรรมกำรตัดสินฯ (5x600)
ค่ำโล่รำงวัล
รวมทัง้ สิ้น

30,000

จำแนกตำมหมวดรำยจ่ำย
ค่ำตอบแทน ค่ำใช้สอย
ค่ำวัสดุ

13,000
7,800
1,700
3,000
30,000 (สำมหมื่นบำทถ้วน)

4,500

หมำยเหตุ ถัวจ่ำยได้ทุกรำยกำร
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6. แผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณ
แผนกำรปฏิบัติงำน
(กิจกรรม)
1. กำรประชุมเชิงปฏิบัติกำรฯ
2. ประกวดคัดเลือกสภำนักเรียนฯ
รวม

แผนกำรใช้จ่ำยเงินงบประมำณ
ไตรมำส ไตรมำส ไตรมำส ไตรมำส
ที่
ที่
ที่
ที่
1/2564 2/2564 3/2564 4/2564
22,500
7,500
22,500 7,500

7. กลุ่มเป้าหมายผู้ได้รับผลประโยชน์
สถำนศึกษำ และนักเรียนในสังกัดทุกโรงเรียน
8. การประเมินผล
ตัวบ่งชี้สภำพควำมสำเร็จ
วิธีวัดและประเมินผล
1.สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ
- กำรเลือกตั้ง
มัธยมศึกษำ เขต 26 มีคณะกรรมกำรสภำ คณะกรรมกำรสภำ
นักเรียนระดับเขตพื้นที่กำรศึกษำ คิดเป็น นักเรียนระดับเขตพื้นที่
ร้อยละ 100
กำรศึกษำ
2.โรงเรียนในสังกัดทั้ง 35 โรงเรียนมี
- กำรติดตำมผลกำร
คณะกรรมกำรสภำนักเรียน คิดเป็นร้อย ดำเนินงำน
ละ 100

รวม
22,500
7,500
30,000

เครื่องมือที่ใช้วัดและประเมินผล
- ร่องรอยกำรจัดกิจกรรม
- แบบรำยงำนผล
- แบบประเมิน
- แบบรำยงำนผล
- แบบติดตำม

9. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
1. นักเรียนในสังกัดสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต 26 มีควำมตระหนักในบทบำท
หน้ำที่ของสภำนักเรียน มีทักษะด้ำนกำรคิด กำรใช้เหตุผลกำรคิดวิเครำะห์ และเรียนรู้
สิ่งต่ำงๆ จำกกำรปฏิบัติจริง
2. องค์กรสภำนักเรียนมีกำรดำเนินงำนที่เข้มแข็ง และมีกำรพัฒนำอย่ำงต่อเนื่องไปสู่ควำมยั่งยืน
3. ได้โ รงเรียนสภำนักเรียนดีเด่น เพื่อเป็น ตัว แทนระดับเขตพื้น ที่กำรศึกษำไปคัดเลือกโรงเรียน
ต้นแบบสภำนักเรียน ประจำปี 2564 ของสำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำนต่อไป
**********************
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โครงการ

กำรยกระดับผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียนคณิตศำสตร์ สู่กำรพัฒนำ
คุณภำพผู้เรียน
กลุ่มภารกิจที่รับผิดชอบ นิเทศติดตำม และประเมินผลกำรจัดกำรศึกษำ
ผู้รับผิดชอบโครงการ
นำงเอมอร จันทนนตรี
ผู้ประสานงาน
นำงเอมอร จันทนนตรี
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ส่วนที่ 1 ความเชื่อมโยง ความสอดคล้องกับแผน 3 ระดับ ตามนัยของมติคณะรัฐมนตรี
เมื่อวันที่ 4 ธันวาคม 2560
1.1 ยุทธศาสตร์ชาติ (Z) (แผนระดับที่ 1)
1) ยุทธศำสตร์ชำติ ที่ 3 ด้ำนกำรพัฒนำและเสริมสร้ำงศักยภำพมนุษย์
(1) เป้ำหมำย คนไทยเป็นคนดี คนเก่ง มีคุณภำพ พร้อมสำหรับวิถีชีวิตใน
ศตวรรษที่ 21
(2) ประเด็นยุทธศำสตร์ 4.3 ปฏิรปู กระบวนกำรเรียนรู้ที่ตอบสนองต่อกำรเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ 21
1.2 แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ (Y) (แผนระดับที่ 2)
1) แผนแม่บทภำยใต้ยุทธศำสตร์ชำติ ประเด็นที่ 12 กำรพัฒนำกำรเรียนรู้
(1) เป้ำหมำยระดับประเด็นของแผนแม่บทฯ (จ.2)
1. คนไทยมีกำรศึกษำที่มีคุณภำพตำมมำตรฐำนสำกลเพิ่มขึ้น มีทักษะที่จำเป็นของโลก
ศตวรรษที่ 21 สำมำรถในกำรแก้ ปัญหำ ปรับตัว สื่อสำร และทำงำนร่วมกับผู้อื่นได้อย่ำงมีประสิทธิผล
เพิ่มขึ้น มีนิสัยใฝ่เรียนรู้อย่ำงต่อเนื่องตลอดชีวิต
2. คนไทยได้รับกำรพัฒนำเต็มตำมศักยภำพตำมควำมถนัดและควำมสำมำรถของพหุปัญญำ
2) แผนย่อยของแผนแม่บทฯ (จ.3)
12.1 กำรปฏิรูปกระบวนกำรเรียนรู้ที่ตอบสนองต่อกำรเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ 21
3) เป้ำหมำยระดับประเด็นของแผนแม่บทฯ (Y1)
เป้ำหมำยที่ 120101 คนไทยได้รับกำรศึกษำที่มีคุณภำพตำมมำตรฐำน มีทักษะกำรเรียนรู้
และทักษะที่จำเป็นของโลกศตวรรษที่ 21 สำมำรถเข้ำถึงกำรเรียนรู้อย่ำงต่อเนื่องตลอดชีวิตดีขึ้น
ตัวชี้วัดของแผนแม่บทประเด็น
1. คะแนน PISA ด้ำนกำรอ่ำน คณิตศำสตร์และวิทยำศำสตร์ (คะแนนเฉลี่ย)
2. อันดับขีดควำมสำมำรถในกำรแข่งขันของประเทศด้ำนกำรศึกษำ
1.3 แผนการปฏิรูปประเทศ (แผนระดับที่ 2)
1) เรื่อง/ประเด็นกำรปฏิรูป แผนกำรปฏิรูปประเทศด้ำนกำรศึกษำ (ประเด็นกำรปฏิรูปที่ 5 กำร
ปฏิรูปกำรจัดกำรเรียนกำรสอนเพื่อตอบสนอง กำรเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ 21)
1.4 สอดคล้ อ งกั บ ยุ ท ธศาสตร์ สพฐ. ยุ ท ธศำสตร์ ที่ 2 ด้ ำ นกำรจั ด กำรศึ ก ษำเพื่ อ เพิ่ ม ขี ด
ควำมสำมำรถในกำรแข่งขัน และยุทธศำสตร์ที่ 1 กำรจัดกำรศึกษำเพื่อควำมมั่นคง
1.5 สอดคล้องกับมาตรฐาน สพม. 26 มำตรฐำนที่ 3 สัมฤทธิผลกำรบริหำรและกำรจัดกำรศึกษำ
ตัวบ่งชี้ที่ 3 ผู้เรียนระดับปฐมวัย และระดับกำรศึกษำขั้นพื้นฐำนมีคุณภำพตำมหลักสูตร
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1. หลักการและเหตุผล
กำรพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำ เป็นกระบวนกำรจัดกำรศึกษำเพื่อพัฒนำคนให้มีขีดควำมสำมำรถ
ตำมศักยภำพ มีคุณภำพชีวิตที่ดี และเป็นแรงผลักดันที่สำคัญต่อกำรพัฒนำประเทศชำติ ให้เจริญรุ่งเรือง
ต่อไปในอนำคต โครงกำรยกระดับวิชำกำร กลุ่มสำระกำรเรียนรู้กำรงำนอำชีพและเทคโนโลยีเป็นเครื่องมือที่
จะช่วยในกำรกำหนดทิศทำงกำรดำเนินกำรจัดกำรศึกษำให้ชัดเจน ครบถ้วน สมบูรณ์ และสอดคล้ องกับ
เจตนำรมณ์ ของพระรำชบัญญัติกำรศึกษำแห่งชำติ พ.ศ. 2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545
และ โรงเรียนต้องพัฒนำ กำหนดเป้ำหมำย และตัวบ่งชี้ให้ชัดเจน โดยต้องระดมควำมคิดเห็น วิเครำะห์
กำหนดทิศทำง อันจะส่งผลให้เห็นภำพ และทิศทำงกำรพัฒนำ สำมำรถติดตำม และประเมินผลได้
กำรจัดกำรเรียนกำรสอนของครูกลุ่มสำระกำรเรียนรู้คณิตศำสตร์ ต้องพัฒนำศักยภำพในกำรด้ำน
กำรจัดกำรเรียนกำรสอน เพรำะคุณภำพของผู้เรียนเป็นผลสะท้อนมำจำกกำรจัดกำรเรียนกำรสอนของครูซึ่ง
สอดคล้องกับพระรำชบัญญัติกำรศึกษำแห่งชำติ พ.ศ. 2542 มำตรำ 22 ที่ระบุว่ำ “กำรจัดกำรศึกษำต้องยึด
หลักผู้เรียนทุกคนมีควำมสำมำรถในกำรเรียนรู้ และพัฒนำตนเองได้ และเต็มศักยภำพ” กำรพัฒนำศักยภำพ
ด้ำนกำรจัดกำรเรียนกำรสอนคณิตศำสตร์ ที่ส่งผลต่อคุณภำพนักเรียนที่เป็นไปตำมมำตรฐำน อันจะส่งผล
ให้กำรจัดกำรศึกษำเป็นไปตำมเจตนำรมณ์ของพระรำชบัญญัติกำรศึกษำแห่งชำติ พ.ศ. 2542 และภำพ
ควำมสำเร็จของโครงกำรพัฒนำคุณภำพโรงเรียนสู่กำรบรรลุตำมมำตรฐำน
จำกกำรวิเครำะห์ผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียนวิชำคณิตศำสตร์ในสังกัด กอร์ปกับผลกำรทดสอบทำง
กำรศึกษำระดับนำนำชำติและระดับชำติ เช่น กำรประเมินกำรสอบ TIMSS กำรประเมิน PISA และกำรสอบ
O-NET พบว่ำ วิชำคณิตศำสตร์ มีผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรี ยนต่ำกว่ำมำตรฐำน มีหลำยปัจจัยที่ส่งผลให้ ผล
สัมฤทธิ์ทำงกำรเรียนต่ำ แต่มีปัจจัยสำคัญและเกี่ยวข้องโดยตรงคือครูผู้สอนโดยครูจะต้องจัดกำรเรียนรู้ให้
ผู้เรียนมีควำมรู้ ควำมสำมำรถในกำรพัฒนำตนเองทั้งด้ำนควำมรู้และเทคนิควิธีกำร ส่งเสริมและพั ฒนำ
ผู้เรียนให้สำมำรถศึกษำได้เต็มตำมศักยภำพด้วยรูปแบบกำรจัดกำรเรียนรู้ที่หลำกหลำยมำกมำยต่ำงๆกัน
จำเป็นอย่ำงยิ่งที่จะต้องเร่งดำเนินกำรช่วยเหลือให้โรงเรียนและครูผู้สอนคณิตศำสตร์ สำมำรถจัดกำรเรียนรู้
ได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ ให้สอดคล้องกับนโยบำยและแนวดำเนินกำรของสำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำ
ขั้นพื้นฐำนในกำรส่งเสริมและสนับสนุนกำรขับเคลื่อนกำรจัดกำรเรียนรู้ที่นำไปสู่กำรยกระดับผลสั มฤทธิ์
ทำงกำรเรียนคณิตศำสตร์ สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ มัธยมศึกษำ เขต 26 จึงได้จัดทำโครงกำรยกระดับ
ผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียนคณิตศำสตร์ สู่กำรพัฒนำคุณภำพผู้เรียน
2. วัตถุประสงค์
2.1 เพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียนคณิตศำสตร์ สู่กำรพัฒนำคุณภำพผู้เรียน
2.2 เพื่อส่งเสริมสมรรถนะครูในกำรจัดกำรเรียนรู้ที่นำไปสู่กำรยกระดับผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียน
คณิตศำสตร์
2.3 เพื่อนิเทศ ติดตำม สนับสนุนกำรกำรจัดกำรเรียนรู้กลุ่มคณิตศำสตร์
3. เป้าหมาย
เชิงปริมาณ
1. ผู้เรียนคณิตศำสตร์ทุกคนในสังกัด ได้รับกำรพัฒนำคุณภำพผู้เรียนสู่กำรยกระดับ
ผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียนคณิตศำสตร์
2. ร้อยละ 80 ของครูที่สอนคณิตศำสตร์ ทุกโรงเรียนในสังกัด สำมำรถจัดกิจกรรมกำรเรียนรู้ที่
นำไปสู่กำรยกระดับผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียนคณิตศำสตร์
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เชิงคุณภาพ
1. ผู้เรียนคณิตศำสตร์ทุกคนในสังกัด มีผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียนคณิตศำสตร์เพิ่มขึ้น
2. ครูที่สอนคณิตศำสตร์ทุกโรงเรียนในสังกัด สำมำรถจัดกิจกรรมกำรเรียนรู้ที่นำไปสู่กำร
ยกระดับผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียนคณิตศำสตร์ได้อย่ำงมีคุณภำพ
4. กิจกรรมและวิธีการดาเนินงาน
4.1 ลักษณะกิจกรรม
4.1.1 กำรประชุมปฏิบัติกำรจัดทำคู่มือแนวทำงกำรขับเคลื่อนกำรจัดกำรเรียนรู้ที่นำไปสู่กำร
ยกระดับผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียนคณิตศำสตร์
4.1.2 นิเทศ ติดตำม สนับสนุนกำรกำรจัดกำรเรียนรู้กลุ่มคณิตศำสตร์
4.2 กิจกรรมและการดาเนินงาน
กิจกรรม

ระยะเวลา

ผู้รับผิดชอบ

1. จัดทำโครงกำรฯ เสนอขออนุมัติ
2. จัดทำคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมกำร และหนังสือแจ้ง
โรงเรียน
3. ประชุมคณะทำงำน/วำงแผนปฏิบัติงำน
4. ดำเนินงำนประชุมปฏิบัติกำรฯ
กำรประชุมปฏิบัติกำรจัดทำคู่มือแนวทำงกำร
ขับเคลื่อนกำรจัดกำรเรียนรู้ที่นำไปสู่กำรยกระดับ
ผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียนคณิตศำสตร์
5. กิจกรรมกำรส่งเสริมและคัดเลือกครูเพื่อรับกำรยก
ย่องเชิดชูเกียรติกลุ่มสำระกำรเรียนรู้คณิตศำสตร์(Best
Practices)
6. นิเทศติดตำม ประเมินผล และรำยงำนผล

ธ.ค. 63
ม.ค. 64
เม.ย. 64

นำงเอมอร จันทนนตรีและ
คณะ

มิ.ย. 64

นำงเอมอร จันทนนตรีและ
คณะ

ก.ย. 64

นำงเอมอร จันทนนตรีและ
คณะ

มิ.ย. - ก.ย.
64

นำงเอมอร จันทนนตรีและ
คณะ

5. งบประมาณที่ใช้
งบประมำณ จำนวน 10,000.- บำท (หนึ่งหมื่นบำทถ้วน) ได้มำจำกงบพัฒนำ ของสำนักงำนเขต
พื้นที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต 26 ดังมีรำยละเอียดประกอบกำรใช้งบประมำณ ดังนี้
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ต่อ
กิจกรรม
กิจกรรมที่ 1 การประชุมปฏิบัติการจัดทา
คู่มือแนวทางการขับเคลื่อนการจัดการ
เรียนรู้ที่นาไปสู่การยกระดับผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนคณิตศำสตร์
มีเนื้อหำประกอบด้วย
1. กำรวิเครำะห์คะแนนสอบ O-NET
กลุ่มสำระกำรเรียนรู้คณิตศำสตร์ ปี
กำรศึกษำ 2558-2562 ของนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษำปีที่ 3 และมัธยมศึกษำปีที่ 6
เป็นรำยบุคคล
2. กำรวิเครำะห์มำตรฐำนกำรเรียนรู้ กลุ่ม
สำระกำรเรียนรูค้ ณิตศำสตร์จำกผลกำร
ทดสอบ O-NET ที่ต้องกำรพัฒนำนักเรียน
3. แนวทำงกำรจัดกิจกรรมกำรเรียนรู/้
เทคนิค เพื่อยกระดับผลกำรเรียนรู้
คณิตศำสตร์ จัดประชุม สัมมนำ คณะกรรมกำร
จำนวน 10 คน เป็นเวลำ 1 วัน
1.1 ค่ำอำหำรว่ำงและเครื่องดื่ม
จำนวน 2 มื้อ (30X10X2มื้อ)
1.2 ค่ำอำหำรกลำงวัน จำนวน 1 มื้อ
(100X10X1มื้อ)
1.3 ค่ำพำหนะคณะกรรมกำร (400X10 คน
X1 วัน)
รวม
กิจกรรมที่ 2 การนิเทศติดตามระดับชั้น
เรียน โรงเรียนในสังกัด

78

ค่า
ตอบ
แทน

งบประมาณ
ค่า
ใช้สอย

ค่าวัสดุ

รวม

ระยะเวลา
ดาเนินการ

ผู้รับผิดชอบ
นำงเอมอร
จันทนนตรี
และคณะ

ม.ค. –มี.ค.
64

-

600

-

600

-

1,000

-

1,000

4,000
-

5,600
-
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4,000
-

5,600
-

ก.ค.–ก.ย.
64

คณะ
ศึกษำนิเทศก์
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กิจกรรม
กิจกรรมที่ 3 การส่งเสริมและคัดเลือกครู
เพื่อรับการยกย่องเชิดชูเกียรติกลุ่มสาระ
การเรียนรู้คณิตศาสตร์(Best Practices)
กำรประชุมคณะกรรมกำร
(รวม 10 คน 1 วัน)
3.1 ค่ำอำหำรว่ำงและเครื่องดื่ม
จำนวน 2 มื้อ (30X10X2มื้อ)
3.2 ค่ำอำหำรกลำงวัน จำนวน 1 มื้อ
(100X10X1มื้อ)
3.3 ค่ำพำหนะคณะกรรมกำร (300X9คน
X1วัน)
3.4 ค่ำวัสดุ อุปกรณ์
รวม
4. นิเทศ กำกับ ติดตำมผลกำรดำเนินงำน
รำยงำนผลกำรดำเนินงำนพร้อมแนวกำรจัด
กิจกรรมกำรเรียนรู/้ เทคนิค
รวมทั้งสิ้น

หมายเหตุ สามารถถัวจ่ายทุกรายการ

ค่า
ตอบ
แทน

งบประมาณ
รวม

ค่า
ใช้สอย

ค่าวัสดุ

-

600

-

600

-

1,000

-

1,000

-

2,700

-

2,700

100
100

4,300

-

100
4,400

100

9,900

-

10,000

-

-

-

-

ระยะเวลา
ดาเนินการ

กันยำยน
2564

ผู้รับผิดชอบ

นำงเอมอร
จันทนนตรี
และคณะ

6. การประเมินผล
ตัวชี้วัดความสาเร็จ

วิธีการประเมิน

ผลผลิต (Outputs)
1. ผู้เรียนคณิตศำสตร์ทุกคนในสังกัด มีผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียน
-สอบถำม
คณิตศำสตร์เพิ่มขึ้น
-สังเกต
2. ครูที่สอนคณิตศำสตร์ทุกโรงเรียนในสังกัด สำมำรถจัดกิจกรรม
-ประเมิน
กำรเรียนรู้ที่นำไปสู่กำรยกระดับผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียนคณิตศำสตร์
ได้อย่ำงมีคุณภำพ
ผลลัพธ์ (Outcomes)
1. ผู้เรียนคณิตศำสตร์ทุกคนในสังกัด ได้รับกำรพัฒนำคุณภำพ
ผู้เรียนสู่กำรยกระดับผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียนคณิตศำสตร์
2. ร้อยละ 80 ของครูที่สอนคณิตศำสตร์ ทุกโรงเรียนในสังกัด
สำมำรถจัดกิจกรรมกำรเรียนรู้ที่นำไปสู่กำรยกระดับผลสัมฤทธิ์
ทำงกำรเรียนคณิตศำสตร์

-สอบถำม
-สังเกต
-ประเมิน

เครื่องมือ
-แบบสอบถำม
-แบบสังเกต
-แบบประเมิน

-แบบสอบถำม
-แบบสังเกต
-แบบประเมิน
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7. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
1. โรงเรียนในสังกัดดำเนินกำรตำมแนวทำงกำรขับเคลื่อนกำรจัดกำรเรียนรู้ที่นำไปสู่กำรยกระดับ
ผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียนคณิตศำสตร์
2. ครูที่สอนคณิตศำสตร์ทุกโรงเรียนในสังกัด สำมำรถจัดกิจกรรมกำรเรียนรู้ที่นำไปสู่กำร
ยกระดับผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียนคณิตศำสตร์ได้อย่ำงมีคุณภำพ
3. ผู้เรียนจำกทุกโรงเรียนในสังกัดมีผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียนคณิตศำสตร์เพิ่มขึ้น
**********************

80
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โครงการ

พัฒนำคุณภำพผู้เรียนทำงกำรคิดคำนวณ โดยชุดกิจกรรมกำรคิดเลขเร็วแบบอินเดีย
ระดับชั้นมัธยมศึกษำตอนต้น
กลุ่มภารกิจที่รับผิดชอบ นิเทศติดตำม และประเมินผลกำรจัดกำรศึกษำ
ผู้รับผิดชอบโครงการ นำงอรชุมำ ด้วงช้ำง
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ส่วนที่ 1 ควำมเชื่อมโยงควำมสอดคล้องกับแผน 3 ระดับตำมนัยของมติคณะรัฐมนตรี
เมื่อวันที่ 4 ธันวำคม 2560
1.1 ยุทธศาสตร์ชาติ (Z) (แผนระดับที่ 1)
1) ยุทธศำสตร์ชำติที่ 3 ด้ำนกำรพัฒนำและเสริมสร้ำงศักยภำพมนุษย์
(1) เป้ำหมำย คนไทยเป็นคนดีคนเก่งมีคุณภำพพร้อมสำหรับวิถีชีวิตในศตวรรษที่ 21
(2) ประเด็นยุทธศำสตร์ 4.3 ปฏิรูปกระบวนกำรเรียนรู้ที่ตอบสนองต่อกำรเปลี่ยนแปลงใน
ศตวรรษที่ 21
1.2 แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ(Y) (แผนระดับที่ 2)
1) แผนแม่บทภำยใต้ยุทธศำสตร์ชำติประเด็นที่ 12 กำรพัฒนำกำรเรียนรู้
(1) เป้ำหมำยระดับประเด็นของแผนแม่บทฯ (จ.2)
1. คนไทยมีกำรศึกษำที่มีคุณภำพตำมมำตรฐำนสำกลเพิ่มขึ้น มีทักษะที่จำเป็นของโลก
ศตวรรษที่ 21 สำมำรถในกำรแก้ปัญหำปรับตัวสื่อสำรและทำงำนร่วมกับผู้อื่นได้อย่ำงมีประสิทธิผล
เพิม่ ขึ้นมีนิสัยใฝ่เรียนรู้อย่ำงต่อเนื่องตลอดชีวิต
2. คนไทยได้รับกำรพัฒนำเต็มตำมศักยภำพตำมควำมถนัดและควำมสำมำรถของพหุปัญญำ
2) แผนย่อยของแม่บทฯ (จ.3)
12.1 กำรปฏิรูปกระบวนกำรเรียนรู้ที่ตอบสนองต่อกำรเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ 21
3) เป้ำหมำยระดับประเด็นของแผนแม่บทฯ (Y1)
เป้ำหมำยที่ 120101 คนไทยได้รับกำรศึกษำที่มีคุณภำพตำมมำตรฐำนมีทักษะกำรเรียนรู้และ
ทักษะที่จำเป็นของโลกศตวรรษที่ 21 สำมำรถเข้ำถึงกำรเรียนรู้อย่ำงต่อเนื่องตลอดชีวิตดีขึ้น
ตัวชี้วัดของแถมแม่บทประเด็น
1. คะแนน PISA ด้ำนกำรอ่ำนคณิตศำสตร์และวิทยำศำสตร์ (คะแนนเฉลี่ย)
2. อันดับขีดควำมสำมำรถในกำรแข่งขันของประเทศด้ำนกำรศึกษำ
1.3 แผนการปฏิรูปประเทศ (แผนระดับที่ 2)
1 ) เรื่อง/ประเด็นกำรปฏิรูป แผนกำรปฏิรูปประเทศด้ำนกำรศึกษำ(ประเด็นกำรปฏิรูปที่ 5
กำรปฏิรูปกำรจัดกำรเรียนกำรสอนเพื่อตอบสนองกำรเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ 21)
1.4 สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ สพฐ. ยุทธศำสตร์ที่ 2 ด้ำนกำรจัดกำรศึกษำเพื่อเพิ่มขีด
ควำมสำมำรถในกำรแข่งขัน และยุทธศำสตร์ที่ 1 กำรจัดกำรศึกษำเพื่อควำมมั่นคง
1.5 สอดคล้องกับมาตรฐาน สพม. 26 มำตรฐำนที่ 3 สัมฤทธิผลกำรบริหำรและกำรจัดกำรศึกษำ
ตัวบ่งชี้ที่ 3 ผู้เรียนระดับปฐมวัย และระดับกำรศึกษำขั้นพื้นฐำนมีคุณภำพตำมหลักสูตร
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1. หลักการและเหตุผล
คณิตศำสตร์มีบทบำทสำคัญยิ่งต่อกำรพัฒนำควำมคิดมนุษย์ ทำให้มนุษย์มีควำมคิดสร้ำงสรรค์
คิ ด อย่ ำ งมี เ หตุ ผ ล เป็ น ระบบ มี แ บบแผน สำมำรถวิ เ ครำะห์ ปั ญ หำหรื อ สถำนกำรณ์ ไ ด้ อ ย่ำ งถี่ถ้ว น
รอบคอบ ช่วยให้คำดกำรณ์ วำงแผน ตัดสินใจ แก้ปัญหำ และนำไปใช้ในชีวิตประจำวันได้อย่ำงถูกต้อง
เหมำะสม อีกทั้งยังเป็นเครื่องมือในกำรศึกษำศำสตร์อื่น ๆ คณิตศำสตร์จึงมีประโยชน์ต่อกำรดำเนินชีวิต
ช่วยพัฒนำคุณภำพชีวิตให้ดีขึ้น และสำมำรถอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้อย่ำงมีควำมสุข หัวใจสำคัญของกำรเรียน
คณิตศำสตร์ คือ มีควำมรู้และเข้ำใจ ในหลักกำร วิธีกำร ทฤษฎีที่เกี่ยวกับเนื้อหำนั้น ๆ จำกกำรตั้งใจฟัง
ครูผู้สอนศึกษำตำมตัวอย่ำงในหนังสือต่ำง ๆ กำรฟังหรืออ่ำนหำกมีข้อสงสัยหรือไม่เข้ำใจต้องถำมผู้รู้
ทันที มีควำมเข้ำใจในควำมคิดรวบยอดของเรื่องนั้น ๆ อย่ำงถ่องแท้ จนสำมำรถอธิบำย เขียน หรือ
ยกตัวอย่ำงได้ ดังนั้นในกำรเริ่มต้นเรียนคณิตศำสตร์จะต้องทำควำมเข้ำใจควำมคิดรวบยอดก่อน หำกไม่
เข้ำใจต้องศึกษำหรือถำมผู้รู้ให้เข้ำใจถ่องแท้ เพื่อนำไปใช้ในกำรแก้โจทย์ปัญหำคณิตศำสตร์ต่อไปมีทักษะ
กำรแก้ปัญหำ กำรนำควำมรู้ไปใช้ในชีวิตจริง กำรคิดอย่ำงมีเหตุผล กำรคิดคำนวณ กำรวัด กำรประมำณ
กำรอ่ำน และแปลผลข้อมูล กำรนำเสนอข้อมูล กำรทำนำย สิ่งที่สำคัญคือฝึกฝนทำแบบฝึกหัดหรือทำ
โจทย์คณิตศำสตร์มำก ๆ อย่ำงสม่ำเสมอ ซึ่งเป็นทักษะที่สำคัญมำก เพรำะหำกไม่มีกำรฝึกฝนก็จะไม่
สำมำรถเป็นคนเก่งคณิตศำสตร์ได้เลย และเมื่อฝึกฝนจนทำได้แล้วจะช่วยให้รู้สึกว่ำกำรเรียนคณิตศำสตร์
นั้นไม่ยำกอย่ำงที่คิด และจะเกิดควำมสนุกสนำนในกำรแก้ปัญหำโจทย์อีกด้วย มีควำมสำมำรถในกำร
วิเครำะห์และประยุ กต์ใช้ในชีวิตประจำวันจะเห็ นว่ำ คณิตศำสตร์มิใช่เป็นวิช ำที่เพียงให้ คิดค ำนวณ
เกี่ ย วกั บ ตั ว เลขเท่ ำ นั้ น แต่ ก ำรเรี ย นรู้ ค ณิ ต ศำสตร์จ ะต้ อ งให้ เ กิ ด คุ ณ สมบั ติซึ่ ง ถื อ เป็น ศั ก ยภำพทำง
คณิตศำสตร์ที่สำคัญ คือ ควำมสำมำรถในกำรสำรวจ ควำมสำมำรถในกำรคำดเดำ ควำมสำมำรถในกำร
ให้เหตุผล และควำมสำมำรถในกำรนำควำมรู้ไปใช้แก้ปัญหำได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ
ตำมที่ นำยกรัฐมนตรีกล่ำวถึงแนวคิดเทคนิคกำรคิดเลขเร็วแบบอินเดียว่ำ “คนอินเดียคิดเลขหลัก
แสน หลั กล้ ำนภำยในเวลำไม่กี่วิน ำที ” ในงำน “นำยกรัฐ มนตรีพบเพื่อนครู ” และมอบนโยบำยให้
สำนักงำน คณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำนดำเนินกำรลงสู่กำรปฏิบัติ ที่ศูนย์กำรประชุ ม IMPACT
เมืองทองธำนี จังหวัดนนทบุรี เทคนิคกำรคิดเลขเร็วแบบอินเดีย (เวทคณิต : Vedic Mathematics) มี
ที่มำจำกคัมภีร์ โบรำณในกำรคิดเลขเร็วซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของคัมภีร์พระเวทของอินเดีย ประกอบด้วยสูตร
16 สู ตร ที่เกี่ย วกับ กำรบวก ลบ คูณ หำร เป็น สู ตรเฉพำะช่ว ยให้ คิ ดลั ดขึ้น และจำก 16 สู ตรหลั ก
สำมำรถน ำมำผสมผสำนกั น และ ผนวกกั บ พื้ น ควำมรู้ ใ นด้ ำ นกำรคิ ด ค ำนวณได้ โดยได้ ด ำเนิ น กำร
ขับเคลื่อนเทคนิคกำรคิดเลขเร็ว แบบอินเดีย (เวทคณิต) ตำมนโยบำยของกระทรวงศึกษำธิกำร และเห็น
ควรให้มีกำรพัฒนำเทคนิคกำรคิดเลขเร็ว แบบอินเดีย (เวทคณิต) และกำรขยำยผลเทคนิคกำรคิดเลขเร็ว
แบบอินเดีย (เวทคณิต) ไปสู่กำรปฏิบัติระดับ สถำนศึกษำ
กระทรวงศึกษำธิกำรโดยสำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำนได้ดำเนินกำร กำหนด
นโยบำยสำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน ปีงบประมำณ พ.ศ. 2562 เพื่อเป็นกำรเตรียม
ควำมพร้ อมที่จ ะเข้ำ สู่ ยุ คของกำรเปลี่ ย นแปลงกำรจัดกำรศึกษำของประเทศครั้งส ำคัญที่จะพั ฒ นำ
ประชำกรในวัยเรี ยนทุกคนและทุกกลุ่ มเป้ำหมำย ซึ่งมีนโยบำยในกำรพัฒนำคุณภำพผู้เรียนมุ่ งเน้น
พัฒนำประชำกรวัยเรียนทุกคนและทุกกลุ่มเป้ำหมำย โดย มีประเด็นกลยุทธ์เกี่ยวกับพัฒนำคุณภำพของ
ผู้ เ รี ย น ให้ มี ทั ก ษะกำรเรี ย นรู้ ใ นศตวรรษที่ 21 มี ค วำมเป็ น เลิ ศ ด้ ำ นวิ ช ำกำร น ำไปสู่ ก ำรสร้ ำ งขี ด
ควำมสำมำรถในกำรแข่งขัน และกำรพัฒนำคุณภำพผู้เรียนที่มีควำมต้องกำรจำเป็นพิเศษ ในด้ำนผู้เรียน
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เกี่ยวกับตัวชี้วัด 3 ร้อยละของผู้เรียนที่อ่ำนออก เขียนได้ คิดเลขเป็น และมีนิสัยรักกำรอ่ำน และตัวชี้วัด
ที่ 6 ร้อยละของผู้เรียนที่ผ่ำนกำรประเมินสมรรถนะที่จำเป็นด้ำนกำรรู้เรื่องคณิตศำสตร์ (Mathematical
Literacy)
จำกนโยบำยในกำรพัฒนำคุณภำพผู้เรียนของกระทรวงศึกษำธิกำรโดยสำนักงำนคณะกรรมกำร
กำรศึกษำขั้นพื้นฐำน นั้น สอดคล้องกับนโยบำยของสำนักงำนเขตพื้นที่ กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต 26
ในเรื่องของกำร ส่งเสริมกำรเรียนรู้เพื่อพัฒนำกระบวนกำรคิดของนักเรียนและยกระดับผลสั ม ฤทธิ์
ทำงกำรเรียนและ O-NET สู่ TOP 20 และกำรยกระดับผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียนเป็นภำรกิจที่สำคัญ
ที่สุดของสถำนศึกษำซึ่งสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำมีบทบำทหลักในกำรสนับสนุน ส่งเสริม
ให้โรงเรียนได้ดำเนินกำรเพื่อพัฒนำนักเรียนทุกคนให้มีคุณภำพตำมเป้ำหมำยของหลักสูตร กำรกระตุ้น
ส่งเสริมให้สถำนศึกษำเร่งรัดพัฒนำคุณภำพผู้เรียนสู่กำรยกระดับผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียนคณิตศำสตร์
ของสถำนศึกษำ กำรพัฒนำครูผู้สอนคณิตศำสตร์ ให้มีควำมสำมำรถในกำรฝึกให้ผู้เรียนคิดเลขเร็วแบบ
อินเดีย (เวทคณิต) กำรประกวดผลงำนที่ประสบผลสำเร็จด้ำนกำรพัฒนำทักษะกำรคิดคำนวณ/แก้
โจทย์ปัญหำคณิตศำสตร์ และกำรแข่งขันควำมสำมำรถทำงคณิตศำสตร์ของนักเรียน เป็นปัจจัยในกำร
สนับสนุน ส่งเสริมให้ครูผู้สอนคณิตศำสตร์ พัฒนำคุณภำพกำรจัดกำรเรียนรู้คณิตศำสตร์
สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต 26 ตระหนักถึงควำมสำคัญในกำรพัฒนำครูผู้สอน
คณิตศำสตร์ให้มีควำมสำมำรถในกำรฝึ กให้ผู้ เรียนคิดเลขเร็ว แบบอินเดีย (เวทคณิต) กำรประกวด
ผลงำนที่ประสบผลสำเร็จด้ำนกำรพัฒนำทักษะกำรคิดคำนวณ/แก้โจทย์ปัญหำคณิตศำสตร์ และกำร
แข่งขันควำมสำมำรถทำงคณิตศำสตร์ ของนั กเรียน เป็นปัจจัยในกำรสนับสนุน ส่งเสริมให้ครูผู้ ส อน
คณิตศำสตร์ พัฒนำคุณภำพกำรจัดกำรเรียนรู้คณิตศำสตร์ จึงได้จัดทำโครงกำรพัฒนำคุณภำพผู้เรียน
ทำงกำรคิดคำนวณ โดย ชุดกิจกรรมกำรคิดเลขเร็วแบบอินเดีย ระดับชั้นมัธยมศึกษำตอนต้น
2. วัตถุประสงค์
2.1 เพื่อพัฒนำชุดกิจกรรมชุดกิจกรรมกำรคิดเลขเร็วแบบอินเดีย กลุ่มสำระกำรเรียนรู้คณิตศำสตร์
ระดับชั้นมัธยมศึกษำตอนต้น
2.2 เพื่อนิ เทศ ติดตำม กำรเรี ย นรู้ คณิตศำสตร์ ระดับชั้นมัธ ยมศึก ษำตอนต้น ด้ว ยชุดกิจกรรม
กำรคิดเลขเร็วแบบอินเดีย
2.3 เพื่อพัฒนำกำรจัดกำรเรียนรู้ของครูผู้สอนคณิตศำสตร์สู่กำรยกระดับผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียน
โดยเทคนิคกำรคิดเลขเร็วแบบอินเดีย (เวทคณิต)
3. เป้าหมาย
3.1 เชิงปริมาณ
1) ครูผู้สอนรำยวิชำคณิตศำสตร์ระดับมัธยมศึกษำตอนต้น ได้เข้ำร่วมจัดทำชุดกิจกรรม กำรคิด
เลขเร็วแบบอินเดีย จำนวน 35 คนและศึกษำนิเทศก์ 15 คน รวม 50 คน
2) กิจกรรม นิเทศ ติดตำม กำรเรียนรู้รำยวิชำคณิตศำสตร์ ระดับชั้นมัธยมศึกษำตอนต้น ที่ใช้ชุด
กิจกรรมกำรคิดเลขเร็วแบบอินเดีย 2 ครั้ง/ภำคเรียน
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3.2 เชิงคุณภาพ
1) ครูสำมำรถพัฒนำกำรเรียนรู้คณิตศำสตร์ ระดับชั้นมัธยมศึกษำตอนต้น ในด้ำนทักษะกำรคิด
คำนวณอย่ำงมีคุณภำพ
2) ครู มีนวัตกรรม ชุดกิจกรรมกำรคิดเลขเร็ว แบบอิน เดีย กลุ่ มสำระกำรเรียนรู้คณิตศำสตร์
ระดับมัธยมศึกษำตอนต้น
3) ครู มีควำมพึงพอใจในกำรเรี ย นรู้ ค ณิตศำสตร์ ด้ว ยชุดกิจ กรรมกำรคิ ดเลขเร็ว แบบอิ น เดี ย
และพัฒนำตนเองสำมำรถเข้ำร่วมกำรแข่งขันระดับชำติได้
4. กิจกรรมและวิธีการดาเนินงาน
ที่

กิจกรรม

ระยะเวลา

ผู้รับผิดชอบ

1

จัดทำโครงกำรฯ เสนอขออนุมัติ

ธันวำคม 2563

2

ทำคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมกำร และหนังสือแจ้ง
โรงเรียน

มกรำคม 2564

นำงอรชุมำ ด้วง
ช้ำงและคณะ
ศึกษำนิเทศก์

3

ประชุมเตรียมกำรสร้ำงชุดกิจกรรมกำรคิดเลขเร็ว
แบบอินเดีย/ปฏิทินงำน/กรรมกำร

มีนำคม 2564

4

สร้ำงชุดกิจกรรมกำรคิดเลขเร็วแบบอินเดีย
ระดับชั้นมัธยมศึกษำตอนต้น โดยครูคณิตศำสตร์
ระดับมัธยมศึกษำตอนต้น

มีนำคม –
พฤษภำคม 2564

5

กิจกรรม นิเทศ ติดตำม กำรเรียนรู้รำยวิชำ
คณิตศำสตร์ ระดับชั้นมัธยมศึกษำตอนต้น ที่ใช้ชุด
กิจกรรมกำรคิดเลขเร็วแบบอินเดีย

6

ประเมินผล และรำยงำนผล

นำงอรชุมำ ด้วง
ช้ำง และคณะ
ศึกษำนิเทศก์

มิถุนำยน- กรกฎำคม
นำงอรชุมำ ด้วง
2564
ช้ำง และคณะ
ศึกษำนิเทศก์
สิงหำคม - กันยำยน
2564

นำงอรชุมำ ด้วง
ช้ำง และคณะ
ศึกษำนิเทศก์

5. งบประมาณที่ใช้
งบประมำณ จำนวน 10,000.- บำท ( -หนึ่งหมื่นบำทถ้วน-) ) ได้มำจำกงบพัฒนำของสำนักงำนเขต
พื้นที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต 26 ดังมีรำยละเอียดประกอบกำรใช้งบประมำณ ดังนี้
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กิจกรรม/รำยละเอียด
กิจกรรมที่ 1 ประชุมคณะทำงำน/
วำงแผนปฏิบัติงำน
1. ค่ำอำหำรว่ำงและเครื่องดื่ม
15 คน  30บ.  2 มื้อ
2. อำหำรกลำงวัน
15 คน  100บ.  1 มื้อ
รวมกิจกรรมที่ 1

งบประมำณ
ค่ำตอบ ค่ำใช้
ค่ำวัสดุ
แทน
สอย

รวม

900

900

1,500

1,500

2,400

2,400

2,100
3,500

นำงอรชุมำ
ด้วงช้ำง และ
2,100 มี.ค. –
คณะ
พ.ค. 2564 ศึกษำนิเทศก์
3,500

5,600

5,600

กิจกรรมที่ 2 สร้ำงชุดกิจกรรม
กำรคิดเลขเร็วแบบอินเดีย
ระดับชั้นมัธยมศึกษำตอนต้น โดย
ครูคณิตศำสตร์ระดับมัธยมศึกษำ
ตอนต้น(ครูคณิตศำสตร์ระดับ
มัธยมศึกษำตอนต้น 20 คน
คณะทำงำน 15 คน)
1. ค่ำอำหำรว่ำงและเครื่องดื่ม
35 คน  30บ.  2 มื้อ
2. อำหำรกลำงวัน
35 คน  100บ.  1 มื้อ
รวมกิจกรรมที่ 2
กิจกรรมที่ 3 นิเทศ ติดตำม กำร
เรียนรู้รำยวิชำคณิตศำสตร์
ระดับชั้นมัธยมศึกษำตอนต้น ที่ใช้
ชุดกิจกรรมกำรคิดเลขเร็วแบบ
อินเดีย
รวมกิจกรรมที่ 3

-

สรุป รำยงำนผลกำรดำเนินงำน
รวมทั้งสิ้น

8,000

-

-

2,000

2,000

ระยะเวลำ
ดำเนินกำร

ม.ค. –
มี.ค. 64

มิ.ย.- ก.ค.
64

ผู้รับผิดชอบ

นำงอรชุมำ
ด้วงช้ำง และ
คณะ
ศึกษำนิเทศก์

นำงอรชุมำ
ด้วงช้ำง และ
คณะ
ศึกษำนิเทศก์

2,000 10,000

หมายเหตุ สำมำรถถัวจ่ำยได้ทุกรำยกำร
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6. การประเมินผล
ตัวชี้วัดควำมสำเร็จ
1. เขตพื้นที่ได้นวัตกรรมพัฒนำครู ชุดกิจกรรมกำรคิดเลขเร็วแบบ
อินเดีย ระดับชั้นมัธยมศึกษำตอนต้น
2. ร้อยละของครูกลุ่มเป้ำหมำยสำมำรถพัฒนำนวัตกรรมชุดกิจกรรม
กำรคิดเลขเร็วแบบอินเดีย ระดับชั้นมัธยมศึกษำตอนต้น
3. ควำมพึงใจในกำรใช้ชุดกิจกรรมของครูคณิตศำสตร์ กำรใช้
นวัตกรรมชุดกิจกรรมกำรคิดเลขเร็วแบบอินเดีย ระดับชั้นมัธยมศึกษำ
ตอนต้น

วิธีกำรประเมิน
-ตรวจชิ้นงำน

เครื่องมือที่ใช้
-แบบประเมิน

-ตรวจชิ้นงำน

-แบบประเมิน

-กำรประเมินกำร -แบบประเมิน
จัดกิจกรรม

7. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
7.1 ครูผู้สอนของโรงเรียนในสังกัดทุกโรงเรียน ดำเนินกำรเร่งรัดพัฒนำคุณภำพผู้เรียนสู่กำรยกระดับ
ผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียน
7.2 ผู้เรียนได้รับกำรพัฒนำควำมสำมำรถทำงคณิตศำสตร์ที่สอดคล้องกับควำมแตกต่ำงของนักเรียน
อย่ำงเต็มศักยภำพ
7.4 ครูได้นวัตกรรมชุดกิจกรรมกำรคิดเลขเร็วแบบอินเดีย ระดับชั้นมัธยมศึกษำตอนต้น
7.5 ครูและโรงเรียนได้แนวทำงจำกชุดกิจกรรมกำรคิดเลขเร็ว แบบอินเดีย ระดับชั้นมัธยมศึกษำ
ตอนต้นในกำรพัฒนำผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียนรำยวิชำอื่น
7.6. นักเรียนได้รับกำรฝึกทำงคณิตศำสตร์ ที่หลำกหลำย และมีผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียนสูงขึ้น
7.7 ผู้ปกครอง และชุมชนให้ควำมเชื่อมั่นในกำรจัดกำรศึกษำอย่ำงมีคุณภำพของโรงเรียน
**********************
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โครงการการ
รับนักเรียนประจำปีกำรศึกษำ 2564
ยุทธศาสตร์ชาติข้อ
3 กำรพัฒนำและเสริมสร้ำงศักยภำพทรัพยำกรมนุษย์
แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ข้อ 11 กำรพัฒนำศักยภำพคนตลอดช่วงชีวิต
แผนการปฏิรูปประเทศข้อ
ข้อ 1 ข้อ 3 และข้อ 5
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ข้อที่ 1 และ ข้อที่ 2
สนองนโยบาย สพฐ.
ด้ำนโอกำส
จุดเน้น สพม.26
4. ด้ำนกำรให้บริกำรสู่ควำมเป็นเลิศ (Service mind)
ระยะเวลาดาเนินการ
ตุลำคม 2563 – มิถุนำยน 2564
1. หลักการและเหตุผล
ส ำนัก งำนคณะกรรมกำรกำรศึ ก ษำขั ้น พื้ น ฐำน ได้ ป ระกำศนโยบำยและแนวปฏิ บ ั ติ
เกี่ย วกับ กำรรับ นัก เรีย น สัง กัด สำนัก งำนคณะกรรมกำรกำรศึก ษำขั้น พื้น ฐำน ปีก ำรศึก ษำ 2563
เพื ่อ ให้ส ำนัก งำนเขตพื ้น ที ่ ก ำรศึ ก ษำและสถำนศึ ก ษำถื อ ปฏิบ ั ต ิ แ ละใช้ เ ป็ น แนวทำงในกำร
ดำเนิน งำนกำรรั บ นั ก เรีย น โดยกำหนดให้มี ก ำรจั ด ตั้ง ศูน ย์ป ระสำนงำนกำรรับ นั ก เรี ย น เพื่ อ
อำนวยควำมสะดวก ช่ว ยเหลื อ ประสำนงำน รับเรื่องร้ องทุ ก ข์ ข้อเสนอแนะแก่ผู้ ป กครอง มีก ำร
ประชำสัม พัน ธ์ ด้ว ยกระบวนกำรที่ห ลำกหลำย มีก ำรเปิด รั้ว เยี่ย มชมโรงเรีย น ( Open house)
เพื่อ ให้ผู้ป กครอง นัก เรีย น และประชำชนที่ส นใจจะส่ง บุต รหลำนเข้ำ เรีย นได้มีโ อกำสเยี่ย มชม
โรงเรีย น รวมถึง กำหนดให้ทุก โรงเรีย นบั น ทึ ก ข้ อ มูล กำรรับ นั ก เรีย น ประจำปีก ำรศึก ษำ 2563
ตำมที่สำนัก งำนคณะกรรมกำรกำรศึก ษำขั้น พื้น ฐำนกำหนด พร้อ มทั้ง รำยงำนผลกำรดำเนิน งำน
กำรรั บนั กเรี ย นให้ สำนั กงำนคณะกรรมกำรกำรศึ กษำขั้น พื้นฐำนทรำบด้ว ย
ดังนั้ น เพื่อให้ ก ำรดำเนิ น งำนกำรรับ นั ก เรี ย นของสำนั ก งำนเขตพื้ น ที่ ก ำรศึ ก ษำมัธ ยมศึ ก ษำ
เขต 26 และสถำนศึก ษำประสบควำมส ำเร็จ และเป็น กำรสนอง นโยบำยที ่ 2 ด้ำ นกำรจัด
กำรศึก ษำเพื่อ เพิ่ม ควำมสำมำรถในกำรแข่ ง ขัน ของประเ ทศ ส ำนัก งำนเขตพื้น ที่ก ำรศึ ก ษำ
มัธ ยมศึกษำ เขต 26 จึ งได้จัดทำโครงกำรกำรรั บนัก เรียน ประจำปีกำรศึกษำ 2564 ขึ้น
2. วัตถุประสงค์
2.1 เพื่อจัดทำนโยบำยและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับกำรรับนักเรียน ปีกำรศึกษำ 2563
2.2 เพื่อส่งเสริมกำรประชำสัมพันธ์กำรรับนักเรียน ประจำปีกำรศึกษำ 2563
2.3 เพื่อจัดตั้งศูนย์ประสำนงำนกำรรับนักเรียนของสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต 26
2.4 เพื่อส่งเสริมสนับสนุนให้โรงเรียนมีข้อมูลสำรสนเทศเกี่ยวกับกำรรับนักเรียนที่เป็นปัจจุบัน
2.5 เพื่อส่งเสริมสนับสนุนให้ผู้รับผิดชอบกำรรับนักเรียนมีควำมรู้ ควำมเข้ำใจในกำรดำเนินกำรรำยงำน
กำรรับนักเรียน ตำมที่สำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำนกำหนด
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3. เป้าหมาย
3.1 เป้าหมายเชิงปริมาณ
3.1.1 สถำนศึกษำทุกแห่งมีข้อมูลสำรสนเทศเกี่ยวกับกำรรับนักเรียน
3.1.2 ครูผู้รับผิดชอบงำนกำรรับนักเรียนทุกโรงเรียน สำมำรถรำยงำนข้อมูลกำรรับนักเรียนได้
3.2 เป้าหมายเชิงคุณภาพ
3.2.1 สถำนศึกษำมีกำรจัดระบบกำรรำยงำนข้อมูลกำรรับนักเรียนได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ ข้อมูล
เป็นปัจจุบันและครบถ้วน
3.2.2 สถำนศึกษำมีบุคลำกรดำเนินงำนระบบกำรรำยงำนข้อมูลกำรรับนักเรียนที่มีคุณภำพ
3.2.3 นักเรียน ผู้ปกครอง และประชำชนทั่วไป ทรำบข้อมูลรำยละเอียดเกี่ยวกับกำรรับนักเรียน
ประจำปีกำรศึกษำ 2563
4. กิจกรรมและการดาเนินงาน
ที่

88

กิจกรรม

ระยะเวลาดาเนินการ

ผู้รับผิดชอบ

1. แจ้งนโยบำยและแนวปฏิบัติกำรรับนักเรียน
ของสำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้น
พื้นฐำน ปีกำรศึกษำ 2563

ต.ค.-ธ.ค. 2563

สพม.26

2. ประชุมคณะกรรมกำรพิจำรณำร่ำงนโยบำย
และแนวปฏิบัติกำรรับนักเรียนของสำนักงำน
เขตพื้นที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต 26

ม.ค. 2564

สพม.26

3. ประชุมคณะกรรมกำรดำเนินงำนกำรรับ
นักเรียน ประจำปีกำรศึกษำ 2563

ม.ค.-ก.พ. 2564

สพม.26

4. ประชำสัมพันธ์กำรรับนักเรียน ประจำปี
กำรศึกษำ 2563 และส่งเสริมสนับสนุนให้
โรงเรียนในสังกัด จัดกิจกรรมเปิดรั้วเยี่ยมชม
โรงเรียน (Open house)

พ.ย. 2563-มี.ค.
2564

สพม.26/โรงเรียน

6. จัดตั้งศูนย์ประสำนงำนกำรรับนักเรียนของ
สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต
26 เพื่อปฏิบัติงำนด้ำนกำรประสำนงำนกำรรับ
นักเรียน ประจำปีกำรศึกษำ 2563

ธ.ค. 2563-ก.พ.
2564

สพม.26

7. ประชุมเชิงปฏิบัติกำรกำรรำยงำนผลกำรรับ
นักเรียน เพื่อให้โรงเรียนในสังกัดสำมำรถ
ดำเนินกำรรำยงำนผลกำรรับนักเรียนได้ทัน
ตำมกำหนดเวลำ

ม.ค.-ก.พ. 2564

สพม.26

แผนปฏิบัติการ ประจำ�ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

89

8. ติดตำม ตรวจเยี่ยม และประเมินผลกำร
ดำเนินงำนกำรรับนักเรียนของโรงเรียนใน
สังกัด

มี.ค. 2564-เม.ย.
2564

สพม.26 /
สหวิทยำเขต 1-6

9. สรุป/รำยงำนผลกำรรับนักเรียนให้หน่วยงำนที่
เกี่ยวข้องทรำบ

พ.ค. 2564-มิ.ย.
2564

สพม.26

5. งบประมาณ
งบประมำณ จำนวน 30,000 บำท (สำมหมื่นบำทถ้วน) รำยละเอียดประกอบกำรใช้จ่ำย ดังนี้
(หมายเหตุ ขอรับจัดสรรจำก สพม.26 10,000 บำท และได้รับจัดสรรจำก สพฐ. 20,000 บำท)
จาแนกตามหมวดรายจ่าย
ที่
รายการ
งบ
ค่าตอบแทน ค่าใช้ ค่าวัสดุ
สอย
ประมาณ
1. ประชุมคณะทำงำนจัดทำร่ำงนโยบำยและแนว
800
300
500
ปฏิบัติกำรรับนักเรียนของสำนักงำนเขตพื้นที่
กำรศึกษำ ัธยมศึ
มั
กษำ เขต 26
2. ประชุมคณะกรรมกำรรับนักเรียนระดับเขต
4,000
3,000
1,000
พื้นที่กำรศึกษำ
3. ประชุมเชิงปฏิบัติกำรกำรรำยงำนผลกำรรับ
9,200
7,200
2,000
นักเรียน เพื่อให้โรงเรียนในสังกัดสำมำรถ
ดำเนินกำรรำยงำนผลกำรรับนักเรียนได้ทันตำม
กำหนดเวลำ
4. จัดทำเอกสำร/ข้อมูลประกอบกำรประชุม
6,000
4,000
2,000
สรุปและรำยงำนผลกำรรับนักเรียน ตำมปฏิทิน
สพฐ. โดยผ่ำนระบบของ สพฐ.
5. ติดตำม และตรวจเยี่ยมติดตำมกำรรับนักเรียน
8,000
8,000
ของโรงเรียนในสังกัด
6. จัดทำเอกสำรสรุป/รำยงำนผลกำรรับนักเรียน
2,000
2,000
ให้หน่วยงำนที่เกี่ยวข้องทรำบ
30,000
รวมทั้งสิ้น
4,000
18,500 7,500
หมายเหตุ ขอถัวจ่ำยทุกรำยกำร
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6. แผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่าย เงินงบประมำณที่ดำเนินกำร 30,000 บำท
แผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณ
แผนการปฏิบัติงาน
ไตรมาสที่ ไตรมาสที่ ไตรมาสที่ ไตรมาสที่
(กิจกรรม)
1/2564
2/2564 3/2564 4/2564
1. ประชุมคณะทำงำนจัดทำ
800
ร่ำงนโยบำยและแนว
ปฏิบัติกำรรับนักเรียนของ
สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ
ัธยมศึ
มั
กษำ เขต 26
2.ประชุมคณะกรรมกำรรับ
4,000
นักเรียนระดับเขตพื้นที่
กำรศึกษำ
3.ประชุมเชิงปฏิบัติกำรกำร
9,200
รำยงำนผลกำรรับนักเรียน
เพื่อให้โรงเรียนในสังกัด
สำมำรถดำเนินกำรรำยงำนผล
กำรรับนักเรียนได้ทันตำม
กำหนดเวลำ
4.จัดทำเอกสำร/ข้อมูล
6,000
ประกอบกำรประชุม สรุปและ
รำยงำนผลกำรรับนักเรียน
ตำมปฏิทิน สพฐ. โดยผ่ำน
ระบบของ สพฐ.
5.ติดตำม และตรวจเยี่ยม
8,000
ติดตำมกำรรับนักเรียนของ
โรงเรียนในสังกัด
6. จัดทำเอกสำรสรุป/รำยงำน
2,000
ผลกำรรับนักเรียนให้หน่วยงำน
ที่เกี่ยวข้องทรำบ
7. กลุ่มเป้าหมายที่ได้รับผลประโยชน์
โรงเรียนในสังกัดสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต 26
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รวม
800

4,000

9,200

6,000

8,000

2,000
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8. การประเมินผล

เครื่องมือที่ใช้วัด
วิธีวัดและ
ประเมินผล
และประเมินผล
1. ร้อยละ 100 ของสถำนศึกษำในสังกัดมีข้อมูลสำรสนเทศ - ตรวจสอบข้อมูล - แบบรำยงำน
เกี่ยวกับกำรรับนักเรียน
- ติดตำม
- แบบติดตำม
2. มีกำรรำยงำนผลกำรรับนักเรียนข้อมูลปัจจุบันทัน
ประเมินผล
กำหนดเวลำมีประสิทธิภำพคิดเป็นร้อยละ 100
3. สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต 26
มีข้อมูล สำรสนเทศเกี่ย วกับ กำรรั บนักเรี ยนเป็นปัจจุบัน
คิดเป็นร้อยละ 100
9. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
9.1 โรงเรียนดำเนินกำรตำมแนวปฏิบัติและนโยบำยกำรรับนักเรียนของสำนักงำนคณะกรรมกำร
กำรศึกษำขั้นพื้นฐำน สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต 26
9.2 โรงเรียนในสังกัดมีข้อมูลสำรสนเทศ ที่เป็นปัจจุบัน สำมำรถตรวจสอบได้
9.3 โรงเรียนในสังกัดรำยงำนผลกำรรับนักเรียน ทันตำมกำหนดเวลำ
9.4 สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต 26 มีข้อมูลสำรสนเทศกำรรับนักเรียนที่เป็น
ปัจจุบัน สำมำรถตรวจสอบได้
**********************
ตัวบ่งชี้สภาพความสาเร็จ
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โครงการ
ส่งเสริมและกระจำยโอกำสให้นักเรียนได้รับทุนกำรศึกษำ ปี 2564
สอดคล้องกับ ยุทธศาสตร์ชาติข้อ 4 กำรสร้ำงโอกำสและควำมเสมอภำคและเท่ำเทียมทำงกำรศึกษำ
แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ 17 ควำมเสมอภำคและหลักประกันทำงสังคม
แผนการปฏิรูปประเทศ ด้านการศึกษาข้อที่ 3 เพื่อลดควำมเหลื่อมล้ำทำงด้ำนกำรศึกษำ
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ข้อที่ 2 กำรสร้ำงควำมเป็นธรรมลดควำมเหลื่อมล้ำในสังคม
ให้ควำมสำคัญกับ กำรดำเนินกำรยกระดับคุณภำพบริกำรทำงสังคมให้ทั่วถึง
โดยเฉพำะอย่ำงยิ่งด้ำน กำรศึกษำและสำธำรณสุข รวมทั้งกำรปิดช่องว่ำงกำร
คุ้มครองทำงสังคมในประเทศไทย ซึ่งเป็นกำรดำเนินงำนต่อเนื่องจำกที่ได้ขับเคลื่อน
และผลักดันในช่วงแผนพัฒนำเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ ฉบับที่ 11
สนองนโยบาย สพฐ. ที่ ด้ำนโอกำส
กลุ่มที่รับผิดชอบ
กลุ่มส่งเสริมกำรจัดกำรศึกษำ
ผู้รับผิดชอบ
นำงสำวธิดำรัตน์ พลศรี และบุคลำกรกลุ่มส่งเสริมกำรจัดกำรศึกษำ
ระยะเวลาที่ดาเนินการ ตุลำคม 2563 - กันยำยน 2564
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
1. หลักการและเหตุผล
ด้วยสำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำนได้มีนโยบำยกำรสร้ำงโอกำสในกำรเข้ำถึง
บริกำรกำรศึกษำที่มีคุณภำพและมีมำรตฐำนและกำรลดควำมเหลื่อมล้ำทำงกำรศึกษำ เน้นกำรสร้ำง
โอกำสให้เด็กวัยเรียน และผู้เรียนทุกคนเข้ำถึงบริกำรกำรศึกษำที่มีคุณภำพ ที่เป็นมำตรฐำนเสมอกัน ไม่
ว่ำผู้เรียนจะยำก ดี มี จน จะอยู่ในพื้นที่ใดของประเทศ อยู่ในชุมชนเมื อง พื้นที่ห่ำงไกลทุรกันดำร หรือ
กลุ่มเป้ำหมำยที่ต้องกำรกำรดูแลเป็น พิเศษ เพื่อลดควำมเหลื่อมล้ำทำงกำรศึกษำของประเทศ โดย
สนับสนุนให้สถำนศึกษำจัดกำรศึกษำเพื่อให้บรรลุเป้ำหมำยโลกเพื่อกำรพัฒนำอย่ำงยั่งยืน (Global
Goals for Sustainable Development) สร้ ำงกลไกควำมร่ ว มมือของภำคส่ ว นต่ ำง ๆ ในทุกระดั บ
ตั้งแต่ระดับองค์กรปกครองท้องถิ่นหรือตำบล ระดับอำเภอ ระดับจังหวัด ระดับภูมิภำค และส่วนกลำง
สร้ำงมำตรฐำนสถำนศึกษำตำมบริบทของพื้นที่ จัดสรรงบประมำณแผ่นดินเพื่อสนับสนุนให้เด็กวัยเรียน
ทุกคนตั้งแต่ระดับปฐมวัย ประถมศึกษำและมัธยมศึ กษำอย่ำงเพียงพอ และเหมำะสม สอดคล้องกับ
สภำพข้อเท็จจริง โดยคำนึงถึงควำมจำเป็นตำมสภำพพื้นที่ภูมิศำสตร์ สภำพทำงเศรษฐกิจ และที่ตั้งของ
สถำนศึกษำ จัดหำทุนกำรศึกษำเพิ่มเติมเพื่อช่วยเหลือผู้ขำดแคลนทุนทรัพย์ เพื่อลดควำมเหลื่อมล้ำ
ทำงกำรศึกษำ จัดสรรงบประมำณและทรัพยำกรทำงกำรศึกษำอื่นเป็นพิเศษให้เหมำะสม สอดคล้องกับ
ควำมต้องกำรจำเป็ นในกำรจั ดกำรศึกษำสำหรับ ผู้เรียนที่มีควำมต้องกำรจำเป็นพิเศษ และจัดสรร
งบประมำณเป็นค่ำใช้จ่ำยในกำรดำเนินกำรและงบลงทุนให้สถำนศึกษำตำมควำมจำเป็น ตลอดจนนำ
เทคโนโลยีดิจิทัล (Digital Technology) มำใช้เป็นเครื่องมือในกำรเรียนรู้ของผู้เรียน เพื่อให้ผู้เรี ยน
สำมำรถใช้เป็นเครื่องมือในกำรพัฒนำตนเองอย่ำงต่อเนื่องตลอดชีวิตรวมถึงพัฒนำระบบกำรติดตำม
สนับสนุนและประเมินผลเพื่อสร้ำงหลักประกันสิทธิกำรได้รับกำรศึกษำ ที่มีคุณภำพของประชำชนด้วย
ในทุกปีกำรศึกษำ จะมีหน่วยงำนทั้งภำครัฐ เอกชน องค์กร มูลนิธิ หรือ หน่วยงำนต่ำง ๆ ประสำนขอ
ควำมร่ว มมือ ในกำรคัด เลือ กนัก เรีย นรับ เงิน ทุน กำรศึก ษำ หรือ เป็น ตัว แทนหน่ว ยงำนเข้ำ รับ กำร
คัด เลือ กให้รับ เงินทุนกำรศึก ษำ จึง ได้จัด ทำโครงกำรส่ง เสริม และกระจำยโอกำสให้นักเรียนได้รับ
ทุน กำรศึกษำ ปี 2564 เพื่อ ให้นัก เรียนและโรงเรียนกลุ่ม เป้ำหมำยในสัง กัดได้รับโอกำสให้เข้ำถึง
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บริกำรด้ำนทุนกำรศึกษำ และเพื่อให้มีห ลักเกณฑ์, แนวทำงปฏิบัติ ในขอรับ ทุน กำรศึกษำเป็น ของ
สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต 26 เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนที่ขำดแคลนทุนทรัพย์ด้ำน
กำรศึก ษำได้รับ กำรดูแลด้ำ นทุน กำรศึกษำ เพื่อ เป็น กำรส่ง เสริม ให้นัก เรีย นที่ข ำดแคลนทุน ทรัพย์
ด้ำนกำรศึกษำตลอดจนขำดแคลนโอกำสได้รับกำรดูแล เข้ำถึงและได้รับทุนกำรศึกษำพระรำชทำน
โครงกำรทุนเฉลิม รำชกุม ำรี และเพื่อ เป็น กำรส่งเสริม ให้นัก เรีย นที่มีค วำมรู้ ควำมสำมำรถ และมี
ศักยภำพให้ได้รับทุ นกำรศึกษำพระรำชทำน ม.ท.ศ.(รัชกำลที่ 10)
2. วัตถุประสงค์
2.1 เพื่อให้นักเรียนกลุ่มเป้ำหมำยในสังกัดได้รับโอกำสให้เข้ำถึงบริกำรด้ำนทุนกำรศึกษำ
2.2 เพื่อให้มีหลักเกณฑ์, แนวทำงปฏิบัติ ในกำรส่งเสริมให้นักเรียนและโรงเรียนได้รับโอกำสให้เข้ำถึง
บริ กำรด้ำนทุนกำรศึกษำ เป็นของส ำนั กงำนเขตพื้น ที่กำรศึกษำมัธ ยมศึกษำ เขต 26 และโรงเรียน
สำมำรถนำไปใช้ได้
2.3 เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนที่ขำดแคลนทุนทรัพย์ด้ำนกำรศึกษำได้รับทุนกำรศึกษำ
2.4 เพื่อเป็นกำรส่งเสริมให้นักเรียนที่ขำดแคลนทุนทรัพย์ด้ำนกำรศึกษำตลอดจนขำดแคลนโอกำส
ได้ รั บ กำรดู แ ล เข้ ำ ถึ ง และได้ รั บ ทุ น กำรศึ ก ษำพระรำชทำน โครงกำรทุ น เฉลิ ม รำชกุ ม ำรี
(สมเด็จพระกนิษฐำฯ)
2.5 เพื่อเป็นกำรส่งเสริมให้นักเรียนที่มีควำมรู้ ควำมสำมำรถ และมีศักยภำพให้ได้รับทุนกำรศึกษำ
พระรำชทำน ม.ท.ศ. (รัชกำลที่ 10)
2.6 เพื่อเป็นกำรติดตำมนักเรียนที่ได้รับทุนกำรศึกษำ
3. เป้าหมาย
3.1 เป้าหมายเชิงปริมาณ
- นักเรียนได้รับโอกำสให้เข้ำถึงบริกำรด้ำนทุนกำรศึกษำ ร้อยละ 50 ของนักเรียนกลุ่มเป้ำหมำย
- มีหลักเกณฑ์, มีกำรวำงแผน, แนวทำงปฏิบัติ ในกำรขอรับทุนกำรศึกษำเป็นของสำนักงำนเขต
พื้นที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต 26
- นั ก เรี ย นในสั ง กั ด ได้ รั บ กำรพิ จ ำรณำและคั ด เลื อ กให้ รั บ ทุ น กำรศึ ก ษำพระรำชทำน
ม.ท.ศ. รุ่นที่ 10 ตำมจำนวนโควตำที่ได้รับจัดสรร
- นั ก เรี ย นในสั ง กั ด ได้ รั บ กำรพิ จ ำรณำและคั ด เลื อ กให้ รั บ ทุ น กำรศึ ก ษำพระรำชทำน
โครงกำรทุนกำรศึกษำเฉลิมรำชกุมำรีตำมจำนวนโควตำที่ได้รับจัดสรร
3.2 เป้าหมายเชิงคุณภาพ
- นักเรียนกลุ่มเป้ำหมำยในสังกัดได้รับโอกำสให้เข้ำถึงบริกำรด้ำนทุนกำรศึกษำ
- โรงเรียนกลุ่มเป้ำหมำยในสังกัดได้รับโอกำสให้เข้ำถึงบริกำรด้ำนทุนกำรศึกษำ
- มีหลักเกณฑ์, แนวทำงปฏิบัติ ในกำรส่งเสริมให้นักเรียนและโรงเรียนได้รับโอกำสให้ เข้ ำถึง
บริ กำรด้ำนทุนกำรศึกษำ เป็ นของส ำนั กงำนเขตพื้น ที่กำรศึกษำมัธ ยมศึกษำ เขต 26 และโรงเรียน
สำมำรถนำไปใช้ได้
- นักเรียนที่ได้รับทุนกำรศึกษำพระรำชทำน ได้รับทุนกำรศึกษำต่อเนื่อง ในระดับอุดมศึกษำ
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4. กิจกรรม
ที่
กิจกรรม
ระยะเวลาดาเนินการ
1. ประชุมพิจำรณำและคัดเลือกนักเรียน
ตุลำคม 2563 - ตุลำคม
รับทุนกำรศึกษำ
2564
2. กำรจัดทำข้อมูลและประชุมพิจำรณำ
มกรำคม - มีนำคม 2564
คัดเลือกนักเรียนรับทุนกำรศึกษำ
พระรำชทำน ม.ท.ศ.
(รัชกำลที่ 10) ระดับเขตพื้นที่กำรศึกษำ
(เริ่มรับทุนในปีกำรศึกษำ 2564)
3. กำรจัดทำหลักเกณฑ์, แนวทำง, แนว
เมษำยน - พฤษภำคม 2564
ปฏิบัติ ในกำรขอรับทุนกำรศึกษำ
4. กำรจัดทำข้อมูลและกำรคัดเลือก
เมษำยน - พฤษภำคม 2564
นักเรียนขอรับทุนกำรศึกษำ
พระรำชทำน โครงกำรทุนกำรศึกษำ
เฉลิมรำชกุมำรี (เริ่มรับทุน
ในปีกำรศึกษำ 2564)
5. กำรจัดทำข้อมูลนักเรียนขอรับ
มิถุนำยน - กรกฎำคม 2564
ทุนกำรศึกษำ ปีกำรศึกษำ 2564
5. กำรติดตำมนักเรียนทุนกำรศึกษำ
ตุลำคม 2563-กันยำยน
2564
6. สรุปและรำยงำนผลโครงกำร
ตุลำคม 2564
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ผู้รับผิดชอบ
ธิดำรัตน์ พลศรี
ธิดำรัตน์ พลศรี

ธิดำรัตน์ พลศรี
ธิดำรัตน์ พลศรี

ธิดำรัตน์ พลศรี
ธิดำรัตน์ พลศรี
ธิดำรัตน์ พลศรี

95

5. งบประมาณ งบประมำณที่ได้รับจัดสรรจำกงบสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต 26
จำนวน 10,000 บำท (สองหมื่นบำทถ้วน) ดังนี้
งบประมาณ
ที่

รายการ

1. กิจกรรมที่ 1 การประชุมพิจารณาและคัดเลือก
นักเรียนรับทุนการศึกษา
1.1 ค่ำอำหำรว่ำง เครื่องดื่มผู้เข้ำร่วม
กำรประชุม
1.1ค่ำอำหำรกลำงวันผู้เข้ำร่วมกำรประชุม
1.2ค่ำวัสดุ

2.

3.

4.

รวมงบประมาณกิจกรรมที่ 1
กิจกรรมที่ 2 ประชุมจัดทาหลักเกณฑ์และแนวทาง,
แนวทางปฏิบัติ ในการขอรับทุนการศึกษา
2.1 ค่ำอำหำรว่ำง เครื่องดื่มผู้เข้ำร่วมกำรประชุม
2.2 ค่ำอำหำรกลำงวันผู้เข้ำร่วมกำรประชุม
2.3 ค่ำวัสดุ
รวมงบประมาณกิจกรรมที่ 2
กิจกรรมที่ 3 ประชุมจัดทาข้อมูลนักเรียน
ขอรับทุนการศึกษา
3.1 ค่ำอำหำรว่ำง เครื่องดื่มผู้เข้ำร่วมกำรประชุม
3.2 ค่ำอำหำรกลำงวันผูเ้ ข้ำร่วมกำรประชุม
3.3 ค่ำวัสดุ
รวมงบประมาณกิจกรรมที่ 3
กิจกรรมที่ 4 การติดตามนักเรียนที่ได้รับ
ทุนการศึกษา
4.1 ค่ำเบี้ยเลี้ยง
4.2 ค่ำน้ำมันเชื้อเพลิง / ค่ำพำหนะ
4.3 ค่ำวัสดุ
รวมงบประมาณกิจกรรมที่ 4

รวม
หมายเหตุ ขอถัวจ่ำยทุกรำยกำร

จาแนกตามรายจ่าย
ค่า ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ ค่าเบี้ย
ตอบ
เลี้ยง
แทน

1,000

-

1,000

-

2,000
1,000

-

2,000
-

1,000

4,000

-

3,000

1,000

600
1,000
400
2,000

-

600
1,000
1,600

400
400

600

-

600

-

1,000
400
2,000

-

1,000
1,600

400
400

1,000
700
300
2,000
10,000

-

6,200

ค่า
พาหนะ

-

-

-

-

-

-

-

-

1,000
300
300 1,000
2,100 1,000

700
700
700

-

ค่ำ
อำหำร เครื่องดื่ม คนละ 130 บำท ต่อวัน
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6. แผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณ
วงเงินงบประมำณที่ดำเนินกำร 10,000 บำท จำนวนเงินในแต่ละไตรมำส ที่คำดว่ำจะใช้จ่ำย
แผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณ
แผนการปฏิบัติงาน
ไตรมาส ไตรมาส ไตรมาส ไตรมาส รวม
(กิจกรรม)
1/2564 2/2564 3/2564 4/2564
1. กิจกรรมที่ 1 กำรประชุมพิจำรณำและ
1,000
1,000 1,000
1,000 4,000
คัดเลือกนักเรียนรับทุนกำรศึกษำ
2. กิจกรรมที่ 2 ประชุมจัดทำหลักเกณฑ์และ
- 2,000
- 2,000
แนวทำง, แนวทำงปฏิบัติ ในกำรขอรับ
ทุนกำรศึกษำ
3. กิจกรรมที่ 3 ประชุมจัดทำข้อมูลนักเรียน
- 2,000
- 2,000
ขอรับทุนกำรศึกษำ
4. กิจกรรมที่ 4 กำรติดตำมนักเรียนที่ได้รับ
500
500
500
500 2,000
ทุนกำรศึกษำ
1,500 3,500 3,500 1,500 10,000
รวม
7. กลุ่มเป้าหมายที่ได้รับผลประโยชน์
8.1 นักเรียนในสังกัดสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต 26
8.2 โรงเรียนในสังกัดสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต 26
8.3 สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต 26
8. การประเมินผล
ตัวบ่งชี้สภำพควำมสำเร็จ
วิธีวัดและประเมินผล
เครื่องมือที่ใช้วัดและประเมินผล
1. นักเรียนกลุ่มเป้ำหมำยใน
- กำรสังเกต/กำรสอบถำม
-แบบสังเกต/แบบสอบถำม
สังกัดได้รับโอกำสให้เข้ำถึง
- ประเมินผลจำกกำรปฏิบัติ
- แบบประเมินผลจำกกำรปฏิบัติ
บริกำรด้ำนเงินทุนกำรศึกษำ
2. มีหลักเกณฑ์, แนวทำง
ปฏิบัติในกำรในกำรขอรับ
ทุนกำรศึกษำ
3. นักเรียนที่ขำดแคลนทุน
ทรัพย์ด้ำนกำรศึกษำได้รับ
ทุนกำรศึกษำ
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ต่อ
ตัวบ่งชี้สภำพควำมสำเร็จ
วิธีวัดและประเมินผล
4 นักเรียนที่ขำดแคลนทุน
ทรัพย์ด้ำนกำรศึกษำ และมี
ควำมมุ่งมั่นได้รับทุนกำรศึกษำ
พระรำชทำน โครงกำรทุนเฉลิม
รำชกุมำรี
5 ร้อยละ 100 นักเรียนใน
สังกัดได้รับทุกที่มีควำมรู้
ควำมสำมำรถ และมีศักยภำพ
ให้ได้รับทุนกำรศึกษำ
พระรำชทำน ม.ท.ศ. (รัชกำลที่
10)

เครื่องมือที่ใช้วัดและประเมินผล

9. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
9.1 นักเรียนกลุ่มเป้ำหมำยในสังกัดได้รับโอกำสให้เข้ำถึงบริกำรด้ำนทุนกำรศึกษำ
9.2 เมีหลักเกณฑ์, แนวทำงปฏิบัติ ในกำรส่งเสริมให้นักเรียนและโรงเรียนได้รับโอกำสให้ เ ข้ำถึง
บริ กำรด้ำนทุนกำรศึกษำ เป็ นของส ำนั กงำนเขตพื้น ที่กำรศึกษำมัธ ยมศึกษำ เขต 26 และโรงเรียน
สำมำรถนำไปใช้ได้
9.3 นักเรียนที่ขำดแคลนทุนทรัพย์ด้ำนกำรศึกษำได้รับทุนกำรศึกษำ
9.4 นักเรียนที่ขำดแคลนทุ นทรัพย์ด้ำนกำรศึกษำตลอดจนขำดแคลนโอกำสได้รับกำรดูแล เข้ำถึง
และได้รับทุนกำรศึกษำพระรำชทำน โครงกำรทุนเฉลิมรำชกุมำรี (สมเด็จพระกนิษฐำฯ)
9.5 นักเรียนที่มีควำมรู้ ควำมสำมำรถ และมีศักยภำพให้ได้รับทุนกำรศึกษำพระรำชทำน ม.ท.ศ.
(รัชกำลที่ 10)
9.6 มีกำรติดตำมนักเรียนที่ได้รับทุนกำรศึกษำอย่ำงต่อเนื่อง
**********************
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โครงการ ส่งเสริมให้โอกำสทำงกำรศึกษำอย่ำงทั่วถึงและมีคุณภำพลดอัตรำผู้เรียนออกกลำงคัน
สอดคล้องกับ ยุทธศาสตร์ชาติข้อ 4 ด้ำนกำรสร้ำงโอกำสและควำมเสมอภำคทำงสังคม
แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ กำรพัฒนำกำรเรียนรู้
แผนการปฏิรูปประเทศข้อ 9 แผนปฏิรูปด้ำนสังคม
สนองนโยบาย สพฐ. ที่ ด้ำนโอกำส
ตอบแบบรายงานเรื่องใด ผูต้ รวจรำชกำรและจังหวัด
กลุ่มที่รับผิดชอบ
กลุ่มส่งเสริมกำรจัดกำรศึกษำ
ผู้รับผิดชอบ
นำงสำวอรทัย บุพโชติ
ระยะเวลาที่ดาเนินการ 1 ตุลำคม 2563-30 กันยำยน 2564
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
1. หลักการและเหตุผล
พระรำชบัญญัติกำรศึกษำแห่งชำติ พ.ศ. 2542 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2545 (ฉบับที่ 2)
พ.ศ.2553 พระรำชบัญญัติกำรศึกษำภำคบังคับ พ.ศ.2545 แสดงเจตนำรมณ์ในกำรยกระดับกำรศึกษำ
ของประชำชนให้สูงขึ้น โดยกำหนดสิทธิและโอกำสทำงกำรศึกษำของประชำชนในกำรรับกำรศึกษำขั้น
พื้นฐำนไม่น้อยกว่ำ 12 ปี ที่รัฐต้องจัดโดยไม่เสียค่ำใช้จ่ำย และเพื่อสนองตอบนโยบำยรัฐบำล นโยบำย
กระทรวงศึกษำธิกำร นโยบำยสำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน นโยบำยสำนักงำนเขตพื้นที่
กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต 26 และควำมต้องกำรของประชำชน จึงได้จัดทำโครงกำรส่งเสริมให้โอกำส
ทำงกำรศึกษำอย่ำงทั่วถึงและมีคุณภำพขึ้น โดยส่งเสริมเด็กปกติทั่วไป เด็กพิกำร เด็กด้อยโอกำส เด็กที่มี
ควำมสำมำรถพิเศษ ให้ได้เข้ำเรียนและได้รับกำรพัฒนำได้เต็มตำมศักยภำพเป็นรำยบุคคล และเพิ่ม
โอกำสกำรแสดงศั ก ยภำพของผู้ เ รี ย น ลดอั ต รำกำรออกกลำงคั น ส่ ง เสริ ม กำรเรี ย นต่ อ ระดั บ ชั้ น
มัธยมศึกษำตอนปลำยหรือสำยอำชีพ ส่งเสริมกำรศึกษำทำงเลือกสำหรับประชำกรวัยเรียนในกำรได้รับ
กำรศึกษำขั้นพื้นฐำนอย่ำงทั่วถึงและมีคุณภำพ
2. วัตถุประสงค์
2.1 เพื่อสร้ำงควำมรู้ควำมเข้ำใจในกำรจัดกำรศึกษำภำคบังคับ กำรติดตำมนักเรียนตกหล่นและออก
กลำงคันให้กับสถำนศึกษำและผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง
2.2 เพื่อ ติด ตำมช่ว ยเหลือ นัก เรียนตกหล่น นัก เรียนออกกลำงคัน นัก เรียนด้อ ยโอกำสให้ ได้รับ
กำรสนับสนุนให้เรียนเข้ำเรียนต่อและได้เรียนระดับสูงขึ้น
2.3 เพื่อประสำนควำมร่วมมือกับภำคีเครือข่ำยในกำรจัดกำรศึกษำภำคบังคับและกำรส่งเสริมให้นักเรียน
ได้รับโอกำสในกำรศึกษำต่อในระดับที่สูงขึ้น
3. เป้าหมาย
3.1 เป้าหมายเชิงปริมาณ
3.1.1 นักเรียนที่กำลังศึกษำอยู่ในสถำนศึกษำในสังกัดจบกำรศึกษำภำคบังคับทุกคน
3.1.2 อัตรำกำรออกกลำงคั น ของนั กเรียนในสั ง กั ด ปีกำรศึกษำ 2564 ลดลงและนั ก เรี ย น
ที่ออกกลำงคันกลับเข้ำศึกษำในรูปแบบต่ำง ๆ ไม่น้อยกว่ำ ร้อยละ 20
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3.2 เป้าหมายเชิงคุณภาพ
3.2.1 ประชำกรวัยเรียนได้รับกำรยกระดับควำมรู้ให้สูงขึ้น
3.2.2 สถำนศึกษำในสังกัด ครอบครัว องค์กร หน่วยงำน สถำนประกอบกำร ฯลฯ จัดกำรศึกษำ
ที่มีคุณภำพเป็นไปตำมมำตรฐำนกำรศึกษำ
4. กิจกรรมและการดาเนินงาน
ระยะเวลา
ดาเนินการ

ผู้รับผิดชอบ

1. ชี้แจงนโยบำย วำงแผน กำรจัดทำข้อมูลสำรสนเทศเกี่ยวกับ
ข้อมูลนักเรียน เช่น สำรวจข้อมูลนักเรียนพิกำร ข้อมูลนักเรียน
ด้อยโอกำส นักเรียนที่มีควำมสำมำรถพิเศษ ข้อมูลนักเรียนที่
ไม่ได้เข้ำเรียน ข้อมูลนักเรียนออกกลำงคัน และที่มีแนวโน้มว่ำ
จะออกกลำงคัน ข้อมูลกำรศึกษำต่อ ข้อมูลกำรจบกำรศึกษำ
เป็นต้น

พ.ค. 2564

สพม.26

2. ผู้ รั บ ผิ ด ชอบวิ เ ครำะห์ ข้ อ มู ล นั ก เรี ย นออกกลำงคั น ของปี
กำรศึกษำ และจ ำแนกสำเหตุของปัญหำนำเสนอผู้เกี่ยวข้อง
เพื่อวำงแผนแก้ไขและติดตำมนักเรียนออกกลำงคันกลับเข้ำสู่
ระบบกำรศึกษำหรือส่งต่อไปยัง กศน.

พ.ค. 2564

สพม.26

4. แต่งตั้งคณะกรรมกำรและติดตำมเด็กที่ไม่ได้เข้ำเรี ยน เด็กที่
ออกกลำงคัน และเด็กที่มีแนวโน้มจะออกกลำงคัน ได้เข้ำเรียน
พร้ อมทั้งประสำน ส่ งเสริ มกำรมีส่ ว นร่ว มจัดกำรศึกษำของ
สถำนศึ ก ษำในสั ง กั ด ครอบครั ว องค์ ก ร หน่ ว ยงำน สถำน
ประกอบกำร ฯลฯ ในรูปแบบศูนย์กำรเรียน กำรจัดกำรศึกษำ
หลั ก สู ต ร ปวช. หน่ ว ยงำนทำงกำรศึ ก ษำนอกระบบ และ
กำรศึกษำทำงเลือกอื่น ๆ สำหรับเด็กที่มีปัญหำได้เข้ำเรียน

มิ.ย. – ก.ค.
2564

สพม.26 /
สถำนศึกษำ

5. ติดตำม รำยงำนผลกำรดำเนินงำน เก็บข้อมูลไว้รำยงำนต่อ
หน่วยงำนที่เกี่ยวข้องต่อไป

ก.ค. – ต.ค.
2564

สพม.26

ที่

กิจกรรม
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5. งบประมาณ
จัดสรรจำกสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต 26.จำนวน.......10,000..บำท
รำยละเอียดประกอบกำรใช้จ่ำย ดังนี้
ที่

รำยกำร

งบประมำณ

1

กิจกรรมที่ 1กิจกรรมประชุม
ส่งเสริมโอกำสทำงกำรศึกษำ
1.1 ค่ำอำหำรกลำงวัน
1.2 ค่ำอำหำรว่ำงและเครื่องดื่ม
2 กิจกรรมที่ 2 กิจกรรมสรุป
สำรสนเทศ และขยำยผลติดตำม
นักเรียนเพื่อส่งเสริมโอกำส
ทำงกำรศึกษำ
2.1 ค่ำเบี้ยเลี้ยงคณะทำงำน
2.2ค่ำน้ำมันเชื้อเพลิง
รวมทั้งสิ้น
หมำยเหตุ ถัวจ่ำยได้ทุกรำยกำร

จำแนกตำมรำยจ่ำย
ค่ำตอบแทน ค่ำใช้สอย
ค่ำวัสดุ
2,000
1,200

6,000

800
4,000

6,000

6. แผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณที่ดาเนินการ 10,000 บาท
แผนการปฏิบัติงาน
(กิจกรรม)
1.กิ จ กรรมประชุ ม ส่ ง เสริ ม โอกำส
ทำงกำรศึกษำ
2.กิจกรรมสรุปสำรสนเทศ และขยำย
ผลติดตำมนักเรียนเพื่อส่งเสริมโอกำส
ทำงกำรศึกษำ
รวม

แผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณ
ไตรมาสที่ ไตรมาสที่ ไตรมาสที่ ไตรมาสที่
1/2564
2/2564 3/2564 4/2564
3,200

รวม
3,200

6,800

6,800

10,000

10,000

7 กลุ่มเป้าหมายผู้ได้รับผลประโยชน์
7.1 โรงเรียนมีควำมรู้ควำมเข้ำใจในกำรจัดกำรศึกษำภำคบังคับ กำรติดตำมนักเรียนตกหล่นและ
ออกกลำงคันให้กับสถำนศึกษำและผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง
7.2 ติ ด ตำมช่ ว ยเหลื อ นั ก เรี ย นตกหล่ น นั ก เรี ย นออกกลำงคั น นั ก เรี ย นด้ อ ยโอกำสให้ ไ ด้ รั บ
กำรสนับสนุนให้เรียนเข้ำเรียนต่อและได้เรียนระดับสูงขึ้น
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7.3 มีภำคีเครือข่ำยในกำรจัดกำรศึกษำภำคบังคับและกำรส่งเสริมให้นักเรียนได้รับโอกำสในกำรศึกษำ
ต่อในระดับที่สูงขึ้น
8. การประเมินผล
ตัวบ่งชี้สภาพความสาเร็จ
วิธีวัดและประเมินผล
เครื่องมือที่ใช้วัด
1. ประชำกรวัยเรียนได้รับกำรศึกษำอย่ำงทั่วถึง
- กำรรำยงำนผล
- แบบรำยงำน
2. นักเรียนตกหล่น นักเรียนออกกลำงคัน นักเรียนด้อย - กำรติดตำมตรวจสอบ
- แบบติดตำม
โอกำสได้รับ กำรสนั บ สนุ นให้ เรี ยนเข้ำเรี ยนต่อและได้
เรียนระดับสูงขึ้น
3. ส ำนั กงำนเขตพื้น ที่กำรศึกษำมัธ ยมศึกษำ เขต 26
และโรงเรียนมีสำรสนเทศข้อมูลนักเรียนเป็นปัจจุบัน
9. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
1. สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึก ษำมัธยมศึกษำ เขต 26 และโรงเรียนในสังกัดส่งเสริมให้โอกำส
ทำงกำรศึกษำอย่ำงทั่วถึงและมีคุณภำพ ลดอัตรำกำรออกกลำงคัน สนับ สนุน ให้เรียนเข้ำเรียนต่อ
และได้เรียนระดับสูงขึ้น
2. ส ำนั กงำนเขตพื้น ที่กำรศึกษำมัธ ยมศึกษำ เขต 26 และโรงเรียนในสั งกัดมีข้อมูล สำรสนเทศ
เกี่ยวกับข้อมูลนักเรียน ที่เป็นปัจจุบันสำมำรถนำมำใช้ประโยชน์ได้ทันท่วงที
3. สถำนศึกษำในสังกัด บุคคล หน่วยงำนต่ำง ๆ และทุกภำคส่วน มีส่วนร่วมในกำรจัดกำรศึกษำ
**********************
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โครงการ

จัดเก็บข้อมูลและติดตำมกำรดำเนินงำนระบบคัดกรองปัจจัยพื้นฐำนเงินอุดหนุน
นักเรียนยำกจน (เงินทุนเสมอภำค)
สอดคล้องกับ ยุทธศาสตร์ชาติข้อ 4 ด้ำนกำรสร้ำงโอกำสและควำมเสมอภำคทำงสังคม
แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ แผนแม่บทที่ 12 ประเด็นกำรพัฒนำกำรเรียนรู้
แผนการปฏิรูปประเทศข้อ 9
แผนปฏิรูปด้ำนสังคม
สนองนโยบาย สพฐ. ที่ 3
ด้ำนโอกำส
ตอบแบบรายงานเรื่องใด
มำตรฐำนสำนักงำน ข้อ 3
กลุ่มที่รับผิดชอบ
กลุ่มส่งเสริมกำรจัดกำรศึกษำ
ผู้รับผิดชอบ
นำงสำวอรทัย บุพโชติ
ระยะเวลาที่ดาเนินการ
1 ตุลำคม 2563 - 30 กันยำยน 2564
................................................................................................................................................................
1. หลักการและเหตุผล
ด้วย สำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน และสำนักงำนกองทุนเพื่อควำมเสมอภำคทำง
กำรศึกษำ ได้ตกลงร่วมมือกันเพื่อดำเนิ นกำรโครงกำรจัดสรรเงินอุดหนุนนั กเรียนยำกจนแบบมีเงื่ อนไข
(ยำกจนพิเศษ) ในสถำนศึกษำสังกัดสำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน และจัดให้มีกำรจัดทำ
ข้อมูลระบบกำรคัดกรองนักเรียนยำกจน เพื่อสร้ำงควำมเข้ำใจต่อกระบวนกำรรับรองตรวจสอบ และติดตำม
ผลกำรใช้เงินของสถำนศึกษำในสังกัดสำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน
ในกำรนี้เพื่อสร้ำงควำมเข้ำใจและติดตำมกระบวนกำรคัดกรอง รับ รองตรวจสอบข้อมูลกำร
เบิกจ่ำยเงินอุดหนุ นของสถำนศึกษำที่ได้รั บเงินอุดหนุนนั กเรียนยำกจนพิเศษแบบมีเงื่อนไข สำนักงำน
เขตพื้นที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต 26 จึงได้จัดทำโครงกำรกำรจัดเก็บข้อมูลและติดตำมกำรดำเนินงำน
ระบบปัจจัยพื้นฐำนเงินอุดหนุนนักเรียนยำกจน (เงินทุนเสมอภำค)
2. วัตถุประสงค์
2.1 เพื่อติดตำมผลกำรจัดสรรเงินอุดหนุนต่อนักเรียนยำกจนแบบมีเงื่อนไข (ยำกจนพิเศษ) ติดตำม
กำรจ่ำ ยเงิน ให้กับนักเรียนยำกจนพิเศษของสถำนศึกษำที่เ ข้ำ ร่ว มโครงกำรตำมเงื่อ นไขกำรขอรับ
สนับสนุนเงินอุดหนุน
2.2 เพื่อให้สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต 26 มีข้อมูลนักเรียนยำกจน และนักเรียน
ยำกจนพิเศษในปี กำรศึ ก ษำ 2564 ครบทุกคน และได้นำข้อ มูล ไปขอรับ กำรพิจำรณำเงิน อุ ด หนุ น
ปัจจัยพื้นฐำนนักเรียนยำกจน และได้นำข้อมูลไปขอรับกำรพิจำรณำเงินอุดหนุนนักเรียนยำกจนพิเศษ
แบบ มีเงื่อนไขครบทุกคนในปีกำรศึกษำ 2564
3. เป้าหมาย
3.1 เชิงปริมำณ
1. กำกับติดตำมกระบวนกำรคั ดกรอง รับรองตรวจสอบข้อมูล กำรเบิกจ่ำยเงินอุดหนุน ของ
สถำนศึกษำที่โรงเรียนในสังกัดสำนักงำนเขตพื้นกำรศึกษำมัธยมศึกษำเขต 26 ที่ได้รับกำรจัดสรรเงิน
อุดหนุนต่อนักเรียนยำกจนยำกจนพิเศษแบบมีเงื่อนไขติดตำมกำรจ่ำยเงินให้กับนักเรียนยำกจนพิเศษ
จำนวน 35 โรงเรียน
2. สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต 26 มีข้อมูลนักเรียนยำกจนและนักเรียนยำกจน
พิเศษครบทุกคน ในปีกำรศึกษำ 2564 ตำมที่สำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำนกำหนด
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3.2 เชิงคุณภำพ
โรงเรียนในสังกัดสำนักงำนเขตพื้นกำรศึกษำมัธยมศึกษำเขต 26 จำนวน 35 โรงเรียน มีควำมรู้
ควำมเข้ำใจ และสำมำรถในกำรดำเนินกำรตำมขั้นตอนได้อย่ำงถูกต้องและครบถ้วนระบบคัด กรอง
ปัจจัยพื้นฐำนนักเรียนอยำกจนและแนวทำงกำรรับเงินอุดหนุนสำหรับนักเรียนยำกจนพิเศษแบบมีเงือน
ไข
4. กิจกรรมและการดาเนินงาน
ที่
1.
2

3

กิจกรรม
1. ขั้นเตรียมกำร
เสนอโครงกำร/วำงแผนกำรดำเนินงำน
ขั้นดำเนินกำร/กิจกรรม
1. ศึกษำแนวทำงกำรดำเนินงำนระบบปัจจัยพื้นฐำน
นักเรียนยำกจน
2. ประชุมคณะกรรมกำรกำกับติดตำม กระบวนกำร
และกำรใช้จ่ำยเงินอุดหนุนนักเรียนยำกจนแบบมี
เงื่อนไขในสถำนศึกษำ
3. กำกับติดตำมกระบวนกำรคัดกรอง รับรอง
ตรวจสอบข้อมูล กำรเบิกจ่ำยเงินอุดหนุนของ
สถำนศึกษำที่ โรงเรียนในสังกัดสำนักงำนเขตพื้น
กำรศึกษำมัธยมศึกษำเขต 26
ขั้นประเมินผลสรุปและรำยงำนผลกำรดำเนินงำน

ระยะเวลาดาเนินการ ผู้รับผิดชอบ
ก.ค. 64 – 30 ก.ย.64 สพม.26
ก.ค. 64

สพม.26

ก.ค. 64

สพม.26

ส.ค. 64

สพม.26/
คณะกรรมกำร
ติดตำม

ก.ย. 64

สพม.26

5. งบประมาณ
จำกสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต 26 จำนวน.....10,000...บำท
รำยละเอียดประกอบกำรใช้จ่ำย ดังนี้
ที่
รำยกำร
งบประมำณ
จำแนกตำมรำยจ่ำย
ค่ำตอบแทน ค่ำใช้สอย ค่ำวัสดุ
1 กิจกรรมที่ 1ติดตำมผลกำรจัดสรรเงิน
อุดหนุนต่อนักเรียนยำกจนและเงิน
อุดหนุนนักเรียนทุนเสมอภำค
1.1ค่ำเบี้ยเลี้ยงคณะกรรมกำรออก
4,800
ติดตำมฯ
1.2ค่ำน้ำมันเชื้อเพลิง
2,000
2 กิจกรรมที่ 2 ประชุมสรุปรำยงำนผล
กำรออกติดตำม
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ต่อ

ที่

รำยกำร

งบประมำณ

2.1 ค่ำอำหำรกลำงวันอำหำรว่ำง
และเครื่องดื่มสำหรับประชุม
คณะกรรมกำรดำเนินงำนฯ
รวมทั้งสิ้น

จำแนกตำมรำยจ่ำย
ค่ำตอบแทน ค่ำใช้สอย ค่ำวัสดุ
3,200
6,800

3,200

6. แผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณที่ดาเนินการ 10,000.- บาท
แผนการปฏิบัติงาน
(กิจกรรม)

1. ติดตำมผลกำรจัดสรรเงิน
อุดหนุนต่อนักเรียนยำกจน
และเงินอุดหนุนนักเรียนทุน
เสมอภำค
2. ประชุมสรุปรำยงำนผลกำร
ออกติดตำม
รวม

แผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณ
ไตรมาสที่
ไตรมาสที่ ไตรมาสที่
ไตรมาสที่
1/2564
2/2564
3/2564
4/2564

รวม

-

-

4,800

-

4,800

-

-

3,200

-

3,200

10,000

10,000

7. กลุ่มเป้าหมายผู้ได้รับผลประโยชน์
สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต 26 มีข้อมูลนักเรียนยำกจนและนักเรียนยำกจน
พิเศษในปีกำรศึกษำ 2564 ครบทุกคน และได้นำข้อมูลไปขอรับกำรพิจำรณำเงินอุดหนุน ปัจจัย พื้นฐำน
นักเรียนยำกจน และได้นำข้อมูลไปขอรับกำรพิจำรณำเงินอุดหนุนนักเรียนยำกจนพิเศษแบบ
มีเงื่อนไขครบทุกคนในปีกำรศึกษำ 2564
8. การประเมินผล
ตัววัดความสาเร็จ
วิธีการวัด
เครื่องมือ
1. ร้อยละ 80 โรงเรียนในสังกัดสำนักงำนเขตพื้นกำรศึกษำ
1. สังเกต
1. แบบสังเกต
มัธยมศึกษำเขต 26 มีควำมรู้ควำมเข้ำใจและสำมำรถในกำร
2. กำรสอบถำม
2. แบบสอบถำม
ดำเนินงำนระบบคัดกรองปัจจัยพื้นฐำนนักเรียนอยำกจนและ 3. นิเทศติดตำม
3. แบบนิเทศ
แนวทำงกำรรับเงินอุดหนุนสำหรับนักเรียนยำกจนพิเศษแบบมี และประเมินผล
ติดตำม
เงือนไข
2. ร้อยละ 100 ของนักเรียนในสังกัดได้รับโอกำสในกำรเข้ำถึง
กำรช่วยเหลือในกำรได้รับกำรช่วยเหลือสนับสนุนกำรศึกษำ
อย่ำงทั่วถึงและเป็นธรรม
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ต่อ
ตัววัดควำมสำเร็จ
3. ร้อยละ 100 ของสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ
เขต 26 สำมำรถจัดเก็บข้อมูลและคัดกรองนักเรียนยำกจนให้
ถูกต้อง เป็นปัจจุบันตรงตำมควำมเป็นจริง

วิธีกำรวัด

เครื่องมือ

9. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
1. สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำเขต 26 สำมำรถดำเนินงำนขับเคลื่อนติดตำมกำร
ดำเนิ น งำนของสถำนศึ กษำที่ ข อรั บ เงิน อุ ดหนุน นัก เรีย นยำกจนพิ เศษแบบมีเ งื่อ นไขได้ ถู กต้ อ งและ
ครบถ้วน
2. สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต 26 มีข้อมูลนักเรียนยำกจนและนักเรียนยำกจน
พิ เ ศษในระบบปั จ จั ย พื้ น ฐำนนั ก เรี ย นยำกจน ปี ก ำรศึ ก ษำ 2564 ครบทุ ก คน ตำมที่ ส ำนั ก งำน
คณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำนกำหนด
**********************************
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งาน/โครงการ สร้ำงจิตสำนึกด้ำนกำรบริหำรจัดกำรขยะและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมในสถำนศึกษำ
ยุทธศาสตร์ชาติข้อ 5 ด้ำนกำรสร้ำงกำรเติบโตบนคุณภำพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ กำรเติบโตอย่ำงยั่งยืน
แผนการปฏิรูปประเทศข้อ 6 ด้ำนทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม
สนองนโยบาย สพฐ.
ด้ำนควำมปลอดภัย
กลุ่มที่รับผิดชอบ
กลุ่มส่งเสริมกำรจัดกำรศึกษำ
ผู้รับผิดชอบ
นำงสำวกรรณิกำร์ ศิรหิ ลวง
ระยะเวลาที่ดาเนินการ ตุลำคม 2563 - กันยำยน 2564
................................................................................................................................................................
1. หลักการและเหตุผล
สำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำนมีนโยบำยให้สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำทุกเขตพื้นที่
ในสังกัดดำเนินงำนเกี่ยวกับกำรส่งเสริม สนับสนุนให้สถำนศึกษำดำเนินงำนกิจกรรมกำรสร้ำงวินัยด้ำนกำร
บริหำรจัดกำรขยะ น้ำเสียและมลพิษทำงอำกำศ เนื่องจำกปริมำณขยะที่เกิดขึ้นมำกมำยทุกวัน ส่งผลให้มี
ขยะตกค้ำงเป็นจำนวนมำกในแต่ละวัน ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม และสภำพควำมเป็นอยู่ในชุมชนมำกมำย
ซึ่งจะเห็นได้ว่ำปัญหำขยะเป็นปัญหำสำคัญที่ส่งผลกระทบต่อกำรดำเนินชีวิตของมนุษย์ จึงมีควำมจำเป็น
อย่ำงยิ่งในกำรกระตุ้น รณรงค์ สร้ำงจิตสำนึก และควำมรู้ควำมเข้ำใจถึงแนวทำงในกำรลดปริมำณขยะ กำร
แยกขยะ และกำรนำขยะไปใช้ประโยชน์ก่อนนำไปกำจัดให้กับบุคลำกรในโรงเรียนและชุมชนและเสริมสร้ำง
ควำมเข้มแข็ งให้ แก่โรงเรี ยนในสั งกั ดได้มีโอกำสพั ฒนำกำรเรี ยนกำรสอนกำรบริ หำรจั ดกำรทรั พยำกร
ธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม กำรจัดกิจกรรมโดยให้เด็กเป็นศูนย์กลำงกำรเรียนรู้ และกำรมีส่วนร่วมของครู
นักเรียน และชุมชนโดยรอบโรงเรียน
เพื่อให้ กำรด ำเนิ นงำนโครงกำรดั งกล่ ำวเป็ นไปตำมวั ตถุ ประสงค์ ส ำนักงำนเขตพื้ นที่ กำรศึ กษำ
มัธยมศึกษำ เขต 26 จึงได้จัดทำโครงกำรสร้ำงจิตสำนึกด้ำนกำรบริหำรจัดกำรขยะและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมให้
สถำนศึกษำในสังกัดสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต 26 สู่โรงเรียนมำตรฐำนสิ่งแวดล้อมศึกษำ
ด้ำนกำรจัดกำรขยะ โดยจัดทำโครงกำรนี้ขึ้นเพื่อสนองนโยบำยสู่กำรปฏิบัติอย่ำงเป็นรูปธรรม
2. วัตถุประสงค์
2.1 เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้สถำนศึกษำในสังกัดดำเนินงำนสถำนศึกษำมำตรฐำนสิ่งแวดล้อม
ศึกษำเพื่อกำรพัฒนำที่ยั่งยืนในหน่วยงำนและสถำนศึกษำ
2.2 เพื่ อ ส่ ง เสริ ม กำรสร้ ำ งจิ ต ส ำนึ ก ควำมตระหนั ก และพฤติ ก รรมกำรเสริ ม สร้ ำ งคุ ณ ภำพชี วิ ต
ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมขึ้นของบุคลำกร ครูและนักเรียน ในหน่วยงำนและสถำนศึกษำ
2.3 เพื่อให้บุคลำกร ครูและนักเรียนได้มีควำมรู้เพื่อใช้ในกำรจัดกำรขยะในหน่วยงำนและสถำนศึกษำ
3. เป้าหมาย
เชิงปริมำณ
3.1.1 สถำนศึกษำในสั งกัด ส ำนั กงำนเขตพื้น ที่กำรศึกษำมัธ ยมศึกษำ เขต 26 จำนวน 35 แห่ ง
ดำเนินกำรด้ำนกำรสร้ำงจิตสำนึก ควำมตระหนักและพฤติกรรมกำรเสริมสร้ำงคุณภำพชีวิตที่เป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล้อม
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3.1.2 บุ ค ลำกร ครู แ ละนั ก เรี ย นในสั ง กั ด ปลู ก จิ ต ส ำนึ ก กำรลด คั ด แยก และน ำขยะกลั บ มำใช้
ประโยชน์ใหม่ ในสถำนศึกษำ สร้ำงระบบกำรเรียนรู้ผ่ำนกิจกรรมต่ำงๆ และส่งเสริมกำรมีส่วนร่วมของ
ผู้เรียนในกำรจัดกำรขยะภำยในสถำนศึกษำ ปลูกฝังลักษณะนิสัยรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อมแก่ผู้เรียน
เพื่อมุ่งสู่มำตรฐำนสิ่งแวดล้อมสถำนศึกษำปลอดขยะอย่ำงยั่งยืน
เชิงคุณภำพ
3.2.1 ครูและนักเรียน ตระหนักต่อกำรดำเนินกำรอนุรักษ์ทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม ด้ำน
กำรจัดกำรขยะ สู่กำรปฏิบัติ
3.2.2 ผู้ บ ริ ห ำรระดั บ เขตพื้ น ที่ ก ำรศึ ก ษำเกิ ด ควำมตระหนั ก ต่ อ กำรด ำเนิ น กำรอนุ รั ก ษ์
ทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม ด้ำนกำรจัดกำรขยะ สู่กำรปฏิบัติ
3.2.3 สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำมีแนวทำงกำรดำเนินงำนด้ำนกำรจัดกำรขยะสู่กำรปฏิบัติให้แก่
สถำนศึกษำทุกโรงในสังกัด
4. กิจกรรมและการดาเนินงาน
ที่
กิจกรรม
ระยะเวลา
ผู้รับผิดชอบ
ดาเนินการ
1. ประชำสัมพันธ์ รณรงค์ให้มีกำรคัดแยกขยะและ
กรกฎำคม 2564 สพม.26
จัดกำรขยะในสถำนศึกษำ
2. ประชุม วำงแผนงำนแต่งตั้งคณะทำงำนระดับเขตพื้นที่ กรกฎำคม 2564 สพม.26
สพม.26/โรงเรียน
3. ประชุมชี้แจงกำรดำเนินกำรด้ำนกำรจัดกำรขยะและ
สิงหำคม 2564
ปฏิบัติกำรคัดแยกขยะ
ในสังกัด
4. กำกับ นิเทศ ติดตำม และประเมินผลกำรดำเนินงำน
สิงหำคม 2564 สพม.26
โรงเรียนมำตรฐำนสิ่งแวดล้อมศึกษำด้ำนกำรจัดกำรขยะ
5. สรุปรำยงำนผลกำรดำเนินงำน
สิงหำคมสพม.26
กันยำยน 2564
5. งบประมาณ
งบประมำณที่ได้รับจัดสรร จำนวน 25,000 บำท รำยละเอียดประกอบกำรใช้จ่ำย ดังนี้
ที่
รำยกำร
งบประมำณ
จำแนกตำมรำยจ่ำย
ค่ำตอบแทน
ค่ำใช้สอย
ค่ำวัสดุ
2,560
2,560
1. กิจกรรมที่ 1 ประชุมชี้แจง
กำรดำเนินกำรด้ำนกำรจัดกำร
ขยะ
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ต่อ
ที่
2.

3.

รำยกำร

งบประมำณ

กิจกรรมที่ 2 กำรประชุม
เชิงปฏิบัติกำรคัดแยกขยะ
2.1 ค่ำอำหำร อำหำรว่ำง
และเครื่องดื่ม
2.2 ค่ำตอบแทนคณะ
วิทยำกร
2.3 ค่ำวัสดุ/เอกสำรใน
กำรประชุม
กิจกรรมที่ 3 สรุปรำยงำน

21,440

ผลกำรดำเนินงำน

รวมทั้งสิ้น
หมำยเหตุ ขอถัวจ่ำยทุกรำยกำร

จำแนกตำมรำยจ่ำย
ค่ำตอบแทน
ค่ำใช้สอย
ค่ำวัสดุ
13,600
3,600

4240

1,000
25,000

1,000
3,600

16,160

5,240

6.แผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณวงเงิน 25,000 บาท
แผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณ
แผนการปฏิบัติงาน
ไตรมาสที่ ไตรมาสที่ ไตรมาสที่ ไตรมาสที่
(กิจกรรม)
1/2564
2/2564 3/2564 4/2564
1. ประชุมชี้แจงกำรดำเนินกำร
2,560
ด้ำนกำรจัดกำรขยะ
2. กำรประชุมเชิงปฏิบัติกำร
21,440
คัดแยกขยะ
1,000
3. สรุปรำยงำนผลกำรดำเนินงำน
25,000
รวม
7 กลุ่มเป้าหมายผู้ได้รับผลประโยชน์
7.1 โรงเรียนในสังกัดสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต 26 จำนวน 35 โรงเรียน
7.2 ครู นักเรียน และบุคลำกรทำงกำรศึกษำ รวมจำนวน 85 คน

108

แผนปฏิบัติการ ประจำ�ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

รวม
2,560
21,440
1,000
25,000

109

8. การประเมินผล

ตัววัดความสาเร็จ
วิธีการวัด
เครื่องมือ
1. แบบสังเกต
1. ร้อยละ 100 ของโรงเรียนในสังกัดปลอดขยะยอด
1. สังเกต
เยี่ยม สำมำรถขยำยเครือข่ำยให้โรงเรียนในสังกัด
2. กำรสอบถำม 2. แบบสอบถำม
3. นิเทศติดตำม 3. แบบนิเทศ
ดำเนินกิจกรรม ลดคัดแยก และนำขยะกลับมำใช้
ติดตำม
ประโยชน์ กำรรวบรวมขยะเพื่อส่งไปกำจัดอย่ำงถูกต้อง และประเมินผล
ปลูกจิตสำนึกกำรลด คัดแยก และนำขยะกลับมำใช้
ประโยชน์ใหม่ ในสถำนศึกษำ สร้ำงระบบกำรเรียนรู้
ผ่ำนกิจกรรมต่ำงๆ และส่งเสริมกำรมีส่วนร่วมของ
ผู้เรียนในกำรจัดกำรขยะภำยในสถำนศึกษำ ปลูกฝัง
ลักษณะนิสัยรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อมแก่ผู้เรียน เพื่อมุ่ง
สู่สถำนศึกษำปลอดขยะอย่ำงแท้จริง
9. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
9.1 โรงเรียนในสังกัดสำมำรถขยำยเครือข่ำยให้โรงเรียนดำเนินกิจกรรม ลด คัดแยก และนำขยะ
กลับมำใช้ประโยชน์ กำรรวบรวมขยะเพื่อส่งไปกำจัดอย่ำงถูกต้อง
9.2 ปลูก จิต สำนึก กำรลด คัด แยก และนำขยะกลับ มำใช้ป ระโยชน์ใ หม่ใ นสถำนศึก ษำ สร้ำ ง
ระบบกำรเรียนรู้ผ่ำนกิจกรรมต่ำงๆ และส่งเสริมกำรมีส่วนร่วมของผู้เรียนในกำรจัดกำรขยะภำยใน
สถำนศึก ษำ ปลูก ฝัง ลัก ษณะนิสัย รับผิด ชอบต่อ สิ่งแวดล้อ มแก่ผู้เ รีย น เพื่อ มุ่ง สู่ส ถำนศึก ษำปลอด
ขยะอย่ำงแท้จริงและขยำยผลต่อจนกลำยเป็นสังคมรีไซเคิลต่อไป
9.3 สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำฯ มีโรงเรียนมำตรฐำนสิ่งแวดล้อมด้ำนกำรจัดกำรขยะ
9.4. สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำมีสถำนศึกษำที่มีกำรดำเนินงำนด้ำนกำรจัดกำรขยะ สู่กำรปฏิ บัติที่
สำมำรถเป็นแบบอย่ำงได้
**********************

แผนปฏิบัติการ ประจำ�ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

109

110

โครงการ

กิจกรรม 5 ส โดยใช้หลัก 3 R และกำรสร้ำงจิตสำนึกด้ำนกำรบริหำรจัดกำรขยะบูรณำ
กำรบริหำรจัดกำรขยะและสิ่งแวดล้อมในหน่วยงำน
ยุทธศาสตร์ชาติข้อ 5 ด้ำนกำรสร้ำงกำรเติบโตบนคุณภำพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติที่ 18 ประเด็นกำรเติบโตอย่ำงยั่งยืน
แผนการปฏิรูปประเทศข้อ 6 ด้ำนทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ข้อ 4 กำรเติบโตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมเพื่อกำรพัฒนำ
อย่ำงยั่งยืน
แผนความมั่นคงแห่งชาติ กำรรักษำควำมมั่นคงด้ำนทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม
สนองนโยบาย สพฐ. ข้อ 5 ด้ำนควำมปลอดภัย
ตอบแบบรายงานเรื่องใด กำรประเมินส่วนรำชกำรตำมมำตรกำรปรับปรุงประสิทธิภำ ในกำรปฏิบัติ
รำชกำรตัวชี้วัดที่ 6 กำรลดและคัดแยกขยะมูลฝอยในหน่วยงำน
กลุ่มที่รับผิดชอบ
กลุ่มอำนวยกำร
ผู้รับผิดชอบ
นำงขันทอง พิมพ์แสนศรี น.ส.อำภรณ์ สิงหะสุริยะ นำงอุษำมณี เหล่ำอรรคะ
ระยะเวลาดาเนินการ 1 ตุลำคม 2563 – 30 กันยำยน 2564
................................................................................................................................................................
1. หลักการและเหตุผล
ปัจจุบันทั้งหน่วยงำนภำครัฐและเอกชนต่ำงมุ่งพัฒนำประสิทธิภำพกำรทำงำนเพื่อเพิ่มผลผลิตและ
กิจกรรมหนึ่งที่ได้รับกำรยอมรับอย่ำงแพร่หลำยในกำรเพิ่มประสิทธิภำพให้กับหน่วยงำนคือกิจกรรม 5 ส
ได้แก่ สะสำง สะดวก สะอำด สุขลักษณะ และสร้ำงนิสัย ซึ่ง 3 ส แรกเป็นกำรพัฒนำสถำนที่ส่วน 2 ส
หลังเป็นกำรพัฒนำคน ซึ่ง 5 ส เป็นกิจกรรมที่ช่วยพัฒนำบุคลำกรให้มีคุณภำพประโยชน์ที่เห็นได้ชัดเจน
ของกำรดำเนินกิจกรรมได้แก่ สถำนที่ทำงำนและสภำพแวดล้อมกำรทำงำนสะอำดปรำศจำกสิ่งสกปรก
บุคลำกรมีสุขภำพกำยและจิตที่ดีบุคลำกรมีระเบียบวินัยมำกขึ้นกำรขจัดควำมสิ้นเปลืองของทรัพยำกร
คนวัส ดุและงบประมำณและกำรลดกำรเก็บ เอกสำรที่ซ้ำซ้อนนอกจำกนี้ 5 ส ยังช่ว ยลดต้น ทุนของ
หน่วยงำนลงอีกด้วย กำรดำเนินกิจกรรม 5 ส จึงก่อให้เกิดกำรทำงำนที่มีคุณภำพ ประสิทธิภำพ และ
ควำมปลอดภัย ตลอดจนสร้ำงทัศนคติที่ดีในกำรทำงำนของพนักงำนสร้ำงควำมพึงพอใจและควำมมั่นใจ
ให้กับผู้มำรับบริกำรด้วย สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต 26 เป็นหน่วยงำนสนับสนุนกำร
เรียนกำรสอนซึ่งจะต้องให้บริกำรแก่ข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรในสังกัด ให้เกิดประสิทธิภำพและควำม
พึงพอใจ จึงได้กำหนดนโยบำยในกำรปรับปรุงระบบกำรทำงำนให้มีประสิทธิภำพยิ่งขึ้นโดยนำกิจกรรม
5 ส มำเป็นกลไกของกำรบริหำรที่จะนำไปสู่กำรปรับปรุงกำรปฏิบัติงำนและกำรเพิ่มประสิทธิภำพในงำน
รวมทั้งช่วยพัฒนำจิตสำนึกในมำตรฐำนกำรปฏิบัติงำนซึ่งเป็นพื้นฐำนกำรพัฒนำไปสู่ระบบบริหำรงำน
คุณภำพตำมมำตรฐำนสำกลต่อไป ดังนั้น สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต 26 จึงได้จัดให้มี
โครงกำรประชุมเชิงปฏิบัติกำรกิจกรรม 5 ส โดยใช้ หลัก 3 R และกำรสร้ำงจิตสำนึกด้ำนกำรบริหำร
จัดกำรขยะบูรณำกำรบริหำรจัดกำรขยะและสิ่งแวดล้อมในหน่วยงำนอย่ำงยั่งยืน โดยใช้มำตรกำร 3 R
(Reduce, Reuse , Recycle) ขึ้น เพื่อพัฒนำประสิทธิภำพกำรปฏิบัติงำนของข้ำรำชกำรและพนักงำน
และเพิ่มคุณภำพงำนบริกำรให้มีมำตรฐำนให้ข้ ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำทั้งภำยในและ
ภำยนอกองค์กร
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2. วัตถุประสงค์
2.1 เพื่อส่งเสริมสนับสนุนให้ข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำมีจิตสำนึกที่ดี มีควำมตระหนัก
และปรับเปลี่ยนพฤติกรรมในกำรลดและคัดแยกขยะมูลฝอยในหน่วยงำนโดยใช้หลักกำร 3 R
2.2 เพื่ อ น ำกิ จ กรรม 5 ส โดยใช้ ห ลั ก กำร 3 R มำใช้ เ ป็ น พื้ น ฐำนในกำรด ำเนิ น งำนและเพิ่ ม
ประสิทธิภำพในกำรปฏิบัติรำชกำรของข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำสำนักงำนเขตพื้นที่
กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต 26
2.3 เพื่อให้ข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำเข้ำใจถึงบทบำทหน้ำที่และควำมสำคัญในกำร
บริหำรจัดกำรกำรลดและคัดแยกขยะมูลฝอยในหน่วยงำน โดยกิจกรรม 5 ส โดยใช้หลักกำร 3 R อย่ำง
ยั่งยืน
3. เป้าหมาย
3.1 เป้าหมายเชิงปริมาณ
- ผู้บริหำร ข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต 26
จำนวน 50 คน ร่วมสร้ำงจิตสำนึกที่ดีและดำเนินกิจกรรม 5 ส โดยใช้หลักกำร 3 R
3.2 เป้าหมายเชิงคุณภาพ
ร้อยละ 100 ของสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต 26 มีจิตสำนึกที่ดีและร่วมดำเนิน
กิจกรรม 5 ส โดยใช้หลัก 3 R มำประยุกต์ใช้ในกำรบริหำรจัดกำรขยะได้เป็นอย่ำงมีประสิทธิภำพอย่ำง
ยั่งยืน
4. กิจกรรมและการดาเนินงาน
- กิจกรรมที่ดำเนินกำรตำมโครงกำร
ที่

กิจกรรม

1. ขั้นเตรียมการ/กิจกรรม
1.1 จัดทำโครงกำรเพื่อขออนุมัติ
1.2 แต่งตั้งคณะกรรมกำรดำเนินโครงกำรกิจกรรม 5 ส
คณะกรรมกำรติดตำมและประเมินผลกิจกรรม 5 ส
1.3 ประชุมคณะทำงำนเพื่อวำงแผนงำนตำมโครงกำร
1.4 ดำเนินกำรถ่ำยภำพก่อนทำกิจกรรม 5 ส เพื่อให้เห็น
สภำพของสถำนที่ทำงำนก่อนลงมือทำกิจกรรม
1.6 สำรวจสภำพของพื้นที่ควำมรับผิดชอบ เพื่อกำหนด
Action Plan และหัวข้อแนวทำงในกำรปรับปรุง

ระยะเวลา
ดาเนินการ

ผู้รับผิดชอบ

ตุลำคม 2563
ถึง
มกรำคม 2564
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2. ขั้นตอนดาเนินกิจกรรม
2.1 กำรประชุมเชิงปฏิบัติกำรสร้ำงควำมรู้ควำมเข้ำใจและควำม
ตระหนักในกำรกิจกรรม 5 ส โดยใช้หลัก 3 R
2.2 แต่ละกลุ่มดำเนินกำรทำกิจกรรม 5 ส โดยใช้หลักกำร 3 R
ตำมพื้นที่ที่รับผิดชอบแต่ละกลุ่มงำน
ปฏิทินการดาเนินการกิจกรรม 5 ส
- ดำเนินตำมกิจกรรม 5 ส ครั้งที่ 1
- ดำเนินตำมกิจกรรม 5 ส ครั้งที่ 2
2.2 ปรับปรุงกำรจัดทำกิจกรรม 5 ส ให้ดีขึ้นรวมทั้งอำจ
ปรับปรุงมำตรฐำนให้เหมำะสมยิ่งขึ้น เพื่อยกระดับมำตรฐำนให้
ดีขึ้น
2.3 รำยงำนผลกำรดำเนินกำรและประเมินผลกำรปฏิบัติงำน
รวมทั้งประชำสัมพันธ์เผยแพร่ผลควำมก้ำวหน้ำกำรจัดกิจกรรม
5 ส ให้ทุกคนในหน่วยงำนทรำบ
2.4 ทุกกลุ่มรักษำสถำนที่ทำงำนให้สะอำดและเป็นระเบียบอยู่
เสมอ
2.5 ประเมินผลกำรปฏิบัติงำนโดยคณะกรรมกำร 5 ส

มกรำคม 2564
ถึง
กันยำยน 2564
เมษำยน 2564
กันยำยน 2564

3. ขั้นตอนที่ 3 กำรประเมินผล
ประเมินผลเพื่อปรับเป้ำหมำยหรือกำหนดเป้ำหมำยใหม่เพื่อ
รักษำหรือยกระดับกำรทำกิจกรรม 5 ส ให้ดีขึ้น (ปีละ 2 ครั้ง)
5. งบประมาณ
งบประมำณที่ได้รับจัดสรร จำนวน 5,000 บำท รำยละเอียด ดังนี้
ที่

รำยกำร

1 ประชุมคณะทำงำนเพื่อวำงแผนงำน
โครงกำรกิจกรรม 5 ส โดยใช้
หลักกำร 3 R
(ค่ำอำหำรว่ำงและเครื่องดื่ม
50×30×1)
2. ค่ำจัดทำป้ำยไวนิล ขนำด1.5×3 เมตร
3. ค่ำใบประกำศเกียรติบัตร
รวมทั้งสิ้น

งบประมำณ

1,500

-

1,500

-

1,500
2,000
5,000

-

1,500
3,000

2,000
2,000

หมายเหตุ: ถัวจ่ายทุกรายการ
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6. แผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณ 5,000 บำท
แผนกำรปฏิบัติงำน
(กิจกรรม)
ประชุมคณะทำงำน
เพื่อวำงแผนงำนโครงกำรกิจกรรม 5
ส โดยใช้หลักกำร 3 R

แผนกำรใช้จำ่ ยเงินงบประมำณ
ไตรมำสที่ ไตรมำสที่ ไตรมำสที่ ไตรมำสที่
1/2564 2/2564 3/2564 4/2564
5,000
-

รวม
5,000

7. กลุ่มเป้าหมายผู้ได้รับผลประโยชน์
- ข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำในสังกัดสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำเขต 26
จำนวน 50 คน
8. การประเมินผล
ตัวบ่งชี้สภำพควำมสำเร็จ
วิธีวัดและประเมินผล
เครื่องมือที่ใช้วัดและ
ประเมินผล
1.สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ
1.กำรประเมินเอกสำร
1.แบบสำรวจ
มัธยมศึกษำ เขต 26 มีผลกำร
2.แบบสังเกต
ประเมินมำตรฐำน กิจกรรม 5 ส จำก
ปีที่ผ่ำนมำเพิ่มขึ้นร้อยละ 3
2.ร้อยละ 100 ของบุคลำกร สพม.26 2.ประเมินเอกสำรร่องรอย 1.แบบสำรวจควำมพึงพอใจ
มีควำมรู้ควำมเข้ำใจและมีควำม
หลักฐำน
2.แบบสังเกต
ตระหนักในกำรทำกิจกรรม 5 ส.
3.แบบรำยงำน
9. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
- ข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำในสังกัดสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ
เขต 26 มีส่วนร่วมในกิจกรรม 5 ส โดยใช้หลักกำร 3 R และมีจิตสำนึกที่ดีในด้ำนกำรรักษำ
สิ่งแวดล้อมอย่ำงต่อเนื่องและยั่งยืน
**********************

แผนปฏิบัติการ ประจำ�ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

113

114

โครงการ

กำรพัฒนำกำรจัดกำรเรียนกำรสอนบูรณำกำรหลักปรัชญำเศรษฐกิจพอเพียง
เพื ่อ อำชีพ และกำรมีง ำนท ำบูร ณำกำร ตำมแนวทำงทัก ษะกำรเรีย นรู้
ในศตวรรษที่ 21 กลุ่มสำระกำรเรียนรู้กำรงำนอำชีพในโรงเรียนสังกัด
สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต 26
ยุทธศาสตร์ชาติ
ยุทธศำสตร์ที่ 3 ด้ำนกำรพัฒนำและเสริมสร้ำงศักยภำพทรัพยำกรมนุษย์
ข้อ 4 กำรปฏิรูปกำรเรียนรู้ที่ตอบสนองต่อกำรเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ 21
ข้อ 4.4 กำรตระหนักถึงพหุปัญญำของมนุษย์ที่หลำกหลำย
ข้อ 4.4.2 กำรสร้ำงเส้นทำงอำชีพ สภำพแวดล้อมกำรทำงำนฯ
แผนปฏิรูปประเทศ
ข้อ 5 กำรปฏิรูปกำรจัดกำรเรียนกำรสอนเพื่อตอบสนองกำรเปลี่ยนแปลง
ในศตวรรษที่ 21
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ยุทธศำสตร์ที่ 1 กำรเสริมสร้ำงและพัฒนำศักยภำพมนุษย์
แผนความมั่นคงแห่งชาติ ข้อ 6 ควำมมั่นคงภำยในประเทศ
สนองนโยบาย สพฐ.
ด้ำนประสิทธิภำพ ด้ำนคุณภำพ
กลุ่มที่รับผิดชอบ
กลุ่มนิเทศ ติดตำม และประเมินผลกำรจัดกำรศึกษำ
กลุ่มสำระกำรเรียนรู้กำรงำนอำชีพ
ผู้รับผิดชอบ
นำงสำวฐิตำรีย์ วิลัยเลิศ, นำงสำวนงลักษณ์ มีแก้ว และคณะศึกษำนิเทศก์
ระยะเวลาที่ดาเนินการ 1 ตุลำคม 2563 – 30 กันยำยน 2564
................................................................................................................................................................
1. หลักการและเหตุผล
“เศรษฐกิจพอเพียง” (Sufficiency Economy) เป็นปรัชญำที่พระบำทสมเด็จพระเจ้ำอยู่หัว
ทรงมีพ ระรำชดำรัส ชี้แ นะแนวทำงกำรดำเนิน ชีวิต แก่พ สกนิก รชำวไทยมำโดยตลอดรวมถึง กำร
พัฒนำและบริหำรประเทศ และพระรำโชบำยด้ำนกำรศึกษำของสมเด็จพระเจ้ำอยู่หัว มหำวชิรำลงกรณ
บดินทรเทพยวรำงกูร รัช กำลที่ 10 ด้ำนกำรศึกษำ ได้ร ะบุให้มีกำรมุ่งสร้ำงพื้น ฐำนให้แก่ผู้เรีย นใน
4 ด้ำ น คือ 1) มีทัศ นคติที่ถูก ต้อ งต่อ บ้ ำนเมือ ง 2) มีพื้น ฐำนที่มั่น คง - มีคุณ ธรรม 3) มีง ำนทำ – มี
อำชีพ และ4) เป็น พลเมืองที่ดีและรัฐธรรมนูญแห่งรำชอำณำจักรไทย มำตรำ 65 กำหนดให้รัฐ พึง
จัดให้มี ยุท ธศำสตร์ช ำติ เป็น เป้ำ หมำยกำรพัฒ นำประเทศอย่ำ งยั่ง ยืน ตำมหลัก ธรรมำภิบ ำล ซึ่ง
ยุทธศำสตร์ชำติ 20 ปี (พ.ศ. 2561-2580) เป็นยุทธศำสตร์ชำติฉบับแรกของประเทศไทย ตำมรัฐธรรมนูญ
แห่งรำชอำณำจักรไทย ซึ่งจะต้องนำไปสู่กำรปฏิบัติเพื่อให้ประเทศไทยบรรลุวิสัยทัศน์ “ประเทศไทยมี
ควำมมั่น คง มั่งคั่ง ยั่ งยื น เป็ น ประเทศพัฒ นำแล้ ว ด้ว ยกำรพัฒ นำตำมหลั กปรัช ญำของ เศรษฐกิ จ
พอเพียง” ภำยในช่วงเวลำดังกล่ำว เพื่อควำมสุขของคนไทยทุกคน โดยยุทธศำสตร์ชำติด้ำนกำรพัฒนำ
และเสริมสร้ำงศักยภำพทรัพยำกรมนุษย์ มีเป้ำหมำยกำรพัฒนำที่สำคัญเพื่อพัฒนำคนในทุกมิติและใน
ทุกช่วงวัยให้เป็นคนดี เก่ง และมีคุณภำพ โดยคนไทยมีควำมพร้อมทั้งกำย ใจ สติปัญญำ มีพัฒนำกำรที่ดี
รอบด้ำน และมีสุขภำวะที่ดีในทุกช่วงวัย มีจิตสำธำรณะ รับผิดชอบต่อสังคมและผู้อื่น มัธยัสถ์ อดออม
โอบอ้อมอำรี มีวินัย รักษำศีลธรรม และเป็นพลเมืองดีของชำติ มีหลักคิดที่ถูกต้อง มีทักษะที่จ่ำเป็นใน
ศตวรรษที่ 21 มีทักษะสื่อสำรภำษำอังกฤษและภำษำที่ 3 และอนุรักษ์ภำษำท้องถิ่น มี นิสัยรักกำร
เรียนรู้และกำรพัฒนำตนเองอย่ำงต่อเนื่องตลอดชีวิต สู่กำรเป็นคนไทยที่มีทักษะสูง เป็นนวัตกรรม
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นักคิด ผู้ประกอบกำร เกษตรกรยุคใหม่ และอื่น ๆ โดยมีสัมมำชีพตำมควำมถนัดของตนเอง ดังนั้น
กระทรวงศึกษำธิกำร จึงได้กำหนดนโยบำยและจุดเน้น ปีงบประมำณ พ.ศ. 2564 เพื่ อมุ่งมั่นดำเนินกำร
ภำรกิจ หลั กตำมแผนแม่บทภำยใต้ยุ ทธศำสตร์ ช ำติ 20 ปี (พ.ศ. 2561 – 2580) ในฐำนะหน่ว ยงำน
เจ้ำภำพขับเคลื่อนทุกแผนย่อยในประเด็น 12 กำรพัฒนำกำรเรียนรู้ และแผนย่อยที่ 3 ในประเด็น 11
ศักยภำพคนตลอดช่วงชีวิต รวมทั้งแผนกำรปฏิรูปประเทศด้ำนกำรศึกษำ และนโยบำยรัฐบำลทั้งในส่วน
นโยบำยหลักด้ำนกำรปฏิรูปกระบวนกำรเรียนรู้ และกำรพัฒนำศักยภำพของคนไทยทุกช่วงวัย และ
นโยบำยเร่งด่วน เรื่องกำรเตรียมพัฒนำคนไทยสู่ศตวรรษที่ 21 นอกจำกนี้ ยังสนับสนุนกำรขับเคลื่อน
แผนแม่บทภำยใต้ยุทธศำสตร์ชำติประเด็นอื่น ๆ แผนพัฒนำเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ ฉบับที่ 12
(พ.ศ. 2561 – 2564) นโยบำยและแผนระดับชำติว่ำด้วยควำมมั่น คงแห่งชำติ (พ.ศ. 2562 – 2565)
รวมทั้งนโยบำยและแผนต่ำง ๆ ที่เกี่ยวข้อง โดยคำดหวังว่ำ ผู้เรียนทุกช่วงวัยจะได้รับกำรในทุกมิติ เป็นคน
ดี คนเก่ง มีคุณภำพ และมีควำมพร้อมร่วมขับเคลื่อนกำรพัฒนำประเทศ สู่ควำมมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน
สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต 26 ได้ดำเนินกำรตำมจุดเน้น ด้ำนกำรพัฒนำและ
เสริมสร้ำงศักยภำพทรัพยำกรมนุษย์ ข้อ 1 กำรจัดกำรศึกษำเพื่อคุณวุฒิ ข้อ 1.1.4 พัฒนำผู้เรียนให้มี
ควำมรอบรู้และทักษะอำชีพ เพื่อเป็นเครื่องมือในกำรดำรงชีวิตและสร้ำงอำชีพ อำทิ กำรใช้เทคโนโลยี
ดิจิทัล สุขภำวะ และทัศนคติที่ดีต่อกำรดูแลสุขภำพ ข้อ 2 กำรเรียนรู้ตลอดชีวิต ข้อ 2.1.1 ส่งเสริมกำร
เรียนกำรสอนที่เหมำะสมสำหรับผู้ที่เข้ำสู่สังคมสูงวัย อำทิ อำชีพที่เหมำะสมรองรับสังคมสูงวัย หลักสูตร
กำรพัฒนำคุณภำพชีวิต และหลักสูตรกำรดูแลผู้สูงวัย หลักสูตร BUDDY โดยเน้นกำรมีส่วนร่วมในกำร
พัฒ นำชุมชน โรงเรีย น และผู้ เรี ย น หลั กสู ตรกำรเรียนรู้ออนไลน์ เพื่อส่ งเสริมประชำสั มพันธ์สินค้ำ
ออนไลน์ระดับตำบล ประกอบกับหลักสูตรแกนกลำงกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน พุทธศักรำช 2551 (ฉบับ
ปรับปรุง พ.ศ. 2560) ได้ปรับปรุงสำระและมำตรฐำนกำรเรียนรู้ กลุ่มสำระกำรเรียนรู้กำรงำนอำชีพ
(Occupations) โดยปรับสำระที่ 1 กำรดำรงชีวิตและครอบครัว มำตรฐำน ง 1.1 เข้ำใจกำรทำงำน มี
ควำมคิดสร้ำงสรรค์ มีทักษะกระบวนกำรทำงำน ทักษะ กำรจัดกำร ทักษะกระบวนกำรแก้ปัญหำ ทักษะ
กำรทำงำนร่วมกัน และทักษะกำรแสวงหำควำมรู มีคุณธรรม และลักษณะนิสัยในกำรทำงำน มีจิตสำนึก
ในกำรใช้พลังงำน ทรัพยำกร และสิ่งแวดล้อมเพื่อกำรดำรงชีวิตและครอบครัว และสำระที่ 2 กำรอำชีพ
มำตรฐำน ง 2.1 เข้ำใจ มีทักษะที่จำเป็น มีประสบกำรณ เห็นแนวทำงในงำนอำชีพใช้เทคโนโลยีเพื่อ
พัฒ นำอำชีพ มีคุณธรรม และมีเจตคติที่ดีต่ออำชีพ ดังนั้น สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ
เขต 26 เห็นควำมสำคัญของกำรพัฒนำกำรเรียนกำรสอนกลุ่มสำระกำรเรียนรู้กำรงำนอำชีพที่ผู้เรียน
ควรมีทักษะที่ครอบคลุม 3 กลุ่ม ได้แก่ ทักษะพื้นฐำน เป็นทักษะที่จำเป็นต่อกำรดำรงชีวิต เช่น อ่ำนออก
เขี ย นได้ คิ ด เลขเป็ น ทั ก ษะเพื่ อ กำรท ำงำน เป็ น ทั ก ษะพื้ น ฐำนในกำรท ำงำนของทุ ก อำชี พ ได้ แ ก่
เทคโนโลยีสำรสนเทศ กำรคิดวิเครำะห์ กำรคิดสร้ำงสรรค์ กำรทำงำนเป็นทีม และกำรสื่อสำร และ
ทักษะเฉพำะอำชีพ เป็นทักษะเบื้องต้นของอำชีพที่สนใจ รวมทั้งคุณลักษณะในศตวรรษที่ 21 ได้แก่
ทักษะด้ำนกำรเรียนรู้และนวัตกรรม ทักษะสำรสนเทศสื่อและเทคโนโลยี และทักษะชีวิตและอำชีพ จึง
ได้จัดทำโครงกำรพัฒนำกำรจัดกำรเรียนกำรสอนเพื่ออำชีพและกำรมีงำนทำ ตำมแนวทำงทักษะกำรเรียนรู้ใน
ศตวรรษที่ 21 กลุ่ มสำระกำรเรี ยนรู้ กำรงำนอำชี พ ในโรงเรี ย นสั ง กั ด ส ำนั ก งำนเขตพื้ น ที่ ก ำรศึ ก ษำ
มัธยมศึกษำ เขต 26 ขึ้น
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2. วัตถุประสงค์
2.1 เพื่อพัฒนำหลักสูตรกลุ่มสำระกำรเรียนรู้กำรงำนอำชีพให้เอื้อต่อกำรพัฒนำสมรรถนะผู้เรียนเป็น
รำยบุคคล มีทักษะจำเป็นในศตวรรษที่ 21 นำไปสู่กำรจัดกำรศึกษำเพื่อกำรมีงำนทำ (Career Education)
2.2 เพื่อพัฒนำกำรจัดกำรเรียนกำรสอนบูรณำกำรหลักปรัชญำเศรษฐกิจพอเพียงเพื่ออำชีพและกำรมีงำน
ทำบูรณำกำร ตำมแนวทำงทักษะกำรเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21
2.3 เพื่อพัฒนำครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำให้มีสมรรถนะด้ำนกำรจัดกิจกรรมกำรเรียนรู้และทักษะ
ด้ำนงำนอำชีพและกำรทำงำนให้กับนักเรียนระดับต่ำง ๆ ให้เหมำะสมกับวัยได้อย่ำงมีคุณภำพ เป็นรูปธรรม
และต่อเนื่อง
2.4 เพื่อนิเทศ กำกับ ติดตำม และประเมินผลกำรจัดกำรศึกษำด้ำนงำนอำชีพและกำรทำงำนอย่ำงเป็น
ระบบ
2.5 เพื่ อ น ำเสนอผลงำนที่ มี วิ ธี ป ฏิ บั ติ ที่ เ ป็ น เลิ ศ (Best Practice) เกี่ ย วกั บ กำรพั ฒ นำกำรจั ด
กำรเรียนกำรสอนเพื่ออำชีพและกำรมีงำนทำ ตำมแนวทำงทักษะกำรเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 กลุ่มสำระกำร
เรียนรู้กำรงำนอำชีพ จำนวน 35 โรงเรียน
3. เป้าหมาย
3.1 เป้าหมายเชิงปริมาณ
3.1.1 ประชุ ม คณะท ำงำนเตรี ย มกำรและจั ด ท ำคู่ มื อ กำรพั ฒ นำกำรจั ด กำรเรี ย นกำรสอน
เพื่ออำชีพและกำรมีงำนทำ ตำมแนวทำงทักษะกำรเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 จำนวน 15 คน
3.1.2 สถำนศึ ก ษำด ำเนิ น กำรพั ฒ นำหลั ก สู ต รและกำรจั ด กำรเรี ย นกำรสอนบู ร ณำกำร
หลักปรัชญำเศรษฐกิจพอเพียงเพื่ออำชีพและกำรมีงำนทำ ตำมแนวทำงทักษะกำรเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ครู
กลุ่มสำระกำรเรียนรู้กำรงำนอำชีพ จำนวน 35 โรงเรียน
3.1.3 นำเสนอผลงำนที่มีวิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศ (Best Practice) เกี่ยวกับกำรพัฒนำกำรจัดกำรเรียนกำร
สอนเพื่ออำชีพและกำรมีงำนทำ ตำมแนวทำงทักษะกำรเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 กลุ่มสำระกำรเรียนรู้กำรงำน
อำชีพ จำนวน 35 โรงเรียน
3.2 เป้าหมายเชิงคุณภาพ
3.2.1 สถำนศึ ก ษำมี ก ำรพั ฒ นำหลั ก สู ต รกลุ่ ม สำระกำรเรี ย นรู้ ก ำรงำนอำชี พ ให้ เ อื้ อ ต่ อ
กำรพัฒนำสมรรถนะผู้เรียนเป็นรำยบุคคล มีทักษะจำเป็นในศตวรรษที่ 21 นำไปสู่กำรจัดกำรศึกษำเพื่อกำร
มีงำนทำ (Career Education)
3.2.2 เพื่อพัฒนำกำรจัดกำรเรียนกำรสอนบูรณำกำรหลักปรัชญำเศรษฐกิจพอเพียงเพื่ออำชีพและกำร
มีงำนทำบูรณำกำร ตำมแนวทำงทักษะกำรเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21
3.2.3 เพื่ อ พั ฒ นำครู แ ละบุ ค ลำกรทำงกำรศึ ก ษำให้ มี ส มรรถนะด้ ำ นกำรจั ด กิ จกรรม
กำรเรี ยนรู้ และทั กษะด้ ำนงำนอำชี พและกำรท ำงำนให้ กั บนั กเรี ยนระดั บต่ ำง ๆ ให้ เหมำะสมกั บวั ย
ได้อย่ำงมีคุณภำพ เป็นรูปธรรมและต่อเนื่อง
3.2.4 ครูได้รับกำรนิเทศ กำกับ ติดตำม และประเมินผลกำรจัดกำรศึกษำด้ำนงำนอำชีพและกำร
ทำงำนอย่ำงเป็นระบบ
3.2.5 นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียนสูงขึ้น
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4. กิจกรรมและการดาเนินงาน
ที่
1

2

3

กิจกรรม
ระยะเวลาดาเนินการ
การวางแผน (Plan)
1.1 ศึกษำสภำพปัจจุบัน / ปัญหำ
1 ต.ค. 63 ถึง
ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับโครงกำรฯ
30 ธ.ค. 63
1.2 ศึกษำผลกำรดำเนินโครงกำรฯ
ในปีที่ผ่ำนมำ
1.3 ศึกษำบริบทและสภำพควำมเป็น
ไปได้ ในกำรพัฒนำโครงกำรฯ
1.4 จัดทำโครงกำรฯ นำเสนอ
ผู้บริหำรเพื่ออนุมัติดำเนินโครงกำร
การปฏิบัติ (Do)
2.1 ประชุมคณะทำงำนเตรียมกำร
1 ม.ค. 64 ถึง
มอบหมำยภำระงำนและจัดทำคู่มือฯ
25 ส.ค. 64
2.2 ดำเนินงำนตำมโครงกำรฯ ต่ำงๆ
โดยมีกิจกรรมดังนี้
2.2.1 กำรพัฒนำกำรจัดกำรเรียน
กำรสอนบูรณำกำรหลักปรัชญำเศรษฐกิจ 11 – 12 มิ.ย. 64
พอเพียงเพื่ออำชีพและกำรมีงำนทำ
บูรณำกำร ตำมแนวทำงทักษะกำรเรียนรู้
ในศตวรรษที่ 21 กลุ่มสำระกำรเรียนรู้
กำรงำนอำชีพในโรงเรียนสังกัด
สพม.26
2.2.2 นำเสนอนวัตกรรมและวิธีกำร
30 ส.ค. 64
ปฏิบัติที่เป็นเลิศ (Best Practice)
ขั้นนิเทศติดตามผล (Check)
1 มิ.ย. 64 ถึง
นิเทศติดตำมกำรดำเนินงำน และ
30 ส.ค. 64
อำนวยควำมสะดวกในกำรดำเนิน
กิจกรรมของผู้เกี่ยวข้องให้เป็นไปตำม
ภำระงำนที่โครงกำรฯ กำหนด

ผู้รับผิดชอบ
ดร.ฐิตำรีย์ วิลัยเลิศ
และคณะ

ดร.ฐิตำรีย์ วิลัยเลิศ
และคณะ

ดร.ฐิตำรีย์ วิลัยเลิศ
และคณะ

ดร.ฐิตำรีย์ วิลัยเลิศ
และคณะ
ผู้อำนวยกำร
กลุ่มนิเทศฯ
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ต่อ
ที่

กิจกรรม
ขั้นสรุปและประเมินผล (Act)
4.1 สรุปประเมินโครงกำร
4.2 จัดทำรำยงำนโครงกำรฯ
นำเสนอผู้บริหำร

ระยะเวลาดาเนินการ
25 – 30 ส.ค. 64

ผู้รับผิดชอบ
ดร.ฐิตำรีย์ วิลัยเลิศ
และคณะ

5. งบประมาณ
งบประมำณที่ได้รับจัดสรรจำกสำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน จำนวน 10,000 บำท
รำยละเอียดประกอบกำรใช้จ่ำย ดังนี้
รายละเอียดการใช้งบประมาณ
งบประมา
ที่
กิจกรรม
ค่าตอบแท ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ
ณ
น
กิจกรรมที่ 1 กำรประชุมคณะกรรมกำร
วำงแผนกำรดำเนินงำน จำนวน 15 คน
รวมทั้งสิ้น
ถัวจ่ายทุกรายการ
กิจกรรมที่ 2 กำรพัฒนำกำรจัดกำรเรียน
กำรสอนบูรณำกำรหลักปรัชญำเศรษฐกิจ
พอเพียงเพื่ออำชีพและกำรมีงำนทำ ตำม
แนวทำงทักษะกำรเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21
กลุ่มสำระกำรเรียนรู้กำรงำนอำชีพใน
โรงเรียนสังกัดสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ
มัธยมศึกษำ เขต 26 กลุ่มเป้ำหมำย ได้แก่
ครูผู้สอนกลุ่มสำระกำรเรียนรู้กำรงำนอำชีพ
จำนวน 35 โรงเรียน
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ต่อ
ที่

กิจกรรม
รวมทั้งสิ้น
ถัวจ่ายทุกรายการ

กิจกรรมที่ 3 กำรนิเทศ ติดตำม และ
ประเมินผลกำรพัฒนำกำรจัดกำรเรียน
กำรสอนกำรพัฒนำกำรจัดกำรเรียนกำรสอน
บูรณำกำรหลักปรัชญำเศรษฐกิจพอเพียง
เพื่ออำชีพและกำรมีงำนทำ ตำมแนวทำง
ทักษะกำรเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21
ครูกลุ่มสำระกำรเรียนรู้กำรงำนอำชีพ
ในโรงเรียนสังกัดสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ
มัธยมศึกษำ เขต 26
รวมทั้งสิ้น
ถัวจ่ายทุกรายการ
กิจกรรมที่ 4 กำรจัดประกวดและนำเสนอ
ผลงำนที่มีวิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศ (BP) หรือ
โครงงำนเกี่ยวกับกำรพัฒนำกำรจัดกำรเรียน
กำรสอนบูรณำกำรหลักปรัชญำเศรษฐกิจ
พอเพียงเพื่ออำชีพและกำรมีงำนทำ
ตำมแนวทำงทักษะกำรเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21
ครูกลุ่มสำระกำรเรียนรู้กำรงำนอำชีพ
ในโรงเรียนสังกัดสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ
มัธยมศึกษำ เขต 26 กลุ่มเป้ำหมำย
ได้แก่ ครูผู้สอนและนักเรียน จำนวน 50 คน
1 ค่ำอำหำรว่ำงและเครื่องดื่ม (50*30*2)
2 ค่ำอำหำรกลำงวัน (50*100*1)
3 ค่ำโล่รำงวัลและเอกสำร (3*1,500)
รวมทั้งสิ้น
ถัวจ่ายทุกรายการ
กิจกรรมที่ 5 สรุปผลกำรดำเนินงำน

รายละเอียดการใช้งบประมาณ
งบประมา
ณ
ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย
ค่าวัสดุ
(ไม่ใช้งบประมาณ
ทาหนังสือแจ้งโรงเรียนดาเนินการตามนโยบาย
ของ สพม. เขต 26, สพฐ. และกระทรวง)

(ใช้งบการนิเทศ ติดตามฯ ตามปกติ)

500
5,000
4,500

-

-

10,000 บาท
(หนึ่งหมื่นบาทถ้วน)

500
5,000
4,500
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ต่อ
ที่

กิจกรรม

กิจกรรมที่ 6 มอบโล่รำงวัล ยกย่องเชิดชูเกียรติ
เพื่อเป็นกำรสร้ำงขวัญกำลังใจให้พัฒนำงำน
ต่อไป
รวมทั้งสิ้น
ถัวจ่ายทุกรายการ

งบประมาณ

รายละเอียดการใช้งบประมาณ
ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย
ค่าวัสดุ
-

(ใช้งบบูรณาการร่วมกับงานตลาดนัดวิชาการ)

6. แผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณ วงเงินงบประมาณที่ดาเนินการ
จานวน 10,000 บาท
แผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณ
แผนการปฏิบัติงาน
ไตรมาสที่ ไตรมาสที่ ไตรมาสที่ ไตรมาสที่
(กิจกรรม)
1/2564 2/2564 3/2564 4/2564
(ต.ค.-ธ.ค.) (ม.ค.-มี.ค.) (เม.ษ.-มิ.ย.) (ก.ค.-ก.ย.)
1. ประชุมคณะกรรมกำร จำนวน 15
คน เพื่อวำงแผนกำรดำเนินงำน
2. สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ
มัธยมศึกษำ เขต 26 แจ้งสถำนศึกษำใน
สังกัดดำเนินกำรพัฒนำกำรจัด
กำรเรียนกำรสอนบูรณำกำรหลักปรัชญำ
เศรษฐกิจพอเพียงเพื่ออำชีพและกำรมีงำน
ทำ ตำมแนวทำงทักษะกำรเรียนรู้ใน
ศตวรรษที่ 21 กลุ่มเป้ำหมำย ได้แก่
ครูผสู้ อนกลุ่มสำระกำรเรียนรู้กำรงำน
อำชีพ จำนวน 35 โรงเรียน
3. สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ
มัธยมศึกษำ เขต 26 โดยศึกษำ นิเทศก์
จำนวน 15 คนดำเนินกำรนิเทศ ติดตำม
และประเมินผลกำรพัฒนำกำรจัดกำรเรียน
กำรสอนกำรพัฒนำกำรจัดกำรเรียนกำร
สอนบูรณำกำรหลักปรัชญำเศรษฐกิจ
พอเพียงเพื่ออำชีพและกำรมีงำนทำ ตำม
แนวทำงทักษะกำรเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21

120

แผนปฏิบัติการ ประจำ�ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

-

-

-

รวม
-

-

121

แผนการปฏิบัติงาน
(กิจกรรม)

แผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณ
ไตรมาสที่ ไตรมาสที่ ไตรมาสที่ ไตรมาสที่
1/2564 2/2564 3/2564 4/2564
(ต.ค.-ธ.ค.) (ม.ค.-มี.ค.) (เม.ษ.-มิ.ย.) (ก.ค.-ก.ย.)

กลุ่มเป้ำหมำย ได้แก่ ครูผู้สอนกลุม่ สำระ
กำรเรียนรู้กำรงำนอำชีพ จำนวน 35
โรงเรียน
4. จัดประกวดและนำเสนอผลงำน
ที่มีวิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศ (BP) หรือโครงงำน
เกี่ยวกับกำรพัฒนำกำรจัดกำรเรียนกำร
สอนบูรณำกำรหลักปรัชญำเศรษฐกิจ
พอเพียงเพื่ออำชีพและกำรมีงำนทำ ตำม
แนวทำงทักษะกำรเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21
กลุ่มเป้ำหมำยได้แก่ ครูผสู้ อนกลุ่มสำระ
กำรเรียนรู้กำรงำนอำชีพ จำนวน 35
โรงเรียน
5. สรุปผลกำรดำเนินงำนกำรพัฒนำ
กำรจัดกำรเรียนกำรสอนบูรณำกำร
หลักปรัชญำเศรษฐกิจพอเพียงเพือ่ อำชีพ
และกำรมีงำนทำ ตำมแนวทำงทักษะ
กำรเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 กลุ่มสำระกำร
เรียนรู้กำรงำนอำชีพ

-

รวม

-

-

รวม
7 กลุ่มเป้าหมายผู้ได้รับผลประโยชน์
7.1 ผู้บริหำร
7.2 ครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ
7.3 นักเรียน
8. การประเมินผล
ตัวบ่งชี้สภาพความสาเร็จ
8.1 ร้อยละ 100 สถำนศึกษำมีกำรพัฒนำหลักสูตร
กลุ่มสำระกำรเรียนรู้กำรงำนอำชีพให้เอื้อต่อ
กำรพัฒนำสมรรถนะผู้เรียนเป็นรำยบุคคล มีทักษะ
จำเป็นในศตวรรษที่ 21 นำไปสู่กำรจัดกำรศึกษำ
เพื่อกำรมีงำนทำ (Career Education)

วิธีวัดและประเมินผล
- ศึกษำเอกสำร
ผลกำรประเมิน

เครื่องมือที่ใช้วัด
- ผลกำรประเมิน
รอบสำม
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ต่อ
ตัวบ่งชี้สภำพควำมสำเร็จ
8.2 ร้อยละ 90 สถำนศึกษำพัฒนำกำรจัดกำรเรียน
กำรสอนบูรณำกำรหลักปรัชญำเศรษฐกิจพอเพียง
เพื่ออำชีพและกำรมีงำนทำบูรณำกำร ตำมแนวทำง
ทักษะกำรเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21
8.3 ร้อยละ 90 ครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ
มีสมรรถนะด้ำนกำรจัดกิจกรรมกำรเรียนรู้
และทักษะด้ำนงำนอำชีพและกำรทำงำนให้กับ
นักเรียนระดับต่ำง ๆ ให้เหมำะสมกับวัย
ได้อย่ำงมีคุณภำพ เป็นรูปธรรมและต่อเนื่อง
8.4 ร้อยละ 90 ครูได้รับกำรนิเทศ กำกับ ติดตำม
และประเมินผลกำรจัดกำรศึกษำด้ำนงำนอำชีพ
และกำรทำงำนอย่ำงเป็นระบบ
8.5 ร้อยละ 85 นักเรียนได้รับกำรยกระดับ
ผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียนเพิ่มขึ้น
8.6 ร้อยละ 85 ผู้รับบริกำรมีควำมพึงพอใจ

วิธีวัดและประเมินผล

เครื่องมือที่ใช้วัด

- ตรวจสอบเอกสำร

- แบบตรวจสอบ
เอกสำร

- ประเมินจำกผลกำรปฏิบัติ - แบบสอบถำม
และร่องรอย
- ร่องรอย

- ประเมินจำกผลกำรปฏิบัติ - แบบสอบถำม
และร่องรอย
- ร่องรอย
- ประเมินจำกผลกำรปฏิบัติ - แบบสอบถำม
และร่องรอย
- ร่องรอย
- สอบถำมควำมคิดเห็น
- แบบสอบถำม

9. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
9.1 สถำนศึ ก ษำมี ก ำรพั ฒ นำหลั ก สู ตรกลุ่ ม สำระกำรเรี ยนรู้ ก ำรงำนอำชีพ ให้ เ อื้ อ ต่ อ กำรพั ฒ นำ
สมรรถนะผู้เรียนเป็นรำยบุคคล มีทักษะจำเป็นในศตวรรษที่ 21 นำไปสู่กำรจัดกำรศึกษำเพื่อกำรมีงำน
ทำ (Career Education) สอดคล้องกับควำมต้องกำรของผู้เรียนและท้องถิ่น
9.2 ผู้บ ริห ำรและครูมีค วำมเข้ำใจที่ชัดเจนตรงกัน สำมำรถนำหลัก สูต รไปสู่ก ำรปฏิบัติไ ด้ อย่ำง
มั่นใจและมีประสิทธิภำพ
9.3 สถำนศึ ก ษำพั ฒ นำกำรจั ด กำรเรี ย นกำรสอนบู ร ณำกำรหลั ก ปรั ช ญำเศรษฐกิ จ พอเพี ย ง
เพื่ออำชีพและกำรมีงำนทำบูรณำกำร ตำมแนวทำงทักษะกำรเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21
*******************
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โครงการ

กำรพัฒนำสื่อ นวัตกรรม และเทคโนโลยีเพื่อกำรจัดกำรเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21
ของครู ในโรงเรียนสังกัดสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต 26
ยุทธศาสตร์ชาติที่ 3 ด้ำนกำรพัฒนำและเสริมสร้ำงศักยภำพทรัพยำกรมนุษย์
ข้อ 3 กำรปฏิรูปกำรเรียนรู้แบบพลิกโฉม
ข้อ 3.6 กำรวำงพื้นฐำนระบบรองรับกำรเรียนรู้โดยดิจิทัลแพลตฟอร์ม
แผนปฏิรูปประเทศ ข้อ 6 กำรปรับโครงสร้ำงของ หน่วยงำนในระบบกำรศึกษำ เพื่อบรรลุ
เป้ำหมำยในกำรปรับปรุงกำรจัดกำรเรียนกำรสอน และยกระดับ
คุณภำพ ของกำรจัดกำรศึกษำ
ข้อ 7 กำรปฏิรูปกำรศึกษำและกำรเรียนรู้โดยกำรพลิกโฉม ด้วยระบบดิจิทัล
แผนพัฒนาเศรษฐกิจ และสังคมแห่งชาติ ยุทธศาสตร์ที่ 1 กำรเสริมสร้ำงและพัฒนำศักยภำพ
ทุนมนุษย์และยุทธศาสตร์ที่ 8 กำรพัฒนำวิทยำศำสตร์
เทคโนโลยี วิจัยและนวัตกรรม
แผนความมั่นคงแห่งชาติ นโยบายที่ 5 สร้ำงเสริมศักยภำพ กำรป้องกันและแก้ไขปัญหำ
ภัยคุกคำมข้ำมชำติ
กลุ่มที่รับผิดชอบ
กลุ่มงำนพัฒนำสื่อฯ กลุ่มนิเทศ ติดตำม และประเมินผลกำรจัดกำรศึกษำ
ผู้รับผิดชอบ
นำงสำวฐิตำรีย์ วิลัยเลิศ, นำงสำวนงลักษณ์ มีแก้ว และคณะศึกษำนิเทศก์
ระยะเวลาที่ดาเนินการ 1 ตุลำคม 2563– 30 กันยำยน 2564
.................................................................................................................................................. ..............
1. หลักการและเหตุผล
ควำมก้ำวหน้ ำของเทคโนโลยี ส ำรสนเทศและกำรสื่ อสำรก่อให้ เกิดกำรเปลี่ ยนแปลงรูป แบบ
กำรเรียนรู้ของมนุษย์ โดยกำรนำระบบเครื่องมือสื่อสำรต่ำง ๆ เช่น ระบบโทรศัพท์ ระบบโทรทัศน์ เข้ำ
กับ ระบบคอมพิว เตอร์ ที่ตอบโต้ กับ ผู้ ใช้ ประกอบกับกำรใช้แหล่ งควำมรู้ที่ห ลำกหลำยจะทำให้ ผู้ ใ ช้
สำมำรถเรียนรู้สิ่งต่ำงๆ ตำมควำมสนใจ นอกจำกนี้เทคโนโลยีสำรสนเทศและกำรสื่อสำรยังมีศักยภำพใน
กำรลดข้อจำกัดด้ำนเวลำและระยะทำง ส่งผลให้กำรเปลี่ยนแปลงเรียนรู้ข้อมูลข่ำวสำรเกิดขึ้นได้ทุกเวลำ
ทุ ก สถำนที่ ก่ อ ให้ เ กิ ด ประโยชน์ ต่ อ กำรเรี ย นรู้ ต ลอดชี วิ ต ประกอบกั บ สถำนกำรณ์ ใ นโลกปั จ จุ บั น
วิทยำศำสตร์และเทคโนโลยีต่ำงๆ ได้มีกำรเปลี่ยนแปลงและพัฒนำอยู่ตลอดเวลำ ทำให้โอกำสในกำร
เรียนรู้ของนักเรียนและบุคลำกรกำรศึกษำต้องมีกำรปรับตัว อย่ำงสม่ำเสมอ เนื่องจำกกำรศึก ษำใน
ปัจจุบันไม่ทั่วถึงทั้งยังขำดแคลนงบประมำณขำดแคลนนักประดิษฐ์คิดค้นเชิงนวัตกรรมในอนำคตฯลฯ
จึ งมีควำมจำเป็ นต้องปรับ เปลี่ ยนรูป แบบกำรเรียนรู้เพื่อพัฒ นำระบบกำรจัดกำรเรียนกำรสอนด้ำน
วิทยำศำสตร์ คณิตศำสตร์ และเทคโนโลยีของประเทศ ซึ่งกำรศึกษำไทยควรได้รับ กำรพัฒ นำ เพื่อ
ยกระดับกำรศึกษำในประเทศให้พัฒนำขึ้น โดยกำรประยุกต์ควำมรู้ทำงวิทยำศำสตร์และแขนงวิชำอื่นๆ
ที่เกี่ยวกับกำรเรียนรู้ของมนุษย์มำใช้ในกำรจัดกำรเรียนกำรสอน ดังนั้นถือว่ำเป็นกำรออกแบบกำรเรียน
กำรสอนเพื่ อ ให้ ส ำมำรถจั ดควำมรู้ ทั ก ษะและเจตคติ ห รื อ กำรเรี ย นรู้ทั้ ง หลำยให้ แ ก่ ผู้ เ รี ยนอย่ ำงมี
ประสิ ท ธิ ภ ำพ ซึ่ ง เทคโนโลยี ก ำรสอนนี้ ไ ด้ เ ข้ ำ มำมี ส่ ว นส ำคั ญ ในกำรพั ฒ นำกำรเรี ย นกำรสอนและ
ก่อให้เกิดวิธีกำรหรือแนวทำงปฏิบัติใหม่ที่เรียกว่ำ นวัตกรรมกำรสอน พบว่ำมี หลำยรูป เช่น กำรสอน
แบบโปรแกรม (Programmed Instruction) คอมพิวเตอร์ช่วยสอน (Computer-Based Instruction: CBI)
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กำรสอนโดยใช้ระบบเสียง (Audio-Tutorial Systems) กำรสอนแบบโมดุล (Modular Instruction)
เกมและสถำนกำรณ์ จ ำลอง (Game and Simulation) เป็ น ต้ น บำงลั ก ษณะมี ก ำรใช้ สื่ อ โสตทั ศ น์
เครื่องมืออิเล็กโทรนิกส์และสิ่งพิมพ์ต่ำงๆ ร่วมกันในลักษณะเป็นสื่อมัลติมีเดียหรือสื่อประสม โดยจะเน้น
ผู้เรียนและกระบวนกำรเรียนกำรสอนรวมทั้งยึดหลักกำรเรียนรู้ของมนุษย์เป็นสิ่งสำคัญ
สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต 26 ได้น้อมนำพระบรมรำโชวำทและพระรำช
ดำรัส ของพระบำทสมเด็จพระเจ้ำอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชฯ เป็นหลักในกำรทำงำนเพื่อประสิทธิภำพ
ในกำรศึก ษำของประเทศให้พัฒ นำกำรเรีย นรู้ใ นระดับ ที่สูง ขึ้น ปรับ กระบวนกำรเรีย นกำรสอนที่
เน้น กำรมีสื่อ กำรเรียนกำรสอนที่เหมำะสม ทำให้ผู้เ รียนได้เรีย นรู้แ บบเชื่อ มโยงกับ กำรปฏิบัติจริง
กล่ำ วคือ ช่ว ยให้ครูก ระตุ้น ให้นัก เรีย นเกิดกำรตอบสนองตำมที่ค ำดหวังโดยเฉพำะอย่ำงยิ่ง กำรได้
ทดลองปฏิบัติให้เกิดประสบกำรณ์ตรงด้วยตนเอง ซึ่งสื่อกำรเรียนกำรสอนเป็นเครื่องมือช่วยครูใน
กำรสอนให้ นักเรียนเรียนรู้ประสบกำรณ์ที่เป็นรูปธรรม ตำมเนื้อหำสำระในหลักสูตรได้อย่ำงลึกซึ้ง
ซึ่งทักษะด้ำนกำรสร้ำงสรรค์เทคโนโลยี และนวัตกรรม เป็น ทักษะที่สำคัญมำกสำหรับกำรเรียนรู้สู่
กำรพัฒ นำประเทศไทยไปสู่ยุค ของประเทศไทย 4.0 ที่นัก เรียนจะต้อ งพัฒ นำควำมคิดสร้ำงสรรค์
ผ่ำ นกำรเรีย นรู้ห ลำกหลำยรูป แบบ สร้ำ งผลงำนเชิง นวัต กรรมจำกจิน ตนำกำรสู่ก ำรปฏิบัติ เพื่อ
สร้ำงเป็นต้น แบบหรือแบบจำลอง หรือชิ้น งำนจริง โดยแนวคิดกำรสร้ำงสิ่งต่ำง ๆ อำจมำจำกเรื่อง
พื้น ฐำนไปสู่เ รื่อ งที่ต้อ งเน้น ทัก ษะอำชีพ สำมำรถคิด เพิ่ม มูล ค่ำ ของผลงำนที่ไ ด้ผ่ำ นกำรขับ เคลื่อน
ด้ว ยเทคโนโลยี สำนัก งำนเขตพื้น ที่ก ำรศึก ษำมัธ ยมศึก ษำ เขต 26 เห็น ควำมสำคัญดัง กล่ำ วจึง ได้
จัดทำโครงกำรกำรพัฒนำสื่อ นวัตกรรม และเทคโนโลยีเพื่อกำรจัดกำรเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21
2. วัตถุประสงค์
2.1 เพื่อพัฒนำ สื่อ นวัตกรรม และเทคโนโลยีเพื่อกำรจัดกำรเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ของครูในโรงเรียน
สังกัดสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต 26
2.2 เพื่อจัดทำคลังสื่อ ICT เพื่อกำรจัดกำรเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ในโรงเรียนสังกัดสำนักงำนเขตพื้นที่
กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต 26
2.3 เพื่อนิเทศ กำกับ ติดตำม และประเมินผลกำรพัฒนำสื่อ นวัตกรรม และเทคโนโลยีเพื่อกำรจั ดกำร
เรียนรู้ของครูในโรงเรียนสังกัดสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต 26
2.4 เพื่อประเมินคัดเลือกผลงำนที่มีวิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศ (BP) เกี่ยวกับกำรพัฒนำสื่อ นวัตกรรม และ
เทคโนโลยี เพื่ อกำรจั ดกำรเรี ยนรู้ ในโรงเรี ยนสั งกั ดส ำนั กงำนเขตพื้ นที่ กำรศึ กษำมั ธยมศึ กษำ เขต 26
3. เป้าหมาย
3.1 เชิงปริมาณ
3.1.1 สถำนศึกษำ มีกำรส่งเสริม พัฒนำสื่อ นวัตกรรม และเทคโนโลยีเพื่อกำรจัดกำรเรียนรู้
ในศตวรรษที่ 21 ในโรงเรี ย นสั งกั ด ส ำนั ก งำนเขตพื้ น ที่ ก ำรศึ ก ษำมั ธ ยมศึ ก ษำ เขต 26 จ ำนวน 35
โรงเรียน
3.1.2 ผู้ บ ริ ห ำรสถำนศึก ษำ และศึกษำนิเ ทศก์ มีกำรนิเทศ กำกับ ติด ตำม และประเมิ น ผล
กำรพัฒ นำสื่ อ นวัตกรรม และเทคโนโลยี เพื่อกำรจัดกำรเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ในโรงเรียนสั งกัด
สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต 26 จำนวน 35 โรงเรียน
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3.1.3 สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต 26 มีคลังสื่อ นวัตกรรม และเทคโนโลยี
เพื่อกำรจัดกำรเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ในโรงเรียนสังกัดสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ
เขต 26 ที่เป็นผลงำนของครู จำนวน 35 โรงเรียน
3.2 เชิงคุณภาพ
3.2.1 ครูทุก คนได้ร ับ กำรพัฒ นำสื่อ นวัต กรรม และเทคโนโลยีเ พื่อ กำรจัด กำรเรีย นรู้ใ น
ศตวรรษที่ 21 ในโรงเรียนสังกัด สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต 26
3.2.2 ครูไ ด้ร ับ กำรนิเ ทศ กำกับ ติด ตำม และประเมิน ผลกำรพัฒ นำสื ่อ นวัต กรรม และ
เทคโนโลยีเพื่อกำรจัดกำรเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21
3.2.3 ครูไ ด้รับกำรประเมินคัดเลือ กผลงำนที่มีวิธีป ฏิบัติที่เป็น เลิศ (BP) เกี่ย วกับ กำรพัฒ นำ
สื่อ นวัตกรรม และเทคโนโลยีเพื่อกำรจัดกำรเรียนรู้ในโรงเรียนสังกัดสำนักงำนเขตพื้น ที่กำรศึกษำ
มัธ ยมศึก ษำ เขต 26 เพื ่อ รับ “รำงวัล ทรงคุณ ค่ำ สพฐ.” (OBEC AWARDS) ระดับ เขตพื ้น ที่
กำรศึกษำ ปี 2564 (เพื่อเป็นตัวแทนระดับเขตพื้นที่กำรศึกษำไประดับภำค)
4. กิจกรรมและแผนการดาเนินงาน
ที่

กิจกรรม/ขั้นตอนการดาเนินงาน

1 การวางแผน (P)
1.1 วิเครำะห์สภำพปัญหำ และควำมต้องกำร
กำรพัฒนำสื่อ นวัตกรรม และเทคโนโลยีฯ
เพื่อกำรจัดกำรเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21
1.2 จัดทำรำยละเอียดโครงกำรวิจัย
2 การปฏิบัติ (D)
2.1 จัดประชุมคณะกรรมกำรดำเนินงำนและจัดทำ
คู่มือแนวกำรพัฒนำสื่อ นวัตกรรม และเทคโนโลยี
เพื่อกำรจัดกำรเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21
2.2 จัดอบรมเชิงปฏิบัติกำร “กำรพัฒนำสื่อ
นวัตกรรม และเทคโนโลยีเพื่อกำรจัดกำรเรียนรู้
ในศตวรรษที่ 21” กลุ่มเป้ำหมำย ได้แก่ ครูที่
สมัครใจเข้ำอบรม จำนวน 35 โรงเรียน
จำนวน 100 คน และคณะกรรมกำรดำเนินงำน
จำนวน 15 คน รวมทั้งสิ้นจำนวน 115 คน
2.3 ประเมินคัดเลือกผลงำนที่มีวิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศ
(BP) เกี่ยวกับกำรพัฒนำสื่อ นวัตกรรม และ
เทคโนโลยีเพื่อกำรจัดกำรเรียนรู้ในโรงเรียนสังกัด
สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต 26

ระยะเวลา
ดาเนินการ

ผู้รับผิดชอบ

มกรำคม 2563 น.ส.นงลักษณ์ มีแก้ว
น.ส.ฐิตำรีย์ วิลัยเลิศ
และคณะ
ศึกษำนิเทศก์
กุมภำพันธ์
2564

น.ส.นงลักษณ์ มีแก้ว
น.ส.ฐิตำรีย์ วิลัยเลิศ
และคณะ
ศึกษำนิเทศก์
มิถุนำยน 2564 น.ส.นงลักษณ์ มีแก้ว
น.ส.ฐิตำรีย์ วิลัยเลิศ
และคณะ
ศึกษำนิเทศก์
กันยำยน 2564 น.ส.นงลักษณ์ มีแก้ว
น.ส.ฐิตำรีย์ วิลัยเลิศ
และคณะ
ศึกษำนิเทศก์
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ที่

กิจกรรม/ขั้นตอนการดาเนินงาน

เพื่อรับ “รำงวัลทรงคุณค่ำ สพฐ.” (OBEC
AWARDS) ระดับเขตพื้นที่กำรศึกษำ ปี 2564
(เพื่อเป็นตัวแทนระดับเขตพื้นที่กำรศึกษำ
ไประดับภำค)
2.3.1 ดำเนินประเมินคัดเลือกโรงเรียนที่มี
วิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศ (BP)
2.3.2 ประกำศผลกำรประกวดครูที่มีผลงำน
กำรพัฒนำสื่อ นวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อกำรจัด
กำรเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ยอดเยี่ยม
3 การติดตาม ตรวจสอบ (C)
นิเทศ ติดตำม และประเมินผลกำรพัฒนำสื่อ
นวัตกรรม และเทคโนโลยีเพื่อกำรจัดกำรเรียนรู้
ในศตวรรษที่ 21 ในโรงเรียนสังกัดสำนักงำน
เขตพื้นที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต 26
4 การปรับปรุง (A)
สรุปผลและรำยงำนผลกำรดำเนินงำนโครงกำร
กำรพัฒนำสื่อ นวัตกรรม และเทคโนโลยีเพื่อกำรจัด
กำรเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ในโรงเรียน สังกัด
สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำเขต 26
5. งบประมาณ

ระยะเวลา
ดาเนินการ

ผู้รับผิดชอบ

มิถุนำยน - น.ส.นงลักษณ์ มีแก้ว
สิงหำคม 2564 น.ส.ฐิตำรีย์ วิลัยเลิศ
และคณะ
ศึกษำนิเทศก์
ตุลำคม 2564

น.ส.นงลักษณ์ มีแก้ว
น.ส.ฐิตำรีย์ วิลัยเลิศ
และคณะ
ศึกษำนิเทศก์

งบประมำณที่ได้รับจัดสรรจำก สพม. 26 จำนวน 60,000 บำท (หกหมื่นพันบำทถ้วน)
กิจกรรมที่ 1 จำนวน - บำท (ไม่ใช้งบประมำณ)
กิจกรรมที่ 2 จำนวน 20,000 บำท (สองหมื่นบำทถ้วน)
กิจกรรมที่ 3 จำนวน – บำท (ใช้งบกำรนิเทศ ติดตำมฯ ตำมปกติ)
กิจกรรมที่ 4 จำนวน 40,000 บำท (สี่หมื่นพันบำทถ้วน)
ที่

กิจกรรม

กิจกรรมที่ 1 กำรจัดประชุมคณะกรรมกำร
ดำเนินงำน และจัดทำคู่มือแนวกำรพัฒนำ
สื่อ นวัตกรรม และเทคโนโลยีเพื่อกำรจัด
กำรเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 จำนวน 15 คน
1 ค่ำอำหำรว่ำงและเครื่องดื่ม (15*30*2)
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รายละเอียดการใช้งบประมาณ
ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย
ค่าวัสดุ

-

-

900

127

ที่
2

กิจกรรม

ค่ำอำหำรกลำงวัน (15*100*1)
รวมทั้งสิ้น
(ถัวจ่ายทุกรายการ)
กิจกรรมที่ 2 กำรพัฒนำสื่อ นวัตกรรม และ
เทคโนโลยีเพื่อกำรจัดกำรเรียนรู้ในศตวรรษ
ที่ 21 และจัดทำคลังสื่อ ICT กลุ่มเป้ำหมำย
ได้แก่ ครูที่สมัครใจเข้ำอบรม จำนวน 100 คน
และคณะกรรมกำรดำเนินงำน จำนวน 10 คน
รวมทั้งสิ้นจำนวน 110 คน
1 ค่ำอำหำรว่ำงและเครื่องดื่ม (110*30*2)
2 ค่ำอำหำรกลำงวัน (110*100*1)
รวมทั้งสิ้น
(ถัวจ่ายทุกรายการ)
กิจกรรมที่ 3 กำรนิเทศ ติดตำม และ
ประเมินผลกำรพัฒนำสื่อ นวัตกรรม
และเทคโนโลยีเพื่อกำรจัดกำรเรียนรู้
ในศตวรรษที่ 21 และจัดทำคลังสื่อ ICT
ในโรงเรียนสังกัดสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ
มัธยมศึกษำ เขต 26
จำนวน 35 โรงเรียน
รวมทั้งสิ้น
(ถัวจ่ายทุกรายการ)
กิจกรรมที่ 4 กำรประเมินคัดเลือกผลงำนที่มี
วิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศ (BP) เกี่ยวกับกำรพัฒนำ
สื่อ นวัตกรรม และเทคโนโลยีเพื่อกำรจัด
กำรเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 เพื่อรับ “รำงวัล
ทรงคุณค่ำ สพฐ.” (OBEC AWARDS) ระดับ
เขตพื้นที่กำรศึกษำ ปี 2564 (เพื่อเป็นตัวแทน
ระดับเขตพื้นที่กำรศึกษำไประดับภำค)
2.1 ประชุมคณะกรรมกำรประเมินคัดเลือก
จำนวน 1 วัน ณ สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ
จำนวน 60 คน ประกอบด้วย
2.1.1 ระดับสถำนศึกษำ รวม 3 ด้ำน
จำนวน 9 คน

งบประมาณ
1,500

6,600
11,000

รายละเอียดการใช้งบประมาณ
ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย
ค่าวัสดุ
1,500
2,400 บาท
(สองพันสี่ร้อยบาทถ้วน)

6,600
11,000
17,600 บาท
(หนึ่งหมื่นเจ็ดพันหกร้อยบาทถ้วน)

(ใช้งบการนิเทศ ติดตามฯ ตามปกติ)
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ที่

กิจกรรม

2.1.2 ระดับผู้อำนวยกำร รวม 3 ด้ำน
จำนวน 9 คน
2.1.3 ระดับรองผู้อำนวยกำร
รวม 3 ด้ำน จำนวน 9 คน
2.1.4 ระดับเขตพื้นที่กำรศึกษำ
รวม 3 ด้ำน จำนวน 9 คน
2.1.5 ครูผสู้ อนระดับมัธยมศึกษำตอนต้น
รวม 3 ด้ำน จำนวน 12 คน
2.1.6 ครูผู้สอนระดับมัธยมศึกษำตอน
ปลำย รวม 3 ด้ำน จำนวน 12 คน
1 ค่ำอำหำรว่ำงและเครื่องดื่ม (60*30*2)
2 ค่ำอำหำรกลำงวัน (60*100*1)
3 ค่ำถ่ำยเอกสำร
2.2 ประเมินคัดเลือกผลงำนที่มีวิธีปฏิบัติ
ทีเ่ ป็นเลิศ (BP) เพื่อรับ “รำงวัลทรงคุณค่ำ
สพฐ.” (OBEC AWARDS) ระดับเขตพื้นที่
กำรศึกษำ ปี 2564 (เพื่อเป็นตัวแทนระดับเขต
พื้นที่กำรศึกษำไประดับภำค) จำนวน 1 วัน
- ค่ำตอบแทนคณะกรรมกำรประเมิน คน
ละ 500 บำท จำนวน 60 คน
รวมทั้งสิ้น
(ถัวจ่ายทุกรายการ)

งบประมาณ

3,600
6,000
-

30,000

รายละเอียดการใช้งบประมาณ
ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย
ค่าวัสดุ

-

400

3,600
6,000

30,000
40,000 บาท
(สี่หมื่นบาทถ้วน)

6. แผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณที่ดาเนินการ จานวน 60,000 บาท
แผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณ
รวม
แผนการปฏิบัติงาน
ไตรมาสที่ ไตรมาสที่ ไตรมาสที่ ไตรมาสที่
(กิจกรรม)
1/2564 2/2564 3/2564 4/2564
2,400
2,400
1. กำรประชุมคณะกรรมกำร
เพื่อวำงแผนกำรดำเนินงำนตำม
โครงกำร/แผนปฏิบัติงำน
17,600
17,600
2. กำรพัฒนำสื่อ นวัตกรรม และ
เทคโนโลยีเพื่อกำรจัดกำรเรียนรู้
ในศตวรรษที่ 21 และจัดทำคลังสื่อ
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แผนการปฏิบัติงาน
(กิจกรรม)
ICT กลุ่มเป้ำหมำย ได้แก่ ครูที่สมัคร
ใจเข้ำอบรม จำนวน 100 คน
3. กำรนิเทศ ติดตำม และ
ประเมินผลพัฒนำสื่อ นวัตกรรม
และเทคโนโลยีเพื่อกำรเรียนรู้
ในศตวรรษที่ 21 และคลังสื่อ ICT
จำนวน 35 โรงเรียน
4. กำรประเมินคัดเลือกผลงำนที่มี
วิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศ (BP) เกี่ยวกับ
กำรพัฒนำสื่อ นวัตกรรม และ
เทคโนโลยีเพื่อกำรจัดกำรเรียนรู้
ในโรงเรียนสังกัดสำนักงำนเขตพื้นที่
กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต 26
เพื่อรับ “รำงวัลทรงคุณค่ำ สพฐ.”
(OBEC AWARDS) ระดับเขตพื้นที่
กำรศึกษำ ปี 2564
5. สรุปผลกำรดำเนินงำนโครงกำร
กำรพัฒนำสื่อ นวัตกรรม และ
เทคโนโลยีเพื่อกำรจัดกำรเรียนรู้
ในศตวรรษที่ 21 ของครู

แผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณ
ไตรมาสที่ ไตรมาสที่ ไตรมาสที่ ไตรมาสที่
1/2564 2/2564 3/2564 4/2564

รวม

รวม

-

40,000

40,000

-

2,400

17,600

40,000

60,000

7 กลุ่มเป้าหมายผู้ได้รับผลประโยชน์
7.1 ผู้บริหำร
7.2 ครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ
7.3 นักเรียน
7.4 ผู้ปกครองนักเรียน
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8. การวัดและประเมิน
ตัวบ่งชี้สภาพความความสาเร็จ
8.1 ร้อยละ 95 ครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ มีกำร
บูรณำกำรกำรใช้สื่อ นวัตกรรม และเทคโนโลยีเพื่อกำรจัด
กำรเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ที่มีคุณภำพ
8.2 ร้อยละ 95 ครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำมีควำมรู้
ควำมเข้ำใจและมีควำมสำมำรถในกำรผลิตสื่อ นวัตกรรม
และเทคโนโลยีเพื่อกำรจัดกำรเรียนรู้ให้นักเรียนมีทักษะ
แห่งศตวรรษที่ 21 ได้แก่ 3R และ 8C ได้อย่ำงมี
ประสิทธิภำพ
8.3 ร้อยละ 95 ครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำที่ได้รับ
รำงวัลสูงสุดจำกกำรสร้ำงสรรค์ในกำรจัดกำรเรียนรู้
ในศตวรรษที่ 21
8.4 ร้อยละ 90 สถำนศึกษำและสำนักงำนเขตพื้นที่
กำรศึกษำมีคลังสื่อ ICT เพื่อกำรบริหำรและกำรจัด
กำรเรียนรู้
8.5 ร้อยละ 95 นักเรียนมีควำมรู้ ควำมสำมำรถและทักษะ
กำรออกแบบสร้ำงสรรค์ชิ้นงำนโดยใช้เทคโนโลยีดิจิทัล
เพื่อพัฒนำเป็นผู้สร้ำงนวัตกรรมที่มีประสิทธิภำพ
8.6 ร้อยละ 100 ของผู้บริหำร ครู และบุคลำกรทำง
กำรศึกษำ และนักเรียนมีควำมพึงพอใจต่อกำรให้บริกำร

วิธีการวัด
1. สังเกต
2. กำรสอบถำม
3. กำรประเมินผล
4. กำรนิเทศ
ติดตำม

เครื่องมือ
1. แบบสังเกต
2. แบบสอบถำม
3. แบบประเมินผล
4. แบบนิเทศ ติดตำม

9. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
9.1 ครู และบุคลำกรทำงกำรศึ กษำ มีกำรบู ร ณำกำรกำรใช้สื่ อ นวัตกรรม และเทคโนโลยีเพื่อ
กำรจัด กำรเรีย นรู้ใ นศตวรรษที่ 21 ที่มีคุณ ภำพ และเกิด จำกกำรประยุก ต์ใ ช้สื่อ อย่ำ งสร้ำ งสรรค์
ให้ ส ำมำรถนำไปใช้ในกำรจัดกำรเรี ย นรู้และเป็ นต้น แบบแก่ครู และบุ คลำกรทำงกำรศึ กษำในกำร
บู ร ณำกำรและประยุ กต์ใช้สื่ อที่จ ะนำไปใช้ในกำรจัด กำรเรียนรู้ และให้ นั กเรียนเรียนรู้ ด้ว ยตนเอง
9.2 ครูแ ละบุค ลำกรทำงกำรศึก ษำมีค วำมรู ้ ควำมเข้ำ ใจและมีค วำมสำมำรถในกำรผลิต สื่อ
นวัต กรรมและเทคโนโลยีเ พื่อ กำรจัด กำรเรีย นรู้ใ ห้นัก เรีย นมีทัก ษะแห่ง ศตวรรษที่ 21 ได้แ ก่ 3R
และ 8C ได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ
9.3 ครูแ ละบุคลำกรทำงกำรศึกษำที่ไ ด้รับ รำงวัล สูงสุดจำกกำรสร้ำงสรรค์ใ นกำรจัดกำรเรียนรู้
ในศตวรรษที่ 21
9.4 นัก เรีย นมีค วำมรู ้ ควำมสำมำรถ และทัก ษะกำรออกแบบสร้ำ งสรรค์ชิ ้น งำนโดยใช้
เทคโนโลยีดิจิทัล เพื่อพัฒนำเป็นผู้สร้ำงนวัตกรรมที่มีประสิทธิภำพ
**********************
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โครงการ

ส่งเสริมประสิทธิภำพกำรจัดกำรเรียนกำรสอนในศตวรรษที่ 21 ของครูกลุ่ม
สำระกำรเรียนรู้วิทยำศำสตร์ ระดับชั้นมัธยมศึกษำตอนต้น โรงเรียนใน
สังกัดสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต 26
สอดคล้องกับ ยุทธศาสตร์ชาติข้อ 3 ด้ำนกำรพัฒนำและเสริมสร้ำงศักยภำพทรัพยำกรมนุษย์
แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็นกำรพัฒนำกำรเรียนรู้
แผนการปฏิรูปประเทศข้อ 1. กำรปฏิรูประบบกำรศึกษำและกำรเรียนรู้โดยรวมของประเทศ
โดยพระรำชบัญญัติกำรศึกษำแห่งชำติฉบับใหม่และกฎหมำยลำดับลอง
1.3 กำรขับเคลื่อนกำรจัดกำรศึกษำเพื่อกำรพัฒนำตนเองและ
กำรศึกษำเพื่อกำรเรียนรู้ตลอดชีวิต เพื่อรองรับกำรพัฒนำ
ศักยภำพคนตลอดช่วงชีวิต
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ข้อ 1 กำรเสริมสร้ำงและพัฒนำศักยภำพมนุษย์
แผนความมั่นคงแห่งชาติ ข้อ 6 ควำมมั่นคงภำยในประเทศ
สนองนโยบาย สพฐ. ที่ ด้ำนโอกำส
กลุ่มที่รับผิดชอบ
กลุ่มนิเทศ ติดตำม และประเมินผลกำรจัดกำรศึกษำ
ผู้รับผิดชอบ
นำงสำวอิทธิ์ณณัฏฐ์ นันแก้ว
ระยะเวลาที่ดาเนินการ ตุลำคม 2563 – กันยำยน 2564
................................................................................................................................................................
1. หลักการและเหตุผล
ปัจ จุบ ัน เป็น ยุค ที ่โ ลกมีค วำมเจริญ ก้ำ วหน้ำ อย่ำ งรวดเร็ว อัน สืบ เนื ่อ งมำจำกกำรใช้
เทคโนโลยี เ พื่ อ เชื่ อ มโยงข้ อ มูล ต่ ำ ง ๆ ของทุกภูมิภ ำคของโลกเข้ ำด้ว ยกัน กระแสกำรปรั บ เปลี่ ย น
ทำงสัง คมที่ เ กิ ด ขึ้ น ในศตวรรษที่ 21 จึง ส งผลต อวิ ถี ก ำรด ำรงชีว ิ ต ในสั ง คมอย ำงทั่ ว ถึง เมื ่ อ
ประเทศไทยเข ำสู ศ ตวรรษที่ 21 นับ เปนช่ว งที่มีก ำรเปลี่ ย นแปลงตำมกระแสโลก อัน เกิด จำก
ควำมกำวหนำด้ำ นวิ ท ยำศำสตร เทคโนโลยีแ ละสำรสนเทศ สิ่ง ดัง กล่ำ วเป็ น ปั จ จั ย สำคั ญ ที่ ทำ
ให้โ ลกอยู่ใ นยุค กำรสื่ อ สำรไร้ พ รหมแดน ซึ่ง ก่อ ให้เ กิด ทั้ง โอกำส และกำรพัฒ นำที่ส อดคล้ อ งกั บ
กำรเปลี่ย นแปลงของโลก กำรพัฒ นำด้ำ นกำรศึก ษำจึง สำคั ญ อย่ำ งยิ่ง เพื่อ เป็น กำรเตรี ย มพร้ อ ม
รับ สถำนกำรณ์ใ นอนำคต ด้ว ยเหตุนี้ ครูจึง ต้อ งมีค วำมตื่น ตัว และเตรีย มพร้อ มในกำรจัด กำร
เรี ย นรู้ เพื่อเตรี ย มควำมพร้ อ มให้ ผู้ เรี ย นมี ทั กษะสำหรับ กำรดำรงชีวิต บนโลกในศตวรรษที่ 21 โดย
ทักษะที่สำคัญ ที่สุ ด คือ ทักษะกำรเรี ย นรู้ (Learning skills) ที่มุ่งเน้นควำมรู้ ควำมสำมำรถ และ
ทัก ษะจำเป็น ซึ่ง เป็น ผลจำกกำรปฏิรูป เปลี่ย นแปลงรูป แบบกำรจั ด กำรเรีย นกำรสอน ตลอดจน
กำรเตรีย มควำมพร้ อ มด้ ำ นต่ำ ง ๆ ที่เ ป็น ปัจ จัย สนับ สนุน ที่ จ ะทำให้เ กิด กำรเรีย นรู้ ปัจ จุบัน เป็ น
ยุค แห่ง กำรแข่ง ขัน ทำงสัง คมค่อ นข้ำ งสูง ดัง นั ้น กำรเสริม สร้ำ งองค์ค วำมรู ้ ( Content
Knorledge) ทักษะเฉพำะทำง (Specific Skills) ควำมเชี่ยวชำญเฉพำะด้ำ น (Expertise) และ
สมรรถนะของกำรรู้ เ ท่ำทัน (Liveracy) จึงเป็นตัว แปรสำคัญที่ต้องเกิด ขึ้น กับตัว ผู้ เรี ยน
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ในกำรนี้ กลุ่มนิเทศ ติดตำม และประเมินผลกำรจัดกำรศึกษำ มีเป้ำหมำยหลักในกำรนิเทศ
ติดตำมเพื่อส่งเสริมประสิทธิภ ำพกำรจัดกำรเรียนกำรสอนในศตวรรษที่ 21 ของครูกลุ่มสำระกำร
เรีย นรู้วิทยำศำสตร์ ระดับ ชั้น มัธ ยมศึก ษำตอนต้น โรงเรียนในสังกัดสำนัก งำนเขตพื้น ที่ก ำรศึกษำ
มัธ ยมศึก ษำ เขต 26 นำไปสู่ควำมสำเร็จตำมนโยบำยที่กำหนดได้อ ย่ำงมีป ระสิทธิภ ำพ ตลอดจน
สนับ สนุน ติด ตำม และประเมิน ผลกำรดำเนิน งำนของสถำนศึก ษำตำมนโยบำยของส ำนัก งำน
คณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน รวมทั้งได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ และสร้ำงควำมสัมพันธ์ที่ดีระหว่ำง
ผู้นิเทศและผู้รับกำรนิเทศ เพื่อรับทรำบปัญหำ อุปสรรคในกำรปฏิบัติงำน ข้อคิดเห็น ข้อเสนอแนะ
พร้อ มทั ้ง ประสำนหรือ หำแนวทำงแก้ไ ขปัญ หำที ่อ ำจเกิด ขึ ้น เพื ่อ สร้ำ งขวัญ ก ำลัง ใจให้แ ก่
ผู้ปฏิบัติงำน ตลอดจนนำผลกำรติดตำมนิเทศไปปรับปรุง กำรทำงำนให้มีประสิทธิภำพมำกยิ่งขึ้น
ด้ ว ยเหตุ ดั ง กล่ ำ วข้ ำ งต้ น กลุ่ ม นิ เ ทศ ติ ด ตำม และประเมิ น ผลกำรจั ด กำรศึ ก ษำ จึ ง ได้ จั ด ท ำ
โครงกำรส่งเสริมประสิทธิภำพกำรจัดกำรเรียนกำรสอนในศตวรรษที่ 21 ของครูกลุ่มสำระกำรเรียนรู้
วิทยำศำสตร์ ระดับชั้นมัธยมศึกษำตอนต้น โรงเรียนในสัง กัดสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ
เขต 26 เพื่อสนั บ สนุ น ส่ งเสริ มประสิ ทธิภ ำพกำรศึกษำของนักเรียน และสถำนศึกษำในสั งกัด ให้ มี
คุณภำพเพิ่มขึ้นอย่ำงยั่งยืนตำมยุทธศำสตร์ของแผนพัฒนำกำรศึกษำแห่งชำติ และยุทธศำสตร์ชำติต่อไป
2. วัตถุประสงค์
2.1 เพื่อส่งเสริมประสิท ธิภ ำพกำรจัดกำรเรียนกำรสอนในศตวรรษที่ 21 ของครูกลุ่มสำระกำร
เรียนรู้วิทยำศำสตร์ ระดับชั้นมัธยมศึกษำตอนต้น
2.2 เพื่อพัฒนำกำรเรียนรู้ที่จำเป็นในศตวรรษที่ 21 ของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษำตอนต้น
2.3 เพื ่อ นิเ ทศ ก ำกับ ติด ตำม และประเมิน ผลกำรจัด กำรศึก ษำกลุ ่ม สำระก ำรเรีย นรู้
วิทยำศำสตร์ ระดับมัธยมศึกษำตอนต้น
2.4 เพื่อสนับสนุนกำรนำเสนอผลงำนที่มีวิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศ (Best Practice) เกี่ยวกับกำรจัด
กำรเรียนกำรสอนในศตวรรษที่ 21 ของครูกลุ่มสำระกำรเรียนรู้วิทยำศำสตร์ ระดับ ชั้น มัธยมศึกษำ
ตอนต้น
3. เป้ำหมำย
เชิงปริมำณ
3.1.1 ประชุมคณะทำงำนเตรียมกำรจัดทำคู่มือกำรส่งเสริมประประสิทธิภำพกำรจัดกำรเรียนกำร
สอนในศตวรรษที่ 21 ของครูกลุ่มสำระกำรเรียนรู้วิทยำศำสตร์ ระดับชั้นมัธยมศึกษำตอนต้น จำนวน 40
คน
3.1.2 กิจกรรมนิเทศ ติดตำม ส่งเสริมประสิทธิภำพกำรจัดกำรเรียนกำรสอนในศตวรรษที่ 21 ของครู
กลุ่มสำระกำรเรียนรู้วิทยำศำสตร์ ระดับชั้นมัธยมศึกษำตอนต้น
3.1.3 กิจกรรมนำเสนอผลงำนที่มีวิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศ (Best Practice) เกี่ยวกับกำรจัดกำรเรียนกำร
สอนในศตวรรษที่ 21 ของครูกลุ่มสำระกำรเรียนรู้วิทยำศำสตร์ ระดับชั้นมัธยมศึกษำตอนต้นนำไปสู่กำร
เผยแพร่ผลงำนและยกย่องเชิดชูเกียรติ 1 ครั้ง/ปีกำรศึกษำ
เชิงคุณภำพ
3.2.1 ครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำได้รับกำรพัฒนำสมรรถนะด้ำนกำรจัดกิจกรรมกำรเรียนกำร
สอนในศตวรรษที่ 21 อย่ำงมีประสิทธิภำพ
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3.2.2 ผู้บริหำร และครูสำมำรถพัฒนำกำรนำนวัตกรรมและเทคโนโลยีไปใช้ในกำรพัฒนำกำรบริ หำร
และกำรจัดกำรเรียนอย่ำงมีคุณภำพ
3.2.3 ครูได้รับกำรนิเทศ และมีโอกำสนำเสนอผลงำนทำงวิชำกำรสู่กำรพัฒนำวิชำชีพด้วยควำม
ภำคภูมิใจ
3.2.4 นักเรียนได้เรียนรู้ด้วยกำรลงมือปฏิบัติ พัฒนำทักษะกระบวนกำรคิด กำรแก้ปัญหำ กำรทำงำน
ทักษะกำรเรียนรู้ และทักษะชีวิต เป็นระบบและยั่งยืน
4. กิจกรรมและการดาเนินงาน
ที่
กิจกรรม
ระยะเวลาดาเนินการ
ผู้รับผิดชอบ
1 กำรวำงแผน
ตุลำคม 2563
คณะศึกษำนิเทศก์
- ศึกษำสภำพปัจจุบัน/ปัญหำ
- ศึกษำบริบทและควำมเป็นไปได้ของ
โครงกำร
- จัดทำโครงกำรนำเสนอต่อผู้บริหำร
คณะศึกษำนิเทศก์
2 กำรปฏิบัติ
- ประชุมคณะทำงำนเตรียมกำร
มอบหมำยงำนและภำระกิจจัดทำคู่มือ ฯ
- ดำเนินกิจกรรม ดังนี้
1. กำรส่งเสริมประประสิทธิภำพกำร ธันวำคม 2563
จัดกำรเรียนกำรสอนในศตวรรษที่ 21
ของครูกลุ่มสำระกำรเรียนรู้วิทยำศำสตร์
ระดับชั้นมัธยมศึกษำตอนต้น
2. นำเสนอนวัตกรรมและวิธีปฏิบัติที่ กันยำยน 2564
เป็นเลิศ
3 นิเทศ ติดตำม
มกรำคม 2564 คณะศึกษำนิเทศก์
- นิเทศ ติดตำม กำรดำเนินงำนและ
มีนำคม 2564
อำนวยควำมสะดวกในกำรดำเนิน
กิจกรรมของผู้ที่เกี่ยวข้อง
4 สรุป
30 กันยำยน 2564 คณะศึกษำนิเทศก์
- ประชุม สรุปผลกำรดำเนินโครงกำร
- จัดทำรำยงำนโครงกำร
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5. งบประมาณ
งบประมำณที่ได้รับจัดสรรจำกสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต 26 จำนวน 10,000
บำท รำยละเอียดประกอบกำรใช้จ่ำย ดังนี้
ที่
รำยกำร
งบประมำณ
จำแนกตำมรำยจ่ำย
ค่ำตอบแทน ค่ำใช้สอย
ค่ำวัสดุ
1
กิจกรรมที่ 1
วำงแผน
0
- ศึกษำสภำพปัจจุบัน/ปัญหำ
- ศึกษำบริบทและควำมเป็นไปได้
ของโครงกำร
- จัดทำโครงกำรนำเสนอต่อ
ผู้บริหำร
2
กิจกรรมที่ 2
กำรปฏิบัติ
3,700
- ประชุมคณะทำงำนเตรียมกำร
มอบหมำยงำนและภำระกิจจัดทำ
คู่มือฯ
- ดำเนินกิจกรรม ดังนี้
1. กำรส่งเสริมประประสิทธิภำพ
กำรจัดกำรเรียนกำรสอนใน
ศตวรรษที่ 21 ของครูกลุ่มสำระ
กำรเรียนรู้วิทยำศำสตร์ ระดับชั้น
มัธยมศึกษำตอนต้น
- ค่ำอำหำรว่ำงและเครื่องดื่ม (20
1,200
คน ๆ ละ 30 บำทต่อมื้อ รวม 2
มื้อ)
2,000
- ค่ำอำหำรกลำงวัน (20 คน คน
ละ 100 บำทต่อมื้อ)
500
2. นำเสนอนวัตกรรมและวิธี
ปฏิบัติที่เป็นเลิศ
3
กิจกรรมที่ 3
นิเทศ ติดตำม กำรดำเนินงำน
และอำนวยควำมสะดวกในกำร
ดำเนินกิจกรรมของผู้ที่เกี่ยวข้อง
2,500
2,500
(ค่ำเบี้ยเลี้ยงและค่ำพำหนะในกำร
เดินทำง)
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ต่อ

ที่
4

รำยกำร

งบประมำณ

กิจกรรมที่ 4 สรุป
- ประชุม สรุปผลกำรดำเนิน
โครงกำร
- จัดทำรำยงำนโครงกำร
- ค่ำอำหำรว่ำงและเครื่องดื่ม (20
คน ๆ ละ 30 บำทต่อมื้อ รวม 2 มื้อ)
- ค่ำอำหำรกลำงวัน (20 คน คนละ
100 บำทต่อมื้อ)
- ค่ำวัสดุ อุปกรณ์
รวมทั้งสิ้น

จำแนกตำมรำยจ่ำย
ค่ำตอบแทน ค่ำใช้สอย
ค่ำวัสดุ

3,800
1,200
2,000
600
10,000

-

6. แผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณจานวน 10,000 บาท
แผนการปฏิบัติงาน
(กิจกรรม)
1. วางแผน
2. ดาเนินการ
1. กำรส่งเสริมประประสิทธิภำพ
กำรจัดกำรเรียนกำรสอนใน
ศตวรรษที่ 21 ของครูกลุ่มสำระ
กำรเรียนรู้วิทยำศำสตร์ ระดับชั้น
มัธยมศึกษำตอนต้น
2. นำเสนอนวัตกรรมและวิธีปฏิบัติ
ที่เป็นเลิศ
3. นิเทศ ติดตำม กำรดำเนินงำน
และอำนวยควำมสะดวกในกำร
ดำเนินกิจกรรมของผู้ที่เกี่ยวข้อง
3. สรุปรำยงำนผลกำรนิเทศ
รวม

แผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณ
ไตรมาสที่ ไตรมาสที่ ไตรมาสที่ ไตรมาสที่
1/2564
2/2564
3/2564
4/2564
0

รวม
0

3,200

500
2,500

0

0

5,700

3,800
4,300

5,000
10,000*

*หมายเหตุ ขอถัวจ่ายทุกรายการ
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7 กลุ่มเป้าหมายผู้ได้รับผลประโยชน์
7.1 ผู้บริหำร คณะครู และบุคลำกรทำงกำรศึกษำ โรงเรียนในสังกัดสำนักงำนเขตพื้นที่
กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต 26
7.2 ศึกษำนิเทศก์ สังกัดสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต 26
8. การประเมินผล
ตัวบ่งชี้สภำพควำมสำเร็จ
วิธีวัดและประเมินผล
เครื่องมือที่ใช้วัดและ
ประเมินผล
ร้อยละ 80 ครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ 1. ตรวจเอกสำร, หลักฐำนเชิง 1. แบบนิเทศ, รำยงำนผล
ได้รับกำรพัฒนำสมรรถนะด้ำนกำรจัด
ประจักษ์
กำรนิเทศก์
กิจกรรมกำรเรียนกำรสอนในศตวรรษที่ 2. สัมภำษณ์
2. แบบสัมภำษณ์
21 อย่ำงมีประสิทธิภำพ
ร้อยละ 80 ผู้บริหำร และครูสำมำรถ
1. ตรวจเอกสำร
1. แบบตรวจสอบเอกสำร
พัฒนำกำรนำนวัตกรรมและเทคโนโลยีไป 2. ประเมินผลกำรปฏิบัติ
2. แบบสัมภำษณ์
ใช้ในกำรจัดกำรเรียนอย่ำงมีคุณภำพ
ร้อยละ 80 ครูได้รับกำรนิเทศ และมี
ประเมินผลกำรปฏิบัติ
หลักฐำนเชิงประจักษ์
โอกำสนำเสนอผลงำนทำงวิชำกำรสู่กำร
พัฒนำวิชำชีพด้วยควำมภำคภูมิใจ
ร้อยละ 80 นักเรียนได้เรียนรู้ด้วยกำรลง - ประเมินจำกผลกำรปฏิบัติ ร่องรอยผลกำรปฏิบัติ
มือปฏิบัติ พัฒนำทักษะกระบวนกำรคิด - ตรวจสอบเอกสำร
แบบตรวจเอกสำร
กำรแก้ปัญหำ กำรทำงำน ทักษะกำร
เรียนรู้ และทักษะชีวิต เป็นระบบและ
ยั่งยืน
9. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
9.1 โรงเรียนในสังกัดสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต 26 ได้แนวทำงในกำรส่งเสริม
ประสิทธิภำพกำรจัดกำรเรียนกำรสอน กลุ่มสำระกำรเรียนรู้วิทยำศำสตร์ ระดับมัธยมศึกษำตอนต้น
9.2 ครู ได้รั บ กำรนิ เทศ และมีโ อกำสน ำเสนอผลงำนทำงวิช ำกำรสู่ กำรพัฒ นำวิช ำชี พด้ว ยควำม
ภำคภูมิใจ
**********************
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โครงการ
พัฒนำและเสริมสร้ำงศักยภำพข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ
ยุทธศาสตร์ชาติ ข้อ 3 ด้ำนกำรพัฒนำและเสริมสร้ำงศักยภำพทรัพยำกรมนุษย์
แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ (11) ประเด็นศักยภำพคนตลอดช่วงชีวิต
แผนการปฏิรูปประเทศ ด้ำนกำรบริหำรรำชกำรแผ่นดิน
สนองนโยบาย สพฐ. ที่ 3 ด้ำนคุณภำพ
กลุ่มที่รับผิดชอบ
กลุ่มพัฒนำครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ
ผู้รับผิดชอบ
1. นำยสุริยำ ทองบุญมำ 2. นำงชุติมำ นำมศรีอุ่น
ระยะเวลาดาเนินการ
มกรำคม 2564 – กันยำยน 2564
................................................................................................................................................................
1. หลักการและเหตุผล
สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต 26 เป็นหน่วยงำนที่มีบทบำทสำคัญในกำร
พัฒ นำศักยภำพครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ สู่ กำรพัฒ นำคุณภำพชีวิต เพื่อให้ ข้ำรำชกำรครูและ
บุคลำกรทำงกำรศึกษำ ได้พัฒนำตนเองโดยกำรเรียนรู้จำกประสบกำรณ์จริง และมุ่งมั่นปฏิบัติงำนให้
บรรลุตำมนโยบำยและจุดเน้นของสำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน และสำนักงำนเขต
พื้นที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต 26 อย่ำงมีประสิทธิภำพ จึงได้จัดทำโครงกำรนี้ขึ้น
2. วัตถุประสงค์
2.1 เพื่ อ พั ฒ นำบุ ค ลำกรในส ำนั ก งำนเขตพื้ น ที่ ก ำรศึ ก ษำมั ธ ยมศึ ก ษำ เขต 26 ให้ ส ำมำรถใช้
ภำษำอังกฤษเพื่อกำรสื่อสำรได้
2.2 เพื่อให้ข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำในสังกัด ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย มีควำมเข้ำใจใน
บทบำทหน้ำที่ และมีควำมรู้ในสิทธิประโยชน์และระเบียบที่เกี่ยวข้องกับกำรปฏิบัติงำน
2.3 เพื่อส่งเสริมให้ครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำมีกำรพัฒนำงำนจนมีวิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศ (Best
Practice) เกี่ยวกับกำรพัฒ นำสื่ อ นวัตกรรม และเทคโนโลยีเพื่อกำรจัดกำรเรียนรู้ในโรงเรียนสั ง กัด
สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต 26
3. เป้าหมาย
3.1 เชิงปริมำณ
1. บุค ลำกรในสำนัก งำนเขตพื้น ที่ก ำรศึก ษำมัธ ยมศึก ษำ เขต 26 ร้อ ยละ 80 มีค วำมรู้
ควำมเข้ำใจสำมำรถใช้ภ ำษำอัง กฤษเพื่อ กำรสื่ อสำรได้
2. ข้ำ รำชกำรครู แ ละบุ ค ลำกรทำงกำรศึ ก ษำสั ง กั ด ส ำนั ก งำนเขตพื ้ น ที ่ ก ำรศึ ก ษำ
มัธ ยมศึกษำ เขต 26 ตำแหน่ ง ครูผู้ ช่ว ย ร้ อยละ 80 สำมำรถเพิ่ม ประสิ ทธิภ ำพในกำรปฏิบัติ ง ำน
ได้อย่ ำงมีคุณภำพ
3. สำนัก งำนเขตพื้น ที่ก ำรศึ ก ษำมัธ ยมศึ ก ษำ เขต 26 มีค ลัง สื่อ นวัต กรรมและเทคโนโลยี
เพื ่อ กำรจัด กำรเรีย นรู ้ใ นศตวรรษที ่ 21 ในโรงเรีย นสัง กัด ส ำนัก งำนเขตพื ้น ที ่ ก ำรศึ ก ษำ
มัธ ยมศึกษำ เขต 26 ที่เป็ น ผลงำนของครู จำนวน 35 โรงเรียน
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3.2 เชิงคุณภำพ
1. บุ คลำกรในสำนั กงำนเขตพื้น ที่ก ำรศึ ก ษำมัธ ยมศึ ก ษำ เขต 26 ที่ไ ด้รั บ กำรพัฒ นำตนเอง
สำมำรถปฏิบั ติ งำนได้ อย่ ำ งมีคุ ณภำพ
2.ข้ำรำชกำรครู และบุ คลำกรทำงกำรศึ ก ษำสั ง กั ดสำนั กงำนเขตพื้นที่ก ำรศึ ก ษำมัธ ยมศึ ก ษำ
เขต 26 ตำแหน่ง ครูผู้ช่ ว ย ร้อ ยละ 80 ที่ไ ด้รับ กำรพัฒ นำตนเองทั้ ง ด้ำ นวิช ำกำรและวิช ำชี พ
สำมำรถปฏิบั ติงำนได้อย่ ำ งมี คุณภำพ
3. ครูท ุ ก คนได้ร ับ กำรพัฒ นำสื ่ อ นวัต กรรมและเทคโนโลยีเ พื ่ อ กำรจัด กำรเรีย นรู ้ ใ น
ศตวรรษที่ 21 ในโรงเรี ย นสั งกัดสำนั กงำนเขตพื้น ที่ก ำรศึ ก ษำมัธ ยมศึ ก ษำ เขต 26
4. กิจกรรม/ตัวชี้วัด/ค่าเป้าหมาย
4.1 กิจกรรมที่ 1 พัฒนำบุคลำกรในสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต 26 ให้
สำมำรถใช้ภำษำอังกฤษเพื่อกำรสื่อสำรได้
ที่
กิจกรรม
ระยะเวลำดำเนินกำร
ผู้รับผิดชอบ
กิจกรรม ประชุมเชิงปฏิบัติกำรข้ำรำชกำร
ที่ 1 ครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ ใน
สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ
มัธยมศึกษำ เขต 26 โดยแบ่งเป็น
2 รุ่น รุ่นละ 30 คนคณะวิทยำกร
และคณะทำงำนรุ่นละ 10 คน
รวมทั้งสิ้นรุ่นละ 40 คน

กุมภำพันธ์-มีนำคม 2564

นำงชุติมำ นำมศรีอุ่น

4.2 กิจกรรมที่ 2 เสริมสร้ำงสมรรถนะข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ ตำแหน่ง ครู
ผู้ช่วยเพื่อกำรจัดกำรเรียนรู้อย่ำงมืออำชีพ ในศตวรรษที่ 21
ที่
กิจกรรม
ระยะเวลำดำเนินกำร
ผู้รับผิดชอบ
กิจกรรม ประชุมเชิงปฏิบัติกำรข้ำรำชกำร
ที่ 2 ครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ
ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย

มีนำคม-เมษำยน 2564

นำงชุติมำ นำมศรีอุ่น

4.3 กิจกรรมที่ 3 พัฒนำทักษะกำรสร้ำงสื่อดิจิทัล นวัตกรรมและเทคโนโลยีที่ส่งเสริมกำรเรียนรู้ เพื่อ
กำรจัดกำรเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 และเพื่อเสริมสร้ำงศักยภำพครู ในกำรจัดกำรเรียนรู้
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ที่

กิจกรรม/ขั้นตอนการดาเนินงาน

ระยะเวลา
ดาเนินการ
มิถุนำยน 2564

ผู้รับผิดชอบ

นำงชุติมำ นำม
กิจกรรม กำรจัดประชุมคณะกรรมกำรดำเนินงำน และ
ศรีอุ่น
ที่ 3.1 จัดทำคูม่ ือแนวกำรพัฒนำสื่อ นวัตกรรม และ
เทคโนโลยีเพื่อกำรจัดกำรเรียนรู้ในศตวรรษ
ที่ 21 ในโรงเรียนสังกัดสำนักงำนเขตพื้นที่
กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต 26 จำนวน 15 คน
กิจกรรม กำรพัฒนำสื่อ นวัตกรรม และเทคโนโลยีเพื่อ
กันยำยน 2564
นำงชุติมำ นำม
ที่ 3.2 กำรจัดกำรเรียนรู้ในศตวรรษ
ที่ 21 กลุ่มเป้ำหมำย ได้แก่ ครูที่สมัครใจเข้ำ
ศรีอุ่น
อบรม จำนวน 2 รุ่นๆ ละ 60 คน รวมทั้งสิ้น
120 คน โดยอบรมรุ่นละ 2 วัน
5. งบประมาณ
กิจกรรมที่ 1 พัฒนำบุคลำกรในสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต 26 ให้สำมำรถใช้
ภำษำอังกฤษเพื่อกำรสื่อสำรได้
ที่

รำยกำร

1. ค่ำอำหำรสำหรับผู้เข้ำร่วมประชุม
เชิงปฏิบัติกำรและคณะกรรมกำรฯ
จำนวน 80 คน (80x100)
2. ค่ำอำหำรว่ำงและเครื่องดื่มสำหรับ
ผู้เข้ำร่วมประชุมเชิงปฏิบตั ิกำรและ
คณะกรรมกำรฯ จำนวน 80 คน
(80x30x2)
3. ค่ำวิทยำกร (1,200x6)
4. ค่ำวัสดุ

งบประมำณ
(บำท)
8,000

จำแนกตำมรำยกำร

ค่ำตอบแทน

4,800

7,200
5,000

ค่ำใช้สอย

8,000

ค่ำวัสดุ

4,800

7,200

7,200
รวมทั้งสิน้
25,000
12,800
กิจกรรมที่ 2 เสริมสร้ำงสมรรถนะข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย
เพื่อกำรจัดกำรเรียนรู้อย่ำงมืออำชีพ ในศตวรรษที่ 21
ที่

รำยกำร

1. ค่ำอำหำรสำหรับผู้เข้ำร่วมประชุม
เชิงปฏิบัติกำรและคณะกรรมกำรฯ
จำนวน 130 คน (130x100)

งบประมำณ
(บำท)
13,000

จำแนกตำมรำยกำร

ค่ำตอบแทน

ค่ำใช้สอย

13,000

5,000
5,000

ค่ำวัสดุ
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ต่อ
ที่

รำยกำร

2. ค่ำอำหำรว่ำงและเครื่องดื่มสำหรับ
ผู้เข้ำร่วมประชุมเชิงปฏิบตั ิกำรและ
คณะกรรมกำรฯ จำนวน 130 คน
(130x30x2)
3. ค่ำวิทยำกร (1,200x6)
4. ค่ำวัสดุ

งบประมำณ
(บำท)
7,800

7,200
7,000

จำแนกตำมรำยกำร

ค่ำตอบแทน

7,200

ค่ำใช้สอย

7,800

ค่ำวัสดุ

7,000
7,000

7,200
รวมทั้งสิน้
35,000
20,800
กิจกรรมที่ 3 พัฒ นำทักษะกำรสร้ำงสื่อดิจิทัล นวัตกรรมและเทคโนโลยีที่ส่งเสริมกำรเรียนรู้ เพื่อ
กำรจั ด กำรเรี ย นรู้ ใ นศตวรรษที่ 21 และเพื่ อ เสริ ม สร้ ำ งศั ก ยภำพครู ในกำรจั ด กำรเรี ย นรู้
งบประมำณที่ได้รับจัดสรรจำก สพม. 26 จำนวน 30,000 บำท (สำมหมื่นบำทถ้วน)
กิจกรรมที่ 3.1 จำนวน 2,400 บำท (สองพันสี่ร้อยบำทถ้วน)
กิจกรรมที่ 3.2 จำนวน 27,600 บำท (สองหมื่นเจ็ดพันหกร้อยบำทถ้วน)
รายละเอียดการใช้งบประมาณ
ที่
กิจกรรม
งบประมาณ
ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ
กิจกรรมที่ 3.1 กำรจัดประชุมคณะกรรมกำร
ดำเนินงำน และจัดทำคู่มือแนวกำรพัฒนำ
สื่อ นวัตกรรม และเทคโนโลยีเพื่อกำรจัด
กำรเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ในโรงเรียน
สังกัดสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ
มัธยมศึกษำ เขต 26 จำนวน 15 คน
1 ค่ำอำหำรว่ำงและเครื่องดื่ม (15*30*2)
900
900
2 ค่ำอำหำรกลำงวัน (15*100*1)
1,500
1,500
รวมทั้งสิ้น
2,400 บาท
กิจกรรมที่ 3.2 กำรพัฒนำสื่อ นวัตกรรม และ
เทคโนโลยีเพื่อกำรจัดกำรเรียนรู้ในศตวรรษ
ที่ 21 กลุ่มเป้ำหมำย ได้แก่ ครูที่สมัครใจเข้ำ
อบรม จำนวน 2 รุ่นๆ ละ 60 คน รวมทั้งสิ้น
120 คน โดยอบรมรุ่นละ 2 วัน
1 ค่ำตอบแทนวิทยำกร
รุ่นที่ 1 (600*6)
3,600
3,600
รุ่นที่ 2 (600*6)
3,600
3,600
2 ค่ำอำหำรว่ำงและเครื่องดื่ม
3,600
3,600
รุ่นที่ 1 (60*30*2)
3,600
3,600
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ที่

กิจกรรม

งบประมาณ

รุ่นที่ 2 (60*30*2)
3 ค่ำอำหำรกลำงวัน
รุ่นที่ 1 (60*100)
รุ่นที่ 2 (60*100)
4 ค่ำเอกสำรคู่มือกำรอบรม
รวมทั้งสิ้น
ถัวจ่ายทุกรายการ
รวมทั้งสิ้น (ถัวจ่ายทุกรายการ)

6,000
6,000
1,200

รายละเอียดการใช้งบประมาณ
ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ
-

6,000
6,000

1,200
27,600 บาท
(สองหมื่นเจ็ดพันหกร้อยบาทถ้วน)
30,000 บาท
(สามหมื่นบาทถ้วน)

6. แผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณ
กิจกรรมที่ 1 วงเงินงบประมาณที่ดาเนินการ 25,000 บาท (สองหมื่นห้าพันบาทถ้วน)
แผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณ
แผนการปฏิบัติงาน
ไตรมาสที่
ไตรมาสที่ ไตรมาสที่ ไตรมาสที่
(กิจกรรม)
1/2564
2/2564
3/2564
4/2564
ประชุ ม เชิ ง ปฏิ บั ติ ก ำร
25,000
พั ฒ น ำ ทั ก ษ ะ ก ำ ร ใ ช้
ภำษำอั ง กฤษเพื่ อ กำร
สื่อสำรบุคลำกรสำนักงำน
เขตพื้นที่กำรศึกษำทุกคน
โดยใช้กิจกรรมกำรปฏิบัติ
จริงที่หลำกหลำย
รวม

25,000

รวม
25,000

25,000

กิจกรรมที่ 2 วงเงินงบประมาณที่ดาเนินการ 35,000 บาท (สามหมื่นห้าพันบาทถ้วน)
แผนการปฏิบัติงาน
(กิจกรรม)
ประชุมเชิงปฏิบัติกำรเสริมสร้ำง
สมรรถนะข้ำรำชกำรครูและ
บุคลำกรทำงกำรศึกษำ ตำแหน่ง

แผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณ
ไตรมาสที่ ไตรมาสที่ ไตรมาสที่ ไตรมาสที่
1/2564
2/2564
3/2564 4/2564
35,000

รวม
35,000

แผนปฏิบัติการ ประจำ�ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

141

142

แผนการปฏิบัติงาน
(กิจกรรม)
ครูผู้ช่วย เพื่อกำรจัดกำรเรียนรู้
อย่ำงมืออำชีพ ในศตวรรษที่ 21
รวม

แผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณ
ไตรมาสที่ ไตรมาสที่ ไตรมาสที่ ไตรมาสที่
1/2564
2/2564
3/2564 4/2564
35,000

รวม

35,000

กิจกรรมที่ 3 วงเงินงบประมาณที่ดาเนินการ จานวน 30,000 บาท
แผนการปฏิบัติงาน
(กิจกรรม)
กิจกรรมที่ 3.1
- กำรประชุมคณะกรรมกำร
วำงแผน กำรดำเนินงำน
กิจกรรมที่ 3.2
-กำรพัฒนำสื่อ นวัตกรรม และ
เทคโนโลยีเพื่อกำรจัดกำรเรียนรู้ใน
ศตวรรษ ที่ 21 กลุ่มเป้ำหมำย
ได้แก่ ครูที่สมัครใจเข้ำอบรม
จำนวน 2 รุ่นๆ ละ 50 คน รวม
ทั้งสิ้น 100 คน โดยอบรมรุ่นละ 2
วัน
รวม

แผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณ
ไตรมาสที่ ไตรมาสที่ ไตรมาสที่ ไตรมาสที่
1/2564
2/2564
3/2564
4/2564
2,400

2,400

รวม

2,400

27,600

27,600

27,600

30,000

7. กลุ่มเป้าหมายผู้ได้รับผลประโยชน์
7.1 บุคลำกรในสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต 26 จำนวน 70 คน
7.2 ข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย จำนวน 130 คน
7.3 ผู้บริหำร ครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ นักเรียน
8. การประเมินผล

ตัวชี้วัด
กิจกรรมที่ 1 บุคลำกรในสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ มีควำมรู้
ควำมเข้ำใจ ร้อยละ 80 มีควำมรู้ ควำมเข้ำใจสำมำรถใช้
ภำษำอังกฤษเพื่อกำรสื่อสำรได้
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วิธีการประเมิน
-กำรสัมภำษณ์
-กำรสังเกต

เครื่องมือที่ใช้
-กำรสัมภำษณ์
-กำรสังเกต
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กิจกรรมที่ 2 ร้อยละ80 ของครูผู้ช่วยที่เข้ำรับกำรพัฒนำมีควำมรู้ สอบถำม
ควำมเข้ำใจในบทบำทหน้ำที่สิทธิประโยชน์และระเบียบที่เกี่ยวข้อง
กับกำรปฏิบัติงำน
กิจกรรมที่ 3 ร้อยละ 95 ครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ มีกำร
สอบถำม
บูรณำกำรกำรใช้สื่อ นวัตกรรม และเทคโนโลยีเพื่อกำรจัด
กำรเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ที่มีคุณภำพ

แบบสอบถำม

แบบสอบถำม

9. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
9.1 บุคลำกรในสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต 26 สำมำรถใช้ภำษำอังกฤษเพื่อกำร
สื่อสำรได้
9.2 ข้ำ รำชกำรครูแ ละบุค ลำกรทำงกำรศึก ษำสัง กัด สำนัก งำนเขตพื้น ที่ก ำรศึก ษำมัธ ยมศึก ษำ
เขต 26 ต ำแหน่ง ครูผู ้ช ่ว ย ร้อ ยละ 80 ที ่ไ ด้ร ับ กำรพัฒ นำตนเองทั้ง ด้ำ นวิช ำกำรและวิช ำชีพ
สำมำรถปฏิบัติ งำนได้อย่ำงมีคุณภำพ
9.3 ครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ มีกำรบูรณำกำรกำรใช้สื่อ นวัตกรรม และเทคโนโลยีเพื่อกำร
จัดกำรเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ที่มีคุณภำพ และเกิดจำกกำรประยุกต์ใช้สื่ออย่ำงสร้ำงสรรค์ให้สำมำรถ
นำไปใช้ในกำรจัดกำรเรียนรู้และเป็นต้นแบบแก่ครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำในกำรบูรณำกำรและ
ประยุกต์ใช้สื่อที่จะนำไปใช้ในกำรจัดกำรเรียนรู้และให้นักเรียนเรียนรู้ด้วยตนเอง
*********************
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โครงการ พัฒนำระบบเทคโนโลยีสำรสนเทศและกำรสื่อสำร สู่มำตรฐำนสำกล
สอดคล้องกับ ยุทธศาสตร์ชาติ ข้อ 4 ด้ำนกำรสร้ำงโอกำสและควำมเสมอภำคทำงสังคม
แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ (23) ประเด็นกำรวิจัยและพัฒนำนวัตกรรม
แผนการปฏิรูปประเทศ ข้อ 5 ด้ำนเศรษฐกิจ และข้อ 8 ด้ำนสื่อสำรมวลชน เทคโนโลยีสำรสนเทศ
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ข้อ 8 กำรพัฒนำวิทยำศำสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม
สนองนโยบาย สพฐ. ที่ 3 ด้ำนคุณภำพ
ตอบแบบรายงานเรื่องใด 1. มำตรฐำนสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ 2. กำรประเมินคุณธรรม
และควำมโปร่งใส (ITA) 3. ประเมินผลกำรบริหำรกำรจัดกำรศึกษำ
ขั้นพื้นฐำน 4. มำตรกำรปรับปรุงประสิทธิภำพในกำรปฏิบัติรำชกำร
กลุ่มที่รับผิดชอบ
กลุ่มส่งเสริมกำรศึกษำทำงไกล เทคโนโลยีสำรสนเทศและกำรสื่อสำร
ผู้รับผิดชอบ
นำงชุติมำ นำมศรีอุ่น
ระยะเวลาดาเนินการ มกรำคม 2564 – กันยำยน 2564
................................................................................................................................................................
1. หลักการและเหตุผล
ปัจจุบันมีกำรนำเทคโนโลยีสำรสนเทศและเครื่องมือทำงกำรบริหำรสมัยใหม่ต่ำงๆ เข้ำมำใน
กำรบริห ำรจัดกำรภำยในองค์กรภำครัฐ ทั้งนี้ก็เพื่อพัฒ นำองค์กร เพื่อเพิ่มประสิทธิภ ำพและมุ่ ง ให้
เกิดผลสัมฤทธิ์ในกำรบริห ำรงำนตำมภำรกิจและเป้ำหมำยขององค์กร ดังนั้น สำนักงำนเขตพื้นที่
กำรศึกษำมัธ ยมศึกษำ เขต 26 จึงมีควำมจำเป็น ที่จะต้องมีกำรปรับเปลี่ยน และพัฒ นำบุคลำกรให้
ทัน ยุค ทัน สมัย โดยนำเทคโนโลยีที่เ หมำะสมเข้ำ มำเสริม ในกำรดำเนิน งำน อีก ทั้ง เมื่อ ดำเนิ น กำร
ได้ม ำซึ่ง ข้อ มูล แล้ว จำเป็นที่จ ะต้อ งมีกำรเผยแพร่ป ระชำสัมพัน ธ์ในรูป แบบของสำรเทศในรูป แบบ
ต่ำ งๆ เพื ่อ ให้เ กิด กำรกระจำยฐำนข้อ มูล และกำรน ำข้อ มูล ไปใช้ใ ห้เ กิด ประโยชน์ส ูง สุด และ
สอดคล้องตำมหลักธรรมำภิบำล
กำรจั ด เก็ บ ข้ อ มู ล กำรวิ เ ครำะห์ แ ละประเมิ น ผลข้ อ มู ล ตำมโปรแกรม Data Management
Center จะได้ข้อมูลต่ำงๆ เช่น ตำแหน่งที่ตั้งของโรงเรียน จำนวนนักเรียน จำนวนครู จำนวนเด็กออก
กลำงคัน กำรย้ำยระหว่ำงภำคเรียน เป็นต้น ข้อมูลดังกล่ำวนี้จะใช้เป็นข้อมูลเพื่อประกอบกำรตัดสินใจ
และประกอบกำรบริห ำรงำนทั้งด้ำนเงิน คน กระบวนกำรและวัส ดุ/ ครุภัณฑ์ และอีกทั้ง ส ำนั กงำน
คณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน มีนโยบำยสำคัญในกำรที่จะพัฒนำระบบข้อมูลสำรสนเทศเพื่ อ
กำรศึกษำให้มีประสิทธิภำพ โดยใช้โปรแกรมนักเรียนรำยบุคคล Data Management Center พร้อม
ทั้งได้สั่งกำรให้ ทุกสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำดำเนินกำรจัดเก็บข้ อมูลดังกล่ำว โดยให้ดำเนินกำร
จัดเก็บ ตรวจสอบ และปรับปรุงข้อมูลนักเรียนรำยบุคคลได้อย่ำงมีประสิทธิภำพครบถ้วนและถูกต้อง
เพื่อที่สำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน และสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำจะได้ใช้เป็นข้อมูล
ในกำรบริหำรกำรวำงแผน จัดกำรศึกษำและทำงด้ำนอื่น ที่เกี่ยวข้องต่อไป
2. วัตถุประสงค์
1. เพื่อจัดเก็บข้อมูลนักเรียนรำยบุคคลให้ครบถ้วน สมบูรณ์ ถูกต้องและเป็นข้อมูลเพื่อใช้ในกำร
บริหำรจัดกำรสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต 26

144

แผนปฏิบัติการ ประจำ�ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

145

2. เพื่อพัฒนำระบบเครือข่ำยเทคโนโลยีสำรสนเทศให้ครอบคลุมกับกำรใช้งำนในสำนัก งำนเขตพื้นที่
กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต 26 และสถำนศึกษำในสังกัด
3. เพื่อปรับปรุงอุปกรณ์เชื่อมต่อห้อง sever และปรับปรุง ซ่อมแซมวัสดุ อุปกรณ์เครือข่ำย ให้รองรับ
ควำมต้องกำรใช้งำนอินเทอร์เน็ตที่สูงขึ้น
3. เป้าหมาย
3.1 ด้านปริมาณ
1. ครูผู้รับผิดชอบงำนข้อมูลในระดับสถำนศึกษำ จำนวน 35 โรงเรียน ๆ ละ 2 คน รวม 70 คน
2. บุคลำกรในสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต 26 ที่รับผิดชอบงำนธุรกำร
กลุ่มละ 1 คน รวม 10 คน
3.2 เชิงคุณภาพ
สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต 26 และโรงเรียนในสังกัด มีข้อมูลสำรสนเทศทำง
กำรศึกษำ ข้อมูลนักเรียน และจัดทำเป็นเอกสำรข้อมูลสำรสนเทศเพื่อใช้ในกำรวำงแผนพัฒนำให้เกิด
ประสิทธิภำพสูงสุด
4. กิจกรรม/ตัวชี้วัด/ค่าเป้าหมาย
ที่

1.
2.

3.
4.
5.

กิจกรรม

ระยะเวลำ
ดำเนินกำร

กิจกรรมที่ 1
-เสนอขออนุมัติโครงกำร และเสนอแต่งตั้ง
คณะกรรมกำร
-จัดอบรมกำรใช้โปรแกรมระบบบริหำรจัดกำร
ข้อมูลนักเรียนรำยบุคคล โปรแกรม Data
Management Center และโปรแกรมที่
เกี่ยวข้อง
-ประมวลผล วิเครำะห์ สังเครำะห์ข้อมูลเพื่อ
จัดทำข้อมูลสำรสนเทศทำงกำรศึกษำ
-ติดตำม ตรวจสอบ จัดเก็บและประมวลผล
กิจกรรมที่ 2
-ปรับปรุงอุปกรณ์เชื่อมต่อห้อง sever และ
ปรับปรุง ซ่อมแซมวัสดุ อุปกรณ์เครือข่ำย

เมษำยน 2564
พฤษภำคม 2564

ผู้รับผิดชอบ

นำยวงศกร ประ
กอบนันท์
นำงชุติมำ นำม
ศรีอุ่น

มิถุนำยน 2564
มิถุนำยน 2564
มกรำคม-กันยำยน
2564
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5. งบประมาณ
จำกงบภำรกิจของสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต 26 จำนวน 30,000 บำท
รำยละเอียดประกอบกำรใช้งบประมำณขออนุมัติถัวจ่ำยทุกรำยกำร ดังนี้

ที่

1.
2.
3.
4.

รำยกำร

กิจกรรมที่ 1
ค่ำอำหำรสำหรับผู้เข้ำร่วมประชุม
เชิงปฏิบัติกำรและคณะกรรมกำรฯ
จำนวน 100 คน (100x100)
ค่ำอำหำรว่ำงและเครื่องดื่มสำหรับผู้เข้ำร่วม
ประชุมเชิงปฏิบัติกำรและคณะกรรมกำรฯ
จำนวน 100 คน (100x30x2)
ค่ำวิทยำกร (600x6)
ค่ำวัสดุ

งบประมำณ จำแนกตำมรำยกำร
(บำท)
ค่ำตอบแทน ค่ำใช้สอย
10,000

10,000

6,000

6,000

3,600
10,400

3,600

3,600
รวมทั้งสิ้น
30,000
16,000
6. แผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณ
วงเงินงบประมาณที่ดาเนินการ 30,000 บาท (สามหมื่นบาทถ้วน)
แผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณ
แผนการปฏิบัติงาน
ไตรมาสที่ ไตรมาสที่ ไตรมาสที่ ไตรมาสที่
(กิจกรรม)
1/2564
2/2564
3/2564
4/2564
กิจกรรมที่ 1
30,000
-จัดอบรมกำรใช้โปรแกรมระบบ
บริหำรจัดกำรข้อมูลนักเรียน
รำยบุคคล โปรแกรม Data
Management Center และ
โปรแกรมที่เกี่ยวข้อง

ค่ำวัสดุ

10,400
10,400

รวม
30,000

กิจกรรมที่ 2

-ปรับปรุงอุปกรณ์เชื่อมต่อห้อง
sever และปรับปรุง ซ่อมแซมวัสดุ
อุปกรณ์เครือข่ำย ภำยในสำนักงำน
เขตพื้นที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต
26

รวมทั้งสิ้น
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7. กลุ่มเป้าหมายผู้ได้รับผลประโยชน์
7.1 บุคลำกรในสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต 26
7.2 บุคลำกรสถำนศึกษำในสังกัด
7.3 ประชำชนทั่วไปที่มำขอใช้บริกำร
8. การประเมินผล
ตัวชี้วัดควำมสำเร็จ
วิธีกำรประเมิน
1. ผลลัพธ์
-สำนักงำนเขตพื้นที่ และโรงเรียนใน กำรจัดเก็บข้อมูลรำยบุคคล
สังกัดมีข้อมูลสำรสนเทศทำงกำรศึกษำ
ที่ถูกต้องเป็นปัจจุบัน
-ควำมพึงพอใจของผู้ใช้ข้อมูล
กำรสำรวจและติดตำม
สำรสนเทศทำงกำรศึกษำ
โครงกำร
2. ผลผลิต
1. กำรประชุม
-ผู้เข้ำอบรม สำมำรถติดตั้งและใช้งำน 2. กำรอบรมเชิงปฏิบัติกำร
โปรแกรมระบบบริหำรข้อมูลนักเรียน
3. กำรสอบถำม
รำยบุคคล โปรแกรม DATA CENTER
และโปรแกรมที่เกี่ยวข้องได้อย่ำงถูกต้อง
และมีประสิทธิภำพ

เครื่องมือที่ใช้
แบบรำยงำนข้อมูล
แบบสำรวจและติดตำม
โครงกำร
โปรแกรมระบบบริหำร
ข้อมูลนักเรียนรำยบุคคล
Data Management
Center และโปรแกรมที่
เกี่ยวข้อง

9. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
1) สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต 26 และโรงเรียนในสังกัด มีข้อมูลสำรสนเทศ
ที่ถูกต้อง สมบูรณ์ และเป็นเอกภำพและมีก ำรนำข้อมูลดังกล่ำวไปใช้งำน ประชำสัมพันธ์ให้หน่วยงำน
ทั้งภำยในสังกัดและนอกสังกัดทรำบ
2) สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต 26 มีศูนย์ข้อมูลสำรสนเทศทำงกำรศึกษำที่
เป็นแหล่งรวบรวมข้อมูลสำรสนเทศทั้งหมดในลักษณะ One Stop Service
**********************

แผนปฏิบัติการ ประจำ�ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

147

148

งาน/โครงการ เสริมสร้ำงมำตรกำรองค์กรเพื่อควำมปลอดทำงถนนในสถำนศึกษำ
สอดคล้องกับ ยุทธศาสตร์ชาติข้อ 3 ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำและเสริมสร้ำงศักยภำพทรัพยำกรมนุษย์
แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ กำรปรับเปลี่ยนค่ำนิยมและวัฒนธรรม
แผนการปฏิรูปประเทศข้อ 12
ด้ำนกำรศึกษำ
สนองนโยบาย สพฐ. ที่ 1 ด้ำนควำมปลอดภัย
ตอบแบบรายงานเรื่องใด ข้อสั่งกำรของศูนย์อำนวยกำรควำมปลอดภัยทำงถนนจังหวัดมหำสำรคำม
กลุ่มที่รับผิดชอบ
กลุ่มส่งเสริมกำรจัดกำรศึกษำ
ผู้รับผิดชอบ
นำงวรำลักษณ์ บุษบง
ระยะเวลาที่ดาเนินการ ตุลำคม 2563- กันยำยน 2564
................................................................................................................................................................
1. หลักการและเหตุผล
นโยบำยด้ำนกำรจัดกำรศึกษำเพื่อควำมมั่ นคงของมนุษย์และของชำติ เป็นกำรจัดกำรศึกษำเพื่อ
มุ่งเน้นกำรพัฒนำผู้เรียน ให้มีหลักคิดที่ถูกต้องเป็นพลเมืองดีของชำติ และพลเมืองโลกที่ดี มีคุณธรรม
จริยธรรม มีคุณธรรมอัตลักษณ์ มีจิตสำธำรณะ มีจิตอำสำ รับผิดชอบต่อครอบครัว ชุมชน สังคมและ
ประเทศชำติ ซื่อสัตย์ สุจริ ต มัธยัสถ์ มีจิตสำธำรณะ มีจิตอำสำ รับผิดชอบต่อครอบครัว ชุมชน สังคม
และประเทศชำติ ซื่อสัตย์ สุจริต โอบอ้อมอำรี มีวินัย และรักษำศีลธรรม เป็นผู้เรียนที่มีควำมพร้อม
สำมำรถรับมือกับภัยคุกคำมรูปแบบใหม่ ทุกรูปแบบ ที่มีผลกระทบต่อควำมมั่นคง เช่น ภัยจำกยำเสพติด
ควำมรุนแรง กำรคุกคำมในชีวิตและทรัพย์สิน กำรค้ำมนุษย์ อำชญำกรรไซเบอร์ และภัยพิบัติต่ำงๆ
เป็นต้น ควบคู่ไปกับกำรป้องกันและแก้ไขปัญหำที่มีอยู่ในปัจจุบันและที่อำจจะเกิดขึ้นในอนำคต และ
เน้นกำรจัดกำรศึกษำให้เหมำะสมสอดคล้องกับบริบทองพื้นฐำน สภำพภูมิศำสตร์ ด้ำนเศรษฐกิ จ และ
สังคม ซึ่งมีควำมแตกต่ำงทำงด้ำนสังคม วัฒนธรรม เชื้อชำติ
ดังนั้น เพื่อเสริมสร้ำงจิตสำนึกในด้ำนควำมปลอดภัยและวินัยจรำจร เพื่อลดจำนวนอุบัติเหตุ ทำง
ถนนในสถำนศึก ษำ และเพื่อ กระตุ้น เตือ นให้นัก เรีย นเกิด จิต สำนึก ในกำรช่ว ยกัน ป้อ งกัน และลด
อุบัติเ หตุทำงถนน โดยมุ่ งที่จ ะพัฒ นำคุณภำพชีวิตของนัก เรียน รวมทั้งสร้ำงจิต สำนึก ให้นักเรียนมี
ส่ว นร่วมในกำรรับผิดชอบต่อสังคมด้วยกำรเสริมสร้ำงควำมปลอดภัยในระบบกำรจรำจร และเป็น
ส่ว นหนึ่งในกำรร่ว มกันป้องกันและแก้ไขปัญหำอุบัติเหตุจรำจรในภำพรวมทั้งระบบให้ส ำมำรถลด
ควำมสูญเสียจำกอุบัติเหตุทำงถนน สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต 26 จึงได้จัดทำ
โครงกำรสำนพลัง สร้ำ งมำตรกำรองค์ก รเพื่อ ควำมปลอดภัย ทำงถนนของสถำนศึก ษำขึ้น เพื่อ ให้
ควำมสำคัญ กับ กำรรณรงค์ค วำมปลอดภัย ทำงถนนให้เ กิด ขึ้น ภำยในสถำนศึก ษำ โดยให้นักเรีย น
ครู และบุค ลำกรทำงกำรศึก ษำได้มีส่ว นร่ ว มในกำรกำหนดมำตรกำรเพื่อ ควำมปลอดภัยทำงถนน
และสร้ำงวัฒนธรรมควำมปลอดภัยทำงถนนในสถำนศึกษำ
2. วัตถุประสงค์
2.1 เพื่อสำนพลังกำรสร้ำงมำตรกำรองค์กรในประเด็นควำมเสี่ยงหลัก เช่น กำรสวมหมวกนิรภัย
กำรคำดเข็มขัดนิรภัย ดื่มไม่ขับ ไม่ขับรถเร็ว ฯลฯ
2.2 เพื่อลดจำนวนกำรเกิดอุบัติเหตุทำงถนน ลดกำรบำดเจ็บและเสียชีวิตจำกอุบัติเหตุทำงถนน
ของนักเรียน
2.3 เพื่อค้นหำองค์ควำมรู้ในกำรสร้ำงมำตรกำรองค์กร ในกำรแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบกำรณ์
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3. เป้าหมาย
เชิงปริมำณ
โรงเรียนในสังกัดสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต 26 จำนวน 35 โรงเรียน
เชิงคุณภำพ
1. สำนัก งำนเขตพื้น ที่ก ำรศึก ษำมัธ ยมศึก ษำ เขต 26 เกิด มำตรกำรและมีก ำรเฝ้ำระวัง
พฤติกรรมเสี่ยงของนักเรียน/ครู/บุคลำกรทำงกำรศึกษำในโรงเรียน
2. ร้อ ยละ 80 ของโรงเรีย นที ่เ ข้ำ ร่ว มโครงกำรฯ มีอ ัต รำกำรสวมหมวกนิร ภัย ในผู ้ใ ช้
รถจักรยำนยนต์ของนักเรียน/ครู/บุคลำกรทำงกำรศึกษำ 100 % มีอัตรำกำรคำดเข็มขัดนิรภัย ใน
ผู้ขับและผู้โดยสำรรถยนต์ 100% ฯลฯ
3. ร้อ ยละ 80 โรงเรีย นที่เ ข้ำ ร่ว มโครงกำรฯ สำมำรถลดอุบ ัติเ หตุฯ กำรบำดเจ็บ และ
เสียชีวิตจำกอุบัติเหตุทำงถนนของนักเรียน/ครู/บุคลำกรทำงกำรศึกษำ จำกปีที่ผ่ำนมำ 10%
4. เกิดชุดควำมรู้และองค์ควำมรู้ในกำรสร้ำงมำตรกำรองค์กรส่งเสริมกำรสวมหมวกนิรภัย
100 % คำดเข็มขัดนิรภัย 100% เมำไม่ขับ ไม่ขับรถเร็ว
4. กิจกรรมและการดาเนินงาน
ที่
กิจกรรม
ระยะเวลา
ผู้รับผิดชอบ
ดาเนินการ
1 ประชุมคณะกรรมกำรดำเนินงำน
มี.ค. 2564
สพม.26
2 ประชุมชี้แจงโครงกำร
มี.ค.-เม.ย. 2564
สพม.26
3 ประสำนหน่วยงำน องค์กรภำครัฐ สถำนศึกษำ
มี.ค.-เม.ย. 2564 สพม.26/ภำคีเครือข่ำย
สถำนประกอบกำร หน่วยงำนเอกชน และชุมชน
ฯ จังหวัดมหำสำรคำม
4

ท้องถิ่น (ภำคีเครือข่ำยฯจังหวัดมหำสำรคำม)
สำรวจพฤติกรรมกำรสวมหมวกนิรภัย/
คำดเข็มขัดนิรภัย ก่อนดำเนินงำน

5 ประชุมทำควำมเข้ำใจและลงนำม MOU
6 จัดเวทีสัมมนำแลกเปลี่ยนเรียนรู้
7 สำรวจพฤติกรรมกำรสวมหมวกนิรภัย/
คำดเข็มขัดนิรภัย หลังดำเนินงำน
8 ถอดบทเรียน/จัดประกวดผลกำรดำเนินงำน

พ.ค.-มิ.ย.2564

สพม.26

ก.ค.64
ก.ค.-ส.ค.64
ส.ค.2564

สพม.26
สพม.26
สพม.26

ส.ค.-ก.ย. 2564

สพม.26
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5. งบประมาณ
งบประมำณที่ได้รับจัดสรรจำกสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต 26 จำนวน 20,000 บำท
รำยละเอียดประกอบกำรใช้จ่ำย ดังนี้
ที่
รำยกำร
งบประมำณ
จำแนกตำมรำยจ่ำย
ค่ำตอบแทน ค่ำใช้สอย ค่ำวัสดุ
กิจกรรมที่ 1 วำงแผน (Plan)
1,000
1 1.1 เสนอขออนุมัติโครงกำร
1.2 ประชุมคณะกรรมกำรดำเนินงำน
1,000
2 กิจกรรมที่ 2 ดำเนินกำร (Do)
9,000
2.1 ประชุมชี้แจงโครงกำร
4,000
2.2 สำรวจพฤติกรรมกำรสวมหมวกนิรภัย/คำดเข็มขัด
นิรภัย ก่อนดำเนินงำน
2.3 ประชุมทำควำมเข้ำใจและลงนำม MOU
2.4 จัดเวทีสัมมนำแลกเปลี่ยนเรียนรู้

3 กิจกรรมที่ 3 ประเมินผล/สรุปผล (Check)
3.1 สำรวจพฤติกรรมกำรสวมหมวกนิรภัย/
คำดเข็มขัดนิรภัย หลังดำเนินงำน

4 กิจกรรมที่ 4 ปรับปรุงแก้ไข (Act)
4.1 ถอดบทเรียน/จัดประกวดผลกำรดำเนินงำน
รวมทั้งสิ้น

10,000
20,000

2,000
3,000

5,500
15,500

4,500
4,500

หมายเหตุ ขอถัวจ่ำยทุกรำยกำร
6. แผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณวงเงินงบประมาณที่ดาเนินการ
20,000 บาท
แผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณ
แผนการปฏิบัติงาน
ไตรมาสที่ ไตรมาสที่ ไตรมาสที่ ไตรมาสที่
(กิจกรรม)
1/2564 2/2564 3/2564 4/2564
1. ประชุมคณะกรรมกำรดำเนินงำน
1,000
2. ประชุมชี้แจงโครงกำร
4,000
3. ประชุมทำควำมเข้ำใจและลงนำม
2,000
MOU
4. จัดเวทีสัมมนำแลกเปลี่ยนเรียนรู้
3,000
5. ถอดบทเรียน/จัดประกวดผลกำร
10,000
ดำเนินงำน
รวม
1,000
4,000
15,000
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รวม
1,000
4,000
2,000
3,000
10,000
20,000
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7 กลุ่มเป้าหมายผู้ได้รับผลประโยชน์
7.1 โรงเรียนในสังกัดสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต 26 จำนวน 35 โรงเรียน
7.2 นักเรียน ข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ โรงเรียนในสังกัด จำนวน 35 โรงเรียน
8. การประเมินผล
ตัวบ่งชี้สภำพควำมสำเร็จ
วิธีวัดและประเมินผล
เครื่องมือที่ใช้วัดและ
ประเมินผล
1. ร้อยละ 80 ของโรงเรียนที่เข้ำร่วม
โครงกำรฯ มีอัตรำกำรสวมหมวกนิรภัย ใน
ผู้ใช้รถจักรยำนยนต์ของนักเรียน/ครู/
บุคลำกรทำงกำรศึกษำ 100 % มีอัตรำกำร
คำดเข็มขัดนิรภัยในผู้ขับและผูโ้ ดยสำร
รถยนต์ 100% ฯลฯ
2. ร้อยละ 80 โรงเรียนที่เข้ำร่วมโครงกำรฯ
สำมำรถลดอุบตั ิเหตุฯ กำรบำดเจ็บและ
เสียชีวิตจำกอุบตั ิเหตุ ทำงถนนของ
นักเรียน/ครู/บุคลำกรทำงกำรศึกษำ จำกปีที่
ผ่ำนมำ 10%

1. สำรวจพฤติกรรมกำรสวม
หมวกนิรภัย/คำดเข็มขัด
นิรภัย ก่อนดำเนินกำร

1. แบบสำรวจ

2. สำรวจพฤติกรรมกำรสวม
หมวกนิรภัย/คำดเข็มขัด
นิรภัย หลังดำเนินกำร

9. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
9.1 สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต 26 เกิดมำตรกำรและมีกำรเฝ้ำระวังพฤติกรรม
เสี่ยงของนักเรียน/ครู/บุคลำกรทำงกำรศึกษำในโรงเรียน
9.2 จำนวนกำรเกิดอุบัติเหตุทำงถนน กำรบำดเจ็บและเสียชีวิตจำกอุบัติเหตุทำงถนนของนักเรียน
ลดลง
9.3 มีองค์ควำมรู้ในกำรสร้ำงมำตรกำรองค์กร ในกำรแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบกำรณ์
**************************
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โครงการ

คัดเลือกนักเรียนและสถำนศึกษำ เพื่อรับรำงวัลพระรำชทำน ระดับกำรศึกษำ
ขั้นพื้นฐำน ประจำปีกำรศึกษำ 2564
สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติข้อ 3 ด้ำนกำรพัฒนำและสร้ำงเสริมศักยภำพทรัพยำกรมนุษย์
แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็นศักยภำพคนตลอดช่วงชีวิต/ประเด็นพัฒนำกำรเรียนรู้
แผนปฏิรูปประเทศ
ด้ำนกำรศึกษำ
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติข้อ 1 กำรเสริมสร้ำงและพัฒนำศักยภำพทุนมนุษย์
แผนความมั่นคงแห่งชาติ กำรเสริมสร้ำงควำมมั่นคงของมนุษย์
สนองนโยบาย สพฐ.
ที่ 3 ด้ำนกำรพัฒนำและเสริมสร้ำงศักยภำพทรัพยำกรมนุษย์
ตอบแบบรายงานเรื่องใด นโยบำย สพฐ.
กลุ่มที่รับผิดชอบ
กลุ่มส่งเสริมกำรจัดกำรศึกษำ
ผู้รับผิดชอบ
นำงสำวไพลิน ภูมิวัน นักวิชำกำรศึกษำชำนำญกำร
ระยะเวลาที่ดาเนินการ กันยำยน - ตุลำคม 2564
................................................................................................................................................................
1. หลักการและเหตุผล
กำรคัดเลือกนักเรียนและสถำนศึกษำเพื่อรับรำงวัลพระรำชทำน เป็นงำนที่สนองพระรำชปรำรภ
ของพระบำทสมเด็จพระปรมินทรมหำภูมิพลอดุลยเดช บรมนำถบพิตร ได้ดำเนินกำรตั้งแต่ปีกำรศึกษำ 2506
เป็นต้นมำ โดยที่ทรงมีพระประสงค์ที่จะพระรำชทำนรำงวัลให้แก่นักเรียนที่มีควำมประพฤติดีและมีควำม
มำนะพยำยำมศึกษำ เล่ำเรียนจนได้ผลดีรวมทั้งโรงเรียนที่จัดกำรศึกษำดีจนนักเรียนได้รับผลกำรเรียนดีเป็น
ส่วนรวม โดยสำนั กงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำนรั บผิดชอบกำรดำเนินกำรคัดเลื อกนักเรี ยน
นักศึกษำ และสถำนศึกษำ ในระดับกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน ซึ่งกระบวนกำรในกำรดำเนินงำนคัดเลือกเริ่มตั้งแต่
กำรคัดเลือกระดับเขตพื้นที่กำรศึกษำ ระดับจังหวัด ระดับกลุ่มจังหวัด และส่งผลกำรคัดเลือกให้สำนักงำน
คณะกรรมกำรกำรศึ ก ษำขั้ น พื้ น ฐำนตรวจสอบ เพื่ อ น ำเสนอคณะกรรมกำรอ ำนวยกำรในระดั บ
กระทรวงศึกษำธิกำรพิจำรณำคัดเลือกและประกำศผล เพื่อรับรำงวัลพระรำชทำนในแต่ละปีกำรศึกษำต่อไป
2. วัตถุประสงค์
2.1 เพื่อดำเนินกำรสนองพระรำชปรำรภของพระบำทสมเด็จพระปรมินทรมหำภูมิพล อดุลยเดช
บรมนำถบพิต ร ในอัน ที่จ ะนำมำซึ่ง ควำมเจริญ รุ่ง เรือ งในด้ำ นกำรพัฒ นำคุณ ภำพกำรศึก ษำของ
ประเทศให้ ดำรงสภำพที่ดี
2.2 เพื่อคัดเลื อกนั กเรีย นระดับ กำรศึก ษำขั้น พื้นฐำนที่มี ควำมประพฤติดี มีผ ลกำรเรียนดี
มีกิจ กรรมร่ว มกับ สถำนศึก ษำอย่ำ งสม่ำเสมอ มีค วำมคิด สร้ำ งสรรค์ มีค วำมเป็น ผู้นำ มีคุณ ธรรม
จริ ย ธรรม และผลงำนดีเด่นเป็ นที่ป ระจั กษ์ต่อนักเรี ยนและบุ คคลทั่ว ไป
2.3 เพื่อคัดเลื อ กสถำนศึ ก ษำระดับ กำรศึ ก ษำขั้น พื้ นฐำนที่จั ด กำรศึ ก ษำได้ มำตรฐำนดี เ ด่ น
ในด้ำนต่ำง ๆ ตำมขอบเขตกำรประเมิน
3. เป้าหมาย
3.1 ประเมินคัดเลือกประเภทนักเรียน ระดับมัธยมศึกษำตอนต้น และระดับมัธยมศึกษำตอน
ปลำย แบ่งเป็น ขนำดเล็ก ขนำดกลำง ขนำดใหญ่
3.2 ประเมินคัดเลือกประเภทสถำนศึกษำระดับมัธยมศึกษำ แบ่งเป็น ขนำดเล็ก ขนำดกลำง
ขนำดใหญ่
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3.3 ประเภทและจำนวนรำงวัล ทุกระดับมี 3 รำงวัล ขนำดละ 1 รำงวัล
3.4 โรงเรียนในสังกัด สพม.26
4. กิจกรรมและการดาเนินงาน
4.1 สถำนศึกษำทุกสังกัดที่จัดกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน แจ้งควำมประสงค์ขอเข้ำรับกำรประเมิน
ต่อสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำมั ธยมศึกษำ เขต 26 ทั้งประเภทนักเรีย นและสถำนศึกษำ ภำยใน
วันที่ 30 สิงหำคม 2564
4.2 ส ำนัก งำนเขตพื ้น ที ่ก ำรศึก ษำมัธ ยมศึก ษำ เขต 26 ประเมิน คัด เลือ กนัก เรีย นและ
สถำนศึกษำตำมระดับและขนำดของสถำนศึกษำ ภำยในเดือนกันยำยน 2564
5. งบประมาณ จำกงบบริห ำรจัด กำรของสำนัก งำนเขตพื้น ที่ก ำรศึก ษำมัธ ยมศึก ษำ เขต 26
จำนวน 20,000 บำท สองหมื่นบำทถ้วน) รำยละเอียดประกอบกำรใช้จ่ำย ดังนี้
ที่
กิจกรรม
ค่ำตอบแทน ค่ำใช้
วัสดุ
รวม
สอย
1 กำรประเมินนักเรียนและสถำนศึกษำเพื่อรับ
15,000
3,000 2,000
20,000
รำงวัลพระรำชทำน
รวมทั้งสิ้น
20,000
(หมำยเหตุ ขอถัวจ่ำยทุกรำยกำร)
6. แผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณ
วงเงินงบประมำณที่ดำเนินกำร จำนวน 20,000 บำท (สองหมื่นบำทถ้วน) จำนวนเงินในแต่ละ
ไตรมำสที่คำดว่ำจะใช้จ่ำย
แผนกำรปฏิบัติงำน
แผนกำรใช้จ่ำยเงินงบประมำณ
(กิจกรรม)
รวม
ไตรมำสที่ ไตรมำสที่ ไตรมำสที่ ไตรมำสที่
1/2564
2/2564
3/2564
4/2564
1. ประชุมคณะกรรมกำร
5,000
5,000
โครงกำรฯ
2. คณะกรรมกำรออกประเมิน
15,000
15,000
ฯ
รวม
20,000
20,000
7. กลุ่มเป้าหมายผู้ได้รับผลประโยชน์
สถำนศึกษำ และนักเรียนในสังกัด
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8. การประเมินผล
ตัวบ่งชี้สภำพควำมสำเร็จ

วิธีวัดและประเมินผล

เครื่องมือที่ใช้วัดและ
ประเมินผล
- แต่งตั้งคณะกรรมกำรประเมินฯ 1. แบบประเมิน
ตำมหลักเกณฑ์ที่กำหนด
2. คู่มือกำรประเมิน

-นักเรียนและสถำนศึกษำในสังกัดได้รับ
กำรคัดเลือกตำมจำนวนที่กำหนด คิด
เป็นร้อยละ 100
-สพม.26 ไม่มีเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับกำร กำรร้องเรียน
รำยงำนเรื่องร้องเรียน
ประเมินคิดเป็นร้อยละ 100
9. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
1. ผู้บริหำรและครูมีควำมรู้ควำมเข้ำใจรูปแบบกำรประเมินและวิธีกำรประเมินแบบใหม่
2. นักเรียนได้แสดงออกถึงควำมรู้ควำมสำมำรถของตนเองอย่ำงชัดเจนตำมศักยภำพ
3. สถำนศึก ษำได้พัฒ นำด้ำ นคุณ ภำพนัก เรีย น ด้ำ นกำรบริห ำรหลัก สูต รและงำนวิช ำกำร
ด้ำนบุคลำกร ด้ำนกำรบริหำรจัดกำร ควำมสัมพันธ์กับชุมชน และอำคำรสถำนที่
4. หน่ว ยงำนมีตัว แทนนัก เรีย นและสถำนศึก ษำแต่ล ะระดับ /ขนำด เพื่อ เข้ำ รับ กำรประเมิน
คัดเลือก ในระดับสูงขึ้นต่อไป
**************************
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งาน/โครงการ ขับเคลื่อนและพัฒนำระบบกำรดูแลช่วยเหลือนักเรียน ประจำปี 2564
ยุทธศาสตร์ชาติ ข้อ 3 กำรพัฒนำและเสริมสร้ำงศักยภำพทรัพยำกรมนุษย์
แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็นที่ 12 กำรพัฒนำกำรเรียนรู้
แผนการปฏิรูปประเทศข้อ
ด้ำนกำรศึกษำ
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ข้อ 4.2 กำรพัฒนำศักยภำพคนตำมช่วงวัยและกำรปฏิรูป
ระบบเพื่อสร้ำงสังคมสูงวัยอย่ำงมีคุณภำพ
แผนความมั่นคงแห่งชาติ กำรเสริมสร้ำงควำมมั่นคงของมนุษย์
สนองนโยบาย สพฐ. ที่
ด้ำนโอกำส
ตอบแบบรายงานเรื่องใด มำตฐำน สพม. 26 ข้อที่ 3
กลุ่มที่รับผิดชอบ
กลุ่มส่งเสริมกำรจัดศึกษำ
ผู้รับผิดชอบ
นำยวิทยำ บุญหล้ำ
ระยะเวลาที่ดาเนินการ
ตุลำคม 2563 - กันยำยน 2564
................................................................................................................................................................
1. หลักการและเหตุผล
ด้ว ยระบบกำรดูแ ลช่ว ยเหลือ นัก เรีย นเป็น กระบวนกำรดำเนิน งำนดูแลช่ว ยเหลือ นักเรี ย น
อย่ำงมีขั้น ตอนพร้อมด้วยวิธีกำร และเครื่องมือกำรทำงำนที่ชัดเจน โดยมีผู้บ ริหำรสถำนศึกษำและ
ครูที่ปรึกษำเป็นบุคลำกรหลักกำรดำเนินกำรซึ่งใน กระบวนกำรดำเนินกำรระบบกำรดูแลช่วยเหลือ
นักเรียนนั้น ครูแนะแนวและครูที่ปรึกษำจะต้องรู้จักนักเรียนเป็นรำยบุคคล วิเครำะห์ข้อ มูลทั้งหมด
ที่ไ ด้จ ำกกำรรู้จักนักเรีย นเป็น รำยบุค คล แล้ว นำผลที่ได้มำจำแนกตำมเกณฑ์กำรคัดกรอง
แยกเป็นกลุ่ม ปกติ กลุ่มเสี่ยง และกลุ่มมีปัญหำ ซึ่งสำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำนได้
จัด ทำระบบข้อ มูล กำรคัด กรองนัก เรีย นขึ้น มำ เพื่อ เป็น กำรจัด เก็บ ข้อ มูล ที่เ ป็น ระบบ และเป็น
ฐำนข้อ มูล ของระบบกำรดูแ ลช่ว ยเหลือ นัก เรีย น อีก ทั้ง ยัง เป็น กำร อำนวยควำมสะดวกในกำร
จัดกำรฐำนข้อมูลของระบบกำรดูแลช่วยเหลือนักเรียน งำนแนะแนว งำนสร้ำงภูมิคุ้มกันทำงสังคม
งำนพัฒ นำส่ง เสริม ควำมประพฤตินัก เรีย น งำนคุ้ม ครองและพิทัก ษ์สิท ธิเ ด็ก ของโรงเรีย นให้เ ป็น
ระบบและรวดเร็ว มีร ะบบกำรคัด กรองนัก เรีย น กระบวนกำรจัด กำรฐำนข้อ มูล อย่ำ งถูก ต้อ ง ซึ่ง
สำมำรถนำมำจัด ทำระบบสำรสนเทศที่ส ำมำรถ นำไปเป็น แนวทำงในกำรพัฒ นำ ป้อ งกัน แก้ไ ข
และให้ค วำมช่ว ยเหลือ นัก เรีย น ในกระบวนกำรของระบบกำรดูแ ลช่ว ยเหลือ นัก เรีย น กำรสร้ำ ง
ภูมิคุ้ม กัน ทำงสังคม พั ฒ นำส่งเสริม ควำมประพฤตินัก เรียน ตลอดจนกำรคุ้มครองและพิทัก ษ์สิทธิ
เด็ก อย่ำงมีประสิทธิภำพและยั่งยืนต่อไป
สำนัก งำนเขตพื้น ที่ก ำรศึก ษำมัธ ยมศึก ษำ เขต 26 ได้เ ล็ง เห็น ควำมสำคัญ กำรดูแ ลนัก เรียน
ช่ว ยเหลือ นัก เรีย นในสังกัด จึง จัด ทำโครงกำรขับ เคลื่อ นและพัฒ นำระบบกำรดูแ ลช่ ว ยเหลือและ
คุ้มครองนักเรียน ประจำปี 2564 ขึ้น
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2. วัตถุประสงค์
1. เพื่อเสริมสร้ำงองค์ควำมรู้ ควำมเข้ำใจกำรดำเนินงำนระบบกำรดูแลช่วยเหลือนักเรียน งำน
สร้ำงภูมิคุ้มกันทำงสังคม งำนพัฒนำส่งเสริมควำมประพฤตินักเรียน งำนคุ้มครองและพิทักษ์สิทธิเด็ก
และกำรช่วยเหลื อเด็กนักเรียน ให้กับผู้บริหำรสถำนศึกษำ ครูแนะแนว ครูที่ปรึกษำ และผู้รับผิดชอบ
งำนในสถำนศึกษำ สังกัดสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต 26
2. เพื่อสร้ำงกระบวนกำรขับเคลื่อนและพัฒนำงำนระบบกำรดูแลช่วยเหลือนักเรียน งำนสร้ำง
ภูมิคุ้มกันทำงสังคม งำนพัฒนำส่งเสริมควำมประพฤตินักเรียน งำนคุ้มครองและพิทักษ์สิทธิเด็กนักเรียน
ให้ เกิดขึ้นในสถำนศึกษำ สังกัดสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต 26 ให้เข้มแข็งและยั่งยืน
3. เพื่อให้สถำนศึกษำทุกแห่งในสังกัด มีระบบกำรดูแลช่วยเหลือ ป้องกันและแก้ไขปัญหำนักเรียน
กำรตัง้ ครรภ์ ในวัยเรียน ได้อย่ำงเป็นรูปธรรม
3. เป้าหมาย
3.1 เชิงปริมาณ
(1) ให้ควำมรู้และพัฒนำระบบกำรดูแลช่วยเหลื อนักเรียน งำนสร้ำงภูมิคุ้มกันทำงสังคม งำน
พัฒนำ ส่งเสริมควำมประพฤตินักเรียน งำนคุ้มครองและพิทักษ์สิทธิเด็ก และกำรช่วยเหลือเด็ก นักเรียน
ในสถำนศึกษำ ให้กับผู้บริหำรสถำนศึกษำ ครูแนะแนว ครูที่ปรึกษำและบุคลำกรที่รับผิดชอบงำนของ
สถำนศึกษำในสังกัด จำนวน 35 โรงเรียน ๆ ละ 2 คน
(2) สถำนศึ ก ษำในสั ง กั ด จ ำนวน 35 โรงเรี ย น ด ำเนิ น กำรประเมิ น ตนเอง เพื่ อ รั บ รำงวั ล
สถำนศึกษำดีเด่น ด้ำนระบบกำรดูแลช่วยเหลือนักเรียน และมีศู นย์ส่งเสริมควำมประพฤตินักเรียน
ระดับอำเภอ/จังหวัด
(3) ส่งเสริม สนับสนุน พัฒนำ และติดตำมกำรเยี่ยมบ้ำนนักเรียน ติดตำมนักเรียนหยุด เรียน
นักเรียน ออกกลำงคัน นักเรียนด้อยโอกำส นักเรียนที่ขอรับกำรช่วยเหลือกรณีพิเศษอย่ำงเร่งด่วน กำร
ตั้งครรภ์ในวัยเรียน คุ้มครอง และช่วยเหลือเด็กนักเรียนในสังกัดที่ประสบปัญหำทุกด้ำน
3.2 เชิงคุณภาพ
(1) ผู้บริหำรสถำนศึกษำ ครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องของสถำนศึกษำใน
สังกัดและ เจ้ำหน้ำที่ในสังกัดสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต 26 มีควำมรู้ ควำมเข้ำ ใจ
เกี่ยวกับกำรดำเนินงำน ระบบกำรดูแลช่วยเหลือนักเรียน งำนสร้ำงภูมิคุ้มกันทำงสังคม งำนพัฒนำ
ส่งเสริมควำมประพฤตินักเรียน งำนคุ้มครองและพิทักษ์สิทธิเด็ก และสำมำรถส่งเสริม สนับสนุนและ
ดูแลช่วยเหลือนักเรียนในสังกัดตำมศักยภำพได้อย่ำง ทั่วถึง
(2) สถำนศึกษำมีระบบกำรดูแลช่วยเหลือนักเรียน คุ้มครองและกำรเฝ้ำระวังควำมประพฤติ
นัก เรีย นที่เ ข้ม แข็ง มีก ำรคัด กรองนัก เรีย นเป็น รำยบุค คล เพื่อ ให้ผู้เ รีย นได้รับ กำรดูแ ลช่ว ยเหลือ
ส่งเสริม สนับ สนุนให้สำมำรถเรียนจน จบกำรศึกษำภำคบังคับ และกำรศึกษำขั้นพื้นฐำนได้อย่ำงมี
คุณภำพ
(3) สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต 26 มีสถำนศึกษำต้นแบบด้ำนระบบกำรดูแล
ช่วยเหลือ นักเรียน มีศูนย์ส่งเสริมควำมประพฤตินักเรียน เพื่อเป็นแบบอย่ำงให้สถำนศึกษำในสังกัดได้
ศึกษำและ นำไปเป็นแนวทำง ในกำรพัฒนำระบบกำรดูแลช่วยเหลือนักเรียนในสถำนศึกษำให้เข้มแข็ง

156

แผนปฏิบัติการ ประจำ�ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

157

(4) นัก เรีย นหยุด เรีย น กำรตั้ง ครรภ์ใ นวัย เรีย น นัก เรีย นที่ป ระสบปัญ หำทุก ด้ำ นได้รับ กำร
คุ้มครองและช่วยเหลือ ติดตำม ดูแลให้กลับเข้ำเรียนจนจบกำรศึกษำภำคบังคับ และกำรศึกษำขั้น
พื้นฐำนได้อย่ำงมีคุณภำพ
4. กิจกรรมและการดาเนินงาน
วิธีการดาเนินงาน
ที่

กิจกรรม

ระยะเวลา
ดาเนินการ
พ.ย. 63 – ม.ค.64

ผู้รับผิดชอบ

1. 1. ขั้นเตรียมกำร
สพม.26
1.1 เสนอโครงกำร/วำงแผนกำรดำเนินงำน
2 ขั้นดำเนินกำร/กิจกรรม
สพม.26 /
2.1 แจ้งโรงเรียน เพื่อประชำสัมพันธ์โครงกำร
สถำนศึกษำ
2.3 จั ดประชุมขับ เคลื่ อ นและพัฒ นำระบบกำรดู แลช่ว ยเหลื อ ม.ค. – มี.ค. 64
นักเรียน/สหวิทยำเขต
พ.ค. – ก.ค. 64
2.4 จัดกิจกรรมคัดเลือกสถำนศึกษำดีเด่นด้ำนระบบกำรดูแล
2.5 ติดตำม นักเรียนหยุดเรียน นักเรียนออกกลำงคัน นักเรียน มิ.ย. – ก.ย.64
ด้อยโอกำส นั กเรี ยน ที่ป ระสบปั ญหำทุกด้ำนให้ กลับเข้ำเรียน
ส่ ง เสริ ม กำรเยี่ ย มบ้ ำ นนั ก เรี ย น ติ ด ตำมงำนระบบกำรดู แ ล พ.ค.– ก.ย. 64
ช่วยเหลือนักเรียนของสถำนศึกษำในสังกัด และเข้ำร่วมประชุม
ตำมภำรกิจงำน ของศูนย์เฉพำะกิจคุ้มครองและช่วยเหลื อเด็ ก
นักเรียน
3. ขั้นประเมินผล
สพม.26
สรุปและรำยงำนผลกำรดำเนินงำน
ก.ย. 64
สถำนศึกษำ
5. งบประมาณ
งบประมำณที่ได้รับจัดสรรจำก สำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน 140,000 จำก
สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต 26 จำนวน 65,000 บำท รวม 205,000 รำยละเอียด
ประกอบกำรใช้จ่ำย ดังนี้
ที่
จาแนกตามรายการ
รายการ
งบประมาณ
ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย
ค่าวัสดุ
1 กิจกรรมที่ 1 อบรมเชิง
40,800
ปฏิบัติกำรครูนักจิตวิทยำประจำ
สถำนศึกษำ
1.1 ค่ำอำหำร อำหำรว่ำงและ
เครื่องดื่มผู้เข้ำอบรมและ
27,200
เจ้ำหน้ำที่ รวม 85 คน X160
บำท X 2 วัน
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ที่

2

3

4
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รายการ
1.2 ค่ำตอบแทนคณะวิทยำกร
ชั่วโมงละ 600 บำท
1.3 ค่ำที่พัก
1.4 ค่ำวัสดุ/จัดเอกสำร/สรุป
รำยงำนผล
กิจกรรมที่ 2 อบรมกำร
เสริมสร้ำงทักษะชีวิต เพื่อ
ป้องกันตนเองจำกภัยคุกคำม
รูปแบบใหม่และแก้ไขปัญหำกำร
ล่วงละเมิดหรือคุกคำมทำงเพศ
นักเรียน
2.1 ค่ำอำหำร อำหำรว่ำงและ
เครื่องดื่ม ผู้เข้ำอบรมและ
เจ้ำหน้ำที่ รวม 120 คนX160
บำทX 1 วัน
2.2 ค่ำตอบแทนคณะวิทยำกร
ชั่วโมงละ 600 บำท
2.3 ค่ำวัสดุ
กิจกรรมที่ 3 กำรออกเยี่ยมบ้ำน
และติดตำมงำนระบบกำรดูแล
ช่วยเหลือนักเรียน
3.1 ค่ำเบี้ยเลี้ยงคณะกรรมกำร
12 คน X 10 วัน X120 บำท)
3.2 ค่ำน้ำมันเชื้อเพลิง
3.3 ค่ำอำหำรกลำงวัน/อำหำร
ว่ำงและเครื่องดื่มสำหรับประชุม
คณะกรรมกำรดำเนินงำนฯ 20
คน X 160
กิจกรรมที่ 4 คัดเลือกโรงเรียน
ดีเด่นด้ำนระบบกำรดูแล ฯ
ระดับเขตพื้นที่กำรศึกษำ
4.1 ค่ำอำหำร/อำหำรว่ำง/
เครื่องดื่มสำหรับประชุม
คณะกรรมกำรดำเนินงำน เพื่อ

งบประมาณ

จาแนกตามรายการ
ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย
ค่าวัสดุ
7,200
-

-

6,400

-

-

-

-

19,200

-

3,600

-

-

-

-

1,400
-

14,400

-

-

-

7,000
3,200

-

-

-

-

-

3,200

-

24,200

24,600

31,100
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ที่

รายการ

งบประมาณ

วำงแผนกำรดำเนินงำน (20 คน
x 160บำท)
4.2 ค่ำน้ำมันเชื้อเพลิง
4.3 ค่ำตอบแทนคณะกรรมกำร
ประเมิน ระบบดูแลช่วยเหลือ
นักเรียน
4.4 ค่ำจัดทำโล่รำงวัล, เกียรติ
บัตรพร้อมกรอบ
4.5 ค่ำเอกสำรแบบประเมิน
และสรุปรำยงำนผลโครงกำร
5 กิจกรรมที่ 5 อบรมกำร
ขับเคลื่อนและพัฒนำงำน
ส่งเสริมควำมประพฤตินักเรียน
ในสังกัด
5.1 ค่ำอำหำร อำหำรว่ำงและ
เครื่องดื่มผู้เข้ำอบรมและ
เจ้ำหน้ำที่ รวม 115 คน x 160
บำท x 3 วัน
5.2 ค่ำตอบแทนคณะวิทยำกร
21ชั่วโมงๆ ละ 600 บำท
5.3 ค่ำน้ำมันเชื้อเพลิง
5.4 ค่ำที่พัก
5.5 ค่ำวัสดุ/เอกสำร
รวมทั้งสิ้น
หมายเหตุ ขอถัวจ่ำยทุกรำยกำร

จาแนกตามรายการ
ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย
ค่าวัสดุ

-

5,000

-

13,400

-

-

-

-

4,500

-

-

5,000

-

-

-

-

55,200

-

12,600

-

-

-

3,000
8,000
131,000

-

84,300

205,000

47,600

5,500
16,400
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6. แผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณที่ดาเนินการ จานวน 205,000 บาท
แผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณ
แผนการปฏิบัติงาน
ไตรมาสที่ ไตรมาสที่
ไตรมาสที่
ไตรมาสที่
รวม
(กิจกรรม)
1/2564
2/2564
3/2564
4/2564
กิจกรรมที่ 1
อบรมเชิงปฏิบัติกำรครู
นักจิตวิทยำประจำสถำนศึกษำ
กิจกรรมที่ 2
อบรมเสริมสร้ำงทักษะชีวิต
เพื่อป้องกันตนเองจำกภัยคุกคำม
รูปแบบใหม่และป้องกันและแก้ไข
ปัญหำกำรล่วงละเมิดหรือคุกคำม
ทำงเพศนักเรียน
กิจกรรมที่ 3 กิจกรรมคัดเลือก
สถำนศึกษำดีเด่นด้ำนระบบกำร
ดูแลช่วยเหลือนักเรียน
กิจกรรมที่ 4 กำรออกเยี่ยมบ้ำน
และติดตำมงำนระบบกำรดูแล
ช่วยเหลือนักเรียน
กิจกรรมที่ ๕ กำรขับเคลื่อนและ
พัฒนำงำนส่งเสริมควำมประพฤติ
นักเรียนในสังกัด
รวม

40,800
24,200

31,100
24,600
84,300
115,400

65,000

24,600

205,000

7 กลุ่มเป้าหมายผู้ได้รับผลประโยชน์
7.1 นักเรียน ครู และบุคลำกรในสังกัด สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต 26
7.2 สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต 26
7.3 ครูที่รับผิดชอบงำนระบบกำรดูแลช่วยเหลือนักเรียน มีควำมรู้ควำมเข้ำใจและ โรงเรียนใน
สังกัดทั้ง 35 โรงเรียน
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8. การประเมินผล
ตัวบ่งชี้สภาพความสาเร็จ
วิธีวัดและประเมินผล เครื่องมือที่ใช้วัด
- แบบสัมภำษณ์
1. ร้อยละ100 โรงเรียนในสังกัดทุกแห่ ง มีคู่มือและ - ตรวจสอบข้อมูล
ปฏิบัติงำนระบบกำรดูแลช่วยเหลือนักเรียน ได้อย่ำง - กำรวิเครำะห์รำยงำน - แบบเครื่องมือ
ประเมินคุณภำพ
ของสถำนศึกษำ
เป็นระบบและมีประสิทธิภำพ
ระบบกำรดูแล
2. ร้อยละ80 ของนักเรียนทุกคนได้รับกำรช่วยเหลือ - กำรติดตำมผลกำร
ช่วยเหลือนักเรียน
ดู แ ล ส่ ง เสริ ม สนั บ สนุ น พั ฒ นำตำม ศั ก ยภำพของ ดำเนินงำน
ของ สพฐ.รำยงำน
ตนเองได้ รั บ โอกำสทำงกำรศึ ก ษำและเรีย นรู้ จนจบ - ตรวจผลงำนของ
- แบบประเมิน
กำรศึกษำขั้นพื้นฐำน อย่ำงมีคุณภำพและมีพฤติกรรม สถำนศึกษำ
ที่ดี
3. ร้อยละ100 ของครูที่รับผิดชอบงำนระบบกำรดูแล
ช่วยเหลือนักเรียน มีควำมรู้ควำมเข้ำใจและ
ปฏิบัติงำนได้อย่ำงเป็นระบบ
9. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
1. นักเรียนในสังกัดได้รับกำรส่งเสริมกำรดูแลช่วยเหลือและเสริมสร้ำงภูมิคุ้มกันทำงสังคมอย่ำง
ทั่วถึงตรงตำมปัญหำ
2. โรงเรียนในสังกัดมีข้อมูลสำรสนเทศ มีแผนปฏิบัติงำนระบบกำรดูแลช่วยเหลือนักเรียนมีกำร
เสริมสร้ำงภูมิคุ้มกันและงำนส่งเสริมควำมประพฤตินักเรียนที่เป็นระบบ เข้มแข็งและยั่งยืน
3. ครูทุกคน และผู้ที่เกี่ยวข้อง เข้ำใจหลักกำรดำเนินงำนระบบดูแลช่วยเหลือนัก เรียน มีขั้นตอน
ชัดเจน พร้อมทั้งวิธีกำรและเครื่องมือที่มีมำตรฐำน คุณภำพ และมีหลักกำรทำงำนที่ตรวจสอบได้จำก
ผู้บริหำร บุคลำกรทุกฝ่ำยที่เกี่ยวข้องทั้งในและนอกสถำนศึกษำ อย่ำงมีประสิทธิภำพ
4. นักเรียนมีพฤติกรรมเสี่ยงได้รับกำรช่วยเหลืออย่ำงเป็นรูปธรรมและลดน้อยลง
**************************
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งาน/โครงการ
เสริมสร้ำงคุณธรรม จริยธรรมในสถำนศึกษำ ปี 2564
ยุทธศาสตร์ชาติข้อ
3 ด้ำนกำรพัฒนำและเสริมสร้ำงศักยภำพทรัพยำกรมนุษย์
แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ แผนแม่บทที่ 10 กำรปรับเปลี่ยนค่ำนิยมและวัฒนธรรม
แผนแม่บทที่ 12 กำรพัฒนำกำรเรียน
แผนการปฏิรูปประเทศข้อ
9 แผนปฏิรูปด้ำนสังคม
สนองนโยบาย สพฐ. ที่
ด้ำนคุณภำพ
ตอบแบบรายงานเรื่องใด
ประเมินตัวชี้วัดตำมแผนปฏิบัติกำรของ กพร. (ARS)
กลุ่มที่รับผิดชอบ
กลุ่มส่งเสริมกำรจัดกำรศึกษำ
ผู้รับผิดชอบ
นำงสำวอรทัย บุพโชติ
ระยะเวลาที่ดาเนินการ
1 ตุลำคม 2563 - กันยำยน 2564
................................................................................................................................................................
1. หลักการและเหตุผล
กำรพัฒนำกำรศึกษำเป็นพื้นฐำนในกำรพัฒนำทุกระบบ กำรที่จะดำเนินกิจกรรมในอันจะ
สนั บ สนุ น กำรพั ฒ นำทั้ ง ในระยะสั้ น และระยะยำวได้ นั้ น กำรปฏิ รู ป กำรศึ ก ษำตำมพระรำชบั ญ ญั ติ
กำรศึกษำแห่งชำติ พ.ศ.2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 เป็นแนวทำงที่สำคัญ และ
ในหมวด 4 ในเรื่อง แนวกำรจัดกำรศึกษำเน้นที่ผู้เรียนเป็นสำคัญนั้น กำรแปลงนโยบำยไปสู่กำรปฏิบัติ
คือ กำรน ำพำไปสู่ ควำมส ำเร็ จ กำรจั ดกิจกรรมกำรเรียนกำรสอนที่มุ่ งเน้น พั ฒ นำกระบวนกำรคิ ด
กำรแก้ปัญหำ เน้นประสบกำรณ์และกำรปฏิบัติจริงกำรคิดนอกกรอบภำยใต้พื้นฐำนควำมเป็นไปได้
จัดระเบียบควำมคิด ผลิตเป็นงำน จำกกระบวนกำรที่กล่ำวมำนี้ หำกนำมำบูรณำกำรเพื่อให้สอดคล้อง
กับกำรพัฒนำขยำยกำรศึกษำ รูปแบบของกิจกรรม กำรประกวดโครงงำนกำรศึกษำ จะเกื้อกูล ต่ อ
แนวทำงพัฒนำต่อไป
เพื่อเป็นกำรขับเคลื่อนนโยบำยของสำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน ด้ำนกำรจัด
กำรศึกษำเพื่อควำมมั่นคงของมนุษย์และของชำติ และด้ำนกำรจัดกำรศึกษำเพื่อเพิ่มควำมสำมำรถใน
กำรแข่งขัน ของประเทศ ตลอดจนเป็ น กำรส่ งเสริ มให้ เยำวชนให้ มี กำรคิดวิเ ครำะห์ ตัดสิ น ใจ และ
แก้ปัญหำอย่ำงสร้ำงสรรค์ มีกำรแลกเปลี่ยนเรียนรู้กำรจัดทำโครงงำนคุณธรรม จริยธรรม เพื่อเป็นกำร
เผยแพร่โครงงำนคุณธรรม จริยธรรมของนักเรียน เพื่อคัดเลือกตัวแทนโครงงำนนักเรียนระดับเขตพื้นที่
กำรศึกษำ และเพื่อพัฒนำกระบวนกำรจัดทำโครงงำนคุณธรรม จริยธรรม ให้กับโรงเรียนในสังกัด จึงได้
จัดทำโครงกำรนี้ขึ้น
2. วัตถุประสงค์
1. เพื่อส่งเสริมกระบวนกำรโครงงำนคุณธรรมและเป็นกำรประเมินตัวชี้วัดตำมแผนปฏิบัติกำร
ของ กพร. (ARS)
2. เพื่อส่งเสริมให้มีกำรพัฒนำเครือข่ำย แลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้ำนคุณธรรมจริยธรรมและค่ำนิยม
ในกำรดำเนินชีวิต
3. เพื่อพัฒนำกระบวนกำรจัดทำโครงงำนคุณธรรมจริยธรรมให้กับโรงเรียนในสังกัด
4. เพื่อคัดเลือกตัวแทนโครงงำนนักเรียนระดับเขตพื้นที่กำรศึกษำ
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3. เป้าหมาย
1. ผู้ บ ริ ห ำร ครู นั ก เรี ย น โรงเรี ย น และบุ ค ลำกรในสั ง กั ด ส ำนั ก งำนเขตพื้ น ที่ ก ำรศึ ก ษำ
มัธยมศึกษำ เขต 26 เข้ำร่วมประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้กำรจัดทำโครงงำนคุณธรรมจริยธรรม
2. โรงเรียนจัดส่งโครงงำนคุณธรรมจริยธรรมเข้ำร่วมประกวดระดับเขตพื้นที่กำรศึกษำ
3. มีโรงเรียนที่เป็นตัวแทนโครงงำนคุณธรรมจริยธรรมระดับเขตพื้นที่กำรศึกษำ
4. กิจกรรมและการดาเนินงาน
ที่
กิจกรรม
ระยะเวลาดาเนินการ
ผู้รับผิดชอบ
1
กำรประชุมวำงแผนกำรดำเนินงำน
พฤษภำคม
สพม.26
2
กำรจัดกิจกรรมประชุมแลกเปลี่ยน
มิถุนำยน
สพม.26
เรียนรู้
3
กำรจัดกิจกรรมคัดเลือกโครงงำน
สิงหำคม
สพม.26/สพม.26
คุณธรรม จริยธรรม
4
กำรประเมินตนเอง แนวทำงดำเนินกำร มิถุนำยน - กันยำน
สพม.26/ โรงเรียน
29 ประกำรสู่ควำมเป็นโรงเรียนวิถีพุทธ
5
สรุปรำยงำนผล
กันยำยน
สพม.26
5. งบประมาณ
จำกสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต 26 จำนวน.10,000.บำท
รำยละเอียดประกอบกำรใช้จ่ำย ดังนี้
ที่
รำยกำร
งบ
จำแนกตำมรำยจ่ำย
ประมำณ ค่ำตอบแทน ค่ำใช้สอย ค่ำวัสดุ
1
กิจกรรมที่ 1กำรประชุมวำง
แผนกำรดำเนินงำน
2
กิจกรรมที่ 2 กำรจัดกิจกรรม
10,000
ประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้
2.1 ค่ำอำหำร/ค่ำอำหำรว่ำงและ
6,000
เครื่องดื่ม
3
กิจกรรมที่ 3 กำรจัดกิจกรรม
4,000
คัดเลือกโครงงำนคุณธรรม
จริยธรรม
รวมทั้งสิ้น
10,000
10,000
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6. แผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณ
วงเงินงบประมาณที่ดาเนินการ ……………………10,000………….บาท
แผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณ
แผนการปฏิบัติงาน
ไตรมาสที่
ไตรมาสที่ ไตรมาสที่ ไตรมาสที่
(กิจกรรม)
1/2564
2/2564
3/2564
4/2564
1. กำรจัดกิจกรรมประชุม
6,000
แลกเปลี่ยนเรียนรู้
2. กำรจัดกิจกรรมคัดเลือก
4,000
โครงงำนคุณธรรม จริยธรรม
10,000
รวม

รวม
6,000
4,000
10,000

7. กลุ่มเป้าหมายผู้ได้รับผลประโยชน์
1.นักเรียนและเยำวชนมีกำรคิดวิเครำะห์ ตัดสิน ใจ และแก้ปัญหำอย่ำงสร้ำงสรรค์ โรงเรียน
โครงงำนคุณธรรมจริยธรรมให้กับโรงเรียนในสังกัด
2.สำนัก งำนเขตพื้น ที่ก ำรศึกษำมัธ ยมศึกษำ เขต 26 มีต้น แบบเครือ ข่ำ ยแลกเปลี่ย นเรียนรู้
ด้ำนคุณธรรมจริยธรรมและค่ำนิยมในกำรดำเนินชีวิตที่ถูกต้องที่มีประสิทธิภำพ
8. การประเมินผล
ตัวบ่งชี้สภำพควำมสำเร็จ
วิธีวัดและประเมินผล
เครื่องมือที่ใช้วัดและ
ประเมินผล
แบบสอบถำม
1. ร้อยละ 90 สถำนศึกษำในสังกัด ทุก - สอบถำม
โรงเรียน มีควำมรู้ควำมเข้ำใจแนวทำง - สังเกต
ดำเนินกำร 29 ประกำรสู่ควำมเป็น
โรงเรียนวิถีพุทธพัฒนำอัตลักษณ์ 29
ประกำรสู่ควำมเป็นโรงเรียนวิถีพุทธ
2. ร้อยละ 100 สพม.26 มีต้นแบบ
-ประเมินจำกผลกำร
-แบบประเมิน
เครือข่ำยแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้ำน
ปฏิบัติ และร่องรอย
คุณธรรมจริยธรรมและค่ำนิยมในกำร
ดำเนินชีวิต ทุกโรงเรียน
9. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
1. ทุกโรงเรียนมีควำมรู้ควำมเข้ำใจแนวทำงดำเนินกำร 29 ประกำรสู่ควำมเป็นโรงเรียนวิถีพุทธ
พัฒนำอัตลักษณ์ 29 ประกำรสู่ควำมเป็นโรงเรียนวิถีพุทธชั้นนำ
2. สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต 26 มีต้นแบบเครือข่ำยแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ด้ำน
คุณธรรมจริยธรรมและค่ำนิยมในกำรดำเนินชีวิตที่ถูกต้องที่มีประสิทธิภำพ
3. โรงเรียนในสังกัดได้รับกำรพัฒนำด้ำนกำรกระบวนกำรจัดทำโครงงำนคุณธรรมจริยธรรมให้กับ
โรงเรียนใน
**************************
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โครงการ จัดกำรศึกษำขั้นพื้นฐำนเพื่อกำรมีงำนทำ สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต 26
สอดคล้องกับ ยุทธศาสตร์ชาติข้อ 3 ด้ำนกำรสร้ำงโอกำสและควำมเสมอภำคทำงสังคม
แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ที่ 12 ประเด็นกำรพัฒนำกำรเรียนรู้
แผนการปฏิรูปประเทศข้อ 9 แผนปฏิรูปด้ำนสังคม
สนองนโยบาย สพฐ. ที่ ด้ำนโอกำส
ตอบแบบรายงานเรื่องใด นโยบำยที่ 3 ด้ำนกำรพัฒนำศักยภำพและสร้ำงเสริมศักยภำพของ
ทรัพยำกรมนุษย์
กลุ่มที่รับผิดชอบ
กลุ่มส่งเสริมกำรจัดกำรศึกษำ
ผู้รับผิดชอบ
นำงสำวอรทัย บุพโชติ
ระยะเวลาที่ดาเนินการ 1 ตุลำคม 2563 -30 กันยำยน 2564
................................................................................................................................................................
1. หลักการและเหตุผล
กรอบยุทธศำสตร์ชำติระยะ 20 ปี ยุทธศำสตร์ที่ 3 ยุทธศำสตร์ด้ำนกำรพัฒนำและเสริมสร้ำง
ศักยภำพทรัพยำกรมนุษย์ ประเด็นที่ 3.2 กำรยกระดับคุณภำพกำรศึกษำและกำรเรียนรู้ตลอดชีวิต ซึ่ง
กระทรวงศึกษำธิกำรได้กำหนดเป็นยุทธศำสตร์ที่ 1 กำรผลิตและพัฒนำกำลังคนให้สอดคล้องกับควำม
ต้องกำรและรองรับ กำรพัฒนำประเทศ มุ่งพัฒนำกำลังคนให้ มีคุณภำพและมำตรฐำนสอดคล้ องกับ
ยุ ท ธศำสตร์ ก ำรพั ฒ นำประเทศ ผู้ เ รี ย น และผู้ ส ำเร็ จ กำรศึ ก ษำมี ส มรรถนะตรงควำมต้ อ งกำรของ
ตลำดแรงงำนภำยในประเทศ เรียนจบแล้วต้องมีงำนทำไปสู่กำรรองรับกำรเป็ นศูนย์พัฒนำอำเซียน และ
เขตพัฒนำเศรษฐกิจพิเศษและโครงกำรลงทุนขนำดใหญ่ของรัฐบำล ให้มีควำมเพียงพอและตรงควำม
ต้อ งกำรของสถำนประกอบกำร มีขีด ควำมสำมำรถแข่ง ขัน ได้ใ นระดับ สำกลและได้กำหนดกรอบ
วิธีก ำรที่ต้อ งจัด ทำฐำนข้อ มูล ควำมต้อ งกำรแรงงำนร่ว มกับ หน่ว ยงำนภำครัฐ และเอกชน โดย ที่
สถำนศึก ษำจะต้อ งมีฐ ำนข้อ มูล กำรผลิต และพัฒ นำผู้เ รีย นให้เชื่อ มโยงกับ ควำมต้อ งกำรจำเป็น ใน
พื้น ที่ข องจัง หวัด และอำเภอ และตรงทิศ ทำงกำรพัฒ นำประเทศ ซึ่ง จะต้อ งให้ภ ำคประชำชนใน
สัง คม อัน ได้แ ก่ส ถำนประกอบกำร และกลุ่ม อำชีพ อิส ระเข้ำ มำมีส่ว นร่ว มในกำรจัด กำรศึก ษำ มี
กำรบูรณำกำรกำรเรียนรู้คู่ไปกับกำรทำงำนและร่วมกับสถำนประกอบกำรหรือกลุ่มอำชีพอิสระ
สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต 26 จึงได้จัดทำโครงกำรพัฒนำหลักสูตรที่
เน้น ทัก ษะอำชีพ เพื่อ กำรมีง ำนทำ หลัก สูต รระยะสั ้น ตำมแนวทำงกำรจัด ทัก ษะกำรเรีย นรู้ใ น
ศตวรรษที่ 21 สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำมัธ ยมศึกษำ เขต 26 เพื่อเป็น กำรสนองนโยบำยของ
ส ำนัก งำนคณะกรรมกำรกำรศึก ษำขั ้น พื ้น ฐำนที ่ไ ด้ข ับ เคลื ่อ นยุท ธศำสตร์ก ำรผลิต และพัฒ นำ
ก ำลัง คนให้ส อดคล้อ งกับ ควำมต้อ งกำรและรองรับ กำรพัฒ นำประเทศ เป็น โครงกำรกำรจัด
กำรศึกษำขั้นพื้นฐำนเพื่อกำรมีงำนทำ ตำมแนวทำงกำรจัดทักษะกำรเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21
2. วัตถุประสงค์
2.1 เพื่อประชุมชี้แจงครูให้มีควำมรู้ ควำมเข้ำใจ เกี่ยวกับหลักสูตรที่เน้นทักษะอำชีพเพื่อกำรมี
งำนทำตำมแนวทำงกำรจัดทักษะกำรเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ไปพัฒนำกำรจัดกำรเรียนกำรสอนให้ มี
คุณภำพต่อไป
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2.2 เพื่อส่งเสริมและพัฒนำหลักสูตรที่เน้นทักษะอำชีพเพื่อกำรมีงำนทำ ตำมแนวทำงกำรจัด
ทัก ษะกำรเรีย นรู้ในศตวรรษที่ 21 สำนัก งำนเขตพื้น ที่กำรศึก ษำมัธ ยมศึก ษำ เขต 26 ให้ค รูผู้ส อน
สำมำรถนำหลักสูตรสู่กำรปฏิบัติจริงได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ
2.3 เพื่อยกระดับ กำรขับ เคลื่อนงำนแนะแนวเพื่ อกำรศึกษำต่อและกำรมีงำนทำ เริ่มต้น ด้วย
กิจ กรรมกำรสนับ สนุนให้นักเรียนระดับชั้น มัธ ยมศึก ษำปีที่ 1 -6 ได้ทำแบบวัดแววควำมถนัดด้ำน
อำชีพ เพื่อ เป็นข้อ มูล พื้นฐำนในกำรให้นักเรียนได้ค้น พบตนเองและโรงเรียนจัดกำรเรียนกำรสอน
สอดคล้องกับควำมสนใจและควำมถนัดด้ำนอำชีพของนักเรี ยน
2.4 เพื่อ จัด ทำระบบเทคโนโลยี สื่อ สำรสนเทศ ในกำรจัดทำข้อ มูล สำรสนเทศโรงเรียนเพื่อ
กำรบริหำรจัดกำร และกำรจัดกระบวนกำรเรียนรู้
3. เป้าหมาย
3.1 เชิงปริมำณ
3.1.1 ประชุม ปฏิบั ติ กำรรองผู้ อำนวยกำรฝ่ ำยวิช ำกำร และครูผู้ ส อนกลุ่ มสำระกำรเรียนรู้
กำรงำนอำชี พ จำนวน 2 คน รวม 70 คน /วิ ทยำกร 15 คน รวมทั้งสิ้ น 85 คน จำนวน 1 วัน
3.1.2 รองผู้อำนวยกำรฝ่ำ ยวิช ำกำร หัว หน้ำ โครงกำร และครูผู้ส อนกลุ่ม สำระกำรเรี ย นรู้
กำรงำนอำชีพ มีค วำมรู้ค วำมเข้ำ ใจเกี่ ย วกับ หลั ก สูต รที่เ น้ น ทั ก ษะอำชี พ เพื่ อ กำรมีง ำนทำ ตำม
แนวทำงกำรจัดทักษะกำรเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต 26
3.1.3 โรงเรีย น 35 โรง ปฏิบัติก ำรจัด กำรเรีย นกำรสอน กำรดำเนิน กิจ กรรมที่เ น้น ทัก ษะ
อำชีพเพื่อกำรมีงำนทำบรรลุตำมเป้ำหมำยทุกโรงเรียน
3.1.4 เพื่อค้นหำสถำนศึกษำที่มีวิธีป ฏิบัติที่เป็น เลิศ (Best Practice) ด้ำนกำรจัดกำรศึกษำ
เพื่อกำรมีงำนทำระดับมัธยมศึกษำ หลักสูตรระยะสั้น
3.2 เชิงคุณภำพ
3.2.1 ครูมีควำมรู้ควำมเข้ำใจและสำมำรถจัดกิจกรรมจัดกิจกรรมกำรเรียนรู้ที่สอดคล้องกับ
ศตวรรษที่ 21
3.2.2 ครูผู ้ส อนมีห ลัก สูต รที ่เ น้น ทัก ษะอำชีพ เพื ่อ กำรมีง ำนท ำ หลัก สูต รระยะสั ้น แล ะ
สำมำรถนำหลักสูตรสู่กำรปฏิบัติจริงได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ
3.2.3 ครูผู ้ส อนมีเ ครื่อ งมือ กำรวัด ผลให้ต รงตำมสภำพจริง และประเมิน ผลโดยเน้น กำร
ประเมินควำมสมดุลเชิงคุณภำพ
3.2.4 โรงเรียนมีระบบเทคโนโลยี สื่อ สำรสนเทศ ในกำรจัดทำข้อมูลสำรสนเทศโรงเรียนเพื่อ
กำรบริหำรจัดกำร และกำรจัดกระบวนกำรเรียนรู้
3..2.5 เพื่อค้นหำสถำนศึกษำที่มีวิธีป ฏิบัติที่เป็นเลิศ (Best Practice) ด้ำนกำรจัดกำรศึกษำ
เพื่อกำรมีงำนทำระดับมัธยมศึกษำ หลักสูตรระยะสั้น
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4. กิจกรรมการดาเนินงาน
ที่ กิจกรรม
1. 1. ขั้นเตรียมกำร
1.1 เสนอโครงกำร/วำงแผนกำรดำเนินงำน
2 ขั้นดำเนินกำร/กิจกรรม
1. ศึกษำหลักสูตรที่เน้นทักษะอำชีพเพื่อกำรมีงำนทำ ตำม
แนวทำงกำรจัดทักษะกำรเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21
2. ประชุมชี้แจงให้โรงเรียนดำเนินกำรจัดกิจกรรมกำร
เรียนรู้หลักสูตรที่เน้นทักษะอำชีพเพื่อกำรมีงำนทำ ตำม
แนวทำงกำรจัดทักษะกำรเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21
3. ดำเนินกำรพัฒนำหลักสูตรที่เน้นทักษะอำชีพเพื่อกำรมี
งำนทำ ตำมแนวทำงกำรจัดทักษะ กำรเรียนรู้ในศตวรรษที่
21 และสร้ำงเครื่องมือกำรวัดผลให้ตรงตำมสภำพจริง
4. ดำเนินกำรจัดทำระบบเทคโนโลยี สื่อ สำรสนเทศ ใน
กำรจัดทำข้อมูลสำรสนเทศโรงเรียน เพื่อกำรบริหำรจัดกำร
และกำรจัดกระบวนกำรเรียนรู้
3 ขั้นประเมินผล
สรุปและรำยงำนผลกำรดำเนินงำน

ระยะเวลา
ดาเนินการ

ผู้รับผิดชอบ

พ.ย. 63 – ม.ค.64

สพม.26

ม.ค. – มี.ค. 64

สพม.26 /
สถำนศึกษำ

มิ.ย. – ก.ย.64
พ.ค.– ก.ย. 64
พ.ค.– ก.ย. 64

ก.ย. 64

สพม.26สถำนศึกษำ
สพม.26สถำนศึกษำ

5. งบประมาณ
จำกสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ.จำนวน 40,000 บำท (สี่หมื่นบำทถ้วน)
รำยละเอียดประกอบกำรใช้จ่ำย ดังนี้
ที่
รายการ
งบประมาณ
จาแนกตามรายจ่าย
ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย
ค่าวัสดุ
กิจกรรมที่ 1 กำรประชุม
40,000
ปฏิบัติกำรกำรพัฒนำ
หลักสูตรสถำนศึกษำ เพื่อ
กำรมีงำนทำ หลักสูตรระยะ
สั้น
1.2 ค่ำตอบแทนวิทยำกร 7
4,200
ชั่วโมงๆ 600 บำท
1.3 ค่ำที่พักวิทยำกร
1,200
1.4 ค่ำวัสดุ/จัดทำเอกสำร
2,600
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ต่อ
ที่

รายการ

งบประมาณ

กิจกรรมที่ 2 กำรจัด
ประกวด และยกย่องชมเชย
สถำนศึกษำที่มีวิธีปฏิบัติที่
เป็นเลิศ (Best Practice)
เกี่ยวจัดกำรศึกษำเพื่อกำรมี
งำนทำระดับมัธยมศึกษำ
หลักสูตรระยะสั้นให้กับ
สถำนศึกษำ
2.1ประชุมเตรียมควำม
พร้อมคณะกรรมกำร
ดำเนินงำน
2.2 ค่ำอำหำรกลำงวัน /
อำหำรว่ำงเครื่องดื่ม
(X1X160)
รวมทั้งสิ้น
40,000
หมำยเหตุ ขอถั่วจ่ำยทุกรำยกำร

จาแนกตามรายจ่าย
ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย
ค่าวัสดุ

2,400
16,000
4200

19600

2600

6. แผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณที่ดาเนินการ 40,000บาท
แผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณ
แผนการปฏิบัติงาน
ไตรมาสที่
ไตรมาสที่ ไตรมาสที่ ไตรมาสที่
(กิจกรรม)
1/2564
2/2564 3/2564 4/2564
1. กำรประชุมปฏิบัติกำรกำร
2,100
พัฒนำหลักสูตสถำนศึกษำ เพื่อ
กำรมีงำนทำ หลักสูตรระยะสั้น
2. กำรจัดประกวด
และยกย่องชมเชยสถำนศึกษำ
ที่มีวิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศ (Best
Practice)
รวม
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7. กลุ่มเป้าหมายผู้ได้รับผลประโยชน์
7.1 ครูมีควำมรู้ ควำมเข้ำใจ เกี่ยวกับหลักสูตรที่เน้นทักษะอำชีพเพื่อกำรมีงำนทำ
7.2 ครูผู้สอนสำมำรถนำหลักสูตรสู่กำรปฏิบัติจริงได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ
7.3 โรงเรียนมีข้อมูลพื้นฐำนในกำรให้นักเรียนได้ค้นพบตนเองและโรงเรียนจัดกำรเรียนกำรสอน
สอดคล้องกับควำมสนใจและควำมถนัดด้ำนอำชีพของนักเรียน
7.4 โรงเรียนมีระบบเทคโนโลยี สื่อ สำรสนเทศ ในกำรจัดทำข้อมูลสำรสนเทศโรงเรียนเพื่อกำร
บริหำรจัดกำร และกำรจัดกระบวนกำรเรียนรู้
8. การประเมินผล
ตัววัดความสาเร็จ
1. ครูมีควำมรู้ควำมเข้ำใจเกี่ยวกับหลักสูตรที่เน้นทักษะ
อำชีพเพื่อกำรมีงำนทำ ตำมแนวทำงกำรจัดทักษะกำร
เรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ร้อยละ 80
2. ครูผู้สอนนำหลักสูตรที่เน้นทักษะอำชีพเพื่อกำรมีงำน
ทำและเครื่องมือวัดผลและประเมินผลสู่กำรปฏิบัติจริงได้
ร้อยละ 80
3. โรงเรียนมีระบบเทคโนโลยี สื่อ สำรสนเทศ ในกำร
จัดทำข้อมูลสำรสนเทศเพื่อกำรบริหำรจัดกำร และกำรจัด
กระบวนกำรเรียนรู้ทุกโรงเรียน
4. โรงเรียนปฏิบัติกำรจัดกำรเรียนกำรสอนที่เน้นทักษะ
อำชีพเพื่อกำรมีงำนทำบรรลุตำมเป้ำหมำยทุกโรงเรียน

วิธีการวัด
1. สังเกต
2. กำรสอบถำม
3. นิเทศติดตำม
และประเมินผล

เครื่องมือ
1. แบบสังเกต
2. แบบสอบถำม
3. แบบนิเทศ ติดตำม

9. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
1. ครูมีค วำมรู้ค วำมเข้ำ ใจและสำมำรถจัด กิจ กรรมจัด กิจ กรรมกำรเรีย นรู้ที่ส อดคล้อ งกับ
ศตวรรษที่ 21 (Learning and Innovation Skills)
2. ครูผู้ส อนมีห ลั ก สูต รที่เ น้น ทัก ษะอำชีพ เพื่อ กำรมีง ำนทำ ตำมแนวทำงกำรจัด ทัก ษะกำร
เรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 และสำมำรถนำหลักสูตรสู่กำรปฏิบัติจริงได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ
3. ครูผู้ส อนมีเครื่องมือกำรวัดผลให้ตรงตำมสภำพจริง และประเมิน ผลโดยเน้นกำรประเมิน
ควำมสมดุลเชิงคุณภำพ
4. โรงเรีย นมีร ะบบเทคโนโลยี สื่อ สำรสนเทศ ในกำรจัด ทำข้อ มูล สำรสนเทศโรงเรียนเพื่อ
กำรบริหำรจัดกำร และกำรจัดกระบวนกำรเรียนรู้
**************************
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โครงการ สรรหำบุคลำกรทำงกำรศึกษำในสังกัดสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต 26
ยุทธศาสตร์ชาติ ข้อที่ 3 ด้ำนกำรพัฒนำและเสริมสร้ำงศักยภำพทรัพยำกรมนุษย์
แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ กำรพัฒนำคนตลอดช่วงชีวิต
แผนปฏิรูปประเทศ ข้อ กำรด้ำนบริหำรรำชกำรแผนดิน
สนองนโยบาย สพฐ.ที่ ด้ำนประสิทธิภำพ
กลุ่มที่รับผิดชอบ
กลุ่มบริหำรงำนบุคคล
ผู้รับผิดชอบ
1.นำยสุริยำ ทองบุญมำ 2.นำงกุสุมำ โอษะคลัง 3.นำยบุญเติม ปัญญำสิทธิ์
4. นำงสำวอัญชลี วงศ์แสน 5. นำยกฤษณเทพ สำเริง
ระยะเวลาดาเนินการ 1 ตุลำคม 2563 – 30 กันยำยน 2564
................................................................................................................................................................
1. หลักการและเหตุผล
กำรบริหำรงำนบุคคลนับเป็นภำรกิจที่สำคัญยิ่งของกำรบริหำรองค์กำร ถึงแม้องค์กำรจะมีควำม
พร้อมในด้ำนปัจจัยกำรบริหำรอื่น ๆ สักปำนใดก็ตำม ถ้ำกำรบริหำรงำนบุคคลขำดประสิทธิภำพ ก็จะทำ
ให้กำรพัฒนำองค์กำรไม่เป็นไปตำมวัตถุประสงค์และเป้ำหมำยที่วำงไว้ ควำมสำเร็จหรือควำมล้มเหลว
ในกำรบริหำรงำนของรัฐหรือองค์กำรเอกชนก็ตำม ขึ้นอยู่กับปัจจัยสำคัญประกำรหนึ่งคือ กลุ่มบุคคลที่
ทำงำน ในองค์กำร ทั้งนี้เพรำะแม้ว่ำองค์กำรจะมีงบประมำณอย่ำงเพียงพอ มีกำรจัดองค์กำรและกำร
บริ ห ำรงำนที่ดี มีอุป กรณ์ และวัส ดุต่ำง ๆ อย่ำงครบครัน แต่ถ้ำหำกมีผู้ ปฏิบัติงำนไม่ดี ไม่มีควำมรู้
ควำมสำมำรถ และไม่ประพฤติอยู่ในระเบียบวินัยอันดีแล้ว กำรบริหำรงำนก็จะไม่บรรลุผลสำเร็จตำม
ควำมมุ่งหมำย ดั งนั้ น จึ งจ ำเป็ น อย่ ำงยิ่ งที่จะต้องดำเนินกำรทุกอย่ำง เพื่อสร้ำงคนให้ เป็นผู้ มีควำมรู้
ควำมสำมำรถ มีคุณธรรม จริยธรรม โดยเฉพำะในองค์กำรของรัฐที่มีกำรวำงแผน กำรดำเนินกำรเกี่ยวกับ
บุคคลในหน่วยงำน นับตั้งแต่กำรวำงแผนอัตรำกำลังคน กำรสรรหำและกำรบรรจุแต่งตั้งบุค คลที่ มี
คุณสมบัติเหมำะสมตรงตำมลักษณะงำน กำรจัดสวัสดิกำรและประโยชน์เกื้อกูลเพื่อเป็นกำรบำรุงขวัญ
และกำลังใจแก่บุคลำกร กำรพัฒนำเพื่อเป็นกำรส่งเสริมสนับสนุนให้บุคลำกรมีควำมรู้ ควำมสำมำรถ มี
ทักษะและศักยภำพในกำรทำงำนมำกยิ่งขึ้น
ภำรกิจหลักของกลุ่มบริหำรงำนบุคคลมีหน้ำที่ ในกำรส่งเสริม สนับสนุนให้สถำนศึกษำ สำมำรถ
ปฏิ บั ติ ง ำนได้ อ ย่ ำ งมี คุ ณ ภำพ เพื่ อ ตอบสนองภำรกิ จ ของสถำนศึ ก ษำ ในกำรจั ด กำรศึ ก ษำให้ มี
ประสิทธิภำพโดยยึดประโยชน์ของทำงรำชกำรที่จะได้รับเป็นส ำคัญ ทั้งนี้ สำนักงำนคณะกรรมกำร
กำรศึกษำขั้นพื้นฐำน ได้มอบอำนำจให้สำนักงำนเขตพื้นที่ กำรศึกษำดำเนินกำรสรรหำพนักงำนรำชกำร
และลู ก จ้ ำ งชั่ ว ครำว กลุ่ ม บริ ห ำรงำนบุ ค คลจึ ง จ ำเป็ น ต้ อ งด ำเนิ น กำรสรรหำบุ ค ลำกรที่ มี ค วำมรู้
ควำมสำมำรถ มีคุณภำพ และประสิทธิภำพ ตรงตำมควำมต้องกำรของสถำนศึกษำและสำนัก งำน
เขตพื้นที่กำรศึกษำ
2. วัตถุประสงค์
1. เพื่อให้กำรดำเนินงำนด้ำนบริหำรงำนบุคคล ถูกต้อง รวดเร็ว เป็นไปตำมหลักธรรมำภิบำลสนอง
ควำมต้องกำรของหน่วยงำนในเขตพื้นที่กำรศึกษำ
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2. เพื่อสรรหำบุ คลำกรที่มีควำมรู้ ควำมสำมำรถ และตรงตำมควำมต้องกำรของโรงเรี ยนและ
สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ
3. เพื่อส่งเสริม สนับสนุนให้โรงเรียน และสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ สำมำรถบริหำรจัด กำร
กำลังคนได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ
4. เพื่อเป็นกำรเสริมสร้ำงขวัญกำลังใจในกำรปฏิบัติหน้ำที่และเพิ่มประสิทธิภำพในกำรจัดกำรเรียน
กำรสอนในสถำนศึกษำ
3. เป้าหมาย
3.1 เชิงคุณภาพ
3.1.1 บุ ค ลำกรที่ ไ ด้ รั บ กำรสรรหำมี ค วำมรู้ ค วำมสำมำรถเฉพำะส ำหรั บ ต ำแหน่ ง ครู ผู้ ส อน
และตำแหน่งอื่น ๆ
3.1.2 ส ำนั ก งำนเขตพื้ น ที่ ก ำรศึ ก ษำมั ธ ยมศึ ก ษำ เขต 26 สำมำรถสรรหำบุ ค ลำกรได้ ต รง
ตำมควำมต้องกำรของสถำนศึกษำและสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ
3.2 เชิงปริมาณ
3.2.1 ด ำเนิ น กำรคั ด เลื อ ก โดยกำรสอบแข่ ง ขั น ตำมหลั ก เกณฑ์ ที่ ก ำหนด สรรหำบุ ค คล
เพื่อจัดจ้ำงเป็นบุคลำกรทำงกำรศึกษำ ลูกจ้ำงชั่วครำว พนักงำนรำชกำร
3.2.2 กำรดำเนิ น กำรย้ ำยข้ำรำชกำรครู และบุ คลำกรทำงกำรศึ กษำ ตำแหน่ งครู ตำแหน่ ง
ผู้บริหำรสถำนศึกษำ และบุคลำกรทำงกำรศึกษำอื่น ได้ครบถ้วนตำมควำมต้องกำรของสถำนศึ กษำและ
สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ
3.2.3 สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ ได้รับกำรสรรหำบุคลำกรในตำแหน่งที่ว่ำงได้ครบถ้วนและมี
ประสิทธิภำพ
4. กิจกรรมและการดาเนินงาน
ที่
กิจกรรม
ระยะเวลาดาเนินการ ผู้รับผิดชอบ
1
กำรคัดเลือกข้ำรำชกำรครูและบุคลำกร
1 ต.ค. 2563 -30 ก.ย. กลุ่มบริหำรงำนบุคคล
ทำงกำรศึกษำ พนักงำนรำชกำร
2564
และลูกจ้ำงชั่วครำวในสังกัด
2
กำรดำเนินกำรย้ำยข้ำรำชกำรครูและ
1 ม.ค. – 30 ก.ย. 2564 กลุ่มบริหำรงำนบุคคล
บุคลำกรทำงกำรศึกษำ
3
ประชุมชี้แจงแนวทำงกำรจ้ำง
1พ.ค.- 30 ก.ย. 2564 กลุ่มบริหำรงำนบุคคล
กำรบริหำรอัตรำกำลัง บทบำทหน้ำที่
เกี่ยวกับกำรปฏิบัติงำนของพนักงำนรำชกำร
และลูกจ้ำงชั่วครำวในสังกัด
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5. งบประมาณ
ที่

รายการ

งบประมาณ

จาแนกตามรายจ่าย
ค่าตอบแทน ค่าใช้สอบ

ค่าวัสดุ

1

กำรคัดเลือกข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ
พนักงำนรำชกำร และลูกจ้ำงชั่วครำวในสังกัด

90,000

75,000

10,000

5,000

15,000
5,000

5,000

5,000
4,000

5,000
1,000

110,000

80,000

19,000

11,000

2
3

1.1ประกำศรับสมัคร, รับสมัคร, คัดเลือก, ประกำศผลกำร
คัดเลือก และกำรจัดจ้ำง
1.2กำรสอบแข่งเพื่อคัดเลือกบุคคลเข้ำรับรำชกำรเป็น
ข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ กำรคัดเลือกบุคคล
เป็นพนักงำนรำชกำรและเป็นลูกจ้ำงชั่วครำว ในสถำนศึกษำ
1.3กำรคัดเลือกบุคคลเป็นพนักงำนรำชกำร ลูกจ้ำงชั่วครำวใน
ถำนศึกษำและสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต
26
1.4กำรเกลี่ยพนักงำนรำชกำรในสถำนศึกษำ
กำรดำเนินกำรย้ำยข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ
ประชุมชี้แจงแนวทำงกำรจ้ำง
กำรบริหำรอัตรำกำลัง บทบำทหน้ำที่เกี่ยวกับกำรปฏิบัติงำน
ของพนักงำนรำชกำรและลูกจ้ำงชั่วครำวในสังกัด
รวมทั้งสิ้น

หมายเหตุ ขอถัวจ่ำยทุกรำยกำร
6. แผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณที่ดาเนินการ 110,000 บาท
แผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณ
แผนการปฏิบัติงาน (กิจกรรม) ไตรมาสที่ ไตรมาสที่ ไตรมาสที่ ไตรมาสที่
1/2564
2/2564
3/2564
4/2564
1.กำรคัดเลือกข้ำรำชกำรครู
45,000
45,000
และบุคลำกรทำงกำรศึกษำ
พนักงำนรำชกำร
และลูกจ้ำงชั่วครำวในสังกัด
2.กำรดำเนินกำรย้ำยข้ำรำชกำร
7,500
7,500
ครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ
3.ประชุมชี้แจงแนวทำงกำรจ้ำง
5,000
กำรบริหำรอัตรำกำลัง บทบำท
หน้ำที่เกี่ยวกับกำรปฏิบัติงำน
ของพนักงำนรำชกำรและ
ลูกจ้ำงชั่วครำวในสังกัด
รวม
52,500
50,000
7,500
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รวม
90,000

15,000
5,000

110,000
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7. กลุ่มเป้าหมายผู้ได้รับผลประโยชน์
7.1 สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต 26
7.2 สถำนศึกษำในสังกัดสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต 26
8. การประเมินผล
ตัวบ่งชี้สภาพความสาเร็จ
วิธีวัดและประเมินผล
เครื่องมือที่ใช้วัดและ
ประเมินผล
1. สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ คำนวณจำกกรอบอัตรำกำลังที่ 1. ข้อมูลกรอบอัตรำกำลัง
มัธยมศึกษำ เขต 26 มี
ก.ค.ศ. กำหนด แล้วนำมำหำ
ที่ ก.ค.ศ. กำหนด
อัตรำกำลังตำมกรอบ
ร้อยละของอัตรำกำลังดังกล่ำว 2. โปรแกรม Microsoft Excel
อัตรำกำลังที่ ก.ค.ศ. กำหนด
2. สถำนศึกษำในสังกัด
คำนวณจำกกรอบอัตรำกำลังที่ 1. ข้อมูลกรอบอัตรำกำลัง
สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ
ก.ค.ศ. กำหนด แล้วนำมำหำ
ที่ ก.ค.ศ. กำหนด
มัธยมศึกษำ เขต 26 มี
ร้อยละของอัตรำกำลังดังกล่ำว 2. โปรแกรม Microsoft Excel
อัตรำกำลังตำมกรอบ
อัตรำกำลังที่ ก.ค.ศ. กำหนด
9. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
1. ส ำนั ก งำนเขตพื้ น ที่ ก ำรศึ ก ษำและโรงเรี ย นได้ รั บ จั ด สรรอั ต รำข้ ำ รำชกำรครู แ ละบุ ค ลำกร
ทำงกำรศึกษำ ที่มีควำมรู้ควำมสำมำรถในกำรปฏิบัติหน้ำที่ตรงตำมสำขำวิชำเอกและควำมต้องกำร
2. กำรปฏิบัติงำน/กำรเรียนกำรสอนมีประสิทธิภำพและประสิทธิผลมำกขึ้น
3. ข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำมีขวัญกำลังใจในกำรปฏิบัติหน้ำที่
4. โรงเรี ย นมี บุ ค ลำกรปฏิ บั ติ ห น้ ำ ที่ เพื่ อ แก้ ปั ญ หำขำดแคลนบุ ค ลำ กรในโรงเรี ย นได้ ต รง
ตำมควำมต้องกำร
5. ส ำนั ก งำนเขตพื้ น ที่ ก ำรศึ ก ษำมี บุ ค ลำกรปฏิบั ติ ห น้ ำที่ เพื่ อ แก้ ปั ญ หำขำดแคลนบุ ค ลำกรใน
สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ ได้ตรงตำมควำมต้องกำร
**************************
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โครงการ

กำรประเมินผลกำรปฏิบัติงำนเพื่อประกอบกำรพิจำรณำเลื่อนเงินเดือน
ข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ
ยุทธศาสตร์ชาติ ด้ำนกำรปรับสมดุลและพัฒนำระบบกำรบริหำรจัดกำรภำครัฐ
แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ควำมมั่นคง
แผนการปฏิรูปประเทศข้อ กำรบริหำรรำชกำรแผนดิน
สนองนโยบาย สพฐ ที่
ด้ำนประสิทธิภำพ
กลุ่มที่รับผิดชอบ
กลุ่มงำนบำเหน็จควำมชอบและทะเบียนประวัติ กลุ่มบริหำรงำนบุคคล
ผู้รับผิดชอบ
1. นำยสุริยำ ทองบุญมำ 2. นำงกุสุมำ โอษะคลัง
3. นำงสมลักษณ์ สุวรรณเพ็ง
ระยะเวลาที่ดาเนินการ 1 ตุลำคม 2563 – 30 กันยำยน 2564
……………………………………………………………………………………………………………………………………………
1. หลักการและเหตุผล
ตำมพระรำชบั ญญั ติ ระเบี ยบข้ ำรำชกำรครู และบุ คลำกรทำงกำรศึ กษำ พ.ศ. 2547มำตรำ 72
กำหนดให้ผู้บังคับบัญชำมีหหน้ำที่ประเมินผลกำรปฏิบัติงำนของข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ
โดยยึดหลักกำรปฏิบัติตนที่เหมำะสมกับกำรเป็นข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำและปฏิบัติรำชกำร
ได้อย่ำงมีประสิทธิภำพและเกิดประสิทธิผล มีผลงำนประจักษ์ ถือว่ำผู้นั้นมีควำมชอบสมควรได้รับบำเหน็จ
ควำมชอบ ซึ่งอำจเป็ นบั นทึ กคำชมเชย รำงวัลเครื่ องเชิ ดชู เกี ยรติหรื อกำรเลื่ อนขั้นเงิ นเดื อน หรื อกำร
บริหำรงำนบุคคลในเรื่องอื่น ฉะนั้นกำรประเมินประสิทธิภำพและประสิทธิผลกำรปฏิบัติงำนข้ำรำชกำรครู
และบุคลำกรทำงกำรศึกษำ จึงเป็นบทบำทของผู้บังคับบัญชำในกำรประเมินประสิทธิภำพและประสิทธิผล
กำรปฏิบัติงำนบนพื้นฐำนของผลสำเร็จและผลสัมฤทธิ์ของงำนเป็นหลัก
กลุ่มบริหำรงำนบุคคล จึงเล็งเห็นควำมควำมสำคัญในกำรประเมินประสิทธิภำพและประสิทธิผลกำร
ปฏิบัติงำนข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ ภำยใต้หลักเกณฑ์และวิธีกำรเกี่ยวกับกำรประเมินผล
กำรปฏิบัติงำนของ ก.ค.ศ. โดยส ำนั กงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำมัธยมศึ กษำ เขต 26 มีนโยบำยส่ งเสริ ม
สนับสนุนกำรจัดกำรศึกษำระดับมัธยมศึกษำ โดยยึดหลักกำรมีส่วนร่วมของทุกภำคส่วน มุ่งผู้รับบริกำรคือ
ผู้เรียนสำคัญที่สุด จึงตระหนักถึงควำมสำคัญของบุคลำกรในฐำนที่เป็นกลไกลขับเคลื่อนให้กำรจัดกำรศึกษำ
ดำเนินไปอย่ำงมีประสิทธิภำพ โดยเฉพำะผู้บริหำรสถำนศึกษำจะต้องมีสมรรถนะสูง เป็นผู้บริหำรมืออำชีพ
มีกำรประเมินผลกำรปฏิบัติงำนอย่ำงต่อเนื่อง มีผลสรุปกำรปฏิบัติงำนได้ข้อมูลสำรสนเทศที่สำคัญ มีตัวชี้วัด
ที่แสดงให้เห็นผลสัมฤทธิ์ทำงด้ำนกำรพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำเป็นที่พึงพอใจ และยึดหลักกำรกระจำย
อำนำจ ระบบคุณธรรม จึงจัดโครงกำรประเมินผลกำรปฏิบัติงำนเพื่อระกอบกำรพิจำรณำเลื่อนเงินเดือน
ข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ เพื่อมุ่งหวังให้กำรประเมินประเมินประสิทธิภำพและประสิทธิผล
กำรปฏิบัติงำนข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำชัดเจน โปร่งใส และเป็นธรรม อันจะส่งผลต่อกำร
พัฒนำคุณภำพผู้เรียนต่อไป
2. วัตถุประสงค์
1. เพื่อ ส่ง เสริม ขวัญ กำลัง ใจและยกย่อ งข้ำรำชกำรครูและบุค ลำกรทำงกำรศึก ษำที่ป ฏิบัติงำน
ด้วยควำมวิริยะอุตสำหะและเป็นแบบอย่ำงที่ดี
2. เพื่อ สร้ำ งแรงจูง ใจให้ข้ำ รำชกำรครูแ ละบุค ลำกรทำงกำรศึก ษำมีข วัญ และกำลัง ใจในกำร
ทำงำน
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3. เพื่อให้กำรพิจำรณำกำรเลื่อนเงินเดือนข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ สำนักงำนเขตพื้นที่
กำรศึกษำ บริสุทธิ์ยุติธรรมตำมหลักธรรมภิบำล
3. เป้าหมาย
เชิงปริมำณ
3.1.1 สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต 26 ประเมินผลกำรปฏิบัติงำข้ำรำชกำร
ครูและบุคลำกรทำงกำรศึก ษำ จำนวน 35 โรงเรียน
เชิงคุณภำพ
3.2.1 ข้ำ รำชกำรครูแ ละบุค ลำกรทำงกำรศึก ษำ ในสัง กัด ส ำนัก งำนเขตพื ้น ที ่ก ำรศึก ษำ
มัธยมศึกษำ เขต 26 มีควำมพึงพอใจกับผลกำรประเมินผลกำรปฏิบัติงำน
3.2.2 ข้ำ รำชกำรครูแ ละบุค ลำกรทำงกำรศึก ษำ ในสัง กัด ส ำนัก งำนเขตพื ้น ที ่ก ำรศึก ษำ
มัธยมศึกษำ เขต 26 มีขวัญกำลังใจในกำรปฏิบัติงำน
4. กิจกรรมและการดาเนินงาน
ที่ กิจกรรม
ระยะเวลำดำเนินกำร ผู้รับผิดชอบ
1. ประชุมชี้แจงหลักเกณฑ์กำรเลื่อนเงินเดือน มีนำคม 2563/
นำงสมลักษณ์ สุวรรณ
ข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ กันยำยน 2563
เพ็ง
2. แต่งตั้งคณะกรรมกำรประเมินผลกำร
มีนำคม 2563/
นำงสมลักษณ์ สุวรรณ
ปฏิบัติงำน เพื่อประกอบกำรพิจำรณำ
กันยำยน 2563
เพ็ง
เลื่อนเงินเดือน
3. แต่งตั้งคณะทำงำนตรวจสอบควำมถูกต้อง เมษำยน 2563/
นำงสมลักษณ์ สุวรรณ
ข้อมูลเงินเดือน
ตุลำคม 2563
เพ็ง
4. ประชุมคณะกรรมกำรพิจำรณำเลื่อน
เมษำยน 2563/
นำงสมลักษณ์ สุวรรณ
เงินเดือนข้ำรำชกำรครูและบุคลำกร
ตุลำคม 2563
เพ็ง
ทำงกำรศึกษำ
5. งบประมาณ งบประมำณที่ได้รับจัดสรรจำก สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต 26
จำนวน 40,000 บำท รำยละเอียดประกอบกำรใช้จ่ำย ดังนี้
ที่ รำยกำร
งบประมำณ
จำแนกตำมรำยจ่ำย
ค่ำตอบ ค่ำใช้สอย ค่ำวัสดุ
แทน
1 กิจกรรมที่ 1
ประชุมชี้แจงหลักเกณฑ์กำรเลื่อน
2,000
2,000
เงินเดือนข้ำรำชกำรครูและบุคลำกร
ทำงกำรศึกษำ
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ต่อ

ที่
2

รำยกำร

กิจกรรมที่ 2
แต่งตั้งคณะกรรมกำรประเมินผลกำร
ปฏิบัติงำน เพื่อประกอบกำรพิจำรณำ
เลื่อนเงินเดือน
3
กิจกรรมที่ 3
.
แต่งตั้งคณะทำงำนตรวจสอบควำม
ถูกต้องข้อมูลเงินเดือน
4
กิจกรรมที่ 4
ประชุมคณะกรรมกำรพิจำรณำเลื่อน
เงินเดือนข้ำรำชกำรครูและบุคลำกร
ทำงกำรศึกษำ
รวมทั้งสิ้น
หมายเหตุ ถัวจ่ำยทุกรำยกำร

งบประมำณ

จำแนกตำมรำยจ่ำย
ค่ำตอบแทน ค่ำใช้สอย ค่ำวัสดุ

20,000

20,000

14,000

14,000

4,000

4,000

40,000

40,000

6. แผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณ ที่ดาเนินการ 40,000 บาท
แผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณ
แผนการปฏิบัติงาน(กิจกรรม) ไตรมาสที่ ไตรมาสที่ ไตรมาสที่ ไตรมาสที่
รวม
1/2564 2/2564 3/2564
4/2564
1. ประชุมชี้แจงหลักเกณฑ์กำร
1,000
1,000
เลื่อนเงินเดือนข้ำรำชกำรครู
และบุคลำกรทำงกำรศึกษำ
2. แต่งตั้งคณะกรรมกำร
10,000
10,000
ประเมินผลกำรปฏิบัติงำน เพื่อ
ประกอบกำรพิจำรณำเลื่อน
เงินเดือน
3. แต่งตั้งคณะทำงำนตรวจสอบ
7,000
7,000
ควำมถูกต้องข้อมูลเงินเดือน
4. ประชุมคณะกรรมกำร
2,000
2,000
พิจำรณำเลื่อนเงินเดือน
ข้ำรำชกำรครูและบุคลำกร
ทำงกำรศึกษำ
รวม
20,000
20,000
40,000
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7. กลุ่มเป้าหมายผู้ได้รับผลประโยชน์
ข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ ในสังกัดสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต 26
8. การประเมินผล
ตัวบ่งชี้สภำพควำมสำเร็จ
วิธีวัดและประเมินผล
เครื่องมือที่ใช้วัดและ
ประเมินผล
ร้อยละ 95 ของผู้รับกำรประเมิน กำรประเมิน
แบบประเมิน
มีผลกำรดำเนินงำนในระดับดีขึ้น
ไป
9. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
9.1 ผลกำรประเมินผลกำรปฏิบัติงำนของข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ ในสังกัด
สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต 26 เพื่อประกอบกำรพิจำรณำเลื่อนเงินเดือน กำรให้
รำงวัล และค่ำตอบแทนอื่นๆ
9.2 ข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ ในสังกัดสำนั กงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ
เขต 26 มีขวัญกำลังใจในกำรปฏิบัติงำน ส่งผลต่อกำรพัฒนำคุณภำพผู้เรียน
**************************
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โครงการ

กำรจัดกำรศึกษำเพื่อพัฒนำอำชีพและกำรมีงำนในศตวรรษที่ 21
ตำมแนวทำงแห่งศำสตร์พระรำชำ โรงเรียนสังกัดสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ
มัธยมศึกษำ เขต 26
ยุทธศาสตร์ชาติ ยุทธศำสตร์ที่ 3 ด้ำนกำรพัฒนำและเสริมสร้ำงศักยภำพทรัพยำกรมนุษย์
ข้อ 4 กำรปฏิรูปกำรเรียนรู้ที่ตอบสนองต่อกำรเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ 21
ข้อ 4.4 กำรตระหนักถึงพหุปัญญำของมนุษย์ที่หลำกหลำย
ข้อ 4.4.2 กำรสร้ำงเส้นทำงอำชีพ สภำพแวดล้อมกำรทำงำนฯ
แผนปฏิรูปประเทศ ข้อ 5 กำรปฏิรูปกำรจัดกำรเรียนกำรสอนเพื่อตอบสนองกำรเปลี่ยนแปลง
ในศตวรรษที่ 21
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ยุทธศำสตร์ที่ 1 กำรเสริมสร้ำงและพัฒนำศักยภำพมนุษย์
แผนความมั่นคงแห่งชาติ ข้อ 6 ควำมมั่นคงภำยในประเทศ
สนองนโยบาย สพฐ.
2 ด้ำนโอกำส
ข้อที่ 3 ส่งเสริมให้เด็กพิกำรและผู้ด้อยโอกำสได้รับโอกำสทำงกำรศึกษำ
ที่มีคุณภำพ มีทักษะในกำรดำเนินชีวิต มีพื้นฐำนในกำรประกอบอำชีพ
พึ่งตนเองได้อย่ำงมีศักดิ์ศรีควำมเป็นมนุษย์ตำมหลักปรัชญำของเศรษฐกิจ
พอเพียง
สนองนโยบาย สพม.26 ด้ำนที่ 1 กำรพัฒนำกำรจัดกำรเรียนรู้สู่ Thailand 4.0
ด้ำนที่ 2 กำรพัฒนำสู่ กำรเป็น 1 โรงเรียน 1 นวัตกรรม 1 อำชีพ
กลุ่มทีร่ ับผิดชอบ
กลุ่มนิเทศ ติดตำม และประเมินผลกำรจัดกำรศึกษำ
ผู้รับผิดชอบ
นำงสำวฐิตำรีย์ วิลัยเลิศ และคณะศึกษำนิเทศก์ สพม.26
ระยะเวลาที่ดาเนินการ 1 ตุลำคม 2563 – 30 กันยำยน 2564
.................................................................................................................................................................
1. หลักการและเหตุผล
ศำสตร์ พระรำชำ คือ ศำสตร์ ของพระมหำกษัตริย์ผู้ เป็น พระเจ้ำแผ่ นดินคือ พระบำทสมเด็จ
พระปรมินทรมหำภูมิพลอดุลยเดช ทรงนำมำใช้ในกำรบริหำรปกครองแผ่น ดิน ด้วยกำรทรงนำเอำ
องค์ควำมรู้ของพระรำชำที่ทรงมีพระประสงค์จะทำกำรช่วยเหลือปวงชนคนไทยให้อยู่ดีมีสุขด้วยวิธีกำร
พั ฒ นำอย่ ำ งยั่ ง ยื น และพระบรมรำโชบำยด้ ำ นกำรศึ ก ษำของพระบำทสมเด็ จ พระเจ้ ำ อยู่ หั ว
มหำวชิรำลงกรณ บดินทรเทพยวรำงกูร รัชกำลที่ 10 ด้ำนกำรศึกษำ ได้ระบุให้มี กำรมุ่งสร้ำงพื้นฐำน
ให้ แก่ผู้ เรี ย นใน 4 ด้ำน คือ 1) มีทัศนคติที่ ถู กต้ อ งต่ อ บ้ำ นเมื อ ง 2) มีพื้นฐำนที่มั่น คง - มีคุณธรรม
3) มีงำนทำ – มีอำชีพ และ 4) เป็นพลเมืองที่ดีและรัฐธรรมนูญแห่งรำชอำณำจักรไทย มำตรำ 65 กำหนด
ให้รัฐพึงจัดให้มียุทธศำสตร์ชำติ เป็นเป้ำหมำยกำรพัฒนำประเทศอย่ำงยั่งยืน ตำมหลักธรรมำภิบำล
ซึ่ ง ยุ ท ธศำสตร์ ช ำติ 20 ปี (พ.ศ. 2561-2580) เป็ น ยุ ท ธศำสตร์ ช ำติ ฉ บั บ แรกของประเทศไทย
ตำมรัฐธรรมนูญแห่งรำชอำณำจักรไทย ซึ่งจะต้องนำไปสู่กำรปฏิบัติเพื่อให้ประเทศไทยบรรลุวิสัยทัศน์
“ประเทศไทยมีควำมมั่น คง มั่งคั่ง ยั่ งยื น เป็ น ประเทศพัฒ นำแล้ว ด้ว ยกำรพัฒ นำตำมหลักปรัชญำ
ของเศรษฐกิจพอเพียง” ภำยในช่วงเวลำดังกล่ำว เพื่อควำมสุขของคนไทยทุกคน โดยยุทธศำสตร์ชำติ
ด้ำนกำรพัฒนำและเสริมสร้ำงศักยภำพทรัพยำกรมนุษย์ มีเป้ำหมำยกำรพัฒนำที่สำคัญเพื่อพัฒนำคน
ในทุก มิติแ ละในทุก ช่ว งวัย ให้เ ป็น คนดี เก่ ง และมีคุณ ภำพ โดยคนไทยมีค วำมพร้อ มทั้ง กำยใจ
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สติปัญญำ มีพัฒนำกำรที่ดีรอบด้ำน และมีสุขภำวะที่ดีในทุกช่วงวัย มีจิตสำธำรณะ รับผิดชอบต่อสังคม
และผู้อื่น มัธยัสถ์ อดออม โอบอ้อมอำรี มีวินัย รักษำศีลธรรม และเป็นพลเมืองดีของชำติ มีหลักคิดที่
ถูกต้อง มีทักษะที่จำเป็นในศตวรรษที่ 21 มีทักษะสื่อสำรภำษำอังกฤษ และภำษำที่ 3 และอนุรักษ์ภำษำ
ท้องถิ่น มีนิสัยรักกำรเรียนรู้และกำรพัฒนำตนเองอย่ำงต่อเนื่องตลอดชีวิต สู่กำรเป็นคนไทยที่มีทักษะสูง
เป็นนวัตกร นักคิด ผู้ประกอบกำร เกษตรกร ยุคใหม่ และอื่น ๆ โดยมีสัมมำชีพตำมควำมถนัดของตนเอง
ดังนั้นกระทรวงศึกษำธิกำร จึงได้กำหนดนโยบำยและจุดเน้น ปีงบประมำณ พ.ศ. 2564 เพื่อมุ่งมั่น
ดำเนินกำรภำรกิจหลักตำมแผนแม่บทภำยใต้ยุทธศำสตร์ชำติ 20 ปี (พ.ศ. 2561 – 2580) ในฐำนะ
หน่วยงำนเจ้ำภำพขับเคลื่อนทุกแผนย่อย ในประเด็น 12 กำรพัฒนำกำรเรียนรู้ และแผนย่อยที่ 3 ใน
ประเด็น 11 ศักยภำพคนตลอดช่วงชีวิต รวมทั้งแผนกำรปฏิรูปประเทศด้ำนกำรศึกษำ และนโยบำย
รัฐบำลทั้งในส่วนนโยบำยหลักด้ำนกำรปฏิรูปกระบวนกำรเรียนรู้ และกำรพัฒนำศักยภำพของคนไทยทุก
ช่วงวัย และนโยบำยเร่งด่วน เรื่องกำรเตรียมพัฒนำคนไทยสู่ศตวรรษที่ 21 นอกจำกนี้ ยังสนับสนุนกำร
ขับเคลื่อนแผนแม่บทภำยใต้ยุทธศำสตร์ชำติประเด็นอื่น ๆ แผนพัฒนำเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ ฉบับ
ที่ 12 (พ.ศ. 2560 – 2564) นโยบำย และแผนระดับชำติว่ำด้วยควำมมั่นคงแห่งชำติ (พ.ศ. 2562 – 2565)
รวมทั้งนโยบำยและแผนต่ำง ๆ ที่เกี่ยวข้อง โดยคำดหวังว่ำ ผู้เรียนทุกช่วงวัยจะได้รับกำรพัฒนำในทุกมิติ
เป็นคนดี คนเก่ง มีคุณภำพ และมี ควำมพร้อมร่วมขับเคลื่อนกำรพัฒนำประเทศ สู่ควำมมั่นคง มั่งคั่ง
และยั่งยืน
สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต 26 ได้ดำเนินกำรตำมจุดเน้น ด้ำนกำรพัฒนำและ
เสริมสร้ำงศักยภำพทรัพยำกรมนุษย์ ข้อ 1 กำรจั ดกำรศึกษำเพื่อคุณวุฒิ ข้อ 1.1.4 พัฒนำผู้เรียนให้มี
ควำมรอบรู้และทักษะอำชีพ เพื่อเป็นเครื่องมือในกำรดำรงชีวิตและสร้ำงอำชีพ อำทิ กำรใช้เทคโนโลยี
ดิจิทัล สุขภำวะ และทัศนคติที่ดีต่อกำรดูแลสุขภำพ ข้อ 2 กำรเรียนรู้ตลอดชีวิต ข้อ 2.1.1 ส่งเสริม กำร
เรียนกำรสอนที่เหมำะสมสำหรับผู้ที่เข้ำสู่สังคมสูงวัย อำทิ อำชีพที่เหมำะสมรองรับสังคมสูงวัย หลักสูตร
กำรพัฒนำคุณภำพชีวิต และหลักสูตรกำรดูแลผู้สูงวัย หลักสูตร Buddy โดยเน้นกำรมีส่วนร่วมในกำร
พัฒ นำชุมชน โรงเรีย น และผู้ เรี ย น หลั กสู ตรกำรเรียนรู้ออนไลน์ เพื่อส่ งเสริมประชำสั มพันธ์สิ นค้ำ
ออนไลน์ระดับตำบล ประกอบกับหลักสูตรแกนกลำงกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน พุทธศักรำช 2551 (ฉบับ
ปรับปรุง พ.ศ. 2560) ได้ปรับปรุงสำระและมำตรฐำนกำรเรียนรู้ กลุ่มสำระกำรเรียนรู้กำรงำนอำชีพ
(Occupations) โดยปรับสำระที่ 1 กำรดำรงชีวิตและครอบครัว มำตรฐำน ง 1.1 เข้ำใจกำรทำงำน มี
ควำมคิดสร้ำงสรรค์ มีทักษะกระบวนกำรทำงำน ทักษะกำรจัดกำร ทักษะกระบวนกำรแก้ปัญหำ ทักษะ
กำรทำงำนร่วมกัน และทักษะกำรแสวงหำควำมรู้ มีคุณธรรมและลักษณะนิสัยในกำรทำงำน มีจิตสำนึกใน
กำรใช้พลังงำน ทรัพยำกร และสิ่งแวดล้อมเพื่อกำรดำรงชีวิตและครอบครัว และสำระที่ 2 กำรอำชีพ
มำตรฐำน ง 2.1 เข้ำใจ มีทักษะที่จำเป็น มีประสบกำรณ์เห็นแนวทำงในงำนอำชีพ ใช้เทคโนโลยีเพื่อ
พัฒนำอำชีพ มีคุณธรรม และมีเจตคติที่ดีต่ออำชีพ ดังนั้นสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต
26 เห็นควำมสำคัญของกำรพัฒนำกำรเรียนกำรสอนกลุ่มสำระกำรเรียนรู้กำรงำนอำชีพที่ผู้เรียนควรมี
ทักษะที่ครอบคลุม 3 กลุ่ม ได้แก่ ทักษะพื้นฐำน เป็นทักษะที่จำเป็นต่อกำรดำรงชีวิต เช่น อ่ำนออก
เขี ย นได้ คิ ด เลขเป็ น ทั ก ษะเพื่ อ กำรท ำงำน เป็ น ทั ก ษะพื้ น ฐำนในกำรท ำงำนของทุ ก อำชี พ ได้ แ ก่
เทคโนโลยีสำรสนเทศ กำรคิดวิเครำะห์ กำรคิดสร้ำงสรรค์ กำรทำงำนเป็นทีม และกำรสื่อสำร และทักษะ
เฉพำะอำชีพ เป็นทักษะเบื้องต้นของอำชีพที่สนใจ รวมทั้งคุณลักษณะในศตวรรษที่ 21 ได้แก่ ทักษะด้ำน
กำรเรีย นรู้แ ละนวัต กรรม ทัก ษะสำรสนเทศ สื่อ และเทคโนโลยี และทัก ษะชีวิต และอำชีพ จึง ได้
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จัด ทำโครงกำรพัฒ นำกำรจัดกำรศึก ษำเพื่อ อำชีพ และกำรมีงำนทำในศตวรรษที่ 21 ตำมแนวทำง
แห่งศำสตร์พระรำชำ ในโรงเรียนสังกัดสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต 26 ขึ้น
2. วัตถุประสงค์
2.1 เพื่ อ จั ด ท ำและพั ฒ นำหลั ก สู ต รกำรจั ด กำรศึ ก ษำเพื่ อ พั ฒ นำอำชี พ และกำรมี ง ำนท ำ
ในศตวรรษที่ 21 ตำมแนวทำงแห่งศำสตร์พระรำชำ ที่เอื้อต่อกำรพัฒนำผู้เรียนให้เกิดทักษะพื้นฐำน
อำชีพ
2.2 เพื่ อ พั ฒ นำครู แ ละบุ ค ลำกรทำงกำรศึ ก ษำให้ ส ำมำรถน ำหลั ก สู ต รสู่ ก ำรปฏิ บั ติ จ ริ ง
ในกำรจัดกำรเรียนกำรสอนอำชีพทั้งภำคทฤษฎีและปฏิบัติ กับนักเรียนระดับต่ำง ๆ ให้เหมำะสมกับวัย
ได้อย่ำงมีคุณภำพ เป็นรูปธรรมและต่อเนื่อง
2.3 เพื่อพัฒนำกำรจัดกำรเรียนกำรสอนให้นักเรียนมีควำมรู้ ประสบกำรณ์ และทักษะพื้นฐำนอำชีพเพื่อ
กำรมีงำนทำ ตำมแนวทำงแห่งศำสตร์พระรำชำ ที่เหมำะสมกับท้องถิ่น และสังคม
2.4 เพื่ อ นิ เ ทศ ติ ด ตำม และประเมิ น ผลกำรจั ด กำรศึ ก ษำเพื่ อ พั ฒ นำอำชี พ และกำรมี ง ำนท ำ
ในศตวรรษที่ 21 ตำมแนวทำงแห่งศำสตร์พระรำชำ
2.5 เพื่ อ น ำเสนอผลงำนที่ มี วิ ธี ป ฏิ บั ติ ที่ เ ป็ น เลิ ศ (Best Practice) เกี่ ย วกั บ กำรจั ด กำรศึ ก ษำ
เพื่อพัฒ นำอำชีพและกำรมีง ำนทำ ตำมแนวทำงแห่ งศำสตร์ พระรำชำ ในกำรพัฒ นำสู่ 1 โรงเรียน
1 นวัตกรรม 1 อำชีพ (Smart Innovative School)
3. เป้าหมาย
3.1 เป้าหมายเชิงปริมาณ
3.1.1 สถำนศึ ก ษำ จ ำนวน 35 โรงเรี ย น มี ห ลั ก สู ต รกำรจั ด กำรศึ ก ษำเพื่ อ พั ฒ นำอำชี พ
และกำรมีงำนทำในศตวรรษที่ 21 ตำมแนวทำงแห่งศำสตร์พระรำชำ ที่เอื้อต่อกำรพัฒนำผู้เรียนให้เกิด
ทักษะพื้นฐำนอำชีพ
3.2.2 สถำนศึ ก ษำ จ ำนวน 35 โรงเรี ย น มี ก ำรพั ฒ นำครู แ ละบุ ค ลำกรทำงกำรศึ ก ษำ
ให้ ส ำมำรถน ำหลั กสูตรสู่ กำรปฏิบัติจริ งในกำรจัดกำรเรียนกำรสอนอำชีพทั้งภำคทฤษฎีและปฏิบัติ
กับนักเรียนระดับต่ำง ๆ ให้เหมำะสมกับวัยได้อย่ำงมีคุณภำพ เป็นรูปธรรมและต่อเนื่อง
3.2.3 นักเรียน จำนวน 35 โรงเรียน มีควำมรู้ ประสบกำรณ์ ควำมถนัด และทักษะพื้นฐำนอำชีพ
เพื่ อ กำรมี ง ำนท ำในศตวรรษที่ 21 อย่ ำ งน้ อ ย 1 ทั ก ษะพื้ น ฐำนอำชี พ ที่ เ หมำะสมกั บ ท้ อ งถิ่ น
และสังคม
3.2.4 ผู้ บ ริ ห ำรสถำนศึ ก ษำและครู จ ำนวน 35 โรงเรี ย น ได้ รั บ กำรนิ เ ทศ ติ ด ตำม
และประเมิ น ผลกำรจั ด กำรศึ ก ษำเพื่อพัฒนำอำชี พและกำรมี งำนท ำในศตวรรษที่ 21 ตำมแนวทำง
แห่งศำสตร์พระรำชำ
3.2.5 สถำนศึ ก ษำ จ ำนวน 35 โรงเรี ย น มี ก ำรน ำเสนอผลงำนที่ มี วิ ธี ป ฏิ บั ติ ที่ เ ป็ น เลิ ศ
(Best Practice) ด้ ำ นกำรพั ฒ นำกำรจั ด กำรเรี ย นกำรสอนเพื่ อ พั ฒ นำอำชี พ และกำรมี ง ำนท ำ
ในศตวรรษที่ 21 ในกำรพัฒนำสู่ 1 โรงเรียน 1 นวัตกรรม 1 อำชีพ (Smart Innovative School)
3.2 เป้าหมายเชิงคุณภาพ
3.2.1 สถำนศึกษำมีหลักสูตรกำรจั ดกำรศึกษำเพื่อพัฒนำอำชี พและกำรมีงำนทำในศตวรรษที่ 21
ที่เอื้อต่อกำรพัฒนำผู้เรียนให้เกิดทักษะพื้นฐำนอำชีพ
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3.2.2 สถำนศึ ก ษำมี ก ำรน ำหลั ก สู ต รสู่ ก ำรปฏิ บั ติ จ ริ ง ในกำรจั ด กำรเรี ย นกำรสอนอำชี พ
ทั้งภำคทฤษฎีและปฏิบัติ กับนักเรียนระดับต่ำง ๆ ให้เหมำะสมกับวัยได้อย่ำงมีคุณภำพ เป็นรูปธรรม
และต่อเนื่อง
3.2.3 ครู มี ก ำรพั ฒ นำกำรจั ด กำรเรี ย นกำรสอนให้ นั ก เรี ย นมี ค วำมรู้ ประสบกำรณ์
และทั ก ษะพื้ น ฐำนอำชี พ เพื่ อ กำรมี ง ำนท ำในศตวรรษที่ 21 ตำมแนวทำงแห่ ง ศำสตร์ พ ระรำชำ
ที่เหมำะสมกับท้องถิ่นและสังคม
3.2.4 ผู้ บ ริ ห ำรสถำนศึ ก ษำและครู ไ ด้ รั บ กำรนิ เ ทศ ก ำกั บ ติ ด ตำม และประเมิ น ผลกำรจั ด
กำรศึกษำด้ำนทักษะพื้นฐำนอำชีพเพื่อกำรมีงำนทำในศตวรรษที่ 21 อย่ำงเป็นระบบ
3.2.5 สถำนศึกษำมีกำรนำเสนอผลงำนที่มีวิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศ (Best Practice) เกี่ยวกับกำรจัด
กำรศึกษำเพื่อพัฒนำอำชีพและกำรมีงำนทำในศตวรรษที่ 21 ตำมแนวทำงแห่งศำสตร์พระรำชำ ในกำร
พัฒนำสู่ 1 โรงเรียน 1 นวัตกรรม 1 อำชีพ (Smart Innovative School)
3.2.6 นั กเรี ยนมี ควำมรู้ ประสบกำรณ์ ควำมถนั ด และทั กษะพื้ นฐำนอำชี พเพื่ อกำรมี ง ำนท ำ
ในศตวรรษที่ 21 ที่เหมำะสมกับท้องถิ่นและสังคม
3.2.7 นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียนสูงขึ้น
4. กิจกรรมและการดาเนินงาน
ที่
กิจกรรม
ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ
ดาเนินการ
1 การวางแผน (Plan)
1.1 ศึกษำสภำพปัญหำ ควำมต้องกำรและศึกษำแนวทำงกำร
1 ต.ค. 63 ถึง ดร.ฐิตำรีย์
วิลัยเลิศ
ดำเนินงำนโครงกำรฯ
30 ธ.ค. 63
และคณะ
1.2 จัดทำโครงกำรฯ นำเสนอผู้บริหำรเพื่ออนุมัติดำเนิน
โครงกำร
2 การปฏิบัติ (Do)
2.1 ประชุมคณะทำงำนเตรียมกำร มอบหมำยภำระงำนและ 1 ม.ค. 64 ถึง ดร.ฐิตำรีย์
วิลัยเลิศ
จัดทำคู่มือฯ
25 ส.ค. 64
และคณะ
2.2 ดำเนินงำนตำมโครงกำรฯ โดยมีกิจกรรมดังนี้
2.2.1 กำรประชุมคณะผู้บริหำรและครูผู้สอนในโรงเรียน
สังกัด สพม. 26เพื่อสร้ำงควำมรู้ควำมเข้ำใจเกี่ยวกับกำรนำ
11 – 12 มิ.ย. ดร.ฐิตำรีย์
วิลัยเลิศ
นโยบำยสู่กำรปฏิบัติให้เกิดผลต่อคุณภำพของผู้เรียน ทั้ง 7 สห
64
และคณะ
วิทยำเขตได้แก่ สหเจริญรำชเดช สหตักสิลำ สหบรบือ สห
พุทธมณฑเทพปทุม สหสำรคำมใต้ สหสะดืออีสำน และสหะ
พุทธมงคล
2.2.2 กำรพัฒนำกำรจัดกำรเรียนกำรสอนให้นักเรียนมี
ควำมรู้ ประสบกำรณ์ และทักษะพื้นฐำนอำชีพเพื่อกำรมีงำนทำ
ในศตวรรษที่ 21 ตำมแนวทำงแห่งศำสตร์พระรำชำ ที่
เหมำะสมกับท้องถิ่นและสังคม
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ต่อ
ที่

กิจกรรม

ระยะเวลา
ดาเนินการ
30 ส.ค. 64

ผู้รับผิดชอบ

2.2.3 นำเสนอนวัตกรรมและวิธีกำรปฏิบัติที่เป็นเลิศ (Best
ดร.ฐิตำรีย์
Practice) (กำรพัฒนำสู่ 1 โรงเรียน 1 นวัตกรรม
วิลัยเลิศ
1 อำชีพ (Smart Innovative School)
และคณะ
3 ขั้นนิเทศติดตามผล (Check)
กำรนิเทศ ติดตำมกำรดำเนินงำน และอำนวยควำมสะดวก 1 มิ.ย. 64 ถึง ผู้อำนวยกำร
ในกำรดำเนินกิจกรรมของผู้เกี่ยวข้องให้เป็นไปตำม
30 ส.ค. 64
กลุ่มนิเทศฯ
ภำระงำนที่โครงกำรฯ กำหนด
และคณะ
4 ขั้นสรุปและประเมินผล (Act)
25 – 30 ส.ค. ดร.ฐิตำรีย์
4.1 สรุปประเมินโครงกำร
64
วิลัยเลิศ
4.2 จัดทำรำยงำนโครงกำรฯ นำเสนอ ผู้บริหำรและ
และคณะ
หน่วยงำนต้นสังกัด
5. งบประมาณ
งบประมำณที่ ได้ รั บจั ดสรรจำกส ำนั กงำนคณะกรรมกำรกำรศึ กษำขั้ นพื้ นฐำน จ ำนวน 114,000 บำท
รำยละเอียดประกอบกำรใช้จ่ำย ดังนี้
รายละเอียดการใช้งบประมาณ
กิจกรรม
งบประมาณ ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย
ค่าวัสดุ
กิจกรรมที่ 1 กำรประชุมคณะกรรมกำร
วำงแผนเพื่อกำรดำเนินงำนโครงกำรฯ
จำนวน 15 คน
กิจกรรมที่ 2 กำรประชุมคณะผู้บริหำร
และครูผู้สอนในโรงเรียนสังกัด สพม. 26
เพื่อสร้ำงควำมรู้ควำมเข้ำใจเกี่ยวกับ
กำรนำนโยบำยสู่กำรปฏิบัติให้เกิดผล
ต่อคุณภำพของผู้เรียน ทั้ง 7 สหวิทยำเขต
สหวิทยำเขตละ 1 วัน โดย สพม.26
สนับสนุนงบประมำณ ค่ำตอบแทน
ใช้สอยในกำรประชุมสหวิทยำเขตละ
9,000 บำท รวม 63,000 บำท
ประกอบด้วย
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183

ต่อ
รายละเอียดการใช้งบประมาณ
งบประมาณ ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย
ค่าวัสดุ
9,000
9,000
9,000
9,000
9,000
9,000
9,000
9,000
9,000
9,000
9,000
9,000
9,000
9,000

กิจกรรม
1. สหวิทยำเขตเจริญรำชเดช
2. สหวิทยำเขตตักสิลำ
3. สหวิทยำเขตบรบือ
4. สหวิทยำเขตพุทธมณฑเทพปทุม
5. สหวิทยำเขตสำรคำมใต้
6. สหวิทยำเขตสะดืออีสำน
7. สหวิทยำเขตพุทธมงคล
กิจกรรมที่ 3 กำรพัฒนำกำรจัดกำรเรียน
กำรสอนให้นักเรียนมีควำมรู้ระสบกำรณ์
และทักษะพื้นฐำนอำชีพเพื่อกำรมีงำนทำ
ในศตวรรษที่ 21 ตำมแนวทำงแห่ง
งบบูรณำกำร
ศำสตร์พระรำชำ ที่เหมำะสมกับท้องถิ่น กับกลุม่ สำระ
และสังคม กลุ่มเป้ำหมำย ได้แก่
กำรเรียนรู้
ครูผู้สอนที่รับผิดชอบโครงกำรกำรจัด
ที่เกี่ยวข้อง
กำรศึกษำเพื่อพัฒนำอำชีพและกำรมีงำน
ทำในศตวรรษที่ 21 จำนวน 35 โรงเรียน
กิจกรรมที่ 4 กำรนิเทศ ติดตำม และ
ประเมินผลกำรจัดกำรศึกษำเพื่อพัฒนำ
อำชีพและกำรมีงำนทำในศตวรรษที่ 21 งบประมำณ
ตำมแนวทำงแห่งศำสตร์พระรำชำ
บูรณำกำรจำก
โรงเรียนสังกัดสำนักงำนเขตพื้นที่
งบนิเทศ
กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต 26 กลุ่ม
ติดตำม
เป้ำหมำย ได้แก่ ครูผู้สอนที่รับผิดชอบ
ประเมินผล
โครงกำรกำรจัดกำรศึกษำเพื่ออำชีพ
และกำรมีงำนทำในโรงเรียนสังกัด
สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ
เขต 26 จำนวน 35 โรงเรียน
กิจกรรมที่ 5 กำรจัดประกวดและกำร
นำเสนอผลงำนที่มีวิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศ
(Best Practice) เกี่ยวกับกำรจัด
กำรศึกษำเพื่อพัฒนำอำชีพและกำรมี
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183

184

ต่อ

รายละเอียดการใช้งบประมาณ
งบประมาณ ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย
ค่าวัสดุ

กิจกรรม
งำนทำ ตำมแนวทำงแห่งศำสตร์
พระรำชำ ในกำรพัฒนำสู่ 1 โรงเรียน 1
นวัตกรรม1อำชีพ (Smart Innovative
School) กลุ่มเป้ำหมำยทั้ง 35 โรงเรียน
1. ค่ำตอบแทนคณะกรรมกำร 6 ชุด ๆ ละ
5 คน รวม 30 คน ๆ 500 บำท
2. ค่ ำ โล่ ร ำงวั ล จ ำนวน 15 โล่ ๆ ละ
1500 บำท
กิจกรรมที่ 6 สรุปผลกำรดำเนินงำน
1. สรุปผลกำรดำเนินงำนตำมโครงกำรฯ
3,500
3,500
2. ค่ำวัสดุ/จัดทำรูปเล่มรำยงำน
7,000
7,000
กิจกรรมที่ 7 มอบโล่รำงวัล ยกย่อง
บูรณำในงำน
เชิดชูเกียรติเพื่อเป็นกำรสร้ำงขวัญ
เปิดตลำดนัด
กำลังใจให้พัฒนำงำนต่อไป
วิชำกำร สพ
ม. 26 เมื่อสิ้น
ปีงบประมำณ
รวมทั้งสิ้น
114,000 บำท
ถัวจ่ายทุกรายการ
(หนึ่งแสนหนึ่งหมื่นสี่พันบำทถ้วน)
6. แผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณ
วงเงินงบประมาณที่ดาเนินการ จานวน 114,000 บาท
แผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณ
แผนการปฏิบัติงาน
ไตรมำสที่ ไตรมำสที่ ไตรมำสที่ ไตรมำสที่
(กิจกรรม)
1/2564 2/2564
3/2564
4/2564
(ต.ค.-ธ.ค.) (ม.ค.-มี.ค.) (เม.ย.-มิ.ย.) (ก.ค.-ก.ย.)
กิจกรรมที่ 1 กำรประชุม
คณะกรรมกำรวำงแผน
เพื่อกำรดำเนินงำนโครงกำรฯ
กิจกรรมที่ 2 กำรประชุม
ผู้บริหำรและครู เพื่อสร้ำงควำมรู้
ควำมเข้ำในกำรนำนโยบำย
สู่กำรปฏิบัติให้เกิดผลต่อคุณภำพ
ของนักเรียน ทั้ง 7 สหวิทยำเขต
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รวม

185

ต่อ
แผนการปฏิบัติงาน
(กิจกรรม)
สหวิทยำเขต ละ 1 วัน สนับสนุน
งบประมำณ ค่ำตอบแทนใช้สอย
ในกำรประชุม สหวิทยำเขตละ
9,000 บำท รวม 63,000 บำท
ประกอบด้วย
1. สหวิทยำเขตเจริญรำชเดช
2. สหวิทยำเขตตักสิลำ
3. สหวิทยำเขตบรบือ
4. สหวิทยำเขตพุทธมณฑเทพปทุม
5. สหวิทยำเขตสำรคำมใต้
6. สหวิทยำเขตสะดืออีสำน
7. สหวิทยำเขตพุทธมงคล
กิจกรรมที่ 3 กำรพัฒนำ กำร
จัดกำรเรียนกำรสอนให้นักเรียน มี
ควำมรู้ประสบกำรณ์ และทักษะ
พื้นฐำนอำชีพเพื่อกำรมีงำนทำ ใน
ศตวรรษที่ 21 ตำมแนวทำงแห่ง
ศำสตร์พระรำชำที่เหมำะสมกับ
ท้องถิ่นและสังคมกลุ่มเป้ำหมำย
ได้แก่ ครูผู้รับผิดชอบโครงกำรฯ
จำนวน 35 โรงเรียน
กิจกรรมที่ 4 สำนักงำนเขตฯ
โดยศึกษำนิเทศก์ ดำเนินกำร
นิเทศ กำรนิเทศ ติดตำม และ
ประเมินผลกำรจัดกำรศึกษำ
เพื่อพัฒนำอำชีพและกำรมีงำนทำ
ในศตวรรษที่ 21 ตำมแนวทำงแห่ง
ศำสตร์พระรำชำโรงเรียนสังกัด
สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ
มัธยมศึกษำ เขต 26 กลุ่มเป้ำหมำย

แผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณ
ไตรมำสที่ ไตรมำสที่ ไตรมำสที่ ไตรมำสที่
1/2564 2/2564
3/2564
4/2564
(ต.ค.-ธ.ค.) (ม.ค.-มี.ค.) (เม.ย.-มิ.ย.) (ก.ค.-ก.ย.)

รวม
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185

186

ต่อ
แผนการปฏิบัติงาน
(กิจกรรม)
ได้ แ ก่ ครู ผู้ ส อนที่ รั บ ผิ ด ช อบ
โ ค ร ง ก ำ ร ก ำ ร จั ด ก ำ ร ศึ ก ษ ำ
เพื่อพัฒนำอำชีพและกำรมีงำนทำ
โรงเรียนสังกัดสำนักงำนเขตพื้นที่
กำรศึ ก ษำมั ธ ยมศึ ก ษำ เขต 26
จำนวน 35 โรงเรียน
กิจกรรมที่ 5 กำรจัดประกวด
และนำเสนอผลงำนที่มีวิธีปฏิบัติ
ที่เป็นเลิศ (Best Practice)
เกี่ยวกับกำรจัดกำรศึกษำ
เพื่อพัฒนำอำชีพและกำรมีงำนทำ
ตำมแนวทำงแห่งศำสตร์
พระรำชำ ในกำรพัฒนำสู่
1 โรงเรียน 1 นวัตกรรม
1 อำชีพ (Smart Innovative
School) กลุ่มเป้ำหมำย ได้แก่
ครูผู้รับผิดชอบโครงกำรกำรจัด
กำรศึกษำเพื่ออำชีพและกำรมี
งำนทำ จำนวน 35 โรงเรียน
6. สรุปผลกำรดำเนินงำน
กำรจัดกำรศึกษำเพื่อพัฒนำอำชีพ
และกำรมีงำนทำในศตวรรษที่ 21
ตำมแนวทำงแห่งศำสตร์พระรำชำ
โรงเรียนสังกัดสำนักงำนเขตพื้นที่
กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต 26
รวม

186

แผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณ
ไตรมำสที่ ไตรมำสที่ ไตรมำสที่ ไตรมำสที่
1/2564 2/2564
3/2564
4/2564
(ต.ค.-ธ.ค.) (ม.ค.-มี.ค.) (เม.ย.-มิ.ย.) (ก.ค.-ก.ย.)
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รวม

187

7. กลุ่มเป้าหมายผู้ได้รับผลประโยชน์
7.1 ผู้บริหำร
7.2 ครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ
7.3 นักเรียน
8. การประเมินผล
ตัวบ่งชี้สภาพความสาเร็จ
8.1 ร้อยละ 100 สถำนศึกษำมีหลักสูตร
กำรจัดกำรศึกษำเพื่อพัฒนำอำชีพและกำรมี
งำนทำในศตวรรษที่ 21 ตำมแนวทำง
แห่งศำสตร์พระรำชำ ที่เอื้อต่อกำรพัฒนำ
สมรรถนะนักเรียน
8.2 ร้อยละ 90 สถำนศึกษำมีกำรพัฒนำครู
และบุคลำกรทำงกำรศึกษำให้สำมำรถนำ
หลักสูตรสู่กำรปฏิบัติจริงในกำรจัดกำรเรียน
กำรสอนอำชีพทั้งภำคทฤษฎีและปฏิบัติ
กับนักเรียนระดับต่ำง ๆ ให้เหมำะสมกับวัย
ได้อย่ำงมีคุณภำพ
8.3 ร้อยละ 90 ครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ
สำมำรถกำรจัดกิจกรรมกำรเรียนกำรสอน
ด้ำนพื้นฐำนอำชีพให้กับนักเรียนได้บรรลุ
เป้ำหมำยอย่ำงมีประสิทธิภำพ
8.5 ร้อยละ 90 ครูได้รับกำรนิเทศ กำกับ
ติดตำม และประเมินผลกำรจัดกำรศึกษำ
ด้ำนพื้นฐำนอำชีพ และกำรทำงำนอย่ำงเป็น
ระบบ
8.4 ร้อยละ 90 ครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ
และสถำนศึกษำมีนวัตกรรมที่มีวิธีปฏิบัติ
ที่เป็นเลิศ (Best Practice) ด้ำนกำรบริหำร
จัดกำร กำรจัดกำรเรียนรู้ และกำรส่งเสริม
อำชีพเพื่อกำรมีงำนทำ
8.6 ร้อยละ 90 นักเรียนที่มีควำมภูมิใจ
ในควำมเป็นไทย และน้อมนำแนวทำง
แห่งศำสตร์พระรำชำสู่กำรปฏิบัติ

วิธีวัดและประเมินผล
- ศึกษำเอกสำร
ผลกำรประเมิน

เครื่องมือที่ใช้วัด
- ผลกำรประเมินภำยใน

- ตรวจสอบเอกสำร

- แบบตรวจสอบเอกสำร

- ประเมินจำก
ผลกำรปฏิบัติ
และร่องรอย

- แบบสอบถำม
- ร่องรอย

- ประเมินจำก
ผลกำรปฏิบัติ
และร่องรอย

- แบบสอบถำม
- ร่องรอย

- ประเมินจำก
ผลกำรปฏิบัติ
และร่องรอย

- แบบสอบถำม
- ร่องรอย

- ประเมินจำก
ผลกำรปฏิบัติ
และร่องรอย

- แบบสอบถำม
- ร่องรอย
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187

188

ต่อ

ตัวบ่งชี้สภาพความสาเร็จ
8.7 ร้อยละ 90 นักเรียนมีควำมรู้
ประสบกำรณ์ ควำมถนัด และทักษะ
พื้นฐำนอำชีพเพื่อกำรมีงำนทำที่เหมำะสม
กับท้องถิ่น
8.8 ร้อยละ 85 นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์
ทำงกำรเรียนสูงขึ้น
8.9 ร้อยละ 85 ผู้รับบริกำรมีควำมพึงพอใจ

วิธีวัดและประเมินผล
- ประเมินจำก
ผลกำรปฏิบัติ
และร่องรอย

เครื่องมือที่ใช้วัด
- แบบสอบถำม
- ร่องรอย

- ประเมินจำก
ผลกำรปฏิบัติ
และร่องรอย
- สอบถำมควำมคิดเห็น

- แบบสอบถำม
- ร่องรอย
- แบบสอบถำม

9. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
9.1 สพม.26 มีวิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศด้ำนกำรบริหำรจัดกำรศึกษำด้ำนงำนอำชีพและกำรมีงำนทำที่เป็น
แบบอย่ำงได้
9.2 สถำนศึกษำมี กำรพัฒ นำหลั กสู ตรกลุ่ มสำระกำรเรี ยนรู้ ก ำรงำนอำชี พ ให้ เ อื้ อ ต่ อ กำรพั ฒ นำ
ผู้เรียนให้เกิดทักษะพื้นฐำนอำชีพ มีทักษะจำเป็นในศตวรรษที่ 21 นำไปสู่กำรจัดกำรศึกษำเพื่อกำรมีงำนทำ
(Career Education) สอดคล้องกับควำมต้องกำรของผู้เรียนและท้องถิ่น
9.3 สถำนศึกษำพัฒนำกำรจัดกำรเรียนกำรสอนเพื่ออำชีพและกำรมีงำนทำในศตวรรษที่ 21 ตำม
แนวทำงแห่งศำสตร์พระรำชำ
9.4 ผู้บริหำรและครูมีควำมเข้ำใจที่ชัดเจนตรงกัน สำมำรถนำหลักสูตรไปสู่กำรปฏิบัติได้อย่ำงมั่นใจ
และมีประสิทธิภำพ
9.5 ครู แ ละบุ ค ลำกรทำงกำรศึ ก ษำมี ก ระบวนกำรจั ด กิ จ กรรมกำรเรี ย นรู้ แ ละทั ก ษะ
พื้ น ฐำนอำชี พ และกำรท ำงำนให้ กั บ นั ก เรี ย นระดั บ ต่ ำ ง ๆ ให้ เ หมำะสมกั บ วั ย ได้ อ ย่ ำ งมี คุ ณ ภำพ
เป็นรูปธรรมและต่อเนื่อง
9.6 ครูสำมำรถจัดกำรเรียนกำรสอนพัฒนำสื่อกำรเรียนกำรสอน ทักษะและกระบวนกำรจัดกำรเรียน
กำรสอนให้มีประสิทธิภำพและเต็มศักยภำพ
9.7 ครูน้อมนำศำสตร์พระรำชำ ได้แก่ หลักกำรทรงงำน 23 ประกำร หลักกำรพัฒนำ เข้ำใจ เข้ำถึง
พัฒนำ และหลักปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียงสู่กำรพัฒนำตนเองและพัฒนำผู้เรียน
9.8 ครู และบุ คลำกรทำงกำรศึ กษำ และสถำนศึ กษำมี น วั ตกรรมทำงกำรบริ ห ำรจั ดกำรกำรจั ด
กำรเรียนรู้ และกำรส่งเสริมอำชีพ
9.9 ครู ไ ด้ รั บ กำรนิ เ ทศ ก ำกั บ ติ ด ตำม และประเมิ น ผลกำรจั ด กำรศึ ก ษำเพื่ อ พั ฒ นำอำชี พ
และกำรมีงำนทำอย่ำงเป็นระบบ จำกกำรมีส่วนร่วมของทุกฝ่ำย
9.10 นักเรียนมีควำมภูมิใจในควำมเป็นไทย น้อมนำแนวทำงแห่งศำสตร์พระรำชำสู่กำรปฏิบัติ
9.11 นักเรียนมีควำมรู้ ทักษะพื้นฐำนอำชีพในกำรประกอบอำชีพและกำรทำงำน
9.12 นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียนสูงขึ้น
**************************
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โครงการ

กำรพัฒนำครูผู้สอนวิทยำกำรคำนวณ ระดับมัธยมศึกษำ สังกัดสำนักงำน
เขตพื้นที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต 26 ด้วยกระบวนกำรพัฒนำบทเรียน
ร่วมกัน (Lesson Study)
ยุทธศาสตร์ชาติข้อ
3. ด้ำนกำรพัฒนำและเสริมสร้ำงศักยภำพทรัพยำกรมนุษย์
แผนปฏิรูปประเทศ
ข้อ 3 ด้ำนพัฒนำและเสริมสร้ำงศักยภำพ ทรัพยำกรมนุษย์
ข้อ 5 กำรปฏิรูปกำรจัดกำรเรียนกำรสอนเพื่อตอบสนองกำรเปลี่ยนแปลง
ในศตวรรษที่ 21
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ข้อ 1.กำรเสริมสร้ำงและพัฒนำศักยภำพทุนมนุษย์
แผนความมั่นคงแห่งชาติ 3.7.1 กำรเสริมสร้ำงควำมมั่นคงของมนุษย์
นโยบาย สพฐ.
ด้ำนคุณภำพ
กลุ่มที่รับผิดชอบ
กลุ่มนิเทศ ติดตำม และประเมินผลกำรจัดกำรศึกษำ
ผู้รับผิดชอบ
นำงสำวนงลักษณ์ มีแก้ว และคณะศึกษำนิเทศก์ สพม. 26
ระยะเวลาที่ดาเนินการ 1 ตุลำคม 2563– 30 กันยำยน 2564
……………………………………………………………………………………………………………………………………………
1. หลักการและเหตุผล
ปัจจุบันกำรพัฒนำด้ำนเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์และกำรสื่อสำรได้นำมำใช้เป็นเครื่องมือช่วยใน
กำรทำงำน กำรศึกษำ กำรเรี ยนรู้ ให้ มีป ระสิ ทธิภ ำพและสะดวกสบำยมำกขึ้น กำรเรียนรู้เกี่ ย วกั บ
เทคโนโลยีสำรสนเทศและกำรสื่อสำรที่ผ่ำนมำอำจไม่เพียงพอสำหรับกำรดำเนินชีวิตในยุ คเศรษฐกิจ
ดิจิทัลที่ต้องมีพื้นฐำนควำมรู้และทักษะเพื่อแก้ปัญหำในชีวิตจริงหรือพัฒนำนวัตกรรม และใช้ทรัพยำกร
ด้ำนเทคโนโลยีสำรสนเทศและกำรสื่อสำรในกำรสร้ำงองค์ควำมรู้หรือสร้ำงมูล ค่ำให้เกิดขึ้นได้ อย่ ำง
สร้ำงสรรค์ วิทยำกำรคำนวณ (Computing science) ซึ่งอยู่ในกลุ่มสำระกำรเรียนรู้วิทยำศำสตร์ เป็น
วิชำใหม่ภำคบังคับที่ประกำศใช้ตั้งแต่ปี 2561 โดยเป็นวิชำที่มุ่งเน้นกำรเรียนกำรสอนให้เด็กสำมำรถคิด
เชิ ง ค ำนวณ (Computational Thinking) มี ค วำมพื้ น ฐำนควำมรู้ ด้ ำ นเทคโนโลยี ดิ จิ ทั ล (Digital
Technology) และมีพื้น ฐำนกำรรู้เ ท่ำ ทัน สื่อ และข่ำ วสำร (Media and Information Literacy)
ซึ่งกำรเรียนวิชำกำรคำนวณ จะไม่จำกัดอยู่เพียงแค่กำรคิดให้เหมือนคอมพิวเตอร์เท่ำนั้น และไม่ได้
จำกัดอยู่เพียงกำรคิดในศำสตร์ของนักวิทยำกำรคอมพิว เตอร์ แต่จะเป็น กระบวนกำรควำมคิดเชิง
วิเ ครำะห์เพื่อนำมำใช้แก้ปัญหำของมนุษย์ โดยเป็ นกำรสั่งให้คอมพิวเตอร์ทำงำนและช่วยแก้ไขปัญหำ
ตำมที่เรำต้องกำรได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ กำรจัดกำรเรียนกำรสอนวิชำวิทยำกำรคำนวณ มีเป้ำหมำยที่
สำคัญในกำรพัฒนำผู้เรียนกล่ำวคือเพื่อให้ผู้เรียนมีควำมสำมำรถใช้ทักษะกำรคิดเชิงคำนวณในกำรคิด
วิเครำะห์ แก้ปัญหำอย่ำงเป็นขั้นตอนและเป็นระบบ มีทักษะในกำรค้นหำข้อมูลหรือสำรสนเทศ ประเมิน
จัดกำร วิเครำะห์ สังเครำะห์ และนำสำรสนเทศไปใช้ในกำรแก้ปัญหำ เสำมำรถประยุกต์ใช้ควำมรู้ด้ำน
วิทยำกำรคอมพิวเตอร์ สื่อดิจิทัล เทคโนโลยีสำรสนเทศและกำรสื่อสำร ในกำรแก้ปัญหำในชีวิตจริง กำร
ทำงำนร่วมกันอย่ำงสร้ำงสรรค์เพื่อประโยชน์ต่อตนเองหรือสังคม และสำมำรถใช้เทคโนโลยีสำรสนเทศ
และกำรสื่อสำรอย่ำงปลอดภัย รู้เท่ำทัน มีควำมรับผิดชอบมีจริยธรรม ดังนั้น กำรจัดกำรเรียนรู้วิทยำกำร
คำนวณ จึงมีวัตถุประสงค์สำคัญเพื่อส่งเสริมกำรเรียนรู้ กำรคิดอย่ำงเป็นระบบ และกิจกรรมส่งเสริมกำร
เรียนรู้ด้ำนดิจิทัลเทคโนโลยี ต่ำง ๆ เพื่อเข้ำถึงเยำวชนไทยทั่วประเทศ และลดควำมเหลื่อมล้ำทำงกำร
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ศึกษำ อีกทั้งยังตระหนักในควำมสำคัญของกำรเรียนรู้ด้ำนวิทยำกำรคอมพิวเตอร์และกำรโค้ดดิ้ง รวมทั้ง
เปิดพื้นที่กำรเรียนรู้ผ่ำนกำรลงมือทำเพื่อสร้ำงสรรค์นวัตกรรมใหม่ ๆ แต่ปัญหำที่พบคือ ครูผู้สอนยังไม่
สำมำรถจัดกำรเรียนรู้ได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ เนื่องจำกขำดเทคนิควิธีกำรในกำรจัดกำรเรียนรู้อย่ำงมี
ประสิทธิภำพ รวมทั้งขำดพื้นที่ในกำรแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อพัฒนำกระบวนกำรจัดกำรเรียนกำรสอนที่มี
ประสิทธิภำพ
กำรพัฒนำบทเรียนร่วมกัน (Lesson Study) เป็นแนวคิดและกระบวนกำรพัฒนำวิชำชีพครู
(Professional Development) ที่มุ่งเน้นกำรทำงำนศึกษำวิจัยร่วมกันของกลุ่มครูและผู้ที่เกี่ยวข้องใน
กำรพัฒนำกำรจัดกำรเรียนกำรสอนและกำรเรียนรู้ของผู้เรียนในบริบทกำรทำงำนจริงในชั้นเรียนและ
สถำนศึกษำของตนอย่ำงเป็นระบบและต่อเนื่องในระยะยำว ทั้งนี้ เพื่อพัฒนำตนเอง เพื่อพัฒนำกำร
จัดกำรเรียนกำรสอน และเพื่อพัฒนำกำรเรียนรู้ของผู้เรียนไปพร้อมกัน กำรพัฒนำบทเรียนร่วมกันเป็น
แนวคิดกำรพัฒนำครูวิชำชีพที่ว่ำด้วยกำรพัฒนำตนเองของครู ในบริบทกำรทำงำนจริงในชั้นเรียนและ
สถำนศึกษำของตน ผ่ำนกำรทำงำนแบบร่วมมือรวมพลังของกลุ่มครู ซึ่งดำเนินงำนโดยร่วมกันเลือก
บทเรียนที่ต้องกำรสอนมำศึกษำวิจัยตำมขั้นตอนของ “กระบวนกำรพัฒนำบทเรียนร่วมกัน (Lesson
Study Process)” จนได้บทเรียนที่มีคุณภำพ สำมำรถพัฒนำกำรเรียนรู้ของผู้เรียนได้จริง รวมทั้งครูเกิด
กำรเรียนรู้จำกกำรพัฒนำบทเรียนนั้นด้วย (รำชบัณฑิตยสถำน, 2551: 263)
สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต 26 เห็นควำมสำคัญดังกล่ำวจึงได้จัดทำโครงกำร
กำรพัฒนำครูผู้สอนวิทยำกำรคำนวณ ระดับมัธยมศึกษำ สังกัดสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ
เขต 26 ด้วยกระบวนกำรพัฒนำบทเรียนร่วมกัน (Lesson Study) ขึ้น เพื่อพัฒนำครูให้มีควำมรู้ ควำม
เข้ำใจในกำรออกแบบกิจกรรมกำรเรียนรู้วิทยำกำรคำนวณ ผ่ำนกระบวนกำรพัฒนำบทเรียนร่วมกันเพื่อ
ร่วมพัฒนำกำรจัดกำรเรียนรู้อย่ำงเป็นระบบ
2. วัตถุประสงค์
2.1 เพื่อพัฒนำครูผู้สอนวิทยำกำรคำนวณระดับมัธยมศึ กษำ สังกัดสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ
มัธยมศึกษำ เขต 26 ให้มีควำมรู้ควำมเข้ำใจในกำรออกแบบกิจกรรมกำรเรียนรู้ ผ่ำนกระบวนกำรพัฒนำ
บทเรียนร่วมกัน (Lesson study)
2.2 เพื่ อ นิ เ ทศ ก ำกั บ ติ ด ตำม และประเมิ น ผลกำรจั ด กำรเรี ย นรู้ วิ ท ยำกำรค ำนวณระดั บ
มัธยมศึกษำของครูในสังกัดสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต 26 ภำยใต้กระบวนกำรพัฒนำ
บทเรียนร่วมกัน (Lesson study) และกำรสร้ำงชุมชนกำรเรียนรู้ที่มีคุณภำพ (Professional Learning
Community: PLC)
2.3 เพื่อนำเสนอผลงำนที่มีวิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศ (Best Practice) เกี่ยวกับกำรพัฒนำกำรจัดกำร
เรียนรู้วิทยำกำรคำนวณ ระดับมัธยมศึกษำของครูในสังกัดสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต
26 ในงำนตลำดวิชำกำร และเวทีกำรนำเสนองำนวิชำกำรต่ำง ๆ
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3. เป้าหมาย
3.1 เชิงปริมาณ
3.1.1 สถำนศึกษำมีกำรส่งเสริมกำรพัฒนำกระบวนกำรจัดกำรเรียนรู้วิทยำกำรคำนวณ ให้ครู
แกนน ำโรงเรี ย นละ 1 คน มี ค วำมรู้ ค วำมเข้ ำ ใจในกำรออกแบบกิ จ กรรมกำรเรี ย นรู้ ผ่ ำ น
กระบวนกำรพัฒนำบทเรียนร่วมกัน (Lesson study)
3.1.2 ผู้บริหำรสถำนศึกษำและศึกษำนิเทศก์ มีกำรนิเทศ กำกับ ติดตำม และประเมินผล
กำรจั ดกำรเรี ยนรู้วิทยำกำรคำนวณระดับมัธยมศึกษำของครู ในสั งกัดส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ
มัธยมศึกษำ เขต 26 ภำยใต้กระบวนกำรพัฒนำบทเรียนร่วมกัน (Lesson study) และเวทีกำรนำเสนอ
งำนวิชำกำรต่ำง ๆ
3.2 เชิงคุณภาพ
3.2.1 ครูแกนนำในกำรสอนวิทยำกำรคำนวณในโรงเรียนละ 1 คน ในสังกัดสำนักงำนเขต
พื้ น ที่ ก ำรศึ ก ษำมั ธ ยมศึ ก ษำ เขต 26 ได้ รั บ กำรพั ฒ นำทั ก ษะกำรจั ด กำรเรี ย นรู้ วิ ท ยำกำรค ำนวณ
โดยกระบวนกำรพัฒนำบทเรียนร่วมกัน (Lesson study)
3.2.2 ครูผู้สอนได้รับกำรนิเทศ กำกับ ติดตำม และประเมินผล และได้นำเสนอผลงำนที่มีวิธี
ปฏิบัติที่เป็นเลิศ เกี่ยวกับกำรจัดกำรเรียนรู้วิทยำกำรคำนวณระดับมัธยมศึกษำของครูในสังกัดสำนักงำน
เขตพื้นที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต 26 ภำยใต้กระบวนกำรพัฒนำบทเรียนร่วมกัน (Lesson study) ใน
งำนตลำดนัดวิชำกำร และเวทีกำรนำเสนองำนวิชำกำรต่ำง ๆ
4. กิจกรรมขั้นตอนและแผนการดาเนินงาน
ที่
กิจกรรม/ขั้นตอนการดาเนินงาน
ระยะเวลาดาเนินการ
1 การวางแผน (P)
1.1 แต่งตั้งคณะทำงำนเพื่อวิเครำะห์และจัดทำ
พฤศจิกำยน 2563
รำยละเอียดโครงกำรวิจัย
1.2 ประชุมวำงแผนกำรดำเนินงำนตำมกิจกรรม
ที่กำหนด
2 การปฏิบัติ (D)
2.1 จัดประชุมคณะกรรมกำรดำเนินงำนและจัดทำ
มีนำคม 2564
คูม่ ือกำรพัฒนำครูผู้สอนในกำรจัดกำรเรียนรู้
วิทยำกำรคำนวณ ด้วยกระบวนกำรพัฒนำบทเรียน
ร่วมกัน (Lesson study)
2.2 จัดอบรมเชิงปฏิบัติกำร กำรพัฒนำครูผู้สอนใน พฤษภำคม 2564
กำรจัดกำรเรียนรู้วิทยำกำรคำนวณ ด้วย
กระบวนกำรพัฒนำบทเรียนร่วมกัน (Lesson
study)กลุ่มเป้ำหมำย ได้แก่ ครูแกนนำวิชำ
วิทยำกำรคำนวณ จำนวน 35 โรงเรียน ๆ
ละ 1 คน และคณะกรรมกำรดำเนินงำน จำนวน 5
คน รวมทั้งสิ้นจำนวน 40 คน

ผู้รับผิดชอบ
น.ส.นงลักษณ์ มี
แก้ว
และคณะ
ศึกษำนิเทศก์
น.ส.นงลักษณ์ มี
แก้ว
และคณะ
ศึกษำนิเทศก์
น.ส.นงลักษณ์ มี
แก้วและคณะ
ศึกษำนิเทศก์
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ที่

กิจกรรม/ขั้นตอนการดาเนินงาน
ระยะเวลาดาเนินการ
2.3 ประเมินผลงำนที่มีวิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศ (BP)
กันยำยน 2564
เกี่ยวกับกำรพัฒนำครูผู้สอนในกำรจัดกำรเรียนรู้
วิทยำกำรคำนวณ ด้วยกระบวนกำรพัฒนำบทเรียน
ร่วมกัน (Lesson study)
2.3.1 ดำเนินประเมินคัดเลือกโรงเรียนที่มี
วิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศ (BP) จำนวน 3 รำงวัล
2.3.2 ประกำศผลกำรประกวดและมอบรำงวัล
ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ที่มีผลงำนกำรพัฒนำครูผู้สอน
ในกำรจัดกำรเรียนรู้วิทยำกำรคำนวณ ด้วย
กระบวนกำรพัฒนำบทเรียนร่วมกัน (Lesson
study)
3 การติดตาม ตรวจสอบ (C)
มิถุนำยน นิเทศ ติดตำม และประเมินผลกำรพัฒนำ
สิงหำคม 2564
ครูผู้สอนในกำรจัดกำรเรียนรู้วิทยำกำรคำนวณ
ด้วยกระบวนกำรพัฒนำบทเรียนร่วมกัน (Lesson
study)
4 การปรับปรุง (A)
ตุลำคม 2564
สรุปผลและรำยงำนกำรดำเนินงำน โครงกำรพัฒนำ
ครูผู้สอนในกำรจัดกำรเรียนรู้วิทยำกำรคำนวณ
ด้วยกระบวนกำรพัฒนำบทเรียนร่วมกัน (Lesson
study)

ผู้รับผิดชอบ
น.ส.นงลักษณ์ มี
แก้วและคณะ
ศึกษำนิเทศก์

น.ส.นงลักษณ์ มี
แก้ว
และคณะ
ศึกษำนิเทศก์
น.ส.นงลักษณ์ มี
แก้ว
และคณะ
ศึกษำนิเทศก์

5. งบประมาณ
งบประมำณที่ได้รับจัดสรรจำก สพฐ. จำนวน 10,000 บำท (หนึ่งหมื่นบำทถ้วน)
ที่

กิจกรรม

งบประมาณ

กิจกรรมที่ 1 จัดประชุมเชิงปฏิบัติกำร กำร
พัฒนำครูผู้สอนวิทยำกำรคำนวณ ระดับ
มัธยมศึกษำ สังกัดสำนักงำนเขตพื้นที่
กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต 26 ด้วย
กระบวนกำรพัฒนำบทเรียนร่วมกัน (Lesson
Study) กลุ่มเป้ำหมำย ได้แก่ ครูผู้สอน
วิทยำกำรคำนวณ จำนวน 50 คน และ
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ที่

กิจกรรม

คณะกรรมกำรดำเนินงำน จำนวน 5 คน รวม
ทัง้ สิ้นจำนวน 55 คน
1 ค่ำอำหำรว่ำงและเครื่องดื่ม (55*30*2)
2 ค่ำอำหำรกลำงวัน (55*100*1)
3 ค่ำเอกสำรประกอบกำรอบรม
รวมทั้งสิ้น
(ถัวจ่ายทุกรายการ)
กิจกรรมที่ 2 นิเทศ ติดตำม และประเมินผล
กำรจัดกำรเรียนรู้วิทยำกำรคำนวณของ
ครูผู้สอน สังกัดสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ
มัธยมศึกษำ เขต 26 จำนวน 50 คน
รวมทั้งสิ้น
ถัวจ่ายทุกรายการ
กิจกรรมที่ 4 นำเสนอผลงำนที่มีวิธีปฏิบัติ
ที่เป็นเลิศ (BP) เกี่ยวกับกำรจัดกำรเรียนรู้
วิทยำกำรคำนวณ ในโรงเรียนสังกัดสำนักงำน
เขตพื้นที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต 26 ใน
งำนตลำดนัดวิชำกำรเพื่อเป็นกำรแลกเปลี่ยน
เรียนรู้ และสรุปผลกำรดำเนินงำนมอบโล่
รำงวัล ยกย่องเชิดชูเกียรติเพื่อเป็นกำรสร้ำง
ขวัญกำลังใจให้พัฒนำงำนต่อไป
รวมทั้งสิ้น (ถัวจ่ายทุกรายการ)

งบประมาณ

3,300
5,500
1,200

รายละเอียดการใช้งบประมาณ
ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย
ค่าวัสดุ
10,000 บาท
(หนึ่งหมื่นบาทถ้วน)

3,300
5,500
1,200

(ใช้งบการนิเทศ ติดตามฯ ตามปกติ)

(ใช้งบบูรณาการร่วมกับงานตลาดนัดวิชาการ)

7. การวัดและประเมิน
ตัวบ่งชี้สภาพความความสาเร็จ
ตัวบ่งชี้ที่ 1 ร้อยละ 100 มีกำรส่งเสริมกำรเรียนรู้
เพื่อพัฒนำกระบวนกำรจัดกำรเรียนรู้วิทยำกำรคำนวณของ
ผู้เรียน
ตัวบ่งชี้ที่ 2 ร้อยละ 100 มีกำรพัฒนำกำรจัดกำรเรียนรู้
วิทยำกำรคำนวณยุคไทยแลนด์ 4.0 ด้วย
กระบวนกำรพัฒนำบทเรียนร่วมกัน
ตัวบ่งชี้ที่ 3 ร้อยละ 100 มีกำรส่งเสริมและพัฒนำครู
ทั้งระบบสู่กำรเป็นครูมืออำชีพ

วิธีการวัด
1. สังเกต
2. กำรสอบถำม
3. กำรประเมินผล
4. กำรนิเทศ ติดตำม

เครื่องมือ
1. แบบสังเกต
2. แบบสอบถำม
3. แบบประเมินผล
4. แบบนิเทศ ติดตำม
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ตัวบ่งชี้สภาพความความสาเร็จ
ตัวชี้วัดที่ 4 ร้อยละ 100 ของผู้บริหำร ครู และบุคลำกร
ทำงกำรศึกษำ มีควำมพึงพอใจ

วิธีการวัด

เครื่องมือ

8. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
8.1 ครูผู้สอนวิทยำกำรคำนวณระดับมัธยมศึกษำ สังกัดสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ
เขต 26 ให้มีควำมรู้ควำมเข้ำใจในกำรออกแบบกิจกรรมกำรเรียนรู้ ผ่ำนกระบวนกำรพัฒนำบทเรียน
ร่วมกัน (Lesson study)
8.2 ครู และบุคลำกรทำงกำรศึกษำมีควำมรู้ ควำมเข้ำใจในกำรออกแบบกิจกรรมกำรเรียนรู้
วิทยำกำรคำนวณผ่ำนกระบวนกำรศึกษำชั้นเรียนร่วมกัน และสำมำรถนำไปประยุกต์ใช้ในกิจกรรมกำร
เรียนกำรสอนอย่ำงมีประสิทธิภำพ
8.3 ครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำที่ได้รับรำงวัลสูงสุดจำกกำรสร้ำงสรรค์ในกำรจัดกำรเรียนรู้
วิทยำกำรคำนวณ
8.4 นั กเรี ยนมีทักษะกำรออกแบบสร้ำ งสรรค์ชิ้น งำนผ่ ำ นกำรกระบวนกำรเรีย นรู้วิ ทยำกำร
คำนวณเพื่อพัฒนำผู้สร้ำงนวัตกรรมที่มีประสิทธิภำพ
**************************
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โครงการ

พัฒนำสมรรถนะกำรจัดกำรเรียนรู้ครูภำษำไทย โดยใช้รูปแบบกำร
นิเทศแบบเสริมพลัง โรงเรียนในสังกัด สพม.26
สนองแผนยุทธศาสตร์ที่ 3 ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำและเสริมสร้ำงศักยภำพคน
ประเด็นที่ 11 ด้ำนกำรพัฒนำศักยภำพคนตลอดช่วงชีวิต ที่กำหนดให้มีกำรพัฒนำเด็ก
ปฐมวัย ให้ได้รับกำรพัฒนำ สมรรถนะ และคุณลักษณะที่ดีสมวัยทุกด้ำน
สำหรับเด็กวัยเรียนให้มีควำมรู้และทักษะในศตวรรษที่ 12 ครบถ้วน รู้จัก
คิดวิเครำะห์ รักกำรเรียนรู้ มีสำนึกพลเมือง
ประเด็นที่ 12 ด้ำนกำรพัฒนำและเสริมสร้ำงศักยภำพทรัพยำกรมนุษย์ กำรพัฒนำกำร
เรียนรู้
นโยยบาย สพฐ. ด้านที่ 3 ด้ำนคุณภำพ
กลุ่มที่รับผิดชอบ
กลุ่มนิเทศ ติดตำม และประเมินผลกำรจัดกำรศึกษำ
ผู้รับผิดชอบ
นำงนวพรรดิ์ นำมพุทธำ ศึกษำนิเทศก์ สพม.26
ระยะเวลาที่ดาเนินการ ปีกำรศึกษำ 2564 (ปีงบประมำณ 2563 – 2564) ต่อเนื่อง
……………………………………………………………………………………………………………………………………………
1. หลักการและเหตุผล
ภำษำไทยเป็นเครื่องมืออย่ำงหนึ่งของชำติ ภำษำทั้งหลำยเป็นสิ่งสวยงำมอย่ำงหนึ่ง เช่น ในทำง
วรรณคดี เป็นต้น ฉะนั้นจึงจำเป็นต้องรักษำเอำไว้ให้ดี ประเทศไทยมีภำษำของเรำเอง จึงต้องหวงแหน
รักษำไว้เป็นอย่ำงดีประเทศใกล้เคียงของเรำหลำยประเทศ มีภำษำของตนเองแต่ว่ำเขำก็ไม่ค่อยแข็งแรง
ทั้ง นี ้พ ระรำชบัญ ญัติก ำรศึก ษำแห่ง ชำติ พ.ศ. 2542 และที่แ ก้ไ ขเพิ่ม เติม (ฉบับ ที่ 2) พ.ศ. 2545
หมวด 4 มำตรำ 24 ได้บัญญัติไว้ว่ำ กำรจัด กระบวนกำรเรียนรู้ให้สถำนศึกษำและหน่วยงำนที่เกี่ยวข้อง
ดำเนินกำร “จัดกิจกรรมให้ผู้เรียนได้เรียนรู้จำกประสบกำรณ์จริง ฝึกกำรปฏิบัติให้ทำได้ คิดเป็น ทำเป็น
รั ก กำรอ่ ำ น และเกิ ด กำรใฝ่ เ รี ย นอย่ ำ งต่ อ เนื่ อ ง” ดั ง นั้ น กำรจั ด กำรเรี ย นรู้ ภ ำษำไทยตำมหลั ก สู ตร
แกนกลำงกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน พุทธศักรำช 2551 จึงมุ่งฝึกฝนให้ผู้เรียนบรรลุตำมมำตรฐำนกำรเรียนรู้ที่
กำหนด ซึ่งมีสำระสำคัญคือ 1) กำรอ่ำน 2) กำรเขียน 3) กำรฟัง กำรดู และกำรพูด 4) กำรใช้ ภ ำษำไทย
ให้ ถู ก ต้ อ งตำมหลั ก ภำษำ 5) กำรใช้ทักษะทำงภำษำไทยในกำรแสวงหำควำมรู้ กำรเข้ำใจระดับของ
ภำษำสำมำรถใช้คำพูดและเขียนได้ดี 6) วรรณคดีไทยเป็น มรดกของภำษำและวัฒนธรรมที่มีคุณค่ำ
ดัง ที่ วัช รำ เล่ำ เรีย นดี (2551 : 8) กล่ำ วว่ำ กำรนิเ ทศกำรสอนเป็นกระบวนกำรหนึ่งของกำรจัด
กำรศึกษำที่มุ่งปรั บปรุงกระบวนกำรสอน กระบวนกำรเรียนรู้ในชั้นเรียน และส่งเสริมพัฒนำควำม
เจริ ญก้ำวหน้ ำในวิช ำชีพครู อย่ ำงต่อเนื่ องที่ส่ งผลโดยตรงต่อผลกำรเรียนรู้ของผู้ เรียนในกำรพัฒนำ
พฤติกรรมกำรจัดกำรเรียนกำรสอนต้องอำศัยวิธีกำรหลำกหลำยวิธี และวิธีกำรหนึ่งที่จะช่วยเหลือครูให้
สำมำรถปรับปรุงและพัฒนำตนเอง พัฒนำงำนกำรจัดกำรเรียนกำรสอนในวิชำชีพของตนเองได้อย่ำง
ต่อเนื่องและเกิดประสิทธิผลสูงสุดต่อผู้เรียนคือ กำรนิเทศกำรสอน ซึ่งอำจเป็นวิธีกำรนิเทศรำยบุคคล
หรื อวิธีกำรนิ เทศรำยกลุ่ มที่ส อดคล้องปัญหำและควำมต้องกำรของครูโดยใช้เทคนิควิธีกำรนิเทศที่
หลำกหลำย เน้นควำมร่วมมือกันระหว่ำงบุคลำกรในโรงเรียน ในกำรพัฒนำกำรจัดกำรเรียนกำรสอน ซึง่
โรงเรียนจึงต้องพยำยำมหำแนวทำงประกันคุณภำพกำรจัดกำรเรียนกำรสอน โดยใช้กระบวนกำรนิเทศ
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ภำยในโรงเรียน เพรำะเป็นระบบที่สร้ำงควำมมั่นใจว่ำ สถำนศึกษำสำมำรถจัดกำรศึกษำได้คุณภำพตำม
มำตรฐำน
สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต 26 ได้มีนโยบำยให้โรงเรียนในสังกัดทุกโรงจัดกำร
เรียนกำรสอนภำษำไทย โดยเน้นกำรสอนทักษะทั้งสี่ให้สัมพันธ์กันทั้งกำรฟัง พูด อ่ำน และเขียน ฝึกฝนให้
นักเรียนเรียนรู้ด้วยควำมเข้ำใจมำกกว่ำกำรท่องจำ เน้นกำรฝึกฝนจนเกิดควำมคิดรวบยอด สำมำรถสรุป
หลักเกณฑ์ได้ด้วยตนเอง ฝึกฝนให้ผู้เรียนค้นคว้ำหำควำมรู้และเรียนด้วยตนเองให้มำก โดยมีครูคอย
แนะนำ ทั้งนี้เพื่อปลูกฝังนิสัยใฝ่รู้ ใฝ่เรียน และแสวงหำควำมรู้ด้วยตนเอง จัดกิจกรรมกำรเรียนกำรสอนให้
สนุกสนำน น่ำสนใจเพื่อให้ผู้เรียนไม่เกิดควำมเบื่อหน่ำยในกำรฝึกฝนบ่อย ๆ และซ้ำ ๆ ทั้งยังเป็นกำร
ปลูกฝังควำมรักในกำรเรียนภำษำไทยอีกด้วย ดัง นั้น กำรนิเ ทศเพื่อ พัฒ นำสมรรถนะครูใ นกำรเรียน
กำรสอนภำษำไทยในสถำนศึก ษำ จึง เป็น หน้ำที่สำคัญ ที่ ศึกษำนิเทศก์ และผู้บริหำร ควรสร้ำงควำม
ตระหนั ก แก่ ค รู ทุ ก คนให้ เ ห็ น ควำมส ำคั ญ ของภำษำไทย แม้ ค รู ที่ ส อนสำระกำรเรีย นรู้ อื่ น โดยเป็น
แบบอย่ำงที่ดีและร่วมส่งเสริมกำรใช้ภำษำไทยของนักเรียน มีกำรคัดเลือกครูดีมีประสิทธิภำพในกำร
สอนภำษำไทย
จำกควำมสำคัญและสภำพปัญหำดังกล่ำว กำรส่งเสริมพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำ กลุ่มสำระกำร
เรี ย นรู้ ภ ำษำไทย กำรนิ เทศกำรศึกษำเป็ นกระบวนกำรหนึ่งที่มีควำมสำคัญยิ่งต่อกำรพัฒ นำกำรจัด
กำรศึกษำ จำกกำรศึกษำสภำพกำรนิเทศกำรจัดกำรศึกษำของสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ
เขต 26 เพื่อให้กำรพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำ โดยใช้กระบวนกำรนิเทศกำรเรียนกำรสอนเป็นไปอย่ำงมี
ประสิ ทธิภ ำพจึ งจ ำเป็ นต้องมีกำรปรั บ ปรุ งกำรนิเทศให้ เป็น กำรนิเทศกำรเรียนกำรสอนอย่ำงทั่ วถึง
ครอบคลุมขอบเขตกำรปฏิบัติงำนครบถ้วนทุกสถำนศึกษำ ตรงตำมปัญหำและควำมต้องกำรที่แท้จริง
ของแต่ละสถำนศึกษำ เพื่อให้กำรนิเทศเป็น ไปอย่ำงมีประสิ ทธิภำพ เพื่อเป็นกำรยกระดับคุ ณภำพ
กำรศึกษำของสถำนศึกษำ ผู้รับผิดชอบกลุ่มสำระกำรเรียนรู้ภำษำไทย จึงได้จัดทำโครงกำร พัฒ นำ
สมรรถนะกำรจั ด กำรเรี ย นรู้ ข องครูภ ำษำไทย โดยใช้รูป แบบกำรนิ เ ทศแบบเสริ ม พลัง โรงเรี ย น
ในสั งกัด สพม.26 เพื่อให้ครูภำษำไทยที่ได้รับกำรเสริมพลังมีควำมกระตือรือร้น มุ่งมั่นในกำรทำงำนให้
ประสบผลสำเร็จให้ผู้เรียนมีคุณภำพตำมหลักสูตรสถำนศึกษำกำหนด
วัตถุประสงค์การวิจัย
1. เพื่อสร้ำงควำมเข้มแข็งในกำรพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำของโรงเรียนในสังกัดสำนักงำนเขตพื้นที่
กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต 26
2. เพื่อพัฒนำสมรรถนะกำรจัดกำรเรียนรู้ของครูภำษำไทย โรงเรียนในสังกัดสำนักงำนเขตพื้นที่
กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต 26 ดังนี้
3. เพื่อประเมินสมรรถนะควำมสำมำรถกำรจัดกำรเรียนรู้ของครูภำษำไทย ด้ำนควำมรู้ ควำม
เข้ำใจ ด้ำนทักษะในกำรจัดกำรเรียนรู้ และด้ำนควำมพึงพอใจของครูภำษำไทยที่มีต่อกำรนิเทศแบบเสริมพลัง
4. เพื่อ ยกระดับ ผลสัม ฤทธิ์ท ำงกำรเรีย นของนัก เรีย นระดับ มัธ ยมศึก ษำตอนต้น (ระดับ ชั้น
มัธ ยมศึกษำปีที่ 1 ถึงมัธ ยมศึ กษำปีที่ 3) โรงเรียนในสังกัดสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ
เขต 26 ทั้ง 35 โรงเรียน
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3. เป้าหมายการดาเนินโครงการ
3.1 เป้าหมายเชิงปริมาณ
3.1.1 นักเรียนระดับมัธยมศึกษำตอนต้น โรงเรียนในสังกัด สพม.26 ทุกคน
3.1.2 ครูผู้ส อนกลุ่มสำระกำรเรียนรู้ภำษำไทย ระดับ มัธ ยมศึกษำตอนต้น โรงเรียนในสังกัด
สพม.26 ทุกคน
3.1.3 โรงเรีย นในสัง กัด ส ำนัก งำนเขตพื ้น ที ่ก ำรศึก ษำมัธ ยมศึก ษำ เขต 26 จ ำนวน 35
โรงเรียน
3.2 เป้าหมายเชิงคุณภาพ
3.2.1 สำนักงำนเขตพื้น ที่กำรศึกษำมัธ ยมศึก ษำ เขต 26 มีรูป แบบกำรนิเทศแบบเสริมพลัง
เพื่อพัฒนำสมรรถนะกำรจัดกำรเรียนรู้ของครูภำษำไทย ที่มีประสิทธิภำพ
3.2.2 ครูผู้ส อนกลุ่มสำระกำรเรียนรู้ภ ำษำไทย ระดับ มัธ ยมศึกษำตอนต้น โรงเรียนในสังกัด
สำนักงำนเขตพื้น ที่กำรศึกษำมัธ ยมศึกษำ เขต 26 ได้รับ กำรพัฒ นำสมรรถนะกำรจัดกำรเรียนกำร
สอนด้ำนควำมรู้ ควำมเข้ำใจ ด้ำนทักษะในกำรจัดกำรเรียนรู้ภำษำไทย ได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ
3.2.3 ครูผู้สอนภำษำไทยมีควำมพึงพอใจของครูภำษำไทยที่มีต่อรูปแบบกำรนิเทศแบบเสริม
พลังในกำรจัดกำรเรียนสอน
3.2.4 นักเรียนระดับมัธ ยมศึกษำตอนต้น ในสังกัดสำนักงำนเขตพื้น ที่กำรศึกษำมัธ ยมศึกษำ
เขต 26 ได้รับกำรพัฒนำคุณ ภำพ และมีผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียนที่เพิ่มขึ้น ปีกำรศึกษำ 2560,2561
และ 2562
3.2.5 ผู้ป กครอง และชุม ชนมีค วำมพึง พอใจ มีค วำมศรัท ธำ ควำมเชื่อ มั่น ต่อ กำรพัฒ นำ
คุณภำพกำรศึกษำของโรงเรียน และสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต 26
4. วิธีการดาเนินการ
4.1 กำรดำเนินกำรตำมโครงกำร กำรพัฒนำรูปแบบกำรนิเทศแบบเสริมพลัง เพื่อพัฒนำสมรรถนะกำร
จัดกำรเรียนรู้ของครูภำษำไทย ระดับมัธยมศึกษำตอนต้นโรงเรียนในสังกัดสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึ กษำ
มัธยมศึกษำ เขต 26 ปีกำรศึกษำ 2564 กำหนดกำรดำเนินกำรเป็น 3 ระดับ คือ 1 ระดับเขตพื้นที่กำรศึกษำ
2ระดับโรงเรียน 3.ระดับห้องเรียน แยกกำรดำเนินกำรเป็น 2 ระยะ คือ
ระยะที่ 1 ทดลองใช้รูปแบบกำรนิเทศแบบเสริมพลัง ภำคเรียนที่ 2 ปีกำรศึกษำ 2564
(ปีงบประมำณ 2564) จำนวน 9 โรงเรียน ประกอบด้วย
1. โรงเรียนขนำดใหญ่ ใหญ่พิเศษ ประกอบด้วย
1.1 โรงเรียนบรบือวิทยำคำร
อำเภอบรบือ
1.2 โรงเรียนพยัคฆภูมิวิทยำคำร อำเภอพยัคฆภูมิ
1.3 โรงเรียนนำเชือกพิทยำสรรค์ อำเภอนำเชือก
2. โรงเรียนขนำดกลำง ประกอบด้วย
2.1 โรงเรียนนำดูนประชำสรรค์ อำเภอนำดูน
2.2 โรงเรียนชื่นชมพิทยำคำร อำเภอชื่นมชม
2.3 โรงเรียนเขวำไร่ศึกษำ
อำเภอโกสุมพิสัย
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3. โรงเรียนขนำดเล็ก ประกอบด้วย
3.1 โรงเรียนนำโพธิ์พิทยำสรรพ์ อำเภอกุดรัง
3.2 โรงเรียนกู่ทองพิทยำคม
อำเภอเชียงยืน
3.3 โรงเรียนโพนงำนพิทยำนุกูล อำเภอโกสุมพิสัย
ระยะที่ 2 ขยำยผลกำรจัดกำรเรียนกำรสอนกลุ่มสำระกำรเรียนรู้ภำษำไทย ระดับมัธยมศึกษำตอนต้น
ทั้ง 35 โรงเรียน ภำคเรียนที่ 1 ปีกำรศึกษำ 2565 (ปีงบประมำณ 2564)
2. กำรดำเนินกำรตำม รูปแบบกำรนิเทศแบบเสริมพลัง เพื่อพัฒนำสมรรถนะกำรจัดกำรเรียนรู้ของครู
ภำษำไทย ระดับมัธยมศึกษำตอนต้น แยกกำรดำเนินกำรเป็น 3 ระดับคือ
2.1 ระดับสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ ดำเนินตำมรูปแบบกำรนิเทศแบบเสริมพลัง เป็น 6 ขั้น ดังนี้
ขั้นที่ 1 ร่วมวำงแผน (planning)
ขั้นที่ 2 ร่วมทำและพัฒนำ (development and activities)
ขั้นที่ 3 ร่วมปฏิบัติ (do)
ขั้นที่ 4 ร่วมนิเทศติดตำม (supervision)
ขัน้ ที่ 5 ร่วมประเมินและสรุปผล (reflections and conclusions)
ขั้นที่ 6 ร่วมชื่นชมและเผยแพร่ (appreciation and dissemination)
2.2 ระดับโรงเรียน ดำเนินตำมรูปแบบกำรนิเทศแบบเสริมพลัง เป็น 5 ขั้น
ขั้นที่ 1 ร่วมวำงแผน (planning)
ขั้นที่ 2 ร่วมทำและพัฒนำ (development and activities)
ขั้นที่ 3 ร่วมปฏิบัติ (do)
ขั้นที่ 4 ร่วมนิเทศติดตำม (supervision)
ขั้นที่ 5 ร่วมประเมินและสรุปผล (reflections and conclusions)
2.3 ระดับห้องเรียน ดำเนินตำมรูปแบบกำรนิเทศแบบเสริมพลัง เป็น 5 ขั้น
เป็นกำรนำขั้นที่ 4 ร่วมนิเทศติดตำม (supervision) มำดำเนินกำร เพื่อให้สอดคล้องกับสภำพ
บริบทของกำรจัดกำรเรียนกำรสอนของครู เป็น 7 ขั้นตอนย่อย เดือนละ 1 ครั้ง รวม 4 ครั้ง ดังนี้
2.3.1 กำรวำงแผน (Planning)
2.3.2 กำรให้ควำมรู้ก่อนดำเนินกำรนิเทศ (Informing)
2.3.3 กำรดำเนินกำรนิเทศ (Doing)
2.3.4 กำรสร้ำงเสริมขวัญกำลังใจแก่ผู้ปฏิบัติงำนนิเทศ (Reinforcing)
2.3.5 กำรประเมินผลกำรนิเทศ (Evaluating)
2.3.6 กำรสะท้อนผล (Reflection)
2.3.7 ปรับปรับแก้ไข (improve)
4.2 กิจกรรมดาเนินการ
กิจกรรมที่ 1 ศึกษำหำข้อมูลเพื่อวำงแผนกำรดำเนินกำรพัฒนำรูปแบบและควำมต้องกำรของ
ผู้รับกำรนิเทศ มีขั้นตอน ดังนี้
ศึกษำวิเครำะห์ผลกำรทดสอบ (O-NET) ปีกำรศึกษำ 2562 ระดับ ม.ต้น ทั้ง 35 โรงเรียน
1. ศึกษำผลกำรประเมินคุณภำพกำรศึกษำภำยใน ปีกำรศึกษำ 2562 ทั้ง 35 โรงเรียน ด้ำน
คุณภำพผู้เรียน ด้ำนครูผู้สอน และด้ำนกำรบริหำรจัดกำร
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35 โรงเรียน

2. สำรวจควำมต้องกำรในกำรส่งเสริมสนับสนุนกำรนิเทศกำรศึกษำของโรงเรียนในสังกัดทั้ง

3. ศึกษำวิเครำะห์ผลกำรนิ เทศ ติดตำม และประเมินผลกำรจั ดกำรศึกษำของโรงเรียน ปี
กำรศึกษำ 2562
4. วิเครำะห์ สรุปผล วำงกรอบกำรดำเนินกำรพัฒนำรูปแบบกำรนิเทศกำรศึกษำตำมเป้ำหมำย
ที่กำหนด
5. จัดทำคู่มือ กำรนิเทศแบบเสริมพลัง สำหรับโรงเรียน และครูผู้สอนภำษำไทย โรงเรียนใน
สังกัด สพม. 26
กิจกรรมที่ 2 วำงแผนกำรพัฒนำรูปแบบกำรนิเทศแบบเสริมพลัง ดำเนินกำรตำมขั้นตอน ดังนี้
1. ประชุมเชิงปฏิบัติกำรครูผู้สอนกลุ่มสำระกำรเรียนรู้ภำษำไทย ทั้ง 9 โรงเรียน รวม 100 คน
เพื่อวำงแผนร่วมกันในกำรนิเทศแบบเสริมพลัง ระดับโรงเรียน และระดับห้องเรียน จำนวน 1 วัน ณ ห้อง
ประชุมพระเทพสิทธำจำรย์ สพม.26
2. ครูผู้สอนนำกระบวนกำรที่ได้รับกำรพัฒนำสู่ห้องเรียน
3. นิเทศ ติดตำม และให้ควำมช่วยเหลือครูผู้สอนในกำรจัดกำรเรียนกำรสอนภำษำไทย ระดับ
มัธยมศึกษำตอนต้น ตำมแผนที่ได้กำหนดร่วมกัน
4. ประชุมเชิงปฏิบัติกำรสะท้อนคิดกำรดำเนินกำรตำมแผนที่กำหนด
กิจกรรมที่ 3 พัฒนำนวัตกรรม และเพิ่มศักยภำพครูผู้สอน เพื่อส่งเสริม สนับสนุนในกำรจัดกำร
เรียนกำรสอนให้ครู ดังนี้
กิจกรรมที่ 4 กำรนิเทศ ติดตำม และประเมินผลกำรจัดกำร แยกเป็น 3 ระดับประกอบด้วย
1. ระบบเขตพื้นที่กำรศึกษำ โดยกำรประชุงเชิงปฏิบัติกำร เพื่อสะท้อนผลกำรดำเนินกำรพัฒนำ
ตำมรู ปแบบกำรนิเทศแบบเสริ มพลั ง ภำคเรียนละ1 ครั้ง ปีกำรศึกษำละ 2 ครั้ง ผู้ เข้ำร่วม คือ เจ้ำของ
โครงกำร ผู้บริหำรระดับเขต ผู้บริหำรระดับโรงเรียน และศึกษำนิเทศก์
2. ระดับโรงเรียน ประชุมเชิงปฏิบัติกำร เพื่อสะท้อนผลกำรดำเนินกำรตำมรูปแบบกำรนิเทศแบบ
เสริมพลัง ระยะกำรทอลอง จำนวน 9 โรงเรียน เดือนละ 1 ครั้ง ประกอบด้วย เจ้ำของโครงกำร ผู้บริหำร
โรงเรียน รองผู้บริหำรโรงเรียน ครูผู้สอนภำษำไทย และผู้นิเทศระดับโรงเรียนเข้ำเยี่ยมนิเทศ ติดตำม และกำร
ช่วยเหลือครูในกำรจัดกำรเรียนกำรสอนตำมปฏิบัติที่โรงเรียนได้กำหนดร่วมกับครูผู้สอน พร้อมสะท้อนผล
เมื่อกำรจัดกำรเรียนกำรสอนจบในแต่ละชั่วโมง ระยะขยำยผลจัดให้มีกำรแลกเปลี่ยนเรียนรู้ หรือสะท้อนผล
ตำมควำมเหมำะสมและจำเป็นตำมแผนที่กำหนดร่วมกัน
3. ระดับห้องเรียน ผู้นิเทศเข้ำเยี่ยมห้องเรียนเต็มชั่วโมงกำรจัดกำรเรียนกำรสอนภำษำไทยระดับ
มัธยมศึกษำตอนต้น (ตำมตำรำงกำรจัดกำรเรียนกำรสอนของโรงเรียน) และมีกำรแลกเปลี่ยนเรียนรู้หรือ
สะท้อนผลเมื่อสิ้นชั่วโมงกำรสอนเพื่อให้กำรจัดกำรเรียนกำรมีประสิทธิภำพยิ่ง ๆ ขึ้นไป ระยะขยำยผลจัดให้
มีกำรแลกเปลี่ยนเรียนรู้ หรือสะท้อนผลตำมควำมเหมำะสมและจำเป็นตำมแผนที่กำหนดร่วมกัน
กิจกรรมที่ 5 สรุป รำยงำนผล
1. พัฒนำเครื่องในกำรจัดเก็บข้อมูลตำมวัตถุประสงค์ และเป้ำหมำยตำมโครงกำร
2. จัดเก็บข้อมูลกำรดำเนินกำรตำมตำมวัตถุประสงค์ และเป้ำหมำยตำมโครงกำร
3. สังเครำะห์ วิเครำะห์ สรุปรำยงำนผลกำรดำเนินกำร ทุกปีกำรศึกษำ
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5. การวิเคราะห์ความเสี่ยงของโครงการ
ปัจจัยความเสี่ยง
1. กำรจัดกิจกรรมไม่เป็นไปตำมระยะเวลำที่กำหนดเนื่องจำกงบประมำณล่ำช้ำ
2. บำงโรงเรียนมีครูไม่ครบตำมระดับชั้น กลุ่มสำระกำรเรียนรู้
3. ผู้ปฏิบัติงำนมีภำรกิจทับซ้อนทำให้ไม่สำมำรถดำเนินโครงกำร/กิจกรรมไม่เป็นไปตำมปฏิทิน
แนวทางการบริหารความเสี่ยง
1. ยืดหยุ่นกำรกำหนดกำรจัดกิจกรรมตำมงบประมำณตำมควำมเหมำะสม
2. กรณี ครูผู้ส อนไม่ครบชั้นหรือไม่มีครูผู้ส อนกลุ่มสำระกำรเรียนรู้ภ ำษำไทย เพิ่มศักยภำพ
ด้ำ นควำมรู้ ควำมเข้ำ ใจในกำรจัด กำรเรีย นกำรสอน และมีค วำมยืด หยุ่น ในกำรจัด กำรเรีย นกำร
สอนให้ใช้ใบกิจ กรรมในกำรช่วยสอนตำมเนื้อหำหรือกำรแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร ะดับ ห้องเรียนให้มำก
ขึ้น
3. จัด ทำตำรำงกำรปฏิบัติง ำนให้มีค วำมชัด เจนตลอดปีร ะยะตำมโครงกำรกำหนด และ
ดำเนินกำรยืดหยุ่นตำมภำรกิจ
6. ระยะเวลาและสถานที่ดาเนินการ
กำรพัฒนำรูปแบบกำรนิเทศแบบเสริมพลัง เพื่อพัฒนำสมรรถนะกำรจัดกำรเรียนรู้ของครูภำษำไทย
ระดับมัธยมศึกษำตอนต้น ปีกำรศึกษำ 2563 - 2565
7. งบประมาณ
งบประมำณ จำนวน 20,000 บำท และขออนุมัติถั่วจ่ำยได้ทุกรำยกำรตำมควำมจำเป็นและเหมำะสม
ลาดับ
วัน เดือน ปี /
กิจกรรม
จานวนเงิน
ที่
สถานที่
1
2

3
4

5

200

กิจกรรมที่ 1 ศึกษำหำข้อมูลเพื่อวำงแผนกำร
ดำเนินกำรพัฒนำรูปแบบและควำมต้องกำรของผู้รับ
กำรนิเทศ มีขั้นตอน
กิจกรรมที่ 2 สำรวจควำมต้อง และควำมสมัครใจใน
กำรพัฒนำสมรรถนะกำรจัดกำรเรียนรู้ภำษำไทย
โรงเรียนในสังกัด ตำมเป้ำหมำย จำนวน 9 โรงเรียน
สร้ำงควำมเข้ำใจ และข้อตกลงร่วมกัน
กิจกรรมที่ 3 พัฒนำนวัตกรรม และเพิ่มศักยภำพ
ครูผสู้ อน เพื่อส่งเสริม สนับสนุนในกำรจัดกำรเรียนกำร
สอนให้ครู
กิจกรรมที่ 4 นิเทศ ติดตำม และให้ควำมช่วยเหลือครู
โดยกำรเข้ำเยีย่ มชั้นเรียนเต็มเวลำ เดือนละ 1 ครั้ง ต่อ
ครูผสู้ อน 1 คน รวมทั้งสิ้น 9 โรงเรียน จำนวน 31 คน
ช่วง
กิจกรรมที่ 5 เปิดชั้นเรียน (Open Class) ครูผู้เรียน
ภำษำไทยระดับมัธยมศึกษำตอนต้น ทั้ง 9 โรงเรียน
ถ่ำยทำวีดีโอ (สำหรับครูที่มีนวัตกรรมกำรสอนที่เป็น
เลิศ) เพื่อเป็นสื่อกำรจัดกำรเรียนรูส้ ำหรับครูภำษำไทย
ภำษำไทยระดับมัธยมศึกษำตอนต้นโรงเรียนในสังกัด
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มกรำคม 2564

ตุลำคม 2563
มกรำคม 2564

ไม่ใช้งบประมำณ

ไม่ใช้งบประมำณ
ไม่ได้ใช้
งบประมำณ

เดือน ธันวำคม
2563 - มีนำคม
2564

ใช้งบนิเทศ
ติดตำม

มีนำคม 2564

20,000 บำท
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ต่อ
ลาดับที่

6

กิจกรรม
หมำยเหตุ กำรเยี่ยมห้องเรียนครั้งที่ 4 ก่อนกำรสอบ
ปลำยภำคและกำรปิดภำคเรียน
- ค่ำใช้จ่ำยในกำรถ่ำนทำวีดีโอ 9 โรงเรียนถั่วจ่ำย

กิจกรรมที่ 6
- จัดเก็บข้อมูลกำรดำเนินกำรตำมตำม
วัตถุประสงค์ และเป้ำหมำยตำมโครงกำร
- สังเครำะห์ วิเครำะห์ สรุปรำยงำนผลกำร
ดำเนินกำร ทุกปีกำรศึกษำ

วัน เดือน ปี /
สถานที่

จานวนเงิน

เมษำยน

รวมทั้งสิ้น

20,000.00

8. การวิเคราะห์ความเสี่ยงของโครงการ
ปัจจัยความเสี่ยง
1. กำรจัดกิจกรรมไม่เป็นไปตำมระยะเวลำที่กำหนดเนื่องจำกงบประมำณล่ำช้ำ
2. บำงโรงเรียนมีครูไม่ครบตำมระดับชั้น กลุ่มสำระกำรเรียนรู้
3. ผู้ปฏิบัติงำนมีภำรกิจทับซ้อนทำให้ไม่สำมำรถดำเนินโครงกำร/กิจกรรมไม่เป็นไปตำมปฏิทิน
แนวทางการบริหารความเสี่ยง
1. ยืดหยุ่นกำรกำหนดกำรจัดกิจกรรมตำมงบประมำณตำมควำมเหมำะสม
2. กรณี ครูผู้สอนไม่ครบชั้นหรือไม่มีครูผู้สอนกลุ่มสำระกำรเรียนรู้ภำษำไทย เพิ่มศักยภำพด้ำน
ควำมรู้ ควำมเข้ำใจในกำรจัดกำรเรียนกำรสอน และมีควำมยืดหยุ่นในกำรจัดกำรเรียนกำรสอนให้ใช้ใบ
กิจกรรมในกำรช่วยสอนตำมเนื้อหำหรือกำรแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระดับห้องเรียนให้มำกขึ้น
3. จัดทำตำรำงกำรปฏิบัติงำนให้มีควำมชัดเจนตลอดปีระยะตำมโครงกำรกำหนด และดำเนินกำร
ยืดหยุ่นตำมภำรกิจ
9. ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย
9.1 ครู ผู้ ส อนกลุ่ ม สำระกำรเรี ย นรู้ ภ ำษำไทย ระดั บ มั ธ ยมศึ ก ษำตอนต้ น โรงเรี ย นในสั ง กั ด
สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต 26 ได้รับกำรพัฒนำสมรรถนะกำรจัดกำรเรียนกำรสอน
ด้ำนควำมรู้ ควำมเข้ำใจ ด้ำนทักษะในกำรจัดกำรเรียนรู้ภำษำไทย ได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ
9.2 นักเรียนระดับมัธยมศึกษำตอนต้น ในสังกัดสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต 26
ได้รับกำรพัฒนำคุณภำพ และมีผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียนที่เพิ่มขึ้น ปีกำรศึกษำ 2560,2561 และ 2562
9.3 ผู้ปกครอง และชุมชนมีควำมพึงพอใจ มีควำมศรัทธำ ควำมเชื่อมั่นต่อกำรพัฒนำคุณภำพ
กำรศึกษำของโรงเรียน และสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต 26
9.4 โรงเรียนได้รับควำมเชื่อมั่น ควำมศรัทธำ ในกำรจัดกำรศึกษำเพื่อคุณภำพของผู้เรียน
9.5 โรงเรียนมีระบบกำรนิเทศ ติดตำมภำยในที่เป็นระบบ ครูได้รับควำมช่วยเหลือในกำรจัดกำร
เรียนกำรสอน

แผนปฏิบัติการ ประจำ�ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

201

202

9.6 สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำมีระบบกำรนิเทศ ติดตำม และให้ควำมช่วยเหลือครูผู้สอนที่
ชัดเจนและมีประสิทธิภำพ
ตัวชี้วัด
1. รูปแบบกำรนิเทศแบบเสริมพลัง เพื่อพัฒนำสมรรถนะกำรจัดกำรเรียนรู้ของครู
ภำษำไทย ที่มีประสิทธิภำพ
2. ครูผู้สอนภำษำไทยมีรูปแบบกำรจัดกำรเรียนกำรสอนที่หลำกหลำยรูปแบบและ
มีประสิทธิภำพ
3. ครูผู้สอนภำษำไทยมีกำรวัดและประเมินผลนักเรียนที่สอดคล้องกับสภำพจริง
4. ครูได้รับกำรพัฒนำตนเองในกำรจัดกำรเรียนกำรสอนและนวัตกรรมกำรจัดกำร
เรียนกำรสอนที่สอดคล้องกับสภำพปัญหำควำมต้องกำรของผู้เรียน
5. ครูมีคุณภำพตำมสมรรถนะกำรจัดกำรเรียนกำรสอนตำมวิชำชีพครูอย่ำงมี
ประสิทธิภำพ
6. นักเรียนมีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ตำมหลักสูตรสถำนศึกษำกำหนด
7. นักเรียนมีสมรรถนะตำมหลักสูตรสถำนศึกษำกำหนด
8. นักเรียนได้รับกำรส่งเสริมพัฒนำทักษะกระบวนกำรคิดวิเครำะห์และเขียนสื่อ
ควำมได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ ตำมแนวทำงประเมินผลนักเรียนร่วมกับนำนำชำติ
(PISA)
9. นักเรียนมีผลกำรเรียนที่เพิ่มขึ้น
10. ครูมีควำมพึงพอใจต่อรูปแบบกำรนิเทศแบบเสริมพลัง
11. ผู้ปกครอง ชุมชน และผู้เกี่ยวข้องในกำรพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำมีควำมพึง
พอใจต่อรูปแบบกำรนิเทศแบบเสริมพลัง

ค่าเป้าหมาย
ร้อยละ 95
ร้อยละ 95
ร้อยละ 95
ร้อยละ 95
ร้อยละ 95
ร้อยละ 100
ร้อยละ 100
ร้อยละ 95
ร้อยละ 95
ร้อยละ 100
ร้อยละ 100

10. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
10.1 สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต 26 มีรูปแบบกำรนิเทศแบบเสริมพลั ง เพื่อ
พัฒนำสมรรถนะกำรจัดกำรเรียนรู้ของครูภำษำไทย ที่มีประสิทธิภำพ
10.2 ครูผู้สอนภำษำไทยมีรูปแบบกำรจัดกำรเรียนกำรสอนที่หลำกหลำยรูปแบบและมีประสิทธิภำพ
และมีกำรวัดและประเมินผลนักเรียนที่สอดคล้องกับสภำพจริง
10.3 ครูผู้สอนภำษำไทยได้รับกำรพัฒนำตนเองในกำรจัดกำรเรียนกำรสอนและนวัตกรรมกำรจัดกำร
เรียนกำรสอนที่สอดคล้องกับสภำพปัญหำควำมต้องกำรของผู้เรียน
10.4 ครูผู้สอนภำษำไทยมีคุณภำพตำมสมรรถนะกำรจัดกำรเรียนกำรสอนตำมวิชำชีพครูอย่ำงมี
ประสิทธิภำพ
10.5 นักเรียนได้รับกำรพัฒนำคุณลักษณะที่พึงประสงค์ตำมหลักสูตรสถำนศึกษำกำหนด
10.6 นักเรียนได้รับกำรพัฒนำสมรรถนะตำมหลักสูตรสถำนศึกษำกำหนด
10.7 นักเรียนได้รับกำรส่งเสริมพัฒนำทักษะกระบวนกำรคิดวิเครำะห์และเขียนสื่อควำมได้อย่ำงมี
ประสิทธิภำพ ตำมแนวทำงประเมินผลนักเรียนร่วมกับนำนำชำติ (PISA)
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10.8 นักเรียนมีผลกำรเรียนที่เพิ่มขึ้นตำมเป้ำหมำยที่โรงเรียนกำหนด
10.9 ครูผู้สอนภำษำไทยมีควำมพึงพอใจต่อรูปแบบกำรนิเทศแบบเสริมพลัง
10.10 ผู้ปกครอง ชุมชน และผู้เกี่ยวข้องในกำรพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำมีควำมพึงพอใจ รูปแบบ
การนิเทศแบบเสริมพลัง
**************************
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โครงการ

ส่งเสริมควำมเข้มแข็งและพัฒนำคุณภำพระบบกำรประกันคุณภำพภำยใน
สถำนศึกษำเพื่อเตรียมควำมพร้อมรับกำรประเมินคุณภำพภำยนอก
ปีงบประมำณ 2564
ยุทธศาสตร์ชาติ แผนงาน
ด้ำนกำรพัฒนำและสร้ำงเสริมศักยภำพทรัพยำกรมนุษย์
แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ กำรพัฒนำกำรเรียนรู้
แผนการปฏิรูปประเทศ
ด้ำนกำรศึกษำ
นโยบาย สพฐ.
ด้ำนประสิทธิภำพ
จุดเน้น สพม.26
ข้อที่ 15 กำรสร้ำงควำมเข้มแข็งด้ำนกำรประกันคุณภำยในของ
สถำนศึกษำ
กลุ่มที่รับผิดชอบ
กลุ่มนิเทศ ติดตำม และประเมินผลกำรจัดกำรศึกษำ
ผู้รับผิดชอบ
ว่ำที่ร.ท.สุเขตร์ ศรีบุญเรือง, นำงสำวธนำภำ บุญครอบ,นำงมิ่งขวัญ
หนองขุ่นสำร
ระยะเวลาที่ดาเนินการ 1 ตุลำคม 2563 – 30 กันยำยน 2564
……………………………………………………………………………………………………………………………………………
1. หลักการและเหตุผล
กำรพั ฒ นำประเทศให้ เ จริ ญ ก้ ำ วหน้ ำ สำมำรถเข้ ำ สู่ ก ำรแข่ ง ขั น ในเวที โ ลก จ ำเป็ น ต้ อ งมี
กระบวนกำรจั ดกำรศึกษำของประเทศให้ มีมำตรฐำนทั้งในระดับ ประเทศ และสำมำรถเทียบเคียง
สมรรถนะได้กับมำตรฐำนนำนำชำติ กำรประกันคุณภำพจึงเป็นกระบวนกำรที่สำคัญยิ่ง เป็นกิจกรรม
หนึ่ ง ที่ ส ถำนศึ ก ษำต้ อ งด ำเนิ น กำรควบคู่ ไ ปกั บ กำรบริห ำรสถำนศึ ก ษำ เพรำะกำรประกั น คุ ณภำพ
(Quality Assurance) เป็นกำรดำเนินกำรของสถำนศึกษำ เพื่อให้หลักประกันกับภำคประชำสังคมว่ำ
ผลผลิ ตที่เกิดขึ้น คือ คุณภำพของผู้ เรี ย นจะมีคุณภำพเป็นไปตำมเป้ำหมำยของหลั กสู ตรมำตรฐำน
กำรศึกษำของชำติ และสอดคล้องกับเจตนำรมณ์ของพระรำชบัญญัติกำรศึกษำแห่งชำติ
พระรำชบัญญัติกำรศึ กษำแห่ งชำติ พ.ศ.2542 แก้ไขเพิ่มเติม(ฉบับที่ 2) พ.ศ.2545 ได้กำหนด
จุดมุ่งหมำยและหลักกำรของกำรจัดกำรศึกษำที่มุ่งเน้นคุณภำพและมำตรฐำน โดยกำหนดรำยละเอียดไว้
ในหมวด 6 มำตรฐำนและกำรประกันคุณภำพกำรศึกษำ ซึ่งประกอบด้วย 1.ระบบกำรประกันคุณภำพ
ภำยใน 2.ระบบกำรประกันคุณภำพกำรศึกษำภำยนอก มำตรำ 9 (3) ได้กำหนดกำรจัดระบบโครงสร้ำง
และกระบวนกำรจัดกำรศึกษำ ให้ยึดหลักที่สำคัญข้อหนึ่ง คือ มีกำรกำหนดมำตรฐำนกำรศึกษำ และ
จัดระบบประกันคุณภำพกำรศึกษำทุกระดับและประเภทกำรศึกษำ โดยมำตรำ 31 ให้กระทรวงมีอำนำจ
หน้ำที่กำกับดูและกำรศึกษำทุกระดับชั้นและทุกประเภท กำหนดนโยบำย แผนและมำตรฐำนกำรศึกษำ
และมำตรำ 48 ให้หน่วยงำนต้นสังกัดและสถำนศึกษำจัดให้มีระบบประกันคุณภำพภำยในสถำนศึกษำ
และให้ถือว่ำกำรประกันคุณภำพภำยในเป็นส่วนหนึ่งของกำรบริหำรกำรศึกษำที่ต้องดำเนินกำรอย่ำง
ต่อเนื่อง โดยมีกำรจัดทำรำยงำนประจ ำปีเ สนอต่อหน่วยงำนต้นสังกัด หน่วยงำนที่ที่เกี่ยวข้อง และ
เปิดเผยต่อสำธำรณชน เพื่อนำไปสู่กำรพัฒนำคุณภำพมำตรฐำนกำรศึกษำ และเพื่อรองรับกำรประกัน
คุณภำพภำยนอกกำรประกันคุณภำพกำรศึกษำเป็นกลไกสำคัญประกำรหนึ่งที่สำมำรถขับเคลื่อนกำร
พั ฒ นำคุ ณ ภำพกำรศึ ก ษำให้ ด ำเนิ น ไปอย่ ำ งต่ อ เนื่ อ งปฏิ บั ติ ง ำนได้ อ ย่ ำ งเป็ น ระบบ มี คุ ณ ภำพตำม
มำตรฐำนนั กเรี ย นที่จ บกำรศึ ก ษำจำกสถำนศึ ก ษำทุ กแห่ ง มี ควำมรู้ ควำมสำมำรถ มีทักษะ และมี
คุณลักษณะที่พึงประสงค์ตำมที่หลักสูตรสถำนศึกษำกำหนด ซึ่งสอดคล้องกับหลักกำรปฏิรูปกำรศึกษำ
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ในทศวรรษที่สองตำมเจตนำรมณ์ของพระรำชบัญญัติกำรศึกษำแห่งชำติโดยเฉพำะในหมวดที่ว่ำด้วยกำร
ประกันคุณภำพกำรศึกษำได้กำหนดกรอบแนวทำงกำรปรับปรุงกำรศึกษำไว้ 4 ประกำร คือ กำรพัฒนำ
คุณภำพคนไทยยุคใหม่ กำรพัฒนำคุณภำพครูยุคใหม่ กำรพัฒนำคุณภำพสถำนศึกษำและแหล่งเรียนรู้
ยุคใหม่ และกำรพัฒนำคุณภำพกำรบริหำรจัดกำรใหม่ และกระทรวงศึกษำได้มีกำรประกำศใช้มำตรฐำน
กำรศึกษำขั้นพื้นฐำนเพื่อกำรประกันคุณภำพภำยในของสถำนศึกษำ ระดับกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน พ.ศ.
2561 มีจำนวน 3 มำตรฐำน ได้แก่ มำตรฐำนที่ 1 คุณภำพของผู้เรียน 1.1 ผลสัมฤทธิ์ทำงวิชำกำรของ
ผู้เรียน 1.2 คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน มำตรฐำนที่ 2 กระบวนกำรบริหำรและกำรจัดกำร
มำตรฐำนที่ 3 กระบวนกำรจัดกำรเรียนกำรสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญกำรประกันคุณภำพกำรศึกษำ
พ.ศ. 2561 เมื่อวันที่ 20 กุมภำพันธ์ 2561 ข้อ 3 ให้สถำนศึกษำแต่ละแห่งจัดให้มีระบบกำรประกัน
คุณภำพกำรศึกษำภำยในสถำนศึกษำ โดยกำหนดมำตรฐำนกำรศึกษำของสถำนศึกษำพร้อมจัด ทำ
แผนพัฒนำกำรจัดกำรศึกษำที่มุ่งพัฒนำตำมมำตรฐำนของสถำนศึกษำ มีกำรประเมินผลและตรวจสอบ
คุณภำพกำรศึกษำ และจั ดส่ งรำยงำนผลกำรประเมินตนเองให้ แ ก่ห น่ว ยงำนต้นสั งกัด ที่ก ำกั บ ดู แ ล
สถำนศึกษำเป็นประจำทุกปี
ด้ว ยเหตุผ ลดังกล่ ำว ส ำนั กงำนเขตพื้ นที่กำรศึกษำมัธ ยมศึกษำมีบทบำทหน้ำ ที่ส ำคัญในกำร
ส่งเสริมพัฒนำกำรศึกษำให้มีคุณภำพ สถำนศึกษำทุกแห่งมีระบบกำรประกันคุณภำพในที่เข้มแข็ง จึงได้
จัดทำโครงกำร ส่งเสริมควำมเข้มแข็งและพัฒนำคุณภำพระบบกำรประกันคุณภำพภำยในสถำนศึกษำ
เพื่อเตรียมควำมพร้อมรับกำรประเมินคุณภำพภำยนอกต่อไป
2. วัตถุประสงค์
2.1 เพื่อส่งเสริมควำมเข้มแข็งของระบบกำรประกันคุณภำพภำยในของสถำนศึกษำ
2.2 เพื่อยกระดับคุณภำพกำรศึกษำของสถำนศึกษำ
2.3 เพื่อตรวจสอบ ติดตำม และเตรียมควำมพร้อมในกำรรับกำรประเมินภำยนอกรอบจำก สมศ.
3. เป้าหมายการดาเนินโครงการ
3.1 เป้ำหมำยเชิงปริมำณ
3.1.1 สถำนศึกษำในสังกัด สพม.26 ทั้ง 35 โรงเรียน
3.1.2 ศึกษำนิเทศก์ สพม.26 จำนวน 15 คน
3.2 เป้าหมายเชิงคุณภาพ
3.2.1 ผู้เรียนได้รับกำรพัฒนำศักยภำพตำมหลักสูตร และมีคุณลักษณะที่พึงประสงค์
3.2.2 บุคลำกรในสถำนศึกษำและผู้รับผิ ดชอบงำนประกันคุณภำพภำยในมีควำมรู้ ควำม
เข้ำใจในบทบำทงำนที่รับผิดชอบ
3.2.1 สถำนศึกษำมีระบบกำรประกันคุณภำพภำยในที่เข้มแข็ง
3.2.3 สถำนศึกษำมีระบบสำรสนเทศที่เป็นระบบง่ำยต่อกำรนำมำประกอบกำรพัฒนำคุณภำพ
3.2.4 สถำนศึกษำมีควำมรู้ควำมเข้ำใจในกำรเตรียมพร้อมรับกำรประเมินภำยนอกอย่ำงมี
ประสิทธิภำพ และมีผลกำรประเมินในระดับดีขึ้น
3.2.5 ผู้รับบริกำรมีควำมพึงพอใจต่อกำรพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำของสถำนศึกษำ
2.2.6 ส ำนั กงำนเขตพื้น ที่ก ำรศึก ษำมีข้ อ มูล สำรสนเทศ มีระบบกำรกำกับ ติดตำม และ
ประเมินผลอย่ำงเป็นระบบในกำรขับเคลื่อนคุณภำพ
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4. วิธีการดาเนินงาน (PDCA)
กิจกรรมที่ 1 ส่งเสริมควำมเข้มแข็งของระบบกำรประกันคุณภำพภำยในของสถำนศึกษำ ดังนี้
1.1 วิเครำะห์ และกำหนดเป้ำหมำย วำงแผนกำรดำเนินงำน
1.2 แต่งตั้งคณะกรรมกำรดำเนินงำน /แจ้งสถำนศึกษำและผู้เกี่ยวข้อง
1.3 ศึกษำ วิเครำะห์ สังเครำะห์ รูปแบบกำรเขียนรำยงำนผลกำรประเมินตนเองของสถำนศึ กษำ
(SAR) เพื่อเป็นแนวทำงที่ถูกต้องชัดเจน แก่สถำนศึกษำ
1.4 สร้ำงควำมตระหนั กรู้ให้กับผู้มีส่ วนเกี่ยวข้องทั้งผู้ ปฏิบัติงำนในระดับเขตพื้นที่กำรศึกษำและ
ผู้ปฏิบัติงำนในระดับสถำนศึกษำ โดยกำรประชุมเชิงปฏิบัติกำรผู้รับผิดชอบงำนประกันคุณภำพกำรศึกษำ
พัฒนำระบบกำรประกันคุณภำพภำยในสถำนศึกษำเพื่อเตรียมควำมพร้อมรับกำรประเมินภำยนอก
1.5 ศึกษำดู งำนแลกเปลี่ ยนเรี ยนรู้ ระบบงำนประกั นคุ ณภำพกำรศึ กษำ ณ โรงเรียนที่ มี ผลกำร
ดำเนินงำนดีเด่น มีพัฒนำกำรที่ต่อเนื่อง มีแบบอย่ำงที่ดีหรือมีนวัตกรรมเผยแพร่ และมีผลกำรประเมินจำก
สมศ.ในระดับดีเยี่ยม
1.6 สรุป รำยงำนผล
กิจกรรมที่ 2 กากับ นิเทศ ติดตาม ตรวจสอบและประเมินผล ดังนี้
2.1 ประชุมชี้แจง วำงแผน กำหนดเป้ำหมำย
2.2 กำกับ นิเทศ ติดตำม ตรวจสอบและประเมินผล
2.3 สรุปผล – รำยงำนผลกำรดำเนินโครงกำร
5. ระยะเวลาและสถานที่ดาเนินการ
ระหว่ำงช่วงเดือน ตุลำคม 2563 – กันยำยน 2564
6. งบประมาณ
งบประมำณ จำนวน 35,000 บำท โดยขออนุมัติถั่วจ่ำยได้ตำมควำมเหมำะสมและจำเป็นใน
กำรดำเนินโครงกำร
ที่
กิจกรรม
งบประมาณ
กิจกรรมที่ 1 ส่งเสริมควำมเข้มแข็งของระบบกำรประกันคุณภำพ
1
กำรศึกษำทั้งภำยในและภำยนอก

2

เป้ำหมำย จำนวน 35 โรงเรียน
1.1 วิเครำะห์ และกำหนดเป้ำหมำย วำงแผนกำรดำเนินงำน
1.2 แต่งตั้งคณะกรรมกำรดำเนินงำน /แจ้งสถำนศึกษำและผู้เกี่ยวข้อง
1.3 ศึกษำ วิเครำะห์ สังเครำะห์ รูปแบบกำรเขียน SAR
1.4 ประชุมเชิงปฏิบัติกำรผู้รับผิดชอบงำนประกันคุณภำพกำรศึกษำ
1.5 ศึกษำดูงำน ณ โรงเรียนต้นแบบที่มีผลกำรดำเนินงำนดีเด่น
1.6 สรุป รำยงำนผล
กิจกรรมที่ 2 กำกับ นิเทศ ติดตำม ตรวจสอบและประเมินผล
2.1 ประชุมชี้แจง วำงแผน
2.2 กำกับ นิเทศติดตำม ตรวจสอบและประเมินผล
2.3 สรุปผล – รำยงำนผลกำรดำเนินโครงกำร

รวมทั้งสิ้น
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7. การวิเคราะห์ความเสี่ยงของโครงการ
7.1 ปัจจัยควำมเสี่ยง
7.1.1 กำรบริหำรจัดกำรอย่ำงเป็นระบบ และกำรมีส่วนร่วม
7.1.2 งบประมำณได้รับกำรจัดสรรและกำรอนุมัติไม่เป็นไปตำมเป้ำหมำยและกำหนดเวลำ
7.1.3 กำรบริหำรระบบสำรสนเทศสู่กำรพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำ
7.1.4 ครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำอื่นยังไม่เข้ำใจขำดควำมตระหนักรู้ ยังถือว่ำงำนประกัน
คุณภำพกำรศึกษำเป็นภำระเพิ่มเติมจำกกำรปฏิบัติงำนตำมปกติ
7.1.5 กำรพัฒนำส่งเสริมระบบกำรประกันคุณภำพภำยในให้เป็นส่วนหนึ่งในกำรบริหำรจัดกำรที่
เป็นระบบและกำรทำงำนของบุคลำกรทุกคน
7.1.6 กำรสร้ำงทีมงำนให้ตระหนัก มีควำมรู้ ควำมเข้ำใจ ในกรอบภำระงำนที่แท้จริง
7.2 แนวทำงกำรบริหำรควำมเสี่ยง
7.1.1 วำงแผน ควบคุม กำรบริหำรจัดกำรอย่ำงเป็นระบบ และกำรมีส่วนร่วม
7.1.2 ยืดหยุ่นกำหนดกำรจัดกิจกรรมให้มีควำมเหมำะสมตำมกรอบของงบประมำณและเวลำ
7.1.3 สร้ำงควำมตระหนักรู้และควำมเข้ำใจให้เกิดกับบุคลำกรทุกคน ลดภำระงำนที่ซ้ำซ้อน
ร่วมคิด ร่วมทำ ร่วมพัฒนำและแก้ไขปัญหำกำรปฏิบัติงำนให้เกิดประสิทธิภำพอย่ำงต่อเนื่อง
8. ตัวชี้วัดความสาเร็จ
ตัวชี้วัด
1. ผู้บริหำรมีระบบกำรบริหำรจัดกำรที่เข้มแข็ง
2. ครูจัดกำรเรียนกำรสอนตำมมำตรฐำนและสมรรถนะ
3. นักเรียนได้รับกำรพัฒนำศักยภำพตำมหลักสูตร และมีคุณลักษณะที่พึง
ประสงค์
4. สถำนศึกษำมีระบบสำรสนเทศที่นำสู่กำรยกระดับคุณภำพกำรศึกษำ
5. สถำนศึกษำได้รับกำรยกระดับคุณภำพกำรศึกษำ
6. สถำนศึกษำมีควำมพร้อมรับกำรประเมินภำยนอก

ค่ำเป้ำหมำย
ร้อยละ 95
ร้อยละ 95
ร้อยละ 95
ร้อยละ 95
ร้อยละ 95
ร้อยละ 98

9. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
9.1 ผู้ รั บ ผิ ด ชอบงำนประกั น คุ ณ ภำพภำยในของสถำนศึ ก ษำมี ค วำมรู้ ควำมเข้ ำ ใจในงำนที่
รับผิดชอบ
9.2 สถำนศึกษำมีระบบสำรสนเทศที่เป็นระบบง่ำยต่อกำรนำมำประกอบกำรพัฒนำคุณภำพ
9.3 สถำนศึกษำมีร ะบบกำรประกันคุณภำพภำยในที่เข้มแข็ง พร้อมรับกำรประเมิน คุณภำพ
ภำยนอก
9.4 ผู้เรียนได้รับกำรพัฒนำศักยภำพตำมหลักสูตร และมีคุณลักษณะที่พึงประสงค์
9.5 ผู้รับบริกำรมีควำมพึงพอใจต่อกำรพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำของสถำนศึกษำ
**************************
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โครงการ

พัฒนำสมรรถนะครูวิทยำศำสตร์เพื่อเสริมสร้ำงคุณภำพผู้เรียนสู่ทักษะกำรเรียนรู้
ในศตวรรษที่ 21 โดยใช้รูปแบบกำรเรียนรู้แบบวัฏจักรกำรเรียนรู้ 7 ขั้น (7E)
ประกอบชุดสื่อประสม
กลุ่มภารกิจที่รับผิดชอบ
นิเทศ ติดตำม วัดและประเมินผลกำรจัดกำรศึกษำ
ผู้รับผิดชอบโครงการ
ว่ำที่ร้อยโท ดร.สุเขตร์ ศรีบุญเรือง
ผู้ประสานงาน
ว่ำที่ร้อยโท ดร.สุเขตร์ ศรีบุญเรือง โทรศัพท์ 081-3209569
……………………………………………………………………………………………………………………………………………
ส่วนที่ 1 ควำมเชื่อมโยง ควำมสอดคล้องกับแผน 3 ระดับ ตำมนัยของมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 4
ธันวำคม 2560
1.1 ยุทธศาสตร์ชาติ (Z) (แผนระดับที่ 1)
1) ยุทธศำสตร์ชำติ ด้ำนกำรพัฒนำและเสริมสร้ำงศักยภำพมนุษย์
(1) เป้ำหมำย คนไทยเป็นคนดี คนเก่ง มีคุณภำพ พร้อมสำหรับวิถีชีวิตในศตวรรษที่ 21
(2) ประเด็นยุทธศำสตร์ 4.2 กำรพัฒนำศักยภำพคนตลอดช่วงชีวิต
1.2 แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ (Y) (แผนระดับที่ 2)
1) แผนแม่บทภำยใต้ยุทธศำสตร์ชำติ ประเด็นที่ 12 กำรพัฒนำกำรเรียนรู้
(1) เป้ำหมำยระดับประเด็นของแผนแม่บทฯ (จ.2)
1) คนไทยมีกำรศึกษำที่มีคุณภำพตำมมำตรฐำนสำกลเพิ่มขึ้น มีทักษะที่จำเป็นของโลก
ศตวรรษที่ 21 สำมำรถในกำรแก้ปัญหำ ปรับตัว สื่อสำร และทำงำนร่วมกับผู้อื่นได้อย่ำงมีประสิทธิผล
เพิ่มขึ้น มีนิสัยใฝ่เรียนรู้อย่ำงต่อเนื่องตลอดชีวิต
2) แผนย่อยของแผนแม่บทฯ (จ.3)
12.1 กำรปฏิรูปกระบวนกำรเรียนรู้ที่ตอบสนองต่อกำรเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ 21
3) เป้ำหมำยระดับประเด็นของแผนแม่บทฯ (Y1)
- เป้ำหมำยที่ 120101 คนไทยได้รับกำรศึกษำที่มีคุณภำพตำมมำตรฐำน
มีทักษะกำรเรียนรู้และทักษะที่จำเป็นของโลกศตวรรษที่ 21 สำมำรถเข้ำถึงกำรเรียนรู้อย่ำงต่อเนื่อง
ตลอดชีวิตดีขึ้น
ตัวชี้วัดของแผนแม่บทประเด็น
1.คะแนน PISA ด้ำนกำรอ่ำน คณิตศำสตร์และวิทยำศำสตร์ (คะแนนเฉลี่ย)
2.อันดับขีดควำมสำมำรถในกำรแข่งขันของประเทศด้ำนกำรศึกษำ
1.3 แผนการปฏิรูปประเทศ (แผนระดับที่ 2)
1) เรื่อง/ประเด็นกำรปฏิรูป แผนกำรปฏิรูปประเทศด้ำนกำรศึกษำ
1.4 สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ สพฐ. ยุทธศำสตร์ที่ 6 ด้ำนกำรปรับสมดุลและพัฒนำระบบกำร
บริหำรจัดกำรศึกษำ
1.5 สอดคล้องกับมาตรฐาน สพม. มำตรฐำนที่ 2 กำรบริหำรและกำรจัดกำรศึกษำที่มี
ประสิทธิภำพ ตัวบ่งชี้ที่ 2 กำรบริหำรงำนด้ำนงบประมำณ
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ส่วนที่ 2 รายละเอียดโครงการ

2.1 หลักการและเหตุผล
กำรจัดกำรศึกษำในปัจจุบันครูคือผู้เอื้ออำนวยให้เกิดกำรเรียนรู้และเป็นผู้ทำงำนร่วมกับนักเรี ยน
ใน กำรแสวงหำและป้ อนข้อมูล ที่ถูกต้อง ให้ กับนักเรียน สื่ อกำรเรียนรู้ห รือนวัตกรรมต่ำง ๆ ที่ครู
นำมำใช้จัดกิจกรรม กำรเรียนรู้หำกมีควำมหลำกหลำยทั้ง สื่อธรรมชำติ สื่อสิ่งพิมพ์ สื่อเทคโนโลยี และ
สื่ออื่น ๆ จะช่วยส่งเสริมให้กำรจัดกำรเรียนรู้เป็นไปอย่ำง มีคุณค่ ำ น่ำสนใจ ชวนคิด ชวนติดตำมเข้ำใจ
ง่ำย และรวดเร็วขึ้น รวมทั้งจะช่วยกระตุ้นให้นักเรียนรู้จักวิธีกำรแสวงหำควำมรู้ เกิดกำรเรียนรู้อย่ำง
กว้ำงขวำง ลึกซึ้งและต่อเนื่องตลอดเวลำ กระทรวงศึกษำธิกำรโดยสำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำ
ขั้นพื้นฐำนจึงได้ดำเนินกำร ทบทวนหลักสูตรแกนกลำงกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน พุทธศักรำช 2551 โดยนำ
ข้อมูลจำกแผนพัฒนำ เศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ ฉบับที่ 12 ยุทธศำสตร์ชำติ 20 ปี และแผนกำร
ศึ ก ษำแห่ ง ชำติ พ.ศ. 2560 – 2579 มำใช้ เ ป็ น กรอบและทิ ศ ทำงในกำรพั ฒ นำหลั ก สู ต รให้ มี ค วำม
เหมำะสมชัดเจน ยิ่ งขึ้น ในระยะสั้ น เห็ นควรปรับปรุงหลั กสูตรในกลุ่ มสำระกำรเรียนรู้คณิตศำสตร์
วิทยำศำสตร์ และสำระภูมิศำสตร์ในกลุ่มสำระกำรเรียนรู้สังคมศึกษำ ศำสนำ และวัฒนธรรม ซึ่งมี
ควำมสำคัญต่อกำรพัฒนำประเทศ และเป็นรำกฐำนสำคัญที่จะช่วยให้มนุษย์มีควำมคิดริเริ่ม สร้ำงสรรค์
คิดอย่ ำงมีเหตุผ ล เป็ น ระบบ สำมำรถวิเครำะห์ ปัญหำหรือสถำนกำรณ์ได้อย่ำงรอบคอบและถี่ถ้วน
สำมำรถนำไปใช้ใน ชีวิตประจำวัน ตลอดจนกำรใช้เทคโนโลยีที่เหมำะสมในกำรบูรณำกำรกับควำมรู้
ทำงด้ำนวิทยำศำสตร์ และคณิตศำสตร์ เพื่อแก้ปัญหำหรือพัฒนำงำนด้วยกระบวนกำรออกแบบเชิง
วิศวกรรมที่นำไปสู่กำรคิดค้นสิ่งประดิษฐ์ หรือสร้ำงนวัตกรรมต่ำง ๆ ที่เอื้อประโยชน์ต่อกำรดำรงชีวิต
กำรใช้ทักษะกำรคิดเชิง คำนวณ ควำมรู้ทำงด้ำนวิทยำกำรคอมพิวเตอร์ และเทคโนโลยีและกำรสื่อสำร
ในกำรแก้ ปั ญ หำที่ พ บใน ชี วิ ต จริ ง ได้ อ ย่ ำ งมี ป ระสิ ท ธิ ภ ำพ รวมทั้ ง ใช้ ค วำมรู้ ควำมสำมำรถ ทั ก ษะ
กระบวนกำร และเครื่องมือทำง ภูมิศำสตร์ เรียนรู้สิ่งต่ำง ๆ ที่อยู่รอบตัวอย่ำงเข้ำใจสภำพที่เป็นอยู่และ
กำรเปลี่ยนแปลง เพื่อนำไปสู่ กำร จัดกำรและปรับ ใช้ในกำรดำรงชีวิตและกำรประกอบอำชีพ อย่ ำง
สร้ำงสรรค์
ดังนั้น กำรจัดกำรเรียนรู้วิทยำศำสตร์ในสถำนศึกษำเพื่ อเข้ำสู่ประชำคมอำเซียน และสอดคล้อง
กับแนวทำงกำรจัดกำรศึกษำในศตวรรษที่ 21 ที่เน้นให้ผู้เรียนมีทักษะที่จำเป็น ได้แก่ 3 Rs (Reading,
Writing, Arithmetic’s) แ ล ะ 8Cs (Critical thinking and problem solving, Communications,
information, and media literacy, (Collaboration, teamwork and leadership, Creativity and
innovation, Computing and ICT literacy, Career and learning skills, Cross–cultural
understanding , Compassion) ทักษะดังกล่ำวจำเป็นต้องอำศัยนวัตกรรมและสื่อกำรสอนสมัยใหม่
เข้ำมำใช้ในกำรจัดกำรเรียนรู้ เนื้อหำวิชำวิทยำศำสตร์มีหลำยเรื่องที่เป็นนำมธรรมนักเรียนทำควำม
เข้ำใจได้ยำกนวัตกรรมและสื่อกำรสอนเป็นสิ่งที่ช่วยเป็นตัวกลำงในกำรถ่ำยทอดเนื้อหำจำกผู้สอนไปยัง
ผู้เรียนช่วยให้ผู้เรียนสำมำรถเข้ำใจเนื้อหำบทเรียนที่ยุ่งยำกซับซ้อนได้ง่ำยขึ้น ช่วยให้เกิดควำมคิดมโนมติ
ในเรื่ อ งที่ศึกษำได้อย่ ำงถูกต้องและรวดเร็ว ช่ว ยกระตุ้นเร้ำควำมสนใจของผู้ เรียนทำให้ เกิดควำมรู้
สนุกสนำนอยำกเรียน ส่งผลให้กำรเรียนกำรสอนวิทยำศำสตร์มีประสิทธิภำพมำกขึ้น
ส ำนั ก งำนเขตพื้ น ที่ ก ำรศึ ก ษำมัธ ยมศึ ก ษำ เขต 26 จึ ง จั ด ท ำโครงกำรพั ฒ นำสมรรถนะครู
วิทยำศำสตร์เพื่อเสริมสร้ำงคุณภำพผู้เรียนสู่ทักษะกำรเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 โดยใช้รูปแบบกำรเรียนรู้
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แบบวัฏจักรกำรเรียนรู้ 7 ขั้น (7E) ประกอบชุดสื่อประสม เพื่อให้ทุกโรงเรียนสำมำรถพัฒนำหลักสูตร
สถำนศึกษำ และครูสำมำรถนำหลักสูตรไปสู่กำจัดกำรเรียนรู้ระดับชั้นเรียน ที่สอดคล้องกับกำรพัฒนำ
ทักษะในศตวรรษที่ 21 ยุคไทยแลนด์ 4.0 คุณครูกลุ่มสำระกำรเรียนรู้วิทยำศำสตร์ ให้มีแผนกำรจัดกำร
เรียนรู้ที่เป็นระบบ มีประสิทธิภำพประสิทธิผล ตำมแนวทำงกำรจัดกำรเรียนรู้แบบ Active Learning สู่
ควำมยั่งยืนสืบไป
2.2 วัตถุประสงค์
2.2.1. เพื่อพัฒนำกำรจัดกำรเรียนรู้สู่ทักษะศตวรรษที่ 21 ด้วยนวัตกรรมและเทคโนโลยีที่เน้น
Active Learning ที่เน้นกระบวนกำรคิด
2.2.2 เพื่อพัฒนาสื่อและเทคโนโลยีการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น ที่เน้น
ทักษะในศตวรรษที่ 21
2.2.3 เพื่อนิเทศ ติดตำม กำรจัดกำรเรียนรู้สู่ทักษะศตวรรษที่ 21 และยกระดับผลสัมฤทธิ์ทำงกำร
เ รี ย น ข อ ง นั ก เ รี ย น ใ น สั ง กั ด ส ำ นั ก ง ำ น เ ข ต พื้ น ที่ ก ำ ร ศึ ก ษ ำ มั ธ ย ม ศึ ก ษ ำ เ ข ต 2 6
2.2.4 เพื่อจัดเวทีวิชำกำรนำเสนอผลกำรจัดกำรเรียนเรียนรู้และผลงำนนักเรียน นำไปสู่กำร
เผยแพร่ผลงำนและยกย่องเชิดชูเกียรติ
2.3 เป้าหมาย
1) เป้าหมายเชิงปริมาณ
1.1 กิจกรรม PLC ครูแกนนำผู้สอนวิชำวิทยำศำสตร์ ระดับมัธยมศึกษำตอนต้นเพื่อสร้ำงสื่อ
และเทคโนโลยี ก ารเรี ย นรู้ วิท ยาศาสตร์ จ ำนวน 50 คน และศึ ก ษำนิ เ ทศก์ 15 คน รวม 65 คน
1.2 กิจกรรมนิเทศ ติดตำม นิเทศ ติดตำม การเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ระดับชั้นมัธยมศึ กษา
ตอนต้นด้วยสื่อและเทคโนโลยีกำรเรียนรู้วิทยำศำสตร์ คนละ 2 ครั้ง/ภำคเรียน
1.3 กิจกรรมเวทีวิชำกำรนำเสนอผลกำรจัดกำรเรียนเรียนรู้และผลงำนนักเรียน นำไปสู่กำร
เผยแพร่ผลงำนและยกย่องเชิดชูเกียรติ 1 ครั้ง/ปีกำรศึกษำ
2) เป้าหมายเชิงคุณภาพ
2.1 ครูสำมำรถพัฒนำสื่อและเทคโนโลยีกำรเรียนรู้วิทยำศำสตร์ ระดับชั้นมัธยมศึกษำตอนต้น
ที่เน้นทักษะในศตวรรษที่ 21 โดยใช้รูปแบบกำรเรียนรู้แบบวัฏจักรกำรเรียนรู้ 7 ขั้น (7E) ประกอบชุดสื่อ
ประสม อย่ำงมีคุณภำพ
2.2 ครู มี น วั ต กรรมสื่ อ และเทคโนโลยี ก ำรเรี ย นรู้ วิ ท ยำศำสตร์ กลุ่ ม สำระกำรเรี ย นรู้
วิ ท ย ำ ศ ำ ส ต ร์ ร ะ ดั บ ชั้ น มั ธ ยม ศึ ก ษ ำ ตอ น ต้ นต ำม บ ริ บ ท ข อ งปั ญ หำ แ ละ สภ ำพ แ วด ล้ อ ม
2.3 ครูได้รับกำรนิเทศ และมีโอกำสนำเสนอผลงำนทำงวิชำกำรสู่กำรพัฒนำวิชำชีพด้วยควำม
ภำคภูมิใจ
2.4 นักเรียนได้เรียนรู้ด้วยกำรลงมือปฏิบัติ พัฒนำทักษะกระบวนกำรคิด กำรแก้ปัญหำ กำร
ทำงำน ทักษะกำรเรียนรู้ และทักษะชีวิต เป็นระบบและยั่งยืน
2.4 วิธีการดาเนินการ
2.4.1 ประชุมเตรียมกำรสร้ำงสื่อ/คู่มือ/เครื่องมือ/ปฏิทินงำน ของคณะทำงำน/กรรมกำร
2.4.2 กิจกรรม PLC ครูแกนนำผู้สอนวิชำวิทยำศำสตร์ ระดับมัธยมศึก ษำตอนต้นเพื่อสร้ำงสื่อ
และเทคโนโลยีกำรเรียนรู้วิทยำศำสตร์ (1 วัน)
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2.4.3 กำรนิเทศ ติดตำม นิเทศ ติดตำม กำรเรียนรู้วิทยำศำสตร์ ระดับชั้นมัธยมศึกษำตอนต้น
ด้วยสื่อและเทคโนโลยีกำรเรียนรู้วิทยำศำสตร์
2.4.4 จัดกิจกรรมเวทีวิชำกำรนำเสนอผลกำรจัดกำรเรียนเรียนรู้และผลงำนนักเรียน นำไปสู่กำร
เผยแพร่ผลงำนและยกย่องเชิดชูเกียรติ
2.5 กิจกรรมและขั้นตอนการดาเนินงาน
ที่
กิจกรรม

ระยะเวลำ
ดำเนินกำร
26 มกรำคม
2562

ผู้รับผิดชอบ

1 ประชุมเตรียมกำรสร้ำงสื่อ/คู่มือ/เครื่องมือ/ปฏิทิน
ว่ำที่ร้อยโท ดร.สุเขตร์
งำน
ศรีบุญเรือง
ของคณะทำงำน/กรรมกำร
2 กิจกรรม PLC ครูแกนนำผู้สอนวิชำวิทยำศำสตร์
มีนำคม 2562 ว่ำที่ร้อยโท ดร.สุเขตร์
ระดับมัธยมศึกษำตอนต้นเพื่อสร้ำงสื่อและเทคโนโลยี
ศรีบุญเรือง และทีม ศน.
การเรียนรู้วิทยาศาสตร์ (1 วัน)
วิทยำศำสตร์
3 กิจกรรมนิเทศ ติดตำม นิเทศ ติดตำม การเรียนรู้
พค.-กย.2562 ว่ำที่ร้อยโท ดร.สุเขตร์
ศรีบุญเรือง และทีม ศน.
วิทยาศาสตร์ ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นด้วยสื่อ
วิทยำศำสตร์
และเทคโนโลยีการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
4 กิจกรรมเวทีวิชำกำรนำเสนอผลกำรจัดกำรเรียน
กันยำยน 2562 ดร.นวพรรดิ์ นำมพุทธำ
เรียนรู้และผลงำนนักเรียน นำไปสู่กำรเผยแพร่
และคณะศึกษำนิเทศก์
ผลงำนและยกย่องเชิดชูเกียรติ
2.6 งบประมาณ
งบดำเนินงำนขั้นพื้นฐำน สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต 26 จำนวน – บำท
รายละเอียดการใช้งบประมาณรายกิจกรรม
กิจกรรม/รายละเอียดการใช้งบประมาณ
คน/
วัน/
จานวน: รวมเงินทั้งสิ้น
หน่วย
หน่วย
หน่วย
กิจกรรมที่ 1 ประชุมเตรียมกำรสร้ำงสื่อ/คู่มือ/
เครื่องมือ/ปฏิทินงำนของคณะทำงำน/กรรมกำร
กิจกรรมที่ 2 กิจกรรม PLC ครูแกนนำผู้สอนวิชำ
10,000
วิทยำศำสตร์ ระดับมัธยมศึกษำตอนต้นเพื่อสร้ำง
สื่อและเทคโนโลยีการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ (1 วัน)
กิจกรรมที่ 3 กิจกรรมนิเทศ ติดตำม นิเทศ
บูรณำกำรในงบฯ นิเทศ ติดตำม และประเมินผล
ติดตำม การเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ระดับชั้น
สพม.26
มัธยมศึกษาตอนต้นด้วยสื่อและเทคโนโลยีการ
เรียนรู้วิทยาศาสตร์
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ต่อ
กิจกรรม/รายละเอียดการใช้งบประมาณ

คน/
วัน/
จานวน: รวมเงินทั้งสิ้น
หน่วย
หน่วย
หน่วย
บูรณำกำรในงบฯ ตลำดนัดวิชำกำร สพม.26

กิจกรรมที่ 4 กิจกรรมเวทีวิชำกำรนำเสนอผลกำร
จัดกำรเรียนเรียนรู้และผลงำนนักเรียน นำไปสู่
กำรเผยแพร่ผลงำนและยกย่องเชิดชูเกียรติ
รวมเงินทั้งสิ้น (ถัวจ่ำยทุกรำยกำร)
10,000
2.7 สถานที่
โรงเรียนกลุ่มเป้ำหมำยในสังกัด สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต 26
2.8 ตัวชี้วัดความสาเร็จ
เป้าหมาย
การวัดผลและประเมินผล
ตัวชี้วัด
ร้อยละ
วิธีการ
เครื่องมือ
1. โรงเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียนสูงขึ้น (จำนวน
80
-ตรวจหลักสูตร -แบบบันทึกนิเทศ
นักเรียนที่ได้ คะแนน O-NET มำกกว่ำ ร้อยละ 50
-สัมภำษณ์
-แบบสัมภำษณ์
ในวิชำวิทยำศำสตร์เพิ่มขึ้น)
2. ครูได้แนวทำงกำรจัดกิจกรรมกำรเรียนรู้และ
80
-ตรวจแผน
-แบบบันทึกสังเกตกำร
พัฒนำสร้างสื่อและเทคโนโลยีการเรียนรู้
จัดกำรเรียนรู้
สอน
-สังเกตกำรสอน -แบบสังเกตกำรสอน
วิทยาศาสตร์
3. นักเรียนได้รับกำรพัฒนำตำมมำตรฐำน ตัวชี้วัด
80
-ตรวจ ปพ.
-แบบบันทึกกำรตรวจ
สมรรถนะ คุณลักษณะที่พึงประสงค์และค่ำนิยมที่ดี
-สังเกตกำรณ์
ปพ.
เรียนรู้
-แบบสังเกต
4. ครูและนักเรียนมีเวทีแสดงผลงำนทำงวิชำกำร
50
-ตรวจ/
-แบบประเมินผลงำน
ได้รับกำรเชิดชูเกียรติ และเกิดควำมภำคภูมิใจ
ประเมินผลงำน -แบบสัมภำษณ์
-สัมภำษณ์
2.9 การประเมินผล /เครื่องมือ
2.9.1 แบบบันทึกกำรนิเทศ ติดตำมฯ
2.9.2 แบบรำยงำนผลกำรนิเทศฯ
2.9.3 รำยงำนผลกำรดำเนินโครงกำร
2.10. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
2.10.1 สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำและโรงเรียนในสังกัด ได้แนวทำงกำรพัฒนำผลสัมฤทธิ์ทำงกำร
เรียน และทักษะในศตวรรษที่ 21
2.10.2 ครูได้แนวทำง สื่อ นวัตกรรม และเทคโนโลยีในกำรจัดกิจกรรมกำรเรียนรู้ตำมแนวปฏิรูปกำร
เรี ย นรู้ ยุ คไทยแลนด์ 4.0 โดยใช้ Active Learning ที่เน้น กำรพัฒ นำกระบวนกำรคิ ดและทั ก ษะใน
ศตวรรษที่ 21
2.10.3 ครูและโรงเรียนสร้ำงเครือข่ำย (PLC) เพื่อ กำรจัดกำรเรียนรู้ และกำรบริหำรจัดกำรชั้น
เรียนตำมแนวทำงกำรปฏิรูปกำรเรียนรู้ยุคไทยแลนด์ 4.0
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2.10.4 นัก เรีย นระดับ ชั ้น มัธ ยมศึก ษำได้เ รีย นรู ้ผ ่ำ นกิจ กรรมกำรเรีย นรู ้ อย่ำ งมีค ุณ ภำพ มี
ผลสัม ฤทธิ ์ สมรรถนะ สูง ขึ ้น และสำมำรถน ำควำมรู ้ไ ปใช้ใ นกำรด ำรงชีว ิต อย่ำ งมีค ุณ ภำพ
2.10.5 ผู้ปกครอง และชุมชนให้ควำมเชื่อมั่นในกำรจัดกำรศึกษำอย่ำงมีคุณภำพของโรงเรียน
***********************
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โครงการ
พัฒนำระบบกำรวัดและประเมินผล
กลุ่มภารกิจที่รับผิดชอบ
นิเทศติดตำม และประเมินผลกำรจัดกำรศึกษำ
ผู้รับผิดชอบโครงการ
นำงเอมอร จันทนนตรี นำงอรชุมำ ด้วงช้ำง นำงรุ่งฤทัย รัตนคุณศำสน์
ผู้ประสานงาน
นำงเอมอร จันทนนตรี โทรศัพท์ 089-9196322
……………………………………………………………………………………………………………………………………………
ส่วนที่ 1 ความเชื่อมโยง ความสอดคล้องกับแผน 3 ระดับ ตามนัยของมติคณะรัฐมนตรี
เมื่อวันที่ 4 ธันวาคม 2560
1.1 ยุทธศาสตร์ชาติ (Z) (แผนระดับที่ 1)
1) ยุทธศำสตร์ชำติ ที่ 3 ด้ำนกำรพัฒนำและเสริมสร้ำงศักยภำพมนุษย์
(1) เป้ำหมำย คนไทยเป็นคนดี คนเก่ง มีคุณภำพ พร้อมสำหรับวิถีชีวิตในศตวรรษที่ 21
(2) ประเด็นยุทธศำสตร์ 4.3 ปฏิรปู กระบวนกำรเรียนรู้ที่ตอบสนองต่อกำรเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ 21
1.2 แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ (Y) (แผนระดับที่ 2)
1) แผนแม่บทภำยใต้ยุทธศำสตร์ชำติ ประเด็นที่ 12 กำรพัฒนำกำรเรียนรู้
(1) เป้ำหมำยระดับประเด็นของแผนแม่บทฯ (จ.2)
1. คนไทยมีกำรศึกษำที่มีคุณภำพตำมมำตรฐำนสำกลเพิ่มขึ้น มีทักษะที่จำเป็นของโลก
ศตวรรษที่ 21 สำมำรถในกำรแก้ปัญหำ ปรับตัว สื่อสำร และทำงำนร่วมกับผู้อื่นได้อย่ำงมีประสิทธิผล
เพิ่มขึ้น มีนิสัยใฝ่เรียนรู้อย่ำงต่อเนื่องตลอดชีวิต
2. คนไทยได้รับกำรพัฒนำเต็มตำมศักยภำพตำมควำมถนัดและควำมสำมำรถของพหุปัญญำ
2) แผนย่อยของแผนแม่บทฯ (จ.3)
12.1 กำรปฏิรูปกระบวนกำรเรียนรู้ที่ตอบสนองต่อกำรเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ 21
3) เป้ำหมำยระดับประเด็นของแผนแม่บทฯ (Y1)
เป้ำหมำยที่ 120101 คนไทยได้รับกำรศึกษำที่มีคุณภำพตำมมำตรฐำน มีทักษะกำรเรียนรู้
และทักษะที่จำเป็นของโลกศตวรรษที่ 21 สำมำรถเข้ำถึงกำรเรียนรู้อย่ำงต่อเนื่องตลอดชีวิตดีขึ้น
ตัวชี้วัดของแผนแม่บทประเด็น
1. คะแนน PISA ด้ำนกำรอ่ำน คณิตศำสตร์และวิทยำศำสตร์ (คะแนนเฉลี่ย)
2. อันดับขีดควำมสำมำรถในกำรแข่งขันของประเทศด้ำนกำรศึกษำ
1.3 แผนการปฏิรูปประเทศ (แผนระดับที่ 2)
1) เรื่อง/ประเด็นกำรปฏิรูป แผนกำรปฏิรูปประเทศด้ำนกำรศึกษำ (ประเด็นกำรปฏิรูปที่ 5
กำรปฏิรูปกำรจัดกำรเรียนกำรสอนเพื่อตอบสนอง กำรเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ 21)
1.4 สอดคล้ อ งกั บ ยุ ท ธศาสตร์ สพฐ. ยุ ท ธศำสตร์ ที่ 2 ด้ ำ นกำรจั ด กำรศึ ก ษำเพื่ อ เพิ่ ม ขี ด
ควำมสำมำรถในกำรแข่งขัน และยุทธศำสตร์ที่ 1 กำรจัดกำรศึกษำเพื่อควำมมั่นคง
1.5 สอดคล้ อ งกั บ มาตรฐาน สพม. 26 มำตรฐำนที่ 3 สั ม ฤทธิ ผ ลกำรบริ ห ำรและกำรจั ด
กำรศึกษำตัวบ่งชี้ที่ 3 ผู้เรียนระดับปฐมวัย และระดับกำรศึกษำขั้นพื้นฐำนมีคุณภำพตำมหลักสูตร
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ส่วนที่ 2 รายละเอียดโครงการ
2.1 หลักการและเหตุผล
กระทรวงศึกษำธิกำร ได้กำหนดนโยบำย ประจำปีงบประมำณ 2564 ภำยใต้แผนแม่บทและ
ยุทธศำสตร์ชำติ ในประเด็นกำรพัฒนำกำรเรียนรู้ โดยให้สำคัญกับกำรพัฒนำศักยภำพผู้เรียนทุกชวงวัยไดรับ
กำรพัฒนำทุกมิติให้เป็นคนดี คนเกง มีคุณภำพพรอมขับเคลื่อนกำรพัฒนำ ประเทศสู ควำมมั่นคง มั่งคั่ง
ยั่งยืน เพื่อให้ผู้เรียนทุกชวงวัยไดรับกำรศึกษำและกำรเรียนรูที่มีคุณภำพ ตำมมำตรฐำนกำรศึกษำของชำติ
ยกระดับผลกำรทดสอบทำงกำรศึกษำระดับชำติที่สอดคลองกับบริบทพื้นที่ สงเสริมนวัตกรรมกำรทดสอบ
หรือเทคนิคกำรวัดและประเมินผล กำรพัฒนำหลักสูตร และกระบวนกำรเรียนที่หลำกหลำยให้เอื้อต่อกำร
เรียนรู้ ตลอดชีวิต กำรยกระดับคุณภำพผู้เรียนเพื่อเตรียม ควำมพรอมในกำรประเมิน PISA กำรสรำงและ
พัฒนำแบบทดสอบทำงกำรศึกษำที่เป็นมำตรฐำน ระดับชำติ กำรใชผลกำรทดสอบและกำรประเมินผลทำง
กำรศึกษำระดับชำติ รวมทั้งกำรพัฒนำศักยภำพครู และบุคลำกรทำงกำรศึ กษำ เพื่อใหมีคุณภำพตำม
มำตรฐำนวิชำชีพ มีจิตวิญญำณควำมเป็นครู มีสมรรถนะสูง สอดคลองกับกำรจัดกำรเรียนรูในศตวรรษที่ 21
เพื่อให้สำมำรถปฏิบัติหน้ำที่ไดอย่ำงมีประสิทธิภำพ ดังนั้นกำรจัดกำรเรียนรู้ในระดับมัธยมศึกษำจำเป็นต้อง
ปรับเปลี่ยนกระบวนกำรเรียนรู้ให้แก่ผู้เรียนเชิงสมรรถนะรำยบุคคลตำมควำมสนใจ และควำมถนัดอย่ำงเต็ม
ศักยภำพ รวมทั้งปรับเปลี่ ยนวิธีกำรวัดประเมินผลกำรเรียนของผู้ เรียน โดยมุ่งเน้นกำรวัดประเมินตำม
สมรรถนะรำยบุคคล เพื่อนำไปสู่กำรพัฒนำผู้เรียนให้มีควำมพร้อมที่จะพัฒนำต่อยอดไปสู่ควำมเป็นเลิศที่ตรง
ตำมควำมต้องกำรและควำมถนัดของผู้เรียน
กำรวัดและประเมินผลกำรเรียนรู้ของผู้เรียน เป็นองค์ประกอบสำคัญในกำรพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำ
ผลที่ได้จำกกำรวัดและประเมินผลจะทำให้ได้ข้อมูลสำรสนเทศที่สะท้อนให้เห็นถึงคุณภำพของผู้เรียนที่เกิด
จำกกำรเรียนรู้ตำมหลั กสูตร ว่ำผู้เรียนเกิดคุณภำพกำรเรี ยนรู้ตำมมำตรฐำนกำรเรียนรู้ และตัวชี้วัดของ
หลักสูตรหรือไม่ อย่ำงไร ระบบกำรวัดและประเมินผล เป็นกระบวนกำรที่ควรดำเนินกำรควบคู่ไปกับกำร
จัดกำรเรียนกำรสอน เพื่อช่วยส่งเสริมคุณภำพกำรศึกษำให้บรรลุเป้ำหมำย โดยระบบกำรวัดและประเมินผล
นี้จะเกี่ยวข้องกับกำรทดสอบ กำรวัด และกำรประเมินผล และในปัจจุบันเทคโนโลยีได้เข้ำมำมีบทบำทสำคัญ
ในฐำนะเป็นเครื่องมือที่จะช่วยในเรื่องกำรจัดกระบวนกำรเรียนรู้ และกำรวัดประเมินผล ดังนั้นครูผู้สอน
จำเป็นต้องมีควำมรู้ควำมเข้ำใจในกำรสร้ำงเครื่องมือ กระบวนกำรและวิธีกำรวัด และกำรประเมินผลด้วย
เทคนิควิธีกำรที่หลำกหลำย รวมทั้งใช้ผลจำกกำรประเมินเป็นข้อมูลสำรสนเทศที่บ่งบอกถึงผลจำกกำรจัดกำร
เรี ยนกำรสอน และสำเหตุของข้ อบกพร่ องเพื่ อน ำไปแก้ปั ญหำหรื อพั ฒนำต่ อไป โดยใช้เทคโนโลยี เป็ น
เครื่องมือ และระบบส่งเสริมสนับสนุนกำรจัดกระบวนกำรเรียนรู้ และกำรวัดประเมินผล
จำกควำมสำคัญและควำมเป็นมำดังกล่ำว กลุ่มนิเทศ ติดตำมและประเมินผลกำรจัดกำรศึกษำ จึงได้
จัดทำโครงกำรนี้ขึ้น เพื่อส่งเสริมสนับสนุนกำรดำเนินงำนด้ำนกำรวัดและประเมินผลกำรเรียนรู้ตำมหลักสูตร
ฯ และสร้ำงองค์ควำมรู้ด้ำนกำรวัดและประเมินผลกำรเรียนรู้ตำมหลักสูตร ให้สถำนศึกษำอย่ำงถูกต้อง เป็น
ปัจจุบันและปฏิบัติได้ สร้ำงและพัฒนำเครื่องมือที่ได้มำตรฐำน และสอดคล้องกับกำรประเมินตำมสภำพจริง
กำรประเมินในระดับชำติ(O-NET) และระดับนำนำชำติ (PISA) รวมทั้งจัดทำระบบส่งเสริมสนับสนุนระบบ
กำรวัดและประเมินผล โดยนำเทคโนโลยีมำใช้ในกำรบริหำร และกำรดำเนินกำร
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2.2 วัตถุประสงค์
2.2.1 เพื่อสร้ำงและพัฒนำเครื่องมือที่ได้มำตรฐำนในกำรวัดและประเมินผลผู้เรียนตำมหลักสูตร และ
คลังข้อสอบ กำรประเมินในระดับชำติ (O-NET) และระดับนำนำชำติ (PISA)
2.2.2 เพื่อพัฒนำระบบสนั บสนุ นงำนวัดประเมิ นผลกำรศึ กษำ (ระบบคลั งข้อสอบ และระบบคลั ง
ข้อสอบออนไลน์)
2.2.3 เพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียน
2.2.4 เพื่อพัฒนำระบบกำรวัดและประเมินผลผู้เรียน ของโรงเรียนในสังกัด
2.3 เป้าหมาย
2.3.1 เชิงปริมาณ
1) คลังข้อสอบตำมมำตรฐำน และตัวชี้วัดตำมหลักสูตรฯ 5 กลุ่มสำระกำรเรียนรู้หลัก
(Pre O-NET) ระดับชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 3 และระดับชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 6
2) จำนวนนักเรียนในระดับชั้นมัธยมศึกษำตอนต้นได้รับกำรพัฒนำสมรรถนะตำมแนวทำงกำร
ประเมิน PISA ด้วยชุดฝึกสมรรถนะและข้อสอบ PISA Style ตั้งแต่ละร้อยละ 90 ขึ้นไป
3) โรงเรียนที่มีผลกำรทดสอบ O-NET ระดับชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 3 และระดับชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 6
เพิ่มขึ้นร้อยละ 3 โดยยึดพื้นที่ตำมสหวิทยำเขต เป็นฐำน จำนวน 7 สหวิทยำเขต
4) โรงเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียนเพิ่มขึ้นร้อยละ 3
5) โรงเรียนในสังกัดสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต 26 จำนวน 35 โรงเรียน
2.3.2 เชิงคุณภาพ
1) สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต 26 มีคลังข้อสอบมำตรฐำนสำหรับกำรทดสอบ
ระดับชำติ และกำรทดสอบระดับนำนำชำติที่มีคุณภำพ
2) ครูและนักเรียนสำมำรถนำฐำนข้อมูลสำหรับฝึกกำรทำข้อสอบประเมินสมรรถนะตำมแนว
ทำงกำรประเมิน PISA
3) โรงเรียนในสังกัดมีคะแนนผลกำรทดสอบทำงกำรศึกษำระดับชำติขั้นพื้นฐำนเพิ่มสูงขึ้น
4) โรงเรียนในสังกัดมีคะแนนผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียนเพิ่มสูงขึ้น
5) โรงเรียนในสังกัดพัฒนำศักยภำพของผู้เรียนอย่ำงมีคุณภำพ
2.4 วิธีการดาเนินการ
2.4.1 วำงแผน และกำหนดวิธีกำรดำเนินงำน (Plan)
2.4.2 ดำเนินกำรตำมแผน (Do)
2.5 กิจกรรมและขั้นตอนการดาเนินงาน
ระยะเวลาการดาเนินงาน
กิจกรรม/ขั้นตอน
ไตรมำส 1 ไตรมำส 2 ไตรมำส 3 ไตรมำส 4
ต.ค.-ธ.ค. ม.ค.-มี.ค. เม.ย.-มิ.ย. ก.ค.-ก.ย.
วำงแผน และกำหนดวิธีกำรดำเนินงำน (Plan)
ต.ค.63
ดำเนินกำรตำมแผน (Do)
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กิจกรรม/ขั้นตอน
กิจกรรมที่ 1 กำรจัดทำคลังข้อสอบตำมมำตรฐำน
และตัวชี้วัดตำมหลักสูตรฯ 5 กลุ่มสำระกำรเรียนรู้หลัก
1) วิเครำะห์ผังกำรสอบ O-NET
2) ประชุมปฏิบัติกำรจัดทำคลังข้อสอบมำตรฐำนเพื่อ
เตรียมควำมพร้อมในกำรทดสอบทำงกำรศึกษำ
ระดับชำติขั้นพื้นฐำน (Pre O-NET) ระดับชั้น
มัธยมศึกษำปีที่ 3 และระดับชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 6
3) จัดเตรียมและนำเข้ำข้อสอบ Pre O-NET ในระบบ
กำรทดสอบออนไลน์
4) เปิดระบบกำรทดสอบ Pre O-NET ในระบบกำร
ทดสอบออนไลน์
5) วิเครำะห์ รำยงำนสรุปผลกำรทดสอบ Pre O-NET
ระดับชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 3 และระดับชั้นมัธยมศึกษำปี
ที่ 6
กิจกรรมที่ 2 กำรยกระดับผลสัมฤทธิ์ทำงกำรศึกษำ
ระดับชำติขั้นพื้นฐำน (O-NET)
1) เลือกโรงเรียนกลุ่มเป้ำหมำย สหวิทยำเขตละ 1
โรงเรียน
2) จัดกระบวนกำรพัฒนำยกระดับผลผลสัมฤทธิ์ทำง
กำรศึกษำระดับชำติขั้นพื้นฐำน (O-NET) ตำมบริบท
และควำมต้องกำรจำเป็น
3) นิเทศ ติดตำม และประเมินผล
4) สรุปผลกำรดำเนินกำร
กิจกรรมที่ 3 กำรพัฒนำสมรรถนะตำมแนวทำงกำร
ประเมิน PISA
1.ประชุมชี้แจงโรงเรียนทุกโรงเรียน ครู 3 กลุ่มสำระ
กำรเรียนรู้ ภำษำไทย วิทยำศำสตร์ และคณิตศำสตร์
กำรใช้ชุดฝึกสมรรถนะและข้อสอบ PISA Style
2.นิเทศ ติดตำม และประเมินผล
3.สรุปผลกำรดำเนินกำร
กิจกรรมที่ 4 กำรพัฒนำกระบวนกำรยกระดับ
ผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียนเรียน

ระยะเวลาการดาเนินงาน
ไตรมำส 1 ไตรมำส 2 ไตรมำส 3 ไตรมำส 4
ต.ค.-ธ.ค. ม.ค.-มี.ค. เม.ย.-มิ.ย. ก.ค.-ก.ย.
ต.ค.63
ธ.ค. 63

ธ.ค. 63
ม.ค.-มี.ค.
64

เม.ย. 64

พ.ย. 63
ม.ค.-มี.ค.
64

เม.ย. 64
เม.ย. 64

พ.ย. 64

พ.ย. 63

ม.ค.-มี.ค.
64

เม.ย. 64
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กิจกรรม/ขั้นตอน
1. ประชุมเชิงปฏิบัติกำรพัฒนำกระบวนกำรยกระดับ
ผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียนเรียน
2. ลงพื้นที่ และนิเทศ ติดตำม โรงเรียนกลุ่ม
3. นำเสนอ แลกเปลี่ยนเรียนรู้ (show and share)
4.สรุปผลกำรดำเนินกำร
กำรตรวจสอบผลกำรดำเนินกำร (Check)
กำรปรับปรุง แก้ไข (Act)

ระยะเวลาการดาเนินงาน
ไตรมำส 1 ไตรมำส 2 ไตรมำส 3 ไตรมำส 4
ต.ค.-ธ.ค. ม.ค.-มี.ค. เม.ย.-มิ.ย. ก.ค.-ก.ย.
24 พ.ย.
63
ม.ค.-มี.ค. 64
ธ.ค. 63
ก.ค.-ก.ย. 64
ก.ย. 64
เม.ย.-มิ.ย. 64
ธ.ค. 63
ม.ค.-มี.ค. เม.ย.-มิ.ย. ก.ค.-ก.ย.
64
64
64
ธ.ค. 63
ม.ค.-มี.ค. เม.ย.-มิ.ย. ก.ค.-ก.ย.
64
64
64

2.6 งบประมาณ
งบดำเนินงำนขั้นพื้นฐำน สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต 26 จำนวน 35,000 บำท
รายละเอียดการใช้งบประมาณรายกิจกรรม
หมายเหตุ ขอถัวจ่ายทุกรายการ
กิจกรรม/รายละเอียดการใช้งบประมาณ
คน/
วัน/
จานวน:
รวมเงินทั้งสิ้น
หน่วย
หน่วย
หน่วย
กิจกรรมที่ 1 กำรจัดทำคลังข้อสอบตำม
มำตรฐำน และตัวชี้วัดตำมหลักสูตรฯ 5 กลุ่มสำระกำร
เรียนรู้หลัก
10 คน
2 วัน
160 บำท 3,200 บำท
1.ค่ำใช้จ่ำยกำรประชุมปฏิบัติกำรคณะทำงำน
จัดทำคลังข้อสอบออนไลน์
กิจกรรมที่ 2 กำรยกระดับผลสัมฤทธิ์ทำงกำรศึกษำ
ระดับชำติขนั้ พื้นฐำน (O-NET)
-จัดกระบวนกำรพัฒนำยกระดับผลผลสัมฤทธิ์
7
2,500 บำท 17,500 บำท
ทำงกำรศึกษำระดับชำติขั้นพื้นฐำน (O-NET)
สหวิทยำ
ตำมบริบท และควำมต้องกำรจำเป็น
เขต
กิจกรรมที่ 3 กำรพัฒนำสมรรถนะตำมแนว
ทำงกำรประเมิน PISA ด้วยกำรใช้ชุดฝึก
35
1
160
5,600 บำท
สมรรถนะและข้อสอบ PISA Style
กิจกรรมที่ 4 กำรพัฒนำกระบวนกำรยกระดับ
ผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียน
1) ประชุมเชิงปฏิบัติกำรกำรพัฒนำ
กระบวนกำรยกระดับผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียน
35 คน
1 วัน
160 บำท
2) ลงพื้นที่ ในกำรนิเทศ ติดตำม โรงเรียน
5,600 บำท
3) ค่ำวัสดุ
3,100 บำท
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2.7 สถานที่
สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต 26 และโรงเรียนในสังกัดสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ
มัธยมศึกษำ เขต 26
2.8 ตัวชี้วัดความสาเร็จ
2.8.1 ร้อยละ80 ของสถำนศึกษำในสังกัดที่ใช้ระบบคลังข้อสอบออนไลน์
2.8.2 ระดับผลกำรประเมินกำรใช้ระบบคลังข้อสอบออนไลน์ในระดับมำก
2.8.3 ร้อยละ 3 พัฒนำกำรผลกำรทดสอบ O-NET ของโรงเรียน
2.8.4 ร้ อยละ 90 ของผู้ เรี ย นกลุ่ ม เป้ ำหมำยในระดับชั้ นมัธ ยมศึ ก ษำตอนต้ นที่ ไ ด้รั บ กำรพั ฒ นำ
สมรรถนะตำมแนวทำงกำรประเมิน PISA ด้วยชุดฝึกสมรรถนะและข้อสอบ PISA Style
2.8.5 ผู้บริหำร และครูผู้สอนในโรงเรียนมีรูปแบบในกำรจัดกระบวนกำรยกระดับผลสัมฤทธิ์ทำงกำร
เรียน
2.8.6 ร้อยละของผู้เรียนที่มีผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียนตำมหลักสูตรระดับดีขึ้นไป
2.9 การประเมินผล /เครื่องมือ
2.9.1 แบบสำรวจ
2.9.2 แบบประเมินผล
2.9.3 ระบบ PISA Style
2.9.4 แบบประเมินพฤติกรรมกำรเรียนรู้
2.9.5 แบบประเมิน/ แบบรำยงำนผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียน
2.10 ผลที่คาดว่าจะได้รับ
2.10.1 สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต 26 มีระบบสนับสนุนเพื่อส่งเสริมงำนด้ำนกำร
วัดและประเมินผล มีระบบคลังข้อสอบที่ได้คุณภำพให้บริกำรโรงเรียนในสังกัด
2.10.2 ผลกำรทดสอบ O-NET ของโรงเรียนในสังกัดมีคะแนนเฉลี่ยสูงขึ้น
2.10.3 นักเรียนได้รับกำรพัฒนำสมรรนะที่จำเป็นด้ำนกำรรู้เรื่องกำรอ่ำน ด้ำนกำรรู้เรื่องคณิตศำสตร์
และด้ำนกำรรู้เรื่องวิทยำศำสตร์ ตำมแนวทำงกำรประเมิน PISA
2.10.4 ส ำนั ก งำนเขตพื้ น ที่ ก ำรศึ ก ษำมั ธ ยมศึ ก ษำเขต 26 บริ ห ำร และครู ผู้ ส อนมี น วั ต กรรม มี
แนวทำง/ รู ป แบบในกำรส่ ง เสริ ม พั ฒ นำสถำนศึ ก ษำให้ มี น วั ต กรรม/ รู ป แบบในกำรจั ด
กระบวนกำรพัฒนำผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียน
2.10.5 ผู้เรียนผ่ำนกำรประเมินผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียนตำมหลักสูตร
*****************************
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โครงการ

พัฒนำและส่งเสริมกำรจัดกำรเรียนกำรสอนรำยวิชำภูมิศำสตร์และหน้ำที่พลเมือง
กลุ่มสำระกำรเรียนรู้สังคมศึกษำ ศำสนำ และวัฒนธรรม
แผนปฏิรูปประเทศ ข้อ 3 ด้ำนพัฒนำและเสริมสร้ำงศักยภำพ ทรัพยำกรมนุษย์
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ข้อ 1.กำรเสริมสร้ำงและพัฒนำศักยภำพทุนมนุษย์
แผนความมั่นคงแห่งชาติ กำรเสริมสร้ำงควำมมั่นคงของมนุษย์
นโยบาย สพฐ.
ด้ำนคุณภำพ
กลุม่ ที่รับผิดชอบ กลุ่มนิเทศ ติดตำม และประเมินผลกำรจัดกำรศึกษำ
ผู้รับผิดชอบ
นำงดวงใจ จำปำทอง ศึกษำนิเทศก์
ระยะเวลาดาเนินการ ตุลำคม 2563 – กันยำยน 2564
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
1. หลักการและเหตุผล
กระทรวงศึกษำธิกำรได้ มีกำรประกำศใช้หลักสูตรแกนกลำงกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน พุทธศักรำช
2551 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560) ซึ่งได้มีกำรกำหนดมำตรฐำนกำรเรียนรู้และตัวชี้วัด กลุ่มสำระกำร
เรียนรู้คณิตศำสตร์ วิทยำศำสตร์ และกลุ่มสำระกำรเรียนรู้สังคมศึกษำ (ในส่วนสำระภูมิศำสตร์) เมื่อ
เดือนสิงหำคม 2560 เพื่อให้เขตพื้นที่กำรศึกษำ หน่วยงำนระดับท้องถิ่น และสถำนศึกษำทุกสังกัดที่
รับผิดชอบดำเนินกำรจัดกำรศึกษำขั้นพื้นฐำนให้แก่รัฐบำลได้นำไปใช้เป็นกรอบและทิศทำงในกำรพัฒนำ
หลั กสู ตรสถำนศึกษำ และกำรจั ดกำรเรี ยนกำรสอนที่มุ่งเน้นพัฒ นำเด็กและเยำวชนให้ ได้มี ค วำมรู้
ควำมสำมำรถ และมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตำมมำตรฐำนกำรเรียนรู้ตำมที่กำหนดไว้ในกลุ่มสำระ
กำรเรียนรู้ต่ำง ๆ
ดั ง นั้ น จึ ง มี ค วำมจ ำเป็ น อย่ ำ งยิ่ ง ที่ ค รู บุ ค ลำกรทำงกำรศึ ก ษำ และผู้ มี ส่ ว นเกี่ ย วข้ อ ง กั บ
กระบวนกำรนำหลักสูตรแกนกลำงฯ พ.ศ. 2551 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560) ไปใช้นั้ นต้องมีควำมรู้
ควำมเข้ำใจ เกี่ยวกับหลักกำร และเป้ำหมำยสำคัญที่กำหนดไว้ในหลักสูตรฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560
รวมถึงกระบวนทัศน์กำรจัดกำรเรียนรู้ กำรใช้สื่อและแหล่งเรียนรู้ แนวทำงกำรวัดกำรประเมินผลของ
หลักสูตร กำรปรับปรุงหลักสูตรแกนกลำงฯ พ.ศ. 2551 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560) นี้ยังคงมีโครงสร้ำง
เดิมของหลักสูตรแกนกลำงกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน พุทธศักรำช 2551 คือประกอบด้วย 8 กลุ่มสำระกำร
เรียนรู้ โดยในสำระภูมิศำสตร์ มีกำรปรับปรุงมำตรฐำนกำรเรียนรู้ ในมำตรฐำน ส 5.2 แต่เน้น กำร
ปรับปรุงมำตรฐำนกำรเรียนรู้ ตัวชี้วัด กำรจัดลำดับควำมเหมำะสมกับพัฒนำกำรของผู้เรียนในแต่ละ
ช่วงวัย มุ่งส่งเสริมให้ผู้เรียนทุกคนมีควำมรู้ ควำมสำมำรถ และมีทักษะที่จำเป็นสำหรับกำรดำรงชีวิตใน
โลกแห่งศตวรรษที่ 21 เพิ่มขีดควำมสำมำรถในกำรประกอบอำชีพตำมโครงสร้ำงของประเทศไทย 4.0
และเป้ำหมำยยุทธศำสตร์ชำติ 20 ปี
ในกำรนี้ เพื่อให้นโยบำยดังกล่ำวสำเร็จลุล่วงไปด้วยดีสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ
เขต 26 เห็นควำมสำคัญในกำรพัฒนำทักษะกำรจัดกำรเรียนรู้แก่ผู้สอนเพื่อนำหลักสูตรแกนกลำงฯ พ.ศ.
2551 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560) ไปใช้อย่ำงมีประสิทธิภำพจึงได้จัดกำรพัฒนำกำรเรียนกำรสอนสำระ
ภูมิศำสตร์ และหน้ำที่พลเมือง เกี่ยวกับบทบำทหน้ำที่ของพลเมือง แนวทำงกำรจัดกำรเรียนรู้ กำร
ออกแบบกำรเรียนรู้ และกำรวัดประเมินผลผู้เรียนให้บรรลุเป้ำประสงค์ของหลักสูตร โดยนำกิจกรรมกำร
ปฏิบัติสู่ชั้นเรียนและในชีวิตประจำวัน
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2. วัตถุประสงค์ของโครงการ
2.1 เพื่อให้ครูผู้สอนวิชำภูมิศำสตร์มีควำมรู้ควำมเข้ำใจเกี่ยวกับแนวกำรจัดกำรเรียนรู้ กำรออกแบบ
กำรจัดกำรเรียนรู้ และกำรวัดกำรประเมินผล
2.2 เพื่อให้ครูผู้สอนรำยวิชำเพิ่มเติมหน้ำที่พลเมืองมีควำมรู้ควำมเข้ำใจเกี่ยวกับจุดเน้น คือ 1)
ควำมเป็นไทย 2) รักชำติ ยึดมั่นในศำสนำ และเทิดทูนสถำบันพระมหำกษัตริย์ 3) ควำมเป็นพลเมืองดี
ในระบอบประชำธิปไตย 4)ควำมปรองดอง สมำนฉันท์ และ 5) ควำมมีวินัยในตนเอง
2.3 เพื่อขยำยผลกำรพัฒนำกำรจัดกำรเรียนกำรสอนภูมิศำสตร์และหน้ำที่พลเมืองตำมแนวทำง
กำรจัดกิจกรรมภูมิศำสตร์และหน้ำที่พลเมืองให้โรงเรียนในสังกัด สพม.26
3. เป้าหมายการดาเนินโครงการ
3.1 เป้ำหมำยเชิงปริมำณ
3.1.1 โรงเรียนในสังกัดสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต 26 เข้ำร่วมโครงกำร
ครบ 100%
3.1.2 หัวหน้ำงำนวิชำกำร ครูสำระภูมิศำสตร์ ครูรำยวิชำเพิ่มเติมหน้ำที่พลเมือง เข้ำร่วม
โครงกำร ครบ 100 %
3.2 เป้ำหมำยเชิงคุณภำพ
3.2.1 โรงเรียนในสังกัดสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต 26 ทั้ง 35 โรงเรียน มี
ควำมรู้ ควำมเข้ำใจหรื อแนวทำงกำรจั ดกิจ กรรมกำรเรี ยนกำรสอนรำยวิช ำภู มิศำสตร์ และหน้ ำ ที่
พลเมืองได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ และสอดคล้องกับจุดเน้น
3.2.2 สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต 26 มีแนวทำงกำรจัดกำรเรียนกำรสอน
ภูมิศำสตร์และหน้ำที่พลเมืองที่มีประสิทธิภำพสอดคล้องกับจุดเน้น
4. กิจกรรมดาเนินการ
ที่
1

กิจกรรม
ระยะเวลาดาเนินการ
ประชุมวำงแผนร่วมกับบุคลำกร/ครู/ผู้นำ/ พฤศจิกำยน 2563
ผู้รับผิดชอบหน่วยงำน/โรงเรียน
- แต่งตั้งคณะกรรมกำรกำรดำเนินงำน

2

ดำเนินกำรกิจกรรมตำมกระบวนกำร
วงจร PDCA

ธันวำคม 2563 –
สิงหำคม 2564

ผู้รับผิดชอบ
นำงดวงใจ จำปำทอง/
คณะศึกษำนิเทศก์/
สถำนศึกษำในสังกัด สพ
ม.26
นำงดวงใจ จำปำทอง/
สถำนศึกษำในสังกัด สพ
ม.26/คณะศึกษำนิเทศก์
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ต่อ

ที่
3

4

กิจกรรม
กิจกรรมนิเทศ กำกับ ติดตำมกำร
ดำเนินงำนของสถำนศึกษำ กำรจัดประชุม
ระดับเขตพื้นที่กำรศึกษำ กำรเข้ำร่วม
ประชุม อบรม และร่วมกิจกรรมกับ
ส่วนกลำง
รำยงำนผลกำรดำเนินโครงกำร

ระยะเวลาดาเนินการ
กุมภำพันธ์ 2564สิงหำคม 2564

ผู้รับผิดชอบ
นำงดวงใจ จำปำทอง/
คณะศึกษำนิเทศก์

กันยำยน 2564

นำงดวงใจ จำปำทอง/
หัวหน้ำฝ่ำยวิชำกำร/ครู
ภูมิศำสตร์/ ครูหน้ำที่
พลเมือง

5. กิจกรรม และงบประมาณดาเนินงาน
งบดำเนินกำร 10,000 บำท โดยมีกิจกรรมรำยละเอียดกำรใช้งบประมำณ ดังนี้ (ถัวจ่ำยทุก
รำยกำร)
งบประมาณจาแนกตามรายจ่าย
ที่ กิจกรรม/รายละเอียดการใช้งบประมาณ
รวม
ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ
1 กิจกรรมที่ 1 ประชุมวำงแผนเสนอแนะ
แนวทำงกำรพัฒนำและแต่งตั้ง
คณะกรรมกำรดำเนินกำรศูนย์ภูมิศำสตร์
และหน้ำที่พลเมือง ประกอบด้วย
1.1 หัวหน้ำฝ่ำยวิชำกำรของโรงเรียนทั้ง
35 โรงเรียน รวมจำนวน 35 คน
1.2 ครูผู้รับผิดชอบสอนวิชำภูมิศำสตร์/
สอนรำยวิชำเพิ่มเติม หน้ำที่พลเมือง
โรงเรียนละ 1 คน 35 โรงเรียน รวม3คน
10,000
1.3 ค่ำอำหำร อำหำรว่ำง และเครื่องดื่ม
รวม ครู 70 คน ศึกษำนิเทศก์ 15 คน
รวม 85 คน ๆ ละ 160 บำท
จำนวน 1 มื้อ (85 x 160)
1.4 ค่ำสำเนำเอกสำร จำนวน 120 ชุด ๆ
ละ 20 บำท
10,000
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ต่อ
ที่

กิจกรรม/รายละเอียดการใช้งบประมาณ

3

กิจกรรมที่ 3 กิจกรรมนิเทศ กำกับ
ติดตำมกำรดำเนินงำนของสถำนศึกษำ
กำรจัดประชุมระดับเขตพื้นที่กำรศึกษำ
กำรเข้ำร่วมประชุม
1.1 นิเทศ ติดตำม และประเมินผลกำรจัด
กิจกรรม โรงเรียนในสังกัดสำนักงำนเขต
พื้นที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต26 ทั้ง 35
โรง จำนวน 2 ครั้งต่อปี
1.2 แบ่งคณะกรรมกำรนิเทศ ติดตำม
และประเมินผล ออกเป็น 3 ทีม ทีมละ 4
คน ประกอบด้วย รองฯผอ. สพม.26ที่
รับผิดชอบกลุ่มนิเทศฯ / ศึกษำนิเทศก์
โดยออกนิเทศทีมละ 8 วัน (ค่ำน้ำมัน
เชื้อเพลิงเหมำจ่ำย วันละ 500 บำท =
500 x 8 = 4000 x3)
1.3 เบี้ยเลี้ยงคณะกรรมกำรนิเทศ ติดตำม
ฯ โดยแบ่งเป็น 3 คณะ ๆ 4 คน ๆ 8 วัน
(240 x 8 = 1,920 x 12)
กิจกรรมที่ 7 จัดทำรำยงำนผลกำร
ดำเนินโครงกำรพัฒนำกำรจัดกำรเรียน
กำรสอนภูมิศำสตร์และหน้ำที่พลเมือง
รวม

4

งบประมาณจาแนกตามรายจ่าย
ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ

10,000

6. การประเมินผลการดาเนินโครงการ
ตัวบ่งชี้สภาพความสาเร็จ
วิธีวัดและประเมินผล
1. ร้อยละ 100 ของผู้เรียนมัธยมศึกษำตอนต้น - ประเมินคุณลักษณะ
และมัธยมศึกษำตอนปลำยมีลักษณะตรงตำม ตำมจุดเน้น
จุดเน้นรำยวิชำภูมิศำสตร์ คือ
1.สำรวจและระบุทำเลที่ตั้งของกิจกรรม
ทำงเศรษฐกิจและสังคมในทวีปเอเชีย ทวีป
ออสเตรเลีย และโอเชียเนีย

รวม

10,000

เครื่องมือที่ใช้วัด
- แบบทดสอบภำค
ควำมรู้/กำรปฏิบัติ
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ตัวบ่งชี้สภาพความสาเร็จ
วิธีวัดและประเมินผล
2.วิเครำะห์ปัจจัทำงกำยภำพและปัจจัย
ทำงสังคมที่มีผลต่อทำเลที่ตั้งของกิจกรรมทำง
เศรษฐกิจและสังคมในทวีปเอเชีย ทวีป
- ประเมินคุณลักษณะ
ออสเตรเลีย และโอเชียเนีย
ตำมจุดเน้น
3.สืบค้น อภิปรำยประเด็นปัญหำจำก
ปฏิสัมพันธ์ระหว่ำงสภำพแวดล้อมทำง
กำยภำพกับมนุษย์ที่เกิดในทวีปเอเชีย ทวีป
ออสเตรเลีย และโอเชียเนีย
4.วิเครำะห์แนวทำงภัยพิบัติ และกำร
จัดกำรทรัพยำกรและสิ่งแวดล้อมในทวีปเอเชีย
ทวีปออสเตรเลีย และโอเชียเนีย
2. ร้อยละ 100 ของผู้เรียนมัธยมศึกษำตอนต้น
และมัธยมศึกษำตอนปลำยมีลักษณะตรงตำม
จุดเน้นรำยวิชำเพิ่มเติมหน้ำที่พลเมือง คือ
1.ควำมเป็นไทย
2.รักชำติ ยึดมั่นในศำสนำ และเทิดทูนสถำบัน
พระมหำกษัตริย์
3.ควำมเป็นพลเมืองดีในระบอบประชำธิปไตย
4.ควำมปรองดอง สมำนฉันท์
5.ควำมมีวินัยในตนเอง
3. ควำมพึงพอใจต่อกำรพัฒนำกำรจัดกำรเรียน ประเมินควำมพึงพอใจ
กำรสอนภูมิศำสตร์และหน้ำที่พลเมือง
โรงเรียนในสังกัด สพม.26 ทั้ง 35 โรงเรียน

เครื่องมือที่ใช้วัด
- แบบทดสอบภำค
ควำมรู้/กำรปฏิบัติ

แบบประเมิน/
แบบสอบถำม

7. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
7.1. ส่งเสริมสนับสนุนให้ครูผู้สอนกลุ่มสำระกำรเรียนรู้สังคมศึกษำ ศำสนำและวัฒนธรรมของเขตพื้นที่
กำรศึกษำได้บูรณำกำรกำรจัดกำรเรียนกำรสอนภำยในกลุ่มสำระกำรเรียนรู้
7.2 สร้ำงควำมเข้มแข็งให้แก่โรงเรียนในสังกัดในกำรขับเคลื่อนนโยบำยในระดับเขตพื้นที่กำรศึกษำ
7.3 โรงเรียนในสังกัดสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต 26 มีควำมพร้อมในกำรจัดกิจกรรม
กำรเรียนกำรสอนรำยวิชำเพิ่มเติมหน้ำที่พลเมือง
**********************
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โครงการ

พัฒนำคุณภำพผู้เรียนสู่ทักษะกำรเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ของครูภำษำไทย
เพื่อกำรพัฒนำสมรรถนะกำรจัดกำรเรียนรู้แบบเชิงรุก (Active Learning)
ยุทธศาสตร์ชาติ
ด้ำนพัฒนำและเสริมสร้ำงศักยภำพ ทรัพยำกรมนุษย์
แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ กำรพัฒนำกำรเรียนรู้
แผนการปฏิรูปประเทศข้อ ด้ำนกำรศึกษำ
สนองนโยบาย สพฐ. ที่ ด้ำนคุณภำพ 3.4
ประเด็นกลยุทธ์ที่
ข้อ 3 พัฒนำคุณภำพผู้เรียน ครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ
สนองจุดเน้น สพม.26 2. ด้ำนกำรพัฒนำระบบนิเทศและเครือข่ำยชุมชนวิชำชีพของสถำนศึกษำ
(Smart Supervision and Professional Learning Community)
กลุ่มที่รับผิดชอบ
กลุ่มนิเทศ ติดตำม และประเมินผลกำรจัดกำรศึกษำ
ผู้รับผิดชอบ
นำงสำวธนำภำ บุญครอบ
ระยะเวลาที่ดาเนินการ มีนำคม-กันยำยน 2564
....................................................................................................................... .........................................
1. หลักการและเหตุผล
กำรจัดกำรศึกษำขั้นพื้นฐำนจะต้องสอดคล้องกับกำรเปลี่ยนแปลงทำงเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม
สภำพแวดล้อม และควำมรู้ทำงวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยีที่เจริญก้ำวหน้ำอย่ำงรวดเร็ว เพื่อพัฒนำและ
เสริมสร้ำงศักยภำพคนของชำติให้สำมำรถเพิ่มขีดควำมสำมำรถในกำรแข่งขันของ ประเทศ โดยกำร
ยกระดับคุณภำพกำรศึกษำและกำรเรียนรู้ให้มีคุณภำพและมำตรฐำนระดับสำกล สอดคล้องกับประเทศ
ไทย 4.0 และโลกในศตวรรษที่ 21 กระทรวงศึกษำธิกำรโดยส ำนั กงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้น
พื้นฐำนจึงได้ดำเนินกำร ทบทวนหลักสูตรแกนกลำงกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน พุทธศักรำช 2551 โดยนำ
ข้อมูลจำกแผนพัฒนำ เศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ ฉบับที่ 12 ยุทธศำสตร์ชำติ 20 ปี และแผนกำร
ศึ ก ษำแห่ ง ชำติ พ.ศ. 2560 – 2579 มำใช้ เ ป็ น กรอบและทิ ศ ทำงในกำรพั ฒ นำหลั ก สู ต รให้ มี ค วำม
เหมำะสมชัดเจน ยิ่ งขึ้น ในระยะสั้ น เห็ นควรปรับปรุงหลั กสูตรในกลุ่ มสำระกำรเรียนรู้คณิตศำสตร์
วิทยำศำสตร์ และสำระภูมิศำสตร์ในกลุ่มสำระกำรเรียนรู้สังคมศึกษำ ศำสนำ และวัฒนธรรม ซึ่งมี
ควำมสำคัญต่อกำรพัฒนำประเทศ และเป็นรำกฐำนสำคัญที่จะช่วยให้มนุษย์มีควำมคิดริเริ่ม สร้ำงสรรค์
คิดอย่ ำงมีเหตุผ ล เป็ น ระบบ สำมำรถวิเครำะห์ ปัญหำหรือสถำนกำรณ์ได้อย่ำงรอบคอบและถี่ถ้วน
สำมำรถนำไปใช้ใน ชีวิตประจำวัน ตลอดจนกำรใช้เทคโนโลยีที่เหมำะสมในกำรบูรณำกำรกับควำมรู้
ทำงด้ำนวิทยำศำสตร์ และคณิตศำสตร์ เพื่อแก้ปัญหำหรือพัฒนำงำนด้วยกระบวนกำรออกแบบเชิง
วิศวกรรมที่นำไปสู่กำร คิดค้นสิ่งประดิษฐ์ หรือสร้ำงนวัตกรรมต่ำง ๆ ที่เอื้อประโยชน์ต่อกำรดำรงชีวิต
กำรใช้ทักษะกำรคิดเชิง คำนวณ ควำมรู้ทำงด้ำนวิทยำกำรคอมพิวเตอร์ และเทคโนโลยีและกำรสื่อสำร
ในกำรแก้ ปั ญ หำที่ พ บใน ชี วิ ต จริ ง ได้ อ ย่ ำ งมี ป ระสิ ท ธิ ภ ำพ รวมทั้ ง ใช้ ค วำมรู้ ควำมสำมำรถ ทั ก ษะ
กระบวนกำร และเครื่องมือทำง ภูมิศำสตร์ เรียนรู้สิ่งต่ำง ๆ ที่อยู่รอบตัวอย่ำงเข้ำใจสภำพที่เป็นอยู่และ
กำรเปลี่ยนแปลง เพื่อนำไปสู่ กำร จัดกำรและปรับ ใช้ในกำรดำรงชีวิตและกำรประกอบอำชีพ อย่ ำง
สร้ำงสรรค์
นโยบำยของรัฐบำลในกำรสนับสนุนแนวทำงกำรปฏิรูปกำรศึกษำอย่ำงเป็นรูปธรรมนโยบำยหนึ่ง
คือ กิจกรรมลดเวลำเรียนเพิ่มเวลำรู้ ที่เน้น Active Learning ให้ผู้เรียนนำควำมรู้ไปใช้แก้ปัญหำในชีวิต
จริง รวมทั้งกำรพัฒนำกระบวนกำรหรือผลผลิตใหม่ที่เป็นประโยชน์ต่อกำรดำเนินชีวิตและกำรประกอบ
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อำชี พ ผ่ ำ นประสบกำรณ์ ใ นกำรท ำ กิ จ กรรมกำรเรี ย นรู้ แ บบโครงงำนเป็ น ฐำน (Project-Based
Learning) หรือ กิจกรรมกำรเรียนรู้แบบใช้ปัญหำเป็นฐำน (Problem-Based Learning)
สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต 26 จึงจัดทำโครงกำรพัฒนำกำรพัฒนำคุณภำพ
ผู้เรียนสู่ทักษะกำรเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 สู่กำรปฏิรูปกำรเรียนรู้ยุคไทยแลนด์ 4.0 เพื่อให้ทุกโรงเรียน
สำมำรถพัฒนำหลักสูตรสถำนศึกษำ และครูสำมำรถนำหลักสูตรไปสู่กำจัดกำรเรียนรู้ระดับชั้นเรียน ที่
สอดคล้องกับกำรพัฒนำทักษะในศตวรรษที่ 21 ยุคไทยแลนด์ 4.0 คุณครูกลุ่มสำระกำรเรียนรู้ภำษำไทย
ที่สอนในรำยวิชำภำษำไทย ให้มีแผนกำรจัดกำรเรียนรู้ ที่เป็นระบบ มีประสิทธิผล ประสิทธิภำพ ตำม
แนวทำงกำรจัดกำรเรียนรู้แบบ Active Learning สู่ควำมยั่งยืนสืบไป
2. วัตถุประสงค์
2.1 เพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียนของนักเรียนโดยกำรจัดกำรเรียนที่ใช้ O-NET & PISA เป็นฐำน
2.2 เพื่อพัฒนำกำรจั ดกำรเรี ยนรู้สู่ ทั กษะศตวรรษที่ 21 ด้วยนวัตกรรมและเทคโนโลยีที่เน้น Active
Learning ที่เน้นกระบวนกำรคิด
2.3 เพื่อนิเทศ ติดตำม กำรจัดกำรเรียนรู้สู่ทักษะศตวรรษที่ 21 และยกระดับผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียนของ
นักเรียนในสังกัดสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต 26
2.4 เพื่อจัดเวทีวิชำกำรนำเสนอผลกำรจัดกำรเรียนเรียนรู้และผลงำนนักเรียน นำไปสู่กำรเผยแพร่ผลงำน
และยกย่องเชิดชูเกียรติ
3. เป้าหมาย
3.1 เชิงปริมำณ
3.1.1 กิจกรรม PLC พัฒนำนวัตกรรมกำรจัดกำรเรียนรู้ยกระดับผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียนของนักเรียนโดย
กำรจัดกำรเรียนที่ใช้ O-NET & PISA เป็นฐำน (ครูภำษำไทย ม.ต้น รวม 105 คน )
3.1.2 กิจกรรม PLC พัฒนำกำรจัดกำรเรียนรู้สู่ทักษะศตวรรษที่ 21 ด้วยนวัตกรรมและเทคโนโลยีที่เน้น
Active Learning ที่เน้นกระบวนกำรคิด
3.1.3 กิจกรรมนิเทศ ติดตำม กำรจัดกำรเรียนรู้สู่ทักษะศตวรรษที่ 21 และยกระดับผลสัมฤทธิ์ ทำงกำร
เรียนของนักเรียนในสังกัดสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต 26 โรงเรียนละ 2 ครั้ง/ภำคเรียน
3.1.4 กิจกรรมเวทีวิชำกำรนำเสนอผลกำรจัดกำรเรียนเรียนรู้และผลงำนนักเรียน นำไปสู่กำรเผยแพร่
ผลงำนและยกย่องเชิดชูเกียรติ 1 ครั้ง/ปีกำรศึกษำ
3.2 เชิงคุณภำพ
3.2.1 ครูสำมำรถมีนวัตกรรมกำรจัดกำรเรียนรู้ยกระดับผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียนของนักเรียนโดยกำร
จัดกำรเรียนที่ใช้ O-NET & PISA เป็นฐำน อย่ำงมีประสิทธิภำพ
3.2.2 ครูสำมำรถพัฒนำกำรจัดกำรเรียนรู้สู่ทักษะศตวรรษที่ 21 ด้วยนวัตกรรมและเทคโนโลยีที่เน้น
Active Learning ที่เน้นกระบวนกำรคิด อย่ำงมีคุณภำพ
3.2.3 ครูได้รับกำรนิเทศ และมีโอกำสนำเสนอผลงำนทำงวิชำกำรสู่กำรพัฒนำวิชำชีพด้วยควำมภำคภูมิใจ
3.2.4 นักเรียนได้เรียนรู้ด้วยกำรลงมือปฏิบัติ พัฒนำทักษะกระบวนกำรคิด กำรแก้ปัญหำ กำรทำงำน
ทักษะกำรเรียนรู้ และทักษะชีวิต เป็นระบบและยั่งยืน
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4. กิจกรรมและการดาเนินงาน
ที่
กิจกรรม
1 ประชุมเตรียมกำรสร้ำงสื่อ/คู่มือ/เครื่องมือ/
ปฏิทินงำน ของคณะทำงำน/กรรมกำร
2

3
4

5

กิจกรรม PLC พัฒนำนวัตกรรมกำรจัดกำร
เรียนรู้ยกระดับผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียนของ
นักเรียนโดยกำรจัดกำรเรียนที่ใช้ O-NET &
PISA เป็นฐำน
กิจกรรม PLC พัฒนำกำรจัดกำรเรียนรู้สู่ทักษะ
ศตวรรษที่ 21 ด้วยนวัตกรรมและเทคโนโลยีที่
เน้น Active Learning ที่เน้นกระบวนกำรคิด
กิจกรรมนิเทศ ติดตำม กำรจัดกำรเรียนรู้สู่
ทักษะศตวรรษที่ 21 และยกระดับผลสัมฤทธิ์
ทำงกำรเรียนของนักเรียนในสังกัด สพม.เขต
26
กิจกรรมเวทีวิชำกำรนำเสนอผลกำรจัดกำร
เรียนเรียนรู้และผลงำนนักเรียน นำไปสู่กำร
เผยแพร่ผลงำนและยกย่องเชิดชูเกียรติ

ระยะเวลำดำเนินกำร
ผู้รับผิดชอบ
มกรำคม 2564
นำงสำวธนำภำ บุญ
ครอบและคณะ
ศึกษำนิเทศก์
พฤษภำคม 2564 นำงกรนันท์ วรรณทวี
และคณะศึกษำนิเทศก์
มิถุนำยน 2564

นำงกรนันท์ วรรณทวี
และคณะศึกษำนิเทศก์

พค.-กย.2564

นส.อิทธิ์ณณัฏฐ์ นัน
แก้ว และคณะ
ศึกษำนิเทศก์

กันยำยน 2564

ดร.นวพรรดิ์ นำม
พุทธำ และคณะ
ศึกษำนิเทศก์

6. งบประมาณ จำก สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต 26 จำนวน 10,000 บำท
จำแนกตำมรำยจ่ำย
รำยกำร
งบประมำณ ค่ำตอบแท ค่ำใช้สอย ค่ำวัสดุ
น
กิจกรรมที่ 1 ประชุมเตรียมกำรสร้ำงสื่อ/คู่มือ/
เครื่องมือ/ปฏิทินงำน ของคณะทำงำน/กรรมกำร
จำนวน 1 ครั้ง 1 วัน
-ค่ำอำหำร-อำหำรว่ำง
รวมกิจกรรมที่ 1
กิจกรรมที่ 2 กิจกรรม PLC พัฒนำนวัตกรรมกำร
จัดกำรเรียนรู้ยกระดับผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียนของ
นักเรียนโดยกำรจัดกำรเรียนที่ใช้ O-NET & PISA
เป็นฐำน จำนวน 1 ครั้ง 1 วัน
-ค่ำอำหำร-อำหำรว่ำง
-ค่ำวุฒิบัตร
-ค่ำเอกสำร/สื่อ
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รวมกิจกรรมที่ 2
กิจกรรมที่ 3 กิจกรรม PLC พัฒนำกำรจัดกำร
เรียนรู้สู่ทักษะศตวรรษที่ 21 ด้วยนวัตกรรมและ
เทคโนโลยีที่เน้น Active Learning ที่เน้น
กระบวนกำรคิด จำนวน 1 ครั้ง 1 วัน
-ค่ำอำหำร-อำหำรว่ำง
-ค่ำวุฒิบัตร -ค่ำเอกสำร/สื่อ
รวมกิจกรรมที่ 3
กิจกรรมที่ 4 กิจกรรมนิเทศ ติดตำม กำรจัดกำร
เรียนรู้สู่ทักษะศตวรรษที่ 21 และยกระดับ
ผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียนนักเรียนใน สพม.เขต 26
(จำนวน 2 ครั้ง/โรง/ภำคเรียน)
รวมกิจกรรมที่ 4
กิจกรรมที่ 5 กิจกรรมเวทีวิชำกำรนำเสนอผลกำร
จัดกำรเรียนเรียนรู้และผลงำนนักเรียน นำไปสู่กำร
เผยแพร่ผลงำนและยกย่องเชิดชูเกียรติ
-โล่รำงวัลสำหรับครู/นักเรียนที่นำเสนอผลงำน
-ค่ำวุฒิบัตร/เกียรติบัตร
-ค่ำอำหำรกลำงวัน-อำคำรว่ำง
รวมกิจกรรมที่ 5
รวมทั้งสิ้น (ถัวจ่ายทุกรายการ)
6. ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย

บูรณำกำรในงบฯ สพม.ภำรกิจนิเทศ ติดตำม และ
ประเมินผล

10,000

การวัดผลและประเมินผล
วิธีการ
เครื่องมือ
-ตรวจหลักสูตร
1. โรงเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียนสูงขึ้น (จำนวน
-บันทึกนิเทศ
นร.ที่ได้ คะแนน O-NET มำกกว่ำ ร้อยละ 50 ในแต่ละ -สัมภำษณ์
-แบบสัมภำษณ์
วิชำ เพิ่มขึ้น)
2. ครูได้แนวทำงกำรจัดกิจกรรมกำรเรียนรู้และพัฒนำ -ตรวจแผนจัดกำร
-บันทึกสังเกตกำรสอน
นวัตกรรมกำรจัดกำรเรียนรู้ Active Learning ที่เน้น เรียนรู้
-แบบสังเกตกำรสอน
-สังเกตกำรสอน
กระบวนกำรคิดที่หลำกหลำยตำมธรรมชำติวิชำ
3. นักเรียนได้รับกำรพัฒนำตำมมำตรฐำน ตัวชี้วัด
-บันทึกกำรตรวจ ปพ.
สมรรถนะ คุณลักษณะที่พึงประสงค์ และค่ำนิยมที่ดี -ตรวจ ปพ.
-แบบสังเกต
-สังเกตกำรณ์เรียนรู้
4. ครูและนักเรียนมีเวทีแสดงผลงำนทำงวิชำกำร
-ตรวจ/ประเมินผลงำน
-ตรวจ/ประเมินผลงำน -แบบสัมภำษณ์
ได้รับกำรเชิดชูเกียรติ และเกิดควำมภำคภูมิใจ
-สัมภำษณ์
ตัวชี้วัด
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9. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
9.1 สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำและโรงเรียนในสังกัด ได้แนวทำงกำรพัฒนำผลสัมฤทธิ์ทำงกำร
เรียน ของนักเรียนโดยกำรจัดกำรเรียนที่ใช้ O-NET & PISA เป็นฐำน
9.2 ครูได้แนวทำง สื่อ นวัตกรรม และเทคโนโลยีในกำรจัดกิจกรรมกำรเรียนรู้ตำมแนวปฏิรูปกำร
เรียนรู้ยุคไทยแลนด์ 4.0 โดยใช้ Active Learning ที่เน้นกำรพัฒนำกระบวนกำรคิดและทักษะใน
ศตวรรษที่ 21
9.3 ครูและโรงเรียนสร้ำงเครือข่ำยกำรจัดกำรเรียนรู้ และกำรบริหำรจัดกำรชั้นเรียนตำมแนว
ทำงกำรปฏิรูปกำรเรียนรู้ยุคไทยแลนด์ 4.0
9.4 นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษำได้เรียนรู้ผ่ำนกิจกรรมกำรเรียนรู้ อย่ำงมีคุณภำพ มีผลสัมฤทธิ์
สมรรถนะ สูงขึ้น และสำมำรถนำควำมรู้ไปใช้ในกำรดำรงชีวิตอย่ำงมีคุณภำพ
9.5 ผู้ปกครอง และชุมชนให้ควำมเชื่อมั่นในกำรจัดกำรศึกษำอย่ำงมีคุณภำพของโรงเรียน
**********************
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โครงการ

กำรพัฒนำหลักสูตรท้องถิน่ กลุม่ สำระกำรเรียนรู้กำรงำนอำชีพ ในโรงเรียนสังกัดสำนักงำน
เขตพื้นที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต 26
ยุทธศาสตร์ชาติ ข้อ
3.ด้ำนกำรพัฒนำและเสริมสร้ำงศักยภำพทรัพยำกรมนุษย์
แผนปฏิรูปประเทศ ข้อ 3 ด้ำนพัฒนำและเสริมสร้ำงศักยภำพ ทรัพยำกรมนุษย์
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ข้อ 1.กำรเสริมสร้ำงและพัฒนำศักยภำพทุนมนุษย์
แผนความมั่นคงแห่งชาติ 3.7.1 กำรเสริมสร้ำงควำมมั่นคงของมนุษย์
นโยบาย สพฐ.
ด้ำนคุณภำพ
กลุ่มที่รับผิดชอบ
กลุ่มนิเทศ ติดตำม และประเมินผลกำรจัดกำรศึกษำ
ผู้รับผิดชอบ
นำยนิมิตต์ กำระดี ศึกษำนิเทศก์ สพม.26 และคณะศึกษำนิเทศก์
ระยะเวลาที่ดาเนินการ 1 ตุลำคม 2563 – 30 กันยำยน 2564
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
1. หลักการและเหตุผล
หลักสูตรสถำนศึกษำจะต้องประกอบด้วยหลักสูตรแกนกลำงกำรศึกษำ พุทธศักรำช 2551 และ
หลักสูตรท้องถิ่น สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต 26 ได้ดำเนินกำรจัดทำกรอบหลักสูตรสำระ
ท้องถิ่นจังหวัดมหำสำรคำม มีจุดประสงค์เพื่อให้สถำนศึกษำในสังกัดได้ใช้ในจัดกำรเรียนกำรสอนในระดับ
กำรศึกษำขึ้นพื้นฐำนในปีกำรศึกษำ 2563 ปัจจุบันได้มีหน่วยงำนต่ำง ๆ ในจังหวัดมหำสำรคำม ได้พัฒนำ
แหล่งเรียนรู้และจัดทำเอกสำรที่มีข้อมูลเกี่ยวข้องกับจังหวัดมหำสำรคำม และเป็นประโยชน์ต่อกำรเรียนรู้
ของผู้เรียน ซึ่งกรอบหลักสำระสูตรท้องถิ่นจังหวัดมหำสำรคำม จำเป็นต้องมีกำรจัดทำขึ้นและพัฒนำให้มี
ควำมสมบูรณ์ชัดเจน ทันสมัย ครอบคลุมในเนื้อหำสำระ เพื่อเอื้อต่อสถำนศึกษำที่จะนำไปจัดทำหลักสูตร
สถำนศึกษำในสังกัดสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต 26 จึงได้จัดทำโครงกำรนี้ขึ้น
2. วัตถุประสงค์โครงการ
2.1 เพื่อพัฒนำเนื้อหำหลักสูตรท้องถิ่น สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต 26 ในกำร
สร้ำงหลักสูตรสถำนศึกษำ ตำมหลักปรัชญำเศรษฐกิจพอเพียง
2.2 เพื่อให้ครูและผู้บริหำรมีควำมเข้ำใจที่ชัดเจนตรงกัน สำมำรถนำหลักสูตรท้องถิ่น สำนักงำนเขต
พื้นที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต 26 ตำมหลักปรัชญำเศรษฐกิจพอเพียง สู่กำรปฏิบัติได้อย่ำงมั่นใจและมี
ประสิทธิภำพ
2.3 เพื่อให้สถำนศึกษำในสังกัดใช้เป็นกรอบในกำรพัฒนำและกำรสร้ำงหลักสูตรสถำนศึกษำ ตำม
หลักสูตรท้องถิ่น สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต 26
3. เป้าหมายการดาเนินโครงการ
เชิงปริมาณ
1.ประชุมเชิงปฏิบัติกำรพัฒนำกรอบหลักสูตรท้องถิ่น กลุ่มสำระกำรเรียนรู้ กำรงำนอำชีพ ตำม
หลักสูตรท้องถิ่นสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต 26 จำนวน 35 โรงเรียน ๆ ละ 2 คน รวม
70 คน ศึ ก ษำนิ เ ทศก์ 15 คน และคณะวิ ท ยำกรพี่ เ ลี้ ย ง 10 คน รวมทั้ ง สิ้ น จ ำนวน 95 คน
2.ผลิตเอกสำร กรอบหลักสูตรท้องถิ่น กลุ่มสำระกำรเรียนรู้กำรงำนอำชีพ ตำมหลักสูตรท้องถิ่น
สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต 26 เพื่อไปจัดทำหลักสูตรสถำนศึกษำ
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เชิงคุณภาพ
1. กลุ่มสำระกำรเรียนรู้ กำรงำนอำชี พของทุ กโรงเรียนในสัง กัด สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึ ก ษำ
มัธยมศึกษำ เขต 26 จำนวน 35 โรงเรียน มีกรอบตำมหลักสูตรท้องถิ่นฯ ที่มคี วำมชัดเจนแม่นตรง และ
สำมำรถนำไปใช้ในสถำนศึกษำเพื่อกำรจัดกำรเรียนกำรสอนได้อย่ำงมีประสิทธิภำพและเกิดประสิทธิผล
2. ครูกลุ่มสำระกำรเรียนรู้กำรอำชีพ ในสังกัด สพม.26 จำนวน 35 โรงเรียน สำมำรถนำกรอบ
หลักสูตรท้องถิ่น ไปจัดทำหลักสูตรสถำนศึกษำที่ประสิทธิภำพและเกิดประสิทธิผล
3. นักเรียนมีควำมรู้นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียนสูงขึ้น มีควำมภูมิใจและตระหนักรักแผ่นดิน
เกิด
4. กิจกรรมและการดาเนินงาน
กิจกรรม
1.รวบรวมข้อมูลสำรสนเทศที่
เกี่ยวข้อง
2.จัดทำเอกสำรต้นฉบับ
3.จัดทำข้อมูลสำรสนเทศแหล่ง
เรียนรู้
4.จัดพิมพ์เอกสำร กรอบหลักสูตร
ท้องถิ่น สำนักงำนเขตพื้นที่
กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต.26
จังหวัดมหำสำรคำม
5.จัดทำซีดี
6.แจกเอกสำรและแผ่น ซีดี
7.จัดอบรมตำมโครงกำรฯ
8.นิเทศ ติดตำมและประเมินผลกำร
ใช้หลักสูตรของสถำนศึกษำ
9.สรุปผลรำยงำนผล

ปี 5263

ปี 2564

ผู้รับผิดชอบ

ตค พย ธค มค กพ มีค เมย พค มิย กค สค

นิมิตต์และคณะ
นิมิตต์และคณะ
นิมิตต์และคณะ
นิมิตต์และคณะ

นิมิตต์และคณะ
นิมิตต์และคณะ
นิมิตต์และคณะ
นิมิตต์และคณะ

1. ศึกษำเอกสำร ประสำนผู้ทรงภูมิปัญญำ รวบรวมข้อมูลสำรสนเทศที่เกี่ยวข้อง
2. จัดทำเอกสำรต้น ฉบับ เนื้ อหำสำระกรอบหลั กสู ตรท้ องถิ่ น กลุ่มสำระกำรเรียนรู้ กำรงำนอำชี พ

สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต.26
3. จัดทำข้อมูลสำรสนเทศแหล่งเรียนรู้ กรอบหลักสูตรท้องถิ่น กลุ่มสำระกำรเรียนรู้กำรงำนอำชีพ
สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต.26
4. จัดพิมพ์เอกสำร กรอบหลักสูตรท้องถิ่น กลุ่มสำระกำรเรียนรู้กำรงำนอำชีพ สำนักงำนเขตพื้นที่
กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต.26 จังหวัดมหำสำรคำม จำนวน 50 เล่ม
5. จัดทำสำเนำแผ่น กรอบหลักสูตรท้องถิ่น กลุ่มสำระกำรเรียนรู้กำรงำนอำชีพ สำนักงำนเขตพื้นที่
กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต.26 จังหวัดมหำสำรคำม จำนวน..... แผ่น
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6. ส ำเนำเอกสำรและแผน กรอบหลั ก สู ต รท้ อ งถิ่ น กลุ่ ม สำระกำรเรี ย นรู้ ก ำรงำนอำชี พ
สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต.26 แจกให้โรงเรียนในสังกัดทุกโรงเรียน
7. จัดอบรมตำมโครงกำรฯ
กิจกรรมที่ 1 กำรประชุมสร้ำงควำมเข้ำใจครูผู้สอน กลุ่มสำระกำรเรียนรู้กำรงำนอำชีพ
ตำมหลักสูตรท้องถิ่น สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต.26
กิจกรรมที่ 2 กำรเตรียมควำมพร้อมครูผู้สอน กลุ่มสำระกำรเรียนรู้กำรงำนอำชีพ ในกำร
ปรับมำตรฐำนและตัวชี้วัด ตำมหลักสูตรท้องถิ่น สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต.26
กิจกรรมที่ 3 กำรประชุมปฏิบัติกำรครูผู้สอน กลุ่มสำระกำรเรียนรู้กำรงำนอำชีพ พัฒนำ
หลักสูตรสถำนศึกษำ ตำมหลักสูตรท้องถิ่น สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต.26
กิจกรรมที่ 4 กำรประชุมปฏิบัติกำรตำมกรอบสำระท้องถิ่นและจุดเน้น ตำมหลั กสู ตร
ท้องถิ่น สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต.26
8. นิเทศ ติดตำมและประเมินผลกำรใช้หลักสูตรท้องถิ่นฯ ในสถำนศึกษำ สังกัด สพม.26
9. สรุปผล รำยงำนผล
5. งบประมาณ
งบประมำณที่ได้รับจัดสรรจำก สพม.26 จำนวน 10,000 บำท รำยละเอียดประกอบกำรใช้จ่ำย ดังนี้
กิจกรรมและรายละเอียด
ในการใช้งบประมาณ

งบประมาณ

กิจกรรมที่ 1 กำรประชุมสร้ำงควำมเข้ำใจ
ครูผู้สอน กลุ่มสำระกำรเรียนรู้กำรงำนอำชีพ 10,000
ตำมหลั ก สู ต รท้ อ งถิ่ น ส ำนั ก งำนเขตพื้ น ที่
กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต.26 จำนวน 50
คน เป็นเวลำ 2 วัน
- ค่ำอำหำรกลำงวัน(50x2x50=5,000)
- ค่ำอำหำรว่ำงและเครื่ องดื่ม (30x2x50=
3,000)
- ค่ำตอบแทนวิทยำกร ( 3,500 บำท)
- ค่ำพำหนะวิทยำกร
- ค่ำวัสดุ (3,500 บำท)
กิ จ กรรมที่ 2 กำรเตรี ย มควำมพร้ อ ม
ครู ผู้ ส อน กลุ่ ม สำระกำรเรี ย นรู้ ก ำรงำน
อำชี พ ในกำรปรั บ มำตรฐำนและตั ว ชี้ วั ด
ตำมหลั ก สู ต รท้ อ งถิ่ น ส ำนั ก งำนเขตพื้ น ที่
กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต.26
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งบประมาณจาแนกตามหมวดรายจ่าย
ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ

3,500

รวม

5,000
3,000

5,000
3,000
3,500

3,500

3,500

233

ต่อ
กิจกรรมและรายละเอียด
ในการใช้งบประมาณ
กิจกรรมที่ 3 กำรประชุมปฏิบัติกำรครูผู้สอน

งบประมาณ

งบประมาณจาแนกตามหมวดรายจ่าย
ค่าตอบ
ค่าใช้สอย
ค่าวัสดุ
แทน

รวม

กลุ่มสำระกำรเรียนรู้กำรงำนอำชีพ พัฒนำ
หลักสูตรสถำนศึกษำ ตำมหลักสูตรท้องถิ่น
สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ
เขต.26
กิจกรรมที่ 4 กำรประชุมปฏิบัติกำรตำม

กรอบสำระท้องถิ่นและจุดเน้น ตำม
หลักสูตรท้องถิ่น สำนักงำนเขตพื้นที่
กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต.26
3,500
11,500
10,000
รวม
6.การวัดผลและประเมินผล
ตัวบ่งชี้สภาพความสาเร็จ
วิธีการวัดผลประเมินผล
เครื่องมือ
นิเทศติดตำม
แบบสอบถำม
1.ร้อยละ80 ของสถำนศึกษำนำหลักสูตร
ท้องถิ่นไปใช้ในกำรจัดกำรเรียนกำรสอน
ทดสอบ
แบบทดสอบ
2. ร้อยละ80 ของนักเรียนที่ผ่ำนกำร
ประเมินควำมรู้ ทักษะและคุณลักษณะตำม
หลักสูตรท้องถิ่น
7. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
1. มีกรอบหลักสูตรท้องถิ่น ที่มีควำมชัดเจนแม่นตรง และสำมำรถนำไปใช้ในสถำนศึกษำในกำร
จัดกำรเรียนกำรสอนได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ
2. สถำนศึกษำ จำนวน 35 โรงเรียน สำมำรถนำกรอบหลักสูตรท้องถิ่นสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ
มัธยมศึกษำ เขต 26 ไปจัดทำหลักสูตรสถำนศึกษำที่ประสิทธิภำพและเกิดประสิทธิผล
3. ครูกลุ่มสำระกำรเรียนรู้กำรอำชีพ ในสังกัด สพม.26 จำนวน 35 โรงเรียน สำมำรถนำกรอบ
หลักสูตรท้องถิ่น สพม.26 ไปจัดทำหลักสูตรสถำนศึกษำที่ประสิทธิภำพและเกิดประสิทธิผล
4. นักเรียนมีควำมรู้นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียนสูงขึ้น มีควำมภูมิใจและตระหนักรักแผ่นดิน
เกิด
**********************
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โครงการ

พัฒนำคุณภำพกำรศึกษำตำมสภำพปัญหำและควำมต้องกำรจำเป็นรำย
โรงเรียน
ยุทธศาสตร์ชาติ
ด้ำนพัฒนำและเสริมสร้ำงศักยภำพ ทรัพยำกรมนุษย์
แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ กำรพัฒนำกำรเรียนรู้
แผนการปฏิรูปประเทศข้อ ด้ำนกำรศึกษำ
สนองนโยบาย สพฐ. ที่ ด้ำนคุณภำพ 3.4
ประเด็นกลยุทธ์ที่
ข้อ 3 พัฒนำคุณภำพผู้เรียน ครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ
สนองจุดเน้น สพม.26 2. ด้ำนกำรพัฒนำระบบนิเทศและเครือข่ำยชุมชนวิชำชีพของสถำนศึกษำ
(Smart Supervision and Professional Learning Community)
กลุ่มที่รับผิดชอบ
กลุ่มนิเทศ ติดตำม และประเมินผลกำรจัดกำรศึกษำ
ผู้รับผิดชอบ
นำงมิ่งขวัญ หนองขุ่นสำร
ระยะเวลาที่ดาเนินการ มีนำคม-กันยำยน 2564
................................................................................................................................................................
1. หลักการและเหตุผล
กำรจัดกำรศึกษำขั้นพื้นฐำนจะต้องสอดคล้องกับกำรเปลี่ยนแปลงทำงเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม
สภำพแวดล้อม และควำมรู้ทำงวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยีที่เจริญก้ำวหน้ำอย่ำงรวดเร็ว เพื่อพัฒนำและ
เสริมสร้ำงศักยภำพคนของชำติให้สำมำรถเพิ่มขีดควำมสำมำรถในกำรแข่งขันของ ประเทศ โดยกำรยกระดับ
คุณภำพกำรศึกษำและกำรเรียนรู้ให้มีคุณภำพและมำตรฐำนระดับสำกล สอดคล้องกับประเทศไทย 4.0 และ
โลกในศตวรรษที่ 21 กระทรวงศึกษำธิกำรโดยสำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำนจึงได้ดำเนินกำร
ทบทวนหลักสูตรแกนกลำงกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน พุทธศักรำช 2551 โดยนำข้อมูลจำกแผนพัฒนำ เศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชำติ ฉบับที่ 12 ยุทธศำสตร์ชำติ 20 ปี และแผนกำรศึกษำแห่งชำติ พ.ศ.2560 – 2579 มำใช้
เป็นกรอบและทิศทำงในกำรพัฒนำหลักสูตรให้มีควำมเหมำะสมชัดเจน ยิ่งขึ้น ในระยะสั้นเห็นควรปรับปรุง
หลักสูตรในกลุ่มสำระกำรเรียนรู้คณิตศำสตร์ วิทยำศำสตร์ และสำระภูมิศำสตร์ในกลุ่มสำระกำรเรียนรู้สังคม
ศึกษำ ศำสนำ และวัฒนธรรม ซึ่งมีควำมสำคัญต่อกำรพัฒนำประเทศ และเป็ นรำกฐำนสำคัญที่จะช่วยให้
มนุษย์มีควำมคิดริเริ่ม สร้ำงสรรค์ คิดอย่ำงมีเหตุผล เป็นระบบ สำมำรถวิเครำะห์ปัญหำหรือสถำนกำรณ์ได้
อย่ำงรอบคอบและถี่ถ้วน สำมำรถนำไปใช้ใน ชีวิตประจำวัน ตลอดจนกำรใช้เทคโนโลยีที่เหมำะสม
ในกำรบูรณำกำรกับควำมรู้ ทำงด้ำนวิทยำศำสตร์ และคณิตศำสตร์ เพื่อแก้ปัญหำหรือพัฒนำงำนด้ วย
กระบวนกำรออกแบบเชิงวิ ศวกรรมที่น ำไปสู่ กำรคิดค้นสิ่ งประดิษฐ์ หรือสร้ำงนวัตกรรมต่ำง ๆ ที่เอื้ อ
ประโยชน์ต่อกำรดำรงชีวิต กำรใช้ทักษะกำรคิดเชิง คำนวณควำมรู้ทำงด้ำนวิทยำกำรคอมพิวเตอร์ และ
เทคโนโลยี และกำรสื่ อสำรในกำรแก้ปั ญหำที่ พบใน ชี วิตจริงได้ อย่ ำงมี ประสิ ทธิ ภำพ รวมทั้งใช้ ควำมรู้
ควำมสำมำรถ ทักษะ กระบวนกำร และเครื่องมือทำง ภูมิศำสตร์ เรียนรู้ สิ่งต่ำง ๆ ที่อยู่รอบตัวอย่ำงเข้ำใจ
สภำพที่เป็นอยู่และกำรเปลี่ยนแปลง เพื่อนำไปสู่กำร จัดกำรและปรับใช้ใน กำรดำรงชีวิตและกำรประกอบ
อำชีพอย่ำงสร้ำงสรรค์
โรงเรียนเป็นสถำบันทำงสังคมที่มีห น้ำที่จัดกำรศึกษำเพื่อพัฒ นำนักเรียนให้มีคุณลักษณะที่
พึง ประสงค์ มีค วำมรู ้ คุณ ธรรม จริย ธรรม สำมำรถอยู ่ใ นสัง คมได้อ ย่ำ งปกติส ุข ภำรกิจ ของ
สถำนศึก ษำจึง มีค วำมส ำคัญ อย่ำ งยิ่ง ในยุค ของที่ส ัง คมโลกมีก ำรเปลี ่ย นแปลงอย่ำ งรวดเ ร็ว
สถำนศึกษำซึ่งมีห น้ำที่เตรียมและพัฒ นำคนจึงจำเป็น ต้องปรับเปลี่ยนวิธีคิดรูป แบบกำรดำเนินงำน
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อย่ ำงต่ อเนื่ อ งให้ มี ค วำมเป็ น เลิ ศเพื่ อ ให้ ส ำมำรถพั ฒ นำทรั พยำกรมนุ ษ ย์ ไ ด้ อ ย่ ำ งมีคุ ณภำพ กำรที่
จะพัฒ นำสถำนศึก ษำเพื่อ ไปสู่ค วำมเป็น เลิศ นั้น ต้อ งอำศัย ปัจ จัย องค์ป ระกอบและกระบว นกำร
หลำยอย่ำ ง เนื่อ งจำกโรงเรี ย นแต่ล ะแห่ ง ย่ อ มมี บ ริ บ ทแวดล้ อ มที่ แ ตกต่ ำ งกัน ผู้บ ริห ำรที่ดี ค วร
ศึก ษำ รับ ทรำบ และตระหนัก ถึง ควำมส ำคัญ ของบริบ ทแวดล้อ มเหล่ำ นั ้น เพื่อ จะได้น ำมำสู่
แนวทำงในกำรบริห ำรสถำนศึ ก ษำให้ ต รงตำมควำมต้ อ งกำรและประสบควำมส ำเร็ จ ตำม
เป้ำ หมำยที่ตั้ง ไว้ ทั้ ง นี้ ผู้บ ริห ำรจะต้ อ งพิจ ำรณำอย่ำ งรอบคอบและถี่ถ้ว น ให้ส ถำนศึก ษำได้
ปรับ เปลี่ย นและพัฒ นำไปพร้อ มกั น โดยประกำรแรก กำรบริห ำรจัด กำรโดยปรับ ใช้แ นวคิ ด และ
ทฤษฎีต่ำ ง ๆ ในกำรบริห ำรงำนในสถำนศึ ก ษำ ประกำรต่อ มำคื อ กำรสื่อ สำรทั้ง ภำยในและ
ระหว่ำ งองค์ ก ร โดยกำรสื ่อ สำรภำยในเพื ่ อ กำร สร้ ำ งควำมเข้ำ ใจในแนวทำงกำรบริ ห ำร
สถำนศึก ษำที่ถูก ต้อ ง และนำไปสู่ก ำรปฏิบัติที่มีป ระสิท ธิภ ำพ ส่ว นกำรสื่อ สำรระหว่ำ งองค์ก รนั้น
เพื่อ เพิ่ ม โอกำส และลดอุป สรรคในกำรบริ ห ำรสถำนศึ ก ษำ ประกำรสุ ด ท้ ำ ยคื อ กำรสร้ำ งควำม
ร่ว มมือ ของผู ้ที่มีส ่ว นได้ส ่ว นเสีย กับ สถำนศึก ษำ เช่น ชุม ชนองค์ก รเอกชน หน่ว ยงำนรำชกำร
ในบทบำทของศึก ษำนิเ ทศก์ สำนัก งำนเขตพื้น ที่ก ำรศึก ษำมัธ ยมศึก ษำ เขต 26 ที่ไ ด้รับ
มอบหมำยให้รับ ผิด ชอบโรงเรีย น 5 โรงเรีย น ได้แ ก่ โกสุม วิท ยำสรรค์ เขวำไร่ศึก ษำ โพนงำม
พิทยำนุกุล เขื่อนพิทยำสรรค์ และวังยำวศึกษำวิทย์ ซึ่งมีส ภำพแวดล้อมและบริบ ทที่แตกต่ำงกัน
จึงจัดทำโครงกำรพัฒ นำคุณภำพกำรศึกษำตำมสภำพปัญหำและควำมต้องกำรจำเป็นรำยโรงเรียน
เพื่อส่งเสริมกระตุ้นและสร้ำงแรงบันดำลใจในกำรกำรพัฒนำโรงเรียนอย่ำงเป็นระบบ สอดคล้องกับ
สภำพปัญ หำและควำมต้อ งกำรเพื่อ ให้ทุก โรงเรีย นสำมำรถพัฒ นำหลัก สูต รสถำ นศึก ษำ และครู
สำมำรถนำหลักสูตรไปสู่กำรดกำรเรียนรู้ระดับชั้นเรียน ที่สอดคล้องกับกำรพัฒนำทักษะในศตวรรษ
ที่ 21 ยุคไทยแลนด์ 4.0 ด้ว ยชุมชนกำรเรียนรู้ทำงวิชำชีพ (PLC) ที่เป็น ระบบ กำรจัดกำรเรียนกำร
สอน Active Learning ที่เน้นกำรคิดขั้นสูง มีประสิทธิผล ประสิทธิภำพ สู่ ควำมยั่งยืนสืบไป
2. วัตถุประสงค์
2.1 เพื่อ พัฒ นำคุณ ภำพกำรจัด กำรศึก ษำรำยโรงเรียนตำมสภำพปัญ หำ ควำมต้อ งกำรจำเป็น
และบริบทของโรงเรียน
2.2 เพื่อนิเทศ ติดตำม กำรพัฒ นำคุณภำพกำรศึกษำด้ำนกำรจัดกำรเรียนรู้และและผลสัมฤทธิ์
ทำงกำรเรียนของนักเรียน โรงเรียนกลุ่มเป้ำหมำย
2.3 เพื ่อ สนับ สนุน กำรน ำเสนอผลกำรจัด กำรเรีย นเรีย นรู ้แ ละผลงำนนัก เรีย น น ำไปสู ่ก ำร
เผยแพร่ผลงำนและยกย่องเชิดชูเกียรติ
3. เป้าหมาย
3.1 เชิงปริมำณ
3.1.1 กิจ กรรม PLC เพื่อ พัฒ นำคุณ ภำพกำรจัด กำรศึก ษำรำยโรงเรียนตำมสภำพปัญหำควำม
ต้องกำรจำเป็น และบริบทของโรงเรียนสำรคำมพิทยำคม วำปีปทุม บรบือวิทยำคำร กุดรังประชำสรรค์
อย่ำงน้อย 4 ครั้ง/โรงเรียน/ภำคเรียน
3.1.2 กิจ กรรมนิเ ทศ ติด ตำม พัฒ นำคุณ ภำพกำรจัด กำรศึก ษำรำยโรงเรีย นตำมสภำพปัญ หำ
ควำมต้องกำรจำเป็น และบริบ ทของโรงเรียนสำรคำมพิทยำคม วำปีป ทุม บรบือ วิทยำคำร กุด รัง
ประชำสรรค์ โรงเรียนละ 2 ครั้ง/ภำคเรียน
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3.1.3 กิจ กรรมเวทีวิช ำกำรนำเสนอผลกำรจัดกำรเรียนเรียนรู้แ ละผลงำนนัก เรียน นำไปสู่กำร
เผยแพร่ผลงำนและยกย่องเชิดชูเกียรติ 1 ครั้ง/ปีกำรศึกษำ
3.2 เชิงคุณภำพ
3.2.1 ผู้บริหำรและครูมีแนวทำง/นวัตกรรมพัฒนำคุณภำพกำรศึก ษำตำมสถำนภำพสู่ทักษะผู้เรียน
ศตวรรษที่ 21 อย่ำงมีประสิทธิภำพ
3.2.2 ผู้บริหำร และครูสำมำรถพัฒนำกำรนำนวัตกรรมและเทคโนโลยีไปใช้ในกำรพัฒนำกำรบริหำร
และกำรจัดกำรเรียนอย่ำงมีคุณภำพ
3.2.3 ครูได้รับกำรนิเทศ และมีโอกำสนำเสนอผลงำนทำงวิชำกำรสู่กำรพัฒนำวิ ชำชีพด้วยควำม
ภำคภูมิใจ
3.2.4 นักเรียนได้เรียนรู้ด้วยกำรลงมือปฏิบัติ พัฒนำทักษะกระบวนกำรคิด กำรแก้ปัญหำ กำรทำงำน
ทักษะกำรเรียนรู้ และทักษะชีวิต เป็นระบบและยั่งยืน
4. กิจกรรมและการดาเนินงาน
ที่
กิจกรรม
ระยะเวลำ
ผู้รับผิดชอบ
ดำเนินกำร
1 ประชุมเตรียมกำรร่วมกับคระ
26 มกรำคม นำงมิ่งขวัญ หนองขุ่นสำร
กรรมกำรบริหำรและวิชำกำรโรงเรียน
2563
2 กิจกรรม PLC เพื่อพัฒนำคุณภำพกำรจัด
มิถุนำยน 2563 นำงมิ่งขวัญ หนองขุ่นสำร
กำรศึกษำรำยโรงเรียนตำมสภำพปัญหำ
ควำมต้องกำรจำเป็น และบริบทของโรงเรียน
4 ครั้ง/ภำคเรียน
3 กิจกรรมนิเทศ ติดตำม กำรจัดกำรเรียนรู้สู่
พ.ค.-ก.ย.2563 นส.อิทธิ์ณณัฏฐ์ นันแก้ว
ทักษะศตวรรษที่ 21 และยกระดับผลสัมฤทธิ์
และคณะศึกษำนิเทศก์
ทำงกำรเรียนของนักเรียนในสังกัด สพม.เขต
26
4 กิจกรรมเวทีวิชำกำรนำเสนอผลกำรจัดกำร
กันยำยน 2563 ดร.นวพรรดิ์ นำมพุทธำ
เรียนเรียนรู้และผลงำนนักเรียน นำไปสู่กำร
และคณะศึกษำนิเทศก์
เผยแพร่ผลงำนและยกย่องเชิดชูเกียรติ
5. งบประมาณ
งบประมำณที่ได้รับจัดสรรจำก สพม.26 จำนวน 10,000 บำท (ถัวจ่ำยทุกรำยกำร)
จาแนกตามรายจ่าย
รายการ
งบประมาณ
ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ
กิจกรรมที่ 1 ประชุมเตรียมกำรกับคณะกรรมกำร
บริหำรหลักสูตรและวิชำกำรโรงเรียน เพื่อสร้ำง
ควำมเข้ำใจ/กำหนดแนวทำงกำรดำเนินกิจกรรม
รวมกิจกรรมที่ 1
-
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ต่อ

รายการ

งบประมาณ

กิจกรรมที่ 2 กิจกรรม PLC เพื่อพัฒนำคุณภำพ
กำรจัดกำรศึกษำรำยโรงเรียนตำมสภำพปัญหำ
ควำมต้องกำรจำเป็น และบริบทของโรงเรียน
4 ครั้ง/ภำคเรียน
ครั้งที่ 1 กำหนดปัญหำ/สำเหตุ/แนวทำงแก้ไข
ครั้งที่ 2 พัฒนำนวัตกรรม
ครั้งที่ 3 ผลกำรใช้นวัตกรรม
ครั้งที่ 4 กำรเขียนรำยงำน BP/CAR
รวมกิจกรรมที่ 2
กิจกรรมที่ 3 กิจกรรมนิเทศ ติดตำม กำรจัดกำร
เรียนรู้สู่ทักษะศตวรรษที่ 21 และยกระดับ
ผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียนนักเรียนใน สพม.เขต 26
(จำนวน 2 ครั้ง/โรง/ภำคเรียน)
รวมกิจกรรมที่ 3
กิจกรรมที่ 4 กิจกรรมเวทีวิชำกำรนำเสนอผลกำร
จัดกำรเรียนเรียนรู้และผลงำนนักเรียน นำไปสู่กำร
เผยแพร่ผลงำนและยกย่องเชิดชูเกียรติ
รวมกิจกรรมที่ 4
รวมทั้งสิ้น (ถัวจ่ายทุกรายการ)
6. ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย
ตัวชี้วัด

บูรณำกำรในงบฯ นิเทศ ติดตำม และประเมินผล สพ
ม.26

บูรณำกำรในงบฯ นิเทศ ติดตำม และประเมินผล สพ
ม.26

บูรณำกำรในงบฯ ตลำดนัดวิชำกำร สพม.26
-

เป้าหมาย
ร้อยละ
100

ร โรงเรียนกลุ่มเป้ำหมำยมีนวัตกรรมกำร
บริหำรเพื่อยกระดับคุณภำพกำรศึกษำ (สำร
คำมพิทยำคมวำปีปทุม บรบือวิทยำคำร
กุดรังประชำสรรค์)
ครูได้แนวทำงกำรจัดกิจกรรมกำรเรียนรู้
70
และ/หรือนวัตกรรมกำรพัฒนำคุณภำพ
ผู้เรียนตำมมำตรฐำน/ ตัวชี้วัด และ
สอดคล้องกับธรรมชำติวิชำ

จาแนกตามรายจ่าย
ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ

การวัดผลและประเมินผล
วิธีการ
เครื่องมือ
ตรวจหลักฐำน
บันทึกนิเทศ
- สัมภำษณ์
แบบสัมภาษณ์
ตรวจหลักฐำน
- สัมภำษณ์
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ต่อ
ตัวชี้วัด
3. นักเรียนได้รับกำรพัฒนำตำมมำตรฐำน/ตัวชี้วัด
สมรรถนะ คุณลักษณะที่พึงประสงค์ และค่ำนิยมที่ดี
4. ครูและนักเรียนมีเวทีแสดงผลงำนทำงวิชำกำร
ได้รับกำรเชิดชูเกียรติ และเกิดควำมภำคภูมิใจ

การวัดผลและประเมินผล
เป้าหมาย
ร้อยละ
วิธีการ
เครื่องมือ
- บันทึกกำรตรวจ ปพ.
100 - ตรวจ ปพ.
80

-สังเกตพฤติกรรม - แบบสังเกต
- ตรวจ/
- ตรวจ/ประเมินผลงำน
ประเมินผลงำน - แบบสัมภำษณ์
- สัมภำษณ์

7. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
7.1 ผู้บ ริห ำรโรงเรีย นได้แ นวทำง/นวัตกรรม และเทคโนโลยีใ นกำรจัด กิจ กรรมกำรเรียนรู้
ตำมแนวปฏิร ูป กำรเรีย นรู ้ย ุค ไทยแลนด์ 4.0 โดยใช้ Active Learning ที ่เ น้น กำรพัฒ นำ
กระบวนกำรคิดและทักษะในศตวรรษที่ 21
7.2 ครูไ ด้แ นวทำง/นวัต กรรม และเทคโนโลยีใ นกำรจัด กิจกรรมกำรเรียนรู้ต ำมแนวปฏิรูป
กำรเรียนรู้ยุคไทยแลนด์ 4.0 สู่กำรทักษะผู้เรียนในศตวรรษที่ 21
7.2 ส ำนัก งำนเขตพื ้น ที ่ก ำรศึก ษำและโรงเรีย นในสัง กัด ได้แ นวทำงกำรพัฒ นำคุณ ภำพ
กำรศึกษำที่สอดคล้องกับปัญหำและบริบทของโรงเรียน
7.4 ครูและโรงเรียนสร้ำงเครือข่ำยกำรจัดกำรเรียนรู้ และกำรบริหำรโรงเรียน บริหำรจัดกำร
ชั้นเรียนตำมแนวทำงกำรปฏิรูปกำรเรียนรู้ยุคไทยแลนด์ 4.0
7.5 นัก เรีย นระดับ ชั้น มัธ ยมศึก ษำได้เ รีย นรู ้ผ ่ำ นกิจ กรรมกำรเรีย นรู ้ อย่ำ งมีค ุณ ภำพ มี
ผลสัมฤทธิ์ สมรรถนะ สูงขึ้น และสำมำรถนำควำมรู้ไปใช้ในกำรดำรงชีวิตอย่ำงมีคุณภำพ
7.6 ผู้ปกครอง และชุมชนให้ควำมเชื่อมั่นในกำรจัดกำรศึกษำอย่ำงมีคุณภำพของโรงเรียน
*********************
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โครงการ

พัฒนำกระบวนกำรจัดกิจกรรมกำรเรียนรู้รำยวิชำวิทยำศำสตร์ตำมแนว
ทำงกำรประเมินผลนักเรียนร่วมกับนำนำชำติ (PISA)โดยเน้นจัดกำรเรียนรู้
ผ่ำนกำรปฏิบัติจริง (Active Learning) เพื่อให้ผู้เรียนมีทักษะกำรเรียนรู้ใน
ศตวรรษที่ 21
กลุ่มงานที่รับผิดชอบ งำนวัดและประเมินผลกำรศึกษำ
ผู้รับผิดชอบโครงการ นำงรุ่งฤทัย รัตนคุณศำสน์
ลักษณะโครงการ
 ใหม่  ต่อเนื่อง
ระยะเวลาดาเนินการ ตลอดปีกำรศึกษำ
ส่วนที่ 1 ความเชื่อมโยง ความสอดคล้องกับแผน 3 ระดับ ตามนัยของมติคณะรัฐมนตรี
เมื่อวันที่ 4 ธันวาคม 2560
1.1 ยุทธศาสตร์ชาติ (Z) (แผนระดับที่ 1)
1) ยุทธศำสตร์ชำติ ด้ำนกำรพัฒนำและเสริมสร้ำงศักยภำพมนุษย์
(1) เป้ำหมำย คนไทยเป็นคนดี คนเก่ง มีคุณภำพ พร้อมสำหรับวิถีชีวิตในศตวรรษที่ 21
(2) ประเด็นยุทธศำสตร์ 4.2 กำรพัฒนำศักยภำพคนตลอดช่วงชีวิต
1.2 แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ (Y) (แผนระดับที่ 2)
1) แผนแม่บทภำยใต้ยุทธศำสตร์ชำติ ประเด็นที่ 12 กำรพัฒนำกำรเรียนรู้
(1) เป้ำหมำยระดับประเด็นของแผนแม่บทฯ (จ.2)
1. คนไทยมีกำรศึกษำที่มีคุณภำพตำมมำตรฐำนสำกลเพิ่มขึ้น มีทักษะที่จำเป็นของโลก
ศตวรรษที่ 21 สำมำรถในกำรแก้ปัญหำ ปรับตั ว สื่อสำร และทำงำนร่วมกับผู้อื่นได้อย่ำงมีประสิทธิผล
เพิ่มขึ้น มีนิสัยใฝ่เรียนรู้อย่ำงต่อเนื่องตลอดชีวิต
2) แผนย่อยของแผนแม่บทฯ (จ.3)
(1) กำรปฏิรูปกระบวนกำรเรียนรู้ที่ตอบสนองต่อกำรเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ 21
3) เป้ำหมำยระดับประเด็นของแผนแม่บทฯ (Y1)
- เป้ำหมำยที่ 120101 คนไทยได้รับกำรศึกษำที่มีคุณภำพตำมมำตรฐำนมีทักษะกำรเรียนรู้
และทักษะที่จำเป็นของโลกศตวรรษที่ 21 สำมำรถเข้ำถึงกำรเรียนรู้อย่ำงต่อเนื่องตลอดชีวิตดีขึ้น
ตัวชี้วัดของแผนแม่บทประเด็น
1.คะแนน PISA ด้ำนกำรอ่ำน คณิตศำสตร์และวิทยำศำสตร์ (คะแนนเฉลี่ย)
2.อันดับขีดควำมสำมำรถในกำรแข่งขันของประเทศด้ำนกำรศึกษำ
1.3 แผนการปฏิรูปประเทศ (แผนระดับที่ 2)
1) เรื่อง/ประเด็นกำรปฏิรูป แผนกำรปฏิรูปประเทศด้ำนกำรศึกษำ
1.4 สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ สพฐ. ยุทธศำสตร์ที่ 6 ด้ำนกำรปรับสมดุลและพัฒนำระบบกำร
บริหำรจัดกำรศึกษำ
1.5 สอดคล้องกับมาตรฐาน สพม. มำตรฐำนที่ 2 กำรบริ ห ำรและกำรจั ดกำรศึกษำที่ มี
ประสิทธิภำพ ตัวบ่งชี้ที่ 2 กำรบริหำรงำนด้ำนงบประมำณ
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ส่วนที่ 2 รายละเอียดโครงการ
1. หลักการและเหตุผล
กำรที่ ป ระเทศไทยได้ เ ข้ ำ ร่ ว มโครงกำรประเมิ น ผลนั ก เรี ย นนำนำชำติ (Programme for
International Student Assessment) และผลกำรประเมิ น ควำมสำมำรถของนั ก เรี ยนไทยในด้ำน
วิทยำศำสตร์ คณิตศำสตร์และกำรอ่ำนในระดับนำนำชำติ ผลกำรประเมินดังกล่ำวสะท้อนคุณภำพของ
นั กเรี ย นกำรเตรี ย มนั กเรี ย นให้ มี ควำมพร้ อ มเพื่ อ พัฒ นำสู่ เลิ ศ จำเป็นต้องพั ฒ นำทั ก ษะที่จ ำเป็ น ใน
ศตวรรษที่ 21 ประกอบด้วย กำรคิดวิจำรณญำณและกำรแก้ปัญหำ กำรร่วมมือกันผ่ำนเครือข่ำย กำร
ปรับตัว กำรสร้ำงสรรค์ กำรสื่อสำร ทั้งด้วยกำรพูดและเขียน กำรเข้ำถึงและกำรวิเครำะห์ข้อมูลข่ำวสำร
ควำมรู้ ควำมอยำกรู้อยำกเห็นและกำรจินตนำกำร ประกอบกับปัจจุบันเด็กจะสำมำรถเข้ำถึงเครื่องมือ
และแหล่งควำมรู้ต่ำงๆ เมื่อเป็นดังนี้ กำรเรียนกำรสอนจึงต้องเป็นกิจกรรมที่ช่วยให้เด็กมีควำมรอบรู้
(literate) ในสื่ อและเทคโนโลยี ( media) ใช้เทคโนโลยี ผ่ำนอิน เตอร์ เน็ต เพื่อให้ กำรขับ เคลื่อน กำร
พัฒนำทักษะกำรคิดลงสู่กำรจัดกำรเรียนกำรสอนในห้องเรียนในระดับต่ำง ๆ อย่ำงจริงจัง และหลักสูตร
แกนกลำงกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน พุทธศักรำช 2551 ได้กำหนดไว้ว่ำ วิทยำศำสตร์มีบทบำท สำคัญ เพรำะ
วิทยำศำสตร์ เกี่ยวข้องกับทุกคนทั้งในชีวิต ประจำวัน และกำรงำนอำชีพต่ำงๆ ตลอดจนเทคโนโลยี
เครื่องมือเครื่องใช้และผลผลิตต่ำงๆที่มนุษย์ได้ใช้เพื่อ อำนวยควำมสะดวกในชีวิตและกำรทำงำน (สำนัก
วิชำกำรและมำตรฐำนกำรศึกษำ กระทรวงศึกษำธิกำร, 2552, หน้ำ 1) วิทยำศำสตร์ช่วยให้มนุษย์ ได้
พั ฒ นำ วิ ธี คิ ด ทั้ ง ควำมคิ ด เป็ น เหตุ เ ป็ น ผล คิ ด สร้ ำ งสรรค์ คิ ด วิ เ ครำะห์ กำรเรี ย นรู้ วิ ท ยำศำสตร์
นอกจำกนี้ในกิจกรรม กำรเรียนกำรสอนวิทยำศำสตร์ มีกำรจัดกำรเรียนกำรสอนที่หลำกหลำยและ
แตกต่ำงกันออกไปเพื่อให้สอดคล้อง กับธรรมชำติวิทยำศำสตร์และควำมสำคัญของกำรเรียน รู้วิชำ
วิทยำศำสตร์ พัฒนำผู้เรียนให้ผู้เรียนทุกคนสำมำรถ เรียนรู้และพัฒนำตนเอง มีควำมรู้ มีจินตนำกำร
ควำมคิด ริเริ่มสร้ำงสรรค์ วำงแผน สำรวจ ทดลอง ลงมือปฏิบัติ จริงทำงำนเป็นกลุ่มวิเครำะห์ สังเครำะห์
ศึกษำค้นคว้ำ หำควำมรู้ แก้ปัญหำสืบเสำะสิ่งต่ำงๆด้วยตนเอง ซึ่งเป็น วิธีกำรสอนที่เน้นผู้เรียนเป็น
สำคัญ จำกกำรศึกษำสภำพปัจจุบันและปัญหำกำร จัดกำรเรียนกำรสอนวิทยำศำสตร์ ปรำกฏว่ำมีปัญหำ
ด้ำน ครูผู้สอนพบว่ำ ครูขำดเทคนิคกำรสอนและกระบวนกำร จัดประสบกำรณ์กำรเรียนกำรสอน ขำด
กำรพัฒนำสื่อกำร เรียนกำรสอนที่สนองต่อควำมแตกต่ำงและควำมสนใจ ของเด็กเป็นรำยบุคคล ปัญหำ
ด้ำนนักเรียน ได้แก่นักเรียน เบื่อหน่ำยกำรเรียน ไม่เห็นควำมสำคัญและควำมจำเป็น ของกลุ่มสำระกำร
เรียนรู้วิทยำศำสตร์ และนักเรียนขำดกำร เอำใจใส่จำกผู้ปกครองในกำรจัดหำวัสดุอุปกรณ์กำรเรียน เป็น
ปัญหำที่ส่งผลให้ผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียนของนักเรียน ต่ำ (นำยอดุลย์ คำมิตร, 2554, หน้ำ 98) กำร
ปรับเปลี่ยนวิธีกำรและเทคนิคกำรจัด
กิจกรรมกำรเรียนสอนของครู จึงเป็นสิ่งสำคัญที่ช่วยกำรจัดกิจกรรมกำรเรียนรู้ตำมทฤษฎีกำร
เรียน รู้เพื่อสร้ำงสรรค์ด้วยปัญญำเป็นทฤษฎี คือ กำรเรียนรู้ ที่ดีต้องเกิดจำกกำรสร้ำงพลังควำมรู้ใน
ตนเองและด้วย ตนเองของผู้เรียนเพื่อเป็นกำรเตรียมควำมพร้อมในกำรจัดกำรศึกษำศตวรรษที่ 21 ผู้ที่มี
ส่วนเกี่ยวข้อง โดยเฉพำะผู้บริหำรและครูผู้ส อนจึงจำเป็นต้องมีทักษะกำรใช้คอมพิว เตอร์ในกำรทำ
ข้อสอบ มีควำมรู้ และเข้ำใจเกี่ย วกับ PISA และตระหนักถึงควำมส ำคัญ ของผลกำรสอบPISAที่ มี ต่ อ
ประเทศ
ด้วยเหตุนี้สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต 26 จึงจัดโครงกำรพัฒนำกระบวนกำรจัด
กิ จ กรรมกำรเรี ย นรู้ ร ำยวิ ช ำวิ ท ยำศำสตร์ ต ำมแนวทำงกำรประเมิ น ผลนั ก เรี ย นร่ ว มกั บ นำนำชำติ
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(PISA)โดยเน้นจัดกำรเรียนรู้ผ่ำนกำรปฏิบัติจริง (Active Learning) เพื่อให้ผู้เรียนมีทักษะกำรเรียนรู้ใน
ศตวรรษที่ 21 เพื่ อ ให้ ส ำมำรถน ำควำมรู้ ที่ ไ ด้ สู่ ก ำรปฏิ บั ติ น ำกระบวนกำรกำรฝึ ก ท ำข้ อ สอบด้ ว ย
คอมพิวเตอร์ และกำรฝึกแก้ปัญหำตำมแนวกำรประเมินPISA ขยำยผลต่อในระดับโรงเรียน
2. วัตถุประสงค์
1. เพื่อส่งเสริม สนับสนุนให้ครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำพัฒนำแผนกำรจัดกำรเรียนรู้ที่บูรณำ
กำร ที่สอดคล้องตำมแนวทำงกำรประเมินผลนักเรียนร่ว มกับ นำนำชำติ (PISA : Programmed for
International Student Assessment)
2. เพื่อส่งเสริม สนับสนุนให้ครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำพัฒนำเครื่องมือเสริมทักษะกำรคิด
แก้ ปั ญ หำตำมแนวทำงกำรประเมิ น ผลนั ก เรี ย นร่ ว มกั บ นำนำชำติ ( PISA : Programmed for
International Student Assessment)
3. เพื่อให้บริกำรเครื่องมือกำรวัดและประเมินอิงสมรรถนะตำมแนวทำงกำรประเมินผลนักเรียน
ร่วมกับนำนำชำติ (PISA : Programmed for International Student Assessment) แก่ สถำนศึกษำ
ด้วยระบบ PISA STYLE ONLINE TESTING
4. ส่ งเสริ ม สนั บ สนุ น กำรจั ดเวทีวิช ำกำรกำรแข่ งขั น ทั ก ษะในระดั บต่ ำงๆ และกำรน ำเสนอ
นวัตกรรมทำงกำรศึกษำทั้งในและต่ำงประเทศ
5.เพื่อกำกับและติดตำมให้โรงเรียนใช้สื่อที่ได้รับอย่ำงต่อเนื่องและเกิดผล
6.เพื่อรำยงำนผลกำรดำเนินงำนแก่สำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน
3. เป้าหมาย
3.1 เชิงปริมาณ
1. โรงเรียนสังกัดสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต 26
3.2 เชิงคุณภาพ
1. ครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำพัฒนำแผนกำรจัดกิจกรรมกำรเรียนรู้ ที่สอดคล้องตำมแนว
ทำงกำรประเมิ น ผลนั ก เรี ย นร่ ว มกั บ นำนำชำติ (PISA : Programmed for International Student
Assessment)
2. ครู แ ละบุ ค ลำกรทำงกำรศึ ก ษำพั ฒ นำเครื่ อ งมื อ เสริ ม ทั ก ษะกำรคิ ด แก้ ปั ญหำตำมแนว
ทำงกำรประเมิ น ผลนั ก เรี ย นร่ ว มกั บ นำนำชำติ (PISA : Programmed for International Student
Assessment)
3. โรงเรียนในสังกัดทั้ง 35 โรงเรียนมีกำรนำเครื่องมือกำรวัดและประเมินอิงสมรรถนะตำม
แนวทำงกำรประเมินผลนักเรียนร่วมกับนำนำชำติ (PISA : Programmed for International Student
Assessment) แก่ สถำนศึกษำ ด้วยระบบ Online-Testing มำใช้ในกำรจัดกำรเรียนกำรสอน
4. ครู นักเรียนและบุคคลำกรทำกกำรศึกษำเข้ำร่วมแข่งขันในเวทีกำรแข่งขันทักษะวิชำกำร
และกำรนำเสนอนวัตกรรมทำงกำรศึกษำทั้งในและต่ำงประเทศ
5. มีกำรนิเทศ กำกับและติดตำมให้โรงเรียนใช้สื่อที่ได้รับอย่ำงต่อเนื่องและเกิดผล
6. รำยงำนผลกำรดำเนินงำนแก่สำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน
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4. กิจกรรมและวิธีการดาเนินงาน
4.1 ลักษณะกิจกรรม
1. กำรส่งเสริมสมรรถนะนักเรียนด้ำนกำรรู้เรื่องกำรอ่ำน (Reading Literacy) โดยกำรนิเทศ
ติดตำมกำรจัดกำรเรียนกำรสอนในชั้นเรียนและโครงกำร กิจกรรมที่โรงเรียนจัดขึ้น
2. กำรส่งเสริ มสมรรถนะนั กเรี ยนด้ำนกำรรู้เรื่องคณิตศำสตร์ (Mathematical Literacy)
โดยกำรนิเทศ ติดตำมกำรจัดกำรเรียนกำรสอนในชั้นเรียนและโครงกำร กิจกรรมที่โรงเรียนจัดขึ้น
3. กำรส่งเสริมสมรรถนะนักเรียนด้ำนกำรรู้เรื่องวิทยำศำสตร์ (Scientific Literacy)โดยกำร
นิเทศ ติดตำมกำรจัดกำรเรียนกำรสอนในชั้นเรียนและโครงกำร กิจกรรมที่โรงเรียนจัดขึ้น
4.กำรส่งเสริมกำรนำข้อสอบ PISA ลงสู่กำรจัดกิจกรรมกำรเรียนกำรสอนชั้นเรียนโดยกำร
นิเทศ ติดตำมกำรจัดกำรเรียนกำรสอนในชั้นเรียน และกระบวนกำรวัดและประเมินผลนักเรียน
4.2 ดาเนินงานจัดกิจกรรม
ที่
กิจกรรมหลัก
ระยะเวลา
หมายเหตุ
1. กิจกรรมที่ 1 สร้ำงควำมตระหนัก
พ.ย. 64
นำงรุ่งฤทัย รัตนคุณศำสน์
และคณะศึกษำนิเทศก์
2. กิจกรรมที่ 2 จัดทำแผนกำรจัดกิจกรรมกำร
ม.ค. 64
นำงรุ่งฤทัย รัตนคุณศำสน์
เรียนรู้บูรณำกำรลงสู่ชั้นเรียน
และคณะศึกษำนิเทศก์
3. กิจกรรมที่ 3 ติดตำมผลกำรพัฒนำแผนบูรณำ
มี.ค. 64
นำงรุ่งฤทัย รัตนคุณศำสน์
กำรลงสู่ชั้นเรียน
และคณะศึกษำนิเทศก์
4 กำรนิเทศติดตำมประเมินผล และรำยงำนผล
พค.-กย.2564 นำงรุ่งฤทัย รัตนคุณศำสน์
และคณะศึกษำนิเทศก์
5 กิจกรรมเวทีวิชำกำรนำเสนอผลกำรจัดกำร
กันยำยน 2564 นำงรุ่งฤทัย รัตนคุณศำสน์
เรียนเรียนรู้และผลงำนนักเรียน นำไปสู่กำร
และคณะศึกษำนิเทศก์
เผยแพร่ผลงำนและยกย่องเชิดชูเกียรติ
5.งบประมาณ

งบประมำณ 10,000 บำท (ขออนุมัติถัวจ่ำยทุกรำยกำร)
รายการ
งบประมาณ
จาแนกตามรายจ่าย
ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ
กิจกรรมที่ 1 สร้ำงควำมตระหนัก
1. นำเรื่องกำรจัดกำรเรียนรู้ที่บูรณำกำร ที่
สอดคล้องตำมแนวทำงกำรประเมินผลนักเรียน
ร่วมกับนำนำชำติ (PISA : Programme for
International Student Assessment)เข้ำในวำระ
กำรประชุมผูบ้ ริหำร สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ
มัธยมศึกษำ เขต 26
2. ศึกษำนิเทศก์ ผู้อำนวยกำรโรงเรียน สร้ำง
ควำมตระหนักให้เกิดขึ้นภำยในโรงเรียน
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รายการ
รวมกิจกรรมที่ 1
กิจกรรมที่ 2 จัดทำแผนกำรจัดกิจกรรมกำรเรียนรู้
บูรณำกำรลงสู่ชนั้ เรียน
1.โรงเรียนจัดกิจกรรมกำรเรียนรู้ที่สอดคล้องตำม
แนวทำงกำรประเมินผลนักเรียนร่วมกับนำนำชำติ
(PISA : Programme for International Student
Assessment)
2.จัดทำแผนกำรจัดกิจกรรมกำรเรียนรู้ บูรณำกำรลง
สู่ชั้นเรียน
3.กำรพัฒนำเครื่องมือเสริมทักษะกำรคิดแก้ปัญหำ
ตำมแนวทำงกำรประเมินผลนักเรียนร่วมกับ
นำนำชำติ
4.กำรนำเครื่องมือกำรวัดและประเมินอิงสมรรถนะ
ตำมแนวทำงกำรประเมินผลนักเรียนร่วมกับ
นำนำชำติ (PISA : Programme for International
Student Assessment) มำใช้ในกำรจัดกิจกรรม
กำรเรียนรู้ ด้วยระบบ Online-Testing
รวมกิจกรรมที่ 2
กิจกรรมที่ 3 ติดตำมผลกำรพัฒนำแผนบูรณำกำรลง
สู่ชั้นเรียน
1.ผลิตสื่อกิจกรรมกำรเรียนรู้ผ่ำนกำรทำคลิป VDO
รวมกิจกรรมที่ 3
กิจกรรมที่ 4 กำรนิเทศติดตำมประเมินผล
1.กำรนิเทศชั้นเรียน
2.กำรนิเทศกำรจัดกำรเรียนรู้
3.กำรนิเทศแหล่งเรียนรู้
รวมกิจกรรมที่ 4
กิจกรรมที่ 5 กิจกรรมเวทีวิชำกำรนำเสนอผลกำร
จัดกำรเรียนเรียนรู้และผลงำนนักเรียน นำไปสู่กำร
เผยแพร่ผลงำนและยกย่องเชิดชูเกียรติ
กิจกรรมที่ 6

งบประมาณ

จาแนกตามรายจ่าย
ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ
บูรณำกำรในงบฯ สพม.ภำรกิจนิเทศ ติดตำม และ
ประเมินผล
10,000
10,000
-

-

-

-

-

บูรณำกำรในงบฯ สพม.ภำรกิจนิเทศ ติดตำม และ
ประเมินผล
-

บูรณำกำรในงบฯ สพม.ภำรกิจนิเทศ ติดตำม และ
ประเมินผล
บูรณำกำรในงบฯ ตลำดนัดวิชำกำร สพม.26
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6.วัน / เวลา / สถานที่
สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำเขต 26
7. การประเมินผล
ตัวชี้วัด
1. นักเรียนมีผลกำรทดสอบ PISA เพิ่มขึ้นร้อยละ 3
2. ร้อยละ 100 ของสถำนศึกษำมีแบบฝึกเสริม
ทักษะ ตำมแนวทำงกำรประเมินผลนักเรียน ที่
สอดคล้องตำมแนวทำงกำรประเมินผลนักเรียน
ร่วมกับนำนำชำติ(PISA : Programme for
International Student Assessment)
3.ร้อยละ 80 ของสถำนศึกษำมีกำรกำรแข่งขัน
ทักษะ และกำรนำเสนอนวัตกรรมทำงกำรศึกษำ
ของนักเรียน ครู และบุคลำกรทำงกำรศึกษำ
4.ร้อยละ 100 ของสพม.26 มีแบบสรุปรำยงำนผล

วิธีกำรประเมิน

เครื่องมือที่ใช้

1. กำรออกนิเทศ
1. นิเทศติดตำม

แบบติดตำม
แบบติดตำม

1.นิเทศติดตำม

1.แบบติดตำม

1.นิเทศติดตำม

1.แบบติดตำม

8. ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ
1. นักเรียน มีควำมรู้และเข้ำใจเกี่ยวกับPISA และตระหนักถึงควำมสำคัญของผลกำรสอบPISAที่
มีต่อประเทศ
2. นักเรียนกลุ่มตัวอย่ำง เข้ำใจวิธีกำร และทำแบบประเมินPISA ได้อย่ำงถูกต้อง
3. ครูได้มีนวัตกรรมในกำรจัดกิจกรรมกำรเรียนกำรสอน
**********************
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โครงการ

ถอดบทเรียนครูผู้สอนภำษำอังกฤษตำมโครงกำรพัฒนำครูแกนนำภำษำอังกฤษ
ในระดับภูมิภำค (Boot Camp)
ยุทธศาสตร์ชาติ ด้ำนกำรพัฒนำและเสริมสร้ำงศักยภำพทรัพยำกรมนุษย์
แผนปฏิรูปประเทศ ข้อ 5 กำรปฏิรูปกำรจัดกำรเรียนกำรสอนเพื่อตอบสนองกำรเปลี่ยนแปลงใน
ศตวรรษที่ 21
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ยุทธศำสตร์ที่ 1 เสริมสร้ำงและพัฒนำศักยภำพมนุษย์
แผนความมั่นคงแห่งชาติ นโยบำยที่ 2 ด้ำนกำรจัดกำรศึกษำเพื่อเพิ่มควำมสำมำรถในกำรแข่งขัน
ของประเทศ
นโยบำยที่ 3 ด้ำนกำรพัฒนำและสร้ำงเสริมศักยภำพของมนุษย์
ตัวชี้วัดที่ 4 ผู้เรียนได้รับกำรพัฒนำเต็มศักยภำพเชื่อมโยงสู่อำชีพและกำร
มีงำนทำ มีทักษะอำชีพที่สอดคล้องกับควำมต้องกำรประเทศ
กลุ่มที่รับผิดชอบ
กลุ่มนิเทศ ติดตำม และประเมินผลกำรจัดกำรศึกษำ กลุ่มสำระกำรเรียนรู้
ภำษำต่ำงประเทศ
ผู้รับผิดชอบ
รุจำภำ อรรถเวทิน ศึกษำนิเทศก์ สพม.26 และคณะ
ระยะเวลาดาเนินการ
1 ตุลำคม 2563 - 30 กันยำยน 2564
................................................................................................................................................................
1. หลักการและเหตุผล
ตำมที่รัฐบำลมีนโยบำยเร่งด่วนในกำรยกระดับมำตรฐำนกำรเรียนกำรสอนภำษำอังกฤษเพื่อเพิ่ม
ควำมสำมำรถในกำรแข่งขันของประเทศไทยในประชำคมเศรษฐกิจอำเซียน กระทรวงศึกษำธิกำรโดย
ท่ำนรัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวงศึกษำธิกำร พลเอก ดำว์พงษ์ รัตนสุวรรณ ได้ลงนำมบันทึกควำมเข้ำใจร่วม
(MOU) กับสถำนทูตอังกฤษประจำประเทศไทยโดยเอกอัครรำชทูตอังกฤษประจำประเทศไทย ฯพณฯ
Brian Davidson ในควำมร่ ว มมื อ กั บ British Council เพื่ อ จั ด ตั้ ง ศู น ย์ อ บรมครู ภ ำษำอั ง กฤษระดั บ
ภูมิภำคซึ่งครอบคลุมทั้ง 4 ภูมิภำค โดยมีศูนย์ที่จะจัดตั้งเบื้องต้นในเดือนตุลำคม 2559 รวมทั้งหมด 4
ศูนย์ มีกลุ่มเป้ำหมำยได้แก่กลุ่มครูสอนภำษำอังกฤษระดับประถมศึกษำและมัธยมศึกษำในสังกัดของ
สำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน (สพฐ.) อำชีวะและหน่วยงำนที่เกี่ยวข้อง จำนวนประมำณ
750 คนต่อศูนย์ รวมทั้งสิ้นประมำณ 5,100 คนทั่วประเทศโดยใช้ระยะเวลำ 2 ปี เพื่อยกระดับทำงด้ำน
ภำษำอังกฤษและเทคนิคกำรสอนภำษำอังกฤษตำมแนวทำงแบบ Communicative Approach และผู้
เข้ำอบรมที่จ บหลั กสู ตรไปแล้ ว สำมำรถนำควำมรู้ร วมทั้งเทคนิคกำรจัดกำรเรียนสอนตำมรูป แบบ
Communicative Approach ไปปรับใช้ในกำรจัดกิจกรรมกำรเรียนกำรสอนภำษำอังกฤษในโรงเรียน
ของตนได้อย่ำงมีประสิทธิภำพและเป็นรูปธรรม โดยมีศึกษำนิเทศก์ติดตำมควำมก้ำวหน้ำ และส่งเสริม
สนับสนุนกำรสอนของครูภำษำอังกฤษที่ ผ่ำนกำรพัฒนำตำมโครงกำรครูแกนนำภำษำอังกฤษในระดับ
ภูมิภำค (Boot Camp)
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2. วัตถุประสงค์
2.1 เพื่อจัดกิจกรรมถอดบทเรียนและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ครูผู้สอนภำษำอังกฤษที่ผ่ำนกำรอบรม
(Boot Camp Turbo)
2.2 เพื่อติดตำมควำมก้ำวหน้ำของกำรจัดกำรเรียนรู้ของครูผู้สอนภำษำอังกฤษที่ผ่ำนกำรอบรม
(Boot Camp Turbo)
3. เป้าหมาย
3.1 เชิงปริมาณ
3.1.1 ครูผู้สอนภำษำอังกฤษ สังกัดสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต 26 ได้ร่วมถอด
บทเรียนและแลกเปลี่ยนเรียนรู้จำกกำรอบรมภำษำอังกฤษ ( Boot Camp Turbo) จำนวน 35 คน
3.1.2 ครูผู้สอนภำษำอังกฤษ สังกัดสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต 26 ได้รับกำรนิเทศ
กำกับ ติดตำม อย่ำงน้อย 20 คน
3.2 เชิงคุณภาพ
3.2.1 ครูผู้สอนภำษำอังกฤษที่ผ่ำนกำรพัฒนำครูภำษำอังกฤษ (Boot Camp Turbo) ได้นำองค์ควำมรู้
ที่ได้รับไปประยุกต์ใช้ในกำรจัดกิจกรรมกำรเรียนรู้ในชั้นเรียน
3.2.2 ครูผู้สอนภำษำอังกฤษที่ผ่ำนกำรพัฒนำครูภำษำอังกฤษ (Boot Camp Turbo)ได้รับกำรนิเทศ
ติดตำม จำกสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต 26
4. กิจกรรมขั้นตอนและแผนการดาเนินการ
ที่
กิจกรรม
ระยะเวลา
ผู้รับผิดชอบ
ดาเนินการ
1. กำรวำงแผน
- จัดทำโครงกำรเพื่อเสนอพิจำรณำอนุมัติ
ตุลำคม2563- นำงรุจำภำ อรรถ
- จัดทำคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมกำรดำเนินงำน
พฤศจิกำยน 2564 เวทิน
และคณะกรรมกำรที่เกี่ยวข้อง
- ประชุมชี้แจงกำรดำเนินงำนตำมโครงกำร
2 ดำเนินกำร
- จัดทำข้อมูลสำรสนเทศ
ตุลำคม 2563 นำงรุจำภำ อรรถ
เวทิน
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ต่อ
ที่

กิจกรรม

ระยะเวลา
ผู้รับผิดชอบ
ดาเนินการ
ธันวำคม 2563สิงหำคม 2564 นำงรุจำภำ อรรถ
เวทิน
และคณะ

3 กำรจัดกิจกรรมถอดบทเรียน
- กำรกิจกรรมถอดบทเรียนครูผู้สอนภำษำอังกฤษ
-นำเสนอนวัตกรรมและปฏิบัติที่เป็นเลิศ(Best
Practice)
-นิเทศ ติดตำม ครูผู้สอนวิชำภำษำอังกฤษที่ผ่ำน
กำรอบรม Boot Camp Turbo
ระยะเวลำ
4 รำยงำนผลกำรจัดกิจกรรมถอดบทเรียนและนิเทศ กันยำยน 2564
ติดตำมครูที่ผ่ำนกำรอบรม Boot Camp Turbo

นำงรุจำภำ อรรถ
เวทิน

5. งบประมาณ
งบประมำณที่ขอจัดสรรจำนวน 10,000 บำท (หนึ่งหมื่นบำทถ้วน )
รำยละเอียดกำรใช้งบประมำณ
ที่
กิจกรรม
งบประมำณ
ค่ำตอบแทน ค่ำใช้
ค่ำวัสดุ
สอย
กิจกรรมที่ 1 จัดประชุมคณะกรรมกำร
ดำเนินงำน
กิจกรรมที่ 2 จัดกิจกรรมถอดบทเรียนครูที่
ผ่ำนกำรอบรมจำนวน 40 คน
ค่ำอำหำรว่ำงและเครื่องดื่ม (40*60*1)
2,400
2,400
ค่ำอำหำรกลำงวัน (40*100*1)
4,000
4,000
ค่ำตอบแทนวิทยำกร 1*1*600*4
2,400
2,400
ค่ำวัสดุ ในกำรจัดอบรม
1,200
1,200
รวมทั้งสิ้น (ถัวจ่ำยทุกรำยกำร)
10,000 (หนึ่งหมื่นบำทถ้วน)
กิจกรรมที่ 3 นิเทศ ติดตำมและประเมินผล
ครูผู้สอนภำษำอังกฤษที่ผ่ำนกำรอบรมฯ
รวมทั้งสิ้น
(ใช้งบนิเทศปกติ)
รวมทั้งสิ้น (ถัวทุกรำยกำร)
10,000 (หนึ่งหมื่นบำทถ้วน)
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6. การวัดและประเมินผล
ตัวบ่งชี้สภำพควำมสำเร็จ
วิธีกำร
เครื่องมือ
ตัวบ่งชี้ที่ 1 ร้อยละ 80 ของนักเรียนได้รับกำร
1. สังเกต
1 .แบบสัมภำษณ์
พัฒนำกระบวนกำรคิด
2. สัมภำษณ์
2. แบบสังเกตชั้นเรียน
ตังบ่งชี้ที่ 2 ร้อยละ 80 ของผู้เรียนมีกำรยกระดับ
3. ประเมินผล
3.แบบสะท้อนผลกำรสอน
คุณภำพภำษำอังกฤษเพื่อกำรสื่อสำร
4. นิเทศ ติดตำม 4. แบบประเมินตนเอง
ตัวบ่งชี้ที่ 3 ร้อยละ 80 มีกำรพัฒนำกำรจัดกำร
5. แบบสอบถำม
เรียนรู้ยุคไทยแลนด์ 4.0 ด้วย Active
ควำมพึงพอใจ
Learning/STEM/MCMK
ตัวบ่งชี้ที่ 4 ร้อยละ 80 ของครูได้รับกำรส่งเสริม
และพัฒนำสู่กำรเป็นครูมืออำชีพ
ตัวบ่งชี้ที่ 5 ร้อยละ 80 ของผู้บริหำร ครู และ
บุคลำกรทำงกำรศึกษำมีควำมพึงพอใจ
7. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
ครูที่ผ่ำนกำรอบรม Boot Camp มีกำรจัดกำรเรียนรู้ภำษำอังกฤษสำมำรถนำควำมรู้รวมทั้ง
เทคนิคกำรจัดกำรเรียนสอนตำมรูปแบบ Communicative Approach ไปปรับใช้ในกำรจัดกิจกรรม
กำรเรียนกำรสอนภำษำอังกฤษในโรงเรียนของตนได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ
************************
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โครงการ พัฒนำครูด้ำนเทคนิควิธีกำรจัดกำรเรียนรู้สื่อและเทคโนโลยีกำรเรียนรู้วิทยำศำสตร์
สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ ด้ำนกำรพัฒนำและเสริมสร้ำงศักยภำพทรัพยำกรมนุษย์
แผนปฏิรูปประเทศข้อที่ 6
ด้ำนกำรปรับสมดุลและพัฒนำระบบกำรบริหำรจัดกำรศึกษำ
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ กำรปฏิรูปกำรจัดกำรเรียนกำรสอนเพื่อตอบสนองกำร
เปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ 21
แผนความมั่นคงแห่งชาติ
กำรเสริมสร้ำงและพัฒนำศักยภำพทุนมนุษย์แผนควำมมั่นคง
แห่งชำติ
จุดเน้น สพม.26
ด้ำนกำรพัฒนำระบบนิเทศและเครือข่ำยชุมชนวิชำชีพของ
สถำนศึกษำ (Smart Supervision and Professional Learning
Community)
กลุ่มที่รับผิดชอบ
กลุ่มนิเทศติดตำม และประเมินผล
ผู้รับผิดชอบ
นำงกรนันท์ วรรณทวี
ระยะเวลาที่ดาเนินการ
1 มกรคม 2564 – 30 กันยำยน 2564
................................................................................................................................................................
1. หลักการและเหตุผล
กำรจั ดกำรศึกษำในปั จจุ บันครูคือ ผู้ เอื้ออำนวยให้ เกิดกำรเรียนรู้และเป็นผู้ ทำงำนร่วมกับ
นักเรียนใน กำรแสวงหำและป้อนข้อมูลที่ถูกต้อง ให้กับนักเรียน สื่อกำรเรียนรู้หรือนวัตกรรมต่ำง ๆ ที่
ครูนำมำใช้จัดกิจกรรม กำรเรียนรู้หำกมีควำมหลำกหลำยทั้ง สื่อธรรมชำติสื่อสิ่งพิมพ์ สื่อเทคโนโลยี และ
สื่ออื่น ๆ จะช่วยส่งเสริมให้กำรจัดกำรเรียนรู้เป็นไปอย่ำง มีคุณค่ำ น่ำสนใจ ชวนคิด ชวนติดตำมเข้ำใจ
ง่ำย และรวดเร็วขึ้น รวมทั้งจะช่วยกระตุ้นให้นักเรียนรู้จักวิธีกำรแสวงหำควำมรู้ เกิดกำรเรียนรู้อย่ำง
กว้ำงขวำง ลึกซึ้งและต่อเนื่องตลอดเวลำ ดังนั้น ฝ่ำยวิชำกำรจึงจัดโครงกำรนี้ขึ้นเพื่อเป็นกำรส่งเสริมให้
ครูคิดค้น สร้ำงสรรค์สื่อกำรกำรเรียนรู้และนวัตกรรมต่ำง ๆ ได้อย่ำงหลำกหลำย เป็นกำรพัฒนำสื่อกำร
กำรเรียนรู้และนวัตกรรมต่ำง ๆ ให้สำมำรถนำไปใช้อย่ำงมีประสิทธิภำพอีกทั้งเป็นกำรสนับสนุนครูใน
กำรสร้ำงสรรค์ ผลงำนทำงวิชำกำรให้ก้ำวหน้ำเป็ นแบบอย่ำงแก่ผู้ที่อยู่รอบข้ำงอีกด้วยวิทยำศำสตร์มี
บทบำทส ำคั ญ ยิ่ ง ในสั ง คมโลกปั จ จุ บั น และอนำคตเพรำะวิ ท ยำศำสตร์ เ กี่ ย วข้ อ งกั บ ทุ ก คนทั้ ง ใน
ชีวิตประจำวันและกำรงำนอำชีพต่ำงๆ ตลอดจนเทคโนโลยี เครื่องมือเครื่องใช้และผลผลิตต่ำง ๆที่มนุษย์
ได้ ใ ช้ เ พื่ อ อ ำนวยควำมสะดวกในชี วิ ต และกำรท ำงำนเหล่ ำ นี้ ล้ ว นเป็ น ผลของควำมรู้ วิ ท ยำศำสตร์
ผสมผสำนกับควำมคิดสร้ำงสรรค์และศำสตร์อื่นๆ วิทยำศำสตร์ช่วยให้มนุษย์ได้พัฒนำวิธีคิดทั้งควำมคิด
เป็นเหตุเป็นผลคิดสร้ำงสรรค์ คิดวิเครำะห์วิจำรณ์ มีทักษะสำคัญในกำรค้นคว้ำหำควำมรู้ ควำมสำมำรถ
ในกำรแก้ปัญหำอย่ำงเป็นระบบสำมำรถตัดสินใจโดยใช้ข้อมูล ที่หลำกหลำยและมีประจักษ์พยำนที่
ตรวจสอบได้ วิทยำศำสตร์เป็นวัฒนธรรมของโลกสมัยใหม่ซึ่งเป็นสังคมแห่งกำรเรียนรู้ (Knowledge
based society) ดังนั้น ผู้เรียนทุกคนจึงจำเป็นต้องได้รับกำรพัฒนำให้รู้วิทยำศำสตร์เพื่อที่จะมีควำมรู้
ควำมเข้ำใจในธรรมชำติและเทคโนโลยีที่มนุษย์สร้ำงสรรค์ขึ้นสำมำรถนำควำมรู้ไปใช้อย่ำงมีเหตุผ ล
สร้ำงสรรค์ และมีคุณธรรม ดังนั้น กำรจัดกำรเรียนรู้วิทยำศำสตร์ในสถำนศึกษำเพื่อเข้ำสู่ประชำคม
อำเซียน และสอดคล้องกับแนวทำงกำรจัดกำรศึกษำในศตวรรษที่ 21 ที่เน้นให้ผู้เรียนมีทักษะที่จำเป็น
ได้ แ ก่ 3 Rs (Reading, Writing, Arithmetic) และ 7Cs (Critical thinking and problem solving,
Communications, information, and media literacy, (Collaboration, teamwork and
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leadership, Creativity and innovation, Computing and ICT literacy, Career and learning
self reliance, Cross–cultural understanding) ทักษะดังกล่ำวจำเป็นต้องอำศัยนวัตกรรมและสื่อ
กำรสอนสมัยใหม่เข้ำมำใช้ในกำรจัดกำรเรียนรู้ เนื้อหำวิชำวิทยำศำสตร์มีหลำยเรื่องที่เป็นนำมธรรม
นักเรียนทำควำมเข้ำใจได้ยำกนวัตกรรมและสื่อกำรสอนเป็นสิ่งที่ช่วยเป็นตัวกลำงในกำรถ่ำยทอดเนื้อหำ
จำกผู้สอนไปยังผู้เรียนช่วยให้ผู้เรียนสำมำรถเข้ำใจเนื้อหำบทเรียนที่ยุ่งยำกซับซ้อนได้ง่ำยขึ้น ช่วยให้เกิด
ควำมคิดมโนมติในเรื่องที่ศึกษำได้อย่ำงถูกต้องและรวดเร็ว ช่วยกระตุ้นเร้ำควำมสนใจของผู้เรียนทำให้
เกิดควำมรู้สนุกสนำนอยำกเรียน ส่งผลให้กำรเรียนกำรสอนวิทยำศำสตร์มีประสิทธิภำพมำกขึ้น
ดังนั้นสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต 26 จึงได้จัดทำโครงกำร PLC : พัฒนาสื่อ
และเทคโนโลยี การเรี ยนรู้ วิทยาศาสตร์ เพื่อให้ ครู ส ำมำรถสร้ ำงนวัตกรรมที่ใช้ในกำรจั ดกำรเรียนรู้
วิทยำศำสตร์ใหม่ๆ ที่ยังไม่เคยมีใช้มำก่อนหรือเป็นกำรพัฒนำดัดแปลงจำกของเดิมที่มีอยู่แล้วให้ทันสมัย
และใช้ได้ผลดียิ่งจะช่วยให้กำรเรียนกำรสอนมีประสิทธิภำพและประสิทธิผลสูงกว่ำเดิม
2. วัตถุประสงค์
2.1 เพื่ อ พั ฒ นาครู ด้ า นเทคนิ ค วิ ธี ก ารจั ด การเรี ย นรู้ สื่ อ และเทคโนโลยี ก ารเรี ย นรู้ วิ ท ยาศาสตร์
ระดับชั้นมัธยมศึกษาที่เน้นทักษะในศตวรรษที่ 21
2.2 เพื่ อ พั ฒ นำครู ด้ ำ นกำรใช้ สื่ อ และเทคโนโลยี ก ำรเรี ย นรู้ วิ ท ยำศำสตร์ กลุ่ ม สาระการเรี ย นรู้
วิทยาศาสตร์ระดับชั้นมัธยมศึกษา
2.3 เพื่อจัดสร้ำง จัดหำ และพัฒนำ นวัตกรรมเทคโนโลยีสำรสนเทศในกำรจัดกำรเรียนรู้
2.4 เพื่อจัดเวทีวิชำกำรนำเสนอผลกำรจัดกำรเรียนเรียนรู้และผลงำนนักเรียน นำไปสู่กำรเผยแพร่
ผลงำนและยกย่องเชิดชูเกียรติ
3. เป้าหมาย
3.1 เชิงปริมำณ
3.1.1 กิจกรรม PLC ครูแกนนำผู้ส อนวิช ำวิทยำศำสตร์ ระดับมัธ ยมศึกษำตอนต้น เพื่อ สร้ ำง
สื่อและเทคโนโลยี กำรเรีย นรู้วิทยำศำสตร์ ได้แก่ ครูฟิสิกส์ ครูเคมี ครูชีวะ ครูวิทยำศำสตร์ ม.ต้น
รวมทั้งหมด 48 คน ขึ้นอยู่กับ โรงเรียนจะจัด สรรมำ โรงละ 1- 2 คน และศึก ษำนิเ ทศก์ 15 คน
รวม 63 คน
3.1.2 กิจกรรมนิเทศ ติดตำม นิเทศ ติดตำม กำรเรียนรู้วิทยำศำสตร์ ระดับชั้นมัธยมศึกษำ
ตอนต้นด้วยสื่อและเทคโนโลยีกำรเรียนรู้วิทยำศำสตร์ คนละ 2 ครั้ง/ภำคเรียน
3.1.3 กิจ กรรมเวทีวิช ำกำรนำเสนอผลกำรจัด กำรเรียนเรีย นรู้และผลงำนนัก เรีย น นำไปสู่
กำรเผยแพร่ผลงำนและยกย่ องเชิดชูเกียรติ 1 ครั้ง/ปีกำรศึกษำ
3.2 เชิงคุณภำพ
3.2.1 ครูส ำมำรถพัฒ นำสื่อ และเทคโนโลยีก ำรเรีย นรู้วิท ยำศำสตร์ ระดับ ชั้น มัธ ยมศึ ก ษำ
ตอนต้นที่เน้นทักษะในศตวรรษที่ 21ที่เน้น กำรสอน Active Learning อย่ำงมีคุณภำพ
3.2.2 ครูมีน วัต กรรมสื ่อ และเทคโนโลยีก ำรเรีย นรู ้ว ิท ยำศำสตร์ กลุ ่ม สำระกำรเรี ย นรู้
วิท ยำศำสตร์ร ะดับ ชั ้น มัธ ย มศึก ษำ ต อน ต้น ต ำม บริบ ทข อ งปัญ หำ แล ะ สภำ พ แว ด ล้ อ ม
3.2.3 ครูได้รับ กำรนิเทศ และมีโ อกำสนำเสนอผลงำนทำงวิช ำกำรสู่กำรพัฒ นำวิช ำชี พ ด้ว ย
ควำมภำคภูมิใจ
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3.2.4 นัก เรีย นได้เ รีย นรู้ด้ว ยกำรลงมือ ปฏิบัติ พัฒ นำกระบวนกำรคิด กำรแก้ปัญ หำ กำร
ทำงำน ทักษะกำรเรียนรู้ และทักษะชีวิต เป็นระบบและยั่งยืน
4. กิจกรรมและการดาเนินงาน
ที่
กิจกรรม
ระยะเวลำ
ผู้รับผิดชอบ
ดำเนินกำร
1 ประชุมเตรียมกำรสร้ำงสื่อ/คู่มือ/เครื่องมือ/ปฏิทิน
26 มกรำคม นำงกรนันท์ วรรณทวี
งำน ของคณะทำงำน/กรรมกำร
2564
2 กิจกรรม PLC ครูแกนนำผู้สอนวิชำวิทยำศำสตร์
มีนำคม 2564 นำงกรนันท์ วรรณทวี
ระดับมัธยมศึกษำตอนต้นเพื่อสร้ำงสื่อและ
และทีม ศน.
เทคโนโลยีการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ (1 วัน)
วิทยำศำสตร์
4 กิจกรรมนิเทศ ติดตำม นิเทศ ติดตำม การเรียนรู้
พค.-กย.2564 นำงกรนันท์ วรรณทวี
และทีม ศน.
วิทยาศาสตร์ ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นด้วยสื่อ
วิทยำศำสตร์
และเทคโนโลยีการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
5 กิจกรรมเวทีวิชำกำรนำเสนอผลกำรจัดกำรเรียน
กันยำยน 2564 ดร.นวพรรดิ์ นำมพุทธำ
เรียนรู้และผลงำนนักเรียน นำไปสู่กำรเผยแพร่
และคณะศึกษำนิเทศก์
ผลงำนและยกย่องเชิดชูเกียรติ
6. งบประมาณ
งบประมำณที่ได้รับจัดสรรจำก สพฐ. จำนวน 10,080 บำท (ถัวจ่ำยทุกรำยกำร)
จำแนกตำมรำยจ่ำย
รำยกำร
งบประมำณ
ค่ำตอบแทน ค่ำใช้สอย ค่ำวัสดุ
กิจกรรมที่ 1 ประชุมเตรียมกำรสร้ำงสื่อ/คู่มือ/
เครื่องมือ/ปฏิทินงำน ของคณะทำงำน/กรรมกำร
จำนวน 1 ครั้ง 1 วัน
รวมกิจกรรมที่ 1
กิจกรรมที่ 2 กิจกรรม PLC ครูแกนนำผู้สอนวิชำ
วิทยำศำสตร์ ระดับมัธยมศึกษำปีที่ 1-6 เพื่อสร้ำง
สร้างสื่อและเทคโนโลยีการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
10,080
10,080
และสำมำรถเลือกใช้เทคนิคและวิธีกำรสอน
-ค่ำอำหำร-เบรก (63*160*1)
รวมกิจกรรมที่ 2
กิจกรรมที่ 3 นิเทศ ติดตำม นิเทศ ติดตำม กำร
เรียนรู้วิทยำศำสตร์ ระดับชั้นมัธยมศึกษำที่ 1, 2
ด้วยสร้ำงสื่อและเทคโนโลยีกำรเรียนรู้
วิทยำศำสตร์(จำนวน 2 ครั้ง/โรง/ภำคเรียน)

10,080

10,080
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รวมกิจกรรมที่ 3
กิจกรรมที่ 4 กิจกรรมเวทีวิชำกำรนำเสนอผลกำร
จัดกำรเรียนเรียนรู้และผลงำนนักเรียน นำไปสู่
กำรเผยแพร่ผลงำนและยกย่องเชิดชูเกียรติ
รวมกิจกรรมที่ 4
รวมทั้งสิ้น (ถัวจ่ายทุกรายการ)
6. ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย

บูรณำกำรในงบฯ นิเทศ ติดตำม และประเมินผล สพ
ม.26

บูรณำกำรในงบฯ ตลำดนัดวิชำกำร สพม.26
10,080
10,080

เป้าหมาย
การวัดผลและประเมินผล
ร้อยละ
วิธีการ
เครื่องมือ
1. โรงเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียนสูงขึ้น
80
-ตรวจหลักสูตร
-บันทึกนิเทศ
-สัมภำษณ์
-แบบสัมภำษณ์
2. ครูได้แนวทำงกำรจัดกิจกรรมกำรเรียนรู้และ
80
-ตรวจแผนจัดกำร -บันทึกสังเกตกำร
พัฒนำสร้างสื่อและเทคโนโลยีการเรียนรู้
เรียนรู้
สอน
-สังเกตกำรสอน
-แบบสังเกตกำร
วิทยาศาสตร์
สอน
3. นักเรียนได้รับกำรพัฒนำตำมมำตรฐำน ตัวชี้วัด
80
-ตรวจ ปพ.
-บันทึกกำรตรวจ
สมรรถนะ คุณลักษณะที่พึงประสงค์และ
-สังเกตกำรณ์เรียนรู้ ปพ.
ค่ำนิยมที่ดี
-แบบสังเกต
4. ครูและนักเรียนมีเวทีแสดงผลงำนทำงวิชำกำร
50
-ตรวจ/ประเมินผล -ตรวจ/
ได้รับกำรเชิดชูเกียรติ และเกิดควำมภำคภูมิใจ
งำน
ประเมินผลงำน
-สัมภำษณ์
-แบบสัมภำษณ์
9. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
9.1 สำนัก งำนเขตพื้น ที่ก ำรศึก ษำและโรงเรีย นในสัง กัด ได้แ นวทำงกำรพัฒ นำผลสัม ฤทธิ์
ทำงกำรเรียน และทักษะในศตวรรษที่ 21
9.2 ครูไ ด้แ นวทำง สื่อ นวัต กรรม และเทคโนโลยีใ นกำรจัด กิจ กรรมกำรเรีย นรู้ต ำมแนว
ปฏิรูปกำรเรียนรู้ยุคไทยแลนด์ 4.0 โดยใช้สร้างสื่อและเทคโนโลยีการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
9.3 ครูและโรงเรีย นสร้ำงเครือข่ำย (PLC) เพื่อ กำรจัดกำรเรียนรู้ และกำรบริห ำรจัดกำรชั้น
เรียนตำมแนวทำงกำรปฏิรูปกำรเรียนรู้ยุคไทยแลนด์ 4.0
9.4 นัก เรีย นระดับ ชั้น มัธ ยมศึก ษำได้เ รีย นรู ้ผ ่ำ นกิจ กรรมกำรเรีย นรู ้ อย่ำ งมีค ุณ ภำพ มี
ผลสัมฤทธิ์ และสมรรถนะสูงขึ้น และสำมำรถนำควำมรู้ไปใช้ในกำรดำรงชีวิตอย่ำงมีคุณภำพ
9.5 ผู้ปกครอง และชุมชนให้ควำมเชื่อมั่นในกำรจัดกำรศึกษำอย่ำงมีคุณภำพของโรงเรียน
**********************
ตัวชี้วัด
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โครงการ

ติดตำมกำรพัฒนำหลักสูตรสถำนศึกษำตำมหลักสูตรแกนกลำงกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน
พุทธศักรำช 2551 (ฉบับปรับปรุงตัวชี้วัด พ.ศ. 2560) และกำรเตรียมหลักสูตรฐำน
สมรรถนะโดยใช้กระบวนกำรวิจัย
ยุทธศาสตร์ชาติ
ยุทธศำสตร์ชำติด้ำนกำรพัฒนำและเสริมสร้ำงศักยภำพทรัพยำกรมนุษย์
แผนปฏิรูปประเทศข้อที่ 6 ด้ำนกำรปรับสมดุลและพัฒนำระบบกำรบริหำรจัดกำรศึกษำ
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ข้อที่ 5 กำรปฏิรูปกำรจัดกำรเรียนกำรสอนเพื่อตอบสนอง
กำรเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ 21
แผนความมั่นคงแห่งชาติ 1 : กำรเสริมสร้ำงและพัฒนำศักยภำพทุนมนุษย์แผนควำมมั่นคง
แห่งชำติ
จุดเน้น สพม.26
1. ด้ำนกำรพัฒนำกำรจัดกำรเรียนรู้สู่ Thailand 4.0
(Smart Learning Process)
กลุ่มที่รับผิดชอบ
กลุ่มนิเทศติดตำม และประเมินผล
ผู้รับผิดชอบ
นำงกรนันท์ วรรณทวี,นำยนิมิตต์ กำระดี, นำงรุจำภำ อรรถเวทิน
ระยะเวลาที่ดาเนินการ 1 มกรคม 2564 – 30 กันยำยน 2564
................................................................................................................................................................
1. หลักการและเหตุผล
เนื่องจำกวิธีกำรจัดกำรเรียนกำรสอนในรำยวิชำต่ำงๆ มีลักษณะกำรให้ควำมรู้ ควำมเข้ำใจ
และกำรฝึกทักษะต่ำง ๆ ไว้จำนวนมำกและหลำกหลำยอยู่แล้ว จึงจะไม่อธิบำยซ้ำ เพรำะกำรสอนใน
สองด้ำนแรกเป็นกำรสอนที่เน้นทำงด้ำนพุทธิพิสัยและด้ำนปฏิบัติหรือทักษะพิสัย ที่คุ้นเคยกันดีอยู่แล้ว
เป็นกำรเรียนกำรสอนที่ตรงไปตรงมำ ตรวจสอบหรือประเมินผลได้ชัดเจนว่ำประสบควำมสำเร็จหรือ
ล้มเหลว อีกนัยหนึ่งก็คือสำมำรถบอกได้ว่ำผู้เรียนสำมำรถเรียนรู้และบรรลุจุดหมำยที่วำงไว้หรือไม่ จึง
เป็นเรื่องของกำรมุ่งผลสัมฤทธิ์แห่งกำรเรียนรู้ของผู้เรียน กำรวัดและประเมินผลก็สำมำรถวัดผลสัมฤทธิ์
ทำงกำรเรียนได้โดยตรง แม้ว่ำกำรพัฒนำหลักสูตรที่ใช้โรงเรียนเป็นฐำน หรือหลักสูตรสถำนศึกษำ ตำม
นัยแห่งหลักสูตรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน พุทธศักรำช 2551 มุ่งหวังจะให้สถำนศึกษำดำเนินกำรจัดทำ
รำยละเอียดของเนื้อหำสำระในหลักสูตรขั้นพื้นฐำนเพิ่มเติม แต่พระรำชบัญญัติกำรศึกษำแห่งชำติ พ.ศ.
2542 ก็ยังเน้นควำมสำคัญของเนื้อหำสำระ ประเภท สภำพปัญหำในชุมชน สังคม ภูมิปัญญำท้องถิ่น
และคุณลักษณะที่พึงประสงค์เพื่อกำรเป็นสมำชิกที่ดีของครอบครัว ชุมชน และสังคม ดังนั้นนอกจำก
ภำรกิจหลักของสถำนศึกษำที่จะจัดทำรำยละเอียดของหลักสูตรขั้นพื้นฐำนตำมที่กระทรวงศึกษำธิกำรได้
กำหนดกรอบแล้ ว สถำนศึกษำยั งต้องพิจำรณำและจั ดทำสำระกำรเรี ยนรู้ เพิ่ มเติม นอกเหนื อจำก
หลักสูตรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำนดังกล่ำว เพื่อให้สอดคล้องและสนองควำมต้องกำรของผู้เรียนที่ดำรงชีวิตอ
ยู่ในหมู่บ้ำน ตำบล ท้องถิ่น หรือชุมชนที่มีควำมแตกต่ำงกันสถำนศึกษำเป็นแหล่งของกำรแสวงหำ
ควำมรู้ สถำนศึกษำจึงต้องมีหลักสูตรของตนเอง กล่ำวคือ หลักสูตรสถำนศึกษำประกอบด้วยกำรเรียนรู้
ทั้งมวลและประสบกำรณ์อื่นๆ ที่สถำนศึกษำแต่ละแห่งวำงแผนเพื่อพัฒนำผู้เรียน โดยจะต้องจัดทำสำระ
กำรเรียนรู้ทั้งรำยวิชำที่เป็นพื้นฐำนและรำยวิชำที่ต้องเรียนเพิ่มเติมเป็นรำยปีหรือรำยภำค จัดกิจกรรม
พัฒนำผู้เรียนทุกภำคเรียนและกำหนดคุณลักษณะอันพึงประสงค์จำกมำตรฐำนกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน
ส ำนัก งำนเขตพื้น ที่ก ำรศึก ษำมัธ ยมศึก ษำ เขต 26 จึง จัด ติด ตำมกำรพัฒ นำหลัก สูต ร
สถำนศึกษำตำมหลักสูตรแกนกลำงกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน พุทธศักรำช 2551 (ฉบับ ปรับปรุงตัวชี้วัด
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พ.ศ. 2560) เชิง วิจัย สู่ก ำรปฏิรูป กำรเรียนรู้ยุค ไทยแลนด์ 4.0 เพื่อ ให้ทุกโรงเรียนสำมำรถพัฒ นำ
หลักสูตรสถำนศึกษำ และครูสำมำรถนำหลักสูตรไปสู่กำรจัดกำรเรียนรู้ระดับชั้นเรียน ที่ส อดคล้อง
กับกำรพัฒนำทักษะในศตวรรษที่ 21 ยุคไทยแลนด์ 4.0 ด้วยชุมชนกำรเรียนรู้ทำงวิชำชีพ (PLC) ที่
เป็นระบบ มีประสิทธิผล ประสิทธิภำพ โดยใช้วิจัยเป็นฐำน สู่ควำมยั่งยืนสืบไป
2. วัตถุประสงค์
1. เพื่อติดตำมกำรพัฒ นำหลักสูตรสถำนศึกษำตำมหลักสูตรแกนกลำงกำรศึกษำขั้นพื้น ฐำน
พุทธศักรำช 2551 (ฉบับ ปรับ ปรุงตัวชี้วัด พ.ศ. 2560) และกำรเตรียมหลักสูตรฐำนสมรรถนะโดย
ใช้กระบวนกำรวิจัย
2. เพื่อให้ส ถำนศึกษำในสังกัดที่จัดกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน ใช้เป็นกรอบในกำรพัฒ นำหลักสูตร
สถำนศึกษำและจัดกำรเรียนกำรสอน เพื่อพัฒนำผู้เรียนสำมำรถรำยงำนในรูปแบบกำรวิจัยได้
3. เพื่อให้ผู้เกี่ยวข้องทั้งระดับ เขตพื้น ที่กำรศึกษำ สถำนศึกษำมีควำมเข้ำใจที่ชัดเจนตรงกัน
สำมำรถนำหลักสูตรไปสู่กำรปฏิบัติได้อย่ำงมั่นใจและมีประสิทธิภำพสำมำรถรำยงำนในรูปแบบกำร
วิจัยได้
3. เป้าหมาย
3.1 เชิงปริมำณ
3.1.1 ผู้บริหำรสถำนศึกษำและหัวหน้ำงำนหลักสูตรในสังกัดทุกคน จำนวน 70 คน
3.1.2 กิจ กรรมถอดประสบกำรณ์ PLC กำรพัฒ นำโครงสร้ำ งหลัก สูต รสถำนศึก ษำ คำอธิบ ำย
รำยวิช ำ โครงสร้ำงรำยวิช ำ และระเบียบกำรวัดผลและประเมิน ผลตำมหลั กสูตรสถำนศึกษำ และ
ถอดประสบกำรณ์ PLC กำรทำหลัก สูตรสถำนศึกษำ กำรรำยงำนกำรใช้ห ลัก สูตรด้ว กระบวนกำร
วิจัยจำนวน 1 ครั้ง 1 วัน (5 คน/โรงเรียน) รวม 175 คน
3.1.3 นิเ ทศ ติด ตำมสนับ สนุน พัฒ นำหลัก สูต รสถำนศึก ษำ ตำมหลัก สูต รแกนกลำงกำรศึก ษำ
ขั้นพื้นฐำน พุทธศักรำช 2551 (ฉบั บปรับปรุงตัวชี้วัด พ.ศ. 2560) โรงเรียนละ 2 ครั้ง/ภำคเรียน
3.2 เชิงคุณภำพ
3.2.1 สถำนศึก ษำในสัง กัด ทุก โรง มีห ลัก สูต รสถำนศึก ษำที่เ หมำะสม มีค วำมสอดคล้อ งกับ
ควำมต้องกำรของผู้เรียนและสำมำรถกำรรำยงำนกำรใช้หลักสูตรด้วยกระบวนกำรวิจัย
3.2.2 สถำนศึกษำได้ปรับปรุงหลักสูตรตำมกลุ่มสำระเรียนรู้ที่เปลี่ยนแปลงไป
3.2.3 ครูมีค วำมรู้ค วำมเข้ำ ใจและสำมำรถจัด ทำหลัก สูตรสถำนศึก ษำตำมหลัก สูต รแกนกลำง
กำรศึกษำขั้นพื้นฐำน พุทธศักรำช 2551 (ฉบับ ปรับปรุง พ.ศ. 2560) และสำมำรถกำรรำยงำนกำร
ใช้หลักสูตรด้วยกระบวนกำรวิจัย
3.2.4 นักเรียนได้เรียนรู้ด้วยกำรลงมือปฏิบัติ พัฒนำทักษะกระบวนกำรคิด กำรแก้ปัญหำ กำรทำงำน
ทักษะกำรเรียนรู้ และทักษะชีวิต เป็นระบบและยั่งยืน
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4. กิจกรรมและการดาเนินงาน
ที่
กิจกรรม
1
2

3

ระยะเวลำ
ดำเนินกำร
มีนำคม 2564

ประชุมคณะทำงำนเพื่อเตรียมกำรแลกเปลี่ยน
เรียนรู้ถอดประสบกำรณ์ หลักสูตรสถำนศึกษำ และ
กำรรำยงำนกำรใช้หลักสูตรด้วยกระบวนกำรวิจัย
กิจกรรมถอดประสบกำรณ์และเติมเต็ม PLC กำร
เมษำยน 2564
พัฒนำโครงสร้ำงหลักสูตรสถำนศึกษำ รำยงำนกำร
ใช้หลักสูตรและกำรเตรียมหลักสูตรฐำนสมรรถนะ
โดยใช้กระบวนกำรวิจัย
นิเทศ ติดตำมสนับสนุนพัฒนำหลักสูตรสถำนศึกษำ พฤษภำคม 2564
สำระคณิตศำสตร์ วิทยำศำสตร์ เทคโนโลยี และ
ภูมิศำสตร์ และยกย่องเชิดชูเกียรติ

ผู้รับผิดชอบ
ดร.กรนันท์ วรรณกวี
และคณะศึกษำนิเทศก์
ดร.กรนันท์ วรรณกวี
และคณะศึกษำนิเทศก์
คณะศึกษำนิเทศก์

5. งบประมาณ
งบประมำณที่ได้รับจัดสรรจำก สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำเขต 26 จำนวน
35,000 บำท (ถัวจ่ำยทุกรำยกำร)
จาแนกตามรายจ่าย
รายการ
งบประมาณ ค่าตอบแทน ค่าใช้
ค่าวัสดุ
สอย
กิจกรรมที่ 1 ประชุมคณะทำงำน ผลิตเครื่องมือ
ในกำรกำรพัฒนำและกำรใช้หลักสูตรรำยงำนกำร
ใช้หลักสูตรด้วยกระบวนกำรวิจัย
(จำนวน 15 คน 1 วัน)
-ค่ำอำหำร-ค่ำอำหำรว่ำง (15*160*1)
2,400
- 2,400
4,600
- ค่ำวัสดุคณะทำงำน ผลิตเครื่องมือในกำรกำร
พัฒนำและกำรใช้หลักสูตรรำยงำนกำรใช้
หลักสูตรด้วยกระบวนกำรวิจัย
4,600
รวมกิจกรรมที่ 1
7,000
4,600
กิจกรรมที่ 2 กำรพัฒนำและกำรใช้หลักสูตร
รำยงำนกำรใช้หลักสูตรและกำรเตรียมหลักสูตร
ฐำนสมรรถนะโดยใช้กระบวนกำรวิจัย
30,400
(1 ครั้ง 1 วัน จำนวน 190 คน)
30,400
-ค่ำอำหำร-ค่ำอำหำรว่ำง (190*160*1)
รวมกิจกรรมที่ 2
30,400
30,400
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ต่อ
รายการ
กิจกรรมที่ 3 นิเทศติดตำมกำรพัฒนำและกำร
ใช้หลักสูตรรำยงำนกำรใช้หลักสูตรด้วย
กระบวนกำรวิจัย
รวมทั้งสิ้น (ถัวจ่ายทุกรายการ)
6. การประเมินผล
ตัวชี้วัด

1. โรงเรียนพัฒนำหลักสูตรสถำนศึกษำตำม
หลักสูตรสถำนศึกษำตำมหลักสูตรแกนกลำง
กำรศึกษำขั้นพื้นฐำนพุทธศักรำช 2551 (ฉบับ
ปรับปรุงตัวชี้วัด พ.ศ. 2560) พร้อมทั้ง
รำยงำนกำรใช้หลักสูตรด้วยกระบวนกำรวิจัย
2. ครูได้แนวทำงกำรพัฒนำหลักสูตร
สถำนศึกษำตำมหลักสูตรสถำนศึกษำตำม
หลักสูตรแกนกลำงกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน
พุทธศักรำช 2551 (ฉบับปรับปรุงตัวชี้วัด
พ.ศ. 2560) พร้อมทั้งรำยงำนกำรใช้หลักสูตร
ด้วยกระบวนกำรวิจัย
3. นักเรียนได้รับกำรพัฒนำตำมมำตรฐำน
ตัวชี้วัดสมรรถนะ คุณลักษณะที่พึงประสงค์
และค่ำนิยมที่ดี

จาแนกตามรายจ่าย
งบประมาณ ค่าตอบแทน ค่าใช้
ค่าวัสดุ
สอย
บูรณำกำรในงบฯ นิเทศติดตำมและประเมินผล สพม.
26
35,000
เป้าหมาย
ร้อยละ

XXXXX
การวัดผลและประเมินผล
วิธีการ
เครื่องมือ

100

-ตรวจหลักสูตร
-สัมภำษณ์

-บันทึกนิเทศ
-แบบสัมภำษณ์

80

-ตรวจคำอธิบำยรำยวิชำ
-ตรวจโครงสร้ำงรำยวิชำ
-ตรวจหน่วยกำรเรียนรู้
-ตรวจแผนกำรเรียนรู้
-สังเกตกำรสอน
-ตรวจ ปพ.
-สังเกตกำรเรียนรู้
-ตรวจผลงำนนักเรียน
-สัมภำษณ์

-บันทึกสังเกต
-แบบสังเกตกำร
สอน

90

-บันทึกกำร
ตรวจ ปพ.
-แบบสังเกต
-แบบตรวจ
ผลงำน
-แบบสัมภำษณ์

9. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
9.1 สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำและโรงเรียนในสังกัด ได้แนวทำงกำรปรับหลักสูตร และกำรบริหำร
จัดกำรกิจกรรมสู่พร้อมทั้งรำยงำนกำรใช้หลักสูตรด้วยกระบวนกำรวิจัย
9.2 ครูได้แนวทำงกำรจัดกิจกรรมกำรเรียนรู้/สื่อ/นวัตกรรมตำมแนวปฏิรูปกำรเรียนรู้ยุคไทยแลนด์
พร้อมทั้งรำยงำนกำรใช้หลักสูตรด้วยกระบวนกำรวิจัย
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9.3 . นักเรียนได้รับกำรพัฒนำตำมมำตรฐำน ตัวชี้วัด สมรรถนะ คุณลักษณะที่พึงประสงค์ และ
ค่ำนิยมที่ดี
9.4 ผู้ ป กครอง และชุมชนพึงพอใจและให้ ควำมเชื่อ มั่นในกำรจัดกำรศึก ษำอย่ำงมีคุ ณภำพของ
โรงเรียน
9.5. ผู้บริหำร ครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ มีควำมรู้ ควำมเข้ำใจ สำมำรถนำมำตรฐำนและตัวชี้วัด
ที่ได้ปรับปรุงแก้ไข ไปสู่กำรปฏิบัติได้อย่ำงมั่นใจและมีประสิทธิภำพ
9.6 .สถำนศึกษำในสังกัดทุกโรง มีหลักสูตรสถำนศึกษำที่เหมำะสม มีควำมสอดคล้ องกับ ควำม
ต้องกำรของผู้เรียนและท้องถิ่น
**********************

แผนปฏิบัติการ ประจำ�ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

257

258

โครงการ
นิเทศ ติดตำม และประเมินผลกำรจัดกำรศึกษำของโรงเรียน
ยุทธศาสตร์ชาติข้อ
3 ด้ำนกำรพัฒนำและเสริมสร้ำงศักยภำพทรัพยำกรมนุษย์
แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็นกำรพัฒนำกำรเรียนรู้
แผนการปฏิรูปประเทศข้อ 1. กำรปฏิรูประบบกำรศึกษำและกำรเรียนรู้โดยรวมของประเทศ โดย
พระรำชบัญญัติกำรศึกษำแห่งชำติฉบับใหม่และกฎหมำยลำดับลอง
1.3 กำรขับเคลื่อนกำรจัดกำรศึกษำเพื่อกำรพัฒนำตนเองและกำรศึกษำ
เพื่อกำรเรียนรู้ตลอดชีวิต เพื่อรองรับกำรพัฒนำศักยภำพคนตลอดช่วงชีวิต
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ด้ำนกำรเสริมสร้ำงและพัฒนำศักยภำพมนุษย์
แผนความมั่นคงแห่งชาติ ข้อ 6 ควำมมั่นคงภำยในประเทศ
สนองนโยบาย สพฐ. ที่ ด้ำนประสิทธิภำพ
กลุ่มที่รับผิดชอบ
กลุ่มนิเทศ ติดตำม และประเมินผลกำรจัดกำรศึกษำ
ผู้รับผิดชอบ
นำงสำวอิทธิ์ณณัฏฐ์ นันแก้ว
ระยะเวลาที่ดาเนินการ ตุลำคม 2563 – กันยำยน 2564
................................................................................................................................................................
1. หลักการและเหตุผล
กำรนิเทศ กำกับ ติดตำม ประเมินผลกำรจัดกำรศึกษำ และรำยงำนผลกำรจัดกำรศึกษำของ
สถำนศึกษำเป็นกระบวนกำรสำคัญของกำรพัฒนำเพื่อยกระดับคุณภำพกำรศึกษำ ให้เป็นไปอย่ำงมี
ประสิทธิภำพและบังเกิดผลต่อนักเรียนให้มีคุณภำพตำมที่หลักสูตรกำหนด ด้วยเหตุนี้กำรนิเทศจึงเป็น
กระบวนกำรของกำรศึกษำมุ่งจะส่งเสริมให้ กำรสนับสนุน และพัฒนำมำตรฐำนของกำรศึกษำโดย
เฉพำะผู้นิเทศก็ต้องกำรควำมรู้ ประสบกำรณ์ และทักษะต่ำง ๆ ในกำรนิเทศ ต้องกำรกำรสนับสนุ น
ต้ อ งกำรขวั ญ และก ำลั ง ใจ ต้ อ งกำรควำมร่ ว มมื อ ร่ ว มใจจำกบุ ค ลำกรทุ ก ฝ่ ำยที่ เ กี่ ยวกั บกำรศึ กษำ
ขณะเดียวกันผู้รับกำรนิเทศก็ต้องกำรกำรดูแลเอำใจใส่ ต้องกำรขวัญกำลังใจ และกำรสนับสนุนจำกผู้
นิเทศและผู้บริหำรเช่นกัน สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต 26 ได้ดำเนินกิจกรรมกำร
นิเทศเพื่อพัฒนำคุณภำพกำรจัดกำรศึกษำมำแล้วอย่ำงต่อเนื่องทุกปี โดยมีแผนงำนปฏิบัติกำรนิเทศใน
รูปของกำรนิเทศใน 3 ลักษณะด้วยกันคือ1) นิเทศตำมภำระงำน (Function-based Supervision) 2)
นิ เ ทศตำมเขตพื้ น ที่ (Area- based Supervision ) และ 3) นิ เ ทศตำมนโยบำยหน่ ว ยงำนต้ น สั งกัด
(Policy - based Supervision)
ในกำรนี้ กลุ่มนิเทศ ติดตำม และประเมินผลกำรจัดกำรศึกษำ มีเป้ำหมำยหลักในกำรนิเทศ เพื่อ
นำไปสู่ควำมสำเร็จตำมนโยบำยที่กำหนดได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ ตลอดจนทำควำมเข้ำใจเกี่ยวกับแนว
ทำงกำรปฏิ บั ติ ง ำนในกำรพั ฒ นำคุ ณ ภำพกำรศึ ก ษำ และสนั บ สนุ น ติ ด ตำม และประเมิ น ผลกำร
ดำเนินงำนของสถำนศึกษำตำมนโยบำยของสำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน รวมทั้งได้
แลกเปลี่ ยนเรี ยนรู้ และสร้ ำงควำมสั มพั นธ์ที่ดี ระหว่ ำงผู้ นิเทศและผู้ รั บกำรนิ เทศ เพื่อรับทรำบปั ญหำ
อุปสรรคในกำรปฏิบัติงำน ข้อคิดเห็น ข้อเสนอแนะ พร้อมทั้งประสำนหรือหำแนวทำงแก้ไขปัญหำที่อำจ
เกิดขึ้น เพื่อสร้ำงขวัญ กำลังใจให้แก่ผู้ปฏิบัติงำน ตลอดจนนำผลกำรติดตำมนิเทศไปปรับปรุง กำร
ทำงำนให้มีประสิทธิภำพมำกยิ่งขึ้น
ด้วยเหตุดังกล่ำวข้ำงต้น กลุ่มนิเทศ ติดตำม และประเมินผลกำรจัดกำรศึกษำ จึงได้จัดทำโครงกำร
นิเทศ ติดตำม และประเมินผลกำรจัดกำรศึกษำของโรงเรียนเชิงบูรณำกำร เพื่อสนับสนุน ส่งเสริม
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คุณภำพกำรศึกษำของนักเรียน และสถำนศึกษำในสังกัดให้มีคุณภำพเพิ่มขึ้นอย่ำงยั่งยืนตำมยุทธศำสตร์
ของแผนพัฒนำกำรศึกษำแห่งชำติ และยุทธศำสตร์ชำติต่อไป
2. วัตถุประสงค์
2.1 เพื่อติดตำม นิเทศ และประเมินผลกำรจัดกิจกรรมให้สอดคล้องกับนโยบำยและจุดเน้น กำร
พัฒนำคุณภำพกำรศึกษำทุกระดับ
2.2 เพื่อพัฒนำศึกษำนิเทศก์ให้มีสมรรถนะและสำมำรถปฏิบัติงำนได้ตำมมำตรฐำน
2.3 เพื่อพัฒนำกระบวนกำรนิเทศตำมสภำพควำมต้องกำรในกำรนิเทศของโรงเรียน และพัฒนำ
ระบบกำรนิเทศภำยในโรงเรียน
3. เป้าหมาย
เชิงปริมำณ
3.1.1 นิเทศ ติดตำม ประเมินผลโดยคณะกรรมกำรร่วม (สพม./กตปน./ผู้ทรงคุณวุฒิ/ตัวแทน
ผู้บริหำร/ศน.) คัดเลือกผลกำรปฏิบัติงำนที่เป็นเลิศ ภำคเรียนละ 1 ครั้ง
3.1.2 ศึกษำนิเทศก์ทุกคนได้รับกำรพัฒนำสมรรถนะและกำรปฏิบัติงำน
3.1.3 ทุกโรงเรียนในสังกัดได้รับกำรนิเทศตำมนโยบำยและจุดเน้นกำรพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำ
ตำมควำมต้องกำรจำเป็นในกำรพัฒนำ
เชิงคุณภำพ
3.2.1 ผู้นิเทศให้กำรนิเทศตำมภำระงำน งำนนโยบำยและจุดเน้นกำรพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำแก่
สถำนศึกษำอย่ำงมีประสิทธิภำพ
3.2.2 ศึกษำนิเทศก์และครูผู้ร่วมนิเทศมีควำมรู้และสำมำรถนิเทศงำนในระดับโรงเรียนอย่ำงมี
คุณภำพ
3.2.3 โรงเรียนมีระบบกำรนิเทศ และมีผลกำรปฏิบัติงำนที่เป็นเลิศทำงวิชำกำรโดยกระบวนกำร
นิเทศ
3.2.4 ศึกษำนิเทศก์มีกำรพัฒนำระบบกำรนิเทศ ภำยในยุคใหม่ หัวใจห้องเรียนคุณภำพ
4. กิจกรรมและการดาเนินงาน
ที่
กิจกรรม
ระยะเวลาดาเนินการ
ผู้รับผิดชอบ
1
ประชุม วำงแผน วิเครำะห์สภำพควำม ตุลำคม 2563
คณะศึกษำนิเทศก์
ต้องกำรในกำรนิเทศ ติดตำม ของ
สถำนศึกษำเพื่อกำหนดเนื้อหำสำระใน
กำรนิเทศ และจัดทำเครื่องมือกำรนิเทศ
2
นิเทศ ติดตำม ส่งเสริมกำรพัฒนำ
ธันวำคม 2563 คณะศึกษำนิเทศก์
โรงเรียนตำมกรอบเครื่องมือตำมภำระ กันยำยน 2564
งำนหลักและงำนนโยบำย
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ต่อ

ที่
3

กิจกรรม
ติดตำม ประเมินผลโดยคณะกรรมกำร
ร่วม

ระยะเวลำดำเนินกำร
กุมภำพันธ์ 2564 มีนำคม 2564

4
5

ประชุม สรุปผลกำรนิเทศ
รำยงำนผลกำรนิเทศ
- รำยงำนสรุปผลกำรนิเทศ
- รำยงำนสิ้นปีงบประมำณ

30 กันยำยน 2564
กันยำยน 2564
10 ตุลำคม 2564

ผู้รับผิดชอบ
คณะกรรมกำรจำก
สพม./กตปน./
ผู้ทรงคุณวุฒิ/ตัวแทน
ผู้บริหำร/ศึกษำนิเทศก์
คณะศึกษำนิเทศก์
คณะศึกษำนิเทศก์

5. งบประมาณ
งบประมำณที่ได้รับจัดสรรจำก..สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต 26..จำนวน....
85,000..บำท รำยละเอียดประกอบกำรใช้จ่ำย ดังนี้
ที่
รำยกำร
งบประมำณ
จำแนกตำมรำยจ่ำย
ค่ำตอบแทน ค่ำใช้สอย
ค่ำวัสดุ
1
กิจกรรมที่ 1
ประชุม วำงแผน วิเครำะห์สภำพ
ควำมต้องกำรในกำรนิเทศ ติดตำม
ของถำนศึกษำเพื่อกำหนดเนื้อหำ
5,000
สำระในกำรนิเทศ และจัดทำ
เครื่องมือกำรนิเทศ
1,800
- ค่ำอำหำรว่ำงและเครื่องดื่ม (20
คน คนละ 30 บำทต่อมื้อ)
1,200
- ค่ำอำหำรกลำงวัน (20 คน คนละ
100 บำทต่อมื้อ)
2,000
2
กิจกรรมที่ 2
นิเทศ ติดตำม ส่งเสริมกำรพัฒนำ
โรงเรียนตำมกรอบเครื่องมือตำม
ภำระงำนหลักและงำนนโยบำย
75,000
75,000
(ค่ำเบี้ยเลี้ยงและค่ำพำหนะในกำร
เดินทำง)
3
กิจกรรมที่ 3
ติดตำม ประเมินผลโดย
คณะกรรมกำรร่วม
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ต่อ
ที่
4

รำยกำร

งบประมำณ

จำแนกตำมรำยจ่ำย
ค่ำตอบแทน ค่ำใช้สอย
ค่ำวัสดุ

กิจกรรมที่ 4
ประชุม สรุปผลกำรนิเทศ
- ค่ำอำหำรว่ำงและเครื่องดื่ม (20
3,200
1,200
คน ๆ ละ 30 บำทต่อมื้อ รวม 2 มื้อ)
2,000
- ค่ำอำหำรกลำงวัน (20 คน คนละ
100 บำทต่อมื้อ)
5
กิจกรรมที่ 5
รำยงำนผลกำรนิเทศ
1,800
- รำยงำนสรุปผลกำรนิเทศ สิ้น
ปีงบประมำณ
รวมทั้งสิ้น
85,000
81,400
6. แผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณ
วงเงินงบประมาณที่ดาเนินการ ……85,000….บาท
แผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณ
แผนการปฏิบัติงาน
ไตรมาสที่ ไตรมาสที่ ไตรมาสที่ ไตรมาสที่
(กิจกรรม)
1/2564
2/2564
3/2564
4/2564
1. วางแผน
ประชุม วำงแผน ในกำรนิเทศ
5,000
ติดตำม ของถำนศึกษำ และจัดทำ
เครื่องมือกำรนิเทศ
2. ดาเนินการ
25,000
25,000
25,000
1) นิเทศ ติดตำม ส่งเสริมกำร
พัฒนำโรงเรียนตำมกรอบเครื่องมือ
ตำมภำระงำนหลักและงำนนโยบำย
2) ติดตำม ประเมินผลโดย
คณะกรรมกำรร่วม
5,000
3. สรุปรำยงำนผลกำรนิเทศ
5,000
25,000
25,000
30,000
รวม
*หมายเหตุ ขอถัวจ่ายทุกรายการ

1,800
3,600

รวม
5,000

75,000

5,000
85,000*
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7 กลุ่มเป้าหมายผู้ได้รับผลประโยชน์
7.1 ผู้บริหำร คณะครู และบุคลำกรทำงกำรศึกษำ โรงเรียนในสังกัดสำนักงำนเขตพื้นที่
กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต 26
7.2 ศึกษำนิเทศก์ สังกัดสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต 26
8. การประเมินผล
ตัวบ่งชี้สภำพควำมสำเร็จ
วิธีวัดและประเมินผล
เครื่องมือที่ใช้วัดและ
ประเมินผล
1. ร้อยละ 100 ของโรงเรียนใน 1. ตรวจเอกสำร, หลักฐำนเชิง 1. แบบนิเทศ, รำยงำนผล
กำรนิเทศก์
สังกัดสำนักงำนเขตพื้นที่
ประจักษ์
2. แบบสัมภำษณ์
กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต 26
2. สัมภำษณ์
ได้รับกำรนิเทศ ติดตำม กำร
จัดกำรศึกษำ
2. ร้อยละ 85 ศึกษำนิเทศก์ได้
1. ตรวจเอกสำร
1. รำยงำนผลกำรนิเทศก์
พัฒนำสมรรถนะและสำมำรถ
2. สัมภำษณ์
2. แบบสัมภำษณ์
ปฏิบัติงำนได้ตำมมำตรฐำน
9. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
9.1 โรงเรียนในสังกัดสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต 26 ได้แนวทำงในกำรพัฒนำกำร
จัดกำรศึกษำ และกำรพัฒนำระบบนิเทศภำยในโรงเรียน
9.2 ผู้บริหำรโรงเรียน ครู ศึกษำนิเทศก์มีเครือข่ำยกำรนิเทศเพื่อพัฒนำกำรจัดกำรศึกษำ ให้
สอดคล้องตำมนโยบำยอย่ำงมีประสิทธิภำพ
*********************
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โครงการ ประชุมเชิงปฏิบัติกำรกำรยื่นขอรับบำเหน็จบำนำญด้วยตนเองทำงอิเลคทรอนิกส์
ยุทธศาสตร์ชาติข้อ ด้ำนกำรพัฒนำและเสริมสร้ำงศักยภำพมนุษย์ยุทธศำสตร์
แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ กำรบริกำรประชำชนและประสิทธิภำพภำครัฐ
แผนการปฏิรูปประเทศข้อ
ด้ำนกำรบริหำรรำชกำรแผ่นดิน
สนองนโยบาย สพฐ.
ด้ำนประสิทธิภำพ
กลุ่มที่รับผิดชอบ
กลุ่มบริหำรงำนกำรเงินและสินทรัพย์
ผู้รับผิดชอบ
นำงสำวสุภัทรำ แสงลุน และนำงบุญชู โคตรบรรเทำ
ระยะเวลาที่ดาเนินการ
เมษำยน – 30 เมษำยน 2564
................................................................................................................................................................
1. หลักการและเหตุผล
ด้วยคณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันที่ 22 ธันวำคม 2558 เห็นชอบแผนยุทธศำสตร์กำรพัฒนำ
โครงสร้ ำ งพื้ น ฐำนระบบกำรช ำระเงิ น แบบอิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส์ (National E-Payment Plan) ซึ่ ง มี แ ผน
โครงกำร (E-Payment Plan) ภำครัฐเป็นโครงกำรภำยใต้แผนยุทธศำสตร์ นโยบำยกำรเงินกำรคลัง
ภำครั ฐ แนวใหม่ ซึ่ ง กำรใช้ จ่ ำ ยเงิ น ของแผ่ น ดิ น ได้ พั ฒ นำกระบวนกำรจ่ ำ ยเงิ น ในรู ป แบบของ
อิเล็กทรอนิกส์ในหลำยด้ำนเช่น ด้ำนกำรจัดซื้อจัดจ้ำง ด้ำนกำรรับ – กำรจ่ำยเงินของส่วนรำชกำรและ
บุคลำกรของรัฐ และกำรยื่นขอรับบำเหน็จบำนำญด้วยตนเองทำงอิเล็กทรอนิกส์ (Pension Electronic
Filing)
สำนักงำนเขตพื้น ที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต 26 ได้ตระหนักถึงควำมสำคัญของข้ำรำชกำร
ครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ และลูกจ้ำงประจำ ผู้ที่เกษียณอำยุรำชกำรในปีงบประมำณ 2564 ให้มี
ควำมรู้ ควำมเข้ำใจในหลักและสำระสำคัญ ในสิทธิประโยชน์ที่จะได้รั บเมื่อเกษียณอำยุรำชกำร และ
สำมำรถดำเนินกำรยื่นขอรับบำเหน็จบำนำญด้วยตนเองทำงอิเล็กทรอนิกส์ รวมถึงประโยชน์จำกระบบ
(Pension Electronic Filing) ได้ประโยชน์สูงสุด จึงเห็นควรเสริมสร้ำงควำมรู้ควำมเข้ำใจ เพื่อสำมำรถ
นำไปปฏิบัติงำน ได้เต็มประสิทธิภำพ และสอดคล้องกับนโยบำยของรัฐบำล
2. วัตถุประสงค์
เพื่อ ให้ข้ำ รำชกำรครูแ ละบุค ลำกรทำงกำรศึก ษำ ลูก จ้ำ งประจำในสัง กัด ผู ้ที่เ กษีย ณอำยุ
รำชกำรในปีง บประมำณ 2564 ให้ม ีค วำมรู ้ ควำมเข้ำ ใจในหลัก กำรและสำระส ำคัญ ในสิท ธิ
ประโยชน์จ ะได้รับ เมื่อ เกษีย ณอำยุร ำชกำร และสำมำรถดำเนิน กำรยื่น ขอรับ บำเ หน็จบำนำญด้ว ย
ตนเองทำงอิเล็กทรอนิกส์ รวมถึงประโยชน์จำกระบบ (Pension Electronic Filing) ได้ป ระโยชน์
สูง สุด จึง เห็น ควรเสริม สร้ำ งควำมรู ้ค วำมเข้ำ ใจ เพื่อ สำมำรถน ำไปปฏิบ ัติไ ด้เ ต็ม ประสิท ธิภ ำพ
สอดคล้องกับนโยบำยของรัฐบำล
3. เป้าหมาย
เชิงปริมำณ
ข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ ลูกจ้ำงประจำ ผู้ที่จะเกษียณอำยุรำชกำรในปีงบประมำณ
2564 จำนวน 70 รำย และบุคลำกรผู้ปฏิบัติงำนที่เกี่ยวข้อง จำนวน 15 รำย รวม 85 รำย
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เชิงคุณภำพ
1) ข้ ำ รำชกำรครู แ ละบุ ค ลำกรทำงกำรศึ ก ษำ ลู ก จ้ ำ งประจ ำ ผู้ ที่ จ ะเกษี ย ณอำยุ ร ำชกำรใน
ปีงบประมำณ2563 ดำเนินกำรยื่นขอรับบำเหน็จบำนำญด้วยตนเองทำอิเล็กทรอนิกส์ ได้ครบก่อนถึง
เวลำเกษียณอำยุรำชกำร คิดเป็นร้อยละร้อย
2) ข้ ำ รำชกำรครู แ ละบุ ค ลำกรทำงกำรศึ ก ษำ ลู ก จ้ ำ งประจ ำ ผู้ ที่ จ ะเกษี ย ณอำยุ ร ำชกำรใน
ปีงบประมำณ 2564 ได้รับเงินบำเหน็จบำนำญภำยในเดือนตุลำคม 2564 เป็นเดือนแรก
3) ข้ ำ รำชกำรครู แ ละบุ ค ลำกรทำงกำรศึ ก ษำ ลู ก จ้ ำ งประจ ำในสั ง กั ด ใช้ ป ระโยชน์ จ ำกระบบ
(Pension Electronic Filing) ได้เกิดประโยชน์สูงสุดทั้งก่อนและหลังเกษียณอำยุรำชกำร
4. กิจกรรมและการดาเนินงาน
ที่
กิจกรรม
ระยะเวลาดาเนินการ
ผู้รับผิดชอบ
1 ประชุมเชิงปฏิบัติกำรกำรยื่นขอรับ
มิถุนำยน
สุภัทรำ แสงลุน
บำเหน็จบำนำญด้วยตนเองทำง
อิเลคทรอนิกส์
5. งบประมาณ
งบประมำณที่ได้รับจัดสรรจำก.สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต 26
จำนวน 23,000บำท รำยละเอียดประกอบกำรใช้จ่ำย ดังนี้
ที่
รำยกำร
งบประมำณ
จำแนกตำมรำยจ่ำย
ค่ำตอบแทน ค่ำใช้สอย
ค่ำวัสดุ
กิจกรรมที่ 1
1.1ประชุมเชิงปฏิบัติกำรกำร 23,000
13,600
9,400
ยื่นขอรับบำเหน็จบำนำญด้วย
ตนเองทำงอิเลคทรอนิกส์
รวมทั้งสิ้น
23,000
13,600
9,400
6. แผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณ
วงเงินงบประมาณที่ดาเนินการ ………………23,000……………………….บาท
แผนการปฏิบัติงาน
(กิจกรรม)
1.จัดอบรม

แผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณ
ไตรมาสที่
ไตรมาสที่ ไตรมาสที่ ไตรมาสที่
1/2564
2/2564
3/2564
4/2564
23,000

รวม
7 กลุ่มเป้าหมายผู้ได้รับผลประโยชน์
7.1 ข้ำรำชกำรที่จะเกษียณอำยุและบุคลำกรที่เกี่ยวจำนวน 85 รำย
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รวม
23,000

265

8. การประเมินผล
ตัวบ่งชี้สภำพควำมสำเร็จ
วิธีวัดและประเมินผล
เครื่องมือที่ใช้วัดและประเมินผล
1.ร้อยละ 100 ของผู้เข้ำรับกำรอบรม 1.แบบประเมินควำมพึงพอใจ…. 1.แบบสอบถำม
9. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
1. ข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ ลูกจ้ำงประจำที่จะเกษียณอำยุรำชกำรในปีงบประมำณ
2564 ด ำเนิ น กำรยื่ น ขอรั บ บ ำเหน็ จ บ ำนำญด้ ว ยตนเองทำงอิ เ ลคทรอนิ ก ส์ ได้ ค รบก่ อ นถึ ง เวลำ
เกษียณอำยุรำชกำรได้ครบถ้วนทุกรำย อย่ำงมีประสิทธิภำพและประสิทธิผล
2 ข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ ลูกจ้ำงประจำที่จะเกษียณอำยุรำชกำรในปีงบประมำณ
2564 ได้รับเงินบำเหน็จบำนำญภำยในเดือนตุลำคมคม 2564 ได้รับเงินบำเหน็จบำนำญภำยในเดือน
ตุลำคม 2564 เป็นเดือนแรก
**********************
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โครงการ
ประชุมเชิงปฏิบัติกำร พ.ร.บ.กำรจัดซื้อจัดจ้ำงและกำรบริหำรพัสดุภำครัฐ พ.ศ.2560
ยุทธศาสตร์ชาติข้อ
ด้ำนกำรพัฒนำและเสริมสร้ำงศักยภำพทรัพยำกรมนุษย์
แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ บริกำรประชำชนและประสิทธิภำพภำครัฐ
แผนการปฏิรูปประเทศข้อ ด้ำนกำรบริหำรรำชกำรแผ่นดิน
สนองนโยบาย สพฐ. ที่
ด้ำนประสิทธิภำพ
กลุ่มที่รับผิดชอบ
กลุ่มบริหำรงำนกำรเงินและสินทรัพย์
ผู้รับผิดชอบ
นำงบุญชู โคตรบรรเทำ และนำงสำวสมนิตย์ สิงหำอำจ
ระยะเวลาที่ดาเนินการ
ไตรมำสที่ 2
................................................................................................................................................................
1. หลักการและเหตุผล
ด้วยพระรำชบัญญัติกำรจัดซื้อจัดจ้ำงและกำรบริหำรพัสดุภำครัฐ พ.ศ. 2560 ได้ประกำศลงใน
รำช กิจจำนุเบกษำ เล่มที่ 134 ตอนที่ 24 ก เมื่อวันที่ 24 กุมภำพันธ์ 2560 และจะมีผลบังคับใช้ทันที
เมื่อพ้น กำหนด 180 วัน เนื่องจำกรับประกำศในรำชกิจำนุเบกษำ ก็คือวันที่ 23 สิงหำคม 2560 นับเป็น
กฎหมำยใหม่ และปรั บ ปรุ ง ให้ เ ป็ น ไปตำมหลั ก กำรบริ ห ำรรำชกำรแผ่ น ดิ น ต้ อ งตำมธรรมำภิ บ ำล
เสริมสร้ำงป้องกันกำรทุจริต และประพฤติมิชอบในภำครัฐ มุ่งเน้นให้กำรจัดซื้อจัดจ้ำงภำครัฐรวมทั้งกำร
บริหำรงำนพัสดุภำครัฐต้องมีควำม คุ้มค่ำ โปร่งใส มีประสิทธิภำพ ประสิทธิผล สำมำรถตรวจสอบได้ทุก
ขั้นตอนโดยกำหนดและยอมให้ ภำคประชำชนเช้ำมำมีส่วนร่วมในทุกขั้นตอนและขบวนกำรต่ำงๆได้และ
จัดให้มีกำรเปิดเผยข้อมูลในกำรจั ดหำทั้ง ปวง ในระบบเครือข่ำยสำรสนเทศของกรมบัญชีกลำงทุ ก
ขั้นตอนและครบทุกวงจร มีบทกำหนดโทษแก่เจ้ำหน้ำที่ และ ผู้มีอำนำจหน้ำที่ดำเนินกำรต่ำงๆ ตำม
พระรำชบัญญัติกำรจัดซื้อจัดจ้ำงและกำรบริหำรงำนพัสดุภำครัฐ พ.ศ. 2560 มีผลได้ให้กำรจัดซื้อจัดจ้ำง
ภำครั ฐ มีควำมชัดเจนโปร่ งใส ตรวจสอบได้โ ดยง่ำย ลดปั ญหำอัน ไม่พึงประสงค์และขั ดต่ อหลั ก
ธรรมำภิบำลหลำกหลำย
สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต 26 เห็นควำมสำคัญว่ำหัวหน้ำเจ้ำหน้ำที่พัสดุ
และเจ้ ำหน้ ำที่ผู้ ป ฏิบัติงำนด้ำนพัส ดุ ทุ กท่ำน ควรจะต้องมีควำมรู้ ควำมเข้ำใจ ในรำยละเอียดของ
พระรำชบัญญัติกำรจัด ซื้อจัดจ้ำงและบริหำรพัสดุภำครัฐ พ.ศ.2560 และกฎกระทรวง ประกำศ และ
ระเบียบต่ำงๆ ภำยใต้พระรำชบัญญัติฯ ซึ่งจะต้องปฏิบัติตำมข้อกฎหมำย มติคณะรัฐมนตรี ระเบียบ
ข้อบังคับ หรือหนังสือเวียนที่เกี่ยวข้อง จึงได้จัด ประชุมสัมมนำเชิงปฏิบัติกำร พ.ร.บ.กำรจัดซื้อจัดจ้ำง
และกำรบริหำรพัสดุ ภำครัฐ พ.ศ.2560
2. วัตถุประสงค์
1. เพื่อให้ผู้เข้ำร่วมสัมมนำที่ปฏิบัติงำนด้ำนกำรพัสดุ และผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง มีควำมรู้ ควำมเข้ำใจ
เกี่ยวกับ พระรำชบัญญัติกำรจัดซื้อจั ดจ้ำงและกำรบริห ำรงำนพัสดุภำครัฐฯ และระเบียบ ประกำศ
กฎกระทรวง ภำยใต้พระรำชบัญญัติกำรจัดซื้อจัดจ้ำงและกำรบริหำรงำนพัสดุภำครัฐ พ.ศ. 2560 โดย
ละเอียด
2. เพื่อให้ผู้เข้ำร่วมสัมมนำที่ปฏิบัติงำนด้ำนกำรพัสดุ และผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง มีควำมรู้ ควำมเข้ำใจ
เกี่ยวกับ กำรทำสัญญำ กำร บริหำรสัญญำ และกรณีศึกษำ
3. เพื่อให้ผู้เข้ำร่วมสัมมนำที่ปฏิบัติงำนด้ำนกำรพัสดุและผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง มีควำมรู้ ควำมเข้ำใจ
เกี่ยวกับ แนวทำงปฏิบัติในกำรควบคุมและกำรจำหน่ำยพัสดุ
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4. เพื่อให้ผู้เข้ำร่วมสัมมนำที่ปฏิบัติงำนด้ำนกำรพัสดุและผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง มีควำมรู้ ควำมเข้ำใจ
เกี่ยวกับ แนวทำงปฏิบัติในกำรเบิกจ่ำยเงิน ต่ำงๆ ในกำรพัสดุ
5. เพื่ อ ให้ ผู้ เ ข้ ำ ร่ ว มสั ม มนำได้ มี โ อกำสแลกเปลี่ ย นควำมรู้ ประสบกำรณ์ ข้ อ คิ ด เห็ น ปั ญ หำ
อุปสรรค ต่ำงๆ ในกำรบริหำรงำนพัสดุ ระหว่ำงผู้เข้ำร่วมสัมมนำด้วยกันและวิทยำกร
3. เป้าหมาย
เชิงปริมำณ
3.1.1 หัวหน้ำเจ้ำหน้ำที่พัสดุ เจ้ำหน้ำที่พัสดุโรงเรียนในสังกัด จำนวน 70 รำย
3.1.2 บุคลำกรกลุ่มบริหำรงำนกำรเงินและสินทรัพย์
จำนวน 10 รำย
รวม
จำนวน 80 รำย
เชิงคุณภำพ
3.2.1 ผู้เข้ำร่วมสัมมนำที่ปฏิบัติงำนด้ำนกำรพัสดุ และผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง มีควำมรู้ ควำมเข้ำใจ เกี่ยวกับ
พระรำชบัญญัติกำรจั ดซื้อจั ดจ้ ำงและกำรบริหำรงำนพัสดุภำครัฐฯ และระเบียบ ประกำศ กฎกระทรวง
ภำยใต้พระรำชบัญญัติกำรจัดซื้อจัดจ้ำงและกำรบริหำรงำนพัสดุภำครัฐ พ.ศ. 2560 โดยละเอียด
3.2.2 ผู้เข้ำร่วมสัมมนำที่ปฏิบัติงำนด้ำนกำรพัสดุ และผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง มีควำมรู้ ควำมเข้ำใจ เกี่ยวกับ
กำรทำสัญญำ กำร บริหำรสัญญำ และกรณีศึกษำ
3.2.3 ผู้เข้ำร่วมสัมมนำที่ปฏิบัติงำนด้ำนกำรพัสดุและผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง มีควำมรู้ ควำมเข้ำใจ เกี่ยวกับ
แนวทำงปฏิบัติในกำรควบคุมและกำรจำหน่ำยพัสดุ
3.2.4 ผู้เข้ำร่วมสัมมนำที่ปฏิบัติงำนด้ำนกำรพัสดุและผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง มีควำมรู้ ควำมเข้ำใจ เกี่ยวกับ
แนวทำงปฏิบัติในกำรเบิกจ่ำยเงิน ต่ำงๆ ในกำรพัสดุ
4. กิจกรรมและการดาเนินงาน
ที่
กิจกรรม
ระยะเวลาดาเนินการ
ผู้รับผิดชอบ
1. จัดประชุมเชิงปฏิบัติกำร
มีนำคม – เมษำยน
สมนิตย์ สิงหำอำจ
5. งบประมาณ
งบประมำณที่ได้รับจัดสรรจำกสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต 26 จำนวน
37,000.00 บำท (สำมหมื่นเจ็ดพันบำทถ้วน) รำยละเอียดประกอบกำรใช้จ่ำย ดังนี้
ที่

รายการ

กิจกรรมที่ 1
- ค่ำอำหำรว่ำงและเครื่องดื่ม
- ค่ำอำหำรกลำงวันผูเ้ ข้ำร่วม
ผู้เข้ำประชุมและคณะทำงำน
160 บำท x 80 คน
- ค่ำวัสดุ
รวมทั้งสิ้น

งบประมาณ

12,800

24,200
37,000

จาแนกตามรายจ่าย
ค่าตอบแทน
ค่าใช้สอย
ค่าวัสดุ
12,800

12,800

24,200
24,200
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6. แผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณ
วงเงินงบประมาณที่ดาเนินการ 37,000.00 บาท (สามหมื่นเจ็ดพันบาทถ้วน)
แผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณ
แผนการปฏิบัติงาน
ไตรมาสที่ ไตรมาสที่ ไตรมาสที่ ไตรมาสที่
(กิจกรรม)
1/2564
2/2564
3/2564
4/2564
37,000
1. ประชุมเชิงปฏิบัติกำร พ.ร.บ.
กำรจัดซื้อจัดจ้ำงและกำรบริหำร
พัสดุ ภำครัฐ พ.ศ.2560
37,000
รวม

รวม
37,000

37,000

7 กลุ่มเป้าหมายผู้ได้รับผลประโยชน์
7.1 หัวหน้ำเจ้ำหน้ำที่พัสดุโรงเรียนในสังกัด
7.2 เจ้ำหน้ำที่พัสดุโรงเรียนในสังกัด
8. การประเมินผล
ตัวบ่งชี้สภำพควำมสำเร็จ

วิธีวัดและประเมินผล

เครื่องมือที่ใช้วัดและ
ประเมินผล
1. แบบสอบถำม

1. ร้อยละ 90 ของผู้เข้ำรับกำร 1…แบบประเมินควำมพึงพอใจ
อบรม
9. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
1. ผู้ เข้ำรั บ กำรประชุมสั มมนำสำมำรถน ำควำมรู้ ข้อเสนอแนะ กระบวนกำรต่ำงๆ ที่เกี่ยวข้อ ง
ตลอดจน แนวคิด ที่ได้รับจำกกำร ประชุมสัมมนำไปปฏิบัติและปรับใช้สู่ควำมสำเร็จเรียบร้อย ในกำร
บริหำรงำนด้ำนพัสดุ นอกจำกนั้น ยังสำมำรถ นำไปถ่ำยทอดหรือแนะนำให้แก่ผู้เกี่ยวข้องได้อย่ำงถูกต้อง
นำไป ปฏิบัติงำนได้อย่ำง มีประสิทธิภำพ ประสบควำมสำเร็จ
2. ผู้เข้ำรับกำรประชุมสัมมนำสำมำรถแก้ไขปัญหำอุปสรรค และบริหำรจัดกำรในกำรใช้จ่ำยเงินของ
ส่วนรำชกำร ให้ถูกต้องโปร่งใส ตรวจสอบได้ และเกิดประโยชน์สูงสุดเกิดพัฒนำกำรปฏิบัติงำนด้ำนกำร
พัสดุ ระหว่ำงสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต 26 กับโรงเรียนในสังกัด สร้ำงแนวปฏิบัติ
ระหว่ำงกัน
3. จัดตั้งคลินิก พ.ร.บ.กำรจัดซื้อจัดจ้ำงและกำรบริหำรพัสดุ ภำครัฐ พ.ศ.2560 เพื่อให้คำปรึกษำแก่
โรงเรียนในสังกัด
**********************
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โครงการ
กำรตรวจสอบภำยใน ประจำปีงบประมำณ พ.ศ. 2564
ยุทธศาสตร์ชาติ
ข้อที่ 6 ด้ำนกำรปรับสมดุลและพัฒนำระบบกำรบริหำรจัดกำรภำครัฐ
แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ข้อ 12 กำรพัฒนำกำรเรียนรู้
แผนปฏิรูปประเทศ
ข้อ 12 ด้ำนกำรศึกษำ
สนองนโยบาย สพฐ. ที่ 6 ด้ำนประสิทธิภำพ
กลุ่มที่รับผิดชอบ
หน่วยตรวจสอบภำยใน
ผู้รับผิดชอบโครงการ นำงภวิสร์ภร อุปนันท์
ระยะเวลาดาเนินการ ตุลำคม 2563 - กันยำยน 2564
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1. หลักการและเหตุผล
ตำมพระรำชบัญญัติกำรศึกษำแห่งชำติ พ.ศ.2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545
ได้เน้นกำรจัดกำรศึกษำโดยกำรกระจำยอำนำจกำรบริหำรและกำรจัดกำรศึกษำทั้งด้ำนวิชำกำร ด้ำน
งบประมำณ ด้ำนบุคลำกร และด้ำนบริหำรงำนทั่วไป ให้ถึงระดับสถำนศึกษำ ทำให้สถำนศึกษำได้รับเงิน
งบประมำณในกำรบริหำรจัดกำรมำกยิ่งขึ้น กำรบริหำรงำนกำรเงิน บัญชีและกำรพัสดุ ในสถำนศึกษำให้
มีประสิทธิภำพ จึงเป็นเรื่องสำคัญยิ่ง และจำเป็นต้องมีระบบควบคุมภำยในที่ดี เพื่อป้องกันกำรทุจริต
และกำรบริหำรควำมเสี่ยงในกำรปฏิบัติหน้ำที่ของเจ้ำหน้ำที่ ตำมเป้ำหมำยที่กำหนด
หน่วยตรวจสอบภำยใน สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต 26 เป็นหน่วยงำนที่มี
ภำรกิจหนึ่งที่สำคัญ คือ มีหน้ำที่ในกำรกำกับดูแล และตรวจสอบ ให้คำปรึกษำ แนะนำกำรดำเนินงำน
ของสถำนศึกษำให้ปฏิบัติงำนบรรลุวัตถุประสงค์ตำมเป้ำหมำยที่กำหนด รวมทั้งสำมำรถปฏิบัติงำน
เป็ น ไปตำมกฎหมำย ระเบี ย บ ข้ อ บั ง คั บ มติ ค ณะรั ฐ มนตรี และหนั ง สื อ สั่ ง กำรที่ เ กี่ ย วข้ อ ง หำกมี
ข้อผิดพลำดสำมำรถปรับปรุงแก้ไขให้ถูกต้อง เพื่อให้งำนที่ปฏิบัติบรรลุวัตถุประสงค์อย่ำงมีประสิทธิภำพ
และประสิทธิผล
2. วัตถุประสงค์
2.1 เพื่อให้ทรำบว่ำกำรปฏิบัติงำนด้ำนกำรเงิน บัญชีและพัสดุ ของหน่วยรับตรวจเป็นไปตำม
กฎหมำย ระเบียบ ข้อบังคับ มติคณะรัฐมนตรีและนโยบำยที่กำหนด
2.2 เพื่อเสนอแนะแนวทำงปรับปรุงแก้ไขกำรปฏิบัติงำนกำรเงิน บัญชีและพัสดุ ของสถำนศึกษำ
ให้มีประสิทธิภำพคุ้มค่ำกับงบประมำณที่ใช้ไป
2.3 เพื่อติดตำมตรวจสอบกำรใช้จ่ำยเงิน กำรดำเนินงำน และกำรใช้ทรัพยำกรของสำนักงำนเขต
พื้นที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต 26 และสถำนศึกษำในสังกัด ได้อย่ำงมีประสิทธิภำพเกิดประสิทธิผล
ประหยัดคุ้มค่ำ โปร่งใส และสำมำรถตรวจสอบได้
2.4 เพื่อให้ผู้บริหำรของหน่วยรับตรวจ ทรำบปัญหำกำรปฏิบัติงำนของผู้ใต้บังคับบัญชำ ตลอดจน
ให้ข้อเสนอแนะหรือแนวทำงปรับปรุงแก้ไข กำรบริหำรงำนและกำรปฏิบัติงำนด้ำนต่ำง ๆ เพื่อกำร
ตัดสินใจ แก้ไขปัญหำต่ำง ๆ ได้อย่ำงรวดเร็วและทันเหตุกำรณ์
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3. เป้าหมาย
3.1 เป้าหมายเชิงปริมาณ
3.1.1 สถำนศึกษำในสังกัด สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต 26 จำนวน 35 แห่ง
ได้รับกำรตรวจจำกหน่วยตรวจสอบภำยใน จำนวน 20 แห่ง เป็นไปตำมแผนกำรตรวจสอบภำยใน
ประจำปีงบประมำณ พ.ศ. 2564
3.1.2 สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต 26 และสถำนศึกษำในสังกัด ได้รับกำร
ตรวจสอบค่ำสำธำรณูปโภคครบถ้วน ทั้งจำนวน 36 แห่ง
3.2 เป้าหมายเชิงคุณภาพ
3.2.1 สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต 26 และสถำนศึกษำในสังกัด ได้รับกำร
ตรวจสอบและคำแนะนำในกำรปฏิบัติงำนตลอดจนข้อเสนอแนะหรือแนวทำงในกำรปฏิบัติงำนให้เป็นไป
ตำมกฎหมำย ระเบียบ ข้อบังคับ มติคณะรัฐมนตรี และหนังสือสั่งกำรที่เกี่ยวข้อง
3.2.2 หน่ ว ยตรวจสอบภำยใน ส ำนั กงำนเขตพื้น ที่กำรศึกษำมัธ ยมศึกษำ เขต 26 มีกำร
ติดตำม ประเมินผล และรำยงำนผลกำรดำเนินงำนของสถำนศึกษำ เป็นไปตำมแผนกำรตรวจสอบ
ภำยใน ประจำปีงบประมำณ พ.ศ. 2564
4. สถานที่ดาเนินโครงการ
สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต 26 และสถำนศึกษำในสังกัด
5. วิธีดาเนินการ
หน่วยตรวจสอบภำยใน ได้กำหนดวิธีดำเนินกำรด้ำนกำรตรวจสอบภำยใน ดังนี้
5.1 กำรติดตำม ตรวจสอบ รวมทั้งให้ คำปรึกษำ แนะนำกำรปฏิบัติงำนแก่โรงเรียนในสั งกัด
สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต 26 ในเรื่องดังต่อไปนี้
5.1.1 ตรวจสอบกำรเงินกำรบัญชี ของโรงเรียนในสังกัด
5.1.2 ตรวจสอบกำรจัดซื้อ จัดจ้ำงตำมพระรำชบัญญัติกำรจัดซื้อจัดจ้ำงและกำรบริหำรพัสดุ
ภำครัฐ พ.ศ.2560 และระเบียบกระทรวงกำรคลัง ว่ำด้วยกำรจัดซื้อจัดจ้ำงและกำรบริหำรพัสดุภำครัฐ
พ.ศ.2560
5.1.3 ตรวจสอบหลักฐำนกำรจ่ำย
5.2 ตรวจสอบกำรดำเนินงำน
5.2.1 เงินรำยได้สถำนศึกษำ
5.2.2 โครงกำรสนับ สนุน ค่ำ ใช้จ ่ำ ยในกำรจัด กำรศึก ษำตั ้ง แต่ร ะดับ อนุบ ำลจนจบ
กำรศึก ษำขั้น พื้น ฐำน กิจ กรรมสนับ สนุน ค่ำ ใช้จ่ำ ยในกำรจัด กำรศึก ษำขั้น พื้น ฐำน งบเงิน อุด หนุน
5.3 ตรวจสอบกำรใช้จ่ำยค่ำสำธำรณูปโภคของส่วนรำชกำร (ตำมนโยบำยคณะรัฐมนตรี)
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6. กิจกรรมในการดาเนินงาน
กิจกรรม, ขั้นตอน

1. จัดทำแผนกำรตรวจสอบภำยในเสนอ สพฐ.
2. ตรวจสอบกำรเงินกำรบัญชี และตรวจสอบ
กำรจัดซื้อจัดจ้ำง สถำนศึกษำในสังกัด (รอบ 1)
3. ตรวจสอบกำรเงินกำรบัญชี และตรวจสอบ
กำรจัดซื้อจัดจ้ำง สถำนศึกษำในสังกัด (รอบ 2)
4. ตรวจสอบกำรดำเนินงำน
4.1 เงินรำยได้สถำนศึกษำ
4.2 โครงกำรสนับสนุนค่ำใช้จ่ำยในกำรจัด
กำรศึกษำตั้งแต่ระดับอนุบำลจนจบกำรศึกษำขั้น
พื้นฐำน งบเงินอุดหนุน
5. ตรวจสอบกำรใช้จ่ำยค่ำสำธำรณูปโภคของ
สพม.26 และสถำนศึกษำในสังกัด

ปริมาณงาน
จานวน
หน่วย

1
8

งำน
แห่ง

7

แห่ง

5

แห่ง

36

แห่ง

ต.ค.63
ถึง
ธ.ค.63

ระยะเวลา
ม.ค.64
เม.ย.64
ถึง
ถึง
มี.ค.64
มิ.ย.64

ก.ค.64
ถึง
ก.ย.64

ผู้รับผิดชอบ

ภวิสร์ภร
อุปนันท์ และ
เครือข่ำย
ตสน.

7. งบประมาณ
งบประมำณที่ได้รับกำรจัดสรรจำกงบดำเนินงำน สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ
เขต 26 จำนวน 70,000 บำท (เจ็ดหมื่นบำทถ้วน) รำยละเอียดประกอบกำรใช้จ่ำย ดังนี้
ที่

รายการ

1. ตรวจสอบกำรเงินกำรบัญชี และตรวจสอบกำร
จัดซื้อจัดจ้ำง สถำนศึกษำในสังกัด (15 แห่ง)
- ค่ำเบี้ยเลี้ยง (120 บำท x 10 คน x 30 วัน)
- ค่ำพำหนะ/ ค่ำชดเชยน้ำมัน
2. ตรวจสอบกำรดำเนินงำนสถำนศึกษำในสังกัด
(5 แห่ง)
- ค่ำเบี้ยเลี้ยง (120 บำท x 10 คน x 10 วัน)
- ค่ำพำหนะ/ ค่ำชดเชยน้ำมัน
3. จัดเตรียมกระดำษทำกำร, เอกสำรประกอบกำร
ตรวจสอบ และกำรรำยงำนผลกำรตรวจสอบ
รวม

งบประมาณ

51,000

จาแนกตามรายจ่าย
ค่า
ค่าใช้สอย
ค่าวัสดุ
ตอบแทน

36,000
15,000

17,000

12,000
5,000

2,000
70,000

-

68,000

2,000
2,000

หมายเหตุ ขอถัวจ่ำยทุกรำยกำรทุกกิจกรรม
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8. แผนการใช้จ่ายงบประมาณ
กิจกรรม
1.ตรวจสอบกำรเงินกำรบัญชี
และตรวจสอบกำรจัดซื้อจัดจ้ำง
สถำนศึกษำในสังกัด
2.ตรวจสอบกำรดำเนินงำน
3.จัดเตรียมกระดำษทำกำร
เอกสำรประกอบกำรตรวจสอบ
รวม

ไตรมาส
1
6,800

แผนการใช้งบประมาณ (บาท)
ไตรมาส ไตรมาส ไตรมาส
2
3
4
20,400
23,800
17,000

1,000
7,800

20,400

17,000

รวม
ทั้งสิ้น
51,000

1,000

17,000
2,000

24,800

70,000

9. การประเมินผล
ตัวชี้วัดความสาเร็จ
1. ร้อยละ 100 ของสถำนศึกษำจัดทำแผนกำรใช้จ่ำย
งบประมำณสอดคล้องแนวทำงกำรดำเนินงำนโครงกำร
สนับสนุนค่ำใช้จ่ำยในกำรจัดกำรศึกษำตั้งแต่ระดับอนุบำล
จนจบกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน
2. ร้อยละ 100 ของสถำนศึกษำมีผลกำรปฏิบัติงำน
ด้ำนกำรเงิน กำรบัญชี ระดับดีขึ้นไป
3. สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต 26 มีผล
กำรปฏิบัติงำนด้ำนบัญชี กำรเงิน ผ่ำนเกณฑ์กำรประเมิน
4. ร้อยละ 100 ของหน่วยรับตรวจที่ได้รับกำรตรวจสอบ
ภำยใน มีควำมพึงพอใจ

วิธีวัดและประเมินผล
กำรประเมินผลกำร
ปฏิบัติงำน

เครื่องมือที่ใช้วัด
1. แบบบันทึก
2. แบบประเมิน

กำรประเมินผลกำร
ปฏิบัติงำน
กำรประเมินผลกำร
ปฏิบัติงำน
กำรประเมินควำม
พึงพอใจ

1. แบบบันทึก
2. แบบประเมิน
1. แบบบันทึก
2. แบบประเมิน
แบบประเมิน
ควำมพึงพอใจ

10. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
10.1 สถำนศึกษำในสังกัดมีกำรปฏิบัติงำนด้ำนกำรเงิน กำรบัญชี ถูกต้องตำมกฎหมำย ระเบียบ
ข้อบังคับ และหนังสือสั่งกำรที่เกี่ยวข้อง มีระบบกำรควบคุมภำยในที่รัดกุมสำมำรถปฏิบัติงำนได้อย่ำงมี
ประสิทธิภำพ และบรรลุตำมเป้ำหมำยที่กำหนด
10.2 ผู้บริหำรนำข้อเสนอแนะทำงด้ำนกำรบริหำรงบประมำณไปใช้ให้เกิดประโยชน์ได้
**********************
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โครงการ

กำรจัดทำแผนปฏิบัติกำร ประจำปีงบประมำณ 2564 ของสำนักงำน
เขตพื้นที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต 26
ยุทธศาสตร์ชาติข้อ ด้ำนกำรปรับสมดุลและพัฒนำระบบกำรบริหำรจัดกำรศึกษำ
แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็นกำรบริกำรประชำชนและประสิทธิภำพภำครัฐ
แผนการปฏิรูปประเทศข้อ
แผนกำรปฏิรูปประเทศด้ำนกำรศึกษำ
สนองนโยบาย สพฐ. ที่
4. ด้ำนประสิทธิภำพ
ลักษณะโครงการ
โครงกำรต่อเนื่อง
กลุ่มที่รับผิดชอบ
นโยบำยและแผน
ผู้รับผิดชอบ
นำงสำวชลธิชำ กำรถำง นำยปกรณ์ ชิณสิทธิ์ , นำงสำวพิกุลไชยแสน,
นำงสำวจรรยำ สีแก้ว, นำยกุศล ภูนบทอง
ระยะเวลาดาเนินการ 1 ตุลำคม 2563 - 30 กันยำยน 2564
………………………………………………………………………………………………………............................................
1. หลักการและเหตุผล
พระรำชกฤษฎีกำว่ำด้วยหลักเกณฑ์ และวิ ธีกำรบริหำรกิจกำรบ้ำนเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 บัญญัติ
ให้คณะรัฐมนตรีต้องจั ดให้ มีแผนกำรบริหำรรำชกำรแผ่นดิน เพื่อเป็นกรอบและแนวทำงในกำรจัด
แผนปฏิบัติรำชกำร สำหรับใช้ในกำรบริหำรรำชกำรแผ่นดินตลอดระยะเวลำสี่ปี โดยรัฐบำลได้จัดทำ
แผนกำรบริหำรรำชกำรแผ่นดิน ขึ้นเพื่อรองรับกำรทำงำนตลอดช่วงระยะเวลำกำรดำรงตำแหน่งของ
รั ฐ บำล ซึ่งกระทรวงและทุกส่ วนรำชกำรจะต้องดำเนินกำรจัดทำแผนปฏิบัติรำชกำรให้สอดคล้อง
เชื่อมโยง สัมพันธ์กับแผนกำรบริหำรรำชกำรแผ่นดินดังกล่ำว
สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต 26 ในฐำนะที่เป็นส่วนรำชกำรและเป็นองค์กรหลัก
ที่รับผิดชอบกำรศึกษำภำคบังคับ และกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน จะต้องจัดทำแผนกลยุทธ์ แผนปฏิบัติ
รำชกำรประจำปี และแผนพัฒนำกำรศึกษำขั้นพื้นฐำนของสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ จึงได้จัดทำ
โครงกำรกำรจัดทำแผนปฏิบัติกำร ประจำปีงบประมำณ 2563 เพื่อให้หน่วยงำนทุกระดับในสังกัดใช้
เป็นกรอบทิศทำงกำรดำเนินงำนได้อย่ำงเชื่อมโยง สัมพันธ์กัน รวมทั้งเพื่อกำหนดกลยุทธ์ มำตรกำร
แนวทำงกำรดำเนินงำนตัวชี้วัด ตำมระบบงบประมำณแบบมุ่งเน้นผลงำนตำมยุทธศำสตร์ (SPBB) ซึ่ง
เป็ น ระบบงบประมำณที่ ใ ห้ ค วำมส ำคั ญกั บ ผลผลิ ต ผลลั พ ธ์ และตั ว ชี้ วัด เป็ น อย่ำ งมำก ที่ รั ฐ บำล
ก ำหนดให้ ทุ ก ส่ ว นรำชกำรใช้ด ำเนิ น กำรจั ด ท ำค ำขอตั้ ง งบประมำณและบริ ห ำรงบประมำณตั้ งแต่
ปีงบประมำณ 2546 เป็นต้นมำ
2. วัตถุประสงค์
2.1 เพื่อให้หน่วยงำนและโรงเรียนในสังกัดมีแผนปฏิบัติกำรประจำปีงบประมำณ 2564
2.2 เพื่อใช้เป็นเครื่องมือในกำรบริหำรงบประมำณปีงบประมำณ 2564
2.3 เพื่อให้สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต 26 และสถำนศึกษำในสังกัดได้มีแผน
ประกอบกำรใช้จ่ำยงบประมำณกรอบแนวทำงในกำรดำเนินงำนที่ชัดเจนและเป็นไปในทิศทำงเดียวกัน
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3. เป้าหมาย
เชิงปริมำณ
-สพม. เขต 26 จำนวน 1 แห่ง และโรงเรียนในสังกัดจำนวน 35 โรงเรียนมีแผนใช้เป็นเครื่องมือ
ในกำรบริหำร
-จัดทำเอกสำรแผนปฏิบั ติกำรประจ ำปีงบประมำณ 2564 ของสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึ กษำ
มัธยมศึกษำ เขต 26 จำนวน 100 เล่ม
เชิงคุณภำพ
-สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต 26 และโรงเรียนในสังกัดทุกโรงเรียนมีแผนปฏิบัติ
กำรประจำปีงบประมำณ 2564 ที่ครอบคลุมนโยบำย ยุทธศำสตร์ กลยุทธ์ จุดเน้น ของ สพฐ. สำมำรถ
นำนโยบำยสู่กำรปฏิบัติได้เป็นอย่ำงดี
4. กิจกรรมขั้นตอนและระยะเวลาดาเนินงาน
กิจกรรมที่ 1 กำรจัดทำแผนปฏิบัติกำรประจำปีสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต 26
1. แจ้ ง นโยบำย กลยุ ท ธ์ จุ ด เน้ น ของกระทรวงศึ ก ษำธิ ก ำร และส ำนั ก งำนคณะกรรมกำร
กำรศึกษำขั้นพื้นฐำน
2. แต่งตั้งคณะกรรมกำรฯ
3. ประชุมเชิงปฏิบัติกำรกำรจัดทำแผนพัฒนำกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน
-.แจ้ ง นโยบำย ยุ ท ธศำสตร์ กลยุ ท ธ์ จุ ด เน้ น ของกระทรวงศึ ก ษำธิ ก ำร และส ำนั ก งำน
คณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน ตลอดทั้งกรอบวงเงินงบประมำณที่จะใช้ในกำรบริหำรจัดกำร
-SWOT ANALYSIS -วิเครำะห์ข้อมูล
4. แจ้ง กลุ ่ม /กลุ ่ม งำนในส ำนัก งำนเขตพื ้น ที ่ก ำรศึก ษำมัธ ยมศึก ษำ เขต 26 เพื ่อ จัด ท ำ
โครงกำรและเสนอโครงกำรจะดำเนิน กำรในปีงบประมำณ พ.ศ. 2564 ส่งให้กลุ่มนโยบำยและแผน
ตำมระยะเวลำที่กำหนด
5. ประชุมคณะกรรมกำรยกร่ำงรูปแบบกำรพัฒนำสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ
เขต 26 สู่ควำมเป็นเลิศ
6. ประชุมคณะกรรมกำรพิจำรณำกรอบทิศทำงและแนวทำงกำรดำเนินงำนในกำรจัดทำแผน
ประจำปีงบประมำณ พ.ศ. 2564
7. กลุ่มนโยบำยและแผนรวบรวม สรุป จำนวนโครงกำรและงบประมำณที่กลุ่มต่ำงๆจัดส่งให้
โดยแยกเป็นยุทธศำสตร์
8. แต่งตั้งคณะกรรมกำรพิจำรณำโครงกำร/กิจกรรม และงบประมำณในกำรดำเนินโครงกำร
9. จัดทำร่ำงแผนปฏิบัติกำรประจำปีงบประมำณ พ.ศ. 2564
10. แต่งตั้งคณะกรรมกำรตรวจสอบร่ำงแผนปฏิบัติกำรประจำปีงบประมำณ พ.ศ. 2564
11. นำเสนอแผนปฏิบัติกำรประจำปีงบประมำณ พ.ศ. 2564 ให้คณะกรรมกำรศึกษำธิกำร
จังหวัดพิจำรณำให้ควำมเห็นชอบ
12. จัดส่งแผนปฏิบัติกำรประจำปีรำยงำนให้ สพฐ. ทรำบ
13. นำแผนปฏิบัติกำรประจำปีไปสู่กำรปฏิบัติ
14. รำยงำน สพฐ. ทรำบตำมระยะเวลำที่กำหนด
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กิจกรรมที่ 2 การจัดทาแผนปฏิบัติการประจาปีของสถานศึกษาในสังกัด
1. จัดอบรมเชิงปฏิบัติกำรในกำรจัดทำแผนปฏิบัติกำรประจำปีของสถำนศึกษำในสังกัดจำนวน
35 โรงเรียน
2. สถำนศึกษำจัดทำแผนปฏิบัติกำรประจำปี
3. ติดตำม ประเมินผล สรุปรำยงำนผลกำรอบรม
ระยะเวลาดาเนินการ
กิจกรรม
ระยะเวลา
1.แจ้งนโยบำยและแจ้งกลุ่ม/กลุ่มงำนในสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ
พ.ย.
เขต 26 เพื่อจัดทำโครงกำรและเสนอโครงกำรจะดำเนินกำรในปีงบประมำณ พ.ศ.
2564 ส่งให้กลุ่มนโยบำยและแผนตำมระยะเวลำที่กำหนด
2.กลุ่มนโยบำยและแผนรวบรวม สรุป จำนวนโครงกำรและงบประมำณที่กลุ่ม
พ.ย.
ต่ำงๆจัดส่งให้ โดยแยกเป็นยุทธศำสตร์ กลยุทธ์
3.แต่งตั้งคณะทำงำนกำหนดทิศทำงกำรดำเนินงำนในปีงบประมำณ พ.ศ. 2564
พ.ย.
ของสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต 26
4.ประชุมเชิงปฏิบัติกำรกำรจัดทำแผนปฏิบัติกำรประจำปี
พ.ย.
5. ประชุมคณะกรรมกำรยกร่ำงรูปแบบกำรพัฒนำสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ
พ.ย.
มัธยมศึกษำ เขต 26 สู่ควำมเป็นเลิศ
6. ประชุมคณะกรรมกำรพิจำรณำกรอบทิศทำงและแนวทำงกำรดำเนินงำนในกำร
พ.ย.
จัดทำแผนประจำปีงบประมำณ พ.ศ. 2564
7. กลุ่มนโยบำยและแผนรวบรวม สรุป จำนวนโครงกำรและงบประมำณที่กลุ่ม
พ.ย.
ต่ำงๆจัดส่งให้ โดยแยกเป็นยุทธศำสตร์
8.แต่งตั้งคณะกรรมกำรพิจำรณำโครงกำร/กิจกรรม และงบประมำณในกำรดำเนิน
พ.ย.
โครงกำร
9.จัดทำร่ำงแผนปฏิบัติกำรประจำปีงบประมำณ พ.ศ. 2564
พ.ย.
10.แต่งตั้งคณะกรรมกำรพิจำรณำร่ำงแผนปฏิบัติกำรประจำปีงบประมำณ พ.ศ.
พ.ย.
2564
11.นำเสนอร่ำงแผนปฏิบัติกำรประจำปีงบประมำณ พ.ศ. 2564 ให้คณะกรรมกำร
พ.ย.
ศึกษำธิกำรจังหวัดพิจำรณำ
12.จัดทำแผนปฏิบัติกำรประจำปี พ.ศ.2564 สพม. เขต 26
ธ.ค.
13.จัดส่งแผนปฏิบัติกำรประจำปีรำยงำนให้ สพฐ. และหน่วยงำนที่เกี่ยวข้องทรำบ
ม.ค.
14.นำแผนปฏิบัติกำรประจำปีไปสู่กำรปฏิบัติ
ม.ค.-ก.ย.
15.รำยงำน สพฐ. ทรำบตำมระยะเวลำที่กำหนด
ม.ค.-ก.ย.
16. จัดอบรมเชิงปฏิบัติกำรในกำรจัดทำแผนปฏิบัติกำรประจำปีของสถำนศึกษำใน
ม.ค.
สังกัดจำนวน 35 โรงเรียน และพัฒนำศักยภำพกำรจัดทำแผนของสำนักงำนเขต
พื้นที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต 26
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5. งบประมาณ จำกงบดำเนินงำนในสำนักงำน จำนวน 120,000 บำท โดยมีรำยละเอียดประกอบกำร
ใช้จ่ำยงบประมำณ ดังนี้
ที่
รายการ
งบประมาณ
จาแนกตามรายจ่าย
ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ
1.

2.
3.
4.
5

6.

กิจกรรมที่ 1
- ประชุมคณะกรรมกำรกำหนดทิศทำงและ
แนวทำงกำรดำเนินงำน
- ประชุมคณะกรรมกำรพิจำรณำทิศทำงและ
แนวทำงกำรดำเนินงำน
- ประชุมเชิงปฏิบัติกำรคณะกรรมกำรยกร่ำง
รูปแบบกำรพัฒนำสำนักงำนเขตพืน้ ที่
กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต 26 สู่ควำมเป็น
เลิศ
กิจกรรมที่ 2
ประชุมคณะกรรมกำรพิจำรณำโครงกำรและ
วงเงินงบประมำณ
กิจกรรมที่ 3
จัดทำร่ำงแผนปฏิบัติกำรประจำปี เสนอ
กศจ.
กิจกรรมที่ 4
จัดทำรูปเล่มแผนปฏิบตั ิกำรประจำปี
กิจกรรมที่ 5
จัดอบรมเชิงปฏิบัติกำรในกำรจัดทำ
แผนปฏิบัติกำรประจำปีของสถำนศึกษำใน
สังกัดจำนวน 35 โรงเรียน ผู้บริหำร และครู
ที่รับผิดชอบแผน รวม 80 คน
กิจกรรมที่ 6
พัฒนำศักยภำพกำรจัดทำแผนของสำนักงำน
เขตพื้นที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต 26
รวมทั้งสิ้น

หมายเหตุ ขออนุญำตถัวจ่ำยทุกรำยกำร

14,000

10,000

4,000

14,000

10,000

4,000

3,000

3,000

10,000

10,000

10,000

10,000

35,000
25,000

35,000
7,200

9,000
120,000

6. การประเมินผล
ตัวบ่งชี้สภาพความสาเร็จ

9,000
7,200

วิธีวัดและ
ประเมินผล

ร้อยละ 100 สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ
กำรรำยงำน
เขต 26 มีแผนปฏิบัติกำรประจำปีงบประมำณ 2564 ที่มี
ประสิทธิภำพ
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17,800

94,800

18,000

เครื่องมือที่ใช้วัด
และประเมินผล
แบบรำยงำน

277

7. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
1. สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต 26 และสถำนศึกษำมีแผนใช้เป็นกรอบแนวทำงใน
กำรดำเนินงำนชัดเจนเป็นไปในทิศทำงเดียวกัน
2. มีเครื่องมือในกำรในกำรบริหำรงบประมำณ
**********************
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งาน/โครงการ

ติดตำม และประเมินผลกำรบริหำรจัดกำรของสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ
มัธยมศึกษำ เขต 26 ประจำปีงบประมำณ 2564
สอดคล้องกับ ยุทธศาสตร์ชาติข้อ ด้ำนกำรปรับสมดุลและพัฒนำระบบกำรบริหำรจัดกำรศึกษำ
แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็นกำรบริกำรประชำชนและประสิทธิภำพภำครัฐ
แผนการปฏิรูปประเทศข้อ
แผนกำรปฏิรูปประเทศด้ำนกำรศึกษำ
สนองนโยบาย สพฐ. ที่
ด้ำนประสิทธิภำพ
ตอบแบบรายงานเรื่องใด
รำยงำนลงในระบบ e -MEs
กลุ่มที่รับผิดชอบ
กลุ่มนโยบำยและแผน
ผู้รับผิดชอบ
นำยปกรณ์ ชิณสิทธิ์, นำงสำวพิกุล ไชยแสน, นำงสำวจรรยำ
สีแก้ว,นำงสำวชลธิชำ กำรถำง, นำยกุศล ภูนบทอง
................................................................................................................................................................
ระยะเวลาที่ดาเนินการ 1 ตุลำคม 2563 - 30 กันยำยน 2564
1. หลักการและเหตุผล
กำรติดตำมและประเมินผลกำรดำเนินงำนของสำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน
ตำมกลยุทธ์ควำมสำคัญเป็นอย่ำงยิ่งในกำรประเมินว่ำกำรทำงำนของสำนักงำนเขตพื้นที่เป็นอย่ำงไร
บริบทของเขตพื้นที่เป็นอย่ำงไร และกำรทำงำนของเขตพื้นที่เป็นไปตำมที่ได้รำยงำนหรือมีอุปสรรคใน
กำรทำงำนอย่ำงไร โดยเข้ำมำสัมผัสบริบทของเขตพื้นที่กำรศึกษำอย่ำงแท้จริง ประกอบกับเป็นกำร
ตรวจติดตำมกำรทำงำนของสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำตำมพระรำชกฤษฎีกำว่ำด้วยหลักเกณฑ์ และ
วิธีกำรบริหำรกิจกำรบ้ำนเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 มีหลักฐำนสำมำรถตรวจสอบได้ เพื่อให้กำรดำเนินงำน
บรรลุเป้ำหมำยที่กำหนดไว้ได้อย่ำงมีคุณภำพและประสิทธิภำพ
สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต 26 ซึ่งเป็นหน่วยงำนมีหน้ำที่ส่งเสริม สนับสนุน
ประสำน ติ ด ตำม ตรวจสอบและประเมิ น ผลกำรจั ด กำรศึ ก ษำขั้ น พื้ น ฐำนในเขตพื้ น ที่ ก ำรศึ ก ษำ
มัธยมศึกษำ เพื่อให้ภำรกิจตำมบทบำท หน้ำที่ บรรลุวัตถุประสงค์ตำมเจตนำรมณ์อย่ำงมีประสิทธิภำพ
จึงจัดให้มีโครงกำรติดตำม ประเมินผลกำรจัดกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน ปีงบประมำณ 2564 ขึ้น
2. วัตถุประสงค์
2.1 เพื่อ ติด ตำม สรุป รำยงำนผลกำรดำเนิน งำนตำมนโยบำยของกระทรวงศึก ษำธิก ำร และ
สำนักนำยกรัฐมนตรี
2.2 เพื ่อ ติด ตำม สรุป รำยงำนผลกำรติด ตำมกำรด ำเนิน งำนตำมนโยบำยของส ำนัก งำน
คณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน
2.3 เพื่อติดตำมและประเมิน ผลกำรบริห ำรจัดกำรของเขตพื้น ที่กำรศึกษำ ปีงบประมำณ พ.ศ.
2563 เพื่อ ติด ตำม ประเมิน ผล ระดับ คุณ ภำพกำรปฏิบัติง ำนของสถำนศึก ษำในสัง กัด และของ
สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำมัธ ยมศึกษำ เขต 26 ตำมยุทธศำสตร์ กลยุทธ์ จุดเน้น ปีงบประมำณ
2564
2.4 เพื่อ ยกระดับ คุ ณ ภำพกำรปฏิบั ติง ำนของของสถำนศึ ก ษำในสั ง กัด และของสำนั ก งำนเขต
พื้นที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต 26 ตำมยุทธศำสตร์ กลยุทธ์ จุดเน้น ปีงบประมำณ 2564
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2.5 เพื ่อ เปรีย บเทีย บระดับ คุณ ภำพกำรปฏิบ ัต ิง ำนของของสถำนศึก ษำในสัง กัด และของ
สำนักงำนเขตพื้น ที่กำรศึกษำมัธ ยมศึกษำ เขต 26 ตำมยุทธศำสตร์ กลยุ ทธ์ จุดเน้น ปีงบประมำณ
2564
2.6 เพื่อ แก้ไ ขปรับ ปรุง เปลี่ย นแปลงและพัฒ นำกำรดำเนิน งำนตำมยุท ธศำสตร์ กลยุท ธ์ข อง
สถำนศึก ษำในสัง กัด และของสำนัก งำนเขตพื้น ที่ก ำรศึก ษำมัธ ยมศึก ษำ เขต 26 ปีง บประมำณ
2564 ให้ดียิ่งขึ้น
3. เป้าหมาย
เชิงปริมำณ
3.1 คณะกรรมกำรระดับเขตพื้นที่ออกติดตำมผลกำรดำเนินงำนของโรงเรียนในสังกัดสำนักงำน
เขตพื้นที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต 26 จำนวน 35 โรงเรียน ๆ ละ 2 ครั้ง
3.2 สำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำนออกติดตำมผลกำรดำเนินงำนของสำนักงำน
เขตพื้นที่กำรศึกษำ จำนวน 2 ครั้ง
เชิงคุณภำพ
3.1 ระดับคุณภำพกำรปฏิบัติงำนของสถำนศึกษำตำมยุทธศำสตร์ กลยุทธ์ ปีงบประมำณ 2563
พัฒนำต่อเนื่องถึงระดับดีมำก หมำยถึง ร้อยละ 90 ขึ้นไป
3.2 สถำนศึกษำมีระดับคุณภำพกำรปฏิบัติงำนตำมยุทธศำสตร์ กลยุทธ์ ปีงบประมำณ 2564
พัฒนำสูงขึ้นทุกโรงเรียน
3.1.3 สถำนศึกษำขนำดเล็ ก กลำง ใหญ่ ใหญ่พิเศษ ที่มีระดับคุณภำพกำรปฏิบัติง ำนตำม
ยุทธศำสตร์ กลยุทธ์ ต่ำงกันสำมำรถแลกเปลี่ยนเรียนรู้และเกื้อกูลกันเป็นเครือข่ำยได้อย่ำงสร้ำงสรรค์
3.4 นวัตกรรม “สหวิทยำเขตพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำ” สำมำรถขับเคลื่อนกำรบริหำรและจัด
กำรศึกษำด้วยกระบวนกำรเชิงระบบที่สอดคล้อง กลมกลืน ในกำรจัดกำรคุณภำพ
3.5 ระดับควำมสำเร็จของกำรพัฒนำคุณภำพกำรบริหำรจัดกำรภำครัฐ ระดับ
4. กิจกรรมและการดาเนินงาน
4. 1 สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต 26 ประชุมเตรียมกำรต้อนรับกำรตรวจ
ติดตำมยุทธศำสตร์ กลยุทธ์ทั้ง 2 ครั้งในปีงบประมำณ
4. 2 สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต 26 ติดตำมผลกำรดำเนินงำนของโรงเรียนใน
สังกัด จำนวน 2 ครั้ง
4.3 สำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน ติดตำมกำรดำเนินงำนของสำนักงำนเขตพื้นที่
กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต 26 จำนวน 2 ครั้ง
กิจกรรม
1.สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต 26
ประชุมเตรียมกำรต้อนรับกำรตรวจติดตำม
ยุทธศำสตร์ กลยุทธ์ทั้ง 2 ครั้งในปีงบประมำณ

ระยะเวลำ

ผู้รับผิดชอบ
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ต่อ

กิจกรรม
2.สำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้น
พื้นฐำน ติดตำมผลกำรดำเนินตำมโครงกำร
แผนปฏิบัติกำร/ยุทธศำสตร์ กลยุทธ์ ครั้งที่ 1
3.สำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้น
พื้นฐำน ติดตำมผลกำรดำเนินตำมโครงกำร
แผนปฏิบัติกำร/ยุทธศำสตร์ กลยุทธ์ ครั้งที่ 2

ระยะเวลา
สพฐ.เป็นผู้แจ้ง
กำหนด

ผู้รับผิดชอบ

สพฐ.เป็นผู้แจ้ง
กำหนด

5. งบประมาณ จำกงบตำมภำรกิจของกลุ่มในสำนักงำน จำนวน 40,000 บำท โดยขออนุมัติถั่วจ่ำยได้
ตำมควำมเหมำะสมและจำเป็นในกำรดำเนินโครงกำร ดังนี้
ที่
รายการ
งบประมาณ
จาแนกตามรายจ่าย
ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ
กิจกรรมที่ 1
1. ประชุมบุคลำกรผู้รับผิดชอบตัวชี้วัด
20,000
และคณะกรรมกำรฝ่ำย
- ค่ำอำหำรกลำงวัน 68*100
6,800
- ค่ำอำหำรว่ำงและเครื่องดื่ม 68*60
4,080
- ค่ำวัสดุ
4,220
กิจกรรมที่ 2
2. รับกำร ติดตำม
20,000
- ค่ำอำหำรกลำงวัน 68*100
6,800
- ค่ำอำหำรว่ำงและเครื่องดื่ม 68*60
4,080
- ค่ำวัสดุ
4,220
รวมทั้งสิ้น
40,000
30,000 10,000
หมายเหตุ ถัวจ่ำยทุกรำยกำร
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6. แผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณ 40,000 บาท
แผนการปฏิบัติงาน
(กิจกรรม)
1. จัดทำและเสนอขออนุมัติโครงกำร

แผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณ
ไตรมาสที่ ไตรมาสที่ ไตรมาสที่ ไตรมาสที่
1/2564
2/2564
3/2564
4/2564
-

รวม
-

2. จัดทำปฏิทนิ กำรดำเนินติดตำม
ประเมินผล ระดับคุณภำพกำร
ปฏิบัติงำนของสถำนศึกษำในสังกัดและ
ของสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ
มัธยมศึกษำ เขต 26 ตำมยุทธศำสตร์
กลยุทธ์ จุดเน้น ปีงบประมำณ 2564
และจัดทำปฏิทนิ คู่มือกำรติดตำมและ
ประเมินผลกำรบริหำรจัดกำรของ
สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ
มัธยมศึกษำ เขต 26 ตำมตัวชี้วดั
แผนปฏิบัติรำชกำรของ สพฐ.ประจำปี
งบประมำณ 2564 จัดทำคำสั่งแต่งตั้ง
คณะกรรมกำรรับผิดชอบตัวชี้วดั ฯ

-

-

-

-

-

3. แจ้งเวียนคู่มือ ปฏิทินกำรดำเนิน
และคำสัง่ แต่งแต่งตั้งคณะกรรมกำรฯ
4. จัดประชุมชี้แจงซักซ้อมควำมเข้ำใจ
เกณฑ์กำรประเมินและกำรจัดเก็บข้อมูล
ตำมตัวชี้วดั แผนปฏิบัติรำชกำรของ
สพฐ.ประจำปีงบประมำณ 2564

-

-

-

-

-

-

-

10,000

-

10,000

5. ติดตำม ประเมินผล ระดับคุณภำพ
กำรปฏิบัติงำนของสถำนศึกษำในสังกัด
และของสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ
มัธยมศึกษำ เขต 26 ตำมยุทธศำสตร์
กลยุทธ์ จุดเน้น ปีงบประมำณ 2564
จัดประชุมและติดตำมผลกำรดำเนินงำน
ตำมตัวชี้วดั แผนปฏิบัติรำชกำรของ
สพฐ.ประจำปีงบประมำณ 2564

-

10,000

-

20,000

10,000
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แผนการปฏิบัติงาน
(กิจกรรม)
6. ประชุมคณะกรรมกำร (ชุดคณะ
อำนวยกำร) เพื่อพิจำรณำกลั่นกรอง
ผลกำรดำเนินงำนตำมตัวชี้วัด
แผนปฏิบัติรำชกำรของ สพฐ.
ประจำปีงบประมำณ 2564 ก่อน
นำเข้ำในระบบกำรรำยงำนตัวชี้วัด
ตำมแผนปฏิบัติรำชกำร (e-MES ทำง
http://eva.obec.expert/)

แผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณ
ไตรมาสที่ ไตรมาสที่ ไตรมาสที่ ไตรมาสที่
1/2564
2/2564
3/2564
4/2564
10,000

7. แจ้งผลกำรประเมินผลกำรบริหำร
จัดกำรของสำนักงำนเขตพื้นที่
กำรศึกษำ มัธยมศึกษำ เขต 26 ตำม
ตัวชี้วัดแผนปฏิบัติรำชกำรของ สพฐ.
ประจำปีงบประมำณ 2564

-

รวม

-

-

10,000

-

20,000

รวม
10,000

-

10,000

-

40,000

7 กลุ่มเป้าหมายผู้ได้รับผลประโยชน์
7.1 ผู้บริหำรสำนักงำนเขตพื้นที่ ผู้บริหำรสถำนศึกษำ ข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ
และบุคลำกรในสังกัดสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ มัธยมศึกษำ เขต 26
7.2 สำนักงำนเขตพื้นที่ และโรงเรียน
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8. การประเมินผล
ตัวบ่งชี้สภำพควำมสำเร็จ
1. ผลดำเนินงำนตำมนโยบำย
ของกระทรวงศึกษำธิกำร สำนัก
นำยกรัฐมนตรี ปีงบประมำณ
พ.ศ. 2564 เป็นไปตำมเป้ำหมำย
ร้อยละ 100
2. ผลกำรดำเนินงำนตำม
นโยบำยของสำนักงำน
คณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้น
พื้นฐำน เป็นไปตำมเป้ำหมำยร้อย
ละ 100
3. ผลกำรบริหำรจัดกำรของเขต
พื้นที่กำรศึกษำ ปีงบประมำณ
พ.ศ. 2564 เป็นไปตำมเป้ำหมำย
ร้อยละ 100
4. เอกสำรรำยงำนติดตำม
นโยบำย ปีงบประมำณ พ.ศ.
2564

วิธีวัดและประเมินผล
ติดตำมผลกำรดำเนินงำน

เครื่องมือที่ใช้วัดและ
ประเมินผล
แบบติดตำมตำมนโยบำยของ
คณะรัฐมนตรีฯ

ติดตำมผลกำรดำเนินงำน

แบบติดตำมตำมนโยบำยของ
สำนักงำนคณะกรรมกำร
กำรศึกษำขั้นพื้นฐำน

ติดตำมผลกำรดำเนินงำน

แบบติดตำม

ติดตำม, สอบถำม

รำยงำนผลกำรดำเนินงำน
ตำมนโยบำย

9.ผลที่คาดว่าจะได้รับ
9.1 รำยงำนผลกำรติด ตำมผลด ำเนิน งำนตำมนโยบำยของกระทรวงศึก ษำธิก ำร และ
คณะรัฐมนตรี ปีงบประมำณ พ.ศ. 2564
9.2 รำยงำนผลกำรติด ตำมผลกำรดำเนิน งำนตำมนโยบำยของส ำนัก งำนคณะกรรมกำร
กำรศึกษำขั้นพื้นฐำน ได้สำเร็จเป็นไปตำมเป้ำหมำย
9.3 รำยงำนผลกำรติด ตำมและประเมิน ผลกำรบริห ำรจัด กำรของเขตพื ้น ที ่ก ำรศึก ษำ
ปีงบประมำณ พ.ศ. 2564
9.4 จัดทำเอกสำรรำยงำนติดตำมนโยบำย ปีงบประมำณ พ.ศ. 2564
9.5 สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต 26 มีกำรพัฒ นำครูและบุคลำกรทำงกำร
ศึกษำให้เป็นบุคคลแห่งกำรเรียนรู้ และองค์กรแห่งกำรเรียนรู้ที่เป็นพลวัต (Dynamic)
9.6 สถำนศึก ษำได้รับ กำรพัฒ นำให้เ ป็น แหล่ง เรีย นรู้ที่เ หมำะสมสำหรับ ผู้เ รีย นให้ส ำมำรถ
เรียนรู้ได้ทุกสถำนกำรณ์และเต็มตำมศักยภำพ
9.7 ครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำพัฒนำตนเอง แสวงหำควำมรู้ด้ำนวิชำกำร วิช ำชีพ ส่งผล
ถึงควำมก้ำวหน้ำของตนเองและหมู่คณะตลอดจนคุณภำพผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียนรู้ของผู้เรียน
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9.8 สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต 26 และสถำนศึกษำในสังกัด สำมำรถ
รำยงำนผลกำรด ำเนิน งำนได้อ ย่ำ งมีค ุณ ภำพและประสิท ธิภ ำพ บรรลุต ำมวัต ถุป ระสงค์ และ
เป้ำหมำย ได้อย่ำงชัดเจน
9.9 ระดับควำมสำเร็จของกำรพัฒนำคุณภำพกำรบริหำรจัดกำรภำครัฐ ระดับ 5
*********************
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โครงการ
จัดทำรำยงำนผลกำรดำเนินงำนประจำปี
ยุทธศาสตร์ชาติข้อ ด้ำนกำรปรับสมดุลและพัฒนำระบบกำรบริหำรจัดกำรศึกษำ
แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็นกำรบริกำรประชำชนและประสิทธิภำพภำครัฐ
แผนการปฏิรูปประเทศข้อ
แผนกำรปฏิรูปประเทศด้ำนกำรศึกษำ
สนองนโยบาย สพฐ. ที่ ด้ำนประสิทธิภำพ
กลุ่มที่รับผิดชอบ
กลุ่มนโยบำยและแผน
รับผิดชอบ
นำยปกรณ์ ชิณสิทธิ์, นำงสำวพิกุล ไชยแสน, นำงสำวจรรยำ สีแก้ว,
นำงสำวชลธิชำ กำรถำง, นำยกุศล ภูนบทอง
ระยะเวลาที่ดาเนินการ 1 ตุลำคม 2563 - 30 กันยำยน 2564
................................................................................................................................................................
1. หลักการและเหตุผล
กำรติ ด ตำมและรำยงำนผลกำรด ำเนิ น งำนผลกำรปฏิ บั ติ ง ำนในรอบปี ง บประมำณของ
สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำมีควำมสำคัญอย่ำงยิ่ง เนื่องจำกเป็นกำรเผยแพร่กำรทำงำนของสำนักงำน
เขตพื้นที่ว่ำเป็นอย่ำงไร บริบทของเขตพื้นที่เป็นอย่ำงไร ให้ชุมชนและผู้รับบริกำรได้รับรู้กำรทำงำนของ
เขตพื้นที่ว่ำเป็นไปตำมที่ ได้รำยงำนหรือไม่และมีอุปสรรคในกำรทำงำนอย่ำงไร เข้ำมำสัมผัสบริบทของ
เขตพื้นที่กำรศึกษำอย่ำงแท้จริง ประกอบกับเป็นกำรตรวจติดตำมกำรทำงำนของสำนักงำนเขตพื้นที่
กำรศึกษำตำมพระรำชกฤษฎีกำว่ำด้วยหลักเกณฑ์ และวิธีกำรบริหำรกิจกำรบ้ำนเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 มี
หลักฐำนสำมำรถตรวจสอบได้ เพื่อให้กำรดำเนินงำนบรรลุเป้ำหมำยที่กำหนดไว้ได้อย่ำงมีคุณภำพและ
ประสิทธิภำพ
สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต 26 ซึ่งเป็นหน่วยงำนมีหน้ำที่ส่งเสริม สนับสนุน
ประสำน ติ ด ตำม ตรวจสอบและประเมิ น ผลกำรจั ด กำรศึ ก ษำขั้ น พื้ น ฐำนในเขตพื้ น ที่ ก ำรศึ ก ษำ
มัธยมศึกษำ เพื่อให้ภำรกิจตำมบทบำท หน้ำที่ บรรลุวัตถุประสงค์ตำมเจตนำรมณ์ อย่ำงมีประสิทธิภำพ
จึงจัดให้มีโครงกำรติดตำม ประเมินผลกำรจัดกำรศึกษำขั้น
2. วัตถุประสงค์
2.1 เพื่อรำยงำนและเผยแพร่ผลกำรดำเนินงำนในรอบปีงบประมำณที่ผ่ำนมำ แสดงบริบท
และอุปสรรคในกำรทำงำนของเขตพื้นที่กำรศึกษำ
2.2 เพื่อนำผลกำรดำเนินงำนในปีที่ผ่ำนมำนำมำแก้ไขปรับปรุงเปลี่ยนแปลงและพัฒนำกำร
ดำเนินงำนตำมกลยุทธ์ ของสถำนศึกษำในสังกัดและของสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ
เขต 26 ปีงบประมำณ 2564 ให้ดียิ่งขึ้น
3. เป้าหมาย
เชิงปริมำณ
รำยงำนผลกำรดำเนินงำนประจำปีของสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต 26
จำนวน 100 เล่มเพื่อใช้ในกำรเผยแพร่ประชำสัมพันธ์กำรทำงำนของสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ
เชิงคุณภำพ
สำมำรถนำข้อมูลกำรดำเนินงำนในรอบปีงบประมำณที่ผ่ำนมำ มำใช้เป็นข้อมูลในกำรปรับปรุง
กำรดำเนินงำนในปีต่อๆไป รวมทั้งชุมชนและผู้บริกำรได้รับทรำบกำรดำเนินงำนและอุปสรรคในรอบปีที่
ผ่ำนมำจะได้เข้ำมำมีส่วนร่วมในกำรจัดกำรศึกษำ
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4. กิจกรรมและการดาเนินงาน
ที่
กิจกรรม
ระยะเวลาดาเนินการ
ผู้รับผิดชอบ
1 จัดทำโครงกำรและเสนอขออนุมัติ
ต.ค.-ธ.ค. 2563
โครงกำร
2 จัดทำปฏิทนิ แต่งตั้งคณะกรรมกำรจัดทำ
ต.ค. 2563
รำยงำนผลกำรดำเนินงำนประจำปี และ
แจ้งเวียนคำสั่ง
3 รวบรวบผลกำรดำเนินโครงกำร/กิจกรรม
ต.ค. 2563 – ก.ย.
ตำมแผนปฏิบัติรำชกำรประจำปี
2564
งบประมำณ พ.ศ. 2564
4 ประชุมคณะกรรมกำรจัดทำรำยงำนผล
ต.ค. 2564
กำรดำเนินงำนประจำปี และจัดทำรูปเล่ม
5. งบประมาณ จำกงบตำมภำรกิจของกลุ่มในสำนักงำน จำนวน 40,000 บำท โดยขออนุมัติถั่วจ่ำยได้
ตำมควำมเหมำะสมและจำเป็นในกำรดำเนินโครงกำร ดังนี้
ที่
รายการ
งบประมาณ
จาแนกตามรายจ่าย
ค่าตอบแทน
ค่าใช้สอย
ค่าวัสดุ
กิจกรรมที่
จัดทำรำยงำนผลกำร
ดำเนินงำนประจำปี
2563
-ประชุมคณะกรรมกำร
5,000
5,000
จัดทำรำยงำนผลกำร
ดำเนินประจำปี
-ค่ำจัดทำรูปเล่ม
35,000
35,000
จำนวน 100 เล่ม
รวมทั้งสิ้น
40,000
40,000
หมายเหตุ ทุกรำยกำรสำมำรถถัวเฉลี่ยได้
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6. แผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณ 40,000 บาท
แผนการปฏิบัติงาน
(กิจกรรม)
1. จัดทำโครงกำรและเสนอขอ
อนุมัติโครงกำร
2. จัดทำปฏิทิน แต่งตั้ง
คณะกรรมกำรจัดทำรำยงำนผล
กำรดำเนินงำนประจำปี และ
แจ้งเวียนคำสั่ง
3. รวบรวบผลกำรดำเนิน
โครงกำร/กิจกรรมตำม
แผนปฏิบัติรำชกำรประจำปี
งบประมำณ พ.ศ. 2564
4. ประชุมคณะกรรมกำรจัดทำ
รำยงำนผลกำรดำเนินงำน
ประจำปี และจัดทำรูปเล่ม
รวม

แผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณ
ไตรมาสที่ ไตรมาสที่ ไตรมาสที่ ไตรมาสที่
1/2564
2/2564 3/2564 4/2564
-

รวม
-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

40,000

40,000

-

-

-

40,000

40,000

7 กลุ่มเป้าหมายผู้ได้รับผลประโยชน์
7.1 ผู้บริหำรสำนักงำนเขตพื้นที่ ผู้บริหำรสถำนศึกษำ ข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ และ
บุคลำกรในสังกัดสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ มัธยมศึกษำ เขต 26
7.2 สำนักงำนเขตพื้นที่ และโรงเรียน
8. การประเมินผล
ตัวบ่งชี้สภำพควำมสำเร็จ
วิธีวัดและประเมินผล
เครื่องมือที่ใช้วัดและ
ประเมินผล
สพม.26 มีรำยงำนผลกำร
ติดตำมผลกำรดำเนินงำน
แบบฟอร์มกำรรำยงำนผล
ดำเนินงำนประจำปี คิดเป็นร้อย
กำรดำเนินงำน
ละ 100
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9. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
1. สถำนศึกษำในสังกัด สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต 26 ได้รับทรำบผลกำร
ดำเนิน งำนในรอบปีที่ผ่ำนมำ พร้อมนำผลกำรดำเนิน งำนดังกล่ำวไปใช้ในกำรปรับ ปรุงและบริห ำร
กำรดำเนินงำนในปีต่อๆไป
2. หน่วยงำนที่เกี่ยวข้องและชุมชนได้รับทรำบผลกำรดำเนินงำนและอุปสรรคในรอบปีที่ผ่ำน
มำของสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต 26
**********************
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โครงการ
วันสำคัญและงำนรัฐพิธี
ยุทธศาสตร์ชาติข้อ 3
ด้ำนกำรพัฒนำและเสริมสร้ำงศักยภำพทรัพยำกรมนุษย์
แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ กำรปรับเปลี่ยนค่ำนิยมและวัฒนธรรม
แผนปฏิรูปประเทศข้อ 1
ด้ำนกำรเมือง
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติข้อ5 ควำมมั่นคงแห่งชำติเพื่อกำรพัฒนำประเทศสู่ควำม
มั่งคงและยั่งยืน
แผนความมั่นคงแห่งชาติ
ด้ำนสังคม
สนองนโยบาย สพฐ.
ด้ำนประสิทธิภำพ
กลุ่มที่รับผิดชอบ
กลุ่มอำนวยกำร
ผู้รับผิดชอบ
นำงสำวนุจรินทร์ ภูสีฤทธิ์, นำงขันทอง พิมพ์แสนศรี
อุษำมณี เหล่ำอรรคะ,นำงสำวอำภรณ์ สิงหะสุริยะ
ระยะเวลาในการดาเนินการ
ตลอดปีปฏิทิน
................................................................................................................................................................
1. หลักการและเหตุผล
ตำมพระรำชบัญญัติก ำรศึกษำแห่ง ชำติพุท ธศัก รำช 2542 ซึ่ง ได้กำหนดควำมมุ่งหมำย
และหลัก กำร กำรจัด กำรศึก ษำต้อ งเป็น ไปเพื่อ พัฒ นำคนไทยให้เ ป็น มนุษ ย์ที่ส มบูร ณ์ทั้ง ร่ำ งกำย
จิตใจ สติปัญญำ ควำมรู้และคุณธรรม มีจริยธรรมและวัฒนธรรมในกำรดำรงชีวิตอย่ำงมีควำมสุข
ตลอดปีปฏิทินได้มีวันสำคัญหลำยวันที่เกี่ยวข้องกับหน่วยงำนในกำรจัดกิจกรรม เช่น วัน สำคัญทำง
ศำสนำ วัน สำคัญทำงประเพณีของไทย วัน สำคัญของชำติ เป็น ต้น สำนัก งำนเขตพื้น ที่ก ำรศึกษำ
มัธ ยมศึก ษำ เขต 26 ได้ต ระหนัก ถึง ควำมสำคัญ ของวัน สำคัญ ดัง กล่ำ ว จึง ได้จัด ให้มีโ ครงกำรวัน
สำคัญ ขึ้น เพื่อ เป็น กำรส่ง เสริม ให้ห น่ว ยงำนได้ป ฏิบัติกิจ กรรมวัน สำคัญ และเทิด ทูน ชำติ ศำสนำ
และพระมหำกษัตริย์
2. วัตถุประสงค์
2.1 เพื่อได้ทรำบถึงกิจกรรมที่ควรปฏิบัติในวันสำคัญต่ำง ๆ
2.2 เพื่อสืบทอดขนบธรรมเนียมประเพณีและวัฒนธรรมต่ำง ๆ ของไทย
3. เป้าหมาย
3.1 ผลผลิต(เชิงปริมาณ)
3.1.1 บุคลำกรในสังกัด เข้ำร่วมกิจกรรมวันสำคัญต่ำง ๆ ที่หน่วยงำนภำครัฐจัดขึ้น
3.2 ผลลัพธ์(เชิงคุณภาพ)
3.2.1 บุคลำกรในสังกัดมีควำมรู้ควำมเข้ำใจเกี่ยวกับวันสำคัญและงำนรัฐพิธีต่ำงๆ
3.2.2บุคบุลากรในสั
คลำกรในสั
บทอดขนบธรรมเนี
ยมประเพณี
และวั
ฒนธรรมต่
ๆ ของไทย
3.2.2
งกัดงกัสืดบสืทอดขนบธรรมเนี
ยมประเพณี
และวั
ฒนธรรมต่
าง ำๆงของไทย
ให้คงอยู่ตลอดไป
ลอดไป
3.2.3บุคลากรในสั
บุคลำกรในสั
มิใจในควำมเป็
นไทย
ัญญำไทยนิยนิมไทย
ยมไทยและและ
3.2.3
งกัดงภูกัมดิภูใจในความเป็
นไทย
เห็นเห็คุนณคุค่ณาภูค่ำมภูิปมัญิปญาไทย
ดดำำรงควำมเป็
�รงความเป็นนไทย
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4. กิจกรรมและการดาเนินงาน
บุค ลำกรในสัง กัด เข้ำ ร่ว มกิจ กรรมและวัน สำคัญ งำนรัฐ พิธีต่ำ ง ๆ เช่น วัน ขึ้น ปีใ หม่ งำน
ประเพณีวัน สงกรำนต์ กำรเข้ำร่ว มกิจกรรมรับ พิธีที่ท ำงจังหวัด มหำสำรคำมจัด ขึ้น ตลอดจนกำร
ประดับผ้ำ ตกแต่งอำคำรสถำนที่รำชกำรในวันสำคัญต่ำง ๆ
5. งบประมาณ
งบสำหรับสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ งบดำเนินงำน ค่ำตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ จำนวนเงิน
13,000 บำท (หนึ่งหมื่นสำมพันบำทถ้วน)
ที่
รำยกำร
งบประมำณ
จำนวนแยกตำมรำยจ่ำย
ค่ำตอบแทน ค่ำใช้สอย ค่ำวัสดุ
1.
กิจกรรม
13,000
- วันขึ้นปีใหม่
- วันสงกรำนต์
- วันปิยมหำรำช
- วันเฉลิมพระชนมพรรษำสมเด็จพระ
นำงเจ้ำสิริกิติ์ พระบรมรำชินีนำถ พระ
บรมรำชชนนีพันปีหลวง
- พระบิดำแห่งฝนหลวง
- วันเฉลิมพระชนมพรรษำ
พระบำทสมเด็จพระเจ้ำอยู่หัว
- วันพ่อแห่งชำติ/วันชำติ
- งำนรัฐพิธีและวันสำคัญอื่น ๆ ที่
รัฐบำลกำหนด
- ค่ำวัสดุ (พำนพุ่มเงิน-ทอง/พำน
ดอกไม้/
ธงชำติ/ธงตรำสัญลักษณ์ต่ำง ๆ /ป้ำย/
ธูปเทียนแพร /เครื่องทองน้อย ฯลฯ
(ถัวจ่ำยทุกรำยกำร)
6. การประเมินผล
ตัวบ่งชี้สภำพควำมสำเร็จ
วิธีวัดและประเมินผล
ข้ำรำชกำรครูและบุคลำกร - กำรสังเกต
ทำงกำรศึกษำในสังกัดร่วม
กิจกรรมและงำนรัฐพิธีในวัน
สำคัญต่ำง ๆ
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เครื่องมือที่ใช้วัดและประเมินผล
- แบบสอบถำม
- แบบสังเกต
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7. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
1. บุคลำกรในสังกัดมีควำมตะหนักและเห็นควำมสำคัญของวันสำคัญและงำนรัฐพิธีต่ำงๆ
2. บุคลำกรในสังกัดภูมิใจในควำมเป็นไทย เห็นคุณค่ำภูมิปัญญำไทย นิยมไทยและดำรงควำม
เป็นไทย
**********************
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โครงการ เสริมสร้ำงประสิทธิภำพกำรทำงำนตำมมำตรฐำนสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ
สอดคล้องกับ ยุทธศาสตร์ชาติ ข้อ 6. ด้ำนกำรปรับสมดุลพัฒนำระบบกำรบริหำรจัดกำรภำครัฐ
แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ข้อ 20 กำรบริกำรประชำชนและประสิทธิภำพรัฐ
แผนการปฏิรูปประเทศข้อ
ข้อ 2 ด้ำนกำรบริหำรรำชกำรแผ่นดิน
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ข้อ 6 กำรบริหำรจัดกำรภำครัฐ กำรป้องกันทุจริต
ประพฤติมิชอบและธรรมำภิบำลในสังคมไทย
แผนความมั่นคงแห่งชาติ นโยบำยข้อที่ 9 เสริมสร้ำงควำมมั่นคงของชำติจำกภัยกำรทุจริตคอร์รัปชัน
สนองนโยบาย สพฐ. ที่ ด้ำนประสิทธิภำพ
ตอบแบบรายงานเรื่องใด กำรบริหำรและกำรจัดกำรศึกษำขั้นพื้นฐำนของสำนักงำน
เขตพื้นที่กำรศึกษำ ประจำปีงบประมำณ พ.ศ. 2564
กลุ่มที่รับผิดชอบ
กลุ่มอำนวยกำร
ผู้รับผิดชอบ
1. นำงสำวอำภรณ์ สิงหะสุริยะ 2. นำงอุษำมณี เหล่ำอรรคะ
3. นำงขันทอง พิมพ์แสนศรี
ระยะเวลาที่ดาเนินการ วันที่ 1 ตุลำคม 2563 - 30 กันยำยน 2564
................................................................................................................................................................
1. หลักการและเหตุผล
ส ำนั ก งำนเขตพื้ น ที่ ก ำรศึ ก ษำ เป็ น ส่ ว นรำชกำรที่ มีค วำมส ำคั ญ ยิ่ งในกำรก ำกั บดู แ ลและ
สนับสนุนส่งเสริมกำรจัดกำรศึกษำขั้นพื้นฐำนทั้ งในเชิงปริมำณและคุณภำพ โดยมีเป้ำหมำยหลักอยู่ที่
กำรให้บริกำรทำงกำร ศึกษำแก่ประชำกรวัยเรียนในระดับกำรศึกษำขั้นพื้นฐำนอย่ำงทั่วถึง มีคุณภำพ
และไม่เก็บค่ำใช้จ่ำย ซึ่งเป็นไปตำมบทบัญญัติรัฐธรรมนูญแห่งรำชอำณำจักรไทย และพระรำชบัญญัติ
กำรศึกษำแห่งชำติ พ.ศ.2542
ในปัจจุบัน ในช่วงเวลำกำรปฏิบัติงำนที่ผ่ำนมำ พบว่ำ ควำมหลำกหลำยของบริบทและปัจจัย
กำรทำงำน ทำให้ผลกำรปฏิบัติงำนของสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำแต่ละแห่งมีระดับผลสัมฤทธิ์และ
กำรพัฒนำที่แตกต่ำงกัน และมีแนวโน้มที่จะแตกต่ำงกันมำกยิ่งขึ้นในอนำคต ดังนั้น เพื่อให้สำนักงำนเขต
พื้นที่กำรศึกษำทุกแห่งได้มีกำรพัฒนำอย่ำงเป็นเอกภำพโดยพร้อมเพรียงกันและมีระดับคุณภำพเป็นที่พึง
พอใจ สำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน จึงกำหนดเกณฑ์มำตรฐำนขั้นต่ำสำหรับสำนักงำน
เขตพื้นที่กำรศึกษำขึ้น เพื่อใช้เป็นฐำนแห่งกำรพัฒนำและเป็นเป้ำหมำยเบื้อ งต้น ในกำรปฏิบัติงำน ซึ่ง
คำดว่ำสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำทุกแห่งจะสำมำรถปรับปรุงพัฒนำเข้ำสู่มำตรฐำนได้ครบถ้วนทุกแห่ง
ในระยะเวลำอันรวดเร็ว นำไปสู่กำรยกระดับมำตรฐำนให้สูงขึ้นได้อีกในอนำคตอันใกล้
สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต 26 จึงได้ดำเนินกำรวิ เครำะห์ สังเครำะห์และ
เทียบเคียง สภำพที่พึงประสงค์ในกำรพัฒนำของสำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน และ
กำหนดรำยละเอียดกำรดำเนินงำนตำมบริบทของสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำเพื่อนำไปสู่กำรปฏิบัติจริง
ขึ้น เพื่อเป็นกำรปฏิบัติงำนอย่ำงเป็นรูปธรรมของบุคลำกรในสังกัด ตลอดจนส่งเสริม กำกับ ติดตำม
ตรวจสอบประเมินผลกำรปฏิบั ติงำน กำรพัฒนำส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำและสถำนศึกษำในสั งกั ด
เกี่ยวกับกำรประกันคุณภำพกำรศึกษำ โดยได้จัดโครงกำรกำรดำเนินงำน ตำมมำตรฐำนสำนักงำนเขตพื้นที่
กำรศึกษำขึ้น เพื่อเป็นประโยชน์ในกำรดำเนินงำนให้เกิดผลอย่ำงมีประสิทธิภำพและประสิทธิผล
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2. วัตถุประสงค์
2.1 เพื่อพัฒนำและยกระดับคุณภำพกำรบริหำรจัดกำรของสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ
เขต 26
2.2 ใช้เป็นแนวทำงในกำรติดตำม ประเมินผลกำรดำเนินงำน และพัฒนำสภำพแวดล้อมของสำนักงำน
เขตพื้นที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต 26 ให้เอื้อต่อกำรปฏิบัติงำน สำมำรถให้บริกำรได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ
3. เป้าหมาย
เชิงปริมำณ
3.1.1 ผู้อำนวยกำรสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต 26
จำนวน 1 คน
3.1.2 รองผู้อำนวยกำรสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต 26 จำนวน 3 คน
3.1.3 ผอ.กลุ่มทุกกลุ่ม
จำนวน 10 คน
3.1.4 คณะทำงำนผู้รับผิดชอบตัวชี้วัด
จำนวน 42 คน
เชิงคุณภำพ
3.2.1 สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต 26 มีข้อมูลสำรสนเทศประกอบกำรบริหำร
และกำรจัดกำรศึกษำ
3.2.2 เกิ ด กำรขั บ เคลื่ อ นกำรปฏิ บั ติ ง ำนอย่ ำ งเป็ น กระบวนกำร มี ขั้ น ตอนและระยะเวลำ
ในกำรทำงำนที่ชัดเจนเป็นรูปธรรม
3.2.3 เป็ น แบบอย่ ำ งและบู ร ณำกำรในกำรปฏิ บั ติ ส ำหรั บ สถำนศึ ก ษำในสั ง กั ด โดยใช้ ร ะบบ
กระบวนกำรเป็นตัวเชื่อมโยงเรียนรู้ระหว่ำงกัน
3.2.4 บุ ค ลำกรในสั ง กั ด มีแ นวคิ ด ใหม่ นวั ต กรรมและมี ผ ลงำนที่ เป็ น Best Practice ในกำร
ปฏิบัติงำน
3.2.5 ส่งผลให้สถำนศึกษำมีกำรบริหำรงำนที่มีประสิทธิภำพสูงขึ้นและมีควำมเข้มแข็งขึ้น
4. กิจกรรมและการดาเนินงาน
ที่
กิจกรรม
1

2
3

ศึกษำ วิเครำะห์ แนวทำงกำรบริหำรจัดกำร
สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ กรอบกำร
ติดตำม หลักเกณฑ์และวิธีกำรประเมินผล
รวมถึงภำรกิจอำนำจหน้ำที่ของกลุ่มใน
สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ
แต่งตั้งคณะทำงำนและกำหนดผู้รับผิดชอบใน
แต่ละมำตรฐำนเพื่อดำเนินงำนตำมมำตรฐำน
สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำทั้งระบบ
ดำเนินกำรประชุม (ครั้งที่ 1) เพื่อชี้แจงทำ
ควำมเข้ำใจ ให้กับคณะทำงำนเสริมสร้ำง
ประสิทธิภำพกำรทำงำน ตำมมำตรฐำน
สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ พ.ศ. 2560

ระยะเวลา
ผู้รับผิดชอบ
ดาเนินการ
ตุลำคม 2563 – นำงสำวอำภรณ์ สิงหะสุริยะ
ธันวำคม 2563 นำงอุษำมณี เหล่ำอรรคะ
นำงขันทอง พิมพ์แสนศรี
มกรำคม –
มีนำคม 2564

นำงสำวอำภรณ์ สิงหะสุริยะ
นำงอุษำมณี เหล่ำอรรคะ
นำงขันทอง พิมพ์แสนศรี
เมษำยน 2564 นำงสำวอำภรณ์ สิงหะสุริยะ
นำงอุษำมณี เหล่ำอรรคะ
นำงขันทอง พิมพ์แสนศรี
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ที่

4

5

6

กิจกรรม
ประจำปีงบประมำณ พ.ศ. 2564
(รำยงำนในรอบที่ 1)
รวบรวมข้อมูลเพื่อรำยงำนผลกำรบริหำรจัด
กำรศึกษำของสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ
ตำมมำตรฐำนสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ
ประจำปีงบประมำณ พ.ศ 2563 ผ่ำนระบบ
(e-MES) ในรอบที่ 1
ดำเนินกำรประชุม (ครั้งที่ 2) เพื่อชี้แจงทำ
ควำมเข้ำใจ ให้กับคณะทำงำนเสริมสร้ำง
ประสิทธิภำพกำรทำงำนตำมมำตรฐำน
สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ พ.ศ. 2560
ประจำปีงบประมำณ พ.ศ. 2563
(รำยงำนรอบที่ 2)
รวบรวมข้อมูลเพื่อรำยงำนผลกำรบริหำรจัด
กำรศึกษำของสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ
ตำมมำตรฐำนสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ
ประจำปีงบประมำณ พ.ศ. 2563 ผ่ำนระบบ
(e-MES) และตำมแบบฟอร์มที่สำนักติดตำม
และประเมินผลกำรจัดกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน
กำหนด ในรอบที่ 2

ระยะเวลา
ดาเนินการ

ผู้รับผิดชอบ

พฤษภำคม – นำงสำวอำภรณ์ สิงหะสุริยะ
กรกฎำคม 2564 นำงอุษำมณี เหล่ำอรรคะ
นำงขันทอง พิมพ์แสนศรี
สิงหำคม 2564 นำงสำวอำภรณ์ สิงหะสุริยะ
นำงอุษำมณี เหล่ำอรรคะ
นำงขันทอง พิมพ์แสนศรี

สิงหำคม –
นำงสำวอำภรณ์ สิงหะสุริยะ
กันยำยน 2564 นำงอุษำมณี เหล่ำอรรคะ
นำงขันทอง พิมพ์แสนศรี

5. งบประมาณ
งบประมำณที่ได้รับจัดสรรจำกสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต 26 จำนวน 25,000 บำท
รำยละเอียดประกอบกำรใช้จ่ำย ดังนี้
ที่
รายการ
งบประมาณ
จาแนกตามรายจ่าย
ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย
ค่าวัสดุ
1. ค่ำเบี้ยเลี้ยง (6 คน x 240 บำท x 5
7,200
7,200
วัน)
2. ประชุมคณะทำงำนมำตรฐำนเขต
6,720
พื้นที่กำรศึกษำ
(ครั้งที่ 1)
2.1 ค่ำอำหำรกลำงวัน
(42 คน x 100 บำท x 1 มื้อ)
4,200
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ที่

รายการ

งบประมาณ

2.2 ค่ำอำหำรว่ำงและเครื่องดื่ม (42
คน x 30 บำท x 2 มื้อ)
3. ประชุมคณะทำงำนมำตรฐำนเขต
พื้นที่กำรศึกษำ (ครั้งที่ 2)
3.1 ค่ำอำหำรกลำงวัน (42 คน x
100 บำท x 1 มื้อ)
3.2 ค่ำอำหำรว่ำงและเครื่องดื่ม
(42 คนx30 บำทx2 มื้อ)
4. ค่ำวัสดุ
รวมงบประมาณทั้งสิ้น

จาแนกตามรายจ่าย
ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย
ค่าวัสดุ
2,520

6,720

4,200
2,520

4,360
25,000

7,200

13,440

4,360
4,360

6. แผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณ ดาเนินการ 25,000 บาท
แผนการปฏิบัติงาน
(กิจกรรม)
1. ศึกษำ วิเครำะห์ แนว
ทำงกำรบริหำรจัดกำร
สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ
กรอบกำรติดตำม หลักเกณฑ์
และวิธีกำรประเมินผล รวมถึง
ภำรกิจอำนำจหน้ำที่ของกลุ่มใน
สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ
2. แต่งตั้งคณะทำงำนและ
กำหนดผู้รับผิดชอบในแต่ละ
มำตรฐำนเพื่อดำเนินงำนตำม
มำตรฐำนสำนักงำนเขตพื้นที่
กำรศึกษำทั้งระบบ

แผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณ
ไตรมาสที่ ไตรมาส ไตรมาส ไตรมาส
1/2564
ที่
ที่
ที่
2/2564 3/2564 4/2564

รวม

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-
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แผนการปฏิบัติงาน
(กิจกรรม)
3. ดำเนินกำรประชุม
(ครั้งที่ 1) เพื่อชี้แจงทำควำม
เข้ำใจ ให้กับคณะทำงำน
เสริมสร้ำงประสิทธิภำพกำร
ทำงำนตำมมำตรฐำนสำนักงำน
เขตพื้นที่กำรศึกษำ พ.ศ. 2560
ประจำปีงบประมำณ พ.ศ.
2564(รำยงำนในรอบที่ 1)
4. รวบรวมข้อมูลเพื่อรำยงำน
ผลกำรบริหำรจัดกำรศึกษำของ
สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ
ตำมมำตรฐำนสำนักงำนเขต
พื้นที่กำรศึกษำ ประจำปี
งบประมำณ พ.ศ 2563 ผ่ำน
ระบบ (e-MES) ในรอบที่ 1
5. ดำเนินกำรประชุม(ครั้งที่ 2)
เพื่อชี้แจงทำควำมเข้ำใจ
ให้กับคณะทำงำนเสริมสร้ำง
ประสิทธิภำพกำรทำงำน
ตำมมำตรฐำนสำนักงำนเขต
พื้นที่กำรศึกษำ พ.ศ. 2560
ประจำปีงบประมำณ พ.ศ.
2563 (รำยงำนรอบที่ 2)
6. รวบรวมข้อมูลเพื่อรำยงำน
ผลกำรบริหำรจัดกำรศึกษำของ
สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ
ตำมมำตรฐำนสำนักงำนเขต
พื้นที่กำรศึกษำ ประจำปี
งบประมำณ พ.ศ. 2563 ผ่ำน
ระบบ (e-MES) และตำม
แบบฟอร์มที่สำนักติดตำมและ
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แผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณ
ไตรมาสที่ ไตรมาส ไตรมาส ไตรมาส
1/2564
ที่
ที่
ที่
2/2564 3/2564 4/2564

รวม

-

-

6,720

-

6,720

-

-

-

-

-

-

-

-

6,270

6,270

-

-

-

11,560

11,560
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แผนการปฏิบัติงาน
(กิจกรรม)
ประเมินผลกำรจัดกำรศึกษำขั้น
พื้นฐำนกำหนด ในรอบที่ 2
รวม

แผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณ
ไตรมาสที่ ไตรมาส ไตรมาส ไตรมาส
1/2564
ที่
ที่
ที่
2/2564 3/2564 4/2564
-

-

6,720

18,280

รวม

25,000

7 กลุ่มเป้าหมายผู้ได้รับผลประโยชน์
7.1 สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต 26 มีข้อมูลสำรสนเทศประกอบกำรบริหำรและ
กำรจัดกำรศึกษำ
7.2 เป็นแบบอย่ำงและบูรณำกำรในกำรปฏิบัติสำหรับสถำนศึกษำในสังกัดโดยใช้ระบบกระบวนกำร
เป็นตัวเชื่อมโยงเรียนรู้ระหว่ำงกัน
7.4 บุคลำกรในสังกัดสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต 26 มีแนวคิดใหม่ นวัตกรรมและ
มีผลงำนที่เป็น Best Practice ในกำรปฏิบัติงำน
7.5 ส่งผลให้สถำนศึกษำมีกำรบริหำรงำนที่มีประสิทธิภำพสูงขึ้นและมีควำมเข้มแข็งขึ้น
8. การประเมินผล
เครื่องมือที่ใช้วัดและ
ตัวบ่งชี้สภาพความสาเร็จ
วิธีวัดและประเมินผล
ประเมินผล
ร้อยละ80 ควำมพึงพอใจของ 1. ประเมินตำมมำตรฐำนทั้ง 3 1. หลักเกณฑ์และวิธีกำร
บุคลำกรและผู้รับบริกำรที่มีต่อ
มำตรฐำนของ สพฐ.
ประเมินตำมมำตรฐำน
สภำพแวดล้อมของสำนักงำนเขต 2. ประเมินควำมพึงพอใจของ สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ
พื้นที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต
บุคลำกร
ประจำปีงบประมำณ พ.ศ.
26
3. สังเกตกำรเข้ำร่วมกิจกรรม 2564 ของ สพฐ.
กำรปฏิบัติกิจกรรม
2. แบบประเมินควำม
พึงพอใจ
9. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
9.1 สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต 26 ได้ข้อมูลและสำรสนเทศประกอบกำรบริหำร
และกำรจัดกำรศึกษำ
9.2 กำรบริหำรและกำรจัดกำรศึกษำของสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ เป็นไปอย่ำงมีประสิทธิภำพ
และอยู่ในระดับที่น่ำพึงพอใจ
9.3 มีกำรขับเคลื่อนนโยบำยไปสู่กำรปฏิบัติอย่ำงเป็นระบบ และเกิดผลสำเร็จเป็นรูปธรรม
9.4 เกิดกำรบูรณำกำรและควำมเชื่อมโยงในกำรพัฒนำงำนไปสู่สถำนศึกษำอย่ำงเป็นระบบและเป็น
รูปธรรม
9.5 ประสิทธิภำพในกำรบริหำรจัดกำรศึกษำของสถำนศึกษำสูงขึ้น
************************
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โครงการ กำรประชุมผู้บริหำรสถำนศึกษำสังกัดสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต 26
สอดคล้องกับ ยุทธศาสตร์ชาติ ข้อ 6. ด้ำนกำรปรับสมดุลพัฒนำระบบกำรบริหำรจัดกำรภำครัฐ
แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ข้อ 20 กำรบริกำรประชำชนและประสิทธิภำพรัฐ
แผนการปฏิรูปประเทศข้อ ข้อ 2 ด้ำนกำรบริหำรรำชกำรแผ่นดิน
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ข้อ 6 กำรบริหำรจัดกำรภำครัฐ กำรป้องกันทุจริตประพฤติ
มิชอบและธรรมำภิบำลในสังคมไทย
แผนความมั่นคงแห่งชาติ นโยบำยข้อที่ 9 เสริมสร้ำงควำมมั่นคงของชำติจำกภัยกำรทุจริตคอร์รัปชัน
สนองนโยบาย สพฐ. ที่ ด้ำนประสิทธิภำพ
กลุ่มที่รับผิดชอบ
กลุ่มอำนวยกำร
ผู้รับผิดชอบ
1. นำงสำวอำภรณ์ สิงหะสุริยะ 2. นำงขันทอง พิมพ์แสนศรี
ระยะเวลาที่ดาเนินการ วันที่ 1 ตุลำคม 2563 - 30 กันยำยน 2564
........................................................................................................................... .....................................
1. หลักการและเหตุผล
ด้วย สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต 26 ได้จัดประชุมผู้บริหำรสถำนศึกษำสังกัด
สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต 26 เพื่อสร้ำงควำมเข้ำใจในระบบกำรทำงำนที่ดีและ
คล่องตัว ทันต่อเหตุกำรณ์ เนื่องจำกนโยบำยรัฐบำลที่เกี่ยวข้องกับกำรศึกษำมีกำรเปลี่ยนแปลงอยู่เสมอ
ดังนั้ น ผู้ บ ริ ห ำรสถำนศึกษำจะต้องมีควำมรู้ ควำมเข้ำใจ ทันต่อนโยบำยที่มีกำรเปลี่ ยนแปลง เพื่อ
ดำเนินงำนเป็นไปตำมนโยบำยและกฎระเบียบในกำรปฏิบัติด้วยควำมถูกต้อง ครบถ้วน เพื่อให้เกิด
ประสิทธิภำพและประสิทธิผลในกำรบริหำรจัดกำร
2. วัตถุประสงค์
2.1 เพื่อให้ผู้อำนวยกำรสถำนศึกษำ มีควำมรู้ควำมเข้ำใจ ควำมสำมำรถและประสบกำรณ์ใหม่ ๆ ในกำร
บริหำรจัดกำรศึกษำในยุคปฏิรูปกำรศึกษำให้ทันกับกำรเปลี่ยนแปลงในปัจจุบัน และสำมำรถเป็นผู้นำที่ดี
2.2 สถำนศึกษำได้รับข้อมูลข่ำวสำร กำรดำเนินงำนเพื่อนำไปสู่กำรปฏิบัติที่ถูกต้อง
3. เป้าหมาย
เชิงปริมำณ
3.1.1 ผู้อำนวยกำรสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต 26
จำนวน 1 คน
3.1.2 รองผู้อำนวยกำรสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต 26 จำนวน 3 คน
3.1.3 ผู้บริหำรสถำนศึกษำ
จำนวน 35 คน
3.1.4 ผอ.กลุ่มทุกกลุ่ม
จำนวน 10 คน
3.1.5 เจ้ำหน้ำที่ในสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต 26
จำนวน 6 คน
เชิงคุณภำพ
3.2.1 ผู้บริหำรสถำนศึกษำในสังกัดสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต 26 มีควำมรู้
ควำมเข้ำใจในกำรปฏิบัติงำนที่ได้ดียิ่งขึ้น
3.2.2 ผู้บริหำรสถำนศึกษำในสังกัดสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต 26 ได้รับ
ทรำบข้อมูล ข่ำวสำร ควำมเคลื่อนไหวของทำงรำชกำรได้อย่ำงรวดเร็ว
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4. กิจกรรมและการดาเนินงาน
ที่
กิจกรรม
1.

วิเครำะห์ภำรกิจของสำนักงำนเขตพื้นที่
กำรศึกษำ กำหนดแผนกำรประชุม แจ้งให้
กลุ่มงำนภำยในสำนักงำนเขตพื้นที่
กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต 26 และ
สถำนศึกษำในสังกัดทรำบ
2.
ประสำนกับกลุ่มงำนภำยในสำนักงำน
เขตพื้นที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต 26
รวบรวมเรื่องที่จะนำเสนอในที่ประชุมเพื่อ
จัดทำเอกสำรวำระกำรประชุม
3. ดำเนินกำรแจ้งผู้เกี่ยวข้องเข้ำร่วมประชุม

ระยะเวลา
ผู้รับผิดชอบ
ดาเนินการ
ตุลำคม 2563 – 30 1. นำงสำวอำภรณ์ สิงหะสุริยะ
กันยำยน 2564 2. นำงขันทอง พิมพ์แสนศรี

ตุลำคม 2563 – 30 1. นำงสำวอำภรณ์ สิงหะสุริยะ
กันยำยน 2564 2. นำงขันทอง พิมพ์แสนศรี

ตุลำคม 2563 – 30
กันยำยน 2564
4. ประสำนกำรจัดสถำนที่ประชุม กำรเตรียม ตุลำคม 2563 – 30
สื่อ อุปกรณ์ สำหรับใช้ในกำรประชุม พร้อม
กันยำยน 2564
ทั้งจัดเตรียมอำหำรว่ำงและเครื่องดื่ม
สำหรับรับรองผู้มำประชุมและกำร
เตรียมกำรอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
5.
บันทึกกำรประชุมและจัดทำรำยงำนกำร ตุลำคม 2563 – 30
ประชุม แจ้งให้ผู้เกี่ยวข้องทรำบผลกำร
กันยำยน 2564
ประชุมและดำเนินกำรตำมมติที่ประชุม
6.
ประสำน ติดตำมรวบรวมผลกำร
ตุลำคม 2563 – 30
ปฏิบัติงำนตำมมติที่ประชุม เพื่อเสนอ
กันยำยน 2564
ผู้อำนวยกำรสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ
มัธยมศึกษำเขต 26 และผู้เกี่ยวข้องทรำบ

1. นำงสำวอำภรณ์ สิงหะสุริยะ
2. นำงขันทอง พิมพ์แสนศรี
1. นำงสำวอำภรณ์ สิงหะสุริยะ
2. นำงขันทอง พิมพ์แสนศรี

1. นำงสำวอำภรณ์ สิงหะสุริยะ
2. นำงขันทอง พิมพ์แสนศรี
1. นำงสำวอำภรณ์ สิงหะสุริยะ
2. นำงขันทอง พิมพ์แสนศรี

5. งบประมาณ
งบประมำณที่ได้รับจัดสรรจำกสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต 26 จำนวน 25,000 บำท
รำยละเอียดประกอบกำรใช้จ่ำย ดังนี้
จาแนกตามรายจ่าย
ที่
รายการ
งบประมาณ
ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย
ค่าวัสดุ
1. ค่ำอำหำรกลำงวัน (100
22,000
22,000
บำท x 55 คน x 4 เดือน)
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ที่

รายการ

งบประมาณ

2.

ค่ำอำหำรว่ำงและ
เครื่องดื่ม (30 บำท x 2
มื้อ x 55 คน x 12 เดือน)
ค่ำพำหนะ จำนวน 2 คัน
x 1,000 บำท x 3 เดือน
ค่ำวัสดุ
รวมงบประมาณทั้งสิ้น

39,600

3.
4.

จาแนกตามรายจ่าย
ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย
ค่าวัสดุ
39,600
-

6,000

-

6,000

-

5,400
73,000

-

67,600

5,400
5,400

6. แผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณที่ดาเนินการ 73,000 บาท
แผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณ
แผนการปฏิบัติงาน
ไตรมาส ไตรมาส
ไตรมาส ไตรมาส
(กิจกรรม)
1/2564 2/2564
3/2564 4/2564
1. วิเครำะห์ภำรกิจของ
สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ
กำหนดแผนกำรประชุม แจ้งให้
กลุ่มงำนภำยในสำนักงำนเขต
พื้นที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต
26 และสถำนศึกษำในสังกัด
ทรำบ
2. ประสำนกับกลุ่มงำนภำยใน
สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ
มัธยมศึกษำ เขต 26 รวบรวม
1,350
1,350
1,350
1,350
เรื่องที่จะนำเสนอในที่ประชุม
เพื่อจัดทำเอกสำรวำระกำร
ประชุม
3. ดำเนินกำรแจ้งผู้เกี่ยวข้อง
เข้ำร่วมประชุม
4. ประสำนกำรจัดสถำนที่
ประชุม กำรเตรียมสื่อ อุปกรณ์
สำหรับใช้ในกำรประชุม พร้อม 16,900
16,900
16,900
16,900
ทั้งจัดเตรียมอำหำรว่ำงและ
เครื่องดื่ม สำหรับรับรองผู้มำ

300
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รวม

-

1,350

-

16,900
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แผนการปฏิบัติงาน
(กิจกรรม)

แผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณ
ไตรมาส ไตรมาส
ไตรมาส ไตรมาส
1/2564 2/2564
3/2564 4/2564

รวม

ประชุมและกำรเตรียมกำรอื่นๆ
ที่เกี่ยวข้อง
5. บันทึกกำรประชุมและจัดทำ
รำยงำนกำรประชุม แจ้งให้
ผู้เกี่ยวข้องทรำบผลกำรประชุม
และดำเนินกำรตำมมติที่ประชุม
6. ประสำน ติดตำมรวบรวมผล
กำรปฏิบัติงำนตำมมติที่ประชุม
เพื่อเสนอผู้อำนวยกำรสำนักงำน
เขตพื้นที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ
เขต 26 และผู้เกี่ยวข้องทรำบ
รวม
18,250 18,250
18,250 18,250
73,000
7 กลุ่มเป้าหมายผู้ได้รับผลประโยชน์
7.1 ผู้บริหำรสถำนศึกษำ ข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรในสังกัดสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ
มัธยมศึกษำ เขต 26
7.2 นักเรียนได้รับโอกำสในกำรรับรู้ข้อมูลข่ำวสำรต่ำง ๆ ได้แสดงออกถึงควำมรู้ควำมสำมำรถผ่ำนเวที
ต่ำง ๆ ที่สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต 26 แจ้งให้ทรำบ ในกำรประชุมทุกเดือน
8. การประเมินผล
เครื่องมือที่ใช้วัดและ
ตัวบ่งชี้สภาพความสาเร็จ
วิธีวัดและประเมินผล
ประเมินผล
ร้อยละ 100 ผู้อำนวยกำร
1. สังเกตพฤติกรรมขณะเข้ำ
1. แบบประเมิน
โรงเรียนมีควำมสนใจเข้ำใจใน
ประชุม
2. แบบสอบถำม
ระเบียบ และระบบกำรทำงำนที่ดี 2. กำรอภิปรำย ซักถำมและ
สอบถำม
สำมำรถนำไปปฏิบัติงำนได้
ถูกต้อง
9. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
9.1 ผู้บริหำรสถำนศึกษำในสังกัดสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต 26 ได้รับทรำบ
ข้อมูลข่ำวสำรอย่ำงทั่วถึง
9.2 ผู้บริหำรสถำนศึกษำในสังกัดสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต 26 มีควำมเข้ำใจใน
กำรปฏิบัติอย่ำงถูกต้อง
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9.3 ผู้บริหำรสถำนศึกษำในสังกัดสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต 26 ได้รับทรำบ
กระบวนกำรพัฒนำทำงวิชำชีพครู และสร้ำงควำมเข้ำใจ ควำมร่วมมืออันดี
9.4 ผู้บริหำรสถำนศึกษำสำมำรถสนองนโยบำยสำคัญ เร่งด่วน ของรัฐบำลได้เป็นอย่ำงดี
**********************

302
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งาน/โครงการ
เพิ่มประสิทธิภำพเครือข่ำยประชำสัมพันธ์
ยุทธศาสตร์ชาติ
ข้อ 3 ด้ำนกำรพัฒนำและเสริมสร้ำงศักยภำพทรัพยำกรมนุษย์
แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ กำรพัฒนำระบบบริหำรงำนภำครัฐ
แผนการปฏิรูปประเทศ
ข้อ 8 แผนปฏิรูปด้ำนสื่อสำรมวลชนเทคโนโลยีสำรสนเทศ
สนองนโยบาย สพฐ.
ด้ำนประสิทธิภำพ
กลุ่มที่รับผิดชอบ
กลุ่มอำนวยกำร
ผู้รับผิดชอบ
1. นำงขันทอง พิมพ์แสนศรี ผู้อำนวยกำรกลุ่มอำนวยกำร
2. นำงสำวอำภรณ์ สิงห์สุธรรม นักประชำสัมพันธ์ชำนำญกำร
ระยะเวลาที่ดาเนินการ ตุลำคม 2563 – กันยำยน 2564
................................................................................................................................................................
1. หลักการและเหตุผล
ในปัจจุบัน กำรประชำสัมพันธ์มีควำมสำคัญ และมีควำมจำเป็นอย่ำงยิ่งสำหรับหน่วยงำน องค์กร
และสถำบันในสังคม เพรำะกำรประชำสัมพันธ์เป็นงำนเชิงสร้ำงสรรค์ที่ก่อให้เกิดควำมรู้ ควำมเข้ำใจแก่
ประชำชน ด้วยกำรสร้ำงสัมพันธภำพอันดี และกำรพัฒนำส่งเสริมควำมเข้ำใจที่ถูกต้องร่วมกัน เพื่อให้เกิด
ทัศนคติที่ดี กำรประชำสั มพันธ์เป็ นกระบวนกำรสื่ อสำรสองทำงที่ ทำให้ ประชำชนเข้ำใจ ยอมรับ และ
สนับสนุน ช่วยสร้ำงภำพพจน์ที่ดีของหน่วยงำน ขจัดปัญหำข่ำวลือ และควำมเข้ำใจผิดโดยกำรเผยแพร่
ข่ำวสำรข้อมูล ที่เป็นจริง เชื่อถือได้ และมีแหล่งอ้ำงอิงรับรอง
งำนประชำสัมพันธ์ จึงมีหน้ำที่หลักในกำรเผยแพร่ประชำสัมพันธ์ ภำพลักษณ์ ผลงำน นวัตกรรม
ผลสำเร็จ ของสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต 26 ครู นักเรียน องค์กร สู่สำธำรณชน ซึ่งวิธีกำร
ที่ส ำคัญวิธีหนึ่ งในกำรประชำสั มพันธ์เพื่อให้ ครอบคลุ มครบถ้วน และบรรลุ วัตถุประสงค์ คือ กำรสร้ำง
เครือข่ำยประชำสัมพันธ์ ในกำรเผยแพร่ประชำสัมพันธ์ผ่ำนสื่อต่ำงๆ เช่น หนังสือพิมพ์ วิทยุ โทรทัศน์
เว็ บไซต์ http://www.ses26.go.th เฟสบุ๊ คส ำนั กงำน และกลุ่ มไลน์ ต่ ำงๆ เป็ นช่ องทำงที่ ให้ เครื อข่ ำย
ประชำสัมพันธ์ส่งผลงำน ผลสำเร็จ นวัตกรรม ภำพกิจกรรม ของโรงเรียน ครูและนักเรียนสู่สำธำรณชน ซึ่ง
จ ำเป็ นต้องอำศัยรู ปแบบกำรประชำสั มพั นธ์เชิงรุ กทั้งองค์ กรภำยในและองค์ กรภำยนอก แต่เนื่องจำก
บุคลำกรในกำรดำเนินงำนด้ำนกำรประชำสัมพันธ์มีน้อย ทำให้กำรเผยแพร่ประชำสัมพันธ์ข่ำวสำรมีจำนวน
ไม่มำกจึงจำเป็นต้องพัฒนำระบบงำนประชำสัมพันธ์ โดยกำรสร้ำงเครือข่ำยประชำสัมพันธ์ เพื่อเพิ่มประสิทธิ
ภำพของงำนด้ำนประชำสัมพันธ์สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต 26
2. วัตถุประสงค์
2.1 เพื่อให้บุคลำกรผู้ปฏิบัติงำนด้ำนกำรประชำสัมพันธ์ ได้รับรู้และเข้ำใจทิศทำงนโยบำย
และกำรเปลี่ยนแปลงด้ำนกำรประชำสัมพันธ์ของสำนักงำนเขตพื้นที่ก ำรศึกษำ และสถำนศึกษำใน
สังกัด
2.2 เพื่อกำรพัฒนำศักยภำพบุคลำกรผู้ปฏิบัติงำนด้ำนกำรประชำสัมพันธ์ ในกำรเป็นนัก
ประชำสัมพันธ์มืออำชีพ ทุกคนสำมำรถเขียนข่ำวได้ด้วยตนเอง นำเสนอได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ
2.3 เพื่อให้เครือข่ำยประชำสัมพันธ์สำมำรถเผยแพร่ประชำสัมพันธ์ ผลงำน นวัตกรรม
ผลสำเร็จกิจกรรมของโรงเรียน ครูและนักเรียนสู่สำธำรณชน
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3. เป้าหมาย
3.1 เชิงปริมำณ
3.1.1 จำนวนบุคลำกรผู้ปฏิบัติงำนด้ำนกำรประชำสัมพันธ์ในสังกัด สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ
มัธยมศึกษำ เขต 26 และเครื อข่ำย จำนวน 80 คน สำมำรถเขียนข่ำวได้ด้วยตนเอง นำเสนอได้อย่ำงมี
ประสิทธิภำพ
3.1.2 อัตรำกำรเพิ่มขึ้นของข้อมูล ข่ำวสำร และผลงำนในรูปแบบต่ำงๆ เฉลี่ยเครือข่ำยละ 1 ข่ำว/
สัปดำห์
3.2 เชิงคุณภำพ
3.2.1 บุค ลำกรผู้ป ฏิบัติงำนด้ำ นกำรประชำสัม พัน ธ์ใ นสัง กัด สำนัก งำนเขตพื้น ที่ก ำรศึกษำ
มัธ ยมศึก ษำ เขต 26 และเครือ ข่ำ ย ทุก คนสำมำรถเขีย นข่ำ วได้ด้ว ยตนเอง น ำเสนอได้อ ย่ำ งมี
ประสิทธิภำพ
3.2.2 มีผ ลงำน นวัต กรรม ผลสำเร็จ กิจ กรรม ของโรงเรีย น ครู และนัก เรียนได้เ ผยแพร่สู่
สำธำรณชนอย่ำงสม่ำเสมอ
4. กิจกรรมและการดาเนินงาน
กิจกรรม
1.จัดอบรมให้ควำมรู้เกีย่ วกับ
กำรเขียนข่ำวกำรส่งผลงำน
นวัตกรรม ผลสำเร็จ และกำร
ประชำสัมพันธ์กิจกรรมของครู
นักเรียนผ่ำนเว็บไซต์
2.จัดทำจดหมำยข่ำว สื่อ
ประชำสัมพันธ์ เพื่อเผยแพร่
ข้อมูล ข่ำวสำรควำม
เคลื่อนไหวของหน่วยงำน และ
เครือข่ำยในสังกัด สพม.26

ที่

1.
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5. งบประมาณ
งบประมำณที่ได้รับจัดสรร จำนวน 10,000 บำท (หนึ่งหมื่นบำทถ้วน) รำยละเอียด ดังนี้
รายการ

งบประมาณ

อบรมปฏิบัติกำรเครือข่ำยประชำสัมพันธ์
1.1 ค่ำตอบแทนวิทยำกร
(3 ชม. X600 บำท X 1 คน)
1.2 ค่ำอำหำรว่ำงและเครื่องดื่ม
(จำนวน 80 คน X1 มื้อ X มื้อละ 30 บำท)
1.3 ค่ำที่พัก

10,000
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จาแนกตามรายจ่าย
ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ

1,800
2,400
800
1,200
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ต่อ
ที่

รายการ
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1.4 ค่ำพำหนะ (เดินทำง ไป-กลับ)
1.5 ค่ำเอกสำรและวัสดุอุปกรณ์สิ้นเปลือง
รวมทั้งสิ้น

จาแนกตามรายจ่าย
ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ

3,800

10,000

6,200

3,800

หมำยเหตุ เงินงบประมำณสำมำรถถัวจ่ำยได้ทุกรำยกำร
6. แผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณ ที่ดาเนินการ 10,000 บาท
แผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณ
แผนการปฏิบัติงาน
ไตรมาสที่
ไตรมาสที่ ไตรมาสที่ ไตรมาสที่
(กิจกรรม)
1/2564
2/2564
3/2564
4/2564
1. อบรมปฏิ บั ติ ก ำรเครื อ ข่ ำ ย
10,000
ประชำสัมพันธ์

รวม

10,000
รวม
7 กลุ่มเป้าหมายผู้ได้รับผลประโยชน์
บุคลำกรผู้ปฏิบัติงำนด้ำนกำรประชำสัมพันธ์ ข้อมูล ข่ำวสำรของสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ
มัธยมศึกษำ เขต 26 และเครือข่ำยโรงเรียนในสังกัด
8. การประเมินผล
ตัวบ่งชี้สภำพควำมสำเร็จ
1. ผู้เข้ำชมเว็บไซต์
2. อัตรำกำรเพิ่มขึ้นของข้อมูล
ข่ำวสำร และผลงำนในรูปแบบต่ำงๆ
เฉลี่ยเครือข่ำยละ 1 ข่ำว/สัปดำห์

วิธีวัดและประเมินผล
จำนวนผู้เข้ำชมเว็บไซต์
กำรตรวจนับ

เครื่องมือที่ใช้วัดและ
ประเมินผล
สถิติกำรใช้งำนหน้ำเว็บไซต์
จำนวนข้อมูล ข่ำวสำร และ
ผลงำนที่ได้ประชำสัมพันธ์ใน
รูปแบบต่ำงๆ

9. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
9.1 บุคลำกรผู้ปฏิบัติงำนด้ำนกำรประชำสัมพันธ์ เป็นนักประชำสัมพันธ์มืออำชีพ ทุกคนสำมำรถ
เขียนข่ำวได้ด้วยตนเอง นำเสนอได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ
9.2 บุคลำกรผู้ปฏิบัติงำนด้ำนกำรประชำสัมพันธ์ สำมำรถเผยแพร่ประชำสัมพันธ์ ผลงำน
นวัตกรรม ผลสำเร็จกิจกรรมของโรงเรียน ครูและนักเรียนสู่สำธำรณชน
**********************
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โครงการ

กำรประชุมปฏิบัติกำรกำรประเมินส่วนรำชกำรตำมมำตรกำรปรับปรุง
ประสิทธิภำพในกำรปฏิบัติรำชกำร ประจำปีงบประมำณ พ.ศ. 2564 เพื่อ
ยกระดับกำรบริหำรจัดกำรเขตพื้นที่กำรศึกษำให้มีประสิทธิภำพยิ่งขึ้นและยั่งยืน
สอดคล้องกับ ยุทธศาสตร์ชาติข้อ 6 ด้ำนกำรปรับสมดุลและพัฒนำระบบบริหำรจัดกำรภำครัฐ
แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ข้อ 20 กำรบริกำรประชำชน และกำรพัฒนำประสิทธิภำพภำครัฐ
แผนการปฏิรูปประเทศข้อ 2 ด้ำนกำรบริหำรำชกำรแผ่นดิน
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ข้อ 6 กำรบริหำรจัดกำรในภำครัฐและกำรป้องกันกำร
ทุจริตประพฤติมิชอบและธรรมำภิบำลในสังคมไทย
แผนความมั่นคงแห่งชาติ นโยบายข้อที่ 9 กำรเสริมสร้ำงควำมมั่นคงของชำติจำกภัยทุจริตคอรัปชั่น
สนองนโยบาย สพฐ. ที่ 6 ด้ำนประสิทธิภำพ
กลุ่มที่รับผิดชอบ
กลุ่มอำนวยกำร
ผู้รับผิดชอบ
นำงขันทอง พิมพ์แสนศรี นำงสำวอำภรณ์ สิงหะสุริยะ นำงอุษำมณี เหล่ำอรรคะ
ระยะเวลาดาเนินการ 1 ตุลำคม 2563 – 30 กันยำยน 2564
................................................................................................................................................................
1.หลักการและเหตุผล
กำรปฏิบัติรำชกำรตำมมำตรกำรปรับปรุงประสิทธิภำพในกำรปฏิบัติรำชกำรประจำปีของส่วน
รำชกำร เป็นกำรดำเนินกำรตำมกรอบแนวทำง พระรำชกฤษฎีกำว่ำด้วยหลักเกณฑ์ และวิธีกำรบริหำร
กิจกำรบ้ำนเมืองที่ดีพ.ศ. 2546 หมวด 8 กำรประเมินผลกำรปฏิบัติรำชกำร กำหนดให้ส่วนรำชกำร
ดำเนินกำรประเมินผลกำรปฏิบัติรำชกำรของส่วนรำชกำรเกี่ยวกับผลสัมฤทธิ์ของภำรกิจ คุณภำพกำร
ให้บริกำร ควำมพึงพอใจของประชำชนผู้รับบริกำร ควำมคุ้มค่ำในภำรกิจและอำจจัดให้มีกำรประเมินผล
ภำพรวมของผู้บังคับบัญชำแต่ละระดับหรือหน่วยงำนในส่วนรำชกำร โดยส่วนรำชกำรที่ให้บริกำรมี
คุณภำพเป็นไปตำมเป้ำหมำยที่กำหนด สำมำรถเพิ่มผลงำนโดยไม่เป็นกำรเพิ่มค่ำใช้จ่ำย หรือสำมำรถ
ดำเนินกำรตำมแผน ลดค่ำใช้จ่ำยต่อหน่วยได้ตำมหลักเกณฑ์ที่กำหนด และเพื่ อให้หน่วยงำนนำแนว
ทำงกำรพัฒนำคุณภำพกำรบริหำรจัดกำรภำครัฐเป็นองค์กรมำตรฐำน
เพื่อให้กำรขับเคลื่อนกำรดำเนินงำนตำมมำตรกำรปรับปรุงประสิทธิภำพในกำรปฏิบัติรำชกำร
และกำรปฏิบัติงำนตำมกรอบเกณฑ์ แนวทำงกำรปฏิบัติรำชกำรตำมแผนปฏิบัติรำชกำร กำรรำยงำนผล
กำรดำเนินกำร ตำมตัวชี้วัด บรรลุเป้ำหมำยของตัวชี้วัดได้อย่ำงมีประสิทธิภำพและบังเกิดประสิทธิภำพ
ผลคุ้มค่ำของกลุ่มพัฒนำระบบบริหำร สำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำนสำนักงำนเขตพื้นที่
กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต 26 ได้ดำเนินกำรขับเคลื่อนอย่ำงต่อเนื่องพร้อมทั้งจัดทำโครงกำรรองรับ เพื่อ
ดำเนินกำรต่อไปทุกปี
2. วัตถุประสงค์
2.1 เพื่อให้กำรดำเนินกำรตำมมำตรกำรปรับปรุงประสิทธิภำพในกำรปฏิบัติรำชกำรระดับเขต
พื้ น ที่ ก ำรศึ ก ษำ สถำนศึ ก ษำบรรลุ เ ป้ ำ หมำยตำมตั ว ชี้ วั ด ตำมกรอบกำรประเมิ น ของส ำนั ก งำน
คณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน
2.2 เพื่อสร้ำงควำมเข้ำใจในกำรดำเนินงำนตำมมำตรกำรปรับปรุงประสิทธิภำพในกำรปฏิบัติ
รำชกำรผู้บริหำรในสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ ผู้บริหำรโรงเรียน ข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำร
ศึกษำให้มีควำมตระหนักในภำรกิจที่จะต้องดำเนินกำรให้บรรลุเป้ำหมำย
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2.3 เพื่อนำแนวทำงในกำรพัฒนำคุณภำพกำรบริหำรจัดกำรภำครัฐมำใช้ในกำรพัฒนำองค์กร
และขยำยผลสู่สถำนศึกษำในสังกัด
2.4 เพื่อให้กำรจัดทำรำยงำนและข้อมูลกำรตรวจติดตำมตัวชี้วัดกำรดำเนินกำรตำมมำตรกำร
ปรับปรุงประสิทธิภำพในกำรปฏิบัติรำชกำรเป็นไปตำมผลกำรดำเนินงำนแต่ละตัวชี้วัดที่ได้กำหนดไว้
2.5 เพื่ อ พั ฒ นำองค์ ก รเป็ น องค์ ก รมำตรฐำนส ำนั ก งำนเขตพื้ น ที่ ก ำรศึ ก ษำมั ธ ยมศึ ก ษำ
ตำมสำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำนกำหนด
3. เป้าหมาย
3.1 เป้าหมายเชิงปริมาณ
- ผู้บริหำร ข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำในสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ
เขต 26 จำนวน 35 คน
3.2 เชิงคุณภาพ
1. บุคลำกรทำงกำรศึกษำในสังกัด สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต 26 ดำเนินกำร
รำยงำนตัวชี้วัดตำมมำตรกำรปรับปรุงประสิทธิภำพในกำรปฏิบัติรำชกำรปีงบประมำณ พ.ศ. 2564 ได้
อย่ำงครบถ้วน
2. ทุกกลุ่มงำนในสังกัด สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต 26 ดำเนินกำรสรุปผลกำร
ดำเนินงำนตำมตัวชี้วัดได้ 100% เพื่อรำยงำนข้อมูลในระบบ KRS (KPI Report System) ของสำนักงำน
คณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน ได้ครบทันตำมกำหนด
3. สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต 26 เป็นองค์ กรที่มีขีดสมรรถนะและมีควำม
พร้อมในกำรดำเนินกำรยกระดับคุณภำพกำรบริหำรงำนตำมแผนพัฒนำองค์กร ได้ตำมเกณฑ์มำตรฐำน
ของสำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน
4. แต่ล ะกลุ่ มงำนในสั งกัดส ำนั กงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำมัธ ยมศึกษำ เขต 26 และโรงเรียน
สำมำรถวำงแผนยุทธศำสตร์และสำมำรถรวบรวม สร้ำง จัดระเบียบ ปรับเปลี่ยน ประยุกต์ใช้ควำมรู้ใน
องค์กรโดยพัฒนำระบบจำกข้อมูลไปสู่สำรสนเทศ เพื่อให้เกิดควำมรู้และเป็นฐำนข้อมูลในกำรจัดควำมรู้
(KM) ในระดับกลุ่มและระดับสถำนศึกษำ
4. กิจกรรมและการดาเนินงาน
ที่
รายการกิจกรรม
1 จัดทำโครงกำรเพื่อขออนุมัติ
2 เจ้ำหน้ำที่ผู้รับผิดชอบเข้ำรับกำรอบรมรับทรำบนโยบำย
กำรดำเนินกำรตำมมำตรกำรปรับปรุงประสิทธิภำพใน
กำรปฏิบัติรำชกำร
3 แต่งตั้งคณะทำงำนรับผิดชอบตัวชี้วัด

ระยะเวลาดาเนินการ
ก.พ. 2564
มี.ค. 2564
มี.ค. 2564
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ต่อ
ที่

รายการกิจกรรม

ระยะเวลา
ดาเนินการ
มี.ค.– ม.ย.
2564

4

ดำเนินกำรประชุมชี้แจงกำรดำเนินกำรตำมมำตรกำรปรับปรุง
ประสิทธิภำพ ในกำรปฏิบัติรำชกำรปี 2564 ระดับเขตพื้นที่ รอบที่
1 และ รอบที่ 2
5 จัดทำเอกสำรชี้แจงแนวทำงดำเนินงำนตำมมำตรกำรปรับปรุง
มี.ค.– เม.ย.
ประสิทธิภำพในกำรปฏิบัติรำชกำร บุคลำกรทำงกำรศึกษำในสังกัด
2564
35 คน
6 ประชุมติดตำมกำรรำยงำนและสรุปผลกำรดำเนินงำนตำมมำตรกำร
พ.ค.– มิ.ย.
ปรับปรุงประสิทธิภำพในกำรปฏิบัติรำชกำร ตำมแผนปฏิบัติรำชกำร
2564
รอบที่ 1
7 ประชุมติดตำมกำรรำยงำนและสรุปผลกำรดำเนินงำนตำมมำตรกำร
ก.ค.– ก.ย.
ปรับปรุงประสิทธิภำพในกำรปฏิบัติรำชกำร ตำมแผนปฏิบัติรำชกำร
2564
รอบที่ 2
8 ดำเนินกำรจัดประชุมเชิงปฏิบัติกำร สรุปกำรดำเนินงำนตำมมำตรกำร
ปรับปรุงประชุมสรุปผลกำรดำเนินงำนตำมมำตรกำรปรับปรุง
ต.ค. 2564
ประสิทธิภำพในกำรปฏิบัติรำชกำร ปีงบประมำณ พ.ศ. 2564
5. งบประมาณ
งบประมำณที่ได้รับจัดสรรจำกสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต 26 จำนวน 22,000 บำท
ประเภทค่าใช้จ่าย

ที่

รายการ/กิจกรรม/คาชี้แจง ในการใช้งบประมาณ

1.

ค่ำอำหำรว่ำงและเครื่องดื่มสำหรับผู้เข้ำร่วมประชุม
จำนวน 35 คนๆ คนละ 30 บำท จำนวน 1 มื้อ × 5
ครั้ง
ค่ำเบี้ยเลี้ยง (5 คน × 240 บำท × 5 วัน)
ค่ำอำหำรกลำงวันสำหรับผู้เข้ำร่วมประชุม
(100 บำท × 35 คน × 1 มื้อ × 1 ครั้ง)

2.
3.
4.
5.
6.

ค่ำน้ำมันเชื้อเพลง
ค่ำวัสดุ
ค่ำถ่ำยเอกสำร
รวมงบประมาณทั้งสิ้น

หมายเหตุ ค่ำใช้จ่ำยถัวจ่ำยได้ทุกรำยกำร
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ค่าตอบแทน ค่าวัสดุ

-

-

6,000
6,000

ค่าใช้สอย

รวมทั้งสิ้น

5,250

5,250

-

3,500

6,000
3,500

2,500
2,500

3,000
1,750
14,250

3,000
2,500
1,750
22,000

309

6. แผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณ ที่ดาเนินการ 22,000 บาท
แผนกำรใช้จ่ำยเงินงบประมำณ
แผนกำรปฏิบัติงำน
ไตรมำสที่ ไตรมำสที่ ไตรมำสที่ ไตรมำสที่
(กิจกรรม)
1/2564 2/2564 3/2564
4/2564
ดำเนินกำรตำมมำตรกำรปรับปรุง
10,900
10,050
1,050
ประสิทธิภำพในกำรปฏิบัติรำชกำรปี
2564 ระดับเขตพื้นที่ รอบที่ 1 และ
รอบที่ 2

รวม
22,000

7. กลุ่มเป้าหมายผู้ได้รับผลประโยชน์
- ข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำในสังกัดสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต 26
จำนวน 35 คน มีควำมรู้ควำมเข้ำใจและสำมำรถดำเนินกำรรำยตัวชี้วัดตำมมำตรกำรปรับปรุง
ประสิทธิภำพในกำรปฏิบัติรำชกำรอย่ำงมีประสิทธิภำพ
8. การประเมินผล
ตัวบ่งชี้ความสาเร็จ
วิธีการวัดและประเมินผล
เครื่องมือที่ใช้วัดและ
ประเมินผล
1.สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ - ประเมินผลจำก
- แบบประเมินโครงกำร
เขต 26 สำมำรถดำเนินกำรรำยงำนตัวชี้วัด ผู้รับผิดชอบระดับเขตพื้นที่ - แบบสอบถำม
กำรประเมินส่วนรำชกำรตำมมำตรกำร
และสถำนศึกษำ
- แบบสังเกตกำรณ์
ปรับปรุงประสิทธิภำพในกำรปฏิบัติรำชกำร - จำกแบบประเมินผลกำร
ปีงบประมำณ พ.ศ. 2564ได้ครบ 100 %
อบรมและกำรดำเนินกำร
2.สถำนศึกษำในสังกัดสำมำรถดำเนินกำร
ระดับเขตพื้นที่และ
รำยงำนตัวชี้วดั กำรประเมินส่วนรำชกำรตำม
สถำนศึกษำ
มำตรกำรปรับปรุงประสิทธิภำพในกำรปฏิบัติ
- ติดตำมกำรดำเนินกำร
รำชกำร ปีงบประมำณ พ.ศ. 2564ได้ครบ
ระดับสถำนศึกษำ
100 %
3.สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ
เขต 26และโรงเรียนในสังกัดสำมำรถวัด
วิเครำะห์ จัดกำรควำมรู้ (KM)ในระดับกลุ่ม
งำนและระดับโรงเรียนได้

9. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
1. สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต 26 สำมำรถดำเนินกำรตำมมำตรกำรปรับปรุง
ประสิทธิภำพในปฏิบัติรำชกำร ตำมแผนปฏิบัติรำชกำรประจำปีงบประมำณ พ.ศ. 2564 ได้ตำมกรอบ
กำรประเมินครอบคลุมทุกมิติและตัวชี้วัดที่สำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำนกำหนด
2. สถำนศึกษำในสังกัดสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต 26 รับทรำบนโยบำยและ
ทรำบแนวทำงกำรดำเนินกำรตำมมำตรกำรปรับปรุงประสิทธิภำพในกำรปฏิบัติรำชกำรได้อย่ำงทั่วถึง
และครอบคลุมทุกโรงเรียนในสังกัด
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3. ทุกกลุ่มงำนในเขตพื้นที่กำรศึกษำและโรงเรียนในสังกัดมีควำมรู้และควำมเข้ำและสำมำรถ
วิเครำะห์จัดกำรควำมรู้ (KM) ในระดับกลุ่มในสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต 26 และใน
ระดับสถำนศึกษำ
4. สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต 26 มีแผนกำรดำเนินกำรรองรับกำรปฏิบัติงำน
ตำมมำตรกำรปรับปรุงประสิทธิภำพกำรปฏิบัติรำชกำรในปีต่อไป
*********************
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โครงการ

เสริมสร้ำงวินัย คุณธรรม จริยธรรม และจรรยำบรรณวิชำชีพ ข้ำรำชกำรครูและ
บุคลำกรทำงกำรศึกษำ ประจำปีงบประมำณ พ.ศ. 2564
ยุทธศาสตร์ชาติ ด้ำนกำรปรับสมดุลและพัฒนำระบบกำรบริหำรจัดกำรภำครัฐ
แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ กำรต่อต้ำนกำรทุจริตและประพฤติมิชอบ
แผนการปฏิรูปประเทศข้อ กำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริตและประพฤติมิชอบ
สนองนโยบาย สพฐ. ที่
ด้ำนประสิทธิภำพ
กลุ่มที่รับผิดชอบ
กฎหมำยและคดี
ผู้รับผิดชอบ
นำยอำนำจ โพธิ์งำม
ระยะเวลาที่ดาเนินการ
มกรำคม-กันยำยน 2564
................................................................................................................................................................
1. หลักการและเหตุผล
ตำมยุท ธศำสตร์ช ำติว่ ำ ด้ว ยกำรป้อ งกัน และปรำบปรำมกำรทุจ ริต ระยะที่ 3 (พ.ศ.25602564) ยุทธศำสตร์ที่ 4 พัฒ นำระบบกำรทุจริตเชิงรุก โดยมุ่งเน้นกำรพัฒนำกลไกและปรับปรุงงำน
ด้ำ นกำรป้อ งกัน กำรทุจ ริต ของประเทศไทยให้มีค วำมเข้ม แข็ง และมีป ระสิท ธิภ ำพมำกขึ้น เพื่อ ลด
โอกำสกำรทุจริตหรือทำให้กำรทุจริต เกิดขึ้นได้ยำกขึ้น หรือไม่เกิดขึ้น โดยอำศัยทั้งกำรกำหนดกลไก
ด้ำ นกฎหมำย กลไกทำงด้ำ นกำรบริห ำร และกลไกอื ่น ๆ และเสริม สร้ำ งกำรปฏิบ ัต ิง ำนของ
หน่วยงำนรัฐและเอกชนให้มีธรรมำภิบำล
ยุทธศำสตร์ชำติ 20 ปี (พ.ศ.2561-2580) ด้ำนที่ 5 ยุทธศำสตร์ชำติด้ำนกำรปรับสมดุลและ
พัฒ นำกำรบริ ห ำรจั ดกำรภำครั ฐ มีเป้ ำหมำยกำรพัฒ นำที่สำคัญ เพื่ อปรับ เปลี่ ย นภำครั ฐ ที่ยึดหลั ก
“ ภำครัฐ ของประชำชนเพื่อประชำชนและประโยชน์ส่วนรวม” โดยภำครัฐต้องมีขนำดที่เหมำะสม
กับ บทบำทภำรกิจและพร้อมที่จะปรับ ตัว ให้ทัน ต่อกำรเปลี่ยนแปลงของโลกอยู่ตลอดเวลำกำรวำง
ระบบกำรบริห ำรรำชกำรแบบบูร ณำกำร และพัฒ นำระบบบริห ำรจัดกำรกำลังคนและพัฒ นำบุคล
กรภำครัฐ กำรต่อ ต้ำ นกำรทุจ ริต และประพฤติมิช อบกำรปรับ ปรุงกฎหมำยและระเบีย บต่ำงๆ ให้
ทัน สมัย เป็น ธรรมและเป็น สำกล พัฒ นำกำรให้ร ะบบกำรให้บ ริก ำรของประชำชนของหน่ว ยงำน
ภำครัฐ กำรปรับปรุงกำรบริหำรจัดกำรรำยได้และรำยจ่ำยของภำครัฐ
ยุท ธศำสตร์ช ำติที่ก ำรประเมิน คุณ ธรรมและควำมโปร่ง ใสในกำรดำเนิน งำนของหน่ว ยงำน
ภำครัฐ (Intergrity Transparency Assessment ) เป็น กำรประยุก ต์แ นวคิด ของกำรประเมิน
คุณ ธรรม ดำเนิน งำน(Intergrity Assessment)ขององค์ก รต่ำ งประเทศที่ป ระสบควำมสำเร็จ คือ
อ ง ค์ก ำ ร ต่อ ต้ำ น ก ำ ร ทุจ ริต ( Anti-Corruption and CiviL Rights Commission:ACRC) จ ำ ก
สำธำรณรัฐ เกำหลี และบูร ณำกำรเข้ำกับ ดัชนีวัดควำมโปร่งใสของป.ป.ช. โดยได้กำหนดเป็น กรอบ
แนวคิดกำรประเมิณคุณธรรมละควำมโปร่งใสกำรดำเนินงำนของหน่วยงำนภำครัฐ และสังเครำะห์
เป็น องค์ป ระกอบหลัก ที่สำคัญ และจำเป็น กับ กำรประเมิน เพื่อ เป็น กำรสนองนโยบำยของชำติ
นโยบำยของรัฐบำล ในกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริตและกำรส่งเสริมให้ข้ำรำชกำรครูและ
บุค ลำกรทำงกำรศึก ษำมีวินัย คุณ ธรรม จริย ธรรม และจรรยำบรรณวิช ำชีพ จึง เป็น เรื่อ งที่สำคัญ
และจำเป็น
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2. วัตถุประสงค์
2.1 เพื่อให้ผู้เข้ำอบรมมีควำมรู้ ควำมเข้ำใจเกี่ยวกับระเบียบ กฎหมำยที่ใช้ในกำรปฏิบัติงำน
2.2 เพื่อให้ ผู้ เข้ำรั บ กำรอบรมปฏิบั ติรำชกำรได้อย่ำงมีประสิ ทธิภ ำพเกิดประโยชน์สู งสุ ด แก่
รำชกำรและเป็นแบบอย่ำงที่ดีแก่สังคม
2.3 เพื่อเป็นกำรเสริมสร้ำงวินัย ลดกำรกระทำผิดวินัยแก่ข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำร
ศึกษำ
2.4 เพื่อเสริมสร้ำงควำมเข้มแข็งให้สถำนศึกษำที่เป็นนิติบุคคลตำมกฎหมำยมหำชนในกำรบริหำร
กิจกำรบ้ำนเมืองที่ดี
2.5 เพื่อขจัดควำมขัดแย้งในกำรปฏิบัติหน้ำที่รำชกำร อันนำไปสู่กำรฟ้องร้องในคดีปกครอง
3. เป้าหมาย
3.1 เชิงปริมาณ
- ผู้บริหำร ข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำในสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ
เขต 26 จำนวน 200 คน
3.2 เชิงคุณภาพ
1. ผู้บริหำร ข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำในสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ
เขต 26 มีควำมรู้ควำมเข้ำใจวินัย คุณธรรม จริยธรรม และจรรยำบรรณวิชำชีพ ข้ำรำชกำรครูและ
บุคลำกรทำงกำร ศึกษำ ประจำปีงบประมำณ พ.ศ. 2564 ในระดับที่สูงขึ้น
2. ส ำนั กงำนเขตพื้น ที่ก ำรศึ กษำมัธ ยมศึ กษำ เขต 26 ไม่มีเรื่องร้องเรียนเดี่ ยวกั บวินัย และ
จรรยำบรรณวิชำชีพ ข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำร ศึกษำ ประจำปีงบประมำณ พ.ศ.2564
4. กิจกรรมและการดาเนินงาน
ที่
กิจกรรม
ระยะเวลาดาเนินการ
ผู้รับผิดชอบ
1. ประชุมเชิงปฏิบัติกำรให้ควำมรู้เรื่องวินัย 2 พ.ค.64
อำนำจ โพธิ์งำม
และกำรดำเนินกำรทำงวินัย รอบที่ 1
2 ประชุมเชิงปฏิบัติกำรให้ควำมรู้เรื่องวินัย 5 พ.ค.64
อำนำจ โพธิ์งำม
และกำรดำเนินกำรทำงวินัย รอบที่ 2
3 ประชุมเชิงปฏิบัติกำรให้ควำมรู้เรื่องวินัย 8 พ.ค.64
อำนำจ โพธิ์งำม
และกำรดำเนินกำรทำงวินัย รอบที่ 3
4 ประชุมเชิงปฏิบัติกำรให้ควำมรู้เรื่องวินัย 10 พ.ค.64
อำนำจ โพธิ์งำม
และกำรดำเนินกำรทำงวินัย รอบที่ 4
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5. งบประมาณ
งบประมำณที่ได้รับจัดสรรจำก สพม.26 จำนวน 50,000บำท ขออนุมัติถัวจ่ำยทุกรำยกำร
รำยละเอียดประกอบกำรใช้จ่ำย ดังนี้
ที่
รำยกำร
งบประมำณ
จำแนกตำมรำยจ่ำย
ค่ำตอบแทน ค่ำใช้สอย
ค่ำวัสดุ
1 ประชุมเชิงปฏิบัติกำรให้
12,000
ควำมรู้เรื่องวินัยและกำร
ดำเนินกำรทำงวินัย รอบที่ 1
ค่ำอำหำรกลำงวัน+อำหำรว่ำง
8,000
และเครื่องดื่ม 50*160
ค่ำตอบแทนวิทยำกร
4,000
2 ประชุมเชิงปฏิบัติกำรให้
12,000
ควำมรู้เรื่องวินัยและกำร
ดำเนินกำรทำงวินัย รอบที่ 2
ค่ำอำหำรกลำงวัน+อำหำรว่ำง
8,000
และเครื่องดื่ม 50*160
ค่ำตอบแทนวิทยำกร
4,000
3 ประชุมเชิงปฏิบัติกำรให้
12,000
ควำมรู้เรื่องวินัยและกำร
ดำเนินกำรทำงวินัย รอบที่ 3
ค่ำอำหำรกลำงวัน+อำหำรว่ำง
8,000
และเครื่องดื่ม 50*160
ค่ำตอบแทนวิทยำกร
4,000
4 ประชุมเชิงปฏิบัติกำรให้
12,000
ควำมรู้เรื่องวินัยและกำร
ดำเนินกำรทำงวินัย รอบที่ 4
ค่ำอำหำรกลำงวัน+อำหำรว่ำง
8,000
และเครื่องดื่ม 50*160
ค่ำตอบแทนวิทยำกร
4,000
ค่ำวัสดุ
2000
รวมทั้งสิ้น
50,000
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6. แผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณ ที่ดาเนินการ 50,000บาท
แผนการปฏิบัติงาน
(กิจกรรม)
1.ประชุมเชิงปฏิบัติกำรให้ควำมรู้
เรื่องวินัยและกำรดำเนินกำรทำง
วินัย รอบที่ 1
2.ประชุมเชิงปฏิบัติกำรให้ควำมรู้
เรื่องวินัยและกำรดำเนินกำรทำง
วินัย รอบที่ 2
3.ประชุมเชิงปฏิบัติกำรให้ควำมรู้
เรื่องวินัยและกำรดำเนินกำรทำง
วินัย รอบที่ 3
4.ประชุมเชิงปฏิบัติกำรให้ควำมรู้
เรื่องวินัยและกำรดำเนินกำรทำง
วินัย รอบที่ 4
รวม

แผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณ
ไตรมาสที่ ไตรมาสที่ ไตรมาสที่ ไตรมาสที่
1/2564 2/2564 3/2564 4/2564
14,000

รวม
14,000

12,000

12,000

12,000

12,000

12,000

12,000

50,000

50,000

7 กลุ่มเป้าหมายผู้ได้รับผลประโยชน์
ผู้บริหำร ข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำในสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ
เขต 26 จำนวน 200 คน
8. การประเมินผล
ตัวบ่งชี้สภำพควำมสำเร็จ

วิธีวัดและประเมินผล

เครื่องมือที่ใช้วัดและ
ประเมินผล
1.แบบประเมินควำมพึง
พอใจ

1.ร้อยละ 80 ของผู้เข้ำรับกำร 1.ประเมินควำมพึงพอใจ
อบรมมีควำมรู้ควำมเข้ำใจใน
กำรอบรม
9. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
1. ผู้เ ข้ำ รับกำรอบรมมีค วำมรู้ ควำมเข้ำใจเกี่ยวกับ คุณธรรมจริยธรรม วินัย กำรรัก ษำวินัย แล
ควำมโปร่งใสในกำรทำงำน
2. ผู้เข้ำรับกำรอบรมมีศักยภำพ ประสิทธิภำพและมีควำมเจริญก้ำวหน้ำในกำรทำงำนมำกขึ้น
3. ผู้เ ข้ำ รับ กำรอบรมมีทักษะและควำมรู้เกี่ยวกับ คุณ ธรรมจริ ย ธรรม วินัย กำรรัก ษำวินัย และ
ควำมโปร่งใสในกำรทำงำน
4. ผู้เ ข้ำ รับ กำรอบรมมีก ำรเสริม สร้ำ งและพัฒ นำจิต สำนึก แก่ผู้เ ข้ำ รับ กำรอบรมในกำรปฏิบัติ
หน้ำที่
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โครงการ
ฝึกทบทวนวิชำผู้บังคับบัญชำลูกเสือในสถำนศึกษำ
ยุทธศาสตร์ชาติข้อ
1.ด้ำนควำมมั่นคง
แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ
แผนการปฏิรูปประเทศข้อ 1 ด้ำนกำรเมือง
สนองนโยบาย สพฐ. ที่ 3. ด้ำนคุณภำพ
จุดเน้น สพม.26
4. ด้ำนกำรให้บริกำรสู่ควำมเป็นเลิศ (Service mind)
กลุ่มที่รับผิดชอบ
กลุ่มส่งเสริมกำรจัดกำรศึกษำ
ผู้รับผิดชอบ
นำงสำวกรรณิกำร์ ศิริหลวง
ระยะเวลาที่ดาเนินการ ตุลำคม 2563 – กันยำยน 2564
................................................................................................................................................................
1. หลักการและเหตุผล
พระรำชบัญญัติลูกเสือ พ.ศ. 2551 มำตรำ 39 ได้กำหนดให้มีสำนักงำนลูกเสือเขตพื้นที่กำรศึกษำอยู่
ในสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำนั้น โดยมีผู้อำนวยกำรสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำเป็นหัวหน้ำสำนักงำน
ลูกเสือเขตพื้นที่กำรศึกษำ มีกำรบังคับบัญชำและรับผิดชอบกำรดำเนินงำนของสำนักงำนลูกเสือเขตพื้นที่
กำรศึกษำ เพื่อบริหำรงำนลูกเสือในเขตพื้นที่กำรศึกษำนั้น ซึ่งสอดคล้องกับแนวนโยบำยของคณะรักษำ
ควำมสงบแห่งชำติ (คสช.) ซึ่งเป็นรัฐบำล ในชุดปัจจุบัน ได้กำหนดแนวทำงกำรยกระดับคุณภำพกำรเรียน
กำรสอนและกำรจัดกิจกรรมลูกเสือของสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ ในกำรพัฒนำบุคลกำรทำงกำรลูกเสือ
กิจกรรมพัฒนำผู้ เรี ยน เป็ นกิจกรรมหนึ่ งที่จั ดให้ ผู้ เรียนได้ พัฒนำควำมสำมำรถของตนเอง ตำม
ศักยภำพ ซึ่งแบ่งเป็น 2 กิจกรรม คือ กิจกรรมแนะแนวและกิจกรรมนักเรียน สำหรับกิจกรรมลูกเสือ เนตร
นำรี เป็นอีกกิจกรรมหนึ่งที่มีกระบวนกำรจัดกิจกรรมที่ส่งเสริมให้เยำวชนได้พัฒนำศักยภำพของตนเองอย่ำง
เต็มกำลังควำมสำมำรถ ในทำงสติปัญญำ สังคม จิตใจ มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ โดยมุ่งเน้นกำรพัฒนำ
เยำวชนให้ เจริ ญเติบโตขึ้น พร้อมด้วยคุณสมบัติที่เห็ นแก่ประโยชน์ส่ วนรวม มีควำมจงรักภักดีต่อ ชำติ
ศำสนำ พระมหำกษัตริย์ มีควำมรับผิดชอบและมีวินัยในตนเองซึ่งกระทรวงศึกษำธิกำร มีจุดมุ่งหมำยในกำร
พัฒนำคุณภำพผู้เรียน ให้มีลักษณะใฝ่รู้ ใฝ่ดี คิดเป็น ทำเป็น แก้ปัญหำเป็น มีควำมเป็ นสำกล เป็นพลัง
ส ำคั ญในกำรดู แลรั กษำ และพั ฒนำชำติ บ้ ำนเมื องให้ เจริ ญมั่ นคง เป็ นผลต่ อกำรพั ฒ นำประเทศให้
เจริญก้ำวหน้ ำมำกยิ่งขึ้น โดยมุ่งเน้นที่จะให้มีกำรจั ดตั้งกองลู กเสือในสถำนศึกษำทุกระดับ เพื่อพัฒนำ
กิจกรรมลูกเสือให้สอดรับกับกิจกรรมพัฒนำผู้เรียน
ส ำนั กงำนลู กเสื อเขตพื้ นที่ กำรศึ กษำมัธยมศึ กษำ เขต 26 ได้เห็ นควำมจ ำเป็ นดั งกล่ ำวจึ งจั ดท ำ
โครงกำรฝึกทบทวนวิชำผู้บังคับบัญชำลูกเสือในสถำนศึกษำขึ้น
2. วัตถุประสงค์
2.1 เพื ่อ ให้ส อดคล้อ งและเป็น ตำมพระรำชบัญ ญัต ิล ูก เสือ พ.ศ.2551 และข้อ บัง คับ
คณะกรรมกำรบริหำรลูกเสือแห่งชำติ ว่ำ ด้วยกำรแต่งตั้งผู้บังคับบัญชำลูกเสือ พ.ศ. 2553
2.2 เพื่อให้ผู้บังคับบัญชำลูกเสือได้ทบทวนวิช ำทำงกำรลูกเสือให้มีควำมรู้ ควำมเข้ำใจ ในเรื่อง
ของจุดหมำย หลักกำร วิธีกำรและกระบวนกำรฝึกอบรม
2.3 เพื่อให้นำหลักกำร วิธีกำร และทักษะทำงลูกเสือ ในกำรวำงแผนกำรสอนและจั ดกิจกรรม
ทำงกำรลูกเสือในสถำนศึกษำได้ถูกต้อง
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2.4 เพื่อ ให้ผู ้บัง คับ บัญ ชำลูก เสือ สำมำรถบริห ำรและดำเนิน งำนในกองลูก เสือ ของตนเอง
สำมำรถวำงแผนกำหนดวิธีกำรดำเนินกิจกรรมทำงกำรลูกเสือในโรงเรียนได้อย่ำงถูกต้อง ตำม พรบ.
ลูกเสือ พ.ศ.2551
3. เป้าหมาย
เชิงปริมำณ จำนวน 100 คน
3.1.1 ผู้บังคับบัญชำลูกเสือโรงเรียนในสังกัด สพม.26 รวมเป็น 70 คน
3.1.2 วิทยำกรและบุคลำกรทำงกำรลูกเสือในสังกัด สพม.26 จำนวน 30 คน
เชิงคุณภำพ
ผู้บังคับบัญชำลูกเสือและบุคลำกรทำงกำรลูกเสือ ที่ผ่ำนกำรฝึกอบรม มีทักษะ ควำมรู้ ควำมเข้ำใจ
สำมำรถนำไปพัฒ นำกำรฝึ กอบรม กิจ กำรลู กเสื อได้อย่ำงถูกต้อง ส่ งผลให้ กิจกำรลู กเสื อโรงเรียนมี
คุณภำพยิ่งขึ้น
4. กิจกรรมและการดาเนินงาน
ที่
กิจกรรม
ระยะเวลาดาเนินการ
ผู้รับผิดชอบ
1. จัดทำและเสนอโครงกำรเพื่อขออนุมัติ
ตุลำคม 2563
กลุ่มส่งเสริมกำรจัด
กำรศึกษำ
2. ประชำสัมพันธ์สัมพันธ์โครงกำรฝึกทบทวน
มีนำคม – เมษำยน
กลุ่มส่งเสริมกำรจัด
วิชำผู้บังคับบัญชำลูกเสือในสถำนศึกษำให้
2564
กำรศึกษำ
สถำนศึกษำในสังกัดทรำบส่งผู้เข้ำรับ
ฝึกอบรม
3. ประสำนงำนเตรียมกำรด้ำนสถำนที่
พฤษภำคม 2564
กลุ่มส่งเสริมกำรจัด
วิทยำกร เจ้ำหน้ำที่ วัสดุอุปกรณ์และ
กำรศึกษำ
เอกสำรต่ำง ๆ
4. ดำเนินกำรแต่งตั้งคณะกรรมกำรและ
มิถุนำยน 2564
กลุ่มส่งเสริมกำรจัด
วิทยำกร
กำรศึกษำ
และประชุมวิทยำกร มอบหมำยงำน
5. จัดกำรฝึกอบรมทบทวนวิชำผู้บังคับบัญชำ
กันยำยน 2564
กลุ่มส่งเสริมกำรจัด
ลูกเสือในสถำนศึกษำและควำมรู้ทั่วไป
กำรศึกษำ
6. ประเมินผลกำรดำเนินงำน สรุปและ
กันยำยน 2564
กลุ่มส่งเสริมกำรจัด
รำยงำนผลกำรดำเนินงำนให้หน่วยงำนที่
กำรศึกษำและคณะ
เกี่ยวข้อง
วิทยำกร
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5. งบประมาณ
งบประมำณที่ได้รับจัดสรรจำก..............................................จำนวน......................................บำท
รำยละเอียดประกอบกำรใช้จ่ำย ดังนี้
ที่
รำยกำร
งบประมำณ
จำแนกตำมรำยจ่ำย
ค่ำตอบแทน ค่ำใช้สอย ค่ำวัสดุ
1. ประชุมชี้แจงคณะกรรมกำรกำร
ดำเนินงำน
2.
3.

จัดกำรฝึกอบรมทบทวนวิชำ
ผู้บังคับบัญชำลูกเสือในสถำนศึกษำและ
ควำมรู้ทั่วไป
ค่ำตอบแทนคณะวิทยำกร

4.

ค่ำวัสดุ/เอกสำรในกำรประชุม/ ค่ำป้ำย

5.

สรุปรำยงำนผลกำรดำเนินงำน
รวมทั้งสิ้น

6. แผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณ
วงเงินงบประมาณที่ดาเนินการ ………………………………………………….…………………….บาท
แผนการปฏิบัติงาน
(กิจกรรม)
1. ประชุมชี้แจงคณะกรรมกำรกำร
ดำเนินงำน

แผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณ
ไตรมาสที่ ไตรมาสที่ ไตรมาสที่ ไตรมาสที่
1/2564 2/2564 3/2564 4/2564

รวม

2. จัดกำรฝึกอบรมทบทวนวิชำบังคับ
บัญชำลูกเสือในสถำนศึกษำและควำมรู้
ทั่วไป
-ค่ำตอบแทนคณะวิทยำกร
-ค่ำวัสดุ/เอกสำรในกำรประชุม/ค่ำป้ำย
3. สรุปรำยงำนผลกำรดำเนินงำน
รวม
7 กลุ่มเป้าหมายผู้ได้รับผลประโยชน์
7.1 ผู้บังคับบัญชำลูกเสือโรงเรียนในสังกัด สพม.26 รวมเป็น 70 คน
7.2 วิทยำกรและบุคลำกรทำงกำรลูกเสือในสังกัด สพม.26 จำนวน 30 คน

แผนปฏิบัติการ ประจำ�ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

317

318

8. ตัวชี้วัดและเป้าหมาย

ตัวชี้วัด

เชิงปริมาณ
1. ผู้บังคับบัญชำลูกเสือในสังกัด สพม.26 เข้ำร่วมกำรฝึกอบรม
2. ผู้ บั ง คั บ บั ญ ชำลู ก เสื อ ในสั ง กั ด ได้ มี ค วำมรู้ ควำมเข้ ำ ใจ ในเรื่ อ งของ
จุดหมำย หลักกำร วิธีกำรและกระบวนกำรฝึกอบรมหลักกำร วิธีกำร และ
ทักษะทำงลูกเสือ ในกำรวำงแผนกำรสอนและจัดกิจกรรมทำงกำรลูกเสือใน
สถำนศึกษำได้ถูกต้อง
เชิงคุณภาพ
ผู้ บั งคับ บั ญชำลู กเสื อ สำมำรถบริ ห ำรและดำเนินงำนในกองลู กเสื อของ
ตนเอง สำมำรถวำงแผนกำหนดวิธีกำรดำเนินกิจกรรมทำงกำรลูกเสือใน
โรงเรียนได้อย่ำงถูกต้อง ตำม พรบ.ลูกเสือ พ.ศ.2551

เป้าหมาย
- ร้อยละ 100 ของโรงเรียน
ในสังกัด

- ร้อยละ 100 ของโรงเรียน
ในสังกัด

9. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
9.1 ผู้ที่ผ่ำนกำรฝึกอบรม มีควำมรู้ ควำมเข้ำใจในบทบำทหน้ำที่ของผู้กำกับลูกเสือสำมัญรุ่นใหญ่ ดี
ยิ่งขึ้น สำมำรถพัฒนำกำรจัดกิจกรรมกำรเรียนกำรสอนได้อย่ำงมีคุณภำพ
9.2 ผู้ที่ผ่ำนกำรฝึกอบรม สำมำรถนำควำมรู้ไปพัฒนำตนเองให้มีวุฒิที่สูงขึ้น และไปฝึกอบรมลูกเสือ
ในโรงเรียนของตนเองได้อย่ำงมีคุณภำพและประสิทธิภำพยิ่งขึ้น
9.3 ผู้ที่ผ่ำนกำรฝึกอบรม ได้แลกเปลี่ยน ควำมรู้ ประสบกำรณ์ ทักษะในกำรฝึกอบรม ซึ่งเป็นกำรพัฒนำ
ศักยภำพผู้บังคับบัญชำลูกเสือ
*************************
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โครงการ

เฝ้ำระวัง ป้องกันและแก้ไขปัญหำยำเสพติด ด้วยกระบวนกำรลูกเสือต้ำนภัยยำ
เสพติด ประจำปีกำรศึกษำ 2564
สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติข้อ 1 ด้ำนควำมมั่นคง
แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็นควำมมั่นคง
แผนปฏิรูปประเทศข้อ
ด้ำนกำรศึกษำ
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติข้อ 5 กำรเสริมสร้ำงควำมมั่นคงแห่งชำติเพื่อกำรพัฒนำ
ประเทศสู่ควำมมั่งคั่งและยั่งยืน
แผนความมั่นคงแห่งชาติ กำรป้องกันและปรำบปรำมยำเสพติด
สนองนโยบาย สพฐ. ที่ 1 ด้ำนควำมปลอดภัย
กลุ่มที่รับผิดชอบ
กลุ่มส่งเสริมกำรจัดกำรศึกษำ
ผู้รับผิดชอบ
นำงสำวไพลิน ภูมิวัน นักวิชำกำรศึกษำชำนำญกำร
ระยะเวลาดาเนินการ
มิถุนำยน - กรกฎำคม 2564
................................................................................................................................................................
1. หลักการและเหตุผล
ปัญหำยำเสพติดเป็นปัญหำสำคัญซึ่งมีผลกระทบและเป็นภัยต่อควำมมั่นคงของประเทศ รัฐบำล
จึงได้กำหนดให้กำรป้องกันและแก้ไขปัญหำยำเสพติดเป็นวำระแห่งชำติ และกำหนดยุทธศำสตร์พลังแผ่ นดิน
เอำชนะยำเสพติดเพื่อให้ทุกหน่วยงำนที่เกี่ยวข้อง ยึดเป็นหลักในกำรขับเคลื่อนงำนยำเสพติด พร้อมทั้งได้
มอบหมำยให้กระทรวงศึกษำธิกำร เป็นหน่วยงำนหลักรับผิดชอบยุทธศำสตร์ที่ 1 กำรป้องกันกลุ่มผู้มีโอกำส
เข้ำไปเกี่ยวข้องกับยำเสพติด โดยเฉพำะเด็กและเยำวชนตั้งแต่เด็กปฐมวัย เยำวชนทั้งในสถำนศึกษำและนอก
สถำนศึกษำ กำรป้องกันเยำวชนก่อนวัยเสี่ยงไม่ให้เข้ำไปเกี่ยวข้องกั บยำเสพติด ส่งเสริมให้สถำนศึกษำ มี
กิจกรรมป้องกันและเฝ้ำระวังยำเสพติดโดยจะให้ควำมสำคัญในกำรป้องกันยำเสพติดในสถำนศึกษำทุกแห่ง
ซึ่งปัจจุบันพบว่ำ กลุ่มเด็กและเยำวชน เป็นเป้ำหมำยของขบวนกำรยำเสพติด เนื่องจำกเป็นวัยที่เอื้อต่อกำร
เข้ำไปเกี่ยวข้องกับยำเสพติด ทั้งปัจจัยจำกตนเองที่เกิดกำรอยำกเรียนรู้ อยำกลอง หรือปัจจัยจำกสิ่งรอบข้ำง
ที่เกิดกำรกระตุ้นให้ทดลองและผลักดันให้มีควำมกล้ำเสี่ยง กล้ำทำสิ่งท้ำทำย จนนำไปสู่ปัญหำยำเสพติด
และกลำยเป็นปัญหำอำชญำกรรมในอนำคต ดังนั้นจึงจำเป็นอย่ำงยิ่งที่จะต้องเรียนรู้วิธีป้องกันยำเสพติดใน
เด็กและเยำวชน เพื่อจะได้สำมำรถร่วมมือกันปกป้องเด็กและเยำวชน จำกปัญหำยำเสพติดดังกล่ำว เพื่อให้
กำรขับเคลื่อนกำรดำเนินกำรป้องกันและแก้ไขปัญหำยำเสพติดบรรลุผลสำเร็จ กระทรวงศึกษำธิกำร จึง
กำหนดนโยบำยในกำรเสริมสร้ำงทักษะกำรดำรงชีวิตของผู้เรียน โดยมุ่งเน้นให้สถำนศึกษำจัดกิจกรรมที่
ส่งเสริมกำรพัฒนำผู้เรียน มีแนวทำงกิจกรรมที่นำไปสู่ผลสัมฤทธิ์ทำให้ผู้เรียนเกิดสำนึก รู้สึกผิดชอบชั่วดี รัก
ในคุณค่ำของตนเอง มีจิตอำสำ จิตสำธำรณะ มีคุณธรรม จริยธรรมและสร้ำงกระแสนิยมที่เอื้อต่อกำรป้องกัน
และแก้ไขปัญหำยำเสพติดและปัญหำอำชญำกรรม ในสังคม มีวิถีปฏิบัติอันดีงำมในชีวิตจริงได้ และให้มีส่วน
ร่วมในกิจกรรมอย่ำงจริงจังโดยใช้กระบวนกำรลูกเสือเป็นแนวทำงกำรดำเนินงำน โดยเน้นกิจกรรมกลุ่ม
สัมพันธ์และให้ควำมรู้เรื่องยำเสพติด กำรสร้ำงอุดมกำรณ์ต้ำนภัยยำเสพติด ทักษะชีวิตเพื่อกำรป้องกันภัย
จำกยำเสพติด
สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต 26 จึงได้จัดทำโครงกำรเฝ้ำระวัง ป้องกันและแก้ไข
ปัญหำยำเสพติด ด้วยกระบวนกำรลูกเสือต้ำนภัยยำเสพติด ประจำปีกำรศึกษำ 2564 ขึ้น เพื่อเป็นแนว
ทำงกำรฝึกอบรมให้กับกลุ่มเป้ำหมำย โดยเน้นกิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์ ให้ควำมรู้เรื่องยำเสพติด กำรสร้ำง
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อุดมกำรณ์ต้ำนยำเสพติด และสร้ำงเสริมทักษะชีวิตเพื่อป้องกันปั ญหำยำเสพติด ตำมคุณลักษณะที่ พึ ง
ประสงค์
2. วัตถุประสงค์
1. เพื่อสร้ำงภูมิคุ้มกันยำเสพติดให้นักเรียนมีควำมรู้ ควำมเข้ำใจ และควำมตระหนักถึงภัย
อันตรำย และควำมเสี่ยงต่อยำเสพติด
2. เพื่อให้นักเรียนมีทักษะชีวิตของลูกเสือในกำรป้องกันตนเองให้ห่ำงไกลจำกยำเสพติด
3. เพื่อเสริมสร้ำงควำมเข้มแข็งในโรงเรียนและชุมชน พร้อมทั้ง ฝึกหัดให้เยำวชนเป็นผู้ประพฤติ
ดี และเป็นพลเมืองดีของชำติบ้ำนเมือง และพัฒนำตนเองให้สำมำรถป้องกันไม่เข้ำไปเกี่ยวข้องกับ
ยำเสพติด
3. เป้าหมาย
1. เชิงปริมำณ
1.1 โรงเรียนในสังกัดสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต 26 จำนวน 35 โรงเรียน
จัดกิจกรรมกำรดำเนินงำนโครงกำรลูกเสือต้ำนภัยยำเสพติด
1.2 นักเรียน จำนวน 280 คน และผู้กำกับลูกเสือ จำนวน 35 คน
2. เชิงคุณภำพ
นักเรียนที่ผ่ำนกำรดำเนินกำรตำมโครงกำร/กิจกรรม มีคุณสมบัติที่พึงประสงค์ในกำรต้ำน
ภัยยำเสพติด รู้จักกำรป้องกันตัวเองให้ห่ำงไกลจำกยำเสพติด และสำมำรถอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้อย่ำงมีควำมสุข
4. กิจกรรมและการดาเนินการ
จัดฝึกอบรมตำมหลักสูตรลูกเสือต้ำนภัยยำเสพติด ของกระทรวงศึกษำธิกำร จำนวน 3 วัน 2 คืน
โดยกำหนดให้โรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัดส่งลูกเสือสำมัญรุ่นใหญ่ เข้ำรับกำรฝึกอบรม
5. งบประมาณ รอแจ้งจัดสรรงบประมำณ จำกสำนักงำนป้องกันและปรำบปรำมยำเสพติด (ป.ป.ส.)
หมวดรายจ่าย
ที่
รายการ
ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ
1 ค่ำอำหำรเช้ำ/อำหำรกลำงวัน/อำหำรเย็น
สำหรับลูกเสือ ทุกโรงเรียนในสังกัด จำนวน 35 โรงเรียน
2 ค่ำอำหำรว่ำง/เครื่องดื่ม สำหรับลูกเสือ ทุกโรงเรียน
จำนวน 35 โรงเรียน
3 ค่ำอำหำรเช้ำ/อำหำรกลำงวัน/อำหำรเย็น สำหรับ
ครูผู้ควบคุมนักเรียน และคณะกรรมกำรดำเนินงำน
4 ค่ำอำหำรว่ำง/เครื่องดื่ม สำหรับครูผู้ควบคุมนักเรียน
และคณะกรรมกำรดำเนินงำนจัดกำรฝึกอบรม
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ต่อ
ที่
5
6
7

หมวดรายจ่าย
ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย

รายการ
ค่ำป้ำย
ค่ำวัสดุ/ค่ำเกียรติบัตร
ค่ำสถำนที่
รวมทั้งสิ้น

6. แผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณ
วงเงินงบประมำณที่ดำเนินกำร รอจัดสรรจำก ป.ป.ส.
7. กลุ่มเป้าหมายผู้ได้รับผลประโยชน์
สถำนศึกษำ และนักเรียนในสังกัดทุกโรงเรียน
8. การประเมินผล
ตัวบ่งชี้สภำพควำมสำเร็จ
-ผู้เข้ำร่วมกิจกรรมค่ำย
สำมำรถเป็นแกนนำและขยำย
ผลได้

วิธีวัดและประเมินผล
-ทบทวนกิจกรรมค่ำย ประมวล
ประสบกำรณ์ สรุปควำมรู้ ควำมเข้ำใจ
ทักษะต่ำงๆ กำรค้นพบควำมสำมำรถ
ควำมถนัด สิ่งที่ต้องพัฒนำเพิ่มเติมของ
ตนเอง

ค่าวัสดุ

เครื่องมือที่ใช้วัดและ
ประเมินผล
1. แบบสอบถำม
2. กำรสังเกต

9. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
1. นักเรียนมีควำมรู้ ควำมเข้ำใจ และควำมตระหนักถึงภัยอันตรำย และควำมเสี่ยงต่อยำเสพติด
และเสริมสร้ำงควำมเข้มแข็งให้กับโรงเรียนและชุมชน และกำรสร้ำงภูมิคุ้มกันเรื่องยำเสพติดให้นักเรียน
ทั้งด้ำนร่ำงกำย จิตใจ ไม่ให้ตกเป็นทำสของยำเสพติด และสำมำรถปฏิบัติตนเป็นพลเมืองดีของชำติ
บ้ำนเมือง และเป็นแบบอย่ำงที่ดีแก่ชุมชนและสังคมได้
2. นักเรียนมีทักษะชีวิตของลูกเสือในกำรป้องกันตนเองให้ห่ำงไกลจำกยำเสพติดด้วย
กำรฝึกปฏิบัติในกำรดำเนินกิจกรรม
**************************
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โครงการ ค่ำยทักษะชีวิต “เยำวชนรุ่นใหม่ ร่วมใจต้ำนภัยยำเสพติด”
สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติข้อ 3 ด้ำนกำรพัฒนำและสร้ำงเสริมศักยภำพทรัพยำกรมนุษย์
แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็นควำมมั่นคง
แผนปฏิรูปประเทศข้อ ด้ำนกำรศึกษำ
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติข้อ 5 กำรเสริมสร้ำงควำมมั่นคงแห่งชำติเพื่อกำรพัฒนำ
ประเทศสู่ควำมมั่งคั่งและยั่งยืน
แผนความมั่นคงแห่งชาติ กำรป้องกันและปรำบปรำมยำเสพติด
สนองนโยบาย สพฐ. ที่ 1 ด้ำนควำมปลอดภัย
กลุ่มที่รับผิดชอบ
กลุ่มส่งเสริมกำรจัดกำรศึกษำ
ผู้รับผิดชอบ
นำงสำวไพลิน ภูมิวัน นักวิชำกำรศึกษำชำนำญกำร
ระยะเวลาดาเนินการ
พฤษภำคม – มิถุนำยน 2564
................................................................................................................................................................
1. หลักการและเหตุผล
เยำวชน คืออนำคตของชำติ ปัจจุบันสังคมไทยกำลังประสบปัญหำวิกฤต จำกสถำนกำรณ์ ปัญหำ
ยำเสพติดที่ได้เริ่มแพร่ระบำดและกำลังทวีควำมรุนแรงมำกขึ้นอย่ำงน่ำวิตก กำรหวนกลับมำระบำด
อย่ำงหนักของยำเสพติดในปัจจุบัน เป็นผลให้เยำวชน หลงผิดเข้ำสู่วงจรของกำรซื้อขำยและเสพยำเสพ
ติดเพิ่มมำกขึ้น ซึ่งเป็นอุปสรรคสำคัญในกำรพัฒนำประเทศ และเป็นกำรทำลำยทรัพยำกรบุคคลซึ่งเป็น
อนำคตและเป็นพลังในกำรพัฒนำประเทศให้ด้อยคุณภำพ อันจะส่งผลกระทบต่อควำมมั่นคงของชำติ
และเป็นภำระงบประมำณของประเทศในกำรบำบัดรักษำผู้ป่วยที่เกิดจำกกำรเสพยำเสพติด อีกทั้งยัง
เป็นปัญหำที่สร้ำงควำมรู้สึกสะเทือนใจและเจ็บปวดให้กับพ่อแม่ผู้ปกครอง และปัญหำยำเสพติดได้นำมำ
ซึ่งควำมรุนแรงในครอบครัวและอำชญำกรรมต่ำงๆในสังคม เช่น กำรลักขโมย ฉกชิงวิ่งรำวและกำรก่อ
ปัญหำอำชญำกรรมอื่นๆตำมมำอีกมำกมำย ซึ่งทำให้มีผลกระทบต่อสังคมโดยรวม
สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต 26 ได้ตระหนักถึงปัญหำดังกล่ำว และเห็นว่ ำ ทุก
ภำคส่วนของสังคมควรมีบทบำทในกำรแก้ปัญหำร่วมกัน กำรปล่อยให้เป็นหน้ำที่ของเจ้ำหน้ำที่ตำรวจ
หรือหน่วยงำนภำครัฐรับผิดชอบเพียงฝ่ำยเดียวไม่เพียงพอ และจะทำให้ปัญหำกำรแพร่ระบำดของยำ
เสพติดรุนแรงขึ้นเรื่อยๆ จึงได้จัดทำโครงกำรค่ำยทักษะชีวิต “เยำวชนรุ่นใหม่ ร่วมใจต้ำนภัยยำเสพติด”
เพื่อป้องกันปัญหำยำเสพติด เพื่อส่งเสริมและพัฒนำทักษะชีวิตของผู้เรียนให้สูงขึ้น มีควำมสำมำรถ
เพียงพอในกำรมีชีวิตอยู่ในสังคมที่ผันผวนสำมำรถเตรียมพร้อมสำหรับกำรปรับตัว ปรับจิตใจในอนำคต
ได้อย่ำงถูกต้องเหมำะสมและสำมำรถเผชิญกับสิ่งต่ำง ๆ ที่เกิดขึ้นในชีวิตได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ
2. วัตถุประสงค์
1. เพื่อพัฒนำคุณภำพเด็กและเยำวชนให้มีทักษะชีวิตในกำรป้องกันตนเองจำกยำเสพติด
ด้วยกิจกรรมค่ำยทักษะชีวิตฯ
2. เพื่อพัฒนำคุณภำพเด็กและเยำวชนให้มีทักษะชีวิต มีควำมสำมำรถเพียงพอในกำรมีชีวิต
อยู ่ใ นสัง คม สำมำรถเตรีย มพร้อ มส ำหรับ กำรปรับ ตัว ปรับ จิต ใจได้อ ย่ำ งถูก ต้อ งเหมำะสมและ
สำมำรถเผชิญกับสิ่งต่ำง ๆ ที่เกิดขึ้นในชีวิตได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ
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3. นักเรีย นที่เข้ำร่ว มโครงกำรฯ สำมำรถเป็น แกนนำในกำรขับ เคลื่อนกำรป้องกันและแก้ไข
ปัญหำยำเสพติดในสถำนศึกษำและชุมชนได้
4. เพื่อให้มีกำรติดตำมดูแลช่วยเหลือเด็กและเยำวชนกลุ่มเสี่ยง ที่ชัดเจนเป็นรูปธรรมและ
มีคุณภำพ
3. เป้าหมาย
3.1 เชิงปริมำณ
นักเรียนโรงเรียนในสังกัดสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต 26 จำนวน 100 คน 35
โรงเรียน ได้เข้ำร่วมกิจกรรมค่ำยทักษะชีวิต เพื่อป้องกันปัญหำยำเสพติด
3.2 เชิงคุณภำพ
นักเรียนโรงเรียนในสังกัดได้รับกำรพัฒนำคุณภำพให้มีทักษะชีวิตในกำรป้องกันตนเองจำก
ยำเสพติด ด้ว ยกิจ กรรมค่ำ ยทัก ษะชีว ิต ฯ มีค วำมสำมำรถเพีย งพอในกำรมีช ีว ิต อยู ่ใ นสัง คม
สำมำรถเตรีย ม พร้อ มสำหรับ กำรปรับ ตัว ปรับ จิต ใจในอนำคต ได้อ ย่ำ งถูก ต้อ งเหมำะสมและ
สำมำรถเผชิญกับสิ่งต่ำง ๆ ที่เกิดขึ้นในชีวิตได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ
4. กิจกรรม และการดาเนินงาน
4.1 กำรจัดค่ำยทักษะชีวิต จำนวน 3 วัน 2 คืน ระหว่ำงเดือนพฤษภำคม - มิถุนำยน 2564 ณ
ค่ำยทักษะชีวิตชั่วครำว จังหวัดมหำสำรคำม
4.2 กำรติดตำมผู้ผ่ำนกำรอบรมค่ำยทักษะชีวิตของโรงเรียนในสังกัดทุกโรงเรียน ระหว่ำงเดือน
กรกฎำคม 2564
ที่
กิจกรรม/การดาเนินงาน
ระยะเวลา
ผู้รับผิดชอบ
ดาเนินการ
1.
2.
3.

4.
5.

ขออนุมัติโครงกำรประชำสัมพันธ์โครงกำร ประชุม/
ประสำนสถำนศึกษำในสังกัด
แต่งตั้งและประชุมคณะทำงำน
กำหนดจัดกิจกรรม ได้แก่
-กำรเปิดค่ำย
-กิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์ เพื่อละลำย พฤติกรรม
-กิจกรรมที่นำเสนอกระบวนกำรเรียนรู้
ในประเด็นหรือเนื้อหำหลักของค่ำย
-กิจกรรมที่สำมำรถก่อให้เกิดกำร
ประยุกต์กระบวนกำรเรียนรู้มำปรับใช้ ในระหว่ำง
ค่ำย
ดำเนินกำรตำมกิจกรรม
สรุป ประเมินผลและรำยงำน

พฤษภำคม 2564

นำงสำวไพลิน
ภูมิวัน

พ.ค. – มิ.ย. 64
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5. งบประมาณ รอจัดสรรงบประมำณจำกสำนักงำนป้องกันและปรำบปรำมยำเสพติด (ป.ป.ส.)
จำแนกตำมรำยจ่ำย
ที่
รำยกำร
งบประมำณ
ค่ำตอบแทน ค่ำใช้สอย ค่ำวัสดุ
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

ค่ำอำหำร สำหรับนักเรียนเข้ำร่วม
กิจกรรมค่ำยทักษะชีวิต (100x80x4)
ค่ำอำหำรว่ำง/เครื่องดื่ม
(100x30x4)
ค่ำอำหำร สำหรับครู และ
คณะกรรมกำร
ดำเนินงำน (50x100x4)
ค่ำอำหำรว่ำง/เครื่องดื่ม สำหรับครู
และคณะกรรมกำรดำเนินงำน
(50x30x4)
ค่ำตอบแทนวิทยำกร
ค่ำป้ำย
ค่ำวัสดุ/เอกสำรฯ
ค่ำบำรุงสถำนที่ (ค่ำน้ำ/ค่ำไฟ)
รวมงบประมำณทั้งสิ้น

-

หมายเหตุ ถัวจ่ายทุกรายการ

6. แผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณ
วงเงินงบประมำณที่ดำเนินกำร รอจัดสรรจำก ป.ป.ส.
7. กลุ่มเป้าหมายผู้ได้รับผลประโยชน์
สถำนศึกษำ และนักเรียนในสังกัดทุกโรงเรียน
8. การประเมินผล
ตัวบ่งชี้สภำพควำมสำเร็จ
-ผู้เข้ำร่วมกิจกรรมค่ำย
มีทักษะชีวิตฯ ภูมิคุ้มกัน
ปลอดภัยจำกยำเสพติดทุกคน

-

วิธีวัดและประเมินผล
-ทบทวนกิจกรรมค่ำย ประมวล
ประสบกำรณ์ สรุปควำมรู้ ควำมเข้ำใจ
ทักษะต่ำงๆ กำรค้นพบควำมสำมำรถ
ควำมถนัด สิ่งที่ต้องพัฒนำเพิ่มเติมของ
ตนเอง

เครื่องมือที่ใช้วัดและ
ประเมินผล
1. แบบสอบถำม
2. กำรสังเกต

9. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
1. เด็กและเยำวชนที่ผ่ ำนกำรอบรมด้วยกิจกรรมค่ำยทักษะชีวิตฯมีภูมิคุ้มกัน ปลอดภัยจำก
ยำเสพติดทุกคน
2. เด็กและเยำวชนได้รับกำรพัฒนำให้มีทักษะชีวิต มีควำมสำมำรถเพียงพอในกำรมีชีวิต อยู่ใน
สังคม สำมำรถเตรียมพร้อมสำหรับกำรปรับตัว ปรับจิตใจในอนำคต ได้อย่ำงถูกต้องเหมำะสม
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3. เด็ก และเยำวชนกลุ ่ม เสี ่ย ง ได้ร ับ กำรติด ตำมดูแ ลช่ว ยเหลือ ที่ช ัด เจนเป็น รูป ธรรมและมี
คุณภำพ
4. นัก เรีย นที่เ ข้ำ ร่ว มโครงกำรฯ สำมำรถเป็น แกนนำในกำรขับ เคลื่อ นกำรป้อ งกัน และแก้ไ ข
ปัญหำยำเสพติดในสถำนศึกษำและชุมชนได้
**********************
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โครงการ โครงกำรสถำนศึกษำสีขำว ปลอดยำเสพติดและอบำยมุข ประจำปีงบประมำณ พ.ศ.2564
สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติข้อ 1 ด้ำนควำมมั่นคง
แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็นควำมมั่นคง
แผนปฏิรูปประเทศข้อ
ด้ำนกำรศึกษำ
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติข้อ 5 กำรเสริมสร้ำงควำมมั่นคงแห่งชำติเพื่อกำรพัฒนำ
ประเทศสู่ควำมมั่งคั่งและยั่งยืน
แผนความมั่นคงแห่งชาติ
กำรป้องกันและปรำบปรำมยำเสพติด
สนองนโยบาย สพฐ.
ด้ำนควำมปลอดภัย
กลุ่มที่รับผิดชอบ
กลุ่มส่งเสริมกำรจัดกำรศึกษำ
ผู้รับผิดชอบ
นำงสำวไพลิน ภูมิวัน นักวิชำกำรศึกษำชำนำญกำร
ระยะเวลาดาเนินการ
สิงหำคม – กันยำยน 2564
................................................................................................................................................................
1. หลักการและเหตุผล
ด้วย กระแสโลกำภิวัฒน์และกำรดำรงอยู่ในสังคมยุคข้อมูลข่ำวสำร ตลอดจนควำมเจริญก้ำวหน้ำ
ทำงเทคโนโลยีที่แทรกซึมสู่วิถีชีวิตของผู้คนในสังคมทุกรูปแบบ ทำให้คนไทยโดยเฉพำะเด็กและเยำวชน
ต้องเผชิญกับควำมเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นอย่ำงรวดเร็ว รุนแรง และเต็มไปด้วยสถำนกำรณ์ปัญหำที่มี
ควำมสลับซับช้อน นอกจำกนี้กำรไหลบ่ำของวัฒนธรรมต่ำงชำติที่มุ่งเข้ำสู่สังคมไทย ด้วยกระบวนกำร
ทำงทุนนิยมและบริโภคนิยม ในขณะที่วัฒนธรรมดั้งเดิมนับวันแต่จะอ่อนแอลง ทำให้เด็กและเยำวชนตก
เป็ น เหยื่ อ ของสถำนกำรณ์ ค วำมเปลี่ ย นแปลงทำงสั ง คมและวั ฒ นธรรมดั ง กล่ ำ ว จนน ำไปสู่ ก ำรมี
พฤติกรรมที่ไม่พึงประสงค์ และควำมล้มเหลวทั้งทำงด้ำนกำรเรียน ควำมไม่มั่นคงในอนำคต
ปั ญหำดังกล่ ำวจึ งจ ำเป็ นได้รั บกำรดูแล ป้ องกัน และแก้ไขอย่ำงเร่งด่ว น ส ำนักงำนเขตพื้นที่
กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต 26 จึงได้จัดทำโครงกำรสถำนศึกษำสีขำว ปลอดยำเสพติดและอบำยมุข
ประจำปีงบประมำณ พ.ศ.2564 ขึ้น เพื่อเป็นแนวทำงดำเนินกำรรณรงค์ป้องกันแก้ไขปัญหำสิ่งเสพติด
กำรพนัน สิ่งไม่เหมำะสมและกำรทะเลำะวิวำทที่จะเกิดขึ้นกับนักเรียน ตลอดจนวำงแนวปฏิบัติในกำร
ให้ควำมช่วยเหลือโดยระดมควำมร่วมมือจำกบ้ำน และชุมชนในกำรสร้ำงภูมิคุ้มกันให้ กับนักเรียนควบคู่
ด้วยคุณธรรม ไม่ฝักใฝ่อบำยมุข และสร้ำงปัญหำให้กับสังคม สำมำรถดำรงตนอยู่ในสังคมได้อย่ำงมี
ควำมสุขเป็นพลเมืองที่มีคุณภำพพัฒนำประเทศไทยให้เจริญรุ่งเรืองต่อไป
2. วัตถุประสงค์
1. เพื่อเสริมสร้ำงควำมรู้ควำมเข้ำใจในโทษและภัยของยำเสพติด สำมำรถป้องกันตนเองไม่เข้ำไป
ยุ่งเกี่ยวกับยำเสพติดและอบำยมุข โดยเน้นกิจกรรมสถำนศึกษำสีขำว ปลอดยำเสพติดและอบำยมุข
2. เพื่อขับเคลื่อนสถำนศึกษำในสังกัดในกำรดำเนินงำนสถำนศึ กษำสีขำวปลอดยำเสพติดและ
อบำยมุข ให้เป็นไปอย่ำงต่อเนื่องและยั่งยืน
3. เพื
ควำมรู
้ ควำมเข้
ำใจาตระหนั
กถึงพิกษถึภังพิยยำเสพ
เพื่อ่ ให้
ให้ผผู้บู้บริริหหำรสถำนศึ
ารสถานศึกกษำและบุ
ษาและบุคคลำกรที
ลากรที่เกี่เ่ยกีวข้
่ยวข้องมี
องมี
ความรู
้  ความเข้
ใจ  ตระหนั
ษภัย           
ติยาเสพติ
ด ปัญหำโรคเอดส์
มีนโยบำยไปสู
่กำรปฏิ่กบารปฏิ
ัติที่เป็บนัตรูิทปี่เธรรม
ด ปัญหาโรคเอดส์
มีนโยบายไปสู
ป็นรูปธรรม
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4. เพื่อคัดเลือกสถำนศึกษำในสังกัดที่ดำเนินงำนสถำนศึกษำสีขำวปลอดยำเสพติดและอบำยมุข
ดี เ ด่ น เป็ น ตั ว แทนส ำนั ก งำนเขตพื้ น ที่ ก ำรศึ ก ษำ ไปแข่ งขั น ในระดั บ จั ง หวั ด และระดั บ
กระทรวงศึกษำธิกำร
3. เป้าหมาย
3.1 เชิงปริมำณ
3.1.1 สถำนศึกษำในสังกัดสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต 26 จำนวน 35 แห่ง
จัดกิจกรรมกำรดำเนินงำนโครงกำรสถำนศึกษำสีขำว ปลอดยำเสพติดและอบำยมุขในรูปแบบเครือข่ำย
และวิธีกำรต่ำง ๆ
3.1.2 นั ก เรี ย นทุ ก คนในสั ง กั ด ส ำนั ก งำนเขตพื้ น ที่ ก ำรศึ ก ษำมั ธ ยมศึ ก ษำ เขต 26 ได้ รั บ กำร
เสริมสร้ำงศักยภำพ ทักษะชีวิตและควำมเข้มแข็งในกำรดำเนินกิจกรรมในสถำนศึกษำกับเพื่อนนักเรียน
และชุมชน โดยเน้นกิจกรรมสถำนศึกษำสีขำว ปลอดยำเสพติดและอบำยมุข
3.1.3 บุคลำกรในหน่วยงำนปลอดยำเสพติดทุกคน
3.2 เชิงคุณภำพ
3.2.1 สถำนศึกษำในสังกัดมีกำรดำเนินงำนสถำนศึกษำสีขำว ปลอดยำเสพติดและอบำยมุขอย่ำง
เป็นรูปธรรม และสำมำรถพัฒนำต่อยอดไปยังบ้ำน วัด ชุมชนในกำรดำเนินงำนร่วมกันป้องกันพฤติกรรม
เบี่ยงเบนของนักเรียน
3.2.2 สถำนศึกษำได้รับกำรยกย่องให้เป็นสถำนศึกษำสีขำวอย่ำงยั่งยืน 100 %
3.2.3 นักเรียนในสังกัดได้รับกำรพัฒนำเสริมสร้ำงควำมรู้ควำมเข้ำใจในโทษและภัยของยำเสพติด
สำมำรถป้องกันตนเองไม่เข้ำไปยุ่งเกี่ยวกับยำเสพติด
4. กิจกรรมและการดาเนินงาน
1. ขับเคลื่อน“หน่วยงำนปลอดยำเสพติด”โดยกำรตรวจหำสำรเสพติดบุคลำกรภำยในหน่วยงำน
2. จั ด กิ จ กรรมประกวดสถำนศึ ก ษำสี ข ำว ปลอดยำเสพติ ด และอบำยมุ ข ดี เ ด่ น ประจ ำปี
กำรศึกษำ 2564 เพื่อคัดเลือกเป็นตัวแทนเขตพื้นที่กำรศึกษำไปแข่งขันในระดับจังหวัด และระดับ
กระทรวงศึกษำธิกำรต่อไป
5. งบประมาณ
งบประมำณ ได้รับจัดสรรจำกสำนักงำนคณะกรรมกำรป้องกันและปรำบปรำมยำเสพติด (ป.ป.ส.)
จำนวน 15,000 บำท รำยละเอียดประกอบกำรใช้จ่ำย ดังนี้
จาแนกตามรายจ่าย
ที่
รำยกำร
งบประมำณ
ค่ำตอบแทน
ค่ำใช้สอย
ค่ำวัสดุ
กิจกรรมที่ 1
1,000
2,400
ขับเคลื่อน“หน่วยงำนปลอดยำเสพ
ติด”ค่ำอำหำรว่ำงและเครื่องดื่ม
(จำนวน 80 คนๆละ 30 บำท)
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ต่อ
ที่

รำยกำร

กิจกรรมที่ 2
กำรประกวดสถำนศึกษำสีขำว
ปลอดยำเสพติดและอบำยมุข
ค่ำอำหำร,อำหำรว่ำงและเครื่องดื่ม
ประชุมคณะทำงำน เพื่อเตรียม
ควำมพร้อมกำรประกวด
สถำนศึกษำสีขำวฯ
ค่ำตอบแทนคณะกรรมกำรตัดสิน
กำรประกวดสถำนศึกษำสีขำวฯ
รวมทั้งสิ้น
หมายเหตุ ถัวจ่ำยทุกรำยกำร

งบประมำณ

2.

จาแนกตามรายจ่าย
ค่ำตอบแทน
ค่ำใช้สอย
ค่ำวัสดุ
7,000

4,600
-

15,000

8,000

7,000

-

6. แผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณ วงเงินงบประมำณที่ดำเนินกำร 15,000
บำท รอจัดสรรจำก ป.ป.ส.
แผนกำรใช้จ่ำยเงินงบประมำณ
แผนกำรปฏิบัติงำน
รวม
(กิจกรรม)
ไตรมำสที่ ไตรมำสที่ ไตรมำสที่ ไตรมำสที่
1/2564
2/2564
3/2564
4/2564
1. กำรตรวจหำสำรเสพติดฯ
3,400
3,400
2. กำรประกวดสถำนศึกษำสี
11,600
11,600
ขำว ปลอดยำเสพติดและ
อบำยมุข
รวม
7. กลุ่มเป้าหมายผู้ได้รับผลประโยชน์
สถำนศึกษำ และนักเรียนในสังกัดทุกโรงเรียน

3,400

8. การประเมินผล

11,600

15,000

เครื่องมือที่ใช้วัดและ
ประเมินผล
- ผลกำรตรวจหำสำรเสพติดใน -แต่งตั้งคณะกรรมกำรประเมินฯ เชิง 1. ชุดตรวจปัสสำวะหำ
ปัสสำวะ
ประจักษ์ และจำกเอกสำรกำรรำยงำน สำรเสพติด
- ผลกำรประกวดสถำนศึกษำสี ผล
2. รำงวัล
ขำวฯ
ตัวบ่งชี้สภำพควำมสำเร็จ
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9. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
1. ปัญหำเด็กมีพฤติกรรมเบี่ยงเบนลดลง อันเป็นผลจำกกำรละเลิกอบำยมุขของบุคลำกรเป้ำหมำย
2. นักเรียน มีควำมรู้ควำมเข้ำใจเกี่ยวกับภัยยำเสพติด สำมำรถป้องกันตนเองไม่เข้ำไปยุ่งกับยำเสพติด
3. นักเรียนได้รับกำรเสริมสร้ำงศักยภำพ ทักษะชีวิตในกำรดำเนินกิจกรรมในสถำนศึกษำ กับเพื่อน
นักเรียน และชุมชน โดยเน้นกิจกรรมสถำนศึกษำสีขำว ปลอดยำเสพติดและอบำยมุข
4. สถำนศึกษำในสังกัดผ่ ำนเกณฑ์กำรประเมินสถำนศึกษำสี ขำว ปลอดยำเสพติดและอบำยมุ ขครบ
100%
5. บุคลำกรในสังกัดไม่เข้ำไปยุ่งเกี่ยวกับยำเสพติด
**********************
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โครงการ กำรแข่งขันกีฬำนักเรียนมัธยมศึกษำต้ำนยำเสพติด ปีกำรศึกษำ 2564
สอดคล้องกับ ยุทธศาสตร์ชาติข้อ 3 ด้ำนกำรพัฒนำและเสริมสร้ำงศักยภำพทรัพยำกรมนุษย์
แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ แผ่นแม่บทที่ 14 ประเด็นศักยภำพกำรกีฬำ
แผนการปฏิรูปประเทศข้อ
9 แผนปฏิรูปด้ำนสังคม
สนองนโยบาย สพฐ. ที่
ด้ำนควำมปลอดภัย
ตอบแบบรายงานเรื่องใด
มำตรฐำนที่ 3 สัมฤทธิ์ผลกำรบริหำรและกำรจัดกำรศึกษำ
กลุ่มที่รับผิดชอบ
กลุ่มส่งเสริมกำรจัดกำรศึกษำ
ผู้รับผิดชอบ
นำงสำวอรทัย บุพโชติ
ระยะเวลาที่ดาเนินการ
1 ตุลำคม 2563 - กันยำยน 2564
................................................................................................................................................................
1. หลักการและเหตุผล
กำรออกกำลังกำยและกำรเล่นกีฬำ เป็นกิจกรรมส่วนหนึ่งของชีวิตประจำวันของทุกคน เพรำะทำ
ให้เกิดควำมแข็งแรง สมบูรณ์ทำงด้ำนร่ำงกำย จิต ใจ อำรมณ์ สังคม และสติปัญญำ ตลอดจนทำให้
เยำวชน มีควำมสำมัคคี มีน้ำใจเป็นนักกีฬำ รู้แพ้ รู้ชนะ รู้อภัย ใช้เวลำว่ำงให้เกิดประโยชน์ ช่วยลด และ
ขจัดปัญหำ ยำเสพติด มีคุณธรรม มีระเบียบวินัย สำมำรถพัฒนำคุณภำพชีวิตทรัพยำกรบุคคลของชำติ
ส่งเสริมกำรเล่นกีฬำเพื่อกำรออกกำลังกำยสุขภำพดีถ้วนหน้ำ จะส่งผลให้เด็กและเยำวชนในสถำนศึกษำ
ได้รั บ กำรพัฒ นำกำรด้ำนร่ำงกำย จิตใจ สติปั ญญำ อำรมณ์ และสั งคม เป็ น เยำวชนที่มีคุณภำพ มี
คุณธรรมซึ่งสอดคล้องกับค่ำนิยมไทย 12 ประกำรคือ มีควำมแข็งแรงทั้งร่ำงกำย และจิตใจ ไม่ยอมแพ้
ต่ออำนำจฝ่ำยต่ำ
สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต 26จึงได้จัดโครงกำรแข่งขันกีฬำนักเรียนต้ำน
ยำเสพติดปีกำรศึกษำ 2562 ขึ้นเพื่อให้เยำวชน มีส่วนร่วมในกำรเล่นกีฬำ เพื่อนันทนำกำรและห่ำงไกล
ยำเสพติด
2. วัตถุประสงค์
2.1 เพื่อส่งเสริมให้เด็กและเยำวชนในโรงเรียนได้ออกกำลังกำย เล่นกีฬำ เพื่อพัฒนำคุณธรรม
ควำมมีระเบียบวินัย และมีน้ำใจนักกีฬำ
2.2 เพื่ อ ส่ ง เสริ ม พั ฒ นำคุ ณ ภำพชี วิ ต เด็ ก และเยำวชน ให้ มี เ จตคติ ที่ ดี ต่ อ กำรออกก ำลั ง กำย
และใช้เวลำว่ำงให้เป็นประโยชน์ เพื่อหลีกเลี่ยงห่ำงไกลยำเสพติด และอบำยมุขทุกชนิด
2.3 เพื่อให้เด็กและเยำวชนได้พัฒนำทักษะกีฬำ และมีมำตรฐำนกำรแข่งกีฬำให้สูงขึ้น
2.4 เพื่อเป็นกำรเตรียมนักเรียนเป็นตัวแทนไปเข้ำร่วมแข่งขันในระดับสูงขึ้น
3. เป้าหมาย
3.1 เป้ำหมำยเชิงปริมำณ
เด็กและเยำวชนโรงเรียนในสังกัดสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต 26 จำนวน 35
โรงเรียน ได้เข้ำร่วมกิจกรรมกำรแข่งขันกีฬำมัธยมศึกษำต้ำนยำเสพติด
3.2 เป้ำหมำยเชิงคุณภำพ
เด็กและเยำวชนมีสุขภำพ พลำนำมัยแข็งแรงสมบูรณ์ มีพัฒนำกำรด้ำนร่ำงกำย อำรมณ์ จิตใจ
มีน้ำใจและใช้ชีวิตในสังคมอย่ำงสันติสุข
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4. กิจกรรมและการดาเนินงาน
ที่

กิจกรรม

1. ประชุมคณะกรรมกำรเพื่อเตรียมกำรจัดกำรแข่งขันกีฬำ
ต้ำนยำเสพติด
2. กำหนดจัดกิจกรรมกำรแข่งขัน ชนิดกีฬำและประเภท
กำรแข่งขัน ได้แก่ ฟุตบอล ฟุตซอล เซปัคตะกร้อ
(ทีมเดี่ยว) วอลเลย์บอล บำสเกตบอล เปตอง และกรีฑำ
3. ขออนุมัติโครงกำร
4. แต่งตั้งคณะกรรมกำรจัดกำรแข่งขันกีฬำต้ำนยำเสพติด
4.
5. ประชำสัมพันธ์โครงกำร ประชุม/ประสำนงำน
หน่วยงำน/รับสมัครชนิดกีฬำและประเภทกีฬำจำก
สถำนศึกษำในสังกัด
5.
6. แต่งตั้งคณะทำงำน/คณะกรรมกำรที่เกี่ยวข้อง
6.
7. ประชุมคณะทำงำน/คณะกรรมกำรที่เกี่ยวข้อง
ในกำรดำเนินงำน
7.
8. จัดกำรแข่งขันกีฬำระดับสหวิทยำเขต
และระดับเขตพื้นที่กำรศึกษำ
9. สรุปและประเมินผล
8.

ระยะเวลา
ดาเนินการ
ส.ค.-ก.ย. 2564

ผู้รับผิดชอบ

ก.ย. 2564

สพม.26/โรงเรียน

ก.ย. 2564
ก.ย.-ต.ค. 2564
ก.ย.-ต.ค. 2564

สพม.26
สพม.26
สพม.26/โรงเรียน

ก.ย.-ต.ค. 2564
ก.ย.-ต.ค. 2564

สพม.26/โรงเรียน
สพม.26

ก.ย.- ต.ค.
2564
ต.ค. 2564

สพม.26/โรงเรียน

สพม.26

สพม.26

5. งบประมาณ
งบประมำณที่ได้รับจัดสรรจำก..............................................จำนวน......................................บำท
รำยละเอียดประกอบกำรใช้จ่ำย ดังนี้
ที่

รำยกำร
กิจกรรมที่ 1 ประชุมคณะกรรมกำรที่
เกี่ยวข้องในกำรดำเนินงำน
1.1 ค่ำอำหำรว่ำงและเครื่องดื่ม
1.2 ค่ำอำหำรกลำงวัน………
กิจกรรมที่ 2 ค่ำใช้จ่ำยในกำรจัดกำร
แข่งขันกีฬำ นักเรียนมัธยมศึกษำต้ำนยำเสพ
ติด ปี 2562
2.1 ค่ำตอบแทนคณะกรรมกำรตัดสิน…

งบประมำณ

จำแนกตำมรำยจ่ำย
ค่ำตอบแทน ค่ำใช้สอย ค่ำวัสดุ
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ต่อ
ที่

รำยกำร

งบประมำณ

กิจกรรมที่ 3 ค่ำใช้จ่ำยในพิธีเปิด-ปิด
3.1 ค่ำอำหำรกลำงวัน
3.2 ค่ำอำหำรว่ำงและเครื่องดื่ม
3.3 ค่ำทำกำรนอกเวลำรำชกำร
3.4 ค่ำจัดทำเอกสำร เกียรติบัตร สูจิบัตร
และจัดหำวัสดุ อุปกรณ์ในกำร
ดำเนินงำน……
รวมทั้งสิ้น
หมายเหตุ ขอถัวจ่ายทุกรายการ

จำแนกตำมรำยจ่ำย
ค่ำตอบแทน ค่ำใช้สอย ค่ำวัสดุ

6. แผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณ
วงเงินงบประมาณที่ดาเนินการ ………………………………………………….…………………….บาท
แผนการปฏิบัติงาน
(กิจกรรม)
1. ประชุ ม คณะกรรมกำรที่
เกี่ยวข้องในกำรดำเนินงำน
2. ค่ำใช้จ่ำยในกำรจัดกำร
แข่งขันกีฬำนักเรียนมัธยมศึกษำ
ต้ำนยำเสพติด ปี 2562
3 ค่ำใช้จ่ำยในพิธีเปิด-ปิด
รวมทั้งหมด

แผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณ
ไตรมาสที่
ไตรมาสที่ ไตรมาสที่ ไตรมาสที่
1/2564
2/2564
3/2564
4/2564

7. กลุ่มเป้าหมายผู้ได้รับผลประโยชน์
7.1 เด็กนักเรียน และเยำวชนในโรงเรียนได้ออกกำลังกำย เล่นกีฬำ เพื่อพัฒนำคุณธรรม
ควำมมีระเบียบวินัย และมีน้ำใจนักกีฬำ
7.2 เด็กและเยำวชนในโรงเรียนได้ออกกำลังกำย เล่นกีฬำ เพื่อพัฒนำคุณธรรม
ควำมมีระเบียบวินัย และมีน้ำใจนักกีฬำ
7.3 เด็กและเยำวชนได้พัฒนำทักษะกีฬำ และมีมำตรฐำนกำรแข่งกีฬำให้สูงขึ้น
7.4 นักเรียนได้เป็นตัวแทนไปเข้ำร่วมแข่งขันในระดับสูงขึ้น
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8. การประเมินผล
ตัวบ่งชี้สภาพความสาเร็จ

วิธีวัดและประเมินผล

1. กำรดำเนินกำรจัดกำรแข่งขัน
1. แบบสอบถำม
2. กำรเข้ำร่วมกิจกรรมกำรแข่งขัน
2. พฤติกรรมในกำรแข่งขันและ
3. จำนวนทีมและนักกีฬำที่เข้ำร่วมแข่งขัน พัฒนำกำรด้ำนต่ำง ๆ ของนักกีฬำ

เครื่องมือที่ใช้วัด
และประเมินผล
1. แบบสอบถำม
2. กำรสังเกต

9. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
9.1 เด็กและเยำวชนในระบบโรงเรียนได้ออกกำลังกำยอย่ำงต่อเนื่อง ได้รับกำรพัฒนำด้ำนคุณธรรม
ระเบียบวินัย และมีน้ำใจนักกีฬำ
9.2 เด็กและเยำวชนในระบบโรงเรียนมีเจตคติที่ดีต่อกำรออกกำลังกำย และใช้เวลำว่ำงให้ เกิด
ประโยชน์
9.3 เด็กและเยำวชนได้พัฒนำศักยภำพของตนด้ำนทักษะกีฬำ และมำตรฐำนกำรแข่งขันกีฬำและ
มำตรฐำนกำรแข่งขันกีฬำที่สูงขึ้น
9.4 เด็กและเยำวชนได้เป็นนักกีฬำตัวแทนเข้ำไปร่วมแข่งขันระดับเขตพื้นที่กำรศึกษำ และระดับ
จังหวัด
9.5 เด็กและเยำวชนหลีกเลี่ยงห่ำงไกลอบำยมุข และสำรเสพติดทุกชนิด
***************************
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งาน/โครงการ
กำรจัดงำนศิลปหัตถกรรมนักเรียน ปีกำรศึกษำ 2564
ยุทธศาสตร์ชาติข้อ
2 ด้ำนกำรสร้ำงควำมสำมำรถในกำรแข่งขัน
แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ
แผนการปฏิรูปประเทศข้อ
5 ด้ำนเศรษฐกิจ
สนองนโยบาย สพฐ. ที่
ด้ำนคุณภำพ
กลุ่มที่รับผิดชอบ
กลุ่มส่งเสริมกำรจัดกำรศึกษำ
ผู้รับผิดชอบ
นำงสำวกรรณิกำร์ ศิริหลวง
ระยะเวลาที่ดาเนินการ
ตุลำคม 2563 – กันยำยน 2564
..................................................................................................................................... ...........................
1. หลักการและเหตุผล
ปัจจุบันกำรเจริญเติบโตด้ำนเศรษฐกิจ สังคมและเทคโนโลยี ได้เปลี่ยนแปลงไปอย่ำงรวดเร็ วและ
เกี่ยวข้องกับวิถีชีวิตของประชำชนทั่วไปมำกยิ่งขึ้น ส่งผลให้กำรดำเนินชีวิตของทุก ๆ คน มีกำรพัฒนำ
และปรับตัวให้เหมำะสมกับสภำวกำรณ์ที่เปลี่ยนไปอยู่ตลอดเวลำ ดังนั้น กำรจัดกำรศึกษำจึงจำเป็นต้อง
สร้ำงเด็กและเยำวชนให้มีควำมรู้ ควำมสำมำรถ ที่เปลี่ยนแปลงตำมสภำวกำรณ์ในปัจจุบัน กำรจัด
กิจกรรมส่งเสริมสนับสนุนให้นักเรียนในระดับกำรศึกษำขั้นพื้นฐำนมีควำมเป็นเลิศทำงวิชำกำร วิชำชีพ
และมีสุนทรียภำพด้ำนดนตรี กีฬำ ศิลปะกำรแสดง รวมถึงกำรประดิษฐ์คิดค้นนวัตกรรมใหม่ ๆ ใน
กำรเตรียมพร้อมให้เด็กและเยำวชนเป็นกำลังสำคัญในกำรขับเคลื่อนประเทศในอนำคต
สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต 26 ในฐำนะเป็นหน่วยงำนหลักในกำร
จัด กำรศึก ษำให้แ ก่เ ด็ก และเยำวชน ให้เ ป็น ผู ้ถึง พร้อ มด้ว ยคุณ ลัก ษณะที่พึง ประสงค์ (ดี เก่ง มี
คุณ ธรรมและจริย ธรรม) จึง สร้ำ งโอกำสให้แ ก่เ ด็ก และเยำวชน ได้แ สดงออกซึ่ง ศัก ยภำพและ
สุน ทรียภำพ กิจ กรรมสร้ำงสรรค์ ตลอดจนสนับสนุนส่งเสริมให้ครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำได้ใช้
ควำมรู้ ควำมสำมำรถ ในกำรพัฒนำกำรเรียนกำรสอนอย่ำงเต็มควำมสำมำรถ โดยกำหนดจัดกำร
แข่ง ขัน ทัก ษะทำงวิช ำกำร 8 กลุ่ม สำระกำรเรีย นรู้ และกิจ กรรมพัฒ นำผู้เ รีย น ในระดับ เขตพื้น ที่
กำรศึกษำ และคัดเลือกตัวแทนเข้ำร่วมกำรแข่งขันระดับภำค (ระดับประเทศ) ต่อไป
จำกเหตุผลควำมจำเป็นข้ำงต้นและสนองยุทธศำสตร์ชำติข้อที่ 3 พัฒนำและเสริมสร้ำงศักยภำพ
คน ของสำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน กลุ่มส่งเสริมกำรจัดกำรศึกษำ สำนักงำนเขตพื้นที่
กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต 26 จึงได้จัดทำโครงกำรนี้ขึ้น
2. วัตถุประสงค์
2.1 เพื่อส่งเสริมสนับสนุนให้นักเรียนได้แสดงออกถึงควำมสำมำรถในทำงวิชำกำรศิลปะกำรแสดง
และทักษะด้ำนวิชำชีพ
2.2 จัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ให้นักเรียนแสดงควำมสำมำรถที่เป็นเลิศทำงวิชำกำร วิชำชีพ
สุนทรียภำพด้ำนดนตรี – นำฏศิลป์ กีฬำ ศิลปะกำรแสดงและสิ่งประดิษฐ์ ในระดับเขตพื้นที่กำรศึกษำ
มัธยมศึกษำ เขต 26 ระดับภำค ระดับประเทศ และเผยแพร่ผลงำนในต่ำงประเทศ
2.3 เพื่อจัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และนำเสนอผลงำนของนักเรียน ครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ
ให้ปรำกฏแก่สำธำรณชน
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3. เป้าหมาย
เชิงปริมำณ
3.1.1 นั กเรี ยน ครู และบุ คลำกรทำงกำรศึ กษำ ทุกคน ในสั งกัดส ำนั กงำนเขตพื้นที่ กำรศึ กษำ
มัธยมศึกษำ เขต 26 ได้ร่วมกิจกรรมโครงกำรแข่งขันทักษะทำงวิชำกำร
3.1.2 สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต 26 จัดเวทีกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เพื่อ
ส่งเสริมศักยภำพของนักเรียน และนำเสนอผลงำนของนักเรียนในทุก ๆ ด้ำน ในระดับเขตพื้นที่กำรศึกษำ
3.1.3 คัดสรรกิจกรรมและผลงำนยอดเยี่ยม ไปแสดงแลกเปลี่ยนในเวทีระดับภำค (ระดับประเทศ)
เชิงคุณภำพ
3.2.1 เด็กและเยำวชนเกิดกำรพัฒนำตนเองให้มีควำมรู้ ควำมสำมำรถ มีทักษะด้ำนวิชำกำรสำขำ
ต่ ำ ง ๆ และสำมำรถน ำไปใช้ ใ นกำรด ำรงชี วิ ต อย่ ำ งมี ค วำมสุ ข ซึ่ ง เกิ ด จำกกำรแลกเปลี่ ย นเรี ย นรู้
ประสบกำรณ์ร่วมกัน
3.2.2 ครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำในสังกัดสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต 26 มี
ควำมคิดริเริ่มสร้ำงสรรค์ในกำรจัดกิจกรรมพัฒนำส่งเสริมศักยภำพนักเรียน และมีโอกำสแลกเปลี่ยน
ประสบกำรณ์ร่วมกับผู้เข้ำแข่งขันจำกเขตพื้นที่กำรศึกษำอื่น ๆ
4. กิจกรรมและการดาเนินงาน
ที่

กิจกรรม

1. กิจกรรมที่ 1 ขั้นเตรียมการ
ขั้นตอนการดาเนินงาน
1.1 จัดทำโครงกำรขออนุมัติ
1.2 แต่งตั้งคณะกรรมกำรระดับเขตพื้นที่กำรศึกษำ
1.3 จัดประชุมคณะกรรมกำรระดับเขตพื้นที่กำรศึกษำ วำงแผน
ดำเนินกำรร่วมกัน แจ้งเกณฑ์กำรประกวดตำมกิจกรรมแกนกลำง
ให้โรงเรียน/กลุ่มโรงเรียนในสังกัด ดำเนินกำรคัดเลือก
2. กิจกรรมที่ 2 ขั้นดาเนินการ
1. จัดกิจกรรมกำรประกวดแข่งขันในระดับเขตพื้นที่กำรศึกษำ
2. ส่งตัวแทนเข้ำร่วมกิจกรรมกำรประกวดแข่งขัน และกำร
แสดงผลงำนระดับภำค ระดับชำติ
3. กิจกรรมที่ 3 ขั้นการวัดและประเมินผลการดาเนินงาน
1. ติดตำมและประเมินผลโครงกำร รำยงำนเผยแพร่
ประชำสัมพันธ์

ระยะเวลา
ดาเนินการ
ส.ค.-ก.ย. 64

ผู้รับผิดชอบ

ก.ย.-ธ.ค. 64

สพม.26/
สถำนศึกษำ
ที่เกี่ยวข้อง

ต.ค.64ม.ค.65

สพม.26

สพม.26
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5. งบประมาณ
งบประมำณที่ได้รับจัดสรรจำก......................................จำนวน......................................บำท
รำยละเอียดประกอบกำรใช้จ่ำย ดังนี้
ที่
รำยกำร
งบประมำณ
จำแนกตำมรำยจ่ำย
ค่ำตอบแทน ค่ำใช้สอย ค่ำวัสดุ
1. กิจกรรมที่ 1 จัดประชุมคณะกรรมกำรระดับ
เขตพื้นที่กำรศึกษำ วำงแผนดำเนินกำรร่วมกัน
แจ้งเกณฑ์กำรประกวดตำมกิจกรรมแกนกลำง
ให้โรงเรียน/กลุ่มโรงเรียนในสังกัด ดำเนินกำร
คัดเลือก
-จัดทำเอกสำร/ข้อมูลเพื่อจัดประกวดแข่งขัน
ระดับเขตพื้นที่กำรศึกษำ
2. กิจกรรมที่ 2 จัดกิจกรรมกำรประกวดแข่งขัน
ในระดับเขตพื้นที่กำรศึกษำ
3. กิจกรรมที่ 3 ติดตำมและประเมินผลโครงกำร
รำยงำนเผยแพร่ประชำสัมพันธ์
รวมทั้งสิ้น
หมายเหตุ ขอถัวจ่ำยทุกรำยกำร
6. แผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณที่ดาเนินการ ………………. บาท
แผนการปฏิบัติงาน
(กิจกรรม)
1. จัดประชุมคณะกรรมกำร
ระดับเขตพื้นที่กำรศึกษำ
วำงแผนดำเนินกำรร่วมกัน แจ้ง
เกณฑ์กำรประกวดตำมกิจกรรม
แกนกลำง ให้โรงเรียน/กลุ่ม
โรงเรียนในสังกัด ดำเนินกำร
คัดเลือก
2. จัดกิจกรรมกำรประกวด
แข่งขันในระดับเขตพื้นที่
กำรศึกษำ
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แผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณ
ไตรมาสที่
ไตรมาสที่ ไตรมาสที่ ไตรมาสที่
1/2564
2/2564
3/2564
4/2564
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แผนการปฏิบัติงาน
(กิจกรรม)
3. ติดตำมและประเมินผล
โครงกำร รำยงำนเผยแพร่
ประชำสัมพันธ์
รวม

แผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณ
ไตรมาสที่
ไตรมาสที่ ไตรมาสที่ ไตรมาสที่
1/2564
2/2564
3/2564
4/2564

รวม

7. กลุ่มเป้าหมายผู้ได้รับผลประโยชน์
7.1 สถำนศึกษำที่จัดกำรศึกษำตั้งแต่ระดับมัธยมศึกษำปีที่ 1-6 ในจังหวัดมหำสำรคำม จำนวน
66 โรงเรียน
7.2 นักเรียน ครู และบุคลำกรทำงกำรศึกษำ ในสังกัดสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต 26
7.3 นักเรียน ครู และบุคลำกรทำงกำรศึกษำ สถำนศึกษำในสังกัด อบจ./อปท./สถำนศึกษำใน
กำกับของมหำวิทยำลัย
8. การประเมินผล
ตัวบ่งชี้สภำพควำมสำเร็จ
วิธีวัดและ
เครื่องมือที่ใช้วัด
ประเมินผล
และประเมินผล
1. นักเรียน ครู และบุคลำกรทำงกำรศึกษำในสังกัดสำนักงำน
- ตรวจสอบข้อมูล - แบบรำยงำน
เขตพื้นที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต 26 ได้รับกำรพัฒนำศักยภำพ - ติดตำม
-แบบสอบถำม
มีควำมคิดสร้ำงสรรค์ ในกำรบูรณำกำรอย่ำงหลำกหลำย ร้อยละ 80 ประเมินผล
2. สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต 26 จัดกิจกรรม
และเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้บรรลุวัตถุประสงค์ ร้อยละ 80
3. นักเรียน บุคลำกรครู และบุคลำกรทำงกำรศึกษำ
ได้แสดงผลงำนทำงกำรศึกษำ ให้ปรำกฏ เป็นที่น่ำชื่นชม
แก่สำธำรณชนแก่ชำวไทย และชำวต่ำงชำติ ร้อยละ 80
9. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
9.1 นักเรียน ครู และบุคลากรทางการศึ
ลำกรทำงกำรศึกษาในสั
ษำในสังกัดสำส�ำนันักงานเขตพื
งำนเขตพื้นที่การศึ
ำรศึกษามั
ษำมัธยมศึกษา
ษำ เขต
เขต26
26
รับกำรพั
ฒกนำศั
กยภำพ
มีควำมคิ
สร้ำงสรรค์
ในกำรบู
รณำกำรอย่
ำงหลำกหลำย
ได้รับได้การพั
ฒนาศั
ยภาพ
มีความคิ
ดสร้าดงสรรค์
ในการบู
รณาการอย่
างหลากหลาย
9.2
ำรศึกกษามั
ษำมัธธยมศึ
ยมศึกกษา
ษำ เขต
เขต 26
26 จัจัดดกิกิจจกรรม
กรรม และเวที
และเวทีแแลกเปลี
ลกเปลี่ย่ยนเรี
นเรียยนรู
นรู้บ้บรรลุ
รรลุ
9.2 สสำำนั
�นักกงำนเขตพื
งานเขตพื้น้นทีที่ก่การศึ
วัวัตตถุถุปประสงค์
ระสงค์
9.3
ลำกรครู และบุ
และบุคคลากรทางการศึ
ลำกรทำงกำรศึกกษา
ษำ ได้
ได้แแสดงผลงานทางการศึ
สดงผลงำนทำงกำรศึกกษา
ษำ ให้
ให้ปปรากฏ
รำกฏ
9.3 นันักกเรี
เรียยนน บุบุคคลากรครู
เป็
เป็นนทีที่น่น่ำ่าชืชื่น่นชมแก่
ชมแก่สสำธำรณชนแก่
าธารณชนแก่ชชำวไทย
าวไทย และชำวต่
และชาวต่ำางชำติ
งชาติ
**********************
**********************
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โครงการ

เปิดตลำดนัดวิชำกำรนำเสนอผลกำรพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำ
ผู้มีผลงำนดีเด่นประสบผลสำเร็จเป็นที่ประจักษ์ สพม. 26
ยุทธศาสตร์ชาติข้อ
3 กำรพัฒนำและเสริมสร้ำงศักยภำพทรัพยำกรมนุษย์
แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ข้อ 11 กำรพัฒนำศักยภำพคนตลอดช่วงชีวิต
แผนการปฏิรูปประเทศข้อ
ด้ำนกำรศึกษำ
สนองนโยบาย สพฐ.
ด้ำนโอกำส
จุดเน้น สพม.26
4. ด้ำนกำรให้บริกำรสู่ควำมเป็นเลิศ (Service mind)
กลุ่มที่รับผิดชอบ
นิเทศติดตำม และประเมินผล
ผู้รับผิดชอบ
นำงนวพรรดิ์ นำมพุทธำ, นำงสำวฐิตำรีย์ วิลัยเลิศ ศน. สพม.26
ระยะเวลาดาเนินการ
ตุลำคม 2563 – มิถุนำยน 2564
1. หลักการและเหตุผล
กำรพั ฒ นำประเทศให้ เ จริ ญ ก้ ำ วหน้ ำ สำมำรถเข้ ำ สู่ ก ำรแข่ ง ขั น ในเวที โ ลก จ ำเป็ น ต้ อ งมี
กระบวนกำรจั ดกำรศึกษำของประเทศให้ มีมำตรฐำนทั้งในระดับ ประเทศ และสำมำรถเทียบเคียง
สมรรถนะได้กับมำตรฐำนนำนำชำติ กำรประกันคุณภำพจึงเป็นกระบวนกำรที่สำคัญยิ่งกิจกรรมหนึ่งที่
สถำนศึกษำต้องดำเนินกำรควบคู่ไปกับกำรบริหำรสถำนศึกษำ เพรำะกำรประกันคุณภำพ (Quality
Assurance) เป็นกำรดำเนินกำรของสถำนศึกษำ เพื่อให้หลักประกันกับภำคประชำสังคมว่ำผลผลิตที่
เกิดขึ้น คือ คุณภำพของผู้เรียนจะมีคุณภำพเป็นไปตำมเป้ำหมำยของหลักสูตร มำตรฐำนกำรศึกษำของ
ชำติ และสอดคล้องกับเจตนำรมณ์ของพระรำชบัญญัติกำรศึกษำแห่งชำติ
กระทรวงศึ ก ษำธิ ก ำรมี น โยบำยให้ ป ฏิ รู ป ระบบกำรประเมิ น และประกั น คุ ณ ภำพกำรศึ ก ษำ
ทั้งภำยในและภำยนอกของทุกระดับ และได้ออกกฎกระทรวงว่ำด้วยกำรประกันคุณภำพกำรศึกษำ
พ.ศ. 2561 เมื่อวันที่ 20 กุมภำพันธ์ พ.ศ.2561 และประกำศให้ใช้มำตรฐำนกำรศึ กษำระดับปฐมวัย
ระดับกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน และระดับกำรศึกษำขั้นพื้นฐำนศูนย์กำรศึกษำพิเศษ เมื่อวันที่ 20 กุมภำพันธ์
2561 เพื่อเป็นแนวทำงให้หน่วยงำนต้นสังกัดและสถำนศึกษำระดับกำรศึกษำขั้นพื้นฐำนในกำรสนับสนุน
ส่งเสริม และดำเนินงำนพัฒนำระบบกำรประกันคุณภำพภำยในสถำนศึกษำให้เข้มแข็ง สำนักงำนเขต
พื้นที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต 26 กำรพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำของโรงเรียนในเขตพื้นที่กำรศึกษำ
มัธยมศึกษำเขต 26 โดยใช้พื้นที่เป็นฐำน SARA Model บูรณำกำรนิเทศ ติดตำม และประเมินผลกำรจัด
กำรศึกษำ ยึ ด 3 หลั ก 6 ร่ ว ม เพื่อเป็ น แนวทำงในกำรขับ เคลื่ อนกำรพัฒ นำคุณภำพกำรศึกษำของ
สถำนศึกษำ สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต 26 จึงได้จัดทำโครงกำรกำรยกย่องเชิดชู
เกียรติผู้มีผลงำนดีเด่นประสบผลสำเร็จเป็น ที่ประจักษ์และนำเสนอผลกำรพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำของ
สถำนศึกษำ ผู้ บริห ำร ครูผู้ ส อน และบุคลำกรทำงกำรศึกษำอื่น ปี งบประมำณ 2563 เป็นอีกหนึ่ ง
กิจกรรมที่สำคัญต่อกำรพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำ
2. วัตถุประสงค์
2.1 เพื่อยกระดับกำรบริหำรจัดกำรศึกษำของสถำนศึกษำในสังกัดสู่มำตรฐำนสำกล
2.2 เพื่อยกย่องเชิดชูเกียรติแก่ผู้มีผลงำนดีเด่นประสบผลสำเร็จเป็นที่ประจักษ์
2.3 เพื่อกำรแลกเปลี่ยนเรียนรู้ผลกำรพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำ
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3. เป้าหมายการดาเนิน
3.1 เป้าหมายเชิงปริมาณ
3.1.1 ผู้บริหำรโรงเรียนทุกโรง ทั้ง 35 โรงเรียน
3.1.2 ครูผู้สอนทุกคน ทั้ง 35 โรงเรียน
3.1.3 นักเรียนทุกคน ทั้ง 35 โรงเรียน
3.1.4 ผู้อำนวยกำรกลุ่มทุกกลุ่มในสังกัด สพม.26 และศึกษำนิเทศก์ทุกคน
3.2 เป้าหมายเชิงคุณภาพ
3.2.1 ผู้เรียนที่มีควำมต้องกำรจำเป็นพิเศษ ได้รับศึกษำอย่ำงทั่วถึง เท่ำเทียม และมีคุณภำพ
พร้อมก้ำวสู่สำกลตำมมำตรฐำนสถำนศึกษำ
3.2.2 ร้อยละของสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำผ่ำนเกณฑ์กำรประเมินคุณภำพมำตรฐำน
สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ
3.2.3 ร้อยละของสถำนศึกษำที่มีผลกำรประเมินภำยนอกในระดับดีขึ้นไป
3.2.4 สถำนศึกษำ มีควำมเป็ นอิส ระในกำรบริห ำรงำนและจัด กำรเรียนรู้ ร่ว มมือกับ ชุม ชน
ภำคเอกชน และผู้เกี่ยวข้องในกำรจัดกำรศึกษำ
3.2.5 ส ำนั ก งำนเขตพื้ น ที่ ก ำรศึ ก ษำ มี ก ำรบริ ห ำรงำนเชิ ง บู ร ณำกำรใช้ ข้ อ มู ล สำรสนเทศ
และกำรวิจัยและพัฒนำในกำรขับเคลื่อนคุณภำพ
3.2.6 ส ำนั ก งำนเขตพื้ น ที่ ก ำรศึ ก ษำมี ร ะบบกำรก ำกั บ ติ ด ตำม ประเมิ น และ รำยงำนผล
อย่ำงเป็นระบบ
4. วิธีการดาเนินงาน
กิจกรรมที่ 1 พัฒนำเครื่องมือกำรกำกับ ติดตำม และตรวจสอบคุณภำพกำรศึกษำ
ณ ห้องประชุมพระเทพสิทธำจำรย์ สพม.26 ดังนี้
1.1 แต่งตั้งคณะกรรมกำรพัฒนำเครื่องมือกำรกำกับ ติดตำม และตรวจสอบคุณภำพกำรศึกษำ
1.2 นำเสนอเครื่องมือในกำรประชุมผู้บริหำรโรงเรียน
1.3 นำเสนอคณะ ก.ต.ป.น. เพื่อขออนุมัติ
1.4 จัดทำข้อตกลง (MOU) ประกำศใช้เครื่องมือ
กิจกรรมที่ 2 ประชุมสัมมนำ กำรยกระดับคุณภำพกำรศึกษำสู่มำตรฐำนสำกล และมอบโล่รำงวัล
2.1 แต่งตั้งคณะกรรมกำรดำเนินโครงกำร
2.2 ประชุมคณะกรรมกำร และประสำนผู้เกี่ยวข้อง
2.3 ดำเนินโครงกำรฯ
2.4 สรุปรำยงำนผล
กิจกรรมที่ 3 ประชุมสัมมนำ สรุปรำยงำนผลกำรดำเนินโครงกำรฯ ทุกกิจกรรมโดยภำพรวม
โครงกำรฯ
5. ระยะเวลาและสถานที่ดาเนินการ
ระยะเวลำ ช่วงเดือน กันยำยน 2564
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6. งบประมาณ
6.1 งบประมำณ จานวน
บาท โดยขออนุมัติถั่วจ่ำยได้ตำมควำมเหมำะสมและ
จำเป็นในกำรดำเนินโครงกำร
6.2 รำยละเอียดกำรใช้งบประมำณ (ขออนุมัติถั่วจ่ำยได้ตำมควำมเหมำะสมและจำเป็นในกำรดำเนิน
โครงกำร” ดังนี้
ที่

กิจกรรม
งบประมาณ
กิจกรรมที่ 2 กำรประชุมสัมมนำ “เปิดตลำดวิชำกำร” และนำเสนอ
ผลงำนที่ประสบควำมสำเร็จกำรพัฒนำคุณภำพสถำนศึกษำ
ผู้อำนวยกำร รองผู้อำนวยกำร ครูผู้สอน บุคลำกรทำงกำรศึกษำอื่น
ศึกษำนิเทศก์ และสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ ในรอบปีงบประมำณ
2562 จำนวน 1 วัน เป้ำหมำยผู้เข้ำแลกเปลี่ยนเรียนรู้ผลกำรพัฒนำ
คุณภำพ จำนวน 500 คน
4.1 ค่ำอำหำรว่ำงและเครื่องดื่มสำหรับผู้เข้ำร่วมประชุมสัมมนำ
(2X50X250)
4
4.2 ค่ำอำหำรกลำงวันผู้เข้ำร่วมประชุมสัมมนำ (1X300X250)
4.3 โล่รำงวัลครูผู้สอนยอดเยี่ยม ผู้ชนะเลิศเหรียญทอง OBEC
AWARDS จำนวน 90 รำงวัล (จำนวน 90X1500)
4.4 โล่รำงวัลสถำนศึกษำ ผู้อำนวยกำร และรองผู้อำนวยกำรยอดเยี่ยม
ชนะเลิศเหรียญทอง จำนวน 29 รำงวัล (จำนวน 19X1500)
4.5 โล่รำงวัลบุคลำกร และศึกษำนิเทศก์ยอดเยี่ยม ผู้ชนะเลิศเหรียญ
ทอง จำนวน 9 รำงวัล (จำนวน 11X1500)
4.6 พิธีกำรเปิด และจัดทำรำยงำน
รวมทั้งสิ้น
7. การวิเคราะห์ความเสี่ยงของโครงการ
7.1 ปัจจัยควำมเสี่ยง
7.1.1 กำรบริหำรจัดกำรอย่ำงเป็นระบบ
7.1.2 กำรมุ่งให้ควำมสำเร็จกับศักยภำพของผู้เรียนเพื่อยกระดับคุณภำพกำรศึกษำ
7.1.3 กำรเรียนกำรสอนโดยครูมืออำชีพ
7.1.4 กำรส่งเสริมพัฒนำระบบกำรประกันคุณภำพภำยในให้เป็นส่วนหนึ่งในกำรบริหำร
จัดกำรที่เป็นระบบและกำรทำงำนของบุคลำกรทุกคน
7.1.5 ทีมงำนมีควำมรู้ควำมเข้ำใจในกรอบภำระงำนที่แท้จริง
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8. ตัวชี้วัดความสาเร็จ
ตัวชี้วัด
ค่าเป้าหมาย
1. ผู้เรียนที่มีควำมต้องกำรจำเป็นพิเศษ ได้รับศึกษำอย่ำงทั่วถึง
ร้อยละ 95
เท่ำเทียม และมีคุณภำพ พร้อมก้ำวสู่สำกลตำมมำตรฐำนสถำนศึกษำ
2. ร้อยละของสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำผ่ำนเกณฑ์กำรประเมินคุณภำพ
ร้อยละ 95
มำตรฐำน สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ
3. ร้อยละของสถำนศึกษำที่มีผลกำรประเมินภำยนอกในระดับดีขึ้นไป
ร้อยละ 95
4. สถำนศึกษำ มีควำมเป็นอิสระในกำรบริหำรงำนและจัดกำรเรียนรู้
ร้อยละ 95
ร่วมมือกับชุมชน ภำคเอกชน และผู้เกี่ยวข้องในกำรจัดกำรศึกษำ
5. สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ มีกำรบริหำรงำนเชิงบูรณำกำร
ร้อยละ 95
ใช้ข้อมูลสำรสนเทศและกำรวิจัยและพัฒนำในกำรขับเคลื่อนคุณภำพ
6. สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำมีระบบกำรกำกับ ติดตำม ประเมินและ
ร้อยละ 95
รำยงำนผลอย่ำงเป็นระบบ
7. ผู้รับบริกำรมีควำมพึงพอใจต่อกำรให้บริกำร
ร้อยละ 95
9. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
9.1 ผู้เรียนที่มีควำมต้องกำรจำเป็นพิเศษได้รับกำรพัฒนำศักยภำพอย่ำงทั่วถึงอย่ำมีคุณภำพ
ตำมมำตรฐำนสถำนศึกษำ
9.2 ครูจัดกำรเรียนกำรที่มีนวัตกรรมที่หลำกหลำย
9.3 สถำนศึกษำในสังกัดมีผลกำรประเมินภำยนอกในระดับดีเด่นขึ้นไป
9.4 สถำนศึกษำมีระบบกำรบริหำรจัดกำร และจัดกำรเรียนรู้ ร่วมมือกับชุมชน และผู้เกี่ยวข้อง
ในกำรจัดกำรศึกษำ
9.5 สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำผ่ำนเกณฑ์กำรประเมินคุณภำพมำตรฐำน สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ
9.6 สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำมีระบบกำรบริหำรงำนเชิงบูรณำกำร โดยใช้ข้อมูลสำรสนเทศเป็นฐำน
กำรพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำ และกำรวิจัยพัฒนำในกำรขับเคลื่อนคุณภำพกำรศึกษำ
9.7 สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำมีระบบ กำรกำกับ ติดตำม และตรวจสอบคุณภำพกำรศึกษำที่ชัดเจน
9.8 ผู้รับบริกำรมีควำมพึงพอใจต่อระบบกำรบริหำรจัดกำรของสถำนศึกษำ และสำนักงำนเขตพื้นที่
กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต 26
*************************
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โครงการ

ส่งเสริมนักเรียนผู้มีคุณธรรม จริยธรรม บำเพ็ญประโยชน์เข้ำศึกษำต่อใน
สถำบันอุดมศึกษำและอำชีวศึกษำจังหวัดมหำสำรคำม (โครงกำรเด็กดีมีที่เรียน)
ปีงบประมำณ พ.ศ.2564 สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต 26
ยุทธศาสตร์ชาติข้อที่ 3
กำรพัฒนำศักยภำพและเสริมสร้ำงศักยภำพคน
แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติที่ 12 ประเด็นพัฒนำกำรเรียนรู้
แผนการปฏิรูปประเทศข้อ ด้ำนสังคม
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ข้อ 1 และ ข้อ 2
สนองนโยบาย สพฐ. ที่ 2 ด้ำนโอกำส
กลุ่มที่รับผิดชอบ
ส่งเสริมกำรจัดกำรศึกษำ
ผู้รับผิดชอบ
นำงสำวธิดำรัตน์ พลศรี
ระยะเวลาที่ดาเนินการ ตุลำคม 2563 - กันยำยน 2564
................................................................................................................................................................
1. หลักการและเหตุผล
ตำมที ่ก ระทรวงศึก ษำธิก ำร ได้ม ีน โยบำยและจุด เน้น ของกระทรวงศึก ษำธิก ำร ใน
ปีงบประมำณ พ.ศ.2563 เพื่อให้กำรดำเนินกำรจัดกำรศึกษำและกำรบริห ำรจั ดกำรกำรศึกษำของ
มีควำมสอดคล้องกับยุทธศำสตร์ชำติ เป้ำหมำยของแผนแม่บทภำยใต้ยุทธศำสตร์ชำติ วัตถุประสงค์
ของแผนกำรปฏิรูป ประเทศด้ำ นกำรศึก ษำ และนโยบำยของรัฐ บำล โดยเฉพำะนโยบำย เร่ง ด่ว น
เรื่อง กำรเตรียมคนสู่ศตวรรษที่ 21
อีก ทั ้ง กระทรวงศึก ษำธิก ำรได้ม ีน โยบำยในกำรยกระดั บ กำรศึก ษำให้ม ีค ุณ ภำพได้
มำตรฐำนสำกล ควบคู่ไ ปกับ กำรส่ง เสริม กำรเรีย นรู้ภูมิปัญ ญำท้อ งถิ่น กำรปลูก ฝัง คุณ ธรรม กำร
สร้ำ งวินัย ยึด มั่น ในสถำบัน ชำติ ศำสนำ พระมหำกษัต ริย์ กำรมีจิต สำธำรณะ ควำมตระหนัก ถึง
ผลประโยชน์ข องส่ว นรวมมำกกว่ำ ส่ว นตน เสริม สร้ำ งควำมรู้ค วำมเข้ำ ใจที่ถู ก ต้อ งในหลัก กำร
ประชำธิปไตย เคำรพควำมคิดเห็นของผู้อื่น ยอมรับควำมแตกต่ำงหลำกหลำยควำมคิด อุดมกำรณ์
และควำมเชื่อ รวมทั้งรู้คุณค่ำและสืบสำนวัฒนธรรมและขนบประเพณีอันดีงำมของไทย ดังนั้น จึง
จำเป็นที่ผู้เรียนต้องได้รับกำรพัฒนำในทุกมิติอย่ำงองค์รวม ด้วยประสบกำรณ์ที่ หลำกหลำยทั้งจำก
ภำยในและภำยนอกสถำนศึกษำ หลักสูตรแกนกลำงกำรศึกษำขั้น พื้น ฐำนมีเป้ำหมำยมุ่งพัฒนำเด็ก
และเยำวชนโดยใช้คุณ ธรรม จริย ธรรม ค่ำ นิย ม และคุณ ลัก ษณะอันพึงประสงค์เป็นพื้นฐำนในกำร
จัดกำรเรียนรู้ พร้อมทั้งยังมีกำรจัดเวลำให้ผู้เรียนได้เข้ำร่วมกิจกรรมพัฒนำผู้ เรียน ซึ่งเป็นกิจกรรมที่มุ่ง
พัฒนำองค์รวมของควำมเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ทั้งร่ำงกำย สติปัญญำ อำรมณ์ และสังคม อีกทั้งยังเสริมสร้ำง
ให้ผู้เรียนมีศีลธรรม จริยธรรม มีระเบียบวินัย ปลูกฝังและสร้ำงจิตสำนึกของกำรทำประโยชน์เพื่อสั งคม
สำมำรถจัดกำรตนเองได้ และอยู่ร่วมกันได้ โดยสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต 26 และได้
จัดทำบันทึกข้อตกลงควำมร่วมมือ (MOU) โครงกำรส่งเสริมนักเรียนผู้มีคุณธรรม จริยธรรม และบำเพ็ญ
ประโยชน์เข้ำศึกษำต่อในสถำบันอุดมศึกษำ และอำชีวศึกษำ จังหวัดมหำสำรคำม (โครงกำรเด็กดีมีที่เรียน)
เมื่อวันที่ 18 กันยำยน 2557 ณ ห้องประชุมพระเทพสิทธำจำรย์ สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ
เขต 26
สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต 26 จึงได้จัดทำโครงกำรส่งเสริมนักเรียนผู้มีคุณธรรม
จริยธรรม บำเพ็ญประโยชน์เข้ำศึกษำต่อในสถำบันอุดมศึกษำและอำชีวศึกษำจังหวัดมหำสำรคำม (โครงกำร
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เด็กดีมีที่เรียน) เพื่อประสำนควำมร่วมมือสถำบันอุดมศึกษำในพื้นที่ที่มีเจตนำรมณ์เดียวกันในกำรคัดเลือก
นักเรียนผู้มีคุณธรรม จริยธรรม และบำเพ็ญประโยชน์เพื่อสังคมเข้ำศึกษำต่อในมหำวิทยำลัยและอำชีวศึกษำ
ในจังหวัดมหำสำรคำมเข้ำศึกษำต่อ, เพื่อเพิ่มและกระจำยโอกำสให้ประชำกรวัยเรียนได้รับกำรศึกษำขั้น
พื้นฐำนอย่ำงทั่วถึง ครอบคลุมผู้เรียนให้ได้รับโอกำสในกำรพัฒนำเต็มตำมศักยภำพและมีคุณภำพเพื่อจัดทำ
ฐำนข้อมูลนักเรียนในโครงกำรเด็กดีมีที่เรียน, เพื่อกระจำยโอกำสและส่งเสริมนักเรียน นักศึกษำผู้มีคุณธรรม
จริยธรรมและบำเพ็ญประโยชน์เข้ำศึกษำต่อในสถำบันอุดมศึกษำและอำชีวศึกษำในจังหวัดมหำสำรคำม,
เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้โครงกำรเด็กดีมีที่เรียนเพื่อเป็นกำรเสริมสร้ำงควำมเข้มแข็ง พัฒนำ และสร้ำงเครือข่ำย
แนะแนวกำรศึกษำต่อโครงกำรเด็กดีมีที่เรียนให้กับนิสิตในโครงกำรและสถำบันอุดมศึกษำ/อำชีวศึกษำใน
พื้นที่ รวมทั้งเป็นกำรพัฒนำนิสิตให้เป็นฐำนกำลังสำคัญในกำรพัฒนำ สังคม และประเทศต่อไป
2. วัตถุประสงค์
2.1 เพื่อประสำนควำมร่วมมือสถำบันอุดมศึกษำในพื้นที่ที่มีเจตนำรมณ์เดียวกันในกำรคัดเลือกนักเรียนผู้
มีคุณธรรม จริยธรรม และบำเพ็ญประโยชน์เพื่อสังคมเข้ำศึกษำต่อในมหำวิทยำลัยและอำชีวศึกษำในจังหวัด
มหำสำรคำมเข้ำศึกษำต่อ
2.2 เพื่อเพิ่มและกระจำยโอกำสให้ประชำกรวัยเรียนได้รับกำรศึกษำขั้นพื้นฐำนอย่ำงทั่วถึง ครอบคลุม
ผู้เรียนให้ได้รับโอกำสในกำรพัฒนำเต็มตำมศักยภำพ และมีคุณภำพ
2.3 เพื่อจัดทำฐำนข้อมูลนักเรียนในโครงกำรเด็กดีมีที่เรียน
2.4 เพื่อกระจำยโอกำส และส่งเสริมนักเรียน นักศึกษำผู้มีคุณธรรม จริยธรรม และบำเพ็ญประโยชน์เข้ำ
ศึกษำต่อในสถำบันอุดมศึกษำ และอำชีวศึกษำ จังหวัดมหำสำรคำม
2.5 เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้โครงกำรเด็กดีมีที่เรียน เพื่อเป็นกำรเสริมสร้ำงควำมเข้มแข็ง พัฒนำและสร้ำง
เครื อข่ำยแนะแนวกำรศึ กษำต่ อโครงกำรเด็ กดี มีที่ เรียนให้ กั บนิสิ ตในโครงกำรและสถำบั นอุดมศึ กษำ/
อำชีวศึกษำในพื้นที่ รวมทั้งเป็นกำรพัฒนำนิสิตให้เป็นฐำนกำลังสำคัญในกำรพัฒนำ สังคมและประเทศชำติ
ต่อไป
3. เป้าหมาย ประกอบด้วย 4 กิจกรรม ดังนี้
กิจกรรมที่ 1 ประชุมวางแผนการจัดสรรโควตา
เป้าหมายเชิงปริมาณ
- จำนวนผู้เข้ำร่วมกิจกรรม 25 คน ประกอบด้วยผู้แทนสถำบันอุดมศึกษำ / อำชีวศึกษำในพื้นที่
จ.มหำสำรคำม คณะกรรมกำรโครงกำร และเครือข่ำยนิสิตโครงกำรเด็กดีมีที่เรียน
- มีจำนวนโควตำและแผนกำรรับนักเรียน/ปฏิทินกำรรับนักเรียนในโครงกำรเด็กดี มีที่เรียนเป็น
ของสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต 26
เป้าหมายเชิงคุณภาพ
- ผู้เข้ำร่วมกิจกรรมมีควำมรู้ควำมเข้ำใจ ให้ควำมร่วมมือ มีกำรวำงแผนงำนร่วมกัน ในกำรจัดสรร
โควตำให้กับนักเรียนในสังกัดสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต 26 ได้เข้ำศึกษำต่อใน
โครงกำรดังกล่ำว
- หน่วยงำนสถำบันอุดมศึกษำ / อำชีวศึกษำในพื้นที่จังหวัดมหำสรคำม ให้กำรประสำนควำม
ร่ ว มมือจำกสถำบั น อุ ดมศึก ษำในพื้น ที่ ที่มี เจตนำรมณ์เ ดียวกัน ในกำรคัดเลื อ กนั กเรีย นผู้ มี คุณ ธรรม
จริ ย ธรรม และบ ำเพ็ ญประโยชน์ เพื่อสั งคมเข้ำศึ กษำต่ อในมหำวิทยำลั ยและอำชีว ศึกษำในจั ง หวั ด
มหำสำรคำมเข้ำศึกษำต่อ
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ระยะเวลาดาเนินการกิจกรรมที่ 1 ตุลำคม 2563 – กันยำยน 2564
กิจกรรมที่ 2 ประชุมชี้แจงการจัดสรรและรายละเอียดโควตา
เป้าหมายเชิงปริมาณ
- จ ำนวนผู ้เ ข้ำ ร่ว มกิจ กรรม 60 คน ประกอบด้ว ยผู ้แ ทนจำกสถำบัน อุด มศึก ษำ และ
อำชีว ศึกษำใน จ.มหำสำรคำม, คณะกรรมกำร, ครูแนะแนว/ครูผู้รับ ผิดชอบโครงกำรโรงเรียนใน
สังกัด
เป้าหมายเชิงคุณภาพ
- ผู้เ ข้ำ ร่ว มกิจ กรรมมีค วำมรู้ค วำมเข้ำ ใจกำรจัด สรรโควตำ และรำยละเอีย ดกำรสมัค รเข้ำ
ศึกษำต่อของนักเรียนในสั งกัด และสำมำรถวำงแผนกำรดำเนิน งำนและคัดเลือกนักเรียนในสัง กัด
เข้ำศึกษำต่อตำมโครงกำรได้
- มีก ำรกระจำยโอกำส และส่ง เสริมนักเรียน นัก ศึก ษำผู้มีคุณ ธรรม จริย ธรรม และบำเพ็ญ
ประโยชน์เข้ำศึกษำต่อ ในสถำบัน อุดมศึก ษำ และอำชีว ศึก ษำ จัง หวัดมหำสำรคำม ให้กับ นักเรียน
โรงเรียนในสังกัด
- มีจำนวนข้อมูล นักเรียนในสังกัดที่ส มัค รเข้ำ ศึก ษำต่อและได้รับ คัดเลือ กให้เข้ำศึก ษำต่อใน
โครงกำรดังกล่ำว
ระยะเวลาดาเนินการกิจกรรมที่ 2 ตุลำคม 2563 – กันยำยน 2564
กิจกรรมที่ 3 แลกเปลี่ยนเรียนรู้โครงการเด็กดีมีที่เรียน
เป้าหมายเชิงปริมาณ
- จำนวนผู้เข้ำร่วมกิจกรรม 50 คน ประกอบด้วยผู้แทนสถำบันอุดมศึกษำ / อำชีวศึกษำใน
จ.มหำสำรคำม, นิสิตจำกสถำบัน อุดมศึกษำ / อำชีว ศึกษำใน จ.มหำสำรคำม, นักเรียนในสังกัดที่
สนใจเข้ำ ร่ว มกิจ กรรม, ครูแ นะแนวโรงเรียนในสัง กัด ที่ส นใจเข้ำร่ว มกิจ กรรม และคณะกรรมกำร
โครงกำร
เป้าหมายเชิงคุณภาพ
- นักเรียน / นิสิตที่เข้ำร่วมโครงกำรได้รับกำรพัฒนำและส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมอย่ำงเป็นระบบ
เพื่อเป็นฐำนในกำรพัฒนำกำลังคนของสังคมและชำติต่อไป
- กลุ่มเป้ำหมำยที่เข้ำร่วมกิจกรรมเกิดภำคีเครือข่ำยร่วมกันในกำรดำเนินกำรอย่ำงต่อเนื่อง
- มีก ำรแลกเปลี ่ย นเรีย นรู ้โ ครงกำรเด็ก ดีมีที่เ รีย น เพื่อ เป็น กำรเสริม สร้ำ งควำมเข้ม แข็ง
พัฒ นำ และสร้ำงเครือข่ำยแนะแนวกำรศึกษำต่อโครงกำรเด็กดีมีที่เรียนให้กับนิสิตในโครงกำรและ
สถำบัน อุด มศึก ษำ/อำชีว ศึก ษำในพื้น ที่ รวมทั้ง เป็น กำรพัฒ นำนิสิตให้เ ป็น ฐำนกำลังสำคัญ ในกำร
พัฒนำ สังคม และประเทศชำติต่อไป
ระยะเวลาดาเนินการกิจกรรมที่ 1 ตุลำคม 2563 – กันยำยน 2564
กิจกรรมที่ 4 ประชุมวางแผนการคัดเลือก จัดทาข้อมูล นักเรียนเข้าศึกษาต่อในโครงการเด็กดีมีที่เรียน
เป้าหมายเชิงปริมาณ
- จำนวนผู้เข้ำร่วมประชุม 25 คน ประกอบด้วยคณะกรรมกำร/คณะทำงำน
เป้าหมายเชิงคุณภาพ
- ผู้เข้ำร่วมประชุมมีควำมรู้ควำมเข้ำใจในกำรคัดเลือกนักเรียนเข้ำศึกษำต่อในโครงกำรเด็กดีมีที่เรียน

344

แผนปฏิบัติการ ประจำ�ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

345

- มีกำรวำงแผนในกำรคัดเลือก เพื่อคัดเลือกนักเรียนเข้ำศึกษำต่อในโครงกำรเด็กดีมีที่เรียนตรงตำมวัตถุ
ปะสงค์โครงกำร
ที่
กิจกรรม
ระยะเวลาดาเนินการ
1. วำงแผน ประสำนงำน คณะกรรมกำร/หน่วยงำน ตุลำคม 2563 - มิถุนำยน
ที่เกี่ยวข้อง
2564
2. ประชุมวำงแผนกำรจัดสรรโควตำร่วมกับผู้แทน กรกฎำคม - สิงหำคม 2564
สถำบันอุดมศึกษำและอำชีวศึกษำในพื้นที่
จ.มหำสำรคำม ที่เข้ำร่วมโครงกำร
3. ประชุมผู้แทนสถำบันกำรศึกษำและครูแนะแนว
สิงหำคม - กันยำยน 2564
โรงเรียนในสังกัดเพื่อชี้แจงรำยละเอียดโครงกำรฯ
4. แลกเปลี่ยนเรียนรู้โครงกำรเด็กดีมีที่เรียน สร้ำง
กันยำยน - ตุลำคม 2564
เครือข่ำยนิสิตโครงกำรเด็กดีมีที่เรียน
5. แต่งตั้งคณะกรรมกำรพิจำรณำคัดเลือกเข้ำศึกษำ
ตุลำคม 2564
ต่อระดับอุดมศึกษำ/คณะทำงำนคัดเลือกและ
จัดทำข้อมูล ตลอดจนประสำนงำน
คณะกรรมกำรในกำรคัดเลือก
6. รับสมัครและคัดเลือกนักเรียนตำมโควตำที่ได้รับ ตุลำคม 2564 - มีนำคม
จัดสรรพร้อมส่งให้สถำบันอุดมศึกษำและ
2565
อำชีวศึกษำในพื้นที่ จ.มหำสำรคำม ที่เข้ำร่วม
โครงกำร
7. ติดตำมควำมก้ำวหน้ำของโครงกำร
ตุลำคม 2564 - มีนำคม
2565
9. สรุปผลกำรดำเนินงำน/รำยงำนผลกำร
ตุลำคม 2564 - มีนำคม
ดำเนินงำนให้หน่วยงำนที่เกี่ยวข้องทรำบ
2565
- มีข้อมูลนักเรียนเข้ำศึกษำต่อในโครงกำรเด็กดีมีที่เรียน
4. กิจกรรมและการดาเนินงาน

ผู้รับผิดชอบ
ธิดำรัตน์ พลศรี
ธิดำรัตน์ พลศรี
ธิดำรัตน์ พลศรี
ธิดำรัตน์ พลศรี
ธิดำรัตน์ พลศรี

ธิดำรัตน์ พลศรี

ธิดำรัตน์ พลศรี
ธิดำรัตน์ พลศรี

หมายเหตุ ระยะเวลำในกำรดำเนินกิจกรรมกำรคัดเลือกนักเรียนคำบเกี่ยวปีงบประมำณ พ.ศ.2565 โดย
กำรจัดกิจกรรมในกำรใช้จ่ำยงบประมำณให้แล้วเสร็จใน ปีงบประมำณ พ.ศ.2564 ส่วนกำร
ดำเนินงำนและคัดเลือกต่อเนื่องในปีงบประมำณ พ.ศ.2565 เนื่องจำกเป็นช่วงสมัครเข้ำศึกษำ
ต่อและปฏิทินโดยรวมอยู่ในช่วงนี้
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5. งบประมาณ ได้รับจัดสรรจำกสำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน จำนวน 55,000 บำท
รำยละเอียดประกอบกำรใช้จ่ำย ดังนี้ หมายเหตุ ขอถัวจ่ำยทุกรำยกำร
เงินงบประมาณ
ตอบ
ใช้สอย
วัสดุ
พาหนะ/
ที่
กิจกรรม
รวม
แทน
น้ามัน
เชื้อเพลิง
กิจกรรมที่ 1 ประชุมวางแผนการ
จัดสรรโควต้า
1. ค่ำอำหำรกลำงวัน
2,500
2,500
2. ค่ำอำหำรว่ำง / เครื่องดื่ม
1,500
1,500
3. ค่ำวัสดุ / เอกสำรประชุม
4,000
4,000
รวมงบประมาณกิจกรรมที่ 1
4,000
4,000
8,000
กิจกรรมที่ 2 ประชุมชี้แจงการจัดสรรและ
รายละเอียดโควต้า
1. ค่ำอำหำรกลำงวัน
6,000
6,000
2. ค่ำอำหำรว่ำง / เครื่องดื่ม
3,600
3,600
3. ค่ำวัสดุ / เอกสำรประชุม
7,400
7,400
รวมงบประมาณกิจกรรมที่ 2
9,600
7,400
- 17,000
กิจกรรมที่ 3 ประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้
โครงการเด็กดีมีที่เรียน
1. ค่ำอำหำรกลำงวัน
5,000
5,000
2. ค่ำอำหำรว่ำง / เครื่องดื่ม
3,000
3,000
3. ค่ำตอบแทนวิทยำกร
3,600
3,600
4. ค่ำพำหนะ / ค่ำน้ำมันเชื้อเพลิง
3,000
3,000
5. ค่ำวัสดุ / เอกสำรกำรประชุม
7,400
7,400
รวมงบประมาณกิจกรรมที่ 3
3,600
8,000
7,400
3,000 22,000
กิจกรรมที่ 4 ประชุมวางแผนการ
คัดเลือก จัดทาข้อมูล นักเรียนเข้า
ศึกษาต่อในโครงการเด็กดีมีที่เรียน
1. ค่ำอำหำรกลำงวัน
2,500
2,500
2. ค่ำอำหำรว่ำง / เครื่องดื่ม
1,500
1,500
3. ค่ำวัสดุ / เอกสำรกำรประชุม
4,000
4,000
รวมงบประมาณกิจกรรมที่ 4
4,000
4,000
8,000
รวมงบประมาณทุกกิจกรรม
3,600 25,600 22,800
3,000 55,000
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6. แผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณที่ดำเนินกำร 55,000 บำท
แผนการปฏิบัติงาน
(กิจกรรม)
1. กิจกรรมที่ 1 ประชุมวำงแผนกำรจัดสรร
โควต้ำ
2. กิจกรรมที่ 2 ประชุมชี้แจงกำรจัดสรรและ
รำยละเอียดโควต้ำ
3. กิจกรรมที่ 3 ประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้
โครงกำรเด็กดีมีที่เรียน
4. กิจกรรมที่ 4 ประชุมวำงแผนกำรคัดเลือก
จัดทำข้อมูล นักเรียนเข้ำศึกษำต่อในโครงกำร
เด็กดีมีที่เรียน
รวม

แผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณ
ไตรมาส ไตรมาส ไตรมาส ไตรมาส
ที่
ที่
ที่
ที่
1/2564 2/2564 3/2564 4/2564

รวม

-

-

4,000

4,000

8,000

-

-

-

17,000

17,000

-

-

-

22,000

22,000

-

-

-

8,000

8,000

-

-

4,000

51,000

55,000

7 กลุ่มเป้าหมายผู้ได้รับผลประโยชน์
7.1 นักเรียน คุณครู และโรงเรียนในสังกัดสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต 26
7.2 สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต 26
7.3 สถำบันอุดมศึกษำ/อำชีวศึกษำในพื้นที่จังหวัดมหำสำรคำม
7.4 นักศึกษำและนิสิตในโครงกำรเด็กดีมีที่เรียน
8. การติดตามและประเมินผล/ตัวชี้วัดความสาเร็จของโครงการ
ตัวบ่งชี้สภาพความสาเร็จ

วิธีวัดและประเมินผล

- ร้อยละ 100 ของนักเรียนที่มีคุณธรรม จริยธรรมและ
บำเพ็ญประโยชน์เพื่อสังคมตำมค่ำนิยมหลักของคนไทย 12
ประกำร ได้รับกำรส่งเสริมและได้เข้ำศึกษำต่อใน
สถำบันอุดมศึกษำและอำชีวศึกษำ จังหวัดมหำสำรคำม

- ตรวจสอบข้อมูล
- ติดตำมและสอบถำม

เครื่องมือที่ใช้
วัด
- แบบรำยงำน
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ต่อ
ตัวบ่งชี้สภำพควำมสำเร็จ
- ร้อยละ 100 ของนักเรียน/นิสิต ที่เข้ำร่วมโครงกำรได้รับ
กำรพัฒนำและส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมอย่ำงเป็นระบบ
เพื่อ เป็นฐำนในกำรพัฒนำกำลังคนของสังคมและชำติต่อไป
- ร้อยละ 100 ของกลุ่มเป้ำหมำยได้เข้ำร่วมโครงกำร และ
เกิดภำคีเครือข่ำยร่วมกันในกำรดำเนินกำรอย่ำงต่อเนื่อง

วิธีวัดและประเมินผล

เครื่องมือที่ใช้วัด

- ตรวจสอบข้อมูล
- แบบรำยงำน
- ติดตำมและสอบถำม
- ตรวจสอบข้อมูล
- แบบรำยงำน
- ติดตำมและสอบถำม

9. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
9.1 เกิดกำรประสำนควำมร่วมมือสถำบันอุดมศึกษำในพื้นที่ที่มีเจตนำรมณ์เดียวกันในกำรคัดเลือก
นั กเรี ย นผู้ มีคุณธรรม จริ ยธรรม และบ ำเพ็ญประโยชน์เพื่อสั งคมเข้ำศึกษำต่อ ในมหำวิทยำลั ย และ
อำชีวศึกษำในจังหวัดมหำสำรคำมเข้ำศึกษำต่อ
9.2 มี ก ำรเพิ่ ม และกระจำยโอกำสให้ ป ระชำกรวั ย เรี ย นได้ รั บ กำรศึ ก ษำขั้ น พื้ น ฐำนอย่ ำ งทั่ ว ถึ ง
ครอบคลุมผู้เรียนให้ได้รับโอกำสในกำรพัฒนำเต็มตำมศักยภำพ และมีคุณภำพ
9.3 มีฐำนข้อมูลนักเรียนในโครงกำรเด็กดีมีที่เรียน
9.4 มีกำรแลกเปลี่ยนเรียนรู้โครงกำรเด็กดีมีที่เรียน เพื่อเป็นกำรเสริมสร้ำงควำมเข้มแข็ง พัฒนำ และ
สร้ำงเครือข่ำยให้กับนิสิตในโครงกำรที่เข้ำไปเรียนต่อในสถำบันอุดมศึกษำและอำชีวศึกษำในพื้นที่ให้เป็น
ฐำนกำลังสำคัญในกำรพัฒนำ สังคมและประเทศต่อไป
9.5 นักเรียนที่มีคุณธรรม จริยธรรมและบำเพ็ญประโยชน์เพื่อสังคมตำมค่ำนิยมหลักของคนไทย
12 ประกำร ได้ รั บ กำรส่ ง เสริ ม และได้ เ ข้ ำ ศึ ก ษำต่ อ ในสถำบั น อุ ด มศึ ก ษำและอำชี ว ศึ ก ษำ จั ง หวั ด
มหำสำรคำม
9.6 สำมำรถพัฒ นำนั กเรี ย น/นิ สิ ตได้อย่ ำงต่อเนื่ องและเชื่อมโยงกันระหว่ำงระดับ กำรศึก ษำขั้ น
พื้นฐำนและอุดมศึกษำ
***********************
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โครงการ

กำรเพิ่มประสิทธิภำพกำรดำเนินงำนสถำนศึกษำในสังกัดสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ
มัธยมศึกษำ เขต 26 โดยคณะกรรมกำรติดตำม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศ
กำรศึกษำ (ก.ต.ป.น.)
ยุทธศาสตร์ชาติ ข้อ
3.ด้ำนกำรพัฒนำและเสริมสร้ำงศักยภำพทรัพยำกรมนุษย์
แผนปฏิรูปประเทศ ข้อ 3 ด้ำนพัฒนำและเสริมสร้ำงศักยภำพ ทรัพยำกรมนุษย์
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ข้อ 1.กำรเสริมสร้ำงและพัฒนำศักยภำพทุนมนุษย์
แผนความมั่นคงแห่งชาติ 3.7.1 กำรเสริมสร้ำงควำมมั่นคงของมนุษย์
นโยบาย สพฐ.
ด้ำนประสิทธิภำพ
กลุ่มที่รับผิดชอบ
กลุ่มนิเทศ ติดตำม และประเมินผลกำรจัดกำรศึกษำ
ผู้รับผิดชอบ
นำงดวงใจ จำปำทอง ศึกษำนิเทศก์
ระยะเวลาดาเนินการ
ตุลำคม 2563 – กันยำยน 2564
................................................................................................................................................................
1. หลักการและเหตุผล
จำกเจตนำรมณ์แห่งพระรำชบัญญัติกำรศึกษำแห่งชำติ พ.ศ. 2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่
2) พ.ศ. 2545 ที่มุ่งเน้นกระจำยอำนำจทำงกำรศึกษำให้ท้องถิ่น และสถำนศึกษำได้มีบทบำทและมีส่วน
ร่วมในกำรพัฒนำหลักสูตร เพื่อให้สอดคล้องกับสภำพและควำมต้องกำรของท้องถิ่น และจำกบทบัญญัติ
ในมำตรำ 20 วรรคสี่ แห่งพระรำชบัญญัติระเบียบบริหำรรำชกำรกระทรวงศึกษำธิกำร พ.ศ. 2546
ที่กำหนดให้ มีค ณะกรรมกำรติ ดตำม ตรวจสอบ ประเมินผล และนิเทศกำรศึ ก ษำของเขตพื้ น ที่
กำรศึกษำ เพื่อทำหน้ำที่ในกำรกำกับ ดูแลกำรบริหำรและกำรจัดกำรศึกษำ โดยมุ่งเน้นผลสัมฤทธิ์ของ
หน่วยงำนและสถำนศึกษำในสังกัดเขตพื้นที่กำรศึกษำ เพื่อเตรียมรับกำรนิเทศ ติดตำมและประเมินผล
จำกหน่วยงำนภำยนอกประสำนควำมร่วมมือในกำรนำไปใช้ขับเคลื่อนกำหนดนโยบำยพัฒนำคุณภำพกร
ศึกษำ
ดังนั้ น เพื่อกำรเพิ่มประสิ ทธิภำพกำรดำเนินงำนมนสถำนศึกษำในสังกัดส ำนักงำนเขตพื้นที่
กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต 26 โดยคณะกรรมกำรติดตำม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศกำรศึกษำ
(ก.ต.ป.น.) จึงเป็นเรื่องสำคัญและจำเป็นอย่ำงยิ่ง และเพื่อให้กำรดำเนินงำนเป็นไปด้วยควำมเรียบร้อย มี
ควำมต่อเนื่องและมีประสิทธิภำพ คณะกรรมกำรติดตำม ตรวจสอบ ประเมินผล และนิเทศกำรศึกษำใน
สังกัดสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ จึงต้องจัดประชุมและดำเนินโครงกำรกำรเพิ่มประสิทธิภำพกำร
ดำเนินงำนในสถำนศึกษำในสังกัดสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต 26 โดยคณะกรรมกำร
ติดตำม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศกำรศึกษำ (ก.ต.ป.น.) เพื่อส่งเสริมสนับสนุนกำรพัฒนำคุณภำพ
กำรศึกษำของสถำนศึกษำในสังกัดได้ตำมมำตรฐำน
2.วัตถุประสงค์
2.1 เพื่อพัฒนำระบบติดตำม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศกำรศึกษำของโรงเรียนในสังกัด
สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต 26
2.2 เพื่อติดตำม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศกำรจัดกำรศึกษำโดยมุ่งผลสัมฤทธิ์โรงเรียนในสังกัด
สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต 26
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2.3 เพื่อนำผลกำรติดตำม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศกำรศึกษำมำใช้ในกำรวำงแผนพัฒนำ
คุณภำพกำรจัดกำรศึกษำของสถำนศึกษำ ในสังกัดสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต 26
อย่ำงต่อเนื่องและมีประสิทธิภำพ
3. เป้าหมาย
3.1 เชิงปริมาณ
3.1.1 จั ดประชุมคณะกรรมกำรติดตำม ตรวจสอบ ประเมิน ผลและนิเทศกำรศึกษำสั ง กั ด
สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต26 จำนวน 2 ครั้ง/ปี
3.1.2. โรงเรียนในสังกัดสังกัดสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต 26
ทั้ง ๓๕ โรงเรียนได้รับกำร ติดตำม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศกำรศึกษำ 1 ครั้ง/ปี
3.2 เชิงคุณภาพ
3.2.1 โรงเรียนในสังกัดสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต 26 ทุกโรงเรียนได้รับกำร
ติดตำม ตรวจสอบ ประเมินผล อย่ำงต่อเนื่องและมีประสิทธิภำพ
3.2.2 สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต26 มีข้อมูลสำรสนเทศ ผลกำรติดตำม
ตรวจสอบ ประเมินผล และนิเทศกำรศึกษำของโรงเรียนในสังกัดที่สำมำรถนำไปใช้ในกำรปรับ ปรุง
พัฒนำคุณภำพกำรศึกษำอย่ำงมีประสิทธิภำพ
4. กิจกรรมและวิธีการดาเนินงาน
ที่
กิจกรรม
1 ประชุมคณะกรรมกำรติดตำม ตรวจสอบฯ
จำนวน 2 ครั้ง/ปี
2 ดำเนินกำรติดตำม ตรวจสอบฯ
จำนวน 1 ครั้ง/ปี
3

จัดทำรำยงำนผลกำรติดตำม ตรวจสอบฯ

ระยะเวลา
ก.พ. 2564
พ.ค. 2564
มี.ค.2564
ส.ค.- ก.ย.
2564

ผุ้รับผิดชอบ
นำงดวงใจ จำปำทอง /
คณะศึกษำนิเทศก์
คณะ ก.ต.ป.น./คณะ
ศึกษำนิเทศก์/ประธำน
สหวิทยำเขต
นำงดวงใจ จำปำทอง /
คณะศึกษำนิเทศก์

5. กิจกรรมและงบประมาณดาเนินการ
งบประมำณที่ได้รับจัดสรรจำกสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต 26
จำนวน 60,000 บำท โดยมีรำยละเอียดประกอบกำรใช้งบประมำณ ดังนี้
งบประมาณจาแนกตาม
รายจ่าย
ที่
กิจกรรม/รายละเอียดการใช้งบประมาณ
ค่า
ค่าใช้
ค่า
ตอบแทน สอย
วัสดุ
1. กิจกรรมที่ 1 ประชุมคณะกรรมกำร ก.ต.ป.น.
รวม 4 ครั้งจำนวน9 คนดังนี้
1.1. ประธำนกรรมกำร ก.ต.ป.น.จำนวน 1
3,000
คนๆละ1500x2
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1.2. คณะกรรมกำร ก.ต.ป.น.จำนวน 7 คนๆ
ละ1200x7x2
1.3. เลขำนุกำร ก.ต.ป.น. 1200x2
1.4. ค่ำอำหำรว่ำงกำรประชุมก.ต.ป.น.และ
คณะอนุกรรมกำร/คณะศึกษำนิเทศก์
(จำนวนคน 22x30x2)
1.5.ค่ำอำหำรกลำงวัน(22x50x2)
กิจกรรมที่ 2 กิจกรรมกำรประเมินโรงเรียน
2. ดังนี้
2.1 ติดตำม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศ
กำรศึกษำโรงเรียนในสังกัดทั้ง 35 โรงเรียน
2.2. แบ่งคณะกรรมกำรติดตำม ตรวจสอบฯ
ออกเป็น 7 คณะประกอบไปด้วยประธำน สห
วิทยำเขต,ก.ต.ป.น.,ศึกษำนิเทศก์(ค่ำน้ำมัน
เชื้อเพลิงเหมำจ่ำยวันละ 500 บำทรวมคณะละ
3 วัน= 500x3=1500x7)
2.3. เบี้ยเลี้ยงคณะกรรมกำรติดตำม
ตรวจสอบฯแบ่งออกเป็น 7 คณะประกอบด้วย
ประธำนสหวิทยำเขตจำนวน 7 คน,ก.ต.ป.น.
จำนวน 9 คน,คณะอนุกรรมกำรจำนวน 15
คนพนักงำนขับรถจำนวน 1 คนรวม 27 คน
คณะละ 3 วันรวม 1 ครั้ง/ปี
ดังนี้ (จำนวนคน 27x160x3x1)
3. กิจกรรมที3่ กิจกรรมกำรจัดทำรำยงำนผลกำร
ติดตำม ตรวจสอบฯ
(จำนวน 40 เล่มๆละ50 บำท)

16,000

รวม
6. การประเมินผลการดาเนินงาน

35,160

ตัวชี้วัดความสาเร็จ
1. โรงเรียนในสังกัด 35 โรงเรียนได้รับกำรติดตำม
ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศกำรศึกษำครบ

2,400
-

1,320
2,200

-

2,400
1,320
2,200
10,500

10,500

-

16,000

-

-

-

-

22,920

2,320

2,320

12,520 2,320

60,000

-

วิธีวัดและประเมิน
- กำรสังเกต
- กำรสอบถำม
- กำรรำยงำนผล

เครื่องมือที่ใช้
- แบบสังเกต
- แบบสอบถำม
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ตัวชี้วัดความสาเร็จ
2. ผู้บริหำรโรงเรียน ครู มีควำมรู้ ควำมเข้ำใจกำร
จัดกำรศึกษำและปฏิบัติได้อย่ำงมีคุณภำพ

วิธีวัดและประเมิน
- แบบสอบถำม
- แบบสัมภำษณ์
- กำรสังเกต

3. สถำนศึกษำในสังกัดสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ - แบบสอบถำม
มัธยมศึกษำ เขต 26 สำมำรถบริหำรจัดกำรได้อย่ำง - แบบสัมภำษณ์
- กำรสังเกต
มีคุณภำพ
- กำรรำยงำนผล

เครื่องมือที่ใช้
- แบบสังเกต
- แบบสอบถำม
- แบบสัมภำษณ์
- แบบรำยงำน
- แบบสอบถำม
- แบบสัมภำษณ์
- แบบสังเกต
- แบบรำยงำน

7. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
7.1 สถำนศึกษำในสังกัดสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต 26 ทั้ง 35 แห่ง ได้รับกำร
ติดตำมตรวจสอบ ประเมินผล และนิเทศกำรศึกษำจำกคณะกรรมกำร ก.ต.ป.น. อย่ำงน้อยภำคเรียนละ
1 ครั้ง
7.2 สถำนศึกษำมีกำรพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำอย่ำงเป็นระบบและมีเอกสำรหลักฐำน ในกำรพัฒนำ
งำนให้มีประสิทธิภำพ
7.3 สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต26 มีข้อมูลสำรสนเทศของสถำนศึกษำในสังกัด
เพื่อใช้เป็นข้อมูลในกำรวำงแผนพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำอย่ำงมีประสิทธิภำพ
*********************
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งาน/โครงการ

ยกระดับกำรเสริมสร้ำงคุณธรรม จริยธรรมและธรรมำภิบำลในเขตพื้นที่
กำรศึกษำ“ป้องกันกำรทุจริต”กิจกรรมสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำสุจริตและ
กิจกรรมกำรประเมินคุณธรรมและควำมโปร่งใสในกำรดำเนินงำนของสำนักงำน
เขตพื้นที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำเขต 26
ยุทธศาสตร์ชาติ
ประสิทธิภำพกำรบริหำรจัดกำรและกำรเข้ำถึงกำรให้บริกำรของภำครัฐ
แผนปฏิรูปประเทศข้อที่6 ด้ำนกำรปรับสมดุลและพัฒนำระบบกำรบริหำรจัดกำรศึกษำ
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ข้อที่ 1 กำรเสริมสร้ำงและพัฒนำศักยภำพทุนมนุษย์
แผนความมั่นคงแห่งชาติ 6.1 แผนงำนบูรณำกำรป้องกัน ปรำบปรำมกำรทุจริตและ
ประพฤติมิชอบ
จุดเน้น สพม.26
6.ด้ำนกำรบริหำรจัดกำรด้วยหลักธรรมำภิบำล (Stable good
governance)
กลุ่มที่รับผิดชอบ
กลุ่มนิเทศติดตำม และประเมินผล
ผู้รับผิดชอบ
นำงมิ่งขวัญ หนองขุ่นสำร,นำงสำวธนำภำ บุญครอบ
ระยะเวลาที่ดาเนินการ
1 ตุลำคม 2563 – 30 กันยำยน 2564
................................................................................................................................................................
1. หลักการและเหตุผล
ส ำนั กงำน ป.ป.ช. ร่ ว มกับ สพฐ. ได้กำหนดแนวทำงกำรจัด ทำแผนปฏิบัติ ก ำรกำรป้ องกั น และ
ปรำบปรำมกำรทุจริตและประพฤติมิชอบ เพื่อให้ส่วนรำชกำรและหน่วยงำนภำครัฐแปลงแนวทำงและ
มำตรกำรตำมยุทธศำสตร์ชำติฯไปสู่กำรปฏิบัติโดยกำหนดไว้ในแผนปฏิบัติรำชกำร 4 ปี และแผนปฏิบัติ
รำชกำรประจำปี โดยให้ยึดกรอบยุทธศำสตร์หลักที่ใช้ในกำรจัดทำแผนปฏิบัติกำรป้องกันทุจริตและ
ประพฤติมิชอบให้คำนึงถึงควำมสอดคล้องกับยุทธศำสตร์ชำติ 20 ปี พ.ศ.2561 - พ.ศ.2580) ยุทธศำสตร์
ชำติว่ำด้วยกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริต ระยะที่ 3 (พ.ศ.2560 - พ.ศ.2564) และแผนแม่บท
บูรณำกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริตและประพฤติมิชอบ ระยะ 20 ปี (พ.ศ.2560 - พ.ศ.2579)
ทุจริตและนโยบำยปรำบปรำมกำรทุจริตของรัฐบำลที่มุ่งส่งเสริมปลูกจิตสำนึกให้สังคมไทยมีวินัย และยึด
มั่นในคุณธรรม จริยธรรม ควบคู่กับกำรพัฒนำเครือข่ำยป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริตอย่ำงบูรณำ
กำรโดยให้ประชำชนมีบทบำทสำคัญในกระบวรกำรดำเนินงำนอย่ำงมีส่วนร่วม โปร่งใส เสมอภำคและ
เป็นธรรม สร้ำงระบบและกลไกที่มีอิสระอย่ำงแท้จริงในกำรตรวจสอบ ควบคุม กระจำย ถ่วงดุลอำนำจ
ควบคู่กับกำรบูรณำกำรควำมร่วมมือจำกทุกภำคส่วนในกำรต่อต้ำนกำรทุจริตทุกรูปแบบอย่ำงเข้มแข็ง
เพื่อให้ประเทศไทย เป็นประเทศที่มีมำตรฐำนควำมโปร่งใสเทียบเท่ำสำกล และจำกที่สำนักงำนเขตพื้นที่
กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต 26 ได้มีกำรวิเครำะห์ควำมเสี่ยงเกี่ยวกับกำรปฏิบัติงำนที่อำจเกิดประโยชน์
ทับ ซ้อน เพื่อกำหนดมำตรกำรส ำคั ญเร่ง ด่ว นเชิงรุ กในกำรป้ องกันกำรทุจริ ต กำรบริห ำรที่โ ปร่ง ใส
ตรวจสอบได้ และแก้ไขปัญหำกำรกระทำผิดวินัยของเจ้ำหน้ำที่ ที่เป็นปัญหำ และเพื่อเป็นกำรพัฒนำ
ศั ก ยภำพในกำรปฏิ บั ติ ง ำนของเจ้ ำ หน้ ำ ที่ ใ ห้ ทั น ต่ อ กำรเปลี่ ย นแปลงที่ เ กิ ด ขึ้ น ส ำนั ก งำนเขตพื้ น ที่
กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต 26 จึงได้มีโครงกำรศึกษำดูงำนเสริมสร้ำงคุณธรรม จริยธรรมและ ธรรมำภิ
บำลในสถำนศึกษำ “ป้องกันกำรทุจริต” (กิจกรรมสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำสุจริตและกิจกรรมกำร
ประเมินคุณธรรมและความโปร่
ในการดำำเนิ
�เนินงำนของสถำนศึ
งานของสถานศึกษำและส
ษาและสำำนั
�นักงำน
งาน เขตพื้นที่การศึ
ธรรมและควำมโปร่งใส ในกำรด
เขตพืกษา)
้นที่
กำรศึ
เพื่อกพัรให้
ฒนำองค์
ที่น่ำเชืานการประเมิ
่อถือและผ่ำนกำรประเมิ
นตำมมำตรฐำนที
เพื
่อพักฒษำ)
นาองค์
เป็นที่นก่ารให้
เชื่อเป็ถือนและผ่
นตามมาตรฐานที
่ได้กำ�หนด ่ได้กำหนด
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2. วัตถุประสงค์
2.1 เพื่อศึกษำตัวอย่ำงองค์กร หรือหน่วยงำนที่ประสบผลสำเร็จในด้ำนกำรดำเนินงำนเขตสุจริต
และคุณธรรม จริยธรรม
2.2 เพื่อศึกษำแนวทำงในกำรดำเนินงำน และมำตรฐำนกำรปฏิบัติงำนของหน่วยงำนในกำรปรับใช้
ในกำรพัฒนำเขตพื้นที่สุจริต และกำรพัฒนำองค์กร
3. เป้าหมาย
เชิงปริมำณ
3.1.1 บุคลำกรของสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต 26 จำนวน 39 คน ได้ศึกษำดูงำน
และเยี่ยมพื้นที่ (Site Visit)
เชิงคุณภำพ
3.2.1 บุคลำกรได้รับประสบกำรณ์จำกกำรศึกษำดูงำนเยี่ยมพื้นที่ (Site Visit) และนำแนวคิดมำปรับ
ใช้ในกำรปฏิบัติงำน รวมทั้งสำมำรถถ่ำยทอดควำมรู้ให้กับบุคลำกรของสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ
มัธยมศึกษำ เขต 26 เพื่อพัฒนำเป็นเขตพื้นที่กำรศึกษำสุจริต
4. กิจกรรมและการดาเนินงาน
กิจกรรม
ระยะเวลา
ผู้รับผิดชอบ
1.กิจกรรมประชุมเชิงปฏิบัติกำรเพื่อ ยกระดับกำร
ม.ค. 2564
กลุ่มนิเทศฯ
เสริมสร้ำงคุณธรรม จริยธรรมและธรรมำภิบำลใน เขต
พื้นที่กำรศึกษำ “ป้องกันกำรทุจริต” กิจกรรมสำนักงำน
เขตพื้นที่กำรศึกษำสุจริตและกิจกรรมกำรประเมิน
คุณธรรม และควำมโปร่งใส
2.กิจกรรมประชุมเชิงปฏิบัติกำร "กำรกระทำที่ถือเป็น
ม.ค.2564
กลุ่มนิเทศฯ
เรื่องผลประโยชน์ทับซ้อน"
3.ปรับฐำนควำมคิดบุคลำกร ให้สำมำรถ แยกแยะระหว่ำง
เม.ย.64
กลุ่มนิเทศฯ
ผลประโยชน์ส่วนตัว และ ผลประโยชน์ส่วนรวมในกำร
ดำเนินงำน
4.สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ มีผลกำรประเมิน
พ.ค.64
กลุ่มนิเทศฯ
คุณธรรมและควำมโปร่งใสในกำรดำเนินงำนเป็นไปตำม
เป้ำหมำย หรือสูงกว่ำเป้ำหมำย เพื่อผลักดันให้ดัชนี
ภำพลักษณ์คอร์รัปชั่น (CPI) ของประเทศไทยเพิ่มสูงขึ้น
5.เสริมสร้ำงภำพลักษณ์ที่ดี ในองค์กรและสำธำรณชนให้
พ.ค.64
กลุ่มนิเทศฯ
เกิดควำมเชื่อมั่นในกระบวนกำร ทำงำนด้ำนกำร ป้องกัน
และปรำบปรำมกำรทุจริต
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5. งบประมาณ
งบประมำณที่ได้รับจัดสรรจำก สพฐ.จำนวน.....................บำท รำยละเอียดประกอบกำรใช้จ่ำย ดังนี้
จาแนกตามรายจ่าย
รายการ
งบประมาณ
ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย
ค่าวัสดุ
1.กิจกรรมประชุมเชิงปฏิบัติกำร
เพื่อ ยกระดับกำรเสริมสร้ำง
คุณธรรม จริยธรรมและธรรมำภิ
บำลใน เขตพื้นที่กำรศึกษำ
“ป้องกันกำรทุจริต” กิจกรรม
สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ
สุจริตและกิจกรรมกำรประเมิน
คุณธรรมและควำมโปร่งใส
2กิจกรรมประชุมเชิงปฏิบัติกำร
"กำรกระทำที่ถือเป็นเรื่อง
ผลประโยชน์ทับซ้อน"
3.ปรับฐำนควำมคิดบุคลำกร ให้
สำมำรถ แยกแยะระหว่ำง
ผลประโยชน์ส่วนตัว และ
ผลประโยชน์ส่วนรวมในกำร
ดำเนินงำน
4.สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ มี
ผลกำรประเมิน คุณธรรมและ
ควำมโปร่งใสในกำรดำเนินงำน
เป็นไปตำม เป้ำหมำย หรือสูงกว่ำ
เป้ำหมำย เพื่อผลักดันให้ดัชนี
ภำพลักษณ์คอร์รัปชั่น (CPI) ของ
ประเทศไทยเพิ่มสูงขึ้น
5.เสริมสร้ำงภำพลักษณ์ที่ดี ใน
องค์กรและสำธำรณชนให้ เกิด
ควำมเชื่อมั่นในกระบวนกำร
ทำงำนด้ำนกำร ป้องกันและ
ปรำบปรำมกำรทุจริต
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6. การประเมินผล
ตัวบ่งชี้สภาพความสาเร็จ

วิธีวัดและประเมินผล

เครื่องมือที่ใช้วัดและ
ประเมินผล
1. แบบสำรวจ

1. ร้อยละของบุคลำกรที่มี
1. สำรวจควำมพึงพอใจ
ควำมรู้ ควำมเข้ำใจในกำร
ปฏิบัติงำน
2. ร้อยละบุคลำกรที่มีเจตคติต่อ
2. สำรวจควำมพึงพอใจ
2. แบบสำรวจ
กำรทำงำนให้แก่องค์กร
7. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
ผลผลิต (Output)
1. บุ ค ลำกรได้ เ ห็ น แบบอย่ ำ งขององค์ ก ร หรื อ หน่ ว ยงำนที่ ป ระสบควำมส ำเร็ จ ในด้ ำ นกำร
ดำเนินงำน เขตสุจริตและคุณธรรม จริยธรรม เพื่อปรับใช้ในกำรดำเนินงำนได้
2. บุคลำกรมีควำมรู้ ควำมเข้ำใจเกี่ยวกับแนวทำงกำรดำเนินงำน และมำตรฐำนกำรปฏิ บัติงำน
ของเขตสุจริต
ผลลัพธ์ (Outcome)
1. บุคลำกรมีวินัยในตนเอง เกิดจิตสำธำรณะต่อองค์กร และสังคม
2. สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต 26 มีมำตรฐำนกำรปฏิบัติงำนตำมแนวทำงเขต
สุจริต
3. เพื่อศึกษำตัวอย่ำงองค์กร หรือหน่วยงำนที่ประสบควำมสำเร็จในด้ำนกำรดำเนินงำนเขตสุจริต
และคุณธรรม จริยธรรม
*********************
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สวนที่ 4
การขับเคลื่อนนโยบายสูการปฏิบัติ
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 26 โดยใชกรอบแนวทางของสํานักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน มีการขับเคลื่อนนโยบายสูการปฏิบัติ 4 ดาน ดังนี้
นโยบาย

1. ดานความปลอดภัย
1.ดานการจัดการศึกษาเพื่อความมั่นคงของมนุษยและของชาติ
2. ดานโอกาส
2.ดานการจัดการศึกษาเพื่อเพิ่มความสามารถในการแขงขันของประเทศ
4.ดานการสรางโอกาสในการเขาถึงบริการการศึกษาที่มีคุณภาพ มีมาตรฐาน และลดความ
เหลื่อมล้ําทางการศึกษา
5.ดานการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม
3. ดานคุณภาพ
3.ดานการพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพทรัพยากรมนุษย
4. ดานประสิทธิภาพ
6.ดานการปรับสมดุลและพัฒนาระบบบริหารจัดการศึกษา
โดยจัดทําแผนปฏิบัติการประจําป เปนเครื่องมือสําคัญในการปฏิบัติงานเพื่อสงมอบผลผลิต
การใหบริการการศึกษาที่เชื่อมโยงสอดคลองกับนโยบายรัฐบาล กระทรวงศึกษาธิการ และหนวยงานที่
เกี่ ย วข อ ง สํ านั ก งานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษามั ธ ยมศึ ก ษา เขต 26 จึ งได กํ าหนดป จ จั ย ความสํ า เร็ จ และ
กระบวนการนําแผนสูการปฏิบัติ ดังนี้
การจัดสรรทรัพยากรเพื่อการขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการ
สํานั กงานเขตพื้ น ที่ การศึ กษามั ธยมศึกษา เขต 26 กําหนดแนวทางการจัดสรรงบประมาณ
ปงบประมาณ พ.ศ. 2564 เพื่อขับเคลื่อนการดําเนินงานตามภารกิจ พันธกิจ ยุทธศาสตร ตัวชี้วัด ของ
สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ดังนี้
1.งบประมาณดําเนินการในสวนสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 26
ดําเนินงานตามยุทธศาสตร ตัวชี้วัด จุดเนน โครงการ กิจกรรม โดยมีกลุมงานในสํานักงานทั้ง 9
กลุมและ 1 หนวย เปนผูรับผิดชอบโครงการดําเนินงาน
2.งบประมาณดําเนินการสําหรับเขตพื้นที่การศึกษา
2.1 งบประมาณตามความจําเปนพื้นฐาน เพื่อใชบริหารจัดการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ทั้งนี้ พิจ ารณาจัดสรรตามเกณฑ งบบริห ารงานพื้น ที่ การศึ กษา ค าสาธารณู ป โภค ระยะห างไกลและ
จัดสรรตามภาระงานประกอบดวย เกณฑจํานวนนักเรียน ครู โรงเรียนที่อยูในพื้นที่ คุณภาพการบริหาร
การจั ด การศึ กษาของเขตพื้ น ที่ การศึ ก ษาจากจํ านวนโรงเรีย นที่ ผ านการประเมิ น ภายนอกรอบสาม
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2.2 งบประมาณเพิ่ ม ประสิ ท ธิ ผ ลตามกลยุ ท ธ เพื่ อ ให เ ขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษาดํ า เนิ น การตาม
ยุทธศาสตร ตัวชี้วัด ของสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานและสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 26 เพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาตามบริบทของเขตพื้นที่การศึกษา
3.งบประมาณดําเนินการสําหรับกลุมเครือขาย/สถานศึกษา
เพื่อให กลุ มเครือข ายและสถานศึ กษาใชในการบริห ารจัดการและพั ฒ นาคุณ ภาพการศึกษาตาม
วัตถุประสงคของงบประมาณที่ไดรับ
ปจจัยความสําเร็จ
1. ผูบริหารการศึกษาทุกระดับใหความสําคัญในการบริหารจัดการ โดยมุงเนนผลสัมฤทธิ์ของงาน
และการทํางานแบบมีสวนรวมที่เอื้อตอการพัฒนาความคิดริเริ่มสรางสรรค การปฏิบัติงานใหบรรลุตาม
วัตถุประสงคและเปาหมายที่กําหนดไว
2. หนวยงานที่เกี่ยวของสงเสริมการบริหารจัดการเชิงยุทธศาสตรในการพัฒนาการปฏิบัติงานอยาง
เปนระบบ
3. เชื่อมโยงความสําเร็จของการปฏิบัติงานกับการบริหารงานบุคคลอยางชัดเจน
4. บริหารจัดการโดยเปดโอกาสใหทุกภาคสวนมีสวนรวมและยึดหลักธรรมาภิบาล
กระบวนการนําแผนสูการปฏิบัติ
1. สื่อสารทิศทางองคกรทั้ งวิสัยทัศน พั นธกิจ เปาประสงค จุดเน นการพัฒ นา และเปาหมายการ
ใหบริการหนวยงาน ใหบุคลากรทุกระดับรับรูและเขาใจตรงกันอยางทั่วถึง
2. จั ด โครงสร าง กระบวนการทํ างาน และมอบหมายผู รั บ ผิ ด ชอบปฏิ บั ติ งาน ทั้ งเจ าภาพหลั ก
เจาภาพรอง และผูสนับสนุน พรอมกําหนดบทบาทความรับผิดชอบอยางชัดเจน
3. วิเคราะหเปรียบเทียบสภาพปจจุบัน และเปาหมายตามนโยบาย เพื่อกําหนดกลยุทธและจัดทํา
แผนปฏิบัติงานใหบรรลุตามเปาหมายวัตถุประสงค
4. ดําเนินงาน กิจกรรม ตามแผนปฏิบัติการที่กําหนด
5. ติ ด ตาม ตรวจสอบ และประเมิ น ผล เพื่อใหการนํ ากลยุท ธสูการปฏิบัติอยางเปน รูป ธรรมโดย
ติดตามความกาวหนาประจําป การประเมินผลระยะครึ่งป และการประเมินผลเมื่อสิ้นสุดปงบประมาณ
6. สรางกลไกการขับ เคลื่อนและตรวจสอบสาธารณะ โดยรายงานผลการปฏิ บัติงานประจําป สู
สาธารณชนและหนวยงานที่เกี่ยวของ
การติดตามและประเมินผล
กลไกการกํากับ ติดตาม ประเมินผล เพื่อพัฒ นาและปรับ ปรุงแผนพัฒ นาการศึกษาและ
แผนปฏิบัติราชการประจําป ไดกําหนดไว ดังนี้
1) กํากับ ติดตาม ประเมินผล และรายงานผล ตามที่ระบุไวในโครงการของผูรับผิดชอบ
โดยตรง เรียกวา เปนขั้นตอนของการประเมินตนเอง
2) กํากับ ติดตาม ประเมินผล โดยผูบริหารของหนวยงานผูรับผิดชอบ
3) กํากับ ติดตาม ประเมินผล โดยคณะกรรมการจัดทําแผนปฏิบัติการประจําปงบประมาณ
พ.ศ.2564
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หลั งจากดํ า เนิ น การตามกระบวนการแล ว ได นํ า ร า งแผนปฏิ บั ติ ร าชการประจํ า ป ง บประมาณ
พ.ศ. 2564 สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 26 ประชุมคณะกรรมการจัดทําแผนปฏิบัติ
การ เสนอแนะและให ความคิ ด เห็ น เพื่ อปรั บ ปรุงแก ไขเป น ฉบั บ สมบู รณ จากนั้ น นํ าเสนอขอความ
เห็นชอบจากคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัด (กศจ.) พิจารณาเห็นชอบ แผนปฏิบัติราชการประจําป
งบประมาณ พ.ศ. 2564 เพื่อขับเคลื่อนการดําเนินงานสูสถานศึกษาใหเกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล
ตอไป
ปฏิทินการบริหารแผนสูการปฏิบัติ
ระยะเวลา
แนวปฏิบัติ
พฤศจิกายน 2563
- สพฐ. แจงนโยบาย ทิศทาง การดําเนินงานปงบประมาณ พ.ศ. 2564
พฤศจิกายน 2563
- สพฐ. แจงแนวทางดําเนินการตามกรอบวงเงินงบประมาณปงบประมาณ
พ.ศ. 2564
- สพฐ.แจงแผนปฏิบัติการประจําปงบประมาณ พ.ศ.2564
พฤศจิกายน 2563
- สพฐ. แจงกรอบวงเงินงบประมาณให สพท. เพื่อบริหารจัดการและพัฒนา
คุณภาพการศึกษา
15 มกราคม 2564 -รายงานผลการดําเนินงานรอบ 3 เดือน (ตุลาคม 2563 – ธันวาคม 2563)
15 เมษายน 2564
-รายงานผลการดําเนินงานรอบ 6 เดือน (ตุลาคม 2564 – มีนาคม 2564)
15 กรกฎาคม 2564 -รายงานผลการดําเนินงานรอบ 9 เดือน (ตุลาคม 2564 – มิถุนายน 2564)
15 ตุลาคม 2564
-รายงานผลการดําเนินงานรอบ 12 เดือน (ตุลาคม 2564 – กันยายน 2564)
พรอมสงรูปเลมรายงานโครงการฉบับสมบูรณ
ทั้ งนี้ การบริ ห ารจัดการงบประมาณให มีป ระสิทธิภ าพ คุม คา และพัฒ นาคุณ ภาพการศึกษามุงสู
ความสําเร็จ รวมทั้งบรรลุตามวัตถุประสงคและเปาหมาย เชื่อมโยงสอดคลองกับยุทธศาสตร ตัวชี้วัดของ
สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โดยยึดระเบียบวิธีการบริหารงบประมาณ การเงิน การ
คลังตอไป
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คําสั่งสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 26
ที่ 349/2563
เรื่อง แตงตั้งคณะกรรมการพิจารณากรอบทิศทางและแนวทางการดําเนินงาน
ในการจัดทําแผนปฏิบัติการประจําปงบประมาณ พ.ศ.2564
...................................................
ตามที่ สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 26 ไดจัดใหมีการประชุมเชิงปฏิบัติการ
กําหนดทิศทางและแนวทางการดําเนินงาน ในการจัดทําแผนปฏิบัติการประจําปงบประมาณ พ.ศ.
2564 เพื่อใหสอดคลองกับนโยบายและยุทธศาสตรชาติ แผนการปฏิรปู การศึกษา แผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ.2560-2564) แผนการศึกษาแหงชาติ (พ.ศ. 25602574) นโยบายรัฐบาล นโยบายกระทรวงศึกษาธิการ นโยบายสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้น
พื้นฐาน และยุทธศาสตรจังหวัด
ดังนั้น เพื่อใหการพิจารณากรอบทิศทางและแนวทางการดําเนินงานในการจัดทําแผนปฏิบัติ
การประจําปงบประมาณ พ.ศ.2564 ดําเนินไปดวยความเรียบรอย และบรรลุวัตถุประสงค อยางมี
ประสิทธิภาพและคุณภาพ จึงแตงตั้งคณะกรรมการพิจารณากรอบทิศทางและแนวทางการดําเนินงานใน
การจัดทําแผนปฏิบัติการประจําปงบประมาณ พ.ศ.2564 ประกอบดวย
1. นายสวาท ฦาชา
ผอ. สพม.26
ประธานกรรมการ
2. นายสุริยา ทองบุญมา รอง ผอ. สพม.26
รองประธานกรรมการ
3. นายวงศกร ประกอบนันท รอง ผอ. สพม.26
รองประธานกรรมการ
4. นายวสิษฐ สมจิตศรีปญญา รอง ผอ. สพม.26
รองประธานกรรมการ
5. นายนิพนธ ยศดา
ผูอํานวยการโรงเรียนสารคามพิทยาคม
กรรมการ
6. นายทรงศักดิ์ ชาวไพร
ผูอํานวยการโรงเรียนนาโพธิ์พิทยาสรรพ
กรรมการ
7. นายประพันธ ขันโมลี
ผูอํานวยการโรงเรียนผดุงนารี
กรรมการ
8. นายสงกรานต อุดทารุณ ผูอํานวยการโรงเรียนแกดําวิทยาคาร
กรรมการ
9. นายสมทรัพย ภูโสดา
ผูอํานวยการโรงเรียนบรบือวิทยาคาร
กรรมการ
10. นางบุญทัน วัฒนศักดิ์สุรกุล ผูอํานวยการโรงเรียนบรบือ
กรรมการ
11. นายมณูญ เพชรมีแกว ผูอํานวยการโรงเรียนวาปปทุม
กรรมการ
12. นายเหรียญชัย มวงคลา ผูอ ํานวยการโรงเรียนประชาพัฒนา
กรรมการ
13. นางปราณี รัตนธรรม ผูอํานวยการโรงเรียนนาเชือกพิทยาสรรค
กรรมการ
14. นายสมัย ศาลาจันทร ผูอํานวยการโรงเรียนมัธยมยางสีสุราช
กรรมการ
15. นายเทพโกศล มูลไธสง ผูอํานวยการโรงเรียนเชียงยืนพิทยาคม
กรรมการ
16. นายพีรนนท เหลาสมบัติ ผูอํานวยการโรงเรียนโกสุมวิทยาสรรค
กรรมการ
17. นายจีรศักดิ์ ปราณีนิจ ผูอํานวยการโรงเรียนเขวาไรศึกษา
กรรมการ
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18. นายปรีชา การสอาด ผูอํานวยการโรงเรียนดงใหญวิทยาคมฯ
กรรมการ
19. นางนวพรรดิ์ นามพุทธา ผูอํานวยการกลุมนิเทศติดตามและประเมินผล
กรรมการ
20. นางกุสุมา โอษะคลัง ผูอํานวยการกลุมบริหารงานบุคคล
กรรมการ
21. นางขันทอง พิมพแสนศรี ผูอํานวยการกลุมอํานวยการ
กรรมการ
22. นางวราลักษณ บุษบง ผูอํานวยการกลุมสงเสริมการจัดการการศึกษา
กรรมการ
23. นางภวิสรภร อุปนันท ผูอ ํานวยการหนวยตรวจสอบภายใน
กรรมการ
24. นางบุญชู โคตรบรรเทา ปฏิบัติหนาที่ ผอ.กลุมบริหารงานการเงินและสินทรัพย กรรมการ
25. นางชุติมา นามศรีอุน ปฏิบัติหนาที่ ผอ.กลุมพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา
และปฏิบตั ิหนาที่ ผอ.กลุมสงเสริมการศึกษาทางไกลฯ
กรรมการ
26. นายอํานาจ โพธิ์งาม ปฏิบัติหนาที่ ผอ.กลุมกฎหมายและคดี
กรรมการ
27. นางเอมอร จันทนนตรี ศึกษานิเทศกชํานาญการพิเศษ
กรรมการ
28. น.ส.ฐิตารีย วิลัยเลิศ ศึกษานิเทศกชํานาญการพิเศษ
กรรมการ
29. นางกรนันท วรรณทวี ศึกษานิเทศกชํานาญการพิเศษ
กรรมการ
30. นางดวงใจ จําปาทอง ศึกษานิเทศกชํานาญการพิเศษ
กรรมการ
31. น.ส.ธนาภา บุญครอบ ศึกษานิเทศกชํานาญการ
กรรมการ
32. น.ส.อิทธิ์ณณัฏฐ นันแกว ศึกษานิเทศกชํานาญการพิเศษ
กรรมการ
33. นางรุจาภา อรรถเวทิน ศึกษานิเทศกชํานาญการพิเศษ
กรรมการ
34. นางรุงฤทัย รัตนคุณศาสน ศึกษานิเทศกชํานาญการ
กรรมการ
35. วาที่ ร.ท.สุเขตร ศรีบุญเรือง ศึกษานิเทศกชํานาญการพิเศษ
กรรมการ
36. น.ส.นงลักษณ มีแกว ศึกษานิเทศกชํานาญการพิเศษ
กรรมการ
37. นายนิมิตต การะดี
ศึกษานิเทศกชํานาญการพิเศษ
กรรมการ
38. นางมิ่งขวัญ หนองขุนสาร ศึกษานิเทศกชํานาญการพิเศษ
กรรมการ
39. นางอรชุมา ดวงชาง ศึกษานิเทศกชํานาญการพิเศษ
กรรมการ
40. นายโพยม พลเรือง
ศึกษานิเทศกชํานาญการพิเศษ
กรรมการ
41. น.ส.อาภรณ สิงหสุธรรม นักประชาสัมพันธชํานาญการ
กรรมการ
42. นายกันตินันท ฉิมพลี เจาหนาที่ธุรการ
กรรมการ
43. นายชัยยะ จะรัมย
เจาหนาที่บันทึกขอมูล
กรรมการ
44. นายปกรณ ชิณสิทธิ์ ผูอํานวยการกลุมนโยบายและแผน กรรมการ/เลขานุการ
45. นางสาวพิกุล ไชยแสน นักวิเคราะหนโยบายและแผนชํานาญการพิเศษ
46. น.ส.จรรยา สีแกว
47. น.ส.ชลธิชา การถาง
48. นายกุศล ภูนบทอง
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กรรมการ/ชวยเลขานุการ

นักวิเคราะหนโยบายและแผนชํานาญการ
กรรมการ/ชวยเลขานุการ
นักวิเคราะหนโยบายและแผนปฏิบัติการ
กรรมการ/ผูชวยเลขานุการ
เจาหนาที่คอมพิวเตอร
กรรมการ/ผูชวยเลขานุการ
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ใหผูไดรับแตงตั้งตามคําสั่งมีหนาที่พิจารณาทิศทางและแนวทางการดําเนินงาน เพื่อจัดทํา
แผนปฏิบตั ิการประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564 ของสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต
26 ที่มีความสอดคลองกับแผนและนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ ใหเปนไปดวยความถูกตอง
สมบูรณ เกิดประโยชนสูงสุดตอทางราชการ
ทั้งนี้ ตั้งแตบัดนี้เปนตนไป
สั่ง ณ วันที่ 24 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2563

(นายสวาท ฦาชา)
ผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 26
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คําสั่งสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 26
ที่ 324 /2563
เรื่อง แตงตั้งคณะกรรมการพิจารณาแผนการใชจา ยงบประมาณและกรอบวงเงินงบประมาณ
ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2564
...................................................
ดวยสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 26 ไดรับการจัดสรรงบประมาณ ประจําป
งบประมาณ พ.ศ. 2564 จากสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เพื่อเปนคาใชจายในการ
บริหารจัดการสํานักงาน คาสาธารณูปโภค คาใชจายในการบริหารจัดการโรงเรียนในสังกัดตามภาระงาน
และภารกิจตามพัฒนาคุณภาพการศึกษา จากแผนงานพื้นฐานดานการพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพ
ทรัพยากรมนุษย งบดําเนินงานโดยจัดสรรใหสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาละ 2,000,000
บาท (สองลานบาท)
ดังนั้น เพื่อเปนการเตรียมการใชจายงบประมาณใหเปนไปตามกรอบวงเงินงบประมาณ และ
เปนไปอยางมีประสิทธิภาพ รวมทั้งเพื่อเปนการเตรียมการในการจัดทําแผนปฏิบัติการประจําป
งบประมาณ พ.ศ. 2564 ใหดําเนินไปดวยความเรียบรอย และบรรลุวัตถุประสงค อยางมีประสิทธิภาพ
และคุณภาพ จึงแตงตั้งคณะกรรมการพิจารณาแผนการใชจายงบประมาณและกรอบวงเงินงบประมาณ
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564 ประกอบดวย
1. นายสวาท ฦาชา
ผอ. สพม.26
ประธานกรรมการ
2. นายสุริยา ทองบุญมา รอง ผอ. สพม.26
รองประธานกรรมการ
3. นายวสิษฐ สมจิตศรีปญญา รอง ผอ. สพม.26
รองประธานกรรมการ
4. นายวงศกร ประกอบนันท รอง ผอ. สพม.26
รองประธานกรรมการ
5. นางนวพรรดิ์ นามพุทธา ผูอํานวยการกลุมนิเทศติดตามและประเมินผล
กรรมการ
6. นางกุสุมา โอษะคลัง
ผูอํานวยการกลุมบริหารงานบุคคล
กรรมการ
7. นางขันทอง พิมพแสนศรี ผูอํานวยการกลุมอํานวยการ
กรรมการ
8. นางวราลักษณ บุษบง ผูอํานวยการกลุมสงเสริมการจัดการการศึกษา
กรรมการ
9. นางภวิสรภร อุปนันท ผูอ ํานวยการหนวยตรวจสอบภายใน
กรรมการ
10. นางบุญชู โคตรบรรเทา ปฏิบัติหนาที่ ผอ.กลุมการเงินและสินทรัพย
กรรมการ
11. นางชุติมา นามศรีอุน ปฏิบัติหนาที่ ผอ.กลุมพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา
และปฏิบตั ิหนาที่ ผอ.กลุมสงเสริมการศึกษาทางไกลฯ
กรรมการ
12. นายอํานาจ โพธิ์งาม นิติกรชํานาญการ
กรรมการ
13. นายปกรณ ชิณสิทธิ์ ผูอํานวยการกลุมกลุมนโยบายและแผน กรรมการ/เลขานุการ
14. นางสาวพิกุล/…
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14. นางสาวพิกุล ไชยแสน นักวิเคราะหนโยบายและแผนชํานาญการพิเศษ กรรมการ/
ผูชวยเลขานุการ
15. นางสาวจรรยา สีแกว นักวิเคราะหนโยบายและแผนชํานาญการ
กรรมการ/
ผูชวยเลขานุการ
16. นางสาวชลธิชา การถาง นักวิเคราะหนโยบายและแผนปฏิบัติการ
กรรมการ/
ชวยเลขานุการ
17. นายกุศล ภูนบทอง
เจาหนาที่คอมพิวเตอร
กรรมการ/
ผูชวยเลขานุการ
ใหผูไดรับแตงตั้งตามคําสั่ง มีหนาที่พิจารณาโครงการและวงเงินงบประมาณเพื่อบรรจุ/
ใชในการจัดทําแผนปฏิบัตกิ ารประจําป งบประมาณ พ.ศ. 2564 ใหอยูในกรอบวงเงินงบประมาณ และ
เปนไปอยางมีประสิทธิภาพ บรรลุวัตถุประสงค มีความสอดคลองกับแผนและนโยบายของ
กระทรวงศึกษาธิการ เกิดประโยชนสูงสุดตอทางราชการ
ทั้งนี้ ตั้งแตบัดนี้เปนตนไป
สั่ง ณ วันที่ 11 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2563
(นายสวาท ฦาชา)
ผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 26
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คําสั่งสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 26
ที่ .....352...../2563
เรื่อง แตงตั้งคณะกรรมการยกรางรูปแบบการพัฒนา
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 26 สูความเปนเลิศ
ตามที่ สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 26 ไดกําหนดจัดใหมีการประชุมยกราง
รูปแบบการพัฒนาสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 26 สูความเปนเลิศ ซึ่งเปนการกําหนด
ทิศทางและแนวทางการดําเนินงานประจําปงบประมาณ พ.ศ.2564
ดังนั้น เพื่อใหยกรางรูปแบบการพัฒนาสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 26
สูความเปนเลิศ ดําเนินไปดวยความเรียบรอย และบรรลุวัตถุประสงค อยางมีประสิทธิภาพและคุณภาพ
จึงแตงตั้งคณะกรรมการพิจารณากรอบทิศทางและแนวทางการดําเนินงานในการจัดทําแผนปฏิบัติการ
ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2564 ประกอบดวย
คณะกรรมการที่ปรึกษา
1. นายสวาท ฦาชา
ผอ. สพม.26
ประธานกรรมการ
2. นายสุริยา ทองบุญมา รอง ผอ. สพม.26
รองประธานกรรมการ
3. นายวสิษฐ สมจิตศรีปญญา รอง ผอ. สพม.26
รองประธานกรรมการ
4. นายวงศกร ประกอบนันท รอง ผอ. สพม.26
รองประธานกรรมการ
คณะกรรมการดําเนินงาน
1. นายสุริยา ทองบุญมา รอง ผอ. สพม.26
ประธานกรรมการ
2. นายไพฑูล พรมมากุล
ผูอํานวยการโรงเรียนนาดูนประชาสรรพ
กรรมการ
3. นายปรีชา การสอาด
ผูอํานวยการโรงเรียนดงใหญวิทยาคมฯ
กรรมการ
4. นายวนัส พรมสวาง
ผูอํานวยการโรงเรียนโนนแดงวิทยาคม
กรรมการ
5. นายเชิดชัย พลกุล
ผูอํานวยการโรงเรียนกุดรังประชาสรรค
กรรมการ
6. น.ส.สุนิษา บัวดง
ผูอํานวยการโรงเรียนปอพานพิทยาคมฯ
กรรมการ
7. นายสุพักษ สมสา
ผูอํานวยการโรงเรียนวังยาวศึกษาวิทย
กรรมการ
8. นายพัฒนวงศ ดอกไม
รองผูอํานวยการโรงเรียนบรบือวิทยาคาร
กรรมการ
9. นายนิมิตต การะดี
ศึกษานิเทศกชํานาญการพิเศษ
กรรมการ
10. น.ส.นงลักษณ มีแกว ศึกษานิเทศกชํานาญการพิเศษ
กรรมการ
11. นายกันตินันท ฉิมพลี เจาหนาที่ธุรการ
กรรมการ
12. นายปกรณ ชิณสิทธิ์ ผูอํานวยการกลุมนโยบายและแผน
กรรมการ/เลขานุการ
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13. นางสาวพิกุล ไชยแสน
14. น.ส.จรรยา สีแกว
15. น.ส.ชลธิชา การถาง
16. นายกุศล ภูนบทอง

นักวิเคราะหนโยบายและแผนชํานาญการพิเศษ กรรมการ/
ผูชว ยเลขานุการ
นักวิเคราะหนโยบายและแผนชํานาญการ
กรรมการ/
ผูชวยเลขานุการ
นักวิเคราะหนโยบายและแผนปฏิบัติการ
กรรมการ/
ผูชวยเลขานุการ
เจาหนาที่คอมพิวเตอร
กรรมการ/ผูชวยเลขานุการ

ใหผูไดรับแตงตั้งตามคําสั่งมีหนาที่ยกรางรูปแบบการพัฒนาสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 26 สูความเปนเลิศ ที่มีความสอดคลองกับแผนและนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ
ใหเปนไปดวยความถูกตอง สมบูรณ เกิดประโยชนสูงสุดตอทางราชการ
ทั้งนี้ ตั้งแตบัดนี้เปนตนไป
สั่ง ณ วันที่ 24 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2563

(นายสวาท ฦาชา)
ผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 26
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คณะทํางานจัดทําแผนปฏิบัตกิ ารประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564
ที่ปรึกษา
1. นายสวาท ฦาชา
2. นายสุริยา ทองบุญมา
3. นายวสิษฐ สมจิตศรีปญญา
4. นายวงศกร ประกอบนันท

ผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 26
รองผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 26
รองผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 26
รองผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 26

คณะทํางาน
1. นางนวพรรดิ์ นามพุทธา
ผูอํานวยการกลุมนิเทศติดตามและประเมินผล
2. นายปกรณ ชิณสิทธิ์
ผูอํานวยการกลุมนโยบายและแผน
3. นางกุสุมา โอษะคลัง
ผูอ ํานวยการกลุมบริหารงานบุคคล
4. นางขันทอง พิมพแสนศรี ผูอ ํานวยการกลุมอํานวยการ
5. นางบุญชู โคตรบรรเทา
นักจัดการงานทั่วไป ชํานาญการพิเศษ
ปฏิบัติหนาที่ ผูอํานวยการกลุมการเงินและสินทรัพย
6. นางชุติมา นามศรีอุน
นักวิชาการศึกษา ชํานาญการพิเศษ
ปฏิบัติหนาที่ ผอ.กลุมพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา
7. นางวราลักษณ บุษบง
ผูอํานวยการกลุมสงเสริมการจัดการศึกษา
8. นางภวิสรภร อุปนันท
ผูอํานวยการหนวยตรวจสอบภายใน
9. นายอํานาจ โพธิ์งาม
นิติกรชํานาญการ ปฏิบัติหนาที่ผูอํานวยการกลุมกฎหมายและคดี
11. นางเอมอร จันทนนตรี ศึกษานิเทศกชํานาญการพิเศษ
12. นางสาวฐิตารีย วิลัยเลิศ ศึกษานิเทศกชํานาญการพิเศษ
13. นางดวงใจ จําปาทอง
ศึกษานิเทศกชํานาญการพิเศษ
14. นางกรนันท วรรณทวี
ศึกษานิเทศกชํานาญการพิเศษ
15. นางอรชุมา ดวงชาง
ศึกษานิเทศกชํานาญการพิเศษ
16. นางสาวอิทธิ์ณณัฏฐ นันแกว ศึกษานิเทศกชํานาญการพิเศษ
17. นางอรอนงค อรรถเวถิน ศึกษานิเทศกชํานาญการพิเศษ
18. น.ส.อิทธิ์ณณัฏฐ นันแกว ศึกษานิเทศกชํานาญการพิเศษ
19. นางรุจาภา อรรถเวทิน ศึกษานิเทศกชํานาญการพิเศษ
20. วาที่ ร.ท.สุเขตร ศรีบุญเรือง ศึกษานิเทศกชํานาญการพิเศษ
21. น.ส.นงลักษณ มีแกว
ศึกษานิเทศกชํานาญการพิเศษ
22. นายนิมิตต การะดี
ศึกษานิเทศกชํานาญการพิเศษ
23. นางมิ่งขวัญ หนองขุนสาร ศึกษานิเทศกชํานาญการพิเศษ
24. นายโพยม พลเรือง
ศึกษานิเทศกชํานาญการพิเศษ
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25. นางธนาภา บุญครอบ
26. น.ส.รุงฤทัย ไมตรีกานตรง
27. นางสาวพิกุล ไชยแสน
28. นางสาวจรรยา สีแกว
29. นางสาวชลธิชา การถาง
30. นายกุศล ภูนบทอง

ศึกษานิเทศกชํานาญการ
ศึกษานิเทศกชํานาญการ
นักวิเคราะหนโยบายและแผนชํานาญการพิเศษ
นักวิเคราะหนโยบายและแผนชํานาญการ
นักวิเคราะหนโยบายและแผนปฏิบัติการ
เจาหนาที่คอมพิวเตอร

จัดทําเอกสาร และตรวจสอบ
1. นายปกรณ ชิณสิทธิ์
ผูอํานวยการกลุมนโยบายและแผน
2. นางสาวชลธิชา การถาง นักวิเคราะหนโยบายและแผนปฏิบัติการ
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