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              แผนปฏิบัติการประจำาปีงบประมาณ  2564  ของ สำานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา

มหาสารคาม  เล่มนี้ จัดทำาขึ้นเพื่อใช้เป็นกรอบแนวทางในการดำาเนินงานบริหารจัดการศึกษา เชื่อมโยง

วสัิยทศัน์ และยทุธศาสตร์ ของสำานกังานคณะกรรมการการศึกษาขัน้พืน้ฐาน  สำานกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษา

มัธยมศึกษามหาสารคาม และสถานศึกษาสามารถดำาเนินการให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน   นำานโยบาย

สู่การปฏิบัติ  เพื่อให้ประชาชน ผู้ปกครองและนักเรียนได้รับประโยชน์สูงสุด  เป็นการบริหารงานนำาไป

สู่การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี (Good Governance)  สร้างโอกาสทางการศึกษาให้ประชากร

วัยเรียนได้มีโอกาสอย่างทั่วถึง  ยกระดับคุณภาพการศึกษาให้สูงขึ้น และได้มาตรฐาน   ตลอดจนการมี

ส่วนร่วมจากทุกภาคส่วนในการจัดการศึกษา 

 สำานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษามหาสารคาม  ขอขอบคุณคณะทำางานจัดทำาแผน

ปฏิบัติการประจำาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  ผู้รับผิดชอบโครงการ ตลอดจนผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง ที่ได้ให้

ความร่วมมือในการจัดทำาแผนปฏิบัติการประจำาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ให้สำาเร็จลุล่วงด้วยดี เพื่อ

ใช้เป็นกรอบแนวทางในการบริหารและจัดการศึกษา วางแผนดำาเนินงาน การบริหารงบประมาณ เพื่อ

พัฒนาคุณภาพการศึกษาให้ประสบผลสำาเร็จอย่างมีคุณภาพ เป็นที่พึงพอใจ ของผู้รับบริการและผู้มีส่วน

เกี่ยวข้อง

ค�ำน�ำ

กลุ่มนโยบำยและแผน

ส�ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำมหำสำรคำม
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ส่วนที่ 1 

สภาพการจัดการศึกษา 

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 26  จัดตั้งตามพระราชบัญญัติการศึกษา
แห่งชาติ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2553 และพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ 
(ฉบับที่ 2) พ.ศ.2553 กำหนดให้มีเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา และเขตพื้ นที่การศึกษา
มัธยมศึกษา อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 5 และมาตรา 37 วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติ
การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 ซึ่งแก้ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ(ฉบับที่ 3) 
พ.ศ. 2553 และมาตรา 8 และมาตรา 33 วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการ
กระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2546 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการ
กระทรวงศึกษาธิการ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2553 รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการโดยคำแนะนำ
ของสภาการศึกษาเมื่อคราวประชุม ครั้งที่ 2/2553 วันที่ 17 สิงหาคม พ.ศ. 2553 จึงกำหนดเขต
พื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา และที่ตั้งของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เพื่อบริหาร
และจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานระดับมัธยมศึกษา จำนวน 42 เขต โดยมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 18 
สิงหาคม 2553 ซึ่งประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่ม 127 ตอนพิเศษ 98 ง ราชกิจจานุเบกษา 
18 สิงหาคม 2553 และมีประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื ่อง การแบ่งส่วนราชการภายใน
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา พ.ศ. 2560 ประกาศ ณ วันที่ 22 พฤศจิกายน พ.ศ. 2560 แบ่ง
ส่วนราชการภายในสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 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 
ต่อมาเมื่อวันที่ 28 สิงหาคม พ.ศ. 2561 ได้มีประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง การแบ่งส่วน
ราชการภายในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2561 เพิ่มเติม โดยกำหนดให้มี 
กลุ่มกฎหมายและคดี เพิ่มขึ้น ทำให้การแบ่งส่วนราชการภายในสำนักงานเขตพื้นที่การศึ กษา 
ออกเป็น 9 กลุ่ม 1 หน่วย
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1. บริบทพ้ืนฐาน 
สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 26 มีท่ีตั้งอยูภายในพ้ืนท่ีโรงเรียนมหาวิชานุกูล 

ถนนเลี่ยงเมืองมหาสารคาม - รอยเอ็ด ตําบลแวงนาง อําเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม มีพ้ืนท่ี
รับผิดชอบใหบรกิารครอบคลุม 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. ขอมูลพ้ืนฐานทางการศึกษา 

2.1 ขอมูลโรงเรียน จําแนกตามขนาด (ขอมูล 10 มิ.ย. 63) 
 

ขนาดโรงเรียน 
ปการศึกษา 

2561 2562 2563 
ขนาดเล็ก (1-499 คน) 21 21 21 
ขนาดกลาง (500-1,499 คน) 6 6 5 
ขนาดใหญ (1,500-2,499 คน) 4 4 5 
ขนาดใหญพิเศษ (2,500 คนข้ึน
ไป) 

4 4 4 

รวม 35 35 35 
  
 2.2 ขอมูลนักเรียน จําแนกตามช้ันเรียน (ขอมูล 10 มิ.ย. 63) 

ระดับช้ัน 
ปการศึกษา 

2560 2561 2562 2563 
มัธยมศึกษาปท่ี 1 6,068 5,836 5,823 5,902 
มัธยมศึกษาปท่ี 2 5,855 5,948 5,716 5,738 
มัธยมศึกษาปท่ี 3 5,850 5,713 5,813 5,542 
มัธยมศึกษาปท่ี 4 4,996 4,761 4,713 5,134 
มัธยมศึกษาปท่ี 5 4,927 4,633 4,470 4,520 
มัธยมศึกษาปท่ี 6 4,759 4,739 4,417 4,342 
ปวช.1 42 40 36 13 
ปวช.2 73 43 40 39 
ปวช.3 48 65 42 46 
รวม 32,618 31,778 31,070 31,276 
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 2.3 ขอมูลครูและบุคลากรทางการศึกษา (ขอมูล 10 มิ.ย. 63) 
 
ขาราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษา(ตาม จ 18) 

ปการศึกษา 
2560 2561 2562 2563 

ผูอํานวยการโรงเรียน  35 34 34 35 
รองผูอํานวยการโรงเรียน 41 35 27 27 
คร ู 1,838 1,767 1,737 1,583 
ครูมาชวยราชการ (ตางเขต) 3 7 3 2 
ครูไปชวยราชการ (ตางเขต) 7 6 4 4 
พนักงานราชการ (ครูผูสอน) 69 69 74 58 
ลูกจางประจํา 64 57 57 43 
รวม 2,057 1,975 1,936 2,062 

  
ขาราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษา (สนับสนุน) 

ปการศึกษา 
2560 2561 2562 2563 

ลูกจางชั่วคราว (ธุรการ) 27 27 35 28 
ลูกจางชั่วคราว (นักการภารโรง) 37 37 37 23 
รวม 64 64 72 51 

 
2.4 จํานวนขาราชการในสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา (ขอมูล 10 มิ.ย. 62) 
 

บุคลากรในสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา 
ปการศึกษา 

2560 2561 2562 2563 
ผูอํานวยการสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา - 1 1 - 
รองผูอํานวยการสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา 3 2 2 2 
ศึกษานิเทศก 9 12 11 15 
บุคลากรทางการศึกษา 38 ค (2) 35 28 28 32 
ลูกจางประจํา 1 1 1 1 
ลูกจางชั่วคราว 15 16 17 15 
รวม 63 60 60 62 
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3. ขอมูลผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
 3.1 ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 3 
ตารางท่ี 1 แสดงคะแนนเฉลี่ย ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติข้ันพ้ืนฐาน (O - NET) ระดับ 

   ชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 3 จําแนกเปนรายวิชา สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา 

   เขต 26 ปการศึกษา 2562 
 

วิชา 
จํานวน
นักเรียน 

คะแนน
เต็ม 

คะแนนเฉล่ีย 
เขตพ้ืนท่ี 

S.D 
คะแนนเฉล่ีย

ประเทศ 
ภาษาไทย (91) 4,319 100 57.63 13.68 55.14 
ภาษาอังกฤษ (93) 4,318 100 32.32 11.29 33.25 
คณิตศาสตร (94) 4,317 100 27.49 15.90 26.73 
วิทยาศาสตร (95) 4,315 100 30.50 8.22 30.07 

 

 จากตารางท่ี 1 พบวา ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติข้ันพ้ืนฐาน (O - NET) ระดับ 

ชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 3  ใน 4  สาระหลัก พบวา วิชาภาษาไทยมีคะแนนเฉลี่ยรอยละสูงสุด คือ 57.63 
รองลงมาไดแก วิชาภาษาอังกฤษ วิชาวิทยาศาสตร  และวชิาคณิตศาสตร มีคาเฉลี่ยรอยละ 32.32 , 
30.50 และ 27.49 ตามลําดับ เม่ือพิจารณาคาความเบี่ยงเบนมาตรฐาน จะเห็นวาคะแนนมีการ
กระจายมากทุกกลุมสาระการเรียนรู โดยมีคาอยูระหวาง 8.22-15.90  
ตารางท่ี 2  เปรียบเทียบคะแนนเฉลี่ยผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติข้ันพ้ืนฐาน (O - NET)  

    ระดับชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 3  ปการศึกษา 2561 - 2562 
 

วิชา 
คะแนนเฉล่ีย 

ปการศึกษา 2561 
คะแนนเฉล่ีย 

ปการศึกษา 2562 
+ เพ่ิมข้ึน 
- ลดลง 

เขตพ้ืนท่ี ประเทศ เขตพ้ืนท่ี ประเทศ เขตพ้ืนท่ี ประเทศ 
ภาษาไทย (91) 56.93 54.42 57.63 55.14 +0.70 +0.72 
ภาษาอังกฤษ (93) 28.51 29.45 32.32 33.25 +3.81 +3.80 
คณิตศาสตร (94) 31.10 30.04 27.49 26.73 -3.61 -3.31 
วิทยาศาสตร (95) 37.38 36.10 30.50 30.07 -6.88 -6.03 

รวม 38.48 37.50 36.96 36.30 -1.50 -1.21 
 

 จากตารางท่ี 2 พบวา เปรียบเทียบคะแนนเฉลี่ยผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ 

ข้ันพ้ืนฐาน (O - NET)  ระดับชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 3  ปการศึกษา 2561 – 2562  พบวา รายวิชาท่ีมี

คะแนนเฉลี่ยเพ่ิมข้ึน คือ วิชาภาษาอังกฤษ และวิชาภาษาไทย เพ่ิมข้ึนรอยละ 3.81, และ 0.70 

ตามลําดับ และรายวิชาท่ีมีคะแนนเฉลี่ยลดลง คือ วิชาวิทยาศาสตร และวิชาคณิตศาสตร ลดลงรอย

ละ 6.88  และ 3.61 ตามลําดับ เม่ือเปรียบเทียบกับคะแนนเฉลี่ยระดับประเทศ พบวา ท้ัง 4 รายวิชา

มีคะแนนเฉลี่ย เพ่ิมข้ึนและลดลง สอดคลองกับคะแนนเฉลี่ยในระดับประเทศ 
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 3.2 ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 6 
ตารางท่ี 3 แสดงคะแนนเฉลี่ย ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติข้ันพ้ืนฐาน (O - NET) ระดับ 

   ชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 6 จําแนกเปนรายวิชา สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา 

   เขต 26 ปการศึกษา 2562 
 

วิชา 
จํานวน
นักเรียน 

คะแนน
เต็ม 

คะแนนเฉล่ีย 
เขตพ้ืนท่ี 

S.D 
คะแนนเฉล่ีย

ประเทศ 
ภาษาไทย (01) 3,489 100 41.15 12.92 42.21 
สังคมศึกษา ศาสนา
และวัฒนธรรม (02) 

3,489 100 35.07 7.60 35.70 

ภาษาอังกฤษ (03) 3,487 100 25.82 9.44 29.20 
คณิตศาสตร (04) 3,488 100 22.31 14.26 25.41 
วิทยาศาสตร (05) 3,489 100 28.06 9.40 29.20 

  

จากตารางท่ี 3 พบวา ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติข้ันพ้ืนฐาน (O - NET) ระดับ 

ชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 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   เม่ือพิจารณาคาความ
เบี่ยงเบนมาตรฐาน จะเห็นวาคะแนนมีการกระจายมากทุกกลุมสาระการเรียนรู โดยมีคาอยูระหวาง 
7.60 -14.26  
 
ตารางท่ี 4  เปรียบเทียบคะแนนเฉลี่ยผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติข้ันพ้ืนฐาน (O - NET)  

    ระดับชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 6  ปการศึกษา 2561 – 2562  

 วิชา 
คะแนนเฉล่ีย 

ปการศึกษา 2561 
คะแนนเฉล่ีย 

ปการศึกษา 2562 
+ เพ่ิมข้ึน 
- ลดลง 

เขตพ้ืนท่ี ประเทศ เขตพ้ืนท่ี ประเทศ เขตพ้ืนท่ี ประเทศ 
ภาษาไทย (01) 46.39 47.31 41.15 42.21 -5.24 -5.10 
สังคมศึกษา ศาสนา
และวัฒนธรรม (02) 

34.40 35.16 35.07 35.70 +0.67 +0.54 

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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จากตารางท่ี 4 พบวา เปรียบเทียบคะแนนเฉลี่ยผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ 
ข้ันพ้ืนฐาน (O - NET)  ระดับชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 6  ปการศึกษา 2561 – 2562  พบวา รายวิชาท่ีมี
คะแนนเฉลี่ยเพ่ิมข้ึน คือ วิชาสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เพ่ิมข้ึนรอยละ 0.67, และรายวิชาท่ีมี
คะแนนเฉลี่ยลดลง คือ วิชาภาษาไทย  วิชาคณิตศาสตร วิชาภาษาอังกฤษ และวิชาวิทยาศาสตร 
ลดลงรอยละ 5.24, 5.12, 1.56 และ 1.29 ตามลําดับ เม่ือเปรียบเทียบกับคะแนนเฉลี่ยระดับประเทศ 
พบวา ท้ัง 4 รายวิชามีคะแนนเฉลี่ย เพ่ิมข้ึนและลดลง สอดคลองกับคะแนนเฉลี่ยในระดับประเทศ 
4. การบริหารและการกระจายอํานาจ 
 สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาไดกระจายอํานาจในการจัดการดานการศึกษา โดย
แบงพ้ืนท่ีรับผิดชอบออกเปนสหวิทยาเขต 6 สหวิทยาเขต ดังนี้ 
สหวิทยาเขต ท่ี 1 สหวิทยาเขตเจริญราชเดช  

1. โรงเรียนสารคามพิทยาคม 

2. โรงเรียนมหาชัยพิทยาคาร 

3. โรงเรียนนาโพธิ์พิทยาสรรพ 
4. โรงเรียนกุดรังประชาสรรค 
5. โรงเรียนมหาวิชานุกูล 

สหวิทยาเขต ท่ี 2 สหวิทยาเขตตักศิลา 

1. โรงเรียนผดุงนารี 
2. โรงเรียนแกดําวิทยาคาร 

3. โรงเรียนมิตรภาพ 

4. โรงเรียนยางวิทยาคม 

5. โรงเรียนหนองมวงวิทยาคาร 

สหวิทยาเขต ท่ี 3 สหวิทยาเขตบรบือ 
1. โรงเรียนบรบือวิทยาคาร 

2. โรงเรียนบรบือ 

3. โรงเรียนโนนแดงวิทยาคม 

4. โรงเรียนเหลายาววิทยาคาร 

5. โรงเรียนโนนราษีวิทยา 

สหวิทยาเขต ท่ี 4 สหวิทยาเขตพุทธมณฑลเทพประทุม 
1. โรงเรียนวาปปทุม 
2. โรงเรียนนาดูนประชาสรรพ 
3. โรงเรียนประชาพัฒนา 
4. โรงเรียนดงบังพิสัยนวการนุสรณ 
5. โรงเรียนดงใหญวิทยาคม รัชมังคลาภิเษก 
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สหวิทยาเขต ท่ี 5 สหวิทยาเขตสารคามใต 
1. โรงเรียนนาภูพิทยาคม 
2. โรงเรียนนาเชือกพิทยาสรรค 
3. โรงเรียนปอพานพิทยาคม รัชมังคลาภิเษก 
4. โรงเรียนมัธยมยางสีสุราช 
5. โรงเรียนพยัคฆภูมิวิทยาคาร 

สหวิทยาเขต ท่ี 6 สหวิทยาเขตสะดืออีสาน 
1. โรงเรียนโกสุมวิทยาสรรค 
2. โรงเรียนเข่ือนพิทยาสรรค 
3. โรงเรียนเขวาไรศึกษา 

4. โรงเรียนวังยาวศึกษาวิทย 
5. โรงเรียนโพนงามพิทยานุกูล 

สหวิทยาเขต ท่ี 7 สหวิทยาเขตพุทธมงคล 
1. โรงเรียนเชียงยืนพิทยาคม 

2. โรงเรียนกูทองพิทยาคม 

3. โรงเรียนชื่นชมพิทยาคาร 

4. โรงเรียนกันทรวิชัย 
5. โรงเรียนเขวาใหญพิทยาสรรค 
 

5. ผลการปฏิบัติราชการ มีผลการดําเนินงานแตละรายการดังนี้ 

     1. ผลการติดตามและประเมินผลการบริหารจัดการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ของสํานักงานเขต

พ้ืนท่ีการศึกษาตามตัวชี้วัดและแผนปฏิบัติราชการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2563 ของสํานักงาน

คณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 26 คะแนนเฉลี่ย

รวม 3.80 ดีมาก 

   2. รายงานผลการติดตามและประเมินผลการบริหารและจัดการของสํานักงานเขตพ้ืนท่ี

การศึกษาตามมาตรฐานสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาปงบประมาณ พ.ศ. 2563  ของสํานักงานเขต

พ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 26 สรปุคะแนนรวมมาตรฐาน 3 มาตรฐาน ดีมาก    

   3. คะแนนการประเมินตัวชี้วัดตามมาตรฐานการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติการ

ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563 ของสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา (สพม.เขต 26) คะแนนเฉลี่ยรวม 

4.50701 อยูในระดับมาตรฐานข้ันสูง               

    4. ผลการประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการดําเนินงานของสํานักงานเขตพ้ืนท่ี

การศึกษามัธยมศึกษา เขต 26 ประจาํปงบประมาณ พ.ศ. 2563 คะแนนเฉลี่ย รอยละ 95.43 อยูใน

ระดับความโปรงใส AA  เปนลําดับท่ี 28 จาก สพท. จํานวน 225 เขต ท้ังประเทศ 
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6. ผลการเบิกจายปงบประมาณ พ.ศ. 2563  

รายการ จํานวนท่ีไดรับอนุมัติ 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 
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สวนที่ 2 

ทิศทางการพัฒนาการศึกษา 
 

สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 26 ไดนํากรอบแนวคิดจากวิสัยทัศน 
ประเทศไทยและนโยบายที่เกี่ยวของเปนหลักนําทางในการกําหนดทิศทางการพัฒนาการศึกษา
ข้ันพ้ืนฐาน ดังนี้ 
  1. ยุทธศาสตรชาติ พ.ศ. 2561–2580 
  2. แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับท่ี 12  (พ.ศ. 2560–2564) 
  3. แผนแมบทภายใตยุทธศาสตรชาติ 
  4. แผนการปฏิรูปประเทศ  
  5. แผนการปฏิรูปประเทศดานการศึกษา 
  6. สาระสาํคัญของนโยบายความม่ันคงแหงชาติ พ.ศ. 2558–2564 
  7. นโยบายรัฐบาล  
  8. แผนการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2560–2579 
  9. เปาหมายการพัฒนาท่ียั่งยืน (Sustainable Development Goals : SDGs) 
  10. ยุทธศาสตรการจัดสรรงบประมาณ ประจาํปงบประมาณ พ.ศ. 2563  
  11. แผนยุทธศาสตรกระทรวงศึกษาธิการ (พ.ศ. 2563 – 2565) 
  12. นโยบายและจุดเนนของกระทรวงศึกษาธิการ ปงบประมาณ พ.ศ. 2563  
  13. แผนพัฒนาจังหวัดมหาสารคาม พ.ศ. 2561–2565 

  14. นโยบายสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ปงบประมาณพ.ศ. 2564 
  15. ท ิศทางการพ ัฒนาการศ ึกษาขั ้น พื ้นฐานของสําน ักงาน เขตพื ้น ที ่การศ ึกษา
มัธยมศึกษา เขต 26 ปงบประมาณ 2564 
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1. ยุทธศาสตรชาติ พ.ศ. 2561–2580 
 ดวยวิสัยทัศนประเทศท่ีวา “ประเทศไทยมีความม่ันคง ม่ังคั่ง ย่ังยืน เปนประเทศท่ีพัฒนาแลว  
ดวยการพัฒนาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” ไดมีเปาหมายการพัฒนาประเทศเพ่ือให 
“ประเทศชาติม่ันคง ประชาชนมีความสุข เศรษฐกิจพัฒนาอยางตอเนื่อง สังคมเปนธรรม ฐาน
ทรัพยากรธรรมชาติย่ังยืน”  โดยยกระดับศักยภาพของประเทศในหลากหลายมิติ พัฒนาคนในทุกมิติและ
ในทุกชวงวัยใหเปนคนดี เกง และ มีคุณภาพ สรางโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม สรางการเติบโตบน
คุณภาพชีวิตท่ีเปนมิตรกับสิ่งแวดลอม และมีภาครัฐของประชาชนเพ่ือประชาชนและประโยชนสวนรวม 
โดยการประเมินผลการพัฒนาตามยุทธศาสตรชาติ ประกอบดวย  
 1) ความอยูดีมีสุขของคนไทยและสังคมไทย  
 2) ขีดความสามารถในการแขงขัน การพัฒนาเศรษฐกิจและการกระจายรายได  
 3) การพัฒนาทรัพยากรมนุษยของประเทศ  
 4) ความเทาเทียมและความเสมอภาคของสังคม   
 5) ความหลากหลายทางชวีภาพ คุณภาพสิ่งแวดลอม และความยั่งยืนของทรัพยากรธรรมชาติ  
 6) ประสิทธภิาพการบรหิารจัดการและการเขาถึงการใหบริการของภาครัฐ  
 การพัฒนาประเทศในชวงระยะเวลาของยุทธศาสตรชาติ จะมุงเนนการสรางสมดุลระหวางการ
พัฒนาเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดลอม โดยประกอบดวย 6 ยุทธศาสตร ไดแก ยุทธศาสตรชาติดานความ
ม่ันคง ยุทธศาสตรชาติดานการสรางความสามารถในการแขงขัน ยุทธศาสตรชาติดานการพัฒนาและ
เสริมสรางศักยภาพ ทรัพยากรมนุษย ยุทธศาสตรชาติดานการสรางโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม 
ยุทธศาสตรชาติดานการสรางการเติบโตบนคุณภาพชีวิตท่ีเปนมิตรตอสิ่งแวดลอม และยุทธศาสตรชาติ
ดานการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ 
 1) ยุทธศาสตรชาติดานความม่ันคง ประกอบดวย 
 1. การรักษาความสงบภายในประเทศ 
 2. การปองกันและแกไขปญหาท่ีมีผลกระทบตอความม่ันคง 
 3. การพัฒนาศักยภาพของประเทศใหพรอมเผชิญภัยคุกคามท่ีกระทบตอ ความม่ันคงของชาติ 
 4. การบูรณาการความรวมมือดานความม่ันคงกับอาเซียนและนานาชาติ รวมถึงองคกรภาครัฐและ 
ท่ีมิใชภาครัฐ 
 5. การพัฒนากลไกการบริหารจัดการความม่ันคงแบบองครวม 
 2) ยุทธศาสตรชาติดานการสรางความสามารถในการแขงขัน ประกอบดวย 
 1. การเกษตรสรางมูลคา 
 2. อุตสาหกรรมและบริการแหงอนาคต 
 3. สรางความหลากหลายดานการทองเท่ียว 
 4. โครงสรางพ้ืนฐาน เชื่อมไทย เชื่อมโลก 
 5. พัฒนาเศรษฐกิจบนพ้ืนฐานผูประกอบการยุคใหม 
 3) ยุทธศาสตรชาติดานการพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพทรัพยากรมนุษย ประกอบดวย 
 1. การปรับเปลี่ยนคานิยมและวัฒนธรรม 
 2. การพัฒนาศักยภาพคนตลอดชวงชีวิต 
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 3. ปฏิรูปกระบวนการเรียนรูท่ีตอบสนองตอการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษท่ี 21 
 4. การตระหนักถึงพหุปญญาของมนุษยท่ีหลากหลาย 
 5. การเสริมสรางใหคนไทยมีสุขภาวะท่ีดี ครอบคลุมท้ังดานกาย ใจ สติปญญา และสังคม 
 6. การสรางสภาพแวดลอมท่ีเอ้ือตอการพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพ ทรัพยากรมนุษย 
 7. การเสริมสรางศักยภาพการกีฬาในการสรางคุณคาทางสังคมและพัฒนาประเทศ 
 4) ยุทธศาสตรชาติดานการสรางโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม ประกอบดวย 
 1. การลดความเหลื่อมล้ํา สรางความเปนธรรมในทุกมิติ 
 2. การกระจายศูนยกลางความเจริญทางเศรษฐกิจ สังคมและเทคโนโลยี 
 3. การเสริมสรางพลังทางสังคม 
 4. การเพ่ิมขีดความสามารถของชุมชนทองถ่ินในการพัฒนา การพ่ึงตนเองและการจัดการตนเอง 
 5) ยุทธศาสตรชาติดานการสรางการเติบโตบนคุณภาพชีวิตท่ีเปนมิตรตอส่ิงแวดลอม 
ประกอบดวย 
 1. สรางการเติบโตอยางยั่งยืนบนสังคมเศรษฐกิจสีเขียว 
 2. สรางการเติบโตอยางยั่งยืนบนสังคมเศรษฐกิจภาคทะเล 
 3. สรางการเติบโตอยางยั่งยืนบนสังคมท่ีเปนมิตรตอสภาพภูมิอากาศ 
 4. พัฒนาพ้ืนท่ีเมือง ชนบท เกษตรกรรมและอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ มุงเนนความเปนเมืองท่ีเติบโต 
อยางตอเนื่อง 
 5. พัฒนาความม่ันคงน้ํา พลังงาน และเกษตรท่ีเปนมิตรตอสิ่งแวดลอม 
 6. ยกระดบักระบวนทัศนเพ่ือกําหนดอนาคตประเทศ 
 6) ยุทธศาสตรชาติดานการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ ประกอบดวย 
 1. ภาครัฐท่ียึดประชาชนเปนศูนยกลาง ตอบสนองความตองการ และ ใหบริการอยางสะดวก
รวดเร็ว โปรงใส  
 2. ภาครัฐบริหารงานแบบบูรณาการโดยมียุทธศาสตรชาติเปนเปาหมาย และเชื่อมโยงการพัฒนา 
ในทุกระดับ ทุกประเด็น ทุกภารกิจ และทุกพ้ืนท่ี 
 3. ภาครัฐมีขนาดเล็กลง เหมาะสมกับภารกิจ สงเสริมใหประชาชนและ ทุกภาคสวนมีสวนรวม 
ในการพัฒนาประเทศ 
 4. ภาครัฐมีความทันสมัย 
 5. บุคลากรภาครัฐเปนคนดีและเกง ยึดหลักคุณธรรม จริยธรรม มีจิตสํานึก มีความสามารถสูง 
มุงม่ัน และเปนมืออาชีพ 
 6. ภาครัฐมีความโปรงใส ปลอดการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
 7. กฎหมายมีความสอดคลองเหมาะสมกับบริบทตาง ๆ และมีเทาท่ีจําเปน 
 8. กระบวนการยุติธรรมเคารพสิทธิมนุษยชนและปฏิบัติตอประชาชน โดยเสมอภาค 
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2. แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับท่ี 12 (พ.ศ. 2560–2564) 
 สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติไดจัดทําแผนพัฒนาเศรษฐกิจ  
และสังคมแหงชาติ ฉบับท่ี 12 (พ.ศ. 2560 - 2564) สําหรับใชเปนแผนพัฒนาประเทศไทยในระยะ  
5 ป ซ่ึงเปนการแปลงยุทธศาสตรชาติ ระยะ 12 ป สูการปฏิบัติอยางเปนรูปธรรม เพ่ือเตรียมความ
พรอมและ วางรากฐานในการยกระดับประเทศไทยใหเปนประเทศท่ีพัฒนาแลว มีความม่ันคง ม่ังค่ัง 
ยั่งยืน ดวยการพัฒนาตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ซ่ึงการพัฒนาประเทศในระยะของ
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติฉบับท่ี 12 (พ.ศ. 2560 - 2564) ไดกําหนดสาระสําคัญไว ดังนี้ 
 วิสัยทัศน 
 มุงสูการเปลี่ยนผานประเทศไทยจากประเทศท่ีมีรายไดปานกลาง ไปสูประเทศท่ีมีรายไดสูง มี
ความม่ันคงและยั่งยืน สังคมอยูรวมกันอยางมีความสุข และนําไปสูการบรรลุวิสัยทัศนระยะยาว 
“ม่ันคง ม่ังค่ัง ยั่งยืน” ของประเทศ 
 หลักการ 
 1) นอมนําและประยุกตใชหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในทุกมิติการพัฒนาอยางบูรณา
การบนทางสายกลาง มีความพอประมาณ มีเหตุผล และมีระบบภูมิคุมกันท่ีดี 
 2) คํานึงถึงการพัฒนา ท่ียั่งยืนโดยใหคนเปนศูนยกลาง เพ่ือสรางความม่ันคงของชาติและเปน
กลไกสําคัญในการขับเคลื่อนพัฒนา เศรษฐกิจ สังคม ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม และการ
บริหารจัดการ  
 3) มุงเสริมสรางกลไกการ พัฒนาประเทศ ท้ังกลไกท่ีเปนกฎหมายและกฎ ระเบียบตาง ๆ 
เพ่ือใหเอ้ือตอการขับเคลื่อนการพัฒนาในทุกระดับ ควบคู กับการพัฒนากลไกในรูปแบบของ
คณะกรรมการในการขับเคลื่อนยุทธศาสตรระดับประเทศและระดับพ้ืนท่ี 
       วัตถุประสงค  
 1) เพ่ือใหคนไทยทุกชวงวัยมีทักษะความรูความสามารถ สามารถพัฒนา ตนเองไดตอเนื่อง
ตลอดชีวิต  
 2) เพ่ือใหระบบเศรษฐกิจมีโครงสรางท่ีเขมแข็ง มีเสถียรภาพ แขงขันได ยั่งยืน    
         3) เพ่ือรักษาทุนธรรมชาติและคุณภาพสิ่งแวดลอมสูความสมดุลของระบบนิเวศน  
 4) เพ่ือสรางความม่ันคงภายในประเทศ ปองกันและลดผลกระทบจากภัยคุกคามขามชาติ  
 5) เพ่ือใหการทํางานเชิงบูรณาการ ในลักษณะเชื่อมโยงระหวางหนวยงานท่ียึดหนาท่ีและพ้ืนท่ี 
ทําใหภาครัฐมีประสิทธิภาพและปราศจากคอรัปชั่น 
 ยุทธศาสตร 
 1)  ยุทธศาสตรการเสริมสรางและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย 
 2)  ยุทธศาสตรการสรางความเปนธรรมและความเหลื่อมล้ําในสังคม 
 3)  ยุทธศาสตรการสรางความเขมแข็งทางเศรษฐกิจและแขงขันไดอยางยั่งยืน 
 4)  ยุทธศาสตรการเติบโตท่ีเปนมิตรกับสิ่งแวดลอมเพ่ือการพัฒนาอยางยั่งยืน 
 5)  ยุทธศาสตรการความม่ันคงแหงชาติเพ่ือการพัฒนาประเทศสูความม่ังค่ังและยั่งยืน   
   6)  ยุทธศาสตรการบริหารจัดการในภาครัฐ การปองกันการทุจริตประพฤติมิชอบและธรรมาภิบาล
ในสังคมไทย        
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 7)  ยุทธศาสตรการพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐานและระบบโลจิสติกส 
 8)  ยุทธศาสตรการพัฒนาวิทยาศาสตร เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรม 
        9) ยุทธศาสตรการพัฒนาภาค เมือง และพ้ืนท่ีเศรษฐกิจ   
      10) ยุทธศาสตรความรวมมือระหวางประเทศเพ่ือการพัฒนา  
   
  เปาหมายรวม 
 1) คนไทยมีคุณลักษณะเปนคนไทยท่ีสมบูรณ สามารถเรียนรูไดดวยตนเอง มีความเปน 
พลเมือง ต่ืนรู ทําประโยชนตอสวนรวม เปนนวัตกรรมสรางสรรคทางสังคม มีความสุขท้ังมิติทางกาย 
ใจ สังคม และจิตวิญญาณ มีวิถีชีวิตท่ีพอเพียง มีความเปนไทย และมีความสามารถเชิงการแขงขันใน
เวทีโลกไดอยางมีศักดิ์ศรี    
 2) ความเหลื่อมล้ําทางดานรายไดและความยากจนลดลง เศรษฐกิจฐานรากมีความเขมแข็ง 
ประชาชนทุกคนมีโอกาสในการเขาถึงทรัพยากร การประกอบอาชีพ และบริการทางสังคมท่ีมีคุณภาพ
อยางท่ัวถึงและเปนธรรม     
 3) ระบบเศรษฐกิจมีความเขมแข็งและแขงขันได โครงสรางเศรษฐกิจปรับสูเศรษฐกิจ ฐาน
บริการและดิจิทัล เนนอุปสงคนําการผลิต มีผูประกอบการรุนใหม และมีผูประกอบการขนาดกลาง
และขนาดเล็กท่ีเขมแข็ง มีการลงทุนในการผลิตและบริการฐานความรูชั้นสูงใหมๆ โดยกระจายฐาน
การผลิตและการใหบริการสูภูมิภาคเพ่ือลดความเหลื่อมล้ํา โดยเศรษฐกิจไทยมีอัตราการขยายตัวเฉลี่ย
รอยละ 5 ตอป และมีปจจัยสนับสนุน อาทิ ระบบโลจิสติกส พลังงาน และการลงทุนวิจัยและพัฒนา         
 4) ทุนทางธรรมชาติและคุณภาพสิ่งแวดลอมสามารถสนับสนุนการเติบโตท่ีเปนมิตรกับ
สิ่งแวดลอม มีความม่ันคงทางอาหาร พลังงาน และน้ํา 
 5) มีความม่ันคงในเอกราชและอธิปไตย สังคมปลอดภัย สามัคคี สรางภาพลักษณท่ีดี และเพ่ิม
ความเชื่อม่ันของนานาประเทศตอประเทศไทย ความขัดแยงทางอุดมการณและความคิดในสังคม
ลดลง ปญหาอาชญากรรมลดลง ปริมาณความสูญเสียจากภัยโจรสลัดและการลักลอบขนสงสินคา 
และการคามนุษย ลดลง มีความพรอมในการปกปองประชาชนจากการกอการรายและภัยพิบัติทาง
ธรรมชาติ 
    6) มีระบบบริหารจัดการภาครัฐท่ีมีประสิทธิภาพ ทันสมัย โปรงใส ตรวจสอบได กระจาย
อํานาจและมีสวนรวมจากประชาชน ลดปญหาคอรรัปชั่น การใชจายภาครัฐตองมีประสิทธิภาพสูง 
และมีบุคลากรท่ีมีความรูความสามารถและปรับตัวไดทันกับยุคดิจิทัลเพ่ิมข้ึน     
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3. แผนแมบทภายใตยุทธศาสตรชาติ  
 รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย มาตรา 65 กําหนดใหรัฐพึงจัดใหมียุทธศาสตรชาติเปน
เปาหมายการพัฒนาประเทศอยางยั่งยืนตามหลักธรรมาภิบาล เพ่ือใชเปนกรอบในการจัดทําแผนตาง ๆ ให
สอดคลองและบูรณาการกันเพ่ือใหเกิดเปนพลังผลักดันรวมกันไปสูเปาหมายดังกลาว โดยใหเปนไป
ตามท่ีกําหนดในกฎหมายวาดวยการจัดทํายุทธศาสตรชาติ และตอมาไดมีการตราพระราชบัญญัติการ
จัดทํายุทธศาสตรชาติพ.ศ. 2560 โดยกําหนดใหมีการแตงตั้งคณะกรรมการยุทธศาสตรชาติ เพ่ือ
รับผิดชอบในการจัดทํารางยุทธศาสตรชาติ และตอมาไดมีพระราชโองการโปรดเกลาฯ ใหใช
ยุทธศาสตรชาติ (พ.ศ. 2561-2580) และประกาศลงในราชกิจจานุเบกษา เลม 135 ตอนท่ี 82 ก 
ประกาศ เรื่อง ยุทธศาสตรชาติ (พ.ศ. 2561–2580) เม่ือวันท่ี 13 ตุลาคม พ.ศ. 2561 
 ดังนั้น เพ่ือใหเปนไปตามมาตรา 10 แหงพระราชบัญญัติการจัดทํายุทธศาสตรชาติ พ.ศ. 2560  
เม่ือมีพระบรมราชโองการประกาศใชยุทธศาสตรชาติแลว ใหคณะกรรมการจัดทํายุทธศาสตรชาติแต
ละดาน จัดทําแผนแมบทเพ่ือบรรลุ เปาหมายตามท่ี กําหนดไวในยุทธศาสตรชาติ เสนอตอ
คณะกรรมการยุทธศาสตรชาติพิจารณาใหความเห็นชอบ และเสนอตอคณะรัฐมนตรีใหความเห็นชอบ
และประกาศในราชกิจจานุเบกษา  
 แผนแมบทภายใตยุทธศาสตรชาติ เปนแผนแมบทเพ่ือบรรลุเปาหมายตามท่ีกําหนดไวใน
ยุทธศาสตรชาติมีท้ังสิ้น 23 แผนแมบท ซ่ึงจะมีผลผูกพันตอหนวยงานของรัฐท่ีเก่ียวของท่ีจะตอง
ปฏิบัติใหเปนไปตามนั้น รวมท้ังการจัดทํางบประมาณรายจายประจําปงบประมาณตองสอดคลองกับ
แผนแมบทซ่ึงจะนําไปสูการปฏิบัติ 
 แผนแมบทภายใตยุทธศาสตรชาติ ประกอบดวย (1) ความม่ันคง (2) การตางประเทศ (3) 
การเกษตร (4) อุตสาหกรรรมและบริการแหงอนาคต (5) การทองเท่ียว (6) พ้ืนท่ีและเมืองนาอยู
อัจฉริยะ (7) โครงสรางพ้ืนฐานระบบโลจิสติกสและดิจิทัล (8) ผูประกอบการและวิสาหกิจขนาดกลาง
และขนาดยอมยุคใหม (9) เขตเศรษฐกิจพิเศษ (10) การปรับเปลี่ยนคานิยมและวัฒนธรรม (11) 
ศักยภาพคนตลอดชวงชีวิต(12) การพัฒนาการเรียนรู (13) การเสริมสรางใหคนไทยมีสุขภาวะท่ีดี 
(14) ศักยภาพการกีฬา (15) พลังทางสังคม (16) เศรษฐกิจฐานราก (17) ความเสมอภาคและ
หลักประกันทางสังคม (18) การเติบโตอยางยั่งยืน (19) การบริหารจัดการน้ําท้ังระบบ (20) การ
บริการประชาชนและประสิทธิภาพภาครัฐ (21) การตอตานการทุจริตและประพฤติมิชอบ (22) 
กฎหมายและกระบวนการยุตธิรรม และ (23) การวิจัยและพัฒนานวัตกรรม 
 อยางไรก็ตามในหวง 5 ปแรกของการนํายุทธศาสตรชาติและแผนแมบทภายใตยุทธศาสตรชาติ
ไปสูการปฏิบัติ ไดมีประเด็นเรงดวน 15 ประเด็นท่ีจะตองเรงดําเนินการกอน ไดแก 
  (1) ตําบลม่ันคง ม่ังค่ัง ยั่งยืน 
    (2) แกไขปญหาความม่ันคงเรงดวน 
  (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) การทองเท่ียว 
  (15) อุตสาหกรรมท่ีมีศักยภาพ 
 สําหรับดานการศึกษาจะเปนหนึ่งในประเด็นเรงดวนคือดาน “คนและการศึกษา” ซ่ึงจะ
สอดคลองกับ “ยุทธศาสตรชาติดานการพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพทรัพยากรมนุษย” โดยตรง 
และมีแผนแมบทภายใตยุทธศาสตรชาติท่ีเก่ียวของโดยตรงหรือท่ีมีสวนสนับสนุน ดังนี้ 

แผนแมบทท่ีเกี่ยวของโดยตรง  

 แผนแมบทท่ีเก่ียวของโดยตรง ประกอบดวย (2) การตางประเทศ (10) การปรับเปลี่ยน
คานิยมและวัฒนธรรม (11) ศักยภาพคนตลอดชวงชีวิต (12) การพัฒนาการเรียนรู (13) การ
เสริมสรางใหคนไทยมีสุขภาวะท่ีดี (14) ศักยภาพการกีฬา และ (23) การวิจัยและพัฒนานวัตกรรม 

แผนแมบทท่ี (2) ประเด็นการตางประเทศ 

 แมบทประเด็นการตางประเทศ มีเปาหมายสําคัญคือ “การตางประเทศไทย มีเอกภาพ ทํา
ใหประเทศไทยมีความม่ันคง ม่ังค่ัง ยั่งยืน มีมาตรฐานสากล และมีเกียรติภูมิในประชาคมโลก” 
ประกอบดวยเปาหมายและประเด็นสําคัญ 5 ประเด็น ไดแก (1) มีความม่ันคง (2) มีความม่ังค่ัง ยั่งยืน 
(3) มีมาตรฐานสากล (4) มีสถานะและเกียรติภูมิ และ (5) มีพลัง ประกอบดวยแผนยอย 5 แผน ดังนี้ 

 1) แผนยอยความรวมมือดานความม่ันคงระหวางประเทศ (มีความม่ันคง) มุงเสริมสราง
ความม่ันคงของไทยและเสถียรภาพของภูมิภาคทามกลางภัยคุกคามทุกรูปแบบ โดยการสงเสริมความ
รวมมือระหวางประเทศในทุกระดับเพ่ือสงเสริมความม่ันคงในทุกมิติและเตรียมความพรอมของไทยใน
การรับมือตอความทาทายดานความม่ันคงจากภายนอก นอกจากนี้ การตางประเทศไทยยังจะตอง
ดําเนินการเชิงรุกในดานการเสริมสรางเสถียรภาพในภูมิภาคไปพรอมกันดวย เพ่ือลดความเสี่ยงหรือ
ปองกันปญหาท่ีอาจสงผลกระทบตอความม่ันคงของไทยในอนาคตได 

 2) แผนยอยความรวมมือดานเศรษฐกิจและความรวมมือเพ่ือการพัฒนาระหวาง
ประเทศ (มีความม่ังคั่ง ย่ังยืน) มุงเพ่ิมขีดความสามารถในการแขงขันควบคูไปกับการพัฒนาท่ียั่งยืน
ผานความรวมมือกับมิตรประเทศท่ัวโลก ท้ังการพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน การสรางเศรษฐกิจท่ีเนน
นวัตกรรมการใชประโยชนจากกรอบความรวมมือตาง ๆ และการสงเสริมใหภาคเอกชนไทยขยาย
ตลาดในตางประเทศ ขณะเดียวกัน การพัฒนาเศรษฐกิจจะตองเปนไปอยางยั่งยืน ไทยจึงจะตองใช
ประโยชนจากความเปนหุนสวนกับภาคสวนตาง ๆ ของตางประเทศ เพ่ือรวมกันบรรลุเปาหมายการ
พัฒนาท่ียั่งยืนของโลก 
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3) แผนยอยการพัฒนาท่ีสอดคลองกับมาตรฐานสากลและพันธกรณีระหวางประเทศ  
(มีมาตรฐานสากล) มุงสงเสริมศักยภาพหนวยงานไทยและคนไทย และยกระดับมาตรฐานการพัฒนา
ภายในประเทศใหสอดคลองกับมาตรฐานสากลและพันธกรณีระหวางประเทศ เพ่ือประโยชนในการ
พัฒนาประเทศและสงเสริมความรวมมือในมิติตาง ๆ กับนานาประเทศ นอกจากนี้ ไทยยังสามารถ
ดําเนินการตางประเทศในเชิงรุกและสรางสรรค โดยการมีบทบาทในการรวมพัฒนากฎระเบียบ
ระหวางประเทศ มาตรฐานสากล และพันธกรณีตาง ๆ นี้ ไปพรอมกันไดดวย  

4) แผนยอยการสงเสริมสถานะและบทบาทของประเทศไทยในประชาคมโลก (มี
สถานะและเกียรติภูมิ) มุงสรางเกียรติภูมิและอํานาจตอรอง โดยเนนการตางประเทศท่ีใชอํานาจ
แบบนุมนวลอยางเปนระบบ การดําเนินนโยบายท่ีสงเสริมสถานะของไทยในเวทีโลก การสงเสริม
ภาพลักษณที่ดี การยกระดับการสงเสริมเอกลักษณของไทยใหกลายเปนความนิยมไทยเพื่อสราง
มูลคาของสินคาและบริการ รวมทั้งการสรางขีดความสามารถใหทุกภาคสวนของไทยรวม
เสริมสรางสถานะของประเทศไทยไดอยางมีประสิทธิภาพ เพื่อรักษาและเพิ่มพูนผลประโยชน
ใหแกประเทศและประชาชนไทยในการมีปฏิสัมพันธกับประชาคมโลก  

5) แผนยอยการตางประเทศมีเอกภาพและบูรณาการ (มีพลัง) มุงพัฒนาการดําเนินงาน
ดานการตางประเทศใหมีพลวัตและมีเอกภาพระหวางทุกภาคสวนของประเทศ ซ่ึงแผนยอยนี้เปน
กลไกสําคัญในการขับเคลื่อนแผนแมบทภายใตยุทธศาสตรชาติ ประเด็น การตางประเทศ ทั้งนี้ 
การตางประเทศใหความสําคัญกับการมีสวนรวมของภาคสวนตาง ๆ ไมว าจะเปนภาครัฐ 
ภาคเอกชน ภาควิชาการ ภาคประชาสังคม รวมถึงประชาชนไทยทั่วไป ทั้งในประเทศและใน
ตางประเทศ เพ่ือใหการตางประเทศเปนเรื่องท่ีใกลตัวสาํหรับประชาชนไทย  

แผนแมบทท่ี (10) ประเด็นการปรับเปล่ียนคานิยมและวัฒนธรรม 
แผนแมบทดานการปรับเปลี่ยนคานิยมและวัฒนธรรม เพ่ือปลูกฝงคานิยมวัฒนธรรมท่ีพึง

ประสงคของประชาชนไทยในชวงระยะเวลา 20 ปขางหนา โดยเฉพาะการมีวินัย ความซ่ือสัตยสุจริต 
การมีจิตอาสา จิตสาธารณะ และความตระหนักถึงหนาท่ีตอประโยชนสวนรวม รวมท้ังการสงเสริมให
ประชาชนยึดม่ันสถาบันหลักท่ีเปนศูนยรวมจิตใจใหเกิดความรัก ความสามัคคี ความภาคภูมิใจใน
ความเปนไทยท่ีมีอัตลักษณและความโดดเดนจนเปนท่ีประจักษแกสายตาชาวโลก ท้ังในดานความมี
น้ําใจ ความเอ้ือเฟอเผื่อแผ ความมีไมตรี ความเปนมิตร ซ่ึงไดกําหนดแผนยอยไว 3 แผนยอย ดังนี้ 

1) การปลูกฝงคุณธรรม จริยธรรม คานิยม และการเสริมสรางจิตสาธารณะและการเปน
พลเมืองท่ีดี ผานการเลี้ยงดูในครอบครัว การบูรณาการเรื่องความซ่ือสัตย วินัย คุณธรรม จริยธรรม 
ในการจัดการเรียนการสอน การสรางความเขมแข็งของสถาบันทางศาสนา การปลูกฝงคานิยมและ
วัฒนธรรมโดยใชชุมชนเปนฐาน การสงเสริมใหคนไทยมีจิตสาธารณะ จิตอาสาและรับผิดชอบตอ
สวนรวม รวมท้ังการสรางเสริมผูนําการเปลี่ยนแปลง และตนแบบท่ีดีท้ังระดับบุคคลและองคกร 

2) การสรางคานิยมและวัฒนธรรมท่ีพึงประสงคจากภาคธุรกิจ โดยการเสริมสรางและ
พัฒนากลไก เพ่ือใหภาคธุรกิจสงเสริมสนับสนุนและสรางคานิยมและวัฒนธรรมท่ีดี และการยกระดับ
การบริหารจัดการรวมถึงมาตรการของภาครัฐเพ่ือใหภาคธุรกิจรวมรับผิดชอบในการปรับเปลี่ยน
คานิยมและวัฒนธรรม 



แผนปฏิบัติการ ประจำาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564       17

17

3) การใชส่ือและส่ือสารมวลชนในการปลูกฝงคานิยมและวัฒนธรรมของคนในสังคม โดย
การพัฒนาสื่อสรางสรรค และเสริมสรางคานิยมท่ีดีใหกับเยาวชนและประชาชนท่ัวไป พัฒนาสื่อ
เผยแพรเพ่ือสรางเสริมศิลปะและวัฒนธรรม และจัดสรรเวลาและเปดพ้ืนท่ีใหสื่อสรางสรรคสําหรับเด็ก 
เยาวชน และประชาชนในการปลูกจิตสํานึกและสรางเสริมคานิยมท่ีดี 

แผนแมบทท่ี (11) ประเด็นศักยภาพคนตลอดชวงชีวิต 
เพ่ือใหการวางรากฐานการพัฒนาทรัพยากรมนุษยของประเทศอยางเปนระบบ จําเปนตองมุงเนน 
การสรางสภาพแวดลอมท่ีเอ้ือตอการพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพมนุษย สรางความอยูดีมีสุขของ
ครอบครัวไทยซ่ึงเปนหนวยท่ียอยท่ีสุดเพ่ือใหสามารถเปนพลังในการขับเคลื่อนชวยเหลือสังคม พัฒนา
และยกระดับคนในทุกมิติและในทุกชวงวัยใหเปนทรัพยากรมนุษยท่ีดี เกง และมีคุณภาพพรอม
ขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศไปขางหนาไดอยางเต็มศักยภาพ ซ่ึง “คนไทยในอนาคตจะตองมีความ
พรอมท้ังกาย ใจ สติปญญา มีพัฒนาการท่ีดีรอบดานและมีสุขภาวะท่ีดีในทุกชวงวัย มีจิตสาธารณะ 
รับผิดชอบตอสังคมและผูอ่ืน มัธยัสถ อดออม โอบออมอารี มีวินัย รักษาศีลธรรม และเปนพลเมืองดี
ของชาติ มีหลักคิดท่ีถูกตอง มีทักษะท่ีจําเปนในโลกอนาคต สามารถใชภาษาไทยไดดี มีทักษะสื่อสาร
ภาษาอังกฤษและภาษาท่ี 3 รวมท้ังอนุรักษภาษาทองถ่ิน มีนิสัยรักการเรียนรูและการพัฒนาตนเอง
อยางตอเนื่องตลอดชีวิต สูการเปนคนไทยท่ีมีทักษะสูง เปนนักพัฒนาเทคโนโลยีระดับสูงและนวัตกร 
นักคิด ผูประกอบการ เกษตรกรยุคใหมและอ่ืน ๆ โดยมีสัมมาชีพตามความถนัดของตนเอง” แผน
แมบทประเด็นศักยภาพคนตลอดชีวิต ไดกําหนดแผนยอยไว 5 แผนยอย เพ่ือพัฒนาและยกระดับ
ทรัพยากรมนุษยในทุกมิติและในทุกชวงวัยใหเต็มศักยภาพและเหมาะสม ดังนี้ 
 1) การสรางสภาพแวดลอมท่ีเอ้ือตอการพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพมนุษย พัฒนา
ทรัพยากรมนุษยของประเทศ โดยจําเปนตองมุงเนนการพัฒนาและยกระดับคนในทุกมิติและในทุก
ชวงวัยใหเปนทรัพยากรมนุษยท่ีดี เกง และมีคุณภาพพรอมขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศไปขางหนาได
อยางเต็มศักยภาพซ่ึงจําเปนตองมีการเสริมสรางสภาพแวดลอมท่ีเอ้ือตอการพัฒนาและเสริมสราง
ศักยภาพทรัพยากรมนุษยอยางเปนระบบตั้งแตระดับครอบครัว ชุมชน สังคม และการมีระบบและ
กลไกรองรับการพัฒนาทรัพยากรมนุษยท่ีมีประสิทธิภาพ 
 2) การพัฒนาเด็กตั้งแตชวงการตั้งครรภจนถึงปฐมวัย โดยจัดใหมีการเตรียมความพรอม
ใหแกพอแมกอนการต้ังครรภ พรอมท้ังสงเสริมอนามัยแมและเด็กตั้งแตเริ่มตั้งครรภ สงเสริมและ
สนับสนุนใหโรงพยาบาลทุกระดับดําเนินงานตามมาตรฐานงานอนามัยแมและเด็กสูมาตรฐาน
โรงพยาบาลและบริการสุขภาพ สงเสริมและสนับสนุนการเลี้ยงลูกดวยนมแม และสารอาหารท่ีจําเปน
ตอสมองเด็ก การกระตุนพัฒนาการสมองและการพัฒนาเด็กปฐมวัยใหมีพัฒนาการท่ีสมวัยทุกดาน 
 3) การพัฒนาชวงวัยเรียน/วัยรุน จัดใหมีการพัฒนาทักษะความสามารถท่ีสอดรับกับทักษะใน
ศตวรรษท่ี 21 โดยเฉพาะทักษะดานการคิดวิเคราะห สังเคราะห ความสามารถในการแกปญหาท่ี
ซับซอน ความคิดสรางสรรค การทํางานรวมกับผูอ่ืน จัดใหมีการพัฒนาทักษะดานภาษา ศิลปะ ทักษะ
ดานดิจิทัล และความสามารถในการใชเทคโนโลยีท่ีสอดคลองกับความสามารถ ความถนัดและความ
สนใจ จัดใหมีการพัฒนาทักษะในการวางแผนชีวิตและวางแผนการเงิน ตลอดจนทักษะการเรียนรูท่ี
เชื่อมตอกับโลกการทํางาน จัดใหมีการเรียนรูทักษะอาชีพท่ีสอดคลองกับความตองการของประเทศ
และทักษะชีวิตท่ีสามารถอยูรวมและทํางานภายใตสังคมท่ีเปนพหุวัฒนธรรม สงเสริมและสนับสนุน
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ระบบบริการสุขภาพและอนามัยท่ีเชื่อมตอกันระหวางระบบสาธารณสุขกับโรงเรียนหรือสถานศึกษา 
เพ่ือเสริมสรางศักยภาพดานความฉลาดทางเชาวนปญญาและความฉลาดทางอารมณของกลุมวัย
เรียน/วัยรุน รวมท้ังสรางความอยากรูอยากเห็นและสรางแรงจูงใจใฝสัมฤทธิ์ 
 4) การพัฒนาและยกระดับศักยภาพวัยแรงงาน ดวยการยกระดับศักยภาพทักษะและ
สมรรถนะของคนในชวงวัยทํางานใหสอดคลองกับความสามารถเฉพาะบุคคลและความตองการของ
ตลาดแรงงาน เพ่ือสรางความเขมแข็งของเศรษฐกิจและผลิตภาพเพ่ิมข้ึนใหกับประเทศ เสริมสราง
ความอยากรูและยกระดับตนเอง สรางวัฒนธรรมการทํางานท่ีพึงประสงค และความรูความเขาใจและ
ทักษะทางการเงิน เพ่ือเสริมสรางความม่ันคงและหลักประกันของตนเองและครอบครัว สงเสริมและ
สนับสนุนการพัฒนาความรูแรงงานฝมือใหเปนผูประกอบการใหม และสามารถพัฒนาตอยอดความรู
ในการสรางสรรคงานใหม ๆ และสรางเสริมคุณภาพชีวิตท่ีดีใหกับวัยทํางานผานระบบการคุมครอง
ทางสังคมและการสงเสริมการออม 
 5) การสงเสริมศักยภาพวัยผูสูงอายุ โดยสงเสริมการมีงานทําของผูสูงอายุใหพ่ึงพาตนเองได
ทางเศรษฐกิจ และรวมเปนพลังสําคัญตอการพัฒนาเศรษฐกิจ ชุมชนและประเทศ สงเสริมและพัฒนา
ระบบการออมเพ่ือสรางหลักประกันความม่ันคงในชีวิตหลังเกษียณ และหลักประกันทางสังคมท่ี
สอดคลองกับความจําเปนพ้ืนฐานในการดํารงชีวิต และสงเสริมสนับสนุนระบบการสงเสริมสุขภาพ
ดูแลผูสูงอายุ พรอมท้ังจัดสภาพแวดลอมใหเปนมิตรกับผูสูงอายุ 

แผนแมบทท่ี (12) ประเด็นการพัฒนาการเรียนรู 
 แผนแมบทภายใตยุทธศาสตรชาติ ประเด็น การพัฒนาการเรียนรู ไดกําหนดประเด็น

ยุทธศาสตรที่เนนทั้งการแกไขปญหาในปจจุบัน และการเสริมสรางและยกระดับการพัฒนา
การศึกษาและการเรียนรูทั้งการศึกษาในระบบ นอกระบบ และการเรียนรูตลอดชีวิต โดยการ
พัฒนาระบบการเรียนรูที่ตอบสนองตอการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ 21 มีการออกแบบระบบ
การเรียนรูใหม การเปลี่ยนบทบาทครู การเพิ่มประสิทธิภาพระบบบริหารจัดการศึกษา และการ
พัฒนาระบบการเรียนรูตลอดชีวิตเพื่อพัฒนาผูเรียนใหสามารถกํากับการเรียนรูที่เหมาะสมกับ
ตนเองไดอยางตอเนื่องแมจะออกจากระบบการศึกษาแลว ควบคูกับการสงเสริมการพัฒนาคน
ไทยตามพหุปญญาใหเต็มตามศักยภาพ รวมถึงการสรางเสริมศักยภาพผูมีความสามารถพิเศษให
สามารถตอยอดการประกอบอาชีพไดอยางม่ันคง โดยประกอบดวย 2 แผนยอย ดังนี้ 

 1) การปฏิรูปกระบวนการเรียนรูท่ีตอบสนองตอการเปล่ียนแปลงในศตวรรษท่ี 21 ดวย
การปรับเปลี่ยนระบบการเรียนรูสําหรับศตวรรษท่ี 21 โดยพัฒนากระบวนการเรียนรูในทุกระดับชั้น
ตั้งแตปฐมวัยจนถึงอุดมศึกษาท่ีใชฐานความรูและระบบคิดในลักษณะสหวิทยาการ พัฒนา
กระบวนการเรียนรูของผูเรียนทุกระดับการศึกษา รวมถึงจัดกิจกรรมเสริมทักษะเพ่ือพัฒนาทักษะ
สําหรับศตวรรษท่ี 21 พัฒนาระบบการเรียนรูเชิงบูรณาการท่ีเนนการลงมือปฏิบัติ มีการสะทอน
ความคิด/ทบทวนไตรตรอง พัฒนาระบบการเรียนรูท่ีใหผูเรียนสามารถกํากับการเรียนรูของตนได 
เพ่ือใหสามารถนําองคความรูไปใชสรางรายได รวมถึงมีทักษะดานวิชาชีพและทักษะชีวิต การเปลี่ยน
โฉมบทบาท “ครู” ใหเปนครูยุคใหม โดยวางแผนการผลิต พัฒนาและปรับบทบาท “ครู คณาจารยยุค
ใหม” ใหเปน “ผูอํานวยการการเรียนรู” ปรับระบบการผลิตและพัฒนาครูตั้งแตการดึงดูด คัดสรร ผูมี
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ความสามารถสูงใหเขามาเปนครู สงเสริมสนับสนุนระบบการพัฒนาศักยภาพและสมรรถนะครูอยาง
ตอเนื่องครอบคลุมท้ังเงินเดือน สายอาชีพและระบบสนับสนุนอ่ืน ๆ การเพ่ิมประสิทธิภาพระบบ
บริหารจัดการศึกษาในทุกระดับ ทุกประเภท โดยปฏิรูปโครงสรางองคกรดานการศึกษาให มี
ประสิทธิภาพ  จัดใหมีมาตรฐานข้ันต่ําของโรงเรียนในทุกระดับ เพ่ือผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนท่ีสูงข้ึน 
ปรับปรุงโครงสรางการจัดการศึกษาใหมีประสิทธิภาพและเพ่ิมคุณภาพการศึกษา สงเสริมการมีสวน
รวมจากภาคเอกชนในการจัดการศึกษา พัฒนาระบบประกันคุณภาพการศึกษา โดยแยกการประกัน
คุณภาพการศึกษาออกจากการประเมินคุณภาพและการรับรองคุณภาพและการกํากับดูแลคุณภาพ
การศึกษา ปฏิรูประบบการสอบท่ีนําไปสูการวัดผลในเชิงทักษะท่ีจําเปนสําหรับศตวรรษท่ี 21 
มากกวาการวัดระดับความรู รวมท้ังสงเสริมการวิจัยและใชเทคโนโลยีในการสรางและจัดการความรู 
การเรียนการสอน และการจัดการศึกษาเพ่ือพัฒนาทักษะอาชีพท่ีสอดคลองกับบริบทพ้ืนท่ี การพัฒนา
ระบบการเรียนรูตลอดชีวิต โดยจัดใหมีระบบการศึกษาและระบบฝกอบรมบนฐานสมรรถนะท่ีมี
คุณภาพสูงและยืดหยุน มีมาตรการจูงใจและสงเสริมสนับสนุนใหคนเขาสูใฝเรียนรู พัฒนาตนเอง 
รวมถึงการยกระดับทักษะวิชาชีพ พัฒนาระบบการเรียนรูชุมชนใหเขาถึงไดทุกท่ีทุกเวลา โดยความ
รวมมือจากภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาสังคม พัฒนาระบบเครือขายเทคโนโลยีดิจิทัลและ
ดิจิทัลแฟลตฟอรมเพ่ือการศึกษาในทุกระดับทุกประเภทการศึกษาอยางท่ัวถึงและมีประสิทธิภาพ 
พัฒนาโปรแกรมประยุกตหรือสื่อการเรียนรูดิจิทัลท่ีมีคุณภาพท่ีนักเรียน นักศึกษาและประชาชน
สามารถเขาถึงและใชประโยชนในการเรียนรูและพัฒนาตนเองผานเทคโนโลยีสมัยใหมได โดยสงเสริม
และพัฒนาศักยภาพสถาบันการศึกษาท่ีมีความเชี่ยวชาญและมีความโดดเดนเฉพาะสาขาสูระดับ
นานาชาติ สรางเครือขายความรวมมือทางวิชาการและแลกเปลี่ยนนักเรียน นักศึกษาและบุคลากรใน
ระดับนานาชาติ รวมถึงการพัฒนาศูนยวิจัยเฉพาะทาง ศูนยฝกอบรม และทดสอบในระดับภูมิภาค จัด
ใหมีการเรียนรูประวัติศาสตรชาติไทยและประวัติศาสตรทองถ่ิน จัดใหมีการเรียนรูประวัติศาสตร 
ประเพณี วัฒนธรรมของไทยและพัฒนาการของประเทศเพ่ือนบานในระบบการศึกษา และสําหรับ
ประชาชน สงเสริมสนับสนุนการแลกเปลี่ยนเรียนรูของเด็ก  เยาวชนและนักเรียนกับประเทศเพ่ือน
บานในภูมิภาคเอเชียอาคเนย 

 2) การตระหนักถึงพหุปญญาของมนุษยท่ีหลากหลาย ดวยการพัฒนาและสงเสริมพหุ
ปญญาผานครอบครัว ระบบสถานศึกษา สภาพแวดลอม รวมท้ังสื่อ โดยพัฒนาระบบบริหารจัดการ
กลไกการคัดกรองและการสงตอเพ่ือสงเสริมการพัฒนาคนไทยตามพหุปญญาใหเต็มตามศักยภาพ 
สงเสริมสนับสนุนครอบครัวในการเสริมสรางความสามารถพิเศษตามความถนัดและศักยภาพ ท้ังดาน
กีฬา ภาษา และวรรณกรรม สุนทรียศิลป สงเสริมสนับสนุนระบบสถานศึกษาและสภาพแวดลอมท่ี
เอ้ือตอการสรางและพัฒนาเด็กและเยาวชนท่ีมีความสามารถพิเศษบนฐานพหุปญญา สงเสริม
สนับสนุนมาตรการจูงใจแกภาคเอกชนและสื่อ ในการมีสวนรวมและผลักดันใหผูมีความสามารถพิเศษ 
มีบทบาทเดนในระดับนานาชาติ การสรางเสนทางอาชีพ สภาพแวดลอมการทํางาน และระบบ
สนับสนุนท่ีเหมาะสมสําหรับผูมีความสามารถพิเศษ โดยจัดใหมีโครงสรางพ้ืนฐาน และระบบสนับสนุน
เพ่ือผูมีความสามารถพิเศษไดสรางความเขมแข็งและตอยอดได จัดใหมีกลไกการทํางานในลักษณะ
การรวมตัวของกลุมผูมีความสามารถพิเศษในหลากสาขาวิชา เพ่ือรวมนักวิจัยและนักเทคโนโลยี 
ชั้นแนวหนาเพ่ือพัฒนาตอยอดงานวิจัยเพ่ือตอบโจทยการพัฒนาประเทศ และสรางความรวมมือและ
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เชื่อมตอสถาบันวิจัยชั้นนําท่ัวโลก เพ่ือสรางความเขมแข็งใหนักวิจัยความสามารถสูงของไทยใหมี
ศักยภาพสูงยิ่งข้ึน 

แผนแมบทท่ี (13) ประเด็นการเสริมสรางใหคนไทยมีสุขภาวะท่ีดี 

 แผนแมบทประเด็นการเสริมสรางใหคนไทยมีสุขภาวะท่ีดี ไดมุงเนนการเสริมสรางการ
จัดการสุขภาวะในทุกรูปแบบ ท่ีนําไปสูการมีศักยภาพในการจัดการสุขภาวะท่ีดีไดดวยตนเอง พรอม
ท้ังสนับสนุนใหทุกภาคสวนมีสวนรวมในการสรางเสริมใหคนไทยมีสุขภาวะท่ีดี และมีทักษะดานสุข
ภาวะท่ีเหมาะสม การพัฒนาระบบบริการสุขภาพท่ีทันสมัยสนับสนุนการสรางสุขภาวะท่ีดี การ
กระจายบริการสาธารณสุขอยางท่ัวถึงและมีคุณภาพ รวมถึงการพัฒนาและสรางระบบรับมือปรับตัว
ตอโรคอุบัติใหมและอุบัติซํ้าท่ีเกิดจากการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศ โดยแผนแมบทฯ ประกอบดวย 5 
แผนยอย ดังนี้ 

1) การสรางความรอบรูดานสุขภาวะและการปองกันและควบคุมปจจัยเส่ียงท่ีคุกคามสุขภาวะ 
โดยพัฒนาสื่อเพ่ือสงเสริม และเผยแพรองคความรูดานสุขภาพและดานสุขภาวะท่ีถูกตอง พัฒนาภาคี
เครือขายประชาชน ชุมชน ทองถ่ิน ใหมีความรูเก่ียวกับการเจ็บปวยและตายจากโรคท่ีปองกันได สราง
เสริมความรูเพ่ือเพ่ิมศักยภาพในการจัดการสุขภาวะของคนทุกกลุมวัย การพัฒนาระบบเฝาระวัง 
ปองกัน ควบคุม และกลไกการสื่อสารประชาสัมพันธแบบบูรณาการทุกระดับ การพัฒนานโยบาย และ
มาตรการปองกันและควบคุมปจจัยเสี่ยงท่ีคุกคามสุขภาวะ 

2) การใชชุมชนเปนฐานในการสรางสภาพแวดลอมท่ีเอ้ือตอการมีสุขภาวะท่ีดี โดยจัด
สภาพแวดลอมทางกายภาพ เพ่ือเอ้ือตอการยกระดับสุขภาวะของประชาชน สงเสริมสนับสนุนใหเกิด
มาตรการของภาครัฐท่ีสนับสนุนสินคาท่ีเปนมิตรตอสุขภาพประชาชน การวิเคราะหความเสี่ยง การ
ประเมินความตองการดานสุขภาพ เพ่ือการกําหนดนโยบายและขับเคลื่อนการดําเนินงานดานการ
ปองกันและควบคุมปจจัยเสี่ยงท่ีคุกคามสุขภาวะ ในระดับชุมชน ตําบล อําเภอ และระดับจังหวัด 
สรางการมีสวนรวมเฝาระวัง ปองกัน และแกไขปญหาสุขภาพ และการพัฒนาคุณภาพบริการอนามัย
แบบบูรณาการรวมกับชุมชน 

3) การพัฒนาระบบบริการสุขภาพท่ีทันสมัยสนับสนุนการสรางสุขภาวะท่ีดี โดยพัฒนา
ระบบบริการสุขภาพ ท่ีทันสมัย ภายใตระบบการบริหารท่ีมีการกระจายอํานาจ มีประสิทธิภาพ 
พอเพียง เปนธรรมและยั่งยืน พัฒนาขีดความสามารถในการวิจัยดานวิทยาศาสตรการแพทยและ
สาธารณสุข ปฏิรูประบบหลักประกันสุขภาพของประชาชนตลอดชวงชีวิตใหมีประสิทธิภาพ โดยอยู
บนพ้ืนฐานความยั่งยืนทางการคลัง นําเทคโนโลยีและนวัตกรรมสมัยใหมมาใชกับระบบบริการสุขภาพ 
และระบบสุขภาพทางไกล พัฒนาระบบฐานขอมูลท่ีสามารถเชื่อมโยงทุกหนวยงานท่ีเก่ียวของในระบบ
บริการสุขภาพ 

4) การกระจายบริการสาธารณสุขอยางท่ัวถึงและมีคุณภาพ มีเปาหมายเพ่ือลดความเหลื่อมล้ํา
ในการเขาถึงบริการทางสาธารณสุข ดวยการพัฒนาสถานพยาบาลใหเพ่ิมกําลังคนและนําเทคโนโลยี
ดิจิทัลมาชวยในการขยายการใหบริการ รวมท้ังยกระดับคุณภาพการใหบริการตามมาตรฐานสากลท่ัว
ทุกพ้ืนท่ี  
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5) การพัฒนาและสรางระบบรับมือและปรับตัวตอโรคอุบัติใหมและโรคอุบัติซํ้าท่ีเกิดจาก
การเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศ ใหความสําคัญกับเผยแพรความรูสุขภาพและสรางความตระหนัก
ของประชาชน เรื่องโรคอุบัติใหมและโรคอุบัติซํ้าท่ีเกิดจากการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศ  พัฒนาโครงสราง
ระบบสาธารณสุข เครือขายเตือนภัยและเฝาระวังโรคและภัยสุขภาพใหมีคุณภาพและมีประสิทธิภาพใน
การรองรับการปรับตัวจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ และพัฒนาและยกระดับระบบรับมือปรับตัว
ตอโรคอุบัติใหมและโรคอุบัติ ซํ้าท่ีเกิดจากการเปลี่ยนแปลงภู มิอากาศ ไดแก ระบบสาธารณสุข
สิ่งแวดลอมและเวชศาสตรปองกันท้ังระบบ การติดตามตรวจสอบและเฝาระวังโรคอุบัติใหมและอุบัติซํ้า 
รวมท้ังศึกษาวิจัยสรางองคความรูดานการสงเสริมสุขภาพและการปองกันโรคในประชากรทุกกลุม 
โดยเฉพาะกลุมเปราะบาง เพ่ิมขีดความสามารถในการติดตาม วิเคราะหและประเมินแนวโนมสถานการณ
ปญหาโรคอุบัติใหมและอุบัติซํ้า และสรางความพรอมของภาคีเครือขายในการรับมือกับภาวะฉุกเฉินจาก
โรคระบาดตาง ๆ 

 แผนแมบทท่ี (14) ประเด็นศักยภาพการกีฬา 
  ทิศทางการขับเคลื่อนศักยภาพการกีฬา ในแผนแมบทภายใตยุทธศาสตรชาติ (พ.ศ. 2561 - 
2580) จะมุงเนนการสงเสริมการใชกิจกรรมกีฬาและนันทนาการบนฐานของวิทยาศาสตรการกีฬา  
เปนเครื่องมือในการเสริมสรางสุขภาวะของประชาชนอยางครบวงจรและมีคุณภาพมาตรฐาน การ
สรางนิสัยรักกีฬาและมีน้ําใจเปนนักกีฬา และการใชกีฬาและนันทนาการบนฐานของวิทยาศาสตรการ
กีฬา ในการพัฒนาจิตใจ สรางความสามัคคีของคนในชาติ หลอหลอมการเปนพลเมืองดี พัฒนา
คุณภาพชีวิต รวมท้ังการพัฒนาทักษะดานกีฬาสูความเปนเลิศและกีฬาเพ่ือการอาชีพในระดับ
นานาชาติในการสรางชื่อเสียงและเกียรติภูมิของประเทศชาติเพ่ือรองรับอุตสาหกรรมกีฬา 

  แผนแมบทประเด็นศักยภาพการกีฬา ประกอบดวย 3 แผนยอย ดังนี้ 
  1) การสงเสริมการออกกําลังกาย และกีฬาข้ันพ้ืนฐานใหกลายเปนวิถีชีวิตและการ
สงเสริมใหประชาชนมีสวนรวมในกิจกรรมออกกําลังกาย กีฬาและนันทนาการ โดยสงเสริมใหเกิด
ความรูและความตระหนักในประโยชนของการออกกําลังกายและการเลนกีฬาข้ันพ้ืนฐานท่ีมีความ
จําเปนตอทักษะในการดํารงชีวิต รวมถึงการปฐมพยาบาลเบื้องตน รวมถึงความรูและทัศนคติท่ีถูกตอง
ในการเลนกีฬาและออกกําลังกายเพ่ือรักษาสุขภาพและนันทนาการ เชน ธนาคารอุปกรณกีฬา และ
อาสาสมัครการกีฬา ปลูกฝงประชาชนมีน้ําใจนักกีฬา และมีระเบียบ วินัย รูแพ รูชนะ รูอภัย และรูจัก
การขอโทษ สงเสริมการออกกําลังกายและการเลนกีฬาของเด็กและเยาวชน ทุกกลุมและทุกพ้ืนท่ีท้ัง
ในสถานศึกษาและนอกสถานศึกษา สงเสริมสนับสนุนการจัดกิจกรรมออกกําลังกาย กีฬาและ
นันทนาการของประชาชนอยางตอเนื่องในระดับทองถ่ิน ระดับจังหวัดระดับภูมิภาค และระดับชาติ 
สงเสริมและสนับสนุนกิจกรรมนันทนาการตามความถนัดหรือความสนใจเฉพาะบุคคล สงเสริม
สนับสนุนการพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน อุปกรณ สถานท่ี และสิ่งอํานวยความสะดวกดานการออกกําลัง
กาย การกีฬาและนันทนาการ สงเสริมสนับสนุนความรวมมือระหวางภาครัฐและเอกชนในการรวม
ลงทุนและบริหารจัดการสถานกีฬาในระดับชุมชน ทองถ่ิน และระดับประเทศ 
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 2) การสงเสริมการกีฬาเพ่ือพัฒนาสูระดับอาชีพ โดยสงเสริมการกีฬาเพ่ือพัฒนาสูระดับอาชีพ 
โดยมุงการสรางและพัฒนานักกีฬาของชาติ การเฟนหานักกีฬาท่ีมีความสามารถ สรางพ้ืนท่ีและโอกาส
ในการแขงขันแสดงศักยภาพดานกีฬา นันทนาการ และวิทยาศาสตรการกีฬา การสงเสริมการจัดกีฬา
ระดับนานาชาติ และสรางแรงบันดาลใจในการตอยอดความสําเร็จจากความเปนเลิศสูการประกอบ
อาชีพและมีเสนทางอาชีพท่ีม่ันคง ควบคูกับสงเสริมสนับสนุนศึกษาเชิงลึกดานการกีฬา นันทนาการ 
และวิทยาศาสตรการกีฬา 

 3) บุคลากรดานการกีฬาและนันทนาการ โดยพัฒนาบุคลากรดานการกีฬาและนันทนาการ  
โดยมุงสรางและพัฒนาบุคลากรดานการกีฬาและนันทนาการท้ังครูหรือผูสอนกีฬา ผูตัดสินกีฬา 
นักวิทยาศาสตรการกีฬา ผูบริหารการกีฬา อาสาสมัครกีฬา ตลอดจนผูท่ีเก่ียวของตาง ๆ อยางเปน
ระบบและมีมาตรฐาน สามารถถายทอดความรูใหเด็ก เยาวชน ประชาชนท่ัวไป บุคคลกลุมพิเศษ และ
ผูดอยโอกาสไดอยางถูกตอง และสามารถตอยอดศักยภาพในการพัฒนาเปนบุคลากรทางการกีฬาและ
นันทนาการท่ีมีมาตรฐานของประเทศ รวมท้ังการสนับสนุนและสงเสริมการผลิตบุคลากรและการ
พัฒนานวัตกรรมท่ีสนับสนุนการพัฒนากีฬาและนันทนาการ 

แผนแมบทท่ี (23) ประเด็นการวิจัยและพัฒนานวัตกรรม 

แผนแมบทภายใตยุทธศาสตรชาติ เรื่องการวิจัยและพัฒนานวัตกรรม ไดกําหนดเปาหมายให
ประเทศไทยมีความสามารถในการแขงขันดานโครงสรางพ้ืนฐานทางเทคโนโลยี และดานโครงสราง
พ้ืนฐานทางวิทยาศาสตรของประเทศเพ่ิมสูงข้ึน และมีมูลคาการลงทุนวิจัยและพัฒนา นวัตกรรมตอ
ผลิตภัณฑมวลรวมในประเทศเพ่ิมข้ึนอยางตอเนื่อง รวมท้ัง กําหนดตัวชี้วัดผลการดําเนินงานท่ีสําคัญ 
อาทิ การจัดอันดับโดยสถาบันการจัดการนานาชาติ และรอยละของมูลคาการลงทุนวิจัย พัฒนาและ
นวัตกรรมตอผลิตภัณฑมวลรวมในประเทศ ท้ังนี้ เพ่ือใหการดําเนินการวิจัยและพัฒนานวัตกรรมของ
ประเทศไทยสามารถตอบโจทยความตองการของประชาชนกลุมตาง ๆ ในประเทศ ยกระดับภาคการ
ผลิตและบริการ แกไขปญหาของสังคม พัฒนาการบริหารจัดการภาครัฐ รวมท้ัง รักษาและฟนฟู
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมของประเทศ ตลอดจนมุงเนนการบูรณาการหนวยงานดานการ
วิจัยและพัฒนานวัตกรรม การบริหารจัดการงานวิจัย และการสรางองคความรูพ้ืนฐานตาง ๆ ไดอยาง
มีประสิทธภิาพ โดยประกอบดวย 5 แผนยอย ประกอบดวย 

1) ดานเศรษฐกิจ มุงเนนการวิจัย พัฒนาและนวัตกรรมท่ีตอบโจทยความตองการของ
ประเทศ ศักยภาพของผูประกอบการภาคอุตสาหกรรมและบริการท่ีสามารถใชประโยชนเชิงพาณิชย
ไดจริง โดยสงเสริมใหภาคเอกชนมีบทบาทนํา รวมท้ังการสรางเครือขายรวมกับภาคการศึกษาท้ังใน
ระดับประเทศและนานาชาติ ตลอดจนการพัฒนามาตรฐาน คุณภาพ และการบริการวิเคราะหทดสอบ
ท่ีเปนท่ียอมรับตามขอตกลงระหวางประเทศเพ่ือใหสามารถรองรับความจําเปนของอุตสาหกรรมและ
บริการของไทยในการสงมอบสินคาและบริการท่ีมีคุณภาพและความปลอดภัยตามมาตรฐานระหวาง
ประเทศ  
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2) ดานสังคม มุงเนนการวิจัย พัฒนาและนวัตกรรมท่ีเปนเครื่องมือในการขับเคลื่อน
สังคมไทย การยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนทุกกลุม ท้ังดานสุขภาพ การศึกษา และการเขาถึง
บริการและสวัสดิการของรัฐ การเตรียมความพรอมของประชาชนไทยเพ่ือรองรับกระแสโลกาภิวัตนของ
วัฒนธรรมโลกท่ีรวดเร็วข้ึนในยุคดิจิทัล การเขาสูสังคมสูงวัย การพัฒนาแรงงานทักษะสูงและเฉพาะทาง 
การยกระดับแรงงานทักษะตํ่า การแกปญหาความเหลื่อมล้ําในสังคม ตลอดจนเพ่ิมประสิทธิภาพการ
ทํางานของภาครัฐใหเขากับการดําเนินกิจกรรมทางเศรษฐกิจและสังคมในยุคดิจิทัล 

3) ดานส่ิงแวดลอม มุงเนนการวิจัย พัฒนาและนวัตกรรมท่ีเปนเครื่องมือในการอนุรักษและ
ฟนฟูความอุดมสมบูรณและความหลากหลายทางชีวภาพของทรัพยากรทางบก ทางน้ําและทางทะเล 
รวมท้ัง การจัดการมลพิษท่ีมีผลกระทบตอสิ่งแวดลอม และการจัดการกาซเรือนกระจก  

4) ดานองคความรูพ้ืนฐาน มุงเนนการวิจัยท่ีสรางองคความรูพ้ืนฐานเพ่ือการสะสมองค
ความรูการตอยอดไปสูการประยุกตใชองคความรู และการตอยอดไปสูนวัตกรรมทางเศรษฐกิจหรือ
นวัตกรรมทางสังคม รวมท้ังการสรางนวัตกรรมเพ่ือใหภาคอุตสาหกรรมสามารถนําไปใชประโยชน
โดยตรง ผานการสรางและพัฒนาเทคโนโลยีฐาน เพ่ือใหประเทศไทยเปนผูนําในระดับนานาชาติ ใน
งานวิจัยท่ีประเทศไทยมีความเขมแข็ง 

5) ดานปจจัยสนับสนุนในการวิจัยและพัฒนานวัตกรรม มุงเนนการพัฒนาปจจัยสนับสนุน  
อาทิ โครงสรางพ้ืนฐานและสิ่งอํานวยความสะดวกดานการวิจัยและพัฒนานวัตกรรม ระบบบริหาร
จัดการงานวิจัยเพ่ือนําไปสูการใชประโยชนอยางเปนรูปธรรม การพัฒนามาตรการแรงจูงใจเพ่ือ
สงเสริมใหภาคเอกชนลงทุนวิจัยและนวัตกรรม การเพ่ิมจํานวนบุคลากรวิจัยและนวัตกรรมในภาครัฐ 
ภาคการศึกษา และภาคเอกชน รวมท้ังการพัฒนามาตรฐาน ระบบคุณภาพ และการวิเคราะหทดสอบ 

แผนแมบทท่ีมีสวนสนับสนุน 
 นอกจากแผนแมบทภายใตยุทธศาสตรชาติท่ีเก่ียวของโดยตรงกับ“ยุทธศาสตรชาติดาน 
การพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพทรัพยากรมนุษย” แลว ยังมีแผนแมบทบางดานท่ีมีสวนสนับสนุน
ยุทธศาสตรดังกลาว ประกอบดวย (4) อุตสาหกรรมและบริการแหงอนาคต (5) การทองเท่ียว  
(8) ผูประกอบการและวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอมยุคใหม (9) เขตเศรษฐกิจพิเศษ (15) พลัง
ทางสังคม (17) ความเสมอภาคและหลักประกันทางสังคม และ (18) การเติบโตอยางยั่งยืน  
  
4. แผนการปฏิรูปประเทศ  
 พระราชบัญญัติแผนและข้ันตอนการดําเนินการปฏิรูปประเทศ พ.ศ. 2560 กําหนดให
คณะกรรมการปฏิรูปจัดทํา “รางแผนการปฏิรูปประเทศ” ในดานท่ีรับผิดชอบ เพ่ือเสนอตอ
คณะกรรมการยุทธศาสตรชาติพิจารณาถึงความสอดคลองกับยุทธศาสตรชาติและแผนแมบท แลวจึง
เสนอตอคณะรัฐมนตรีและรัฐสภาจึงจะประกาศใชบังคับได ท้ังนี้ กฎหมายไดกําหนดใหหนวยงานของ
รัฐทุกหนวยมีหนาท่ีดําเนินการใหเปนไปตามแผนการปฏิรูปประเทศ เพ่ือใหการปฏิรูปประเทศบรรลุ
ผลสัมฤทธิ์ตามระยะเวลาท่ีกําหนดไวในแผนการปฏิรูปประเทศ  



24       แผนปฏิบัติการ ประจำาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

24

 ปจจุบันไดมีการประกาศใชแผนการปฏิรูปประเทศ ท้ัง 11 ดาน ในราชกิจจานุเบกษาเปนท่ี
เรียบรอยแลว เม่ือวันท่ี 6 เมษายน 2561 ซ่ีงสํานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ 
ไดจัดทําสรุปประเด็นแผนการปฏิรูปประเทศ 11 ดาน สูการพัฒนาการศึกษา ดังนี้ 
ตาราง 2.1  ประเด็นแผนการปฏริูปประเทศ 11 ดาน สูการพัฒนาการศึกษา 

แผนปฏิรูปประเทศ นําสูประเด็นทางการศึกษา 
1. แผนปฏิรูปดานการเมือง 1) สรางจิตสํานึกในการเรียนรูความเปนพลเมืองไทยท่ีดี   

วัตถุประสงค  
- ความรูความเขาใจเก่ียวกับระบอบประชาธิปไตย  
- ปฏิบัติตนตามระบอบประชาธิปไตย  
- มีจิตสํานึกท่ีดีในการเปนพลเมืองไทย 
2) สรางจิตสํานึกในการเรียนรูความเปนพลเมืองโลกท่ีดี 
วัตถุประสงค  
- มีความรูความเขาใจในความแตกตางของวัฒนธรรม  
- สามารถปฏิบัติตนดวยความแตกตางของวัฒนธรรม  
- มีจิตสํานึกท่ีดีในการเปนพลเมืองโลก 

2. แผนปฏิรูปดานบริหาร
ราชการแผนดิน 

1) สราง/พัฒนาการเปนโรงเรียนตนแบบ 
วัตถุประสงค  
- มีความรูความเขาใจในการสราง หรือและพัฒนาโรงเรียนตนแบบ  
- สามารถสรางโรงเรียนตนแบบนํารอง  
- มีจิตสํานึกท่ีดีในการเปนครู หรือและนักเรียน ในโรงเรียนตนแบบ 

3. แผนปฏิรูปดานกฎหมาย 1) สงเสริมผูเรียนใหเปน Start up รุนเยาว 
วัตถุประสงค 
 - มีการใหความรูแกผูเรียนเพ่ือใหสามารถเปน  start up รุนเยาวได  
- สามารถพัฒนาผูเรียนใหเปน start up รุนเยาวได (ดวยหลักสูตรวิธีการ
จัดการเรียนการสอน ฯลฯ)  
- สรางทัศนคติท่ีดีในการเปนผูประกอบการใหแกเยาวชน  
2) จัดตั้งสถาบันการศึกษาเพ่ือรองรับการเติบโตของวิสาหกิจขนาดกลาง 
ขนาดยอม และสตารทอัพ 
วัตถุประสงค  
- เพ่ือพัฒนาบุคลากรของประเทศใหสอดคลองกับการประกอบธุรกิจ
รูปแบบตาง ๆ   
- การจัดหลักสูตรฝกอบรมความรูท่ีเก่ียวของความรู ทางบัญชี การเงิน 
การตลาด ใหแก SMEs และผูมีความคิดริเริ่มธุรกิจสตารทอัพ  
- เพ่ือใหความรูในเรื่องบัญชี การเงิน การตลาด ใหแก SMEs และผูมี
ความคิดริเริ่มธุรกิจสตารทอัพ 
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แผนปฏิรูปประเทศ นําสูประเด็นทางการศึกษา 
4. แผนปฏิรูปดานยุติธรรม - 
5. แผนปฏิรูปดานเศรษฐกิจ 1) พัฒนาทักษะดานดิจิทัลใหแกผูเรียนรวมกับกระทรวงดิจิทัลเพ่ือ

เศรษฐกิจและสังคม  
วัตถุประสงค  
- เพ่ือใหสถานศึกษามีความรูในการพัฒนาหลักสูตร กระบวนการจัดการ
เรียนการสอนท่ีเก่ียวของกับการพัฒนาดิจิทัลสําหรับผูเรียน  
- สรางทัศนคติท่ีดีในการพัฒนาทักษะดานดิจิทัลใหแกผูเรียน 
2) การพัฒนามาตรฐานคุณภาพหลักสูตร (ทุกระดับ)  
วัตถุประสงค  
- มีหลักสูตรท่ีไดตามมาตรฐาน กระบวนการการศึกษามีประสิทธิภาพ
และประสิทธิผลเพ่ิมข้ึน  
- สงเสริมการเติบโตของอุตสาหกรรมดานการศึกษาและเพ่ิม ศักยภาพใน
การแขงขันในภูมิภาค   
3) พัฒนาหลักสูตร/สงเสริมโรงเรียนอําชีวะตนแบบ  โครงการทวิภาคี 
(พัฒนาบุคลากร และผูเรียน หลักสูตรอาชีวศึกษา)  
วัตถุประสงค  
- มีองคความรูในดานกระบวนการจัดทําหลักสูตรอาชีวศึกษา เพ่ือ
เสริมสรางโรงเรียนอาชีวะตนแบบ 
- มีความสามารถในการจัดทําหลักสูตรอาชีวศึกษา เพ่ือนําไปสูโรงเรียน
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
ส่ิงแวดลอม 

1) สงเสริมการวิจัยและการพัฒนาในประเด็นท่ีเก่ียวของกับ ทรัพยากรปา
ไม และสัตวปา  วัตถุประสงค  
- สถาบันการศึกษา ผูเรียนมีความรู ทักษะการวิจัยและการพัฒนา ใน
ประเด็นท่ีเก่ียวของกับทรัพยากรปาไม และสัตวปา 
2) สงเสริมการพัฒนาโครงการ Zero waste ใหแกผูเรียน/สถานศึกษา  
วัตถุประสงค  
- นํานโยบาย Zero waste สูการปฏิบัติ  
- ใหผูเรียนไดมีโอกาสมีสวนรวมในการจัดทําโครงการ  
- ขยายผลไปท้ังสถานศึกษา 
3) พัฒนาหลักสูตร (ความรู ทักษะ) ในประเด็นท่ีเก่ียวของกับการ
เปลี่ยนแปลงภูมิอากาศใหแกผูเรียนทุกระดับ   
วัตถุประสงค  
- ผูเรียน ประชาชน มีความรู ทักษะในเรื่องการเปลี่ยนแปลง สภาพ
ภูมิอากาศ  
- ผูเรียน และประชาชนมีจิตสํานึกเพ่ือรวมแกไขปญหา การเปลี่ยนแปลง
สภาพภูมิอากาศมากข้ึน 

7. แผนปฏิรูปดานสาธารณสุข 1) ความสามารถเขาถึงเทคโนโลยีทางการศึกษาของผูเรียนในทุกระดับ 
และทุกภาคสวน (สอดคลองกับประเด็นดานสังคม)       
2) การเขาถึงเทคโนโลยีทางการศึกษามีความปลอดภัย และลดการละเมิด
สิทธิทางสื่อสังคม (ทางการแพทย)  
3) พัฒนากําลังพลสายการแพทยในระดับอุดมศึกษา 
วัตถุประสงค  
- มีองคความรูในดานกระบวนการจัดทําหลักสูตร การจัดการ เรียนการ
สอนดานการผลิตแพทยเวชศาสตรครอบครัว  
- มีความสามารถในการจัดทําหลักสูตรการจัดการเรียนการสอน ดานการ
ผลิตแพทยเวชศาสตรครอบครัว  
- มีความตระหนักรูในการทุมเทเพ่ือการผลิตแพทยเวชศาสตร ครอบครัว 
4) การเพ่ิมสมรรถนะผูเรียนระดับอุดมศึกษา สายการแพทยแผนไทย  
วัตถุประสงค  
- มีความเขาใจในการพัฒนาหลักสูตรแพทยแผนไทยบัณฑิต  
- สามารถพัฒนาหลักสูตร และจัดการเรียนการสอนดานการแพทย แผน
ไทยบัณฑิต (สายการแพทย)  
- เห็นความสําคัญของการพัฒนาสมรรถนะใหกับผูเรียน บุคลากร ดาน
การแพทยแผนไทย 
5)  การเพ่ิมสมรรถนะผูเรียนระดับอุดมศึกษา สายการแพทย 
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วัตถุประสงค  
- มีความรูในการสรางหลักสูตร กระบวนการจัดการเรยีนการสอน ในการ
พัฒนาผูเรียนในระดับอุดมศึกษา สายการแพทย  
- มีความสามารถในการสรางหลักสูตร 
6) สถานศึกษาระดับอุดมศึกษามีแหลงฝก (สําหรับสายการแพทย) ท่ีมี
มาตรฐาน       
7) สงเสริมระบบการพัฒนาหลักสูตรเด็กกอนปฐมวัย และเด็กปฐมวัย ใน
การพัฒนา กาย จิต สังคม ท่ีพรอมเขาสูเด็กวัยเรียน (สอดคลองกับ
ประเด็นดานสังคม) 
วัตถุประสงค   
- พัฒนาศูนยพัฒนาเด็กเล็กใหเปนตามระบบการศึกษา 

8. แผนปฏิรูปดาน
ส่ือสารมวลชน เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

1) ความสามารถเขาถึงเทคโนโลยีทางการศึกษาของผูเรียนในทุกระดับ 
และทุกภาคสวน (ทุกระดับชั้น)  
2) การเขาถึงเทคโนโลยีทางการศึกษามีความปลอดภัย รูเทาทันสื่อ ลด
การละเมิดสิทธิทางสื่อสังคม (ทางการแพทย) + (ทุกระดับชั้น)  
วัตถุประสงค  
- มีความรู ความเขาใจในการใชสื่อเทคโนโลยีทางการศึกษา  
- สามารถใชสื่อเทคโนโลยีทางการศึกษา ไดอยางปลอดภัยถูกตอง และ
เหมาะสม 

9. แผนปฏิรูปดานสังคม 1) ผูเรียน และผูเสียเปรียบในสังคมในวัยเรียน ไดรับการศึกษาอยางเทา
เทียมกัน และตามการศึกษาภาคบังคับ  
วัตถุประสงค  
- ลดความเหลื่อมล้ําในการเขาถึงการศึกษาของผูเรียนกลุมตาง ๆ  
- ลดความเหลื่อมล้ําทางการศึกษาโดยรวม 
2)  การสงเสริมผูเรียนใหเกิดการเรียนรูตลอดชีวิต  
วัตถุประสงค  
- มีความรูเก่ียวกับวิธีการใหการศึกษาเพ่ือใหผูเรียนเกิดการเรียนรูตลอด
ชีวิต  
- สามารถพัฒนาผูเรียน ใหเกิดการเรียนรูตลอดชีวิต  
- เห็นความสําคัญของการพัฒนาผูเรียนใหเกิดการเรียนรู ตลอดชีวิต 
3) ความสามารถเขาถึงเทคโนโลยีทางการศึกษาของผูเรียน ในทุกระดับ 
และทุกภาคสวน 
วัตถุประสงค  
- ผูเรียนท้ังในสวนของผูเรียนปกติ และผูเรียนประเภทเสียเปรียบ ไดรับ
การเขาถึงเทคโนโลยีทางการศึกษาไดอยางท่ัวถึง  
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- การสรางจิตสํานึก และความตระหนักรูในการใชเทคโนโลยี เพ่ือการ
เขาถึงเทคโนโลยีทางการศึกษา และสิทธิผูบริโภคมากข้ึน   
4) การเขาถึงเทคโนโลยีทางการศึกษามีความปลอดภัย และลดการละเมิด
สิทธิทางสื่อสังคม และมีการคํานึงถึงในเรื่องสิทธิผูบริโภค  
วัตถุประสงค  
- รูจักใชเทคโนโลยีทางการศึกษาอยางเหมาะสม 
- มีความรูในการใชเทคโนโลยีทางการศึกษา และการบริหารจัดการขอมูล
และสารสนเทศ 
5) สงเสริมระบบการพัฒนาหลักสูตรเด็กกอนปฐมวัย และเด็กปฐมวัย ใน
การพัฒนา กาย จิต สังคม ท่ีพรอมเขาสูเด็กวัยเรียน และพัฒนาศูนยเด็ก
เล็กใหไดมาตรฐาน 
วัตถุประสงค   
- มีความรูความเขาใจในการพัฒนาศูนยพัฒนาเด็กเล็กใหเปนตาม
มาตรฐาน  
- มีความสามารถในการบริหารจัดการพัฒนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก ให
เปนไปตามระบบการศึกษา  
- เห็นความสําคัญของการสรางพัฒนาศูนยเด็กเล็กท่ีมีมาตรฐานท่ัวถึง  
6) ผูเรียนเปนผูมีปญญา ควบคูคุณธรรม จริยธรรม 
วัตถุประสงค  
- สรางผูเรียนใหเปนผูมีจิตสํานึกในการรับผิดชอบตอสังคม 
นอกเหนือจากองคความรูท่ีมีอยู 
 - สรางพัฒนาผูเรียนใหเปนผูมีจิตอาสาท่ีดีในทุกกรณีท่ีมีโอกาส  
7) ผูเรียนมีสํานึกรักบานเกิดในทองถ่ิน  
วัตถุประสงค  
- นําองคความรูจากการศึกษาของผูเรียนพัฒนาองคความรู หรือ
ทรัพยากรในทองถ่ินไดเปนอยางดี  
- มีจิตสํานึกรักบานเกิด   
8) ผูเรียนเปนผูมีทักษะการดํารงชีวิต  
วัตถุประสงค  
- นําปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง มาใชเปนหลักการในการพัฒนาทักษะการ
ดํารงชีวิต  
- ผูเรียน (ทุกระดับ) มีความสามารถในการพัฒนาทักษะการดํารงชีวิต 
9) ผูเรียนมีความสามารถในการสรางนวัตกรรม และการทําวิจัย 

10. แผนปฏิรูปดานพลังงาน - 
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ตอ 
แผนปฏิรูปประเทศ นําสูประเด็นทางการศึกษา 

11. แผนปฏิรูปดานการปองกัน
และปราบปรามการทุจริตและ
ประพฤติ 
มิชอบ 

1) สงเสริมการนําหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และศาสตร
พระราชาไปใชในการดําเนินชีวิต  
2) สรางทัศนคติ ความรูและปลูกฝงเยาวชนในสถานศึกษาทุกระดับ ให
รังเกียจการทุจริตและตระหนักถึงโทษภัยของการทุจริตคอรรัปชั่น 

 
5. แผนการปฏิรูปประเทศดานการศึกษา 
 ดวยรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2560 มาตรา 258 จ. โดยสรุปไดบัญญัติใหมีการ
ดําเนินการปฏิรูปประเทศดานการศึกษา ครอบคลุมใหเด็กเล็กไดรับการดูแลและพัฒนากอนเขารับ
การศึกษา เพ่ือใหเด็กเล็กไดรับการพัฒนารางกาย จิตใจ วินัย อารมณ สังคมและสติปญญาใหสมกับ
วัย โดยไมเก็บคาใชจาย ใหดําเนินการตรากฎหมายเพ่ือจัดตั้งกองทุนเพ่ือลดความเหลื่อมล้ําทางการ
ศึกษา ใหมีกลไกและระบบการผลิต คัดกรอง และพัฒนาผูประกอบวิชาชีพครูและอาจารยใหไดผูมีจิต
วิญญาณของความเปนครูมีความรูความสามารถอยางแทจริง ไดรับคาตอบแทนท่ีเหมาะสมกับ
ความสามารถและประสิทธิภาพในการสอน รวมท้ังมีกลไกสรางระบบคุณธรรมในการบริหารงาน
บุคคลของผูประกอบวิชาชีพครู ใหมีการปรับปรุงการจัดการเรียนการสอนทุกระดับเพ่ือใหผูเรียน
สามารถเรียนไดตามความถนัดและปรับปรุงโครงสรางของหนวยงานท่ีเก่ียวของเพ่ือบรรลุเปาหมาย
ดังกลาว โดยสอดคลองกันท้ังในระดับชาติและระดับพ้ืนท่ี ท้ังนี้บทบัญญัติของรัฐธรรมนูญฯ มาตรา 
261 กําหนดใหการปฏิรูปตามมาตรา 258 จ. ดานการศึกษา มีคณะกรรมการท่ีมีความเปนอิสระคณะ
หนึ่งท่ีคณะรัฐมนตรีแตงตั้งดําเนินการศึกษาและจัดทําขอเสนอแนะและรางกฎหมายท่ีเก่ียวของในการ
ดําเนินการใหบรรลุเปาหมายเพ่ือเสนอคณะรัฐมนตรีดําเนินการตอไป 
 คณะกรรมการอิสระเพ่ือการปฏิรูปการศึกษา (กอปศ.) ไดกําหนดแผนการปฏิรูปประเทศ 
ดานการศึกษานี้ประกอบดวยวัตถุประสงคของการปฏิรูป 4 ดาน มีแผนงานเพ่ือการปฏิรูป 7 เรื่อง 
จําแนกในรายละเอียดเปนประเด็นปฏิรูปรวม 29 ประเด็น รายละเอียดดังนี้  
วัตถุประสงคของการปฏิรูปการศึกษา มีดังนี้  
 1. ยกระดับคุณภาพของการจัดการศึกษา (enhance quality of education) ครอบคลุม  
 (1.1) ผลลัพธทางการศึกษาและการเรียนรู (learning outcomes) ท้ังดานความรู ทักษะ  
เจตคติท่ีถูกตอง และรูจักดูแลสุขภาพ เพ่ือการจัดการในเรื่องการดํารงชีวิตของตนเองและการใชชีวิต
รวมกับผูอ่ืนตามเจตนารมณของรัฐธรรมนูญมาตรา 54 วรรค 4  
 (1.2) ครู อาจารยและบุคลากรทางการศึกษา ท่ีตองเปนผูมีความรูความเชี่ยวชาญ ครูมีจิต
วิญญาณของความเปนคร ู 
 (1.3) หลักสูตรและกระบวนการจัดการศึกษาและการเรียนรู (educational core processes)  
ท่ียืดหยุน หลากหลาย ถูกตอง ทันสมัย ทันเวลา และมุงเนนการสรางเสริมคุณธรรม จริยธรรมและ
คานิยมทางสังคมท่ีถูกตอง  
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 (1.4) สถานศึกษาและระบบสนับสนุน (educational institutions and support systems)  
ท่ีตอบสนองตอความตองการของการจัดการศึกษา ตลอดจนทรัพยากรดานการศึกษาท่ีมีคุณภาพ 
ไดแก งบประมาณและเทคโนโลยี  
 2. ลดความเหลื่อมล้ําทางการศึกษา (reduce disparity in education) เปนสวนหนึ่งของ 
การสรางความเสมอภาคทางการศึกษา (equity in education) ประกอบดวย  
 (2.1) โอกาสในการเขาถึงการศึกษาและเทคโนโลยีท่ีสนับสนุนการเรียนรู (equity in access)  
 (2.2) โอกาสในการไดรับทางเลือกในการศึกษาและการเรียนรูพัฒนาท่ีเหมาะสมกับศักยภาพ  
ของผูเรียน (equity in choosing Appropriate process in education)  
 (2.3) โอกาสในการไดรับประโยชนจากการเรียนรูและการพัฒนาทักษะในการประกอบอาชีพ 
ท่ีเหมาะสมกับศักยภาพตามความถนัดของผูเรียน (equity in benefiting from aptitude-based 
quality of education) ท้ังในและนอกระบบการศึกษา รวมถึงการเรียนรูตลอดชีวิตอยางมีคุณภาพ  
 3. มุงความเปนเลิศและสรางขีดความสามารถในการแขงขันของประเทศ (leverage 
excellence and competitiveness) หมายถึง การสรางสมรรถนะและคุณลักษณะของผูเรียนท่ีมี 
ศักยภาพสูง มีความเปนผูนํา ริเริ่มสรางสรรคนวัตกรรมใหม ๆ และการผลิตนักวิจัยและนักเทคโนโลยี
ชั้นแนวหนาใหสามารถตอยอดงานวิจัยท่ีสามารถตอบโจทยการพัฒนาประเทศ การสรางความรวมมือ
และเชื่อมตอกับสถาบันวิจัยอ่ืน ๆ ท่ัวโลก สอดคลองกับทิศทางการขับเคลื่อนทางเศรษฐกิจ สังคมและ
สิ่งแวดลอมของประเทศ อีกท้ังสถาบันการศึกษาของไทยและระบบการศึกษาไทยตองไดรับการ
ยอมรบัวาเทียบเคียงไดกับประเทศชั้นนําอ่ืน ๆ   
 4. ปรับปรุงระบบการศึกษาใหมีประสิทธิภาพในการใชทรัพยากร เพ่ิมความคลองตัวในการ
รองรับความหลากหลายของการจัดการศึกษา และสรางเสริมธรรมาภิบาล (improve Efficiency, 
agility and good governance) โดยเฉพาะการสงเสริมและสรางสมดุลของความคุมคา ความ
โปรงใส ความรับผิดชอบ คุณธรรมและจริยธรรม ท้ังนี้ ระบบการศึกษาของประเทศท่ีมีธรรมาภิบาล
จะเอ้ือตอการบรรลุตอวัตถุประสงคขอ 1-3 ขางตนอยางครอบคลุมและสมดุล (balanced and 
inclusive achievement) ท้ังนี้ การศึกษาท่ีจะไดรับการปฏิรูปตามวัตถุประสงคท่ีกลาวถึงขางตนนี้ 
จะครอบคลุมถึงการเรียนรูตลอดชีวิต มิไดจํากัดเฉพาะการจัดการศึกษาเพ่ือคุณวุฒิตามระดับเทานั้น 
 กอปศ. ไดกําหนดแผนงานเพ่ือการปฏิรูปการศึกษา 7 เรื่องเพ่ือบรรลุวัตถุประสงคของการ
ปฏิรูป การศึกษาขางตน ไวดังนี้  
 เรื่องท่ี  1  : การปฏิ รูประบบการศึกษาและการเรียนรู โดยรวมของประเทศ โดย
พระราชบัญญัติการศึกษา แหงชาติฉบับใหมและกฎหมายลําดับรอง มีประเด็นปฏิรูป 5 ประเด็น 
ไดแก  
 - การมีพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. .... และมีการทบทวน จัดทํา แกไข และ 
ปรับปรุงกฎหมายท่ีเก่ียวของ  
 - การสรางความรวมมือระหวางรัฐ องคกรปกครองสวนทองถ่ินและเอกชน เพ่ือการจัด
การศึกษา  
 - การขับเคลื่อนการจัดการศึกษาเพ่ือการพัฒนาตนเองและการศึกษาเพ่ือการเรียนรูตลอดชีวิต  
เพ่ือรองรับการพัฒนาศักยภาพคนตลอดชวงชีวิต 
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 - การทบทวนและปรับปรงุแผนการศึกษาแหงชาติ 
 - การจัดตั้งสํานักงานคณะกรรมการนโยบายการศึกษาแหงชาติ  
 เรื่องท่ี 2 : การปฏิรูปการพัฒนาเด็กเล็กและเด็กกอนวัยเรียน มีประเด็นปฏิรูป 2 ประเด็น 
ไดแก  
 - การพัฒนาระบบการดูแล พัฒนา และจัดการเรียนรู เพ่ือใหเด็กปฐมวัยไดรับการพัฒนา 
รางกาย จิตใจ วินัย อารมณ สังคม และสติปญญาใหสมกับวัย 
 - การสื่อสารสังคมเพ่ือสรางความเขาใจในการพัฒนาเด็กปฐมวัย  
 เรื่องท่ี 3 : การปฏิรูปเพ่ือลดความเหล่ือมลํ้าทางการศึกษา มีประเด็นปฏิรูป 3 ประเด็น 
ไดแก  
 - การดําเนินการเพ่ือลดความเหลื่อมล้ําทางการศึกษา  
 - การจัดการศึกษาสําหรับบุคคลพิการ บุคคลท่ีมีความสามารถพิเศษ และบุคคลท่ีมีความ 
ตองการการดูแลเปนพิเศษ 
 - การยกระดับคุณภาพการจัดการศึกษาในพ้ืนท่ีหางไกล หรือในสถานศึกษาท่ีตองมี การ
ยกระดับคุณภาพอยางเรงดวน  
 เรื่องท่ี 4 : การปฏิรูปกลไกและระบบการผลิต คัดกรองและพัฒนาผูประกอบวิชาชีพครู 
และอาจารย มีประเด็นปฏิรูป 5 ประเด็น ไดแก  
 - การผลิตครู และการคัดกรองครู เพ่ือใหไดครูท่ีมีคุณภาพ 9  
 เรื่องท่ี 5 : การปฏิรูปการจัดการเรียนการสอนเพ่ือตอบสนองการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษท่ี 
21 ประกอบดวยประเด็นปฏิรูป 8 ประเด็น ไดแก  
 - การปรับหลักสูตร พรอมกระบวนการจัดการเรียนการสอน และการประเมินเพ่ือ พัฒนาการ
เรียนรู เปนหลักสูตรฐานสมรรถนะ 
 - การประเมินคุณภาพการจัดการศึกษาระดับชาติและระบบคัดเลือกเขาศึกษาตอ 
 - การพัฒนาคุณภาพระบบการศึกษา 
 - ระบบความปลอดภัย และระบบสวัสดิภาพของผูเรียน 
 - การจัดการศึกษาเพ่ือเสริมสรางคุณธรรมและจรยิธรรม 
 - การปฏิรูปอาชีวศึกษา เพ่ือสรางขีดความสามารถในการแขงขันของประเทศ 
 - การปฏิรูปอุดมศึกษาเพ่ือยกระดับคุณภาพ เพ่ิมขีดความสามารถในการแขงขัน ประสิทธิภาพ 
และธรรมาภิบาลของระบบอุดมศึกษา 
 - การจัดต้ังสถาบันหลักสูตรและการเรียนรูแหงชาติ (National Institute of Curriculum 
and Learning)  
 เรื่องท่ี 6 : การปรับโครงสรางของหนวยงานในระบบการศึกษา เพ่ือบรรลุเปาหมายในการ
ปรับปรุง การจัดการเรียนการสอน และยกระดับคุณภาพของการจัดการศึกษา ประกอบดวย
ประเด็นปฏิรูป 3 ประเด็น ไดแก  
 - สถานศึกษามีความเปนอิสระในการบริหารและจัดการศึกษา 
 - พ้ืนท่ีนวัตกรรมการศึกษา 
 - การปรับปรุงโครงสรางของกระทรวงศึกษาธิการ  
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 เรื่องท่ี  7 : การปฏิรูปการศึกษาและการเรียนรู โดยการพลิกโฉมดวยระบบดิจิ ทัล 
(Digitalization for Educational and Learning Reform) ประกอบด วยประ เด็ นปฏิ รูป                 
3 ประเด็น ไดแก  
 - การปฏิรูปการเรียนรูดวยดิจิทัลผานแพลตฟอรมการเรียนรูดวยดิจิทัลแหงชาติ (Digital 
Learning Reform : National Digital Learning Platform (NDLP))  
 - ระบบขอมูลสารสนเทศเพ่ือการศึกษา (big data for education)  
 - การพัฒนาความเปนพลเมืองดิจิทัล (digital citizenship) ในดานความฉลาดรูดิจิทัล (digital 
literacy) ความฉลาดรูสารสนเทศ (information literacy) ความฉลาดรูสื่อ (media literacy) เพ่ือ
การรูวิธีการเรียนรู (learning how to learn) ในการเรียนรูตลอดชีวิต ตลอดจนการมีพฤติกรรมท่ี
สะทอนการรูกติกา มารยาท จริยธรรมเก่ียวกับการใชสื่อและ การสื่อสารบนอินเทอรเน็ต  
 การบรรลุผลของการปฏิรูปการศึกษาตามแผนขางตน จะแบงเปน 3 ระยะ คือ (1) ระยะ
เรงดวน หรือภายในวันท่ี 30 พฤษภาคม พ.ศ.2562 ซ่ึงครบวาระการทํางานของ กอปศ. (2) ระยะสั้น 
หรือภายใน 3 ป และ (3) ระยะกลาง-ระยะยาว หรือภายใน 5 – 10 ป ท้ังนี้ประเด็นปฏิรูปท่ีมีลําดับ
สําคัญสูงสุดและตองดําเนินการใหบรรลุผลใหไดในระยะเรงดวน มี 6 ประเด็น ไดแก  
 (1) ยกเครื่องระบบการศึกษาโดยการบังคับใชรางพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติฉบับใหม 
รวมถึงกฎหมายสําคัญอ่ืนท่ีเสนอโดย กอปศ. ซ่ึงจะเปนเครื่องมือสําคัญในการปฏิรูปการศึกษา ไดแก 
รางพระราชบัญญัติการพัฒนาเด็กปฐมวัย พ.ศ. .... รางพระราชบัญญัติพ้ืนนวัตกรรมการศึกษา พ.ศ. 
.... รางพระราชบัญญัติการอุดมศึกษา พ.ศ. .... และการจัดตั้งสถาบันหลักสูตรและการเรียนรูแหงชาติ  
 (2) บุกเบิกนวัตกรรมของการจัดการศึกษาระดับโรงเรียน กลุมโรงเรียน หรือการจัดการระดับ
พ้ืนท่ี โดยใหโรงเรียนเปนศูนยกลางของการยกระดับคุณภาพของการศึกษา ผานการขับเคลื่อนเรื่อง
สถานศึกษาท่ี มีความเปนอิสระในการบริหารจัดการ และระบบนิเวศท่ีสนับสนุนการดําเนินการของ
สถานศึกษา  
 (3) นําเสนอแนวทางการปรับหลักสูตรการจัดการศึกษาในระดับการศึกษาข้ันพ้ืนฐานไปสู
หลักสูตร ฐานสมรรถนะ และรูปแบบการปรับหลักสูตรในระดับชั้นประถมศึกษาปท่ี 1–3 จัดตั้ง
สถาบันหลักสูตร และการเรียนรูแหงชาติเพ่ือเปนเสมือนศูนยความเปนเลิศในการวิจัย พัฒนาและ
ปรับปรุงหลักสูตร การจัดการเรียนการสอน และการประเมินผลการเรียนรู สําหรับการจัดการศึกษา
ในระดับตาง ๆ  
 (4) สราง “ดิจิทัลแพลตฟอรมเพ่ือการเรียนรูแหงชาติ” ใชประโยชนจากเทคโนโลยีดิจิทัล               
นําความรู และวิธีการเรียนรูไปสูโรงเรียน นักเรียนและครูท่ัวประเทศ โดยเฉพาะในทองถ่ินหางไกล  
 (5) จัดระบบการผลิตครูใหมีคุณภาพและสมรรถนะความเปนครู ผานการจัดตั้งกองทุนหรือ 
แผนงานเพ่ือการผลิตและพัฒนาครู สําหรับครูรุนใหม และพัฒนาบัณฑิตครูท่ีมีอยูใหตรงตามความ
จําเปนของประเทศ ในระยะแรกเนนครูปฐมวัย และครูประถมศึกษา สําหรับทองถ่ินขาดแคลน  
 (6) ให มีการแตงตั้งคณะกรรมการนโยบายการศึกษาแหงชาติ ตามท่ีกําหนดไวในราง
พระราชบัญญัติ การศึกษาแหงชาติฉบับใหม เพ่ือเปนกลไกหลักในการขับเคลื่อนแผนการศึกษา
แหงชาติและการปฏิรูป การศึกษาใหเริ่มดําเนินการได และมีความตอเนื่องในระยะยาว 
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6. นโยบายความม่ันคงแหงชาติ พ.ศ. 2558-2564 
 กรอบความคิดหลักในการกําหนดนโยบายความม่ันคงแหงชาติ ไดคํานึงถึงคานิยมหลักของชาติ  
ซ่ึงเปนสิ่งท่ีคนในชาติ จะตองยึดถือและพึงรักษาไวรวมกัน และผลประโยชนแหงชาติ ซ่ึงเปนความมุง
ประสงคของชาติท่ีจะทําให คานิยมหลักของชาติดํารงอยูไดอยางม่ันคง ตอเนื่อง  
 คานิยมหลักของชาติ  ไดแก  

 1. มีความรักชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย   
 2. ซ่ือสัตย เสียสละ อดทน มีอุดมการณในสิ่งท่ีดีงามเพ่ือสวนรวม   
 3. กตัญูตอพอแม ผูปกครอง ครูบาอาจารย   
 4. ใฝหาความรู หม่ันศึกษาเลาเรียนท้ังทางตรงและทางออม   
 5. รักษาวัฒนธรรมประเพณีไทยอันงดงาม   
 6. มีศีลธรรม รักษาความสัตย หวังดีตอผูอ่ืน เผื่อแผและแบงปน   
 7. เขาใจเรียนรูการเปนประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุขท่ีถูกตอง 

   8. มีระเบียบวินัย เคารพกฎหมาย ผูนอยรูจักการเคารพผูใหญ   
   9. มีสติรูตัว รูคิด รูทํา รูปฏิบัติตามพระราชดํารัสของพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว  
   10. รูจักดํารงตนอยูโดยใชหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงตามพระราชดํารัสของ
พระบาทสมเด็จ พระเจาอยูหัว รูจักอดออมไวใชเม่ือยามจําเปน มีไวพอกินพอใช ถาเหลือก็แจกจาย
จําหนายและพรอมท่ีจะขยายกิจการเม่ือมีความพรอม เม่ือมีภูมิคุมกันท่ีดี 
   11. มีความเขมแข็งท้ังรางกายและจิตใจ ไมยอมแพตออํานาจฝายต่ําหรือกิเลส  
มีความละอาย เกรงกลัวตอบาปตามหลักของศาสนา  
   12. คํานึงถึงผลประโยชนของสวนรวม และของชาติมากกวาผลประโยชนของ
ตนเอง 
 ผลประโยชนแหงชาติ  ไดแก  
  1. การมีเอกราชอธิปไตยและบูรณภาพแหงเขตอํานาจรัฐ  
  2. การดํารงอยูอยางม่ันคง ยั่งยืนของสถาบันหลักของชาติ  
  3. การดํารงอยูอยางม่ันคงของชาติและประชาชนจากภัยคุกคามทุกรูปแบบ  
  4. การอยูรวมกันในชาติอยางสันติสุข เปนปกแผน ม่ันคงทางสังคม ทามกลางพหุสังคม
และการมีเกียรติและศักดิ์ศรีของความเปนมนุษย  
  5. ความเจริญเติบโตของชาติ ความเปนธรรม และความอยูดีมีสุขของประชาชน  
  6. ความยั ่งยืนของฐานทรัพยากรธรรมชาติ สิ ่งแวดลอม ความมั่นคงทางพลังงาน 
อาหาร 
  7. ความสามารถในการรักษาผลประโยชนของชาติภายใตการเปลี่ยนแปลงของสภาวะ
แวดลอม ระหวางประเทศ  
  8. การอยู ร วมกันอยางสันติ ประสานสอดคลองกันดานความมั่นคงในประชาคม
อาเซียนและประชาคมโลกอยางมีเกียรติและศักดิ์ศรี   
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 วิสัยทัศน   
 “ชาติมีเสถียรภาพและเปนปกแผน ประชาชนมีความม่ันคงในชีวิต ประเทศมีการพัฒนาอยาง
ตอเนื่องปลอดภัยจากภัยคุกคามขามพรมแดน พรอมเผชิญวิกฤติการณ มีบทบาทเชิงรุกในประชาคม
อาเซียน และดําเนินความสัมพันธกับนานาประเทศอยางมีดุลยภาพ” 
 นโยบายความม่ันคงแหงชาติท่ีเกี่ยวของกับการศึกษา 
 สําหรับนโยบายความม่ันคงแหงชาติ ไมไดมีการกลาวถึงเรื่องการศึกษาไวเปนการเฉพาะ แต
นโยบายบางประการมีสวนเก่ียวของกับระบบการศึกษาของประเทศ เพ่ืออาศัยระบบการศึกษาเปน
กลไกอยางหนึ่งใหนโยบายบรรลุตามเปาประสงค ซ่ึงในท่ีนี้ขอนําเสนอแตเพียงนโยบายท่ีมีสวน
เก่ียวของกับการศึกษา ดังนี้ 

สวนท่ี 1  นโยบายเสริมสรางความม่ันคงท่ีเปนแกนหลักของชาติ 

 นโยบายท่ี 1  เสริมสรางความม่ันคงของสถาบันหลักของชาติ และการปกครองระบอบ
ประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข 
 1) เสริมสรางความรูความเขาใจท่ีถูกตองเก่ียวกับสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย ผาน
หลักสูตรท้ังในและนอกระบบการศึกษา 
 2) เผยแพรและนอมนําแนวพระราชดําริไปปฏิบัติอยางเปนรูปธรรม โดยใหภาครัฐเปนตนแบบ
ในการยึดถือและปฏิบัติตามแนวพระราชดําริอยางเครงครัด โดยเฉพาะการนํ าหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงเปนแนวทางปฏิบัติและดําเนินการใหบรรลุผลอยางเปนรูปธรรม   
 3) เสริมสรางความเขมแข็งของการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรง
เปนประมุข ท่ีมุงเนนการบริหารและการดําเนินงานภาครัฐตามหลักธรรมาภิบาลใหมีความเขมแข็ง 
สนับสนุนการกระจายอํานาจใหกับทองถ่ินและเสริมสรางความเขมแข็งใหกับประชาชนและชุมชน
ทองถ่ิน ใหมีอิสระและมีสวนรวมในการตัดสินใจเชิงนโยบายโดยเฉพาะประเด็นท่ีเก่ียวของกับวิถีชีวิต
ของตนและชุมชนทองถ่ิน และภาครัฐยึดม่ันแนวทางสันติวิธีเปนบรรทัดฐานการจัดการความขัดแยง 

 นโยบายท่ี  2 สรางความเปนธรรม ความปรองดอง และความสมานฉันทในชาติ 
 1) ปฏิรูปกลไกการบริหารประเทศทุกระดับปรับโครงสรางทางเศรษฐกิจ สังคม และการเมือง 
อยางเหมาะสม มุงสรางความเปนธรรม ลดความเหลื่อมล้ํา กระจายอํานาจและทรัพยากรและ เปด
โอกาสใหประชาชนอยางเทาเทียม ในการเขาถึงทรัพยากรธรรมชาติ อาทิ ดิน น้ํา ปา แรธาตุ โดยยึด
ผลประโยชนสวนรวมและเปนไปโดยสอดคลองกับการบริหารจัดการในระดับชาติ รวมท้ัง การไดรับ
สวัสดิการทางสังคมโอกาสทางการศึกษา และการบริการดานสาธารณสุขจากภาครัฐอยางเปนธรรม
และท่ัวถึง  
 2) สงเสริมใหประชาชนเกิดความรูสึกเปนสวนหนึ่งของชาติ อยูรวมกันอยางสันติสุข มีความรัก 
ความภาคภูมิใจในความเปนชาติไทยและเปนสังคมพหุวัฒนธรรมท่ีเขมแข็ง โดยมีแนวทาง หรือการ
ดําเนินการท่ีสงเสริมคานิยมท่ีดีของสังคมไทยการเคารพในศักดิ์ศรีความเปนมนุษย สิทธิ เสรีภาพ และ
ความเสมอภาคท่ีเทาเทียมกัน และการยอมรับความคิด ความเชื่อ อัตลักษณ วิถีชีวิต ภาษาและ
วัฒนธรรมประเพณีท่ีแตกตางกัน  
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7. นโยบายรัฐบาล (พลเอก ประยุทธ จันทรโอชา นายกรัฐมนตรี) 
 พลเอก ประยุทธ  จันทรโอชา นายกรัฐมนตรี ไดแถลงนโยบายรัฐบาลตอรัฐสภา เม่ือวันท่ี 25 กรกฎาคม 
2562  โดยไดแถลงนโยบายหลัก 12 ดาน และนโยบายเรงดวน 12 เรื่อง ท้ังนี้ นโยบายหลักท่ีเก่ียวของกับการ
พัฒนาคน ประกอบดวยนโยบายดานท่ี 8 และดานท่ี 9  รวมถึงนโยบายเรงดวนท่ีเก่ียวของกับการศึกษา มี
รายละเอียดดังนี้ 
 รัฐบาลไดแถลงตอรัฐสภาวา การพัฒนาคนไทยใหมีความพรอมในการดํารงชีวิตในศตวรรษท่ี 21 เพ่ือให
คนไทยในอนาคตเปนพลังขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศใหกาวไปขางหนาอยางมีแบบแผนไดอยางมี
ประสิทธิภาพ รัฐบาลไดกําหนดนโยบายในการพัฒนาท่ีมุงพัฒนาคนในทุกมิติตามความเหมาะสม ในแตละชวง
วัยใหมีความสมบูรณ เปนคนดีมีวินัย เห็นแกประโยชนสวนรวม รวมท้ังการพัฒนา ระบบสาธารณสุขและ
หลักประกันทางสังคมท่ีเหมาะสมแกประชาชนในกลุมตาง  ๆโดยมีนโยบาย การพัฒนาท่ีสําคัญ ดังนี้  
 ดานท่ี 8 การปฏิรูปกระบวนการเรียนรูและการพัฒนาศักยภาพของคนไทยทุกชวงวัย  
  8.1 สงเสริมการพัฒนาเด็กปฐมวัย   
   8.1.1 จัดใหมีระบบพัฒนาเด็กแรกเกิดอยางตอเนื่องจนถึงเด็กวัยเรียนใหมีโอกาสพัฒนา 
ตามศักยภาพ เพ่ือสรางคนไทยท่ีมีพัฒนาการเต็ม ตามศักยภาพผานครอบครัวท่ีอบอุนในทุกรูปแบบครอบครัว 
เพ่ือสงตอการพัฒนาเด็กไทย ใหมีคุณภาพสูการพัฒนาในระยะถัดไปบนฐานการใหความชวยเหลือท่ีคํานึงถึง
ศักยภาพของครอบครัวและพ้ืนท่ี เตรียมความพรอมการเปนพอแม ความรูเรื่องโภชนาการและสุขภาพ  การ
อบรมเลี้ยงดู การสงเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัยผานการใหบริการสาธารณะท่ีเก่ียวของ โดยเฉพาะการยกระดับ
คุณภาพสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยท่ัวประเทศใหไดมาตรฐาน และพัฒนาศักยภาพของบุคลากรทางการศึกษาและ
ผูดูแลเด็กปฐมวัยใหสามารถจัดการศึกษาไดอยาง มีคุณภาพ  
   8.1.2 สงเสริมการพัฒนาเด็กปฐมวัย โดยคํานึงถึงพหุปญญา ท่ีหลากหลายของเด็กแตละคนให
ไดรับการสงเสริมและพัฒนาอยางเต็มตามศักยภาพ ผานการออกแบบ การจัดการเรียนรูท่ีเชื่อมโยงกับระบบ
โรงเรียนปกติท่ีเปนระบบและมีทิศทางท่ีชัดเจน   
 8.2 พัฒนาบัณฑิตพันธุใหม   
   8.2.1 ปรับรูปแบบการเรียนรูและการสอนเพ่ือพัฒนาทักษะ และอาชีพของคนทุกชวงวัยสําหรับ
ศตวรรษท่ี 21 โดยปรับโครงสรางหลักสูตรการศึกษา ใหทันสมัย มีการนําเทคโนโลยีและการเรียนรูผาน
ประสบการณจริงเขามามีสวนในการจัดการเรียนการสอน และปรับระบบดึงดูด การคัดเลือก การผลิตและ
พัฒนาครู ท่ีนําไปสูการมีครูสมรรถนะสูง เปนครูยุคใหมท่ีสามารถออกแบบและจัดระบบการสรางความรู สราง
วินัย กระตุน และสราง แรงบันดาลใจ เปดโลกทัศนมุมมองของเดก็และครูดวยการสอนในเชิงแสดงความคิดเห็น
ใหมากข้ึน ควบคูกับหลักการทางวิชาการ  
   8.2.2 จัดการศึกษาเชิงบูรณาการกับการทํางานเพ่ือพัฒนา สมรรถนะของผูเรียนท้ังในสวน
ฐานความรูและระบบความคิดในลักษณะสหวิทยาการ และตรงกับ ความตองการของประเทศในอนาคต และ
เปนผูเรียนท่ีสามารถปฏิบัติไดจริงและสามารถกํากับ การเรียนรูของตนเองได รวมถึงมีทักษะดานภาษาอังกฤษ
และภาษาท่ีสามท่ีสามารถสื่อสาร และแสวงหาความรูได มีความพรอมท้ังทักษะความรู ทักษะอาชีพ และทักษะ
ชีวิตกอนเขาสูตลาดแรงงาน   
 8.3 พัฒนาอาชีวะ พัฒนาคุณภาพวิชาชีพ และพัฒนาแรงงานรองรับ อุตสาหกรรม 4.0 โดยการ
จัดระบบและกลไกความรวมมือระหวางหนวยงานภาครัฐและเอกชนท่ีชัดเจนเปนระบบในการพัฒนากําลังคนท่ี
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มีทักษะข้ันสูงใหสามารถนําความรูและทักษะมาใช ในการแกไขปญหา รวมถึงการสรางและพัฒนานวัตกรรม 
ซ่ึงตองครอบคลุมการพัฒนากําลังคนท่ีอยูในอุตสาหกรรมแลว กําลังคนท่ีกําลังจะเขาสูอุตสาหกรรม และ
เตรียมการสําหรับผลิตกําลังคนในสาขาท่ีขาดแคลน เพ่ือรองรับอุตสาหกรรมและเทคโนโลยีในอนาคต รวมท้ัง
เรงรัดและขยายผลระบบคุณวุฒิวิชาชีพ การยกระดับฝมือแรงงานในกลุมอุตสาหกรรมท่ีมีศักยภาพ และ
อุตสาหกรรมท่ีใชแรงงานเขมขน   
 8.4 ดึงดูดคนเกงจากท่ัวโลกเขามารวมทํางานกับคนไทย และสงเสริมผูมีความสามารถสูง สนับสนุน
ใหธุรกิจชั้นนําในประเทศดึงดูดบุคคลท่ีมีความสามารถระดับสูง จากท่ัวโลกโดยเฉพาะคนไทย เพ่ือกลับมาเปน
ผูนําการเปลี่ยนแปลงและถายทอดประสบการณ ความรู ความเชี่ยวชาญใหแกบุคลากรในองคกร ซ่ึงจะชวย
กระตุนใหเกิดการสรางธุรกิจ ผลิตภัณฑ และนวัตกรรมใหม ๆ ใหกับประเทศ โดยในระยะแรกใหความสําคัญ
กับการดึงดูดนักวิจัย ผูเชี่ยวชาญจากตางประเทศมารวมวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีชั้นแนวหนาในสาขา
อุตสาหกรรมเปาหมาย รวมท้ังมีพ้ืนท่ีใหกลุมผูมีความสามารถพิเศษท่ีมีศักยภาพสูงไดทํางานรวมกัน หรือ
รวมกับ เครือขายอ่ืน  ๆเพ่ือสรางองคความรูและนวัตกรรมใหม  ๆใหกับประเทศ  
 8.5 วิจัยและพัฒนานวัตกรรมท่ีตอบโจทยการพัฒนาประเทศ   
  8.5.1 สงเสริมการวิจัยและพัฒนานวัตกรรมเพ่ือขจัด ความเหลื่อมล้ําและความยากจน ยกระดับ
คุณภาพชีวิตของประชาชน โดยมุงเนนการพัฒนานวัตกรรมเชิงสังคมและนวัตกรรมในเชิงพ้ืนท่ีท่ีสามารถชวย
แกปญหาความเหลื่อมล้ํา สรางโอกาส สําหรับผูดอยโอกาส และยกระดับคุณภาพชีวิตผูสูงวัยควบคูไปกับการ
พัฒนาทุนมนุษยใหพรอม สําหรับโลกยุคดิจิทัลและอุตสาหกรรม 4.0 ตามความเหมาะสมไดอยางเปนรูปธรรม  
โดยระยะแรกจะใหความสําคัญกับการสงเสริมการวิจัยและพัฒนาดานสุขภาพของประชาชน อยางครบวงจร ท้ัง
ระบบยา วัคซีน เวชภัณฑ และเทคโนโลยีท่ีทันสมัย   
  8.5.2 สงเสริมการวิจัยและพัฒนานวัตกรรมทางดานวิทยาศาสตร และเทคโนโลยีข้ันสูง เพ่ือสราง
ความไดเปรียบในการแขงขัน สามารถตอบสนองตอ ความเปลี่ยนแปลง และสรางความเปนเลิศของประเทศใน
อนาคต โดยมุงเนนการวิจัยและพัฒนา นวัตกรรมเพ่ือนํามาใชใหเกิดประโยชนในเชิงธุรกิจ กําหนดวาระการ
วิจัยแหงชาติ สงเสริม ความรวมมือและการเปนหุนสวนของทุกฝายท้ังภาครัฐ ภาคการศึกษา ชุมชน และ
ภาคเอกชน ในทุกสาขาการผลิตและบริการ สรางสภาพแวดลอมและองคประกอบของระบบวิจัยและการพัฒนา
นวัตกรรมใหเขมแข็ง รวมท้ังบูรณาการการวิจัยและพัฒนานวัตกรรมกับการนําไปใช ประโยชนในเชิงพาณิชย   
  8.5.3 สรางเครือขายการทําวิจัยระหวางภาคสวนตาง ๆ ปฏิรูปและบูรณาการระบบ
การเรียนการสอนกับระบบงานวิจัยและพัฒนา ใหเอื้อตอการเพิ่มศักยภาพ ดานนวัตกรรมของ
ประเทศ เพื่อสนับสนุนการสรางความเขมแข็งของธุรกิจไทยทุกระดับในเวที การคาโลก สงเสริม
กระบวนการการทํางานของภาครัฐและภาคเอกชนในการวิจ ัยและพัฒนา วิทยาศาสตร 
เทคโนโลยี นวัตกรรมใหเปนระบบเปด และมีการบูรณาการการทํางานกันอยางมี ประสิทธิภาพ 
รวมทั้งเชื ่อมโยงระบบการศึกษากับภาคปฏิบัติจริงในภาคธุรกิจ โดยเฉพาะอยางยิ่ง การสราง
นักวิจัยมืออาชีพและนวัตกรที่สามารถสรางมูลคาเพิ่มและยกระดับงานวิจัย สูการเพิ่ม ศักยภาพ
ดานเทคโนโลยีและนวัตกรรมของประเทศ  
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 8.6 สงเสริมการเรียนรูและพัฒนาทักษะทุกชวงวัย   
  8.6.1 มุงเนนการพัฒนาโรงเรียนควบคูกับการพัฒนาครู  เพ่ิมประสิทธิภาพระบบบริหารจัด
การศึกษาในทุกระดับบนพ้ืนฐานการสนับสนุนท่ีคํานึงถึงความจําเปนและศักยภาพของสถาบันการศึกษาแตละ
แหง พรอมท้ังจัดใหมีมาตรฐานข้ันต่ําของโรงเรียนในทุกระดับ และสรางระบบวัดผลโรงเรียนและครูท่ีสะทอน
ความรับผิดชอบตอผลลัพธ ท่ีเกิดกับผูเรียน คืนครูใหนักเรียนโดยลดภาระงานท่ีไมจําเปน รวมถึงจัดใหมีระบบ
ฐานขอมูล เพ่ือการพัฒนาทรัพยากรมนุษย โดยการเชื่อมโยงหรือสงตอขอมูลครอบครัวและผูเรียนระหวาง 
หนวยงานตาง ๆ  ตั้งแตแรกเกิดจนถึงการพัฒนาตลอดชวงชีวิต ตลอดจนพัฒนาชองทาง ใหภาคเอกชนมีสวน
รวมในการจัดการศึกษาและการเรยีนรูตลอดชีวิต  
  8.6.2 พัฒนาแพลตฟอรมการเรียนรูผานระบบดิจิทัล พรอมท้ังสงเสริมใหมีการนําเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสรางสรรคท่ีเหมาะสมมาใชในการเรียนการสอน ออนไลนแบบเปดท่ีหลากหลาย เพ่ือสงเสริม
การเรียนรูดวยตนเองตามความสนใจและเหมาะสม กับชวงวัย ตลอดจนพัฒนาแหลงเรียนรูและอุทยานการ
เรียนรูสําหรับเยาวชนท่ีเชื่อมโยงเทคโนโลยี กับวิถีชีวิต และสงเสริมการเรียนการสอนท่ีเหมาะสมสําหรับผูท่ีเขา
สูสังคมสูงวัย  
  8.6.3 ลดความเหลือ่มล้ําทางการศึกษา โดยบูรณาการ การดําเนินงานระหวางหนวยจัดการศึกษากับ
กองทุนเพ่ือความเสมอภาคทางการศึกษา มุงเนน กลุมเด็กดอยโอกาสและกลุมเด็กนอกระบบการศึกษา 
ปรับเปลี่ยนการจัดสรรงบประมาณ ใหสอดคลองกับความจําเปนของผูเรียนและลักษณะพ้ืนท่ีของสถานศึกษา 
จัดระบบโรงเรียนพ่ีเลี้ยง จับคูระหวางโรงเรียนขนาดใหญท่ีมีคุณภาพการศึกษาดีกับโรงเรียนขนาดเล็กเพ่ือ
ยกระดับคุณภาพ การศึกษา และการสงเสริมใหภาคเอกชน ชุมชนในพ้ืนท่ีเขามามีสวนรวมในการออกแบบ
การศึกษา ในพ้ืนท่ี สนับสนุนเด็กท่ีมีความสามารถแตไมมีทุนทรัพยเปนกรณีพิเศษ ตลอดจนแกไขปญหา 
หนี้สินทางการศึกษา โดยการปรับโครงสรางหนี้กองทุนเงินใหกูยืมเพ่ือการศึกษา และทบทวน รูปแบบการให
กูยืมเพ่ือการศึกษาท่ีเหมาะสม  
  8.6.4 พัฒนาทักษะอาชีพทุกชวงวัย โดยกําหนดระบบท่ีเอ้ือตอ การพัฒนาทักษะและเพ่ิม
ประสิทธิภาพของทุกชวงวัย อาทิ การพัฒนาคุณภาพมาตรฐานการศึกษา ใหเชื่อมโยงกับระบบคุณวุฒิวิชาชีพ 
โดยมีกลไกการวัดและประเมินผลเพ่ือเทียบโอนความรูและ ประสบการณหนวยการเรียนท่ีชัดเจน สงเสริม
เยาวชนท่ีมีศักยภาพดานกีฬาใหสามารถพัฒนา ไปสูนักกีฬาอาชีพ การกําหนดมาตรฐานฝมือแรงงาน การจัด
ใหมีระบบท่ีสามารถรองรับ ความตองการพัฒนาปรับปรุงทักษะอาชีพของทุกชวงวัย เพ่ือรองรับการเปลี่ยนสาย
อาชีพ ใหตรงกับความตองการของตลาดแรงงานท่ีอาจจะเปลี่ยนไปตามแนวโนมความกาวหนา ทางเทคโนโลยีใน
อนาคต   
  8.6.5 สงเสริมหลักคิดท่ีถูกตอง โดยสอดแทรกการปลูกฝงวินัย และอุดมการณท่ีถูกตองของคนใน
ชาติ หลักคิดท่ีถูกตองดานคุณธรรม จริยธรรม การมีจิตสาธารณะ การเคารพกฎหมาย และกติกาของสังคมเขา
ไปในทุกสาระวิชาและในทุกกิจกรรม ควบคูไปกับ การสงเสริมกลไกสรางความเขมแข็งของสถาบันครอบครัวใน
ทุกมิติอยางเปนระบบและ มีประสิทธิภาพ ปรับสภาพแวดลอมท้ังภายในและภายนอกสถานศึกษาใหเอ้ือตอ
การมีคุณธรรม จริยธรรม และจิตสาธารณะ รวมท้ังลงโทษผูละเมิดบรรทัดฐานท่ีดีทางสังคม ตลอดจนสงเสริม 
ใหเกิดการมีสวนรวมของประชาชนในการขับเคลื่อนประเทศ   
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 8.7 จัดทําระบบปริญญาชุมชนและการจัดอบรมหลักสูตรระยะส้ัน  เนนออกแบบหลักสูตรระยะสั้น 
ตามความสนใจ พัฒนาทักษะตาง ๆ  ท่ีใชในการดํารงชีวิตประจําวัน และทักษะอาชีพของคนทุกชวงวัยในพ้ืนท่ี
และชุมชนเปนหลัก พรอมท้ังศึกษาแนวทางการพัฒนา เปนรูปแบบธนาคารหนวยกิต ซ่ึงเปนการเรียนเก็บ
หนวยกิตของวิชาเรียนเพ่ือใหผูเรียนสามารถ เรียนขามสาขาวิชาและขามสถาบันการศึกษา หรือทํางานไป
พรอมกัน หรือเลือกเรียนเฉพาะหลักสูตรท่ีสนใจ เพ่ือสรางโอกาสของคนไทยทุกชวงวัยและทุกระดับสามารถ
พัฒนาตนเองท้ังในดาน การศึกษาและการดํารงชีวิต   
 ดานท่ี 9 การพัฒนาระบบสาธารณสุขและหลักประกันทางสังคม  
 มุงเนนการจัดบริการสาธารณสุขและระบบความคุมครองทางสังคม ท่ีครอบคลุมประชากรทุกกลุมอยาง
เหมาะสมนําไปสูความเสมอภาค ประกอบดวย  
 9.1 พัฒนาระบบบริการสาธารณสุข แพทยสมัยใหม และแพทยแผนไทย ใหมีประสิทธิภาพ ทันสมัย 
เปนท่ียอมรับในระดับสากล และมีคุณภาพทัดเทียมกันท่ัวทุกพ้ืนท่ี รวมถึงการยกระดับไปสูความเชี่ยวชาญใน
ดานการแพทยแมนยํา และยกระดับระบบหลักประกันสุขภาพใหครอบคลุมแรงงานนอกระบบ โดยอยูบน
พ้ืนฐานหลักประสิทธิภาพและความยั่งยืนทางการคลัง ของประเทศ สงเสริมใหมีมาตรการสรางเสริมสุขภาวะ
และอนามัยใหคนไทยทุกชวงวัยมีสุขภาพ แข็งแรงและลดอัตราการเจ็บปวยโรคเรื้อรัง  พรอมท้ังจัดใหมี
สิ่งแวดลอมตาง  ๆท่ีเอ้ือตอสขุภาพ ของประชาชนอยางเหมาะสมและพอเพียง   
 9.2 สงเสริมการปองกันและควบคุมปจจัยเส่ียงตอสุขภาพ  โดยการพัฒนาองคความรูดานสุขภาวะท่ี
ถูกตองของคนทุกกลุมวัย สงเสริมการเลนกีฬาและ ออกกําลังกายเพ่ือเสริมสรางสุขภาวะ สรางระบบรับมือตอ
โรคอุบัติใหมและโรคอุบัติซํ้าท้ังระบบ ติดตาม เฝาระวัง และการจัดการภาวะฉุกเฉินทางสาธารณสุขอยางครบ
วงจรและบูรณาการ จัดระบบ การแพทยปฐมภูมิท่ีมีแพทยเวชศาสตรครอบครัวดูแลอยางท่ัวถึง และสงเสริมให
ชุมชนเปนฐาน ในการสรางสุขภาวะท่ีดีในทุกพ้ืนท่ี  
 9.3 พัฒนาและยกระดับความรูอาสาสมัครสาธารณสุขประจําหมูบาน (อสม.) ใหเปนหมอประจํา
บานควบคูกับการใชเทคโนโลยีการสื่อสารทางการแพทย เรงพัฒนา ระบบบริการสุขภาพท่ีมีคุณภาพใหท่ัวถึง
และครอบคลุมประชากรทุกภาคสวน ลดความเหลื่อมล้ํา ของคุณภาพการบริการในแตละระบบ พรอมท้ังเพ่ิม
ประสิทธิภาพระบบการบริการสาธารณสุข ในชุมชนผานการพัฒนาระบบการแพทยทางไกลควบคูไปกับการเพ่ิม
บทบาทของอาสาสมัคร สาธารณสุขประจําหมูบาน และการยกระดับคุณภาพการบริการของโรงพยาบาล
สงเสริมสุขภาพ ตําบล เพ่ือใหประชาชนในทุกครัวเรือนทุกพ้ืนท่ีโดยเฉพาะผูสูงอายุท่ีอยูในชุมชนสามารถเขาถึง
หนวยบริการสาธารณสุขไดอยางท่ัวถึงและรวดเร็ว   
 9.4 สรางหลักประกันทางสังคมท่ีครอบคลุมดานการศึกษา สุขภาพ การมีงานทําท่ีเหมาะสมกับ
ประชากรทุกกลุม มีการลงทุนทางสังคมแบบมุงเปาหมาย เพ่ือชวยเหลือกลุมคนยากจนและกลุมผูดอยโอกาส
โดยตรง จัดใหมีระบบบําเหน็จ บํานาญ หลังพนวัยทํางาน ปฏริูประบบภาษีใหสงเสริมความเสมอภาคทางสังคม 
สรางความเสมอภาคทางการศึกษาผานกลไกกองทุนเพ่ือความเสมอภาคทางการศึกษา และยกระดับคุณภาพ
การศึกษา ผานการใชเทคโนโลยีท่ีทันสมัย รวมถึงคุมครองแรงงานท้ังในระบบและนอกระบบใหไดรับ ความ
ปลอดภัยและมีสุขอนามัยท่ีดีในการทํางาน ไดรับรายได สวัสดิการ และสิทธิประโยชน ท่ีเหมาะสมแกการดํารง
ชีพ  
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นโยบายเรงดวน 12 เรื่อง (เฉพาะท่ีเก่ียวของกับการศึกษา) 
 ขอ 5  การยกระดับศักยภาพของแรงงาน โดยยกระดับรายไดคาแรงแรกเขาและ กลไกการปรับอัตรา
คาจางท่ีสอดคลองกับสมรรถนะแรงงานควบคูกับการพัฒนาทักษะฝมือแรงงาน ผานกลไกคณะกรรมการ
ไตรภาคี เพ่ือนําไปสูการเพ่ิมประสิทธิภาพแรงงาน ควบคูไปกับการกํากับ ดูแลราคาสินคาไมใหกระทบกับคา
ครองชีพของประชาชน และสามารถจูงใจใหแรงงานพัฒนา ตนเองเพ่ือปรับเปลี่ยนทักษะ และเปลี่ยนสายอาชีพ
ใหตรงกับความตองการของตลาดแรงงาน อุตสาหกรรมเปาหมาย และความกาวหนาของเทคโนโลยี 
 ขอ 7 การเตรียมคนไทยสูศตวรรษท่ี 21 โดยสรางแพลตฟอรมการเรียนรูใหม ในระบบดิจิทัล ปรับปรุง
รูปแบบการเรียนรู มุงสูระบบการเรียนการสอนวิทยาศาสตร เทคโนโลยี ดานวิศวกรรม คณิตศาสตร 
โปรแกรมเมอร และภาษาตางประเทศ สงเสริมการเรียน ภาษาคอมพิวเตอร (Coding) ตั้งแตระดับประถมศึกษา 
การพัฒนาโรงเรียนคุณภาพในทุกตําบล สงเสริมการพัฒนาหลักสูตรออนไลนของสถาบันการศึกษาตาง ๆ เพ่ือ
แบงปนองคความรูของสถาบันการศึกษาสูสาธารณะ เชื่อมโยงระบบการศึกษากับภาคปฏิบัติจริงในภาคธุรกิจ  
สรางนักวิจัยใหมและนวัตกรเพ่ือเพ่ิมศักยภาพดานเทคโนโลยีและนวัตกรรมของประเทศ  สรางความรูความ
เขาใจการใชเทคโนโลยีดิจิทัล สื่อออนไลน และโครงขายสังคมออนไลนของคนไทย เพ่ือปองกันและลด
ผลกระทบในเชิงสังคม ความปลอดภัย อาชญากรรมทางไซเบอร และสามารถใชเทคโนโลยีเปนเครื่องมือในการ
กระจายขอมูลขาวสารท่ีถูกตอง การสรางความสมานฉันท  และความสามัคคีในสังคม รวมท้ังปลูกฝงคุณธรรม 
จริยธรรมท่ีจําเปนในการดําเนินชีวิต   
  
8. แผนการศึกษาแหงชาติ (พ.ศ. 2560-2579) 
 สํานักงานเลขาธิการสภาการศึกษาไดจัดทําแผนการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2560-2579 ข้ึน เพ่ือ
วางกรอบเปาหมายและทิศทางการจัดการศึกษาของประเทศ โดยมุงจัดการศึกษาใหคนไทยทุกคน
สามารถเขาถึงโอกาสและความเสมอภาคในการศึกษาท่ีมีคุณภาพ พัฒนาระบบการบริหารจัด
การศึกษาท่ีมีประสิทธิภาพ พัฒนาคนใหมีสมรรถนะในการทํางานท่ีสอดคลองกับความตองการของ
ตลาดแรงงานและการพัฒนาประเทศ แนวคิดการจัดการศึกษาตามแผนการศึกษาแหงชาติ ยึดหลัก
สําคัญในการจัดการศึกษาประกอบดวย หลักการจัดการศึกษาเพ่ือปวงชน (Education for All) หลักการ
จัดการศึกษาเพ่ือความเทาเทียม และท่ัวถึง (Inclusive Education) หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
(Sufficiency Economy) และหลักการมีสวนรวมของสังคม (All For Education) อีกท้ังยึดตาม
เป าห ม ายการ พั ฒ น า ท่ี ยั่ งยื น  (Sustainable Development Goal : SDGs 2030) ป ระ เด็ น
ภายในประเทศ (Local Issues) อาทิ คุณภาพของคนชวงวัย การเปลี่ยนแปลงโครงสรางประชากร
ของประเทศ ความเหลื่อมล้ําของการกระจายรายได และวิกฤติดานสิ่งแวดลอม โดยนํายุทธศาสตร
ชาติมาเปนกรอบความคิดสําคัญในการจัดทําแผนการศึกษาแหงชาติ โดยมีสาระสําคัญ ดังนี้ 
 วิสัยทัศน 
 คนไทยทุกคนไดรับการศึกษาและเรียนรูตลอดชีวิตอยางมีคุณภาพ ดํารงชีวิตอยางเปนสุข 
สอดคลองกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและเปลี่ยนแปลงของโลกศตวรรษท่ี 21 
 วัตถุประสงค 
 1. เพ่ือพัฒนาระบบและกระบวนการจัดการศึกษาท่ีมีคุณภาพและมีประสิทธิภาพ 
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 2. เพ่ือพัฒนาคนไทยใหเปนพลเมืองดี มีคุณลักษณะ ทักษะและสมรรถนะท่ีสอดคลองกับ
บทบัญญัติของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ และยุทธศาสตร
ชาต ิ
 3. เพ่ือพัฒนาสังคมไทยใหเปนสังคมแหงการเรียนรู และคุณธรรม จริยธรรม รูรักสามัคคี และ
รวมมือผนึกกําลังมุงสูการพัฒนาประเทศอยางยั่งยืน ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  
 4. เพ่ือนําประเทศไทยกาวขามกับดักประเทศท่ีมีรายไดปานกลาง และความเหลื่อมล้ํา
ภายในประเทศลดลง 
 
ยุทธศาสตร ประกอบดวย 6 ยุทธศาสตร ดังนี้ 
 ยุทธศาสตรท่ี 1 การจัดการศึกษาเพ่ือความม่ันคงของสังคมและประเทศชาติ 
  เปาหมาย 
  1. คนทุกชวงวัยมีความรักในสถาบันหลักของชาติ และยึดม่ันการปกครองระบอบ
ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข 
  2. คนทุกชวงวัยในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใตและพ้ืนท่ีพิเศษไดรับ
การศึกษาและเรียนรูอยางมีคุณภาพ 
  3. คนทุกชวงวัยไดรับการศึกษา การดูแลและปองกันจากภัยคุกคามในชีวิตรูปแบบใหม 
  แนวทางการพัฒนา 
  1. พัฒนาการจัดการศึกษาเพ่ือเสริมสรางความม่ันคงของสถาบันหลักของชาติ และการ
ปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข 
  2. ยกระดับคุณภาพและสงเสริมโอกาสในการเขาถึงการศึกษาในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจ
จังหวัดชายแดนภาคใต 
  3. ยกระดับคุณภาพและสงเสริมโอกาสในการเขาถึงการศึกษาในพ้ืนท่ีพิเศษ (พ้ืนท่ีสูงพ้ืนท่ี
ตามแนวตะเข็บชายแดน และพ้ืนท่ีเกาะแกง ชายฝงทะเล ท้ังกลุมชนตางเชื้อชาติ ศาสนา และ
วัฒนธรรม กลุมชน-ชายขอบ และแรงงานตางดาว) 
  4. พัฒนาการจัดการศึกษาเพ่ือการจัดระบบการดูแลและปองกันภัยคุกคามในรูปแบบใหม 
อาทิ อาชญากรรมและความรุนแรงในรูปแบบตาง ๆ ยาเสพติด ภัยพิบัติจากธรรมชาติภัยจากโรคอุบัติ
ใหม ภัยจากไซเบอร เปนตน 
 ยุทธศาสตรท่ี 2 การผลิตและพัฒนากําลังคน การวิจัย และนวัตกรรมเพ่ือสรางขีด
ความสามารถในการแขงขันของประเทศ 
  เปาหมาย 
  1. กําลังคนมีทักษะท่ีสําคัญจําเปนและมีสมรรถนะตรงตามความตองการของตลาดงานและ
การพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ 
  2. สถาบันการศึกษาและหนวยงานท่ีจัดการศึกษาผลิตบัณฑิตท่ีมีความเชี่ยวชาญและเปนเลิศ
เฉพาะดาน 
  3. การวิจัยและพัฒนาเพ่ือสรางองคความรูและนวัตกรรมท่ีสรางผลผลิตและมูลคาเพ่ิมทาง
เศรษฐกิจ   
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  แนวทางการพัฒนา 
  1. ผลิตและพัฒนากําลังคนใหมีสมรรถนะในสาขาท่ีตรงตามความตองการของตลาดงาน
และการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ 
  2. สงเสริมการผลิตและพัฒนากําลังคนท่ีมีความเชี่ยวชาญและเปนเลิศเฉพาะดาน 
  3. สงเสริมการวิจัยและพัฒนาเพ่ือสรางองคความรูและนวัตกรรมท่ีสรางผลผลิตและ
มูลคาเพ่ิมทางเศรษฐกิจ 
 ยุทธศาสตรท่ี 3 การพัฒนาศักยภาพคนทุกชวงวัย และการสรางสังคมแหงการเรียนรู 
  เปาหมาย 
  1. ผูเรียนมีทักษะและคุณลักษณะพ้ืนฐานของพลเมืองไทยและทักษะและคุณลักษณะท่ี
จําเปนในศตวรรษท่ี 21 
  2. คนทุกชวงวัยมีทักษะความรูความสามารถและสมรรถนะตามมาตรฐานการศึกษาและ
มาตรฐานวิชาชีพ และพัฒนาคุณภาพชีวิตไดตามศักยภาพ 
  3. สถานศึกษาทุกระดับการศึกษาสามารถจัดกิจกรรม/กระบวนการเรียนรูตามหลักสูตรได
อยางมีคุณภาพและมาตรฐาน 
  4. แหลงเรียนรู สื่อตําราเรียน นวัตกรรมและสื่อการเรียนรูมีคุณภาพและมาตรฐาน และ
ประชาชนสามารถเขาถึงไดโดยไมจํากัดเวลาและสถานท่ี 
  5. ระบบและกลไกการวัด การติดตามและประเมินผลมีประสิทธิภาพ 
  6. ระบบการผลิตครู อาจารย และบุคลากรทางการศึกษาไดมาตรฐานระดับสากล 
  7. ครู อาจารย และบุคลากรทางการศึกษาไดรับการพัฒนาสมรรถนะตามมาตรฐาน 
  แนวทางการพัฒนา 
  1. สงเสริม สนับสนุนใหคนทุกชวงวัยมีทักษะ ความรูความสามารถ และการพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตอยางเหมาะสม เต็มตามศักยภาพในแตละชวงวัย 
  2. สงเสริมและพัฒนาแหลงเรียนรู สื่อตําราเรียน และสื่อการเรียนรูตาง ๆ ใหมีคุณภาพ
มาตรฐาน และประชาชนสามารถเขาถึงแหลงเรียนรูไดโดยไมจํากัดเวลาและสถานท่ี 
  3. สรางเสริมและปรับเปลี่ยนคานิยมของคนไทยใหมีวินัย จิตสาธารณะ และพฤติกรรมท่ีพึง
ประสงค 
  4. พัฒนาระบบและกลไกการติดตาม การวัดและประเมินผลผูเรียนใหมีประสิทธิภาพ 
  5. พัฒนาคลังขอมูล สื่อ และนวัตกรรมการเรียนรู ท่ีมีคุณภาพและมาตรฐาน 
  6. พัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการผลิตครู อาจารย และบุคลากรทางการศึกษา 
  7. พัฒนาคุณภาพครู อาจารย และบุคลากรทางการศึกษา 
 ยุทธศาสตรท่ี 4 การสรางโอกาส ความเสมอภาคและความเทาเทียมทางการศึกษา 
   เปาหมาย 
   1. ผูเรียนทุกคนไดรับโอกาสและความเสมอภาคในการเขาถึงการศึกษาท่ีมีคุณภาพ 
   2. การเพ่ิมโอกาสทางการศึกษาผานเทคโนโลยีดิจิทัลเพ่ือการศึกษาสําหรับคนทุกชวงวัย 
   3. ระบบขอมูลรายบุคคลและสารสนเทศทางการศึกษาที่ครอบคลุม ถูกตอง เปน
ปจจุบัน เพ่ือการวางแผนการบริหารจัดการศึกษา การติดตามประเมิน และรายงานผล 
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   แนวทางการพัฒนา 
   1. เพ่ิมโอกาสและความเสมอภาคในการเขาถึงการศึกษาท่ีมีคุณภาพ 
   2. พัฒนาระบบเทคโนโลยีดิจิทัลเพ่ือการศึกษาสําหรับคนทุกชวงวัย 
   3. พัฒนาฐานขอมูลดานการศึกษาท่ีมีมาตรฐาน เชื่อมโยงและเขาถึงได 
 ยุทธศาสตรท่ี 5 การจัดการศึกษาเพ่ือสรางเสริมคุณภาพชีวิตท่ีเปนมิตรกับส่ิงแวดลอม 
   เปาหมาย 
   1. คนทุกชวงวัย มีจิตสํานึกรักษสิ่งแวดลอม มีคุณธรรม จริยธรรม และนําแนวคิด
ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสูการปฏิบัติ 
   2. หลักสูตร แหลงเรียนรู และสื่อการเรียนรูที่สงเสริมคุณภาพชีวิตที่เปนมิตรกับ
สิ่งแวดลอม คุณธรรม จริยธรรม และการนําแนวคิดตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสูการ
ปฏิบัติ 
   3. การวิจัยเพื่อพัฒนาองคความรูและนวัตกรรมดานการสรางเสริมคุณภาพชีวิตท่ี
เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม 
   แนวทางการพัฒนา 
   1. สงเสริม สนับสนุนการสรางจิตสํานึกรักษสิ่งแวดลอม มีคุณธรรม จริยธรรม และนํา
แนวคิดตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสูการปฏิบัติในการดําเนินชีวิต 
   2. สงเสริมและพัฒนาหลักสูตร กระบวนการเรียนรู แหลงเรียนรู และสื ่อการ
เรียนรูตาง ๆ ท่ีเก่ียวของกับการสรางเสริมคุณภาพชีวิตท่ีเปนมิตรกับสิ่งแวดลอม 
   3. พัฒนาองคความรู งานวิจัย และนวัตกรรม ดานการสรางเสริมคุณภาพชีวิต   
ท่ีเปนมิตรกับสิ่งแวดลอม  
 ยุทธศาสตรท่ี 6 การพัฒนาประสิทธิภาพของระบบบริหารจัดการศึกษา 
   เปาหมาย 
   1. โครงสราง บทบาท และระบบการบริหารจัดการการศึกษามีความคลองตัว ชัดเจน
และสามารถตรวจสอบได 
   2. ระบบการบริหารจัดการศึกษามีประสิทธิภาพและประสิทธิผลสงผลตอคุณภาพและ
มาตรฐานการศึกษา 
  3. ทุกภาคสวนของสังคมมีสวนรวมในการจัดการศึกษาท่ีตอบสนองความตองการของ
ประชาชนและพ้ืนท่ี 
  4. กฎหมายและรูปแบบการบริหารจัดการทรัพยากรทางการศึกษารองรับลักษณะท่ี
แตกตางกันของผูเรียน สถานศึกษา และความตองการกําลังแรงงานของประเทศ 
  5. ระบบบริหารงานบุคคลของครู อาจารย และบุคลากรทางการศึกษามีความเปนธรรม 
สรางขวัญกําลังใจ และสงเสริมใหปฏิบัติงานไดอยางเต็มตามศักยภาพ 
  แนวทางการพัฒนา 
  1. ปรับปรุงโครงสรางการบริหารจดัการศึกษา 
  2. เพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการสถานศึกษา 
  3. สงเสริมการมีสวนรวมของทุกภาคสวนในการจัดการศึกษา 
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  4. ปรับปรุงกฎหมายเก่ียวกับระบบการเงินเพ่ือการศึกษาท่ีสงผลตอคุณภาพและ
ประสิทธิภาพการจัดการศึกษา 
  5. พัฒนาระบบบริหารงานบุคคลของครู อาจารย และบุคลากรทางการศึกษา 
 
9. เปาหมายการพัฒนาท่ีย่ังยืน (Sustainable Development Goals : SDGs) 
 องคการสหประชาชาติ ไดกําหนดเปาหมายการพัฒนาในระดับชาติและระดับสากลท่ีทุก
ประเทศ จะดําเนินการรวมกันใหไดภายในป 2573 โดยอาศัยกรอบความคิดท่ีมองการพัฒนาเปนมิติ 
(Dimensions) ของเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดลอม ใหมีความเชื่อมโยงกัน เรียกวา เปาหมายการ
พัฒนาท่ียั่งยืน หรือSustainable Development Goals (SDGs) ซ่ึงจะใชเปนทิศทางการพัฒนา
ตั้งแตเดือนกันยายน ป 2558 ถึงเดือนสิงหาคม 2573 ครอบคลุมระยะเวลา 15 ป โดยประกอบไป
ดวย 17 เปาหมายคือ 
 เปาหมายท่ี 1 ยุติความยากจนทุกรูปแบบในทุกท่ี 
 เปาหมายท่ี 2 ยุติความหิวโหย บรรลุความม่ันคงทางอาหารและยกระดับโภชนาการ และ
สงเสริมเกษตรกรรมท่ียั่งยืน 
 เปาหมายท่ี 3 สรางหลักประกันวาคนมีชีวิตท่ีมีสุขภาพดีและสงเสริมสวัสดิภาพสําหรับทุกคนใน
ทุกวัย 
 เปาหมายท่ี 4 สรางหลักประกันวาทุกคนมีการศึกษาท่ีมีคุณภาพอยางครอบคลุมและเทาเทียม 
และสนับสนุนโอกาสในการเรียนรูตลอดชีวิต 
 เปาหมายท่ี 5 บรรลุความเสมอภาคระหวางเพศและใหอํานาจของผูหญิงและเด็กหญิงทุกคน 
 เปาหมายท่ี 6 สรางหลักประกันวาจะมีการจัดใหมีน้ําและสุขอนามัยสําหรับทุกคน และมีการ
บริหารจัดการท่ียั่งยืน 
 เปาหมายท่ี 7 สรางหลักประกันวาทุกคนเขาถึงพลังงานสมัยใหมในราคาท่ีสามารถซ้ือหาได 
เชื่อถือได และยั่งยืน 
 เปาหมายท่ี 8 สงเสริมการเติบโตทางเศรษฐกิจท่ีตอเนื่อง ครอบคลุมและยั่งยืน การจางงาน
เต็มท่ีและมีผลิตภาพ และการมีงานท่ีสมควรสําหรับทุกคน 
 เปาหมายท่ี 9 สรางโครงสรางพ้ืนฐานท่ีทีความทนทาน สงเสริมการพัฒนาอุตสาหกรรมท่ี
ครอบคลุมและยั่งยืน และสงเสริมนวัตกรรม 
 เปาหมายท่ี 10 ลดความไมเสมอภาคภายในและระหวางประเทศ 
 เปาหมายท่ี 11 ทําใหเมืองและการตั้งถ่ินฐานของมนุษยมีความครอบคลุม ปลอดภัย มีภูมิ
ตานทาน และยั่งยืน 
 เปาหมายท่ี 12 สรางหลักประกันใหมีรูปแบบการบริโภคและผลิตท่ียั่งยืน 
 เปาหมายท่ี 13 ปฏิบัติการอยางเรงดวนเพ่ือตอสูกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและ
ผลกระทบท่ีเกิดข้ึน 
 เปาหมายท่ี 14 อนุรักษและใชประโยชนจากมหาสมุทร ทะเลและทรัพยากรทางทะเลอยาง
ยั่งยืนเพ่ือการพัฒนาท่ียั่งยืน 
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 เปาหมายท่ี 15 ปกปอง ฟนฟู และสนับสนุนการใชระบบนิเวศบนบกอยางยั่งยืน จัดการปาไม
อยางยั่งยืน ตอสูการกลายสภาพเปนทะเลทราย หยุดการเสื่อมโทรมของท่ีดินและฟนสภาพกลับมา
ใหม และหยุดการสูญเสียความหลากหลายทางชีวภาพ 
 เปาหมายท่ี 16 สงเสริมสังคมท่ีสงบสุขและครอบคลุมเพ่ือการพัฒนาท่ียั่งยืน ใหทุกคนเขาถึง
ความยุติธรรม และสรางสถาบันท่ีมีประสิทธิผล รับผิดรับชอบ และครอบคลุม ในทุกระดับ 
 เปาหมายท่ี 17 เสริมความเขมแข็งใหแกกลไกการดําเนินงานและฟนฟูสภาพหุนสวนความ
รวมมือระดับโลกสําหรับการพัฒนาท่ียั่งยืน 
 อยางไรก็ตาม เปาหมายการพัฒนาอยางยั่งยืน (Sustainable  Development  Goals :SDGs)  
ท่ีเก่ียวของกับดานการศึกษา คือ “เปาหมายท่ี 4 สรางหลักประกันวาทุกคนมีการศึกษาท่ีมีคุณภาพ
อยางครอบคลุมและเทาเทียม และสนับสนุนโอกาสในการเรียนรูตลอดชีวิต” ซ่ึงมีสาระสําคัญ ดังนี้  
  เปาประสงคที่ 4.1 สรางหลักประกันวาเด็กหญิงและเด็กชายทุกคนสําเร็จการศึกษา
ระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษาที่มีคุณภาพ เทาเทียม และไมมีคาใชจาย นําไปสูผลลัพธ
ทางการเรียนท่ีมีประสิทธิผลภายในป 2573 ใชตัวชี้วัดทดแทน จํานวน 6 ตัวชี้วัด 
  เปาประสงคที่ 4.2 สรางหลักประกันวาเด็กหญิงและเด็กชายทุกคนเขาถึงการพัฒนา 
การดูแล และการจัดการศึกษาระดับกอนประถมศึกษาสําหรับเด็กปฐมวัยที่มีคุณภาพ ภายในป 
2573 เพ่ือใหเด็กเหลานั้นมีความพรอมสําหรับการศึกษาระดับประถมศึกษา 
  เปาประสงค ที่  4.3 ใหหญิงและชายทุกคนเขาถึงการศึกษาระดับอาชีวศึกษา อุดมศึกษา 
รวมถึงมหาวิทยาลัย ท่ีมีราคาท่ีสามารถจายไดและมีคุณภาพ ภายในป 2573 
  เปาประสงค ที่  4.4 เพิ่มจํานวนเยาวชนและผู ใหญที่มี ทักษะท่ีจําเปน รวมถึงทักษะ
ทางเทคนิคและอาชีพสําหรับการจางงาน การมีงานท่ีดีและการเปนผูประกอบการ ภายในป 2573 
  เ ป า ป ร ะ ส ง ค  ที ่  4.5 ขจ ัด ค ว าม เห ลื ่อ มล้ํ า ท า ง เพ ศ ใน ก ารศ ึกษ า  แ ล ะส ร า ง
หลักประกันวากลุมที่เปราะบาง ซึ่งรวมถึงผูพิการ ชนพื้นเมือง และเด็ก เขาถึงการศึกษาและ
การฝกอาชีพทุกระดับอยางเทาเทียม ภายในป 2573 
  เปาประสงค ที่  4.6 สรางหลักประกันวาเยาวชนทุกคนและผู ใหญในสัดสวนที่สูง 
ท้ังหญิงและชาย สามารถอานออกเขียนได และคํานวณได ภายในป 2573 
  เปาประสงค ที่  4.7 สรางหลักประกันวาผูเรียนทุกคนไดรับความรูและทักษะท่ีจําเปน
สําหรับสงเสริมการพัฒนาอยางยั่งยืน รวมไปถึงการศึกษาสําหรับการพัฒนาอยางยั่งยืน และการมีวิถี
ชีวิตท่ียั่งยืนฯ ภายในป 2573  
  เปาประสงค ที่  4.8 สรางและยกระดับอุปกรณและเครื่องมือทางการศึกษาท่ีออนไหวตอ
เด็ก ผูพิการ และเพศภาวะ และใหมีสภาพแวดลอมทางการเรียนรูท่ีปลอดภัย ปราศจากความรุนแรง 
ครอบคลุมและมีประสิทธิผลสําหรับทุกคน 
  เปาประสงค ที่  4.9 ขยายจํานวนทุนการศึกษาในท่ัวโลกท่ีใหสําหรับประเทศกําลังพัฒนา 
โดยเฉพาประเทศท่ีพัฒนานอยท่ีสุด  
  เ ป า ป ร ะ ส ง ค  ที ่  4.10 เพ่ิมจํานวนครูท่ี มี คุณภาพ รวมถึงการดําเนินการผานทาง 
ความรวมมือระหวางประเทศในการฝกอบรมครูในประเทศกําลังพัฒนาฯ 
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10. ยุทธศาสตรการจัดสรรงบประมาณ ประจาํปงบประมาณ พ.ศ.2563 
 ยุทธศาสตรการจัดสรรงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563 ไดจัดทําข้ึนให
สอดคลองกับยุทธศาสตรชาติ (พ.ศ. 2561 - 2580) รางแผนแมบทภายใตยุทธศาสตรชาติ (พ.ศ. 2561 
- 2565) แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับท่ี 12 (พ.ศ. 2560 - 2564) นโยบายและแผน
ระดับชาติวาดวยความม่ันคงแหงชาติ (พ.ศ. 2560 - 2564) แผนการปฏิรูปประเทศ และนโยบาย
รัฐบาล เพ่ือขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศตามแนวทางการพัฒนาของยุทธศาสตรชาติใหเกิดผลอยาง
เปนรูปธรรมและบรรลุเปาหมายวิสัยทัศน "ประเทศไทยมีความม่ันคง ม่ังค่ัง ยั่งยืน เปนประเทศท่ี
พัฒนาแลว ดวยการพัฒนาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง" โดยมีหลักการสําคัญ ดังนี้ 
 1. นํารางแผนแมบทภายใตยุทธศาสตรชาติ 23 ฉบับ ซ่ึงคณะกรรมการจัดทํายุทธศาสตรชาติ
ไดเห็นชอบในหลักการเม่ือวันท่ี 30 พฤศจิกายน 2561 มากําหนดเปนกรอบโครงสรางยุทธศาสตรการ
จัดสรรงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563 จํานวน 23 ประเด็น ภายใต  6 
ยุทธศาสตร เพ่ือใหสามารถแสดงความเชื่อมโยงและสอดคลองกับประเด็นของรางแผนแมบทภายใต
ยุทธศาสตรชาติไดอยางเปนรูปธรรม 
 2. กําหนดเปาหมายและตัวชี้วัดของยุทธศาสตรชาติการจัดสรรงบประมาณใหมีความชัดเจน 
สอดคลองกับเปาหมายของรางแผนแมบทภายใตยุทธศาสตรชาติ 
 3. นําแผนยอยของรางแผนแมบทภายใตยุทธศาสตรชาติมากําหนดเปนนโยบายการจัดสรร
งบประมาณ โดยใหความสําคัญกับ 15 ประเด็นเรงดวนในชวง 5 ปแรกของยุทธศาสตรชาติ 
ประกอบดวย (1) ตําบลมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน (2) การแกไขปญหาความมั่นคงเรงดวน (3) การแกไข
ปญหาทุจริต คอรรัปชั่น (4) การบริหารจัดการมลพิษทั้งระบบ (5) ระบบการทํางานของภาครัฐ 
(6) สภาพแวดลอมของรัฐ (7) สังคมสูงวัย (8) คนและการศึกษา (9) เศรษฐกิจฐานราก (10) การ
ยกระดับบริการสาธารณสุข (11) การกระจายศูนยกลางความเจริญ (12) การพัฒนาเขตพัฒนา
พิเศษภาคตะวันออกและเขตเศรษฐกิจพิเศษ (13) การพัฒนาระบบโลจิสติกส (14) การทองเที่ยว 
(15) การพัฒนาอุตสาหกรรมท่ีมีศักยภาพ และโครงการสําคัญ (Flagship) ภายใตรางแผนแมบทฯ 
รวมท้ังประเด็นตามแผนปฏิรูปประเทศ เพ่ือใหสวนราชการใชเปนกรอบแนวทางในการเสนอขอรับ
การจัดสรรงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563 
 ยุทธศาสตรการจัดสรรงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563 ไดกําหนดไว 6 
ยุทธศาสตร และรายการคาดําเนินการภาครัฐ ดังนี้ 
 (1) ยุทธศาสตรดานความม่ันคง 
 เพ่ือใหประเทศมีความม่ันคง ปลอดภัย และมีความสงบเรียบรอยในทุกระดับและทุกมิติ โดย
มุงเนนการรักษาความสงบในประเทศ ปองกันและแกไขปญหาท่ีมีผลกระทบตอความม่ันคง พัฒนา
ศักยภาพของประเทศใหพรอมเผชิญภัยคุกคามท่ีกระทบตอความม่ันคงของชาติ บูรณาการความ
รวมมือดานความม่ันคงกับอาเซียนและนานาชาติ รวมท้ังองคกรภาครัฐและมิใชภาครัฐ พัฒนากลไก
การบริหารจัดการความมันคงแบบองครวม สงเสริมความรวมมือดานความม่ันคง เศรษฐกิจ และการ
พัฒนาระหวางประเทศ รวมท้ังการพัฒนาท่ีสอดคลองกับมาตรฐานสากลและพันธกรณีระหวาง
ประเทศ สงเสริมสถานะบทบาทของประเทศไทยในประชาคมโลก พัฒนาดานการตางประเทศใหมี
เอกภาพและบูรณาการ 
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 (2) ยุทธศาสตรดานการสรางความสามารถในการแขงขัน 
 เพ่ือยกระดับขีดความสามารถในการแขงขันและสนับสนุนใหเศรษฐกิจเติบโตอยางมีเสถียรภาพ 
โดยมุงเนนการพัฒนาการเกษตร อาทิ เกษตรอัตลักษณพ้ืนถ่ิน เกษตรปลอดภัย เกษตรชีวภาพ เกษตร
แปรรูป เกษตรอัจฉริยะ สงเสริมอุตสาหกรรมและบริการแหงอนาคต อาทิ อุตสาหกรรมชีวภาพ 
อุตสาหกรรมบริการทางการแพทยครบวงจร อุตสาหกรรมและบริการดิจิ ทัล ขอมูลและ
ปญญาประดิษฐ อุตสาหกรรมตอเนื่องจากการพัฒนาระบบคมนาคม อุตสาหกรรมความม่ันคงของ
ประเทศ การสรางความหลากหลายดานการทองเท่ียว อาทิ ทองเท่ียวเชิงสรางสรรคและวัฒนธรรม 
เชิงธุรกิจ เชิงสุขภาพ ความงามและแพทย แผนไทย ทองเท่ียวสําราญทางน้ํา ทองเท่ียวเชื่อมโยง
ภูมิภาค การพัฒนาพ้ืนท่ีและเมืองนาอยูอัจฉริยะ อาทิ พัฒนาโครงสรางพ้ืนฐานดานคมนาคม ระบบ 
โลจิสติกส พลังงาน ดิจิทัล วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี การพัฒนาเศรษฐกิจบนพ้ืนฐานผูประกอบการ
ยุคใหม วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม โดยสรางผูประกอบการอัจฉริยะสรางโอกาสเขาถึงบริการ
ทางการเงิน ตลาด ขอมูล บริการภาครัฐ และการพัฒนาเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก 
 (3) ยุทธศาสตรดานการพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพทรัพยากรมนุษย 
 เพ่ือเตรียมคนในสังคมไทยสําหรับการดํารงชีวิตในโลกศตวรรษท่ี 21 โดยมุงเนนการ
ปรับเปลี่ยนคานิยมและวัฒนธรรมดวยการปลูกฝงคุณธรรม จริยธรรม คานิยม รวมท้ังเสริมสรางจิต
สาธารณะและการเปนพลเมืองท่ีดี การพัฒนาศักยภาพคนตลอดชวงชีวิต เนนพัฒนาคุณภาพคนในทุก
ชวงวัย ตั้งแตชวงการตั้งครรภ/ปฐมวัย วัยเรียน/วัยรุน วัยแรงงาน และวัยสูงอายุ การพัฒนาการ
เรียนรูโดยปฏิรูปกระบวนการเรียนรูท่ีตอบสนองตอการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษท่ี 21 พัฒนาและ
สงเสริมพหุปญญา การเสริมสรางใหคนไทยมีสุขภาวะท่ีดี โดยการสรางความรอบรูดานสุขภาวะ สราง
สภาพแวดลอมท่ีดี พัฒนาระบบบริการสุขภาพท่ีทันสมัย พรอมท้ังกระจายบริการสาธารณสุขอยาง
ท่ัวถึง มีคุณภาพ และการสงเสริมศักยภาพการกีฬา 
 (4) ยุทธศาสตรดานการสรางโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม 
 เพ่ือสรางความเปนธรรมและลดความเหลื่อมล้ําทางเศรษฐกิจและสังคม โดยมุงเนนการ
เสริมสรางพลังทางสังคมดวยการสรางสภาพแวดลอมท่ีเอ้ือตอการพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพ
มนุษย การเตรียมสังคมไทยใหพรอมรองรับสังคมสูงวัย การพัฒนาความเสมอภาคและสงเสริม
เศรษฐกิจฐานรากดวยการปรับโครงสรางเศรษฐกิจฐานราก กระจายการถือครองท่ีดินและการเขาถึง
ทรัพยากร การสรางหลักประกันทางสังคมเพ่ือสรางความเปนธรรมและลดความเหลื่อมล้ําในทุกมิติ
ของประชากรทุกชวงวัย ทุกเพศสภาวะ และทุกกลุม 
 (5) ยุทธศาสตรดานการสรางการเติบโตบนคุณภาพชีวิตท่ีเปนมิตรตอส่ิงแวดลอม 
 เพ่ือสรางความสมดุลและยั่งยืนของฐานทรัพยากรธรรมชาติ โดยมุงเนนการสรางการเติบโต
อยางยั่งยืนบนสังคมเศรษฐกิจสีเขียว เศรษฐกิจภาคทะเล สังคมท่ีเปนมิตรตอสภาพภูมิอากาศ การ
จัดการมลพิษท่ีมีผลกระทบตอสิ่งแวดลอมและสารเคมีในภาคการเกษตร การบริหารจัดการน้ําท้ัง
ระบบ ท้ังการจัดการเชิงลุมน้ํา การเพ่ิมผลิตภาพของน้ํา และการอนุรักษและฟนฟูแมน้ําลําคลองและ
แหลงน้ําธรรมชาติ 
 



แผนปฏิบัติการ ประจำาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564       47

47

 (6) ยุทธศาสตรดานการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครฐั และรายการ
คาดําเนินการภาครัฐ 
 เพ่ือใหระบบการบริหารราชการมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล สามารถตอบสนองความ
ตองการของประชาชน โดยมุงเนนการพัฒนาบริการประชาชนและการพัฒนาประสิทธิภาพภาครัฐ 
ไดแก การบูรณาการเชื่อมโยงภาครัฐและการบริหารจัดการการเงินการคลัง การปรับสมดุลภาครัฐ 
การพัฒนาระบบบริหารงานภาครัฐ การสรางและพัฒนาบุคลากรภาครัฐ รวมท้ังการตอตานการทุจริต
และประพฤติมิชอบ และการพัฒนากฎหมายและกระบวนการยุตธิรรม 
 รายการคาดําเนินการภาครัฐ ประกอบดวย คาใชจายบุคลากรภาครัฐ รายจายเพ่ือรองรับกรณี
ฉุกเฉินหรือจําเปน การบริหารจัดการหนี้ภาครัฐ และรายจายเพ่ือชดใชเงินคงคลัง 
 
11. ยุทธศาสตรกระทรวงศึกษาธิการ  
 กระทรวงศึกษาธิการไดจัดทําแผนยุทธศาสตรกระทรวงศึกษาธิการ (พ.ศ. 2563 – 2565)  
มีสาระสําคัญ ดังนี้ 
 วิสัยทัศน  “กระทรวงศึกษาธิการวางระบบเพ่ือใหผูเรียนมีความรู - ทักษะ มีทัศนคติท่ีถูกตอง
ตอบานเมือง มีพ้ืนฐานชีวิตท่ีม่ันคง มีคุณธรรม มีงานทํา มีอาชีพ และเปนพลเมืองท่ีเขมแข็ง” 
 เปาหมายหลัก  
 1. คุณภาพการศึกษาของไทยดีข้ึน ผูเรียนมีคุณลักษณะตามมาตรฐานการศึกษาของชาติ        
 2. ครูมีสมรรถนะตามมาตรฐานวิชาชีพ   
 3. สถานศึกษาข้ันพ้ืนฐานในภูมิภาค มีทรัพยากรพ้ืนฐานท่ีเพียงพอตามเกณฑมาตรฐาน     
 4. ผูเรียนทุกกลุมทุกชวงวัยไดรับโอกาสในการเรียนรูอยางตอเนื่องตลอดชีวิต  
 5. ระบบและวิธีการคัดเลือกเพ่ือการศึกษาตอ ไดรับการพัฒนา ปรับปรุงแกไข     
 6. ผูเรียนในแตละระดับการศึกษา ไดรับการเพ่ิมเติมความรู ทักษะในการประกอบอาชีพ ท่ีตรง
กับสภาพตลาดแรงงานในพ้ืนท่ีชุมชน สังคม จังหวัด และภาค      
 7. กําลังคนไดรับการผลิตและพัฒนาตามกรอบคุณวุฒิแหงชาติ    
 8. ผูเรียนปฐมวัยไดรับการเตรียมความพรอมในดานสุขภาพและโภชนาการ รวมกับหนวยงานท่ี
เก่ียวของ    
 9. มีองคความรู นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ ท่ีสนับสนุนการพัฒนาหรือแกไขปญหาในพ้ืนท่ีจังหวัด
และภาค    
 10. ระบบบริหารจัดการการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ 
ประเด็นยุทธศาสตร 
 ยุทธศาสตรท่ี 1  พัฒนาหลักสูตร กระบวนการจัดการเรียนรู การวัดและประเมินผล               
 ผลผลิต /ผลลัพธ ผูเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนท่ีสูงข้ึน มีทักษะการเรียนรูท่ีคอบคลุมท้ัง
ดานวิชาการ วิชาชีพ วิชาชีวิตและสุขภาวะท่ีดี  มีทักษะการคิดวิเคราะห คิดสังเคราะห คิดในเชิง
สรางสรรค และแกไขปญหาท่ีเกิดข้ึนได  มีความสามารถในการทํางานรวมกับผูอ่ืน สอดคลองกับ
ทักษะท่ีจําเปนในศตวรรษท่ี 21 มีคุณธรรมจริยธรรมและมีจิตอาสา มีจิตสํานึกรักษสิ่งแวดลอม และ
นําหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสูการดําเนินชีวิต ผูสําเร็จการศึกษาทุกระดับ/ประเภทไดรับ
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การศึกษาท่ีมีคุณภาพมาตรฐานการศึกษาของชาติ รวมท้ังมีทัศนคติท่ีถูกตองตอการปกครองระบอบ
ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข และสามารถอยูรวมกันในสังคมไดอยางมีความ
สามัคคีปรองดอง      
 ยุทธศาสตรท่ี 2  พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา                
 ผลผลิต /ผลลัพธ ผูประกอบวิชาชีพครู ผูบริหารสถานศึกษา และบุคลากรทางการศึกษา  
มีสมรรถนะตาม มาตรฐานวิชาชีพ มีจรรยาบรรณของวิชาชีพ มีองคความรูและทักษะในดานพหุ
ปญญา มีความเปนมืออาชีพ สามารถใชศักยภาพในการจัดการเรียนรูไดอยางมีประสิทธิภาพ  และมี
ขวัญกําลังใจท่ีดี ในการปฏิบัติหนาท่ี รวมท้ังมีแผนการพัฒนาและการใช อัตรากําลังครูให มี
ประสิทธิภาพโดยเฉพาะครูระดับปฐมวัย ครูระดับอาชีวศึกษา ครูสอนภาษาอังกฤษและภาษาท่ีสาม        
 ยุทธศาสตรท่ี 3  ผลิตและพัฒนากําลังคน รวมท้ังงานวิจัยท่ีสอดคลองกับความตองการของ
ประเทศ                 
 ผลผลิต /ผลลัพธ มีการผลิตกําลังคนดานอาชีวศึกษา และดานวิทยาศาสตร เทคโนโลยีท่ีมี
ปริมาณเพียงพอ โดยมีคุณภาพ มีสมรรถนะ มีทักษะในการปฏิบัติงานตามมาตรฐานวิชาชีพ ผูมี
ความสามารถพิเศษดานพหุปญญา สามารถตอยอดการประกอบอาชีพ ประชาชนในพ้ืนท่ีชุมชนไดรับ
การศึกษาเพ่ือฝกอาชีพตาม  ความถนัดและความสนใจ  รวมท้ังมีผลงานวิจัยและนวัตกรรมท่ีสามารถ
นําไปใชประโยชนไดจริงในเชิงพาณิชย และการสรางมูลคาเพ่ิมทางสังคม    
    ยุทธศาสตรท่ี 4  เพ่ิมโอกาสใหคนทุกชวงวัยเขาถึงบริการทางการศึกษาอยางตอเนื่องตลอด
ชีวิต   
 ผลผลิต /ผลลัพธ ผูเรียนทุกคนเขาถึงการศึกษาท่ีมีคุณภาพอยางเทาเทียมกันในทุกระดับและ
ประเภทการศึกษา ไดรับการสนับสนุนคาใชจายตั้งแตระดับอนุบาลจนจบการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน และ
สามารถเรียนรูจากแหลงเรียนรู ไดอยางตอเนื่องตลอดชีวิต สถานศึกษาในภูมิภาค/ชนบท ไดรับการ
ยกระดับคุณภาพในการใหบริการ เด็กพิการและดอยโอกาสไดรับโอกาสทางการศึกษาท้ังในระบบ
โรงเรียนและนอกระบบโรงเรียน รวมท้ังมีระบบเทียบโอนผลการเรียนและทักษะประสบการณเพ่ือ
ขอรับวุฒิการศึกษาเพ่ิมข้ึนได        
 ยุทธศาสตรท่ี 5  สงเสริมและพัฒนาระบบเทคโนโลยีดิจิทัลเพ่ือการศึกษา                      
 ผลผลิต /ผลลัพธ  ผูเรียน สถานศึกษาและหนวยงานทางการศึกษาทุกระดับทุกประเภท
การศึกษาเขาถึง ทรัพยากรพ้ืนฐานระบบดิจิทัลแพลตฟอรมรองรับการเรียนรูท่ีมีประสิทธิภาพ เพ่ือ
เพ่ิมองคความรูและทักษะ ตอยอดการประกอบอาชีพ /การปฏิบัติงาน  รวมท้ังมีศูนยกลางในการ
จัดเก็บรวบรวมสื่อการเรียนการสอน แบบดิจิทัลท่ีทันสมัย และระบบฐานขอมูลกลางทางการศึกษา
ของประเทศท่ีถูกตองเปนปจจุบัน และสามารถเชื่อมโยงกับฐานขอมูลการพัฒนาทรัพยากรมนุษยกับ
หนวยงานอ่ืนท่ีเก่ียวของได       
    ยุทธศาสตรท่ี 6  พัฒนาระบบบริหารจัดการและสงเสริมใหทุกภาคสวนมีสวนรวมในการจัด
การศึกษา                    
  ผลผลิต /ผลลัพธ ระบบบริหารจัดการของกระทรวงศึกษาธิการมีความคลองตัวในการ
บริหารงานการศึกษามากยิ่งข้ึน มีเอกภาพ และเปนท่ียอมรับของผูรับบริการ โครงสรางของกระทรวง
ไดรับการปรับปรุงใหมี ประสิทธิภาพ โดยการกระจายอํานาจลงไปสูสวนภูมิภาค  สถานศึกษาทุก
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ระดับมีมาตรฐานข้ันต่ําตามมาตรฐาน การศึกษาของชาติ มีธรรมาภิบาลในการบริหาร และมีกลไก
การสงเสริมพลังทางสังคมใหทุกภาคสวนเขามา ดําเนินการรวมและ/หรือสนับสนุนทรัพยากรในพ้ืนท่ี
นวัตกรรมการศึกษา  รวมท้ังมีกลไกการนําความรู ทักษะ ประสบการณ และภูมิปญญาของผูสูงอายุ
มาถายทอดสูผูเรียนในพ้ืนท่ีชุมชน เพ่ือนําไปใชสําหรับการประกอบ อาชีพได      
 
12. นโยบายและจุดเนนของกระทรวงศึกษาธิการ  
 12.1 ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564  
 กระทรวงศึกษาธิการ ไดออก ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง นโยบายและจุดเนนของ
กระทรวงศึกษาธิการ ปงบประมาณ พ.ศ. 2564 ประกาศ ณ วันท่ี 27 ธันวาคม 2562 โดยมีสาระสําคัญ ดังนี ้
 หลักการตามนโยบาย ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564 
 กระทรวงศึกษาธิการมุงม่ันดําเนินการภารกิจหลักตามแผนแมบทภายใตยุทธศาสตรชาติ 20 ป (พ.ศ. 
2561 – 2580) ในฐานะหนวยงานเจาภาพขับเคลื่อนทุกแผนยอยในประเด็น 12 การพัฒนาการเรียนรู และ
แผนยอยท่ี 3 ในประเด็น 11 ศักยภาพคนตลอดชวงชีวิต รวมท้ังแผนการปฏิรูปประเทศดานการศึกษา และ
นโยบายรัฐบาลท้ังในสวนนโยบายหลักดานการปฏิรูปกระบวนการเรียนรู และการพัฒนาศักยภาพของคนไทย
ทุกชวงวัย และนโยบายเรงดวน เรื่องการเตรียมคนไทยสูศตวรรษท่ี 21 
 นอกจากนี้ ยังสนับสนุนการขับเคลื่อนแผนแมบทภายใตยุทธศาสตรชาติประเด็นอ่ืน ๆ แผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับท่ี 12 (พ.ศ. 2561 – 2564) นโยบายและแผนระดับชาติวาดวยความม่ันคง
แหงชาติ (พ.ศ. 2562 – 2565) รวมท้ังนโยบายและแผนตาง ๆ ท่ีเก่ียวของ โดยคาดหวังวาผูเรียนทุกชวงวัยจะ
ไดรับการพัฒนาในทุกมิติ เปนคนดี คนเกง มีคุณภาพ และมีความพรอมรวมขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศ สู
ความม่ันคง ม่ังค่ัง และยั่งยืน 
 ดังนั้น ในการเรงรัดการทํางานภาพรวมกระทรวงใหเกิดผลสัมฤทธิ์ เพ่ือสรางความเชื่อม่ันใหกับสังคม 
และผลักดันใหการจัดการศึกษามีคุณภาพและประสิทธิภาพในทุกมิติ กระทรวงศึกษาธิการจึงกําหนดนโยบาย
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564 ดังนี ้
 1. ปรับรื้อและเปล่ียนแปลงระบบการบริหารจัดการ โดยมุงปฏิรูปองคการเพ่ือหลอมรวมภารกิจและ
บุคลากร เชน ดานการประชาสัมพันธ ดานการตางประเทศ ดานเทคโนโลยี ดานกฎหมาย ฯลฯ ท่ีสามารถลด
การใชทรัพยากรทับซอน เพ่ิมประสิทธิภาพและความเปนเอกภาพ รวมท้ังการนําเทคโนโลยีดิจิทัลเขามาชวย
ท้ังการบริหารงานและการจัดการศึกษารองรับความเปนรัฐบาลดิจิทัล 

 2. ปรับรื้อและเปล่ียนแปลงระบบการบริหารทรัพยากร โดยมุงปฏิรูปกระบวนการ 
วางแผนงาน/โครงการแบบรวมมือและบูรณาการ ที่สามารถตอบโจทยของสังคมและเปนการ
พัฒนาที่ยั ่งยืน รวมทั้งกระบวนการจัดทํางบประมาณที่มีประสิทธิภาพและใชจายอยางคุมคา 
สงผลใหภาคสวนตาง ๆ ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และนานาชาติ เชื่อมั่นและรวมสนับสนุนการ
พัฒนาคุณภาพการศึกษามากยิ่งข้ึน 
 3 . ปรับรื ้อและเป ลี ่ยนแปลงระบบการบริหารจ ัดการและพ ัฒนากําล ังคนของ
กระทรวงศึกษาธิการ โดยมุงบริหารจัดการอัตรากําลังใหสอดคลองกับการปฏิรูปองคการ รวมท้ัง
พัฒนาสมรรถนะและความรูความสามารถของบุคลากรภาครัฐ ใหมีความพรอมในการปฏิบัติงาน
รองรับความเปนรัฐบาลดิจิทัล 



50       แผนปฏิบัติการ ประจำาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

50

 4. ปรับรื้อและเปล่ียนแปลงระบบการจัดการศึกษาและการเรียนรู โดยมุงใหครอบคลุม 
ถึงการจัดการศึกษาเพื่อคุณวุฒิ และการเรียนรูตลอดชีวิตที่สามารถตอบสนองการเปลี่ยนแปลง
ในศตวรรษท่ี 21 

 
 จุดเนนประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564 
 1. การพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพทรัพยากรมนุษย 

1.1 การจัดการศึกษาเพ่ือคุณวุฒิ 

 - จัดการศกึษาทุกระดับ ทุกประเภท โดยใชหลักสูตรฐานสมรรถนะ รวมท้ังแนวทางการ 

จัดการเรียนรูเชิงรุกและการวัดประเมินผลเพ่ือพัฒนาผูเรียนท่ีสอดคลองกับมาตรฐานการศึกษาแหงชาติ 
    -  สงเสริมการพัฒนากรอบหลักสูตรระดับทองถิ่นและหลักสูตรสถานศึกษา ตามความ
ตองการจําเปนของกลุมเปาหมายและแตกตางหลากหลายตามบริบทของพ้ืนท่ี 
    -  พัฒนาผูเรียนใหมีทักษะการคิดวิเคราะห สามารถแกไขสถานการณเฉพาะหนาไดอยาง
มีประสิทธิภาพ โดยจัดการเรียนรูเชิงรุก (Active Learning) จากประสบการณจริงหรือจากสถานการณจําลอง
ผานการลงมือปฏิบัติ ตลอดจนจัดการเรียนการสอนในเชิงแสดงความคิดเห็นเพ่ือเปดโลกทัศนมุมมองรวมกัน
ของผูเรียนและครูใหมากข้ึน 
    -  พัฒนาผูเรียนใหมีความรอบรูและทักษะชีวิต เพ่ือเปนเครื่องมือในการดํารงชีวิตและ
สรางอาชีพ อาทิ การใชเทคโนโลยีดิจิทัล สุขภาวะและทัศนคติท่ีดีตอการดูแลสุขภาพ 
  1.2 การเรียนรูตลอดชีวิต 

- จัดการเรียนรูตลอดชีวิตสําหรับประชาชนทุกชวงวัย เนนสงเสริมและยกระดับทักษะ 
ภาษาอังกฤษ (English for All) 
    - สงเสริมการเรียนการสอนท่ีเหมาะสมสําหรับผู ท่ีเขาสูสังคมสูงวัย อาทิ อาชีพท่ี
เหมาะสมรองรับสังคมสูงวัย หลักสูตรการพัฒนาคุณภาพชีวิต และหลักสูตรการดูแลผูสูงวัย หลักสูตร 
BUDDY โดยเนนการมีสวนรวมในการพัฒนาชุมชน โรงเรียน และผูเรียน หลักสูตรการเรียนรูออนไลน เพ่ือ
สงเสริมประชาสัมพันธสินคาออนไลนระดับตําบล 
    - สงเสริมโอกาสการเขาถึงการศึกษาเพ่ือทักษะอาชีพและการมีงานทํา ในเขตพัฒนา
พิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต และเขตพ้ืนท่ีพิเศษ (พ้ืนท่ีสูง พ้ืนท่ีตามแนวตะเข็บ ชายแดน และพ้ืนท่ี
เกาะแกง ชายฝงทะเล ท้ังกลุมชนตางเชื้อชาติ ศาสนา และวัฒนธรรม กลุมชนชายขอบ และแรงงานตางดาว) 
    - พัฒนาครูให มี ทักษะ ความรู  และความชํานาญในการใช เทคโนโลยีดิจิ ทัล 
ปญญาประดิษฐ และภาษาอังกฤษ รวมท้ังการจัดการเรียนการสอนเพ่ือฝกทักษะการคิดวิเคราะหอยางเปน
ระบบและมีเหตุผลเปนข้ันตอน 
    -  พัฒนาครูอาชีวศึกษาท่ีมีความรูและความสามารถในทางปฏิบัติ (Hands – on 
Experience) เพ่ือใหมีทักษะและความเชี่ยวชาญทางวิชาการ โดยรวมมือกับสถาบันอุดมศึกษาชั้นนําของ
ประเทศจัดหลักสูตรการพัฒนาแบบเขมขนระยะเวลาอยางนอย 1 ป 
    - พัฒนาสมรรถนะและความรูความสามารถของบุคลากรกระทรวงศึกษาธิการ ใหมี
ความพรอมในการปฏิบัติงานรองรับความเปนรัฐบาลดิจิทัลอยางมีประสิทธิภาพ โดยจัดใหมีศูนยพัฒนา
สมรรถนะบุคลากรระดับจังหวัดท่ัวประเทศ 
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 2. การพัฒนาการศึกษาเพ่ือความม่ันคง 
  - พัฒนาคุณภาพการศึกษาในพ้ืนท่ีจังหวัดชายแดนภาคใต โดยนอมนํายุทธศาสตรพระราชทาน 
“เขาใจ เขาถึง พัฒนา” เปนหลักในการดําเนินการ 
  - เฝาระวังภัยทุกรูปแบบท่ีเกิดข้ึนกับผูเรียน ครู และสถานศึกษา โดยเฉพาะภัยจากยาเสพติด 
อาชญากรรมทางไซเบอร การคามนุษย 
  - ใหใชภาษาทองถ่ินรวมกับภาษาไทย เปนสื่อจัดการเรียนการสอนในพ้ืนท่ีท่ีใชภาษาอยาง
หลากหลาย เพ่ือวางรากฐานใหผูเรียนมีพัฒนาการดานการคิดวิเคราะห รวมท้ังมีทักษะการสื่อสารและใช
ภาษาท่ีสามในการตอยอดการเรียนรูไดอยางมีประสิทธิภาพ 
  - ปลูกฝงผูเรียนใหมีหลักคิดท่ีถูกตองดานคุณธรรม จริยธรรม และเปนผูมีความพอเพียง วินัย 
สุจริต จิตอาสา โดยใชกระบวนการลูกเสือ และยุวกาชาด 
 3. การสรางความสามารถในการแขงขัน 
  - สนับสนุนใหสถานศึกษาอาชีวศึกษาผลิตกําลังแรงงานท่ีมีคุณภาพ ตามความเปนเลิศของแต
ละสถานศึกษาและตามบริบทของพ้ืนท่ี รวมท้ังสอดคลองกับความตองการของประเทศท้ังในปจจุบันและ
อนาคต 
  - สนับสนุนใหสถานศึกษาอาชีวศึกษาบริหารจัดการอยางมีคุณภาพ และจัดการเรียนการสอน
ดวยเครื่องมือปฏิบัติท่ีทันสมัยและสอดคลองกับเทคโนโลยี โดยเนนใหผูเรียนมีทักษะการวิเคราะหขอมูล 
(Data Analysis) และทักษะการสื่อสารภาษาตางประเทศ 
 4. การสรางโอกาสและความเสมอภาคทางการศึกษา 
  - พัฒนาแพลตฟอรมดิจิทัลเพ่ือการเรียนรู และใชดิจิทัลเปนเครื่องมือการเรียนรู 
  - ศึกษาและปรับปรุงอัตราเงินอุดหนุนคาใชจายตอหัวในการจัดการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ให
สอดคลองกับสภาพเศรษฐกิจและบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญ 
  - ระดมสรรพกําลังเพ่ือสงเสริมสนับสนุนโรงเรียนนํารองพ้ืนท่ีนวัตกรรมการศึกษา เพ่ือลดความ
เหลื่อมล้ําทางการศึกษาใหสอดคลองพระราชบัญญัติพ้ืนท่ีนวัตกรรมการศึกษา พ.ศ. 2562 
 5. การจัดการศึกษาเพ่ือสรางเสริมคุณภาพชีวิตท่ีเปนมิตรกับส่ิงแวดลอม 
  - เสริมสรางการรับรู ความเขาใจ ความตระหนัก และสงเสริมคุณลักษณะและพฤติกรรมท่ีพึง
ประสงคดานส่ิงแวดลอม 
  - การพัฒนาส่ิงประดิษฐและนวัตกรรมท่ีเปนมิตรกับส่ิงแวดลอม ใหสามารถเปนอาชีพ และ
สรางรายได 
 6. การปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการ 
  - ปฏิรูปองคการเพ่ือลดความทับซอน เพ่ิมประสิทธิภาพและความเปนเอกภาพของหนวยงานท่ีมี
ภารกิจใกลเคียงกัน เชน ดานประชาสัมพันธ ดานตางประเทศ ดานเทคโนโลยี ดานกฎหมาย เปนตน 
  - ปรับปรุงกฎหมายและระเบียบท่ีเปนอุปสรรคและขอจํากัดในการดําเนินงาน โดยคํานึงถึง
ประโยชนของผูเรียนและประชาชน ตลอดจนกระทรวงศึกษาธิการโดยรวม 
  - สนับสนุนกิจกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
  - พัฒนาระบบฐานขอมูลดานการศึกษา (Big Data) 
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  - พัฒนาระบบการบริหารจัดการและพัฒนากําลังคนของกระทรวงศึกษาธิการ ใหสอดคลองกับ
การปฏิรูปองคการ 
  - ใหสถานศึกษาเปนนิติบุคคล เพ่ือใหสามารถบริหารจัดการศึกษาท่ีมีคุณภาพไดอยางอิสระและ
มีประสิทธิภาพ ภายใตกรอบแนวทางของกระทรวงศึกษาธิการ 
  - จัดตั้งหนวยงานวางแผนทางการเงิน (Financial Plan) ระดับจังหวัด เพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิต
บุคลากรของกระทรวงศึกษาธิการ 
  - สงเสริมโครงการ 1 ตําบล 1 โรงเรียนคุณภาพ โดยเนนปรับสภาพแวดลอมท้ังภายในและ
ภายนอกบริเวณโรงเรียนใหเอ้ือตอการเสริมสรางคุณธรรม จริยธรรม และจิตสาธารณะ 

 
 การขับเคล่ือนนโยบายและจุดเนนสูการปฏิบัติ 
  1. ใหสวนราชการ หนวยงานในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ นํานโยบายและจุดเนน เปนกรอบ
แนวทางมาใชในการวางแผนและจัดทํางบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564 โดยคํานึงถึง
มาตรการ 4 ขอ ตามท่ีรัฐมนตรีวาการกระทรวงศึกษาธิการ ไดใหแนวทางในการบริหารงบประมาณไว ดังนี ้
(1) งดดูงานตางประเทศ 1 ป ยกเวนกรณีท่ีมีความจําเปนและเปนประโยชนตอกระทรวงศึกษาธิการ (2) ลด
การจัดอบรมสัมมนาท่ีมีขนาดใหญและใชงบประมาณมาก (3) ยกเลิกการจัดงาน Event และ (4) ทบทวน
งบประมาณท่ีมีความซํ้าซอน 
  2. ใหมีคณะกรรมการติดตาม ประเมินผล และรายงานการขับเคล่ือนนโยบายและจุดเนนสูการ
ปฏิบัติระดับพ้ืนท่ี โดยใหผูตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการเปนประธาน สํานักงานศึกษาธิการภาคและ
สํานักตรวจราชการและติดตามประเมินผล สป. เปนฝายเลขานุการและผูชวยเลขานุการตามลําดับ โดยมี
บทบาทภารกิจในการตรวจราชการ ติดตาม ประเมินผลในระดับนโยบาย และจัดทํารายงานเสนอตอ
รัฐมนตรีวาการกระทรวงศึกษาธิการ และคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการจัดการศึกษา
ของกระทรวงศึกษาธิการ ทราบตามลําดับ 
  3. กรณีมีปญหาในเชิงพ้ืนท่ีหรือขอขัดของในการปฏิบัติงาน ใหศึกษา วิเคราะหขอมูลและ
ดําเนินการแกไขปญหาในระดับพ้ืนท่ีกอน โดยใชภาคีเครือขายในการแกไขขอขัดของ พรอมท้ังรายงานตอ
คณะกรรมการติดตามฯ ขางตน ปลดักระทรวงศึกษาธิการ และรัฐมนตรีวาการกระทรวงศึกษาธิการตามลาํดับ 
  อนึ่ง สําหรับภารกิจของสวนราชการหลักและหนวยงานท่ีปฏิบัติในลักษณะงานในเชิงหนาท่ี 
(Function) งานในเชิงยุทธศาสตร (Agenda) และงานในเชิงพ้ืนท่ี (Area) ซ่ึงไดดําเนินการอยูกอนเม่ือรัฐบาล
หรือกระทรวงศึกษาธิการมีนโยบายสําคัญเพ่ิมเติมในปงบประมาณ พ.ศ. 2564 นอกเหนือจากท่ีกําหนด หากมี 
ความสอดคลองกับหลักการนโยบายและจุดเนนขางตน ใหถือเปนหนาท่ีของสวนราชการหลักและหนวยงานท่ี
เก่ียวของตองเรงรัด กํากับ ติดตาม ตรวจสอบใหการดําเนินการเกิดผลสําเร็จและมีประสิทธิภาพอยางเปน
รูปธรรมดวยเชนกัน 
 
13. แผนพัฒนาจังหวัดมหาสารคาม พ.ศ. 2561 – 2565 
 จากการศึกษาแผนพัฒนาจังหวัดมหาสารคาม พ.ศ. 2561 - 2565  พบวา จังหวัด
มหาสารคามมีความมุงหมายที่จะพัฒนาการศึกษาภายในจังหวัด โดยพยายามจะยกระดับให
จังหวัดเปนศูนยกลางบริการทางการศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ โดยสงเสริมและพัฒนาการ
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จัดการศึกษาดวยการบูรณาการพัฒนาคุณภาพการเรียนรู การวิจัย และการสรางองคความรูทั้ง
ระบบ สงเสริมการบริการทางวิชาการวิชาชีพและทํานุบํารุงศาสนาศิลปวัฒนธรรมสูชุมชน และ
การพัฒนาเครือขายสถาบันการศึกษาเพ่ือนําไปสูการเปนศูนยกลางบริการทางการศึกษา ศาสนา 
และวัฒนธรรม ดังรายละเอียดตามวิสัยทัศน พันธกิจ เปาประสงครวม และประเด็นยุทธศาสตร 
ดังนี้ 
 วิสัยทัศนจังหวัดมหาสารคาม 
 “เปนแหลงผลิตสินคาเกษตรและอาหารคุณภาพศูนยกลางบริการทางการศึกษาและวัฒนธรรม  
ประชาชนมีคุณภาพชีวิตท่ีดี”  
 พันธกิจ 
 1. สงเสริมการเกษตรกรรมของจังหวัด และปรับปรุงโครงสรางพ้ืนฐานท่ีเอ้ือตอการผลิต 
 2. สงเสริมสนับสนุนใหประชาชนนอมนําปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใชในการดํารงชีวิต 
 3. สงเสริมอุตสาหกรรมอาหารและพลังงานทดแทนท่ีเชื่อมโยงกับฐานการผลิตของทองถ่ิน 
 4. เสริมสรางและพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน ท้ังดานสุขภาพกายและสุขภาพจิต มีความ
ปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน เปนสังคมเขมแข็งและไดรับบริการพ้ืนฐานอยางเทาเทียมและท่ัวถึง 
 เปาประสงครวม 
 เพ่ือใหบรรลุวิสัยทัศนท่ีกําหนดไว จึงมีการกําหนดเปาประสงคท่ีสําคัญไว  ดังนี้ 
 1. ภาคการเกษตรมีความเขมแข็งและสามารถสรางมูลคาเพ่ิมใหกับจังหวัด 
 2. การพัฒนาเศรษฐกิจของจังหวัดเติบโตอยางสมดุลและยั่งยืน 
 3. เปนศูนยกลางบริการทางการศึกษาและวัฒนธรรม 
 4. ประชาชนมีคุณภาพชีวิตท่ีดี 
 ประเด็นยุทธศาสตร 
 เพ่ือใหการพัฒนาจังหวัดเปนไปตามกรอบวิสัยทัศน และเปาประสงคท่ีกําหนดไว จึงไดกําหนด
ประเด็นยุทธศาสตรการพัฒนาของจังหวัดใน 4 ประเด็นยุทธศาสตร ดังนี้ 
 ประเด็นยุทธศาสตรท่ี 1 : ปรับโครงสรางการผลิตดานการเกษตรใหเอ้ือตอการผลิตสินคา
เกษตรและอาหารคุณภาพ 
 ประเด็นยุทธศาสตรท่ี 2 : สงเสริมการคา การลงทุน การทองเท่ียวเชิงสรางสรรค และ
วัฒนธรรม เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม 
 ประเด็นยุทธศาสตรท่ี 3 : สงเสริมและพัฒนาการจัดการศึกษาเพ่ือยกระดับสูการเปนศูนยกลาง
บริการทางการศึกษาและวัฒนธรรมของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
 ประเด็นยุทธศาสตรท่ี 4 : พัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน สูสังคมรูรักสามัคคี เทิดทูน
สถาบันของชาติ เอ้ืออาทรและสมานฉันท 

    
14. นโยบายสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ปงบประมาณ พ.ศ. 2564 
 สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ไดกําหนดนโยบายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 
2564-2565 โดยสอดคลองกับรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทยพุทธศักราช 2560 แผนแมบท
ภายใตยุทธศาสตรชาติ (พ.ศ. 2561-2580) แผนปฏิรูปประเทศดานการศึกษาโดยเฉพาะกิจกรรม
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ปฏิรูประเทศท่ีจะสงผลใหเกิดการเปลี่ยนแปลงตอประชาชนอยางมีนัยสําคัญ (Big Rock) ท่ีมี
ความสําคัญเรงดวน สามารถดําเนินการและวัดผลไดอยางมีรูปธรรมในชวงป พ.ศ. 2564-2565 ใน
สวนท่ีเก่ียวของกับสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ไดแก (1) การสรางโอกาสและความ
เสมอภาคทางการศึกษาต้ังแตระดับปฐมวัย (2) การพัฒนาการจัดการเรียนการสอนสูการเรียนรูฐานะ
สมรรถนะ เพ่ือตอบสนองการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษท่ี 21 และ (3)  การปฏิรูปกลไกและระบบการ
ผลิตและพัฒนาครู และบุคลากรทางการศึกษาใหมีคุณภาพมาตรฐาน รวมท้ังนโยบายและจุดเนนของ
กระทรวงศึกษาธิการ ดังนั้น เพ่ือใหการดําเนินการเกิดผลสัมฤทธิ์ จึงกําหนดนโยบายสํานักงาน
คณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ปงบประมาณ พ.ศ. 2564 – 2565 ดังนี ้
 1. ดานความปลอดภัย 
  พัฒนาระบบและกลไกในการดูแลความปลอดภัยใหกับผูเรียน ครู และบุคลากรทางการ
ศึกษาและสถานศึกษา จากภัยพิบัติและภัยคุกคามทุกรูปแบบ รวมถึงการจัดสภาพแวดลอมท่ีเอ้ือตอ
การมีสุขภาวะท่ีดีสามารถปรับตัวตอโรคอุบัติใหมและโรคอุบัติซํ้า 
 2. ดานโอกาส 
  2.1 สนับสนุน ใหเด็กปฐมวัยไดเขาเรียนทุกคน มีพัฒนาการท่ีดี ท้ังทางรางกาย จิตใจ วินัย 
อารมณ สังคม และสติปญญา ใหสมกับวัย 
  2.2 ดําเนินการ ใหเด็กและเยาวชนไดรับการศึกษาจนจบการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน อยางมี
คุณภาพตามมาตรฐาน วางรากฐานการศึกษาเพ่ืออาชีพ สามารถวิเคราะหตนเองเพ่ือการศึกษาตอ 
และประกอบอาชีพตรงตามศักยภาพและความถนัดของตนเอง รวมท้ังสงเสริมและพัฒนาผูเรียนท่ีมี
ความสามารถพิเศษสูความเปนเลิศ เพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถในการแขงขันของประเทศ 
  2.3 พัฒนาระบบดูแลชวยเหลือเด็กและเยาวชนท่ีอยูในการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน เพ่ือปองกัน
ไมใหออกจากระบบการศึกษา รวมท้ังชวยเหลือเด็กตกหลนและเด็กออกกลางคันใหไดรับการศึกษา
ข้ันพ้ืนฐานอยางเทาเทียมกัน 
  2.4 สงเสริมใหเด็กพิการและผูดอยโอกาส ใหไดรับโอกาสทางการศึกษาท่ีมีคุณภาพมีทักษะ
ในการดําเนินชีวิต มีพ้ืนฐานในการประกอบอาชีพ พ่ึงตนเองไดอยางมีศักดิ์ศรีความเปนมนุษยตาม
หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
 3. ดานคุณภาพ 
  3.1 สงเสริมการจัดการศึกษาใหผูเรียนมีความรู มีทักษะการเรียนรูและทักษะท่ีจําเปนของ
โลกในศตวรรษท่ี 21 อยางครบถวน เปนคนดี มีวินัย มีความรักในสถาบันหลักของชาติ ยึดม่ันการ
ปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข มีทัศนคติท่ีถูกตองตอบานเมือง 
  3.2 พัฒนาผู เรียนใหมีสมรรถนะและทักษะดานการอาน คณิตศาสตร การคิดข้ันสูง 
นวัตกรรมวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีดิจิทัล และภาษาตางประเทศ เพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถในการ
แขงขัน และการเลือกศึกษาตอเพ่ือการมีงานทํา 
  3.3 ปรับหลักสูตรเปนหลักสูตรฐานสมรรถนะ ท่ีเนนการพัฒนาสมรรถนะหลักท่ีจําเปนใน
แตละระดับ จัดกระบวนการเรียนรูแบบลงมือปฏิบัติจริง รวมท้ังสงเสริมการจัดการเรียนรูท่ีสราง
สมดุลทุกดานสงเสริมการจัดการศึกษาเพ่ือพัฒนาพหุปญญา พัฒนาระบบการวัดและประเมินผล
ผูเรียนทุกระดับ 
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  3.4 พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา ใหเปนครูยุคใหม มีศักยภาพในการจัดการเรียน
การสอนตามหลักสูตรฐานสมรรถนะ มีทักษะในการปฏิบัติหนาท่ีไดดี มีความรูความสามารถในการใช
เทคโนโลยีดิจิทัล มีการพัฒนาตนเองทางวิชาชีพอยางตอเนื่อง รวมท้ังมีจิตวิญญาณความเปนครู 
 4. ดานประสิทธิภาพ 
  4.1 พัฒนาระบบบริหารจัดการโดยใชพ้ืนท่ีเปนฐาน มีนวัตกรรมเปนกลไกหลักในการ
ขับเคลื่อนบนฐานขอมูลสารสนเทศท่ีถูกตอง ทันสมัย และการมีสวนรวมของทุกภาคสวน 
  4.2 พัฒนาโรงเรียนมัธยมดีมุมเมือง โรงเรียนคุณภาพของชุมชน โรงเรียนขนาดเล็กและ
โรงเรียนท่ีสามารถดํารงอยูไดอยางมีคุณภาพ (Stand Alone) ใหมีคุณภาพอยางยั่งยืน สอดคลองกับ
บริบทของพ้ืนท่ี 
  4.3 บริหารจัดการโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา ท่ีมีจํานวนนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาป
ท่ี 1-3 นอยกวา 20 คน ใหไดรับการศึกษาอยางมีคุณภาพ สอดคลองกับนโยบายโรงเรียนคุณภาพของ
ชุมชน 
  4.4 สงเสริมการจัดการศึกษาท่ีมีคุณภาพในสถานศึกษาท่ีมีวัตถุประสงคเฉพาะ และ
สถานศึกษาท่ีตั้งในพ้ืนท่ีลักษณะพิเศษ 
  4.5 สนับสนุนพ้ืนท่ีนวัตกรรมการศึกษาใหเปนตนแบบการพัฒนานวัตกรรมการศึกษาและ
การเพ่ิมความคลองตัวในการบริหารและการจัดการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
  4.6 เพ่ิมประสิทธิภาพการนิเทศ ติดตามและประเมินผลการศึกษาชั้นพ้ืนฐาน  
มาตรฐานการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
 มาตรฐานการศึกษาข้ันพ้ืนฐานเพ่ือการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา ฉบับลงวันท่ี 6 
สิงหาคม พ.ศ. 2561 แบงเปน 3 มาตรฐาน ดังนี้ 
 มาตรฐานท่ี 1  คุณภาพของผูเรียน 
  1.1 ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผูเรียน 
   1) ความสามารถในการอาน เขียน การสื่อสาร และการคิดคํานวณ 
   2) ความสามารถในการคิดวิเคราะห คิดอยางมีวิจารณญาณ อภิปราย แลกเปลี่ยนความ
คิดเห็นและแกปญหา 
   3) มีความสามารถในการสรางนวัตกรรม 
   4) ความสามารถในการใชเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร                        
   5) มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา 
   6) มีความรู ทักษะพ้ืนฐาน และเจตคติท่ีดีตองานอาชีพ 
  1.2 คุณลักษณะท่ีพึงประสงคของผูเรียน 
   1) การมีคุณลักษณะและคานิยมท่ีดีตามท่ีสถานศึกษากําหนด  
   2) ความภูมิใจในทองถ่ินและความเปนไทย 
   3) การยอมรับท่ีจะอยูรวมกันบนความแตกตางและหลากหลาย 
   4) สุขภาวะทางรางกาย และจิตสังคม 
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 มาตรฐานท่ี  2  กระบวนการบริหารและการจัดการ 
  2.1 การมีเปาหมาย วิสัยทัศน และพันธกิจท่ีสถานศึกษากําหนดชัดเจน 
  2.2 มีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษา 
  2.3 ดําเนินงานพัฒนาวิชาการท่ีเนนคุณภาพของผูเรียนรอบดานตามหลักสูตรสถานศึกษา 
และทุกกลุมเปาหมาย 
  2.4 พัฒนาครูและบุคลากรใหมีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ 
  2.5 จัดสภาพแวดลอมทางกายภาพและสังคมท่ีเอ้ือตอการจัดการเรียนรูอยางมีคุณภาพ 
  2.6 จัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือสนับสนุนการบริหารจัดการและการจัดการเรียนรู 
       มาตรฐานท่ี  3  กระบวนการจัดการเรียนการสอนท่ีเนนผูเรียนเปนสําคัญ 

 3.1 จัดการเรียนรูผานกระบวนการคิดและปฏิบัติจริงและสามารถนําไปประยุกตใชในชีวิตได 
 3.2 ใชสื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศ และแหลงเรียนรูท่ีเอ้ือตอการเรียนรู 
 3.3 มีการบริหารจัดการชั้นเรียนเชิงบวก 
 3.4 ตรวจสอบและประเมินผูเรียนอยางเปนระบบ และนําผลมาพัฒนาผูเรียน 
 3.5 มีการแลกเปลี่ยนเรียนรูและใหขอมูลสะทอนกลับเพ่ือพัฒนาและปรับปรุงการจัดการ

เรียนรู 
มาตรฐานสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา พ.ศ. 2560  (มี 3 มาตรฐาน 14 ตัวบงช้ี) 
 มาตรฐานสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา พ.ศ. 2560 ประกาศ ณ วันท่ี 14 ธันวาคม พ.ศ. 2560 
มี 3 มาตรฐาน 14 ตัวบงชี้ ดังนี้ 
 มาตรฐานท่ี  1 การบริหารจัดการองคกรสูความเปนเลิศ 
  ตัวบงชี้ท่ี  1 การบริหารจัดการท่ีดี 
  ตัวบงชี้ท่ี  2 การพัฒนาองคกรสูองคการสูการเรียนรู 
  ตัวบงข้ีท่ี  3 การกระจายอํานาจและการสงเสริมการบริหารจัดการอยางมีสวนรวม 
 มาตรฐานท่ี  2 การบริหารและการจัดการศึกษาท่ีมีประสิทธิภาพ 
  ตัวบงชี้ท่ี  1  การบริหารงานดานวิชาการ 
  ตัวบงชี้ท่ี  2  การบริหารงานดานงบประมาณ 
  ตัวบงชี้ท่ี  3  การบริหารงานดานการบริหารงานบุคคล 
  ตัวบงชี้ท่ี  4  การบริหารงานดานการบริหารท่ัวไป 
  ตัวบงชี้ ท่ี   5  การติดตาม ตรวจสอบ  ประเมินผล และนิ เทศการจัดการศึกษาท่ีมี
ประสิทธิภาพ 
 มาตรฐานท่ี  3 สัมฤทธิผลการบริหารและการจัดการศึกษา 
  ตัวบงชี้ท่ี   1  สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามีผลงานท่ีแสดงความสําเร็จและเปนแบบอยางได
  ตัวบงชี้ท่ี  2  สถานศึกษามีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาปฐมวัยและการศึกษาข้ัน
พ้ืนฐานเพ่ือการประกันคุณภาพการศึกษา 
  ตัวบงชี้ท่ี  3  ผูเรียนระดับปฐมวัยและระดับการศึกษาข้ันพ้ืนฐานมีคุณภาพตามหลักสูตร 
  ตัวบงชี้ท่ี  4  ประชากรวัยเรียนไดรับสิทธิและโอกาสทางการศึกษาข้ันพ้ืนฐานเทาเทียมกัน
ศึกษาตอในระดับท่ีสูงข้ึน หรือมีความรูทักษะพ้ืนฐานในการประกอบอาชีพ 
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  ตัวบงชี้ท่ี 5  ขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พนักงานราชการลูกจางในสํานักงาน
เขตพ้ืนท่ีการศึกษาและสถานศึกษามีผลงานเชิงประจักษตามเกณฑ ไดรับการยกยองเชิดชูเกียรติ 
  ตัวบงชี้ท่ี 6   ผูรับบริการและผูมีสวนไดสวนเสีย มีความพึงพอใจในการบริหารและการจัด
การศึกษา รวมท้ังการใหบริการ 

15. ทิศทางการพัฒนาการศึกษาข้ันพ้ืนฐานของสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 26 
ปงบประมาณ 2564 

วิสัยทัศน (Vision) 
 

  “เปนองคกรคุณภาพ สืบสานศาสตรพระราชา จัดการศึกษาสูความเปนเลิศ” 

   (Quality Organization to Excellent Education by the King's Philosophy) 

พันธกิจ (Mission) 

 1. สงเสริมการจัดการศึกษาใหผูเรียนมีความรู  มีทักษะการเรียนรูและทักษะท่ีจําเปนในศตวรรษท่ี 

21 มีความรักในสถาบนัหลักของชาติ ยึดม่ันการปกครองในระบบประชาธปิไตยอันมีพระมหากษัตริย

ทรงเปนประมุข มีทัศนคติท่ีถูกตองตอบานเมือง 

  2. สรางโอกาส ความเสมอภาค ลดความเหลื่อมล้ํา ใหผูเรียนไดรับบริการทางการศึกษา 

อยางท่ัวถึงเทาเทียม และพัฒนาทักษะดานอาชีพ ตามความถนัดและมีศักยภาพท่ีจะพ่ึงพาตนเองได 

  3. พัฒนาระบบและกลไกในการดูแลความปลอดภัยใหกับผูเรียน ครูและบุคลากรทางการ

ศึกษาและสถานศึกษา  

  4. พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาใหเปนบุคคลแหงการเรียนรูสูมืออาชีพ 

  5. สงเสริมการจัดการศึกษาตามหลักศาสตรพระราชาเพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิตท่ีเปนมิตรกับ

สิ่งแวดลอมสูการพัฒนาท่ียั่งยืน (SDGs) 

  6. พัฒนาระบบบริหารจัดการโดยใชพ้ืนท่ีเปนฐาน มีนวัตกรรมเทคโนโลยีดิจิทัลเปนกลไกหลัก 

ในการขับเคลื่อนบนฐานขอมูลสารสนเทศท่ีถูกตอง ทันสมัยและการมีสวนรวมของทุกภาคสวน 

เปาประสงค (Goal) 

 1. ผูเรียนมีความรู มีทักษะการเรียนรูและทักษะที่จําเปนในศตวรรษที่ 21 มีความรักใน

สถาบันหลักของชาติ ยึดมั่นการปกครองในระบบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปน

ประมุข มีทัศนคติท่ีถูกตองตอบานเมือง 

  2. ผูเรียนไดรับโอกาส ความเสมอภาค ลดความเหลื่อมล้ํา และไดรับบริการทางการศึกษาอยาง 

ท่ัวถึง เทาเทียมและไดรับการพัฒนาทักษะดานอาชีพ ตามความถนัดและมีศักยภาพท่ีจะพ่ึงพาตนเอง

ได 
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  3. ผูเรียน ครูและบุคลากรทางการศึกษาและสถานศึกษา มีความปลอดภัยจากภัยพิบัติและภัย

คุกคามทุกรูปแบบ 

  4. ครูและบุคลากรทางการศึกษาไดรับการพัฒนาใหเปนบุคคลแหงการเรียนรูสูมืออาชีพ 

  5. สถานศึกษาจัดการศึกษาตามหลักศาสตรพระราชาเพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิตท่ีเปนมิตรกับ

สิ่งแวดลอมสูการพัฒนาท่ียั่งยืน (SDGs) 

  6. สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา และสถานศึกษามีการพัฒนาระบบบริหารจัดการโดยใชพ้ืนท่ี

เปนฐาน มีนวัตกรรมเทคโนโลยีดิจิทัลเปนกลไกหลักในการขับเคลื่อนบนฐานขอมูลสารสนเทศท่ี

ถูกตอง ทันสมัยและการมีสวนรวมของทุกภาคสวน 

คานิยม (Value) : S4 

   สรางคุณภาพท่ีดี (Standard Based)   

   มีธรรมาภิบาล (Stable good governance)  

   บริการดวยใจ (Service Mind)  

   นําสมัยดวยนวัตกรรม (Smart Innovation) 

จุดเนนการพัฒนาคุณภาพการศึกษา (Development Focus) 

 1. ดานคุณภาพ 

  1.1 ผูเรียนมีความรักในสถาบันหลักของชาติ ยึดมั่นการปกครองในระบบประชาธิปไตย

อันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข มีทัศนคติท่ีถูกตองตอบานเมือง 

 1.2 ผูเรียนมีความรู มีทักษะการเรียนรู และทักษะท่ีจําเปนในศตวรรษท่ี 21 (3Rs8Cs) 

  1.3 ผูเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเพ่ิมข้ึน 

  1.4 ครจูัดการเรียนรูท่ีเหมาะสมกับศตวรรษท่ี 21 

  1.5 ครูและบุคลากรทางการศึกษาเปนมืออาชีพ 

  1.6 สถานศึกษามีระบบประกันคุณภาพภายในท่ีเขมแข็งและมีคุณภาพ 

  1.7 สถานศึกษาบริหารจัดการศึกษาตามหลักศาสตรพระราชาและหลักธรรมาภิบาล สูการเปน  

1 โรงเรียน 1 นวัตกรรม 1 อาชพี   

  1.8 สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามีมาตรฐานการปฏิบัติงานท่ีมีประสิทธิภาพ 

  1.9 สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาบริหารจัดการ ดวยหลักธรรมาภิบาล 

 2. ดานโอกาส 

  2.1 ผูเรียนไดรับโอกาสการบริการทางการศึกษาอยางท่ัวถึงและเทาเทียม 

  2.2 ผูเรียนไดรับโอกาสในการพัฒนาทักษะทางดานอาชีพ ตามความถนัดและศักยภาพท่ีจะ 

พ่ึงพาตนเองได 
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 3. ดานความปลอดภัย 

    3.1 สถานศึกษามีระบบและกลไกในการดูแลความปลอดภัยใหกับผูเรียน ครูและบุคลากรทาง 
การศึกษา 
  3.2 สถานศึกษามีการจัดบรรยากาศสภาพแวดลอมท่ีเอ้ือตอการเรียนรูและการมีสุขภาวะท่ีดี 

 4. ดานอาชีพ  

  4.1 ผูเรียนมีทักษะพ้ืนฐานอาชีพเพ่ือการมีงานทํา และรายได 

  4.2 ครูและบุคลากรทางการศึกษา มีนวัตกรรมทางการบริหารจัดการ การจัดการเรียนรูการ

สงเสริมอาชีพ และการพัฒนาคุณภาพชีวิตท่ีเปนมิตรกับสิ่งแวดลอม  

  4.3 สถานศึกษามีหลักสูตรอาชีพเพ่ือการมีงานทํา 
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ผลการวิเคราะหองคกร (SWOT Analysis) 
 คณะทํางาน  จัดทํารางฯ ไดดําเนินการวิเคราะหองคกรเพ่ือใชประกอบในการจัดทําแผนปฏิบัติ
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) 
S1. เปนเขตท่ีมีพ้ืนท่ีบริหารจัดการจังหวัดเดียว 
S2. มีโครงสรางบริหารงานภายในสํานักงานชัดเจน 
S3.สภาพแวดลอมภายในสํานักงานมีความเหมาะสม 

 
W1. ระบบสาธารณูปโภค หองน้ํา หองสวมยังตอง
ไดรับการปรับปรุงใหเพียงพอกับความตองการ 
W2. สถานท่ีจอดรถผูมาติดตอราชการคับแคบ ไม
เปนระเบียบ 

2. กลยุทธ (Strategy) 
S4. กําหนดนโยบาย และกลยุทธท่ีชัดเจนสอดคลอง
กับนโยบายตนสังกัด 
S5. บริหารจัดการศึกษาแบบมีสวนรวม 
 

 
W3. มีผลการปฏิบัติงานบางรายการท่ีไมบรรลุตาม
เปาหมาย 
W4. มีบางโครงการท่ีไมไดรับจัดสรรงบประมาณ 
แตตองรายงานผลการดําเนินงาน 
W5. ภาระงานมอบหมายงานบางประเด็นไม
ชัดเจน มีการทับซอนกัน 

3.  บุคลากร ทีมงาน (Staff) 
S6.บุคลากรมีความเปนเอกภาพ  
S7.บุคลากรในสํานักงานเขตมีศักยภาพและความ
รับผิดชอบในการปฏิบัติหนาท่ี 
S8. บุคลากรมีความรวมมือในการทํางานเปนทีม 

 
W6.จํานวนบุคลากรไมเพียงพอ บางกลุมงานขาด
บุคลากรท่ีมีความเชี่ยวชาญ 
W7.บุคลากรขาดแรงจูงใจและขวัญกําลังใจในการ
ทํางาน 

4. รูปแบบการบริหารของผูบริหาร (Style) 
S9. มีการกระจายอํานาจการบริหารจัดการ 
S10. มีการรับฟงความคิดเห็นจากทุกภาคสวน 

 
W8. การพัฒนาคุณภาพยังไมครอบคลุมภารกิจ
ตามกรอบภาระงาน 

5.ระบบ (System) 
S11. มีการบริหารจัดการดวยระบบ ICT 
S12. มีระบบการคัดกรองและพัฒนา ระบบการดูแล
ชวยเหลือนักเรียนท่ีมีประสิทธิภาพ 

 
W9. ขอมูล สารสนเทศยังไมสมบูรณ และไมเปน
ปจจุบัน 
W10. ระบบเครือขายอินเตอรเน็ตไมเสถียร 
W11. คอมพิวเตอรและอุปกรณ ด าน  ICT ไม
เพียงพอและลาสมัย 

6.คานิยม (Shared Value) 
S13. บุคลากรมีคานิยมและวัฒนธรรมคุณภาพในการ
ปฏิบัติงาน  
 

 
- 
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จุดแข็ง (Strengths) จุดออน (Weaknesses) 
7.ความชํานาญ ทักษะ (Skill) 
S14. บุคลากรมีประสบการณในการปฏิบัติงาน 
S15. บุคลากรมีความคิดริเริ่มสรางสรรค 

 
W12. บุคลากรบางคนมีทักษะดานภาษาและ
ทักษะดาน ICT ในระดับท่ีตองปรับปรุงพัฒนา 

 

 2. ผลการวิเคราะหปจจัยภายนอกองคกร ตามแนวคิด PESTLE Analysis ของ Francis J. 
Aguilar 

โอกาส (Opportunities) ขอจํากัด (Threats) 
1. นโยบาย การเมือง (Politics) 
O1. มีนโยบายทวิศึกษา เสรางทางเลือกในการ
เรียนตอและการประกอบอาชีพ 
O2. มีนโยบายสนับสนุนความเสมอภาค และให
โอกาส ในการศึกษา อยางท่ัวถึง 
O3. มีนโยบายสงเสริมการพัฒนาคุณภาพ
ผูเรียนใหมี สมรรถนะในศตวรรษท่ี 21 สูไทย
แลนด 4.0 
O4. มีนโยบายสงเสริมทักษะความคิดชั้นสูง 
การคิดเชิงคํานวณ (Coding) แกผูเรียน 

 
T1.นโยบายบางประเด็นมีการเปลี่ยนแปลงบอยทําใหขาด
ความตอเนื่องในทางปฏิบัติ 
 

2. เศรษฐกิจ (Economy ) 
O5. ชุมชนในพ้ืนท่ีจังหวัด มีการประกอบอาชีพ
ท่ีหลากหลาย 
 

 
T2. ผูปกครองสวนมากมีรายไดต่ํา สงผลกระทบตอการให
การสนับสนุนทางการศึกษา 
T3 . ผู ป กครองบ างคน เดินทางไปประกอบอาชี พ
ตางจังหวัด ผูเรียนไมไดรับการดูแล เอาใจใสดวยตนเอง 

3.สังคม (Social) 
O6. มีสถาบันอุดมศึกษาในพ้ืนท่ีใหสนับสนุน
การดําเนินงานทางการศึกษา 
O7. มีแหลงเรียนรู  ภู มิปญญาทองถ่ินเปน
เครือขายในการสนับสนุนการจัดการศึกษาใน
พ้ืนท่ี 
O8. มีการสงเสริมใหรวมกลุมเปนชุมชนแหง
การเรียนรูท างวิชาชีพ  (PLC) ของครูและ
บุคลากรทางการศึกษา 

 
T4.ผูปกครอง มีคานิยมสงบุตรหลาน เขาไปศึกษาตอ
โรงเรียนขนาดใหญในตัวอําเภอ จังหวัด และตางจังหวัด 
 

4.เทคโนโลยี (Technology) 
O9.มีสื่อ เทคโนโลยี นวัตกรรม และเครื่องมือ 
ตอการพัฒนาคุณภาพท่ีหลากหลาย 
O10.มีศูนยสื่อดิจิตอลทางการศึกษาและการ

 
T5.บุคลากรบางคนขาดทักษะการใช เครื่องมือ สื่ อ 
เทคโนโลยี และนวัตกรรม 
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โอกาส (Opportunities) ขอจํากัด (Threats) 
เรียนรู 
5.วัฒนธรรม ศาสนา ความเช่ือ (Legal)  
O1 1 . ป ร ะ ช า ช น ใน พ้ื น ท่ี มี ค ว า ม เชื่ อ 
ขน บธรรม เนี ยม  ป ระ เพ ณี วัฒ นธรรม  ท่ี
เหมือนกัน 

- 

6.ส่ิงแวดลอม (Environment) 
O12.มีเครือขายรณรงคแกไข ปองกัน ยาเสพ
ติดและอบายมุข 
O13. มีการจัดหลักสูตรสรางความรู ความ
เขาใจ  เพศวิถีศึกษาในสถานศึกษา  

 
T6.ผูเรียนและบุคลากรบางคนมีจิตสํานึกในการอนุรักษ
และพัฒนาสิ่งแวดลอมอยูในระดับท่ีตองปรับปรุงแกไข 
T7.ชุมชนบางแหงมีความเสี่ยงตอปญหาสิ่งเสพติดและภัย
จากความรุนแรง การคุกคามในชีวิตและทรัพยสิน การคา
มนุษย อาชญากรรมไซเบอร ภัยคุกคามรูปแบบใหม  
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              ส่วนที่ 3   

รายละเอียดงบประมาณและโครงการ 
 
  ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน ได้มีกำรประชุมผู้อ ำนวยกำรกลุ่มนโยบำยและแผน
ของส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ โดยแจ้งเรื่องกำรจัดสรรงบประมำณส ำหรับส ำนักงำนเขตพ้ืนที่
กำรศึกษำ ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2564 ครำวๆ จะจัดสรรให้ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ ไม่เกิน 5 
ล้ำนบำท และหำกมีงบประมำณเหลือก็จะจัดสรรให้เพ่ิมเติมทีหลัง  
  ดังนั้น กลุ่มนโยบำยและแผน ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต 26 จึงได้แจ้งกลุ่ม
ต่ำงๆ ภำยในส ำนักงำน จัดท ำโครงกำรรองรับกำรใช้จ่ำยงบประมำณ ประจ ำปี พ.ศ. 2564 และมีกำร
ประชุมคณะกรรมกำรพิจำรณำแผนกำรใช้จ่ำยงบประมำณและกรอบวงเงินงบประมำณ ประจ ำปี
งบประมำณ พ.ศ. 2564 ของส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต 26 ครั้งที่ 1/2563 ในวันที่ 
30 พฤศจิกำยน 2563 ดังนี้ 
  1. งบบริหำรส ำนักงำน (งบประจ ำ)     จ ำนวน 3,486,000 บำท 
  2. งบด ำเนินงำนโครงกำร/กิจกรรม     จ ำนวน 1,514,000 บำท 
    งบด ำเนินงำนโครงกำรให้ใช้งบจำก สพฐ. จำกส ำนักต่ำงๆ (เงินตำมท่อ)  
1. งบบริหารส านักงาน (งบประจ า) จ ำนวน  5,000,000 บำท 
  สพฐ. แจ้งจัดสรรงบประมำณประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2564 ให้ส ำนักงำนเขตพื้นท่ี
กำรศึกษำมัธยมศึกษำ ครั ้งที ่ 1 งบด ำเนินงำน เพื่อเป็นค่ำใช้จ่ำยในกำรบริหำรส ำนักงำน ค่ำ
สำธำรณูปโภคฯ เขตพ้ืนที่กำรศึกษำละ 2,000,000 บำท จำก 2 ผลผลิต 2 กิจกรรม  
  ในกำรนี้ ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต 26 ได้แต่งตั้งคณะกรรมกำรพิจำรณำ
แผนกำรใช้จ่ำยงบประมำณและกรอบวงเงินงบประมำณ ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2563 ตำม
ค ำสั่งที่ 324/2563 ลงวันที่ 11 พฤศจิกำยน 2563 ประชุมเมื่อวันที่ 18 พฤศจิกำยน 2563 ตั้งแต่
เวลำ 13.30 น. เป็นต้นไป ณ ห้องประชุมพระเทพสิทธำจำรย์ ส ำนักงำนเขตพื้นที ่กำรศึกษำ
มัธยมศึกษำ เขต 26 ที่ประชุมมีมติวำงแผนกำรใช้จ่ำยงบประมำณ ตลอดทั้งปีงบประมำณ พ.ศ. 
2564 ส ำหรับบริหำรส ำนักงำน ตั้งงบประมำณไว้ จ ำนวน 5,000,000  บำท ดังนี้ 
 

รำยละเอียดงบบริหำรส ำนักงำน จ ำนวน 5,000,000  บำท  
ที ่ รายการ จ านวนเงิน (บาท) 
ก ค่ำตอบแทนใช้สอยและวัสดุ   
1 ค่ำตอบแทนปฏิบัติงำนนอกเวลำรำชกำร 40,000 
2 ค่ำเบี้ยประชุมคณะกรรมกำร ก.ต.ป.น. 60,000 
3 ค่ำเบี้ยเลี้ยง พำหนะและค่ำท่ีพัก 400,000 
4 ค่ำใช้จ่ำยในกำรประชุมคณะท ำงำน 40,000 
5 ค่ำซ่อมแซมยำนพำหนะและขนส่ง 120,000 



ต่อ   

ท่ี รายการ จํานวนเงิน (บาท) 

6 คาซอมแซมครุภัณฑ/คาบํารุงรักษาเครื่องปรับอากาศ 100,000 

7 คาซอมแซมสิ่งกอสราง/ปรับปรุงภูมิทัศน 90,000 

8 คาวัสดุสํานักงาน 300,000 

9 คาวัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น 100,000 

10 คาจางท่ัวไป 50,000 

  รวม (1-10) 1,300,000 

  คาจางลูกจาง 13 อัตรา (ป 63 เหลือ 13 อัตรา)   

11 ลูกจาง(ป.ตรี) 2 อัตรา จาง 12 เดือน  

  จางอัตราละ 15,000 บาท/เดือน   

  ประกันสังคม 750 บาท/เดือน 378,000 

12 แมบานทําความสะอาด 2 อัตรา  

  
จาง 12 เดือน จางอัตราละ 9,000 บาท/เดือน 
ประกันสังคม 450 บาท/เดือน                226,800 

13 จางภารโรง(จางเหมา) 1 อัตรา จาง 11 เดือน  
จางอัตราละ 9,000 บาท/เดือน (จางเหมาบริการตั้งแต 2 พฤศจิกายน 
2563 – 30 กันยายน 2564) 99,000 

14 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 

ข คาสาธารณูปโภค   

1 คาไฟฟา 450,000 

2 คาน้ําประปา 30,000 

3 คาโทรศัพท 40,000 

4 คาเชาโดเมนเนมและพ้ืนท่ีสําหรับwebpageและสัญญาณอินเตอรเน็ต 15,000 

5 คาไปรษณียโทรเลข 40,000 

  รวมคาสาธารณูปโภค (1-5) 575,000 

  รวมท้ังสิ้น (ก-ข) 3,486,000 

ค 
-จัดสรรใหโครงการตางๆเพ่ือพัฒนาคุณภาพการศึกษาและเพ่ิม
ประสิทธิภาพในการบริหารสํานักงานเขตพ้ืนท่ี             1,514,000 

  รวมงบประมาณท้ังสิ้น (ก+ข+ค) 5,000,000 
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2. งบด าเนินงานโครงการ/กิจกรรม  
 จำกกำรพิจำรณำประชุมคณะกรรมกำรพิจำรณำโครงกำรและวงเงินงบประมำณเพ่ือบรรจุ/ใช้ในกำร
จัดท ำแผนปฏิบัติกำร ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2564 ของส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ 
เขต 26 ครั้งที่ 1/2563 ในวันที่ 30 พฤศจิกำยน 2563 ตั้งงบประมำณไว้ จ ำนวน 1,514,000 บำท 
จ ำแนกได้ ดังนี้ 
 

นโยบาย จ านวนโครงการ งบประมาณ (บาท) 
ด้านความปลอดภัย   
1.ด้ำนกำรจัดกำรศึกษำเพื่อควำมม่ันคง
ของมนุษย์และของชำติ 

6 30,000 

ด้านโอกาส   
2.ด้ำนกำรจัดกำรศึกษำเพื่อเพ่ิม
ควำมสำมำรถในกำรแข่งขันของ
ประเทศ 

4 20,000 

4.ด้ำนกำรสร้ำงโอกำสในกำรเข้ำถึง
บริกำรกำรศึกษำที่มีคุณภำพ มี
มำตรฐำน และลดควำมเหลื่อมล้ ำ
ทำงกำรศึกษำ 

5 40,000 

5.ด้ำนกำรจัดกำรศึกษำเพื่อพัฒนำ
คุณภำพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 

2 30,000 

 ด้านคุณภาพ   
3.ด้ำนกำรพัฒนำและเสริมสร้ำง
ศักยภำพทรัพยำกรมนุษย์ 

27 834,000 

 ด้านประสิทธิภาพ   
6.ด้ำนกำรปรับสมดุลและพัฒนำระบบ
บริหำรจัดกำรศึกษำ 

14 
 

560,000 

รวม 58 1,514,000 
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รายละเอียดโครงการที่บรรจุในแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564 (มีงบประมาณ) 
ที ่ ชื่อโครงการ งบ 

ประมาณ 
กลุ่ม

รับผิดชอบ 
 ด้านความปลอดภัย   

  
นโยบายที่ 1 ด้ำนกำรจัดกำรศึกษำเพ่ือควำมมั่นคงของมนุษย์และ
ของชำติ   

 

1 ส่งเสริมสภำนักเรียนและประชำธิปไตยในโรงเรียน ประจ ำปี
กำรศึกษำ 2564 

30,000 ส่งเสริมฯ 
ไพลิน 

  รวม 30,000  

 ด้านโอกาส   

  
นโยบายที่ 2 ด้ำนกำรจัดกำรศึกษำเพ่ือเพ่ิมควำมสำมำรถในกำร
แข่งขันของประเทศ   

 

1 กำรยกระดับผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียนคณิตศำสตร์ สู่กำรพัฒนำ
คุณภำพผู้เรียน 

10,000 ศน.เอมอร 

2 พัฒนำคุณภำพผู้เรียนทำงกำรคิดค ำนวณ โดย ชุดกิจกรรมกำรคิด
เลขเร็วแบบอินเดีย ระดับชั้นมัธยมศึกษำตอนต้น 

10,000 นิเทศฯ 
ศน.อรชุมำ   

 รวม 20,000  

  
นโยบายที่ 4 ด้ำนกำรสร้ำงโอกำสในกำรเข้ำถึงบริกำรกำรศึกษำที่มี
คุณภำพ มีมำตรฐำน และลดควำมเหลื่อมล้ ำทำงกำรศึกษำ 

  

1 กำรรับนักเรียนประจ ำปีกำรศึกษำ 2563 10,000 ส่งเสริมฯ 
ธิดำรัตน์ 

2 ส่งเสริมและกระจำยโอกำสให้นักเรียนได้รับทุนกำรศึกษำ ปี 2564 10,000 ส่งเสริมฯ 
ธิดำรัตน์ 

3 ส่งเสริมให้โอกำสทำงกำรศึกษำอย่ำงทั่วถึงและมีคุณภำพลดอัตรำ
ผู้เรียนออกกลำงคัน                     

10,000 ส่งเสริมฯ 
อรทัย 

4 จัดเก็บข้อมูลและติดตำมกำรด ำเนินงำนระบบคัดกรองปัจจัย 
พ้ืนฐำนเงินอุดหนุน นักเรียนยำกจน (เงินทุนเสมอภำค) 

10,000 ส่งเสริมฯ 
อรทัย 

 รวม 40,000  
 นโยบายที่ 5 ด้ำนกำรจัดกำรศึกษำเพ่ือพัฒนำคุณภำพชีวิตที่เป็น

มิตรกับสิ่งแวดล้อม 
  

1 สร้ำงจิตส ำนึกด้ำนกำรบริหำรจัดกำรขยะและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมใน
สถำนศึกษำ 

25,000 ส่งเสริมฯ 
กรรณิกำร์ 
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ต่อ 
ที ่ ชื่อโครงการ งบ 

ประมาณ 
กลุ่ม

รับผิดชอบ 
2 กิจกรรม 5 ส โดยใช้หลัก 3 R และกำรสร้ำงจิตส ำนึกด้ำนกำร

บริหำรจัดกำรขยะบูรณำกำรบริหำรจัดกำรขยะและสิ่งแวดล้อมใน
หน่วยงำน 

5,000 อ ำนวยกำร 
อุษำมณี 

 รวม 30,000  
 ด้านคุณภาพ   

 
นโยบายที่ 3  ด้ำนกำรพัฒนำและเสริมสร้ำงศักยภำพทรัพยำกร
มนุษย์  

 

 1 กำรพัฒนำกำรจัดกำรเรียนกำรสอนบูรณำกำรหลักปรัชญำ 
เศรษฐกิจพอเพียงเพ่ืออำชีพและกำรมีงำนท ำบูรณำกำร 
 ตำมแนวทำงทักษะกำรเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 กลุ่มสำระกำรเรียนรู้
กำรงำนอำชีพในโรงเรียนสังกัดส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ
มัธยมศึกษำ เขต 26 

10,000 นิเทศฯ 
ศน.ฐิตำรีย ์

2 กำรพัฒนำสื่อ นวัตกรรม และเทคโนโลยีเพ่ือกำรจัดกำรเรียนรู้ใน
ศตวรรษท่ี 21 ของครู ในโรงเรียนสังกัดส ำนักงำนเขตพ้ืนที่
กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต 26 

60,000 นิเทศฯ 
ศน.ฐิตำรีย ์

3 ส่งเสริมประสทิธิภำพกำรจัดกำรเรียนกำรสอนในศตวรรษที่ 21 ของครู
กลุ่มสำระกำรเรียนรู้วิทยำศำสตร์ ระดับชั้นมธัยมศึกษำตอนตน้ 
โรงเรียนในสังกัดส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต 26  

10,000 นิเทศฯ 
อิทธิ์ณณัฏฐ ์

4 พัฒนำระบบเทคโนโลยีสำรสนเทศและกำรสื่อสำร สู่
มำตรฐำนสำกล 

30,000 พัฒนำครูและ
บุคลำกรฯ 
ผอ.ชุติมำ 

5 พัฒนำและเสริมสร้ำงศักยภำพข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำร
ศึกษำ 

       
90,000 

พัฒนำครูและ
บุคลำกรฯ 
ผอ.ชุติมำ 

6 เสริมสร้ำงมำตรกำรองค์กรเพ่ือควำมปลอดทำงถนนในสถำนศึกษำ 20,000 ส่งเสริมฯ 
วรำลักษณ ์

7 คัดเลือกนักเรียนและสถำนศึกษำ เพ่ือรับรำงวัลพระรำชทำน 
ระดับกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน ประจ ำปีกำรศึกษำ 2564 

20,000 ส่งเสริมฯ 
ไพลิน 

8 ขับเคลื่อนและพัฒนำระบบกำรดูแลช่วยเหลือนักเรียน ประจ ำปี 
2564 

65,000 ส่งเสริมฯ 
วิทยำ 

9 เสริมสร้ำงคุณธรรม จริยธรรมในสถำนศึกษำ ปี 2564 10,000 ส่งเสริมฯ 
อรทัย 

10 จัดกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำนเพ่ือกำรมีงำนท ำ ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่ 
กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต 26 

40,000 ส่งเสริมฯ 
อรทัย 
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ต่อ 
ที ่ ชื่อโครงการ งบ 

ประมาณ 
กลุ่ม

รับผิดชอบ 
11 สรรหำบุคลำกรทำงกำรศึกษำในสังกัดส ำนักงำนเขตพ้ืนที่ 

กำรศึกษำมัธยมศึกษำ  เขต  26 
110,000 บริหำรงำน

บุคคล 
กฤษณเทพ 

12 กำรประเมินผลกำรปฏิบัติงำนเพ่ือประกอบกำรพิจำรณำเลื่อน
เงินเดือนข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ   

40,000 บริหำรงำน
บุคคล 

13 กำรจัดกำรศึกษำเพ่ือพัฒนำอำชีพและกำรมีงำนในศตวรรษที่ 21 
ตำมแนวทำงแห่งศำสตร์พระรำชำ โรงเรียนสังกัดส ำนักงำนเขต
พ้ืนที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต 26 

114,000 นิเทศฯ 
ศน.ฐิตำรีย ์

14 กำรพัฒนำครูผู้สอนวิทยำกำรค ำนวณ ระดับมัธยมศึกษำ สังกัด
ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต 26 ด้วย
กระบวนกำรพัฒนำบทเรียนร่วมกัน (Lesson Study) 

10,000 นิเทศฯ 
นงลักษณ์ 

15 พัฒนำสมรรถนะกำรจัดกำรเรียนรู้ครูภำษำไทย โดยใช้รูปแบบกำร
นิเทศแบบเสริมพลัง โรงเรียนในสังกัด สพม.26  

20,000 ผอ.นวพรรดิ์ 

16 ส่งเสริมควำมเข้มแข็งและพัฒนำคุณภำพระบบกำรประกัน
คุณภำพภำยใน   สถำนศึกษำเพ่ือเตรียมควำมพร้อมรับกำร
ประเมินคุณภำพภำยนอก ปีงบประมำณ 2564 

35,000 ว่ำที่ร้อยโทสุ
เขตร์ 

17 พัฒนำสมรรถนะครูวิทยำศำสตร์เพื่อเสริมสร้ำงคุณภำพผู้เรียนสู่
ทักษะกำรเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21 โดยใช้รูปแบบกำรเรียนรู้แบบวัฏ
จักรกำรเรียนรู้ 7 ขั้น (7E) ประกอบชุดสื่อประสม 

10,000 ว่ำที่ร้อยโทสุ
เขตร์ 

18 พัฒนำระบบกำรวัดและประเมินผล 35,000 ศน.เอมอร 
19 พัฒนำและส่งเสริมกำรจัดกำรเรียนกำรสอนรำยวิชำภูมิศำสตร์และ

หน้ำที่พลเมือง กลุ่มสำระกำรเรียนรู้ สังคมศึกษำ ศำสนำ และ
วัฒนธรรม 

10,000 นิเทศ ฯ 
ศน.ดวงใจ 

20 พัฒนำคุณภำพผู้เรียนสู่ทักษะกำรเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21  ของครู
ภำษำไทย เพ่ือกำรพัฒนำสมรรถนะกำรจัดกำรเรียนรู้แบบเชิงรุก 
(Active Learning) 

10,000 นิเทศฯ 
ธนำภำ 

21 กำรพัฒนำหลักสตูรท้องถิ่น กลุม่สำระกำรเรียนรู้กำรงำนอำชีพ ในโรงเรียน
สังกัดส ำนักงำนเขตพ้ืนที่ กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต 26 

10,000 นิเทศฯ 
นิมิตต์ 

22 พัฒนำคุณภำพกำรศึกษำตำมสภำพปัญหำและควำมต้องกำรจ ำเป็น 
รำยโรงเรียน 

10,000 นิเทศฯ 
มิ่งขวัญ 
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ต่อ 
ที ่ ชื่อโครงการ งบ 

ประมาณ 
กลุ่ม

รับผิดชอบ 
23 พัฒนำกระบวนกำรจัดกิจกรรมกำรเรียนรู้รำยวิชำวิทยำศำสตร์

ตำมแนวทำงกำรประเมินผลนักเรียนร่วมกับนำนำชำติ (PISA)โดย
เน้นจัดกำรเรียนรู้ผ่ำนกำรปฏิบัติจริง (Active Learning) เพ่ือให้
ผู้เรียนมีทักษะกำรเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 

10,000 นิเทศฯ 
รุ่งฤทัย 

24 ถอดบทเรียนครูผู้สอนภำษำอังกฤษตำมโครงกำรพัฒนำครูแกนน ำ
ภำษำอังกฤษในระดับภูมิภำค (Boot Camp) 

10,000 นิเทศฯ 
รุจำภำ 

25 PLC : พัฒนำครูด้ำนเทคนิควิธีกำรจัดกำรเรียนรู้สื่อและเทคโนโลยี
กำรเรียนรู้วิทยำศำสตร์ 

10,000 นิเทศฯ 
กรนันท์ 

26 PLC : ติดตำมกำรพัฒนำหลักสูตรสถำนศึกษำตำมหลักสูตร
แกนกลำงกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน พุทธศักรำช 2551 (ฉบับปรับปรุง
ตัวชี้วัด พ.ศ. 2560) โดยใช้กระบวนกำรวิจัย 

35,000 นิเทศฯ 
กรนันท์ 

 รวม 834,000  

 ด้านประสิทธิภาพ   
 นโยบายที่ 6 ด้ำนกำรปรับสมดุลและพัฒนำระบบกำรบริหำรจัด

กำรศึกษำ 
  

1 นิเทศ ติดตำม และประเมินผลกำรจัดกำรศึกษำของโรงเรียน 85,000 นิเทศฯ 
อิทธิ์ณณัฏฐ์ 

2 ประชุมเชิงปฏิบัติกำรกำรยื่นขอรับบ ำเหน็จบ ำนำญด้วยตนเองทำง
อิเลคทรอนิกส์ 

23,000 บริหำรงำน
กำรเงินฯ 
สุภัทรำ 

3 ประชุมเชิงปฏิบัติกำร พ.ร.บ.กำรจัดซื้อจัดจ้ำงและกำรบริหำรพัสดุ 
ภำครัฐ พ.ศ.2560 

37,000 บริหำรงำน
กำรเงินฯ 
สมนิตย์ 

4 กำรตรวจสอบภำยใน ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2564 
 

70,000 ตสน. 
นำงภวิสร์ภร   

5 กำรจัดท ำแผนปฏิบัติกำรประจ ำปีงบประมำณ 2563 120,000 นโยบำยและแผน
ชลธิชำ 

6 ติดตำมและประเมินผลกำรบริหำรจัดกำรของส ำนักงำนเขตพ้ืนที่
กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต 26 ประจ ำปีงบประมำณ 2563 

40,000 นโยบำยและแผน
จรรยำ 

7 กำรจัดท ำรำยงำนผลกำรด ำเนินงำนประจ ำปี 40,000 นโยบำยและแผน
จรรยำ 
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ต่อ 
ที ่ ชื่อโครงการ งบ 

ประมาณ 
กลุ่ม

รับผิดชอบ 
8 วันส ำคัญและงำนรัฐพิธี 13,000 อ ำนวยกำร 

ผอ.ขันทอง 
9 เสริมสร้ำงประสิทธิภำพกำรท ำงำนตำมมำตรฐำนส ำนักงำนเขต

พ้ืนที่กำรศึกษำ 
25,000 อ ำนวยกำร 

อำภรณ์  สิง 
10 กำรประชุมผู้บริหำรสถำนศึกษำสังกัดส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ

มัธยมศึกษำ เขต 26 
25,000 อ ำนวยกำร 

อำภรณ์  สิง 
11 เพ่ิมประสิทธิภำพเครือข่ำยประชำสัมพันธ์ 10,000 อ ำนวยกำร

อำภรณ์ สิงห์
สุธรรม    

12 กำรประชุมปฏิบัติกำรกำรประเมินส่วนรำชกำรตำมมำตรกำร
ปรับปรุงประสิทธิภำพในกำรปฏิบัติรำชกำร ประจ ำปีงบประมำณ 
พ.ศ. 2564 เพ่ือยกระดับกำรบริหำรจัดกำรเขตพ้ืนที่กำรศึกษำให้มี
ประสิทธิภำพยิ่งขึ้นและยั่งยืน      

22,000 อ ำนวยกำร 
อุษำมณี 

13 โครงกำรเสริมสร้ำงวินัย คุณธรรม จริยธรรม และจรรยำบรรณ
วิชำชีพ ข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำร   ศึกษำ ประจ ำปี
งบประมำณ พ.ศ. 2564 

50,000 กฎหมำย
และคดี 
อ ำนำจ 

 รวม 560,000  
 รวมงบประมาณทั้งสิ้น (6 นโยบาย) 1,514,000  

 
รายละเอียดโครงการที่บรรจุในแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564 (รองบประมาณ) 

ที ่ ชื่อโครงการ งบ 
ประมาณ 

กลุ่ม
รับผิดชอบ 

 ด้านความปลอดภัย   
 นโยบายที่ 1 ด้ำนกำรจัดกำรศึกษำเพ่ือควำมมั่นคงของมนุษย์และ

ของชำติ 
  

1 ฝึกทบทวนวิชำผู้บังคับบัญชำลูกเสือในสถำนศึกษำ - ส่งเสริมฯ 
กรรณิกำร ์

2 เฝ้ำระวัง ป้องกันและแก้ไขปัญหำยำเสพติด ด้วยกระบวนกำร 
ลูกเสือต้ำนภัยยำเสพติด ประจ ำปีกำรศึกษำ 2564 

ป.ป.ส. ส่งเสริมฯ 
ไพลิน 

3 ค่ำยทักษะชีวิต “เยำวชนรุ่นใหม่ ร่วมใจต้ำนภัยยำเสพติด” ป.ป.ส. ส่งเสริมฯ 
ไพลิน 

4 โครงกำรสถำนศึกษำสีขำว ปลอดยำเสพติดและอบำยมุข ประจ ำปี
งบประมำณ พ.ศ.2564 

ป.ป.ส. ส่งเสริมฯ 
ไพลิน 
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ที ่ ชื่อโครงการ งบ 
ประมาณ 

กลุ่ม
รับผิดชอบ 

5 กำรแข่งขันกีฬำนักเรียนมัธยมศึกษำต้ำนยำเสพติด   
ปีกำรศึกษำ 2564   

- ส่งเสริมฯ 
อรทัย 

 ด้านโอกาส   
 นโยบายที่ 2 ด้ำนกำรจัดกำรศึกษำเพ่ือเพ่ิมควำมสำมำรถในกำร

แข่งขันของประเทศ 
  

1 กำรจัดงำนศิลปหัตถกรรมนักเรียน  ปีกำรศึกษำ 2564 - ส่งเสริมฯ 
กรรณิกำร ์

2 เปิดตลำดนัดวิชำกำรน ำเสนอผลกำรพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำ 
ผู้มีผลงำนดีเด่นประสบผลส ำเร็จเป็นที่ประจักษ์ สพม. 26 

- นิเทศฯ  
ผอ.นวพรรดิ ์

 นโยบายที่ 4 ด้ำนกำรสร้ำงโอกำสในกำรเข้ำถึงบริกำรกำรศึกษำที่มี
คุณภำพ มีมำตรฐำน และลดควำมเหลื่อมล้ ำทำงกำรศึกษำ 

  

1 ส่งเสริมนักเรียนผู้มีคุณธรรม จริยธรรม บ ำเพ็ญประโยชน์เข้ำ 
ศึกษำต่อในสถำบันอุดมศึกษำและอำชีวศึกษำจังหวัด 
มหำสำรคำม(โครงกำรเด็กดีมีที่เรียน) ปีงบประมำณ พ.ศ.2564 
ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต 26 

- ส่งเสริมฯ 
ธิดำรัตน์ 

 ด้านคุณภาพ   
 นโยบายที่ 3  ด้ำนกำรพัฒนำและเสริมสร้ำงศักยภำพทรัพยำกร

มนุษย์ 
  

1 กำรเพ่ิมประสิทธิภำพกำรด ำเนินงำนสถำนศึกษำในสังกัดส ำนักงำน
เขตพ้ืนที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต 26 โดยคณะกรรมกำรติดตำม 
ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศกำรศึกษำ (ก.ต.ป.น.) 

- นิเทศ ฯ 
ศน.ดวงใจ 

 ด้านประสิทธิภาพ   

 
นโยบายที่ 6 ด้ำนกำรปรับสมดุลและพัฒนำระบบกำรบริหำรจัด
กำรศึกษำ 

  

1 ยกระดับกำรเสริมสร้ำงคุณธรรม จริยธรรมและธรรมำภิบำลใน 
เขตพ้ืนที่กำรศึกษำ“ป้องกันกำรทุจริต”กิจกรรมส ำนักงำนเขต 
พ้ืนที่กำรศึกษำสุจริตและกิจกรรมกำรประเมินคุณธรรมและควำม 
โปร่งใสในกำรด ำเนินงำนของส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ 
มัธยมศึกษำเขต 26 

สพฐ. นิเทศฯ 
มิ่งขวัญ 
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รายละเอียดโครงการ 
 
โครงการ    ส่งเสริมสภำนักเรียนและประชำธิปไตยในโรงเรียน ประจ ำปี 
         กำรศึกษำ 2564 
สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติข้อ 3  ด้ำนกำรพัฒนำและเสริมสร้ำงศักยภำพทรัพยำกรมนุษย์ 
แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ   ประเด็นศักยภำพคนตลอดช่วงชีวิต 
แผนปฏิรูปประเทศข้อ 1          ด้ำนกำรศึกษำ 
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติข้อ 5  กำรเสริมสร้ำงควำมมั่นคงแห่งชำติเพ่ือกำรพัฒนำ 
                                       ประเทศสู่ควำม   มั่งคั่งและยั่งยืน 
แผนความม่ันคงแห่งชาติ  กำรเสริมสร้ำงควำมมั่นคงของสถำบันหลักของชำติภำยใต้กำร 
                        ปกครองระบอบประชำธิปไตยอันมีพระมหำกษัตริย์ทรงเป็นประมุข 
สนองนโยบาย สพฐ. ที่ 3     ด้ำนกำรพัฒนำและเสริมสร้ำงศักยภำพทรัพยำกรมนุษย์ 
ตอบแบบรายงานเรื่องใด     e-MES ระบบติดตำมกำรด ำเนินงำนตำมนโยบำยของ สพฐ. 
กลุ่มที่รับผิดชอบ           กลุ่มส่งเสริมกำรจัดกำรศึกษำ 
ผู้รับผิดชอบ                  นำงสำวไพลิน  ภูมิวัน  นักวิชำกำรศึกษำช ำนำญกำร 
ระยะเวลาที่ด าเนินการ      มิถุนำยน  2564 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
1.  หลักการและเหตุผล 
  รัฐบำลมีควำมตระหนักถึงควำมส ำคัญของกำรสร้ำงเสริมควำมเป็นประชำธิปไตย กำรใช้  
ธรรมำภิบำล ควำมสมำนฉันท์และควำมพอเพียง ให้เกิดขึ้นอย่ำงยั่งยืนในสังคมไทย โดยกำรประสำน
ควำมร่วมมือระหว่ำงหน่วยงำนภำครัฐ ภำคเอกชนและประชำชน โดยได้ก ำหนดยุทธศำสตร์ในกำร
พัฒนำเด็กและเยำวชนให้มีคุณธรรมน ำควำมรู้ โดยกำรสร้ำงควำมตระหนักและควำมส ำนึกในคุณค่ำ
ตำมหลักปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียง กำรสร้ำงควำมสมำนฉันท์ กำรใช้สันติวิธีและวิถีประชำธิปไตย 
ตลอดจนส่งเสริมกำรมีส่วนร่วมของผู้ปกครอง ชุมชน ภำคเอกชน ท้องถิ่นในกำรจัดกำรศึกษำและสร้ำง
เสริมควำมเข้มแข็งให้แก่องค์กรนักเรียน  
    กำรด ำเนินงำนสภำนักเรียนเปรียบเสมือนเวทีส ำหรับฝึกให้นักเรียนเป็นนักประชำธิปไตยอย่ำง
แท้จริง คือ รู้จักกำรเป็นผู้ให้ ผู้รับ ผู้น ำ และผู้ตำมที่ดี มีควำมรับผิดชอบในหน้ำที่และเป็นประโยชน์ใน
กำรปกครองโดยช่วยแบ่งเบำภำระของครูได้เป็นอย่ำงมำก อีกทั้งยังเป็นกิจกรรมที่ส่งเสริมให้เกิดกำร
เรียนรู้และเข้ำใจวิถีชีวิตแบบประชำธิปไตย มุ่งเน้นให้เด็กคิดเป็น ท ำเป็น แก้ปัญหำเป็น เป็นสมำชิ กที่ดี
ของสังคม และส่งเสริมควำมสำมัคคี ในหมู่คณะ อีกท้ังส่งเสริมกำรเรียนกำรสอนตำมหลักสูตรปัจจุบันที่
มุ่งเน้นควำมเป็นไทย ควำมเป็นพลเมืองที่ดี ของชำติ ดังนั้น ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ ซึ่งมีหน้ำที่ใน
กำรส่งเสริม สนับสนุนกำรจัดกำรศึกษำจะต้องขับเคลื่อนกิจกรรมสภำนักเรียนสู่สถำนศึกษำอย่ำงเป็น
รูปธรรม ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต 26 จึงได้จัดท ำโครงกำรส่งเสริมสภำนักเรียนและ
ประชำธิปไตยในโรงเรียน ประจ ำปีกำรศึกษำ 2564 ขึ้น 
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2.  วัตถุประสงค์ 
 1. เพ่ือปลูกฝังทัศนคติ ควำมเป็นประชำธิปไตยให้กับนักเรียน 
 2. เพ่ือให้นักเรียนได้เรียนรู้สิ่งต่ำงๆ จำกกำรปฏิบัติจริงเพ่ือพัฒนำควำมสำมำรถทำงสติปัญญำ  
ด้ำนกำรคิด กำรใช้เหตุผลกำรคิดวิเครำะห์ 
 3. เพ่ือพัฒนำองค์กรสภำนักเรียนให้เข้มแข็ง ยั่งยืน สำมำรถด ำเนินกำรและมีส่วนร่วมในกำร
บริหำรและพัฒนำโรงเรียนอย่ำงมีคุณค่ำ และสร้ำงสรรค์สังคมในอนำคตให้เป็นสังคมที่ยั่งยืน 
3.  เป้าหมาย 

 3.1 เชิงปริมำณ  
 โรงเรียนในสังกัดส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต 26 จ ำนวน 35 โรงเรียน มีกำร
คัดเลือกคณะกรรมกำรสภำนักเรียนและมีกำรด ำเนินงำนสภำนักเรียนให้เข้มแข็งและยั่งยืน 

3.2 เชิงคุณภำพ  

นักเรียน และบคุลำกรในสถำนศึกษำมีควำมรู้ควำมเข้ำใจ และเห็นคุณค่ำของกำรปกครอง 
ระบอบประชำธิปไตยอันมีพระมหำกษัตริย์ทรงเป็นประมุข ปลูกฝังทัศนคติ ควำมเป็นประชำธิปไตย
ให้กับนักเรียนที่จะเติบโตเป็นพลเมืองดีของสังคมและประเทศชำติ    
4.  กิจกรรมและการด าเนินงาน 
 1. ประชุมวำงแผนกำรด ำเนินงำนคณะกรรมกำรด ำเนินงำนฯ 
 2. ประชุมเชิงปฏิบัติกำร/เวทีเสวนำกำรด ำเนินงำนสภำนักเรียนในสถำนศึกษำของโรงเรียนในสังกัด 
 3. ด ำเนินกำรเลือกตั้งคณะกรรมกำรสภำนักเรียน สพม.26 ประจ ำปี 2564 
 4. จัดประกวดสภำนักเรียนดีเด่นสังกัด สพม.26 เพ่ือเป็นตัวแทนระดับเขตพ้ืนที่กำรศึกษำไปคัดเลือก
โรงเรียนต้นแบบสภำนักเรียน ประจ ำปี 2564 ของ สพฐ.ต่อไป 
 5. ติดตำมผลกำรด ำเนินงำน/ติดตำมควำมก้ำวหน้ำของโรงเรียนที่เข้ำร่วมโครงกำร 
 6. สรุปผลกำรด ำเนินงำน/รำยงำนผลกำรด ำเนินงำนให้หน่วยงำนที่เกี่ยวข้องทรำบ  

5.  งบประมาณ ได้รับจัดสรรจำกงบพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำ สพม.26 จ ำนวน  30,000 บำท  
รำยละเอียดกำรใช้จ่ำยงบประมำณดังนี้  

 
ที่ 

 
รำยกำร 

 
งบประมำณ 

จ ำแนกตำมหมวดรำยจำ่ย 
ค่ำตอบแทน ค่ำใช้สอย ค่ำวัสด ุ

 

1 
2 
3 
 
 
4 
5 

กิจกรรมที่ 1กำรประชุมเชิงปฏิบัติกำรฯ/น ำเสนอผลงำนกำรด ำเนินงำนสภำ
นักเรียน/เลือกตั้งคณะกรรมกำรสภำนกัเรียน สพม.26  
ค่ำอำหำร  (130 x 100) 
ค่ำอำหำรว่ำง/เครื่องดื่ม  (130 × 60) 
ค่ำวิทยำกร  
กิจกรรมที่ 2 กำรประกวดคัดเลือกสภำนักเรียนดีเด่น ระดับเขตพื้นที่
กำรศึกษำ 
ค่ำตอบแทนคณะกรรมกำรตัดสินฯ (5x600) 
ค่ำโล่รำงวัล 

30,000  
 
 
 

 
 
 

         3,000 

 
 

 13,000 
   7,800         

1,700  

 
 
 
 
 
 
 

 
  4,500 

                  รวมทัง้สิ้น 30,000 (สำมหมื่นบำทถ้วน) 

หมำยเหตุ   ถัวจ่ำยได้ทุกรำยกำร 
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6.  แผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณ 
 

แผนกำรปฏิบัติงำน  
(กิจกรรม) 

แผนกำรใช้จ่ำยเงินงบประมำณ  
รวม ไตรมำส

ที ่
1/2564 

ไตรมำส
ที ่

2/2564 

ไตรมำส
ที ่

3/2564 

ไตรมำส
ที ่

4/2564 
1. กำรประชุมเชิงปฏิบัติกำรฯ - - 22,500 - 22,500 
2. ประกวดคัดเลือกสภำนักเรียนฯ - - - 7,500   7,500 

รวม - - 22,500 7,500 30,000 
 

7.  กลุ่มเป้าหมายผู้ได้รับผลประโยชน์ 
 สถำนศึกษำ และนักเรียนในสังกัดทุกโรงเรียน 
8.  การประเมินผล 

ตัวบ่งชี้สภำพควำมส ำเร็จ วิธีวัดและประเมินผล เครื่องมือที่ใช้วัดและประเมินผล 
1.ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ
มัธยมศึกษำ เขต 26 มีคณะกรรมกำรสภำ
นักเรียนระดับเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ คิดเป็น
ร้อยละ 100 
2.โรงเรียนในสังกัดทั้ง 35 โรงเรียนมี
คณะกรรมกำรสภำนักเรียน คิดเป็นร้อย
ละ 100 

- กำรเลือกตั้ง
คณะกรรมกำรสภำ
นักเรียนระดับเขตพ้ืนที่
กำรศึกษำ  
- กำรติดตำมผลกำร
ด ำเนินงำน 

- ร่องรอยกำรจัดกิจกรรม 
- แบบรำยงำนผล 
- แบบประเมิน 
- แบบรำยงำนผล 
- แบบติดตำม 

 

9.  ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ 
 1. นักเรียนในสังกัดส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต 26  มีควำมตระหนักในบทบำท
หน้ำที่ของสภำนักเรียน มีทักษะด้ำนกำรคิด กำรใช้เหตุผลกำรคิดวิเครำะห์ และเรียนรู้  
สิ่งต่ำงๆ จำกกำรปฏิบัติจริง   
 2. องค์กรสภำนักเรียนมีกำรด ำเนินงำนที่เข้มแข็ง และมีกำรพัฒนำอย่ำงต่อเนื่องไปสู่ควำมยั่งยืน  
 3. ได้โรงเรียนสภำนักเรียนดีเด่น เพื่อเป็นตัวแทนระดับเขตพื้นที่กำรศึกษำไปคัดเลือกโรงเรียน
ต้นแบบสภำนักเรียน ประจ ำปี 2564 ของส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำนต่อไป  

********************** 
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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) (แผนระดับท่ี 1) 
 1)   ยุทธศำสตร์ชำติ ที่ 3 ด้ำนกำรพัฒนำและเสริมสร้ำงศักยภำพมนุษย์ 

    (1) เป้ำหมำย คนไทยเป็นคนดี คนเก่ง มีคุณภำพ พร้อมส ำหรับวิถีชีวิตใน 
ศตวรรษท่ี 21 
    (2) ประเด็นยุทธศำสตร์  4.3 ปฏิรปูกระบวนกำรเรียนรู้ที่ตอบสนองต่อกำรเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที ่21 

 1.2  แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ (Y) (แผนระดับที่ 2) 
    1)   แผนแม่บทภำยใต้ยุทธศำสตร์ชำติ ประเด็นที่ 12 กำรพัฒนำกำรเรียนรู้ 
      (1) เป้ำหมำยระดับประเด็นของแผนแม่บทฯ (จ.2)  
     1. คนไทยมีกำรศึกษำที่มีคุณภำพตำมมำตรฐำนสำกลเพ่ิมขึ้น มีทักษะที่จ ำเป็นของโลก
ศตวรรษที่ 21 สำมำรถในกำรแก้ปัญหำ ปรับตัว สื่อสำร และท ำงำนร่วมกับผู้อ่ืนได้อย่ำงมีประสิทธิผล
เพ่ิมข้ึน มีนิสัยใฝ่เรียนรู้อย่ำงต่อเนื่องตลอดชีวิต 
                  2. คนไทยได้รับกำรพัฒนำเต็มตำมศักยภำพตำมควำมถนัดและควำมสำมำรถของพหุปัญญำ 
    2)   แผนย่อยของแผนแม่บทฯ (จ.3) 
        12.1 กำรปฏิรูปกระบวนกำรเรียนรู้ที่ตอบสนองต่อกำรเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ 21 
    3) เป้ำหมำยระดับประเด็นของแผนแม่บทฯ (Y1) 
    เป้ำหมำยที่ 120101 คนไทยได้รับกำรศึกษำท่ีมีคุณภำพตำมมำตรฐำน มีทักษะกำรเรียนรู้
และทักษะที่จ ำเป็นของโลกศตวรรษที่ 21 สำมำรถเข้ำถึงกำรเรียนรู้อย่ำงต่อเนื่องตลอดชีวิตดีขึ้น 
ตัวชี้วัดของแผนแม่บทประเด็น 
    1. คะแนน PISA ด้ำนกำรอ่ำน คณิตศำสตร์และวิทยำศำสตร์ (คะแนนเฉลี่ย) 
    2. อันดับขีดควำมสำมำรถในกำรแข่งขันของประเทศด้ำนกำรศึกษำ 

 1.3 แผนการปฏิรูปประเทศ (แผนระดับที่ 2) 
  1) เรื่อง/ประเด็นกำรปฏิรูป แผนกำรปฏิรูปประเทศด้ำนกำรศึกษำ (ประเด็นกำรปฏิรูปที่ 5 กำร
ปฏิรูปกำรจัดกำรเรียนกำรสอนเพ่ือตอบสนอง กำรเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ 21) 
       1.4 สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ สพฐ. ยุทธศำสตร์ที่ 2 ด้ำนกำรจัดกำรศึกษำเพ่ือเพ่ิมขีด
ควำมสำมำรถในกำรแข่งขัน และยุทธศำสตร์ที่ 1 กำรจัดกำรศึกษำเพ่ือควำมมั่นคง 
       1.5 สอดคล้องกับมาตรฐาน สพม. 26 มำตรฐำนที่ 3 สัมฤทธิผลกำรบริหำรและกำรจัดกำรศึกษำ
ตัวบ่งชี้ที่ 3 ผู้เรียนระดับปฐมวัย และระดับกำรศึกษำข้ันพื้นฐำนมีคุณภำพตำมหลักสูตร 
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1.  หลักการและเหตุผล 
กำรพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำ เป็นกระบวนกำรจัดกำรศึกษำเพ่ือพัฒนำคนให้มีขีดควำมสำมำรถ

ตำมศักยภำพ มีคุณภำพชีวิตที่ดี และเป็นแรงผลักดันที่ส ำคัญต่อกำรพัฒนำประเทศชำติ ให้เจริญรุ่งเรือง
ต่อไปในอนำคต โครงกำรยกระดับวิชำกำร กลุ่มสำระกำรเรียนรู้กำรงำนอำชีพและเทคโนโลยีเป็นเครื่องมือที่
จะช่วยในกำรก ำหนดทิศทำงกำรด ำเนินกำรจัดกำรศึกษำให้ชัดเจน ครบถ้วน สมบูรณ์ และสอดคล้องกับ
เจตนำรมณ์ ของพระรำชบัญญัติกำรศึกษำแห่งชำติ พ.ศ. 2542 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 
และ โรงเรียนต้องพัฒนำ ก ำหนดเป้ำหมำย และตัวบ่งชี้ให้ชัดเจน โดยต้องระดมควำมคิดเห็น วิเครำะห์ 
ก ำหนดทิศทำง 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
ควำมส ำเร็จของโครงกำรพัฒนำคุณภำพโรงเรียนสู่กำรบรรลุตำมมำตรฐำน 

จำกกำรวิเครำะห์ผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียนวิชำคณิตศำสตร์ในสังกัด กอร์ปกับผลกำรทดสอบทำง
กำรศึกษำระดับนำนำชำติและระดับชำติ เช่น กำรประเมินกำรสอบ TIMSS กำรประเมิน PISA  และกำรสอบ 
O-NET พบว่ำ วิชำคณิตศำสตร์ มีผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียนต่ ำกว่ำมำตรฐำน  มีหลำยปัจจัยที่ส่งผลให้ผล
สัมฤทธิ์ทำงกำรเรียนต่ ำ แต่มีปัจจัยส ำคัญและเกี่ยวข้องโดยตรงคือครูผู้สอนโดยครูจะต้องจัดกำรเรียนรู้ให้
ผู้เรียนมีควำมรู้ ควำมสำมำรถในกำรพัฒนำตนเองทั้งด้ำนควำมรู้และเทคนิควิธีกำร ส่งเสริมและพัฒนำ
ผู้เรียนให้สำมำรถศึกษำได้เต็มตำมศักยภำพด้วยรูปแบบกำรจัดกำรเรียนรู้ที่หลำกหลำยมำกมำยต่ำงๆกัน 
จ ำเป็นอย่ำงยิ่งที่จะต้องเร่งด ำเนินกำรช่วยเหลือให้โรงเรียนและครูผู้สอนคณิตศำสตร์ สำมำรถจัดกำรเรียนรู้
ได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ ให้สอดคล้องกับนโยบำยและแนวด ำเนินกำรของส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำ
ขั้นพ้ืนฐำนในกำรส่งเสริมและสนับสนุนกำรขับเคลื่อนกำรจัดกำรเรียนรู้ที่น ำไปสู่กำรยกระดับผลสัมฤทธิ์
ทำงกำรเรียนคณิตศำสตร์ ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ มัธยมศึกษำ เขต 26 จึงได้จัดท ำโครงกำรยกระดับ
ผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียนคณิตศำสตร์ สู่กำรพัฒนำคุณภำพผู้เรียน  
2.  วัตถุประสงค์ 
   2.1  เพ่ือยกระดับผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียนคณิตศำสตร์ สู่กำรพัฒนำคุณภำพผู้เรียน  
    2.2 เพ่ือส่งเสริมสมรรถนะครูในกำรจัดกำรเรียนรู้ที่น ำไปสู่กำรยกระดับผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียน
คณิตศำสตร์ 
 2.3 เพ่ือนิเทศ ติดตำม สนับสนุนกำรกำรจัดกำรเรียนรู้กลุ่มคณิตศำสตร์ 
3.  เป้าหมาย 
  เชิงปริมาณ 

1. ผู้เรียนคณิตศำสตร์ทุกคนในสังกัด ได้รับกำรพัฒนำคุณภำพผู้เรียนสู่กำรยกระดับ 
ผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียนคณิตศำสตร์ 
        2. ร้อยละ 80 ของครูที่สอนคณิตศำสตร์ ทุกโรงเรียนในสังกัด สำมำรถจัดกิจกรรมกำรเรียนรู้ที่
น ำไปสู่กำรยกระดับผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียนคณิตศำสตร์ 
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  เชิงคุณภาพ 
1. ผู้เรียนคณิตศำสตร์ทุกคนในสังกัด มีผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียนคณิตศำสตร์เพ่ิมขึ้น 

        2. ครูที่สอนคณิตศำสตร์ทุกโรงเรียนในสังกัด สำมำรถจัดกิจกรรมกำรเรียนรู้ที่น ำไปสู่กำร
ยกระดับผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียนคณิตศำสตร์ได้อย่ำงมีคุณภำพ 

4.  กิจกรรมและวิธีการด าเนินงาน 
    4.1  ลักษณะกิจกรรม  
      4.1.1  กำรประชุมปฏิบัติกำรจัดท ำคู่มือแนวทำงกำรขับเคลื่อนกำรจัดกำรเรียนรู้ที่น ำไปสู่กำร
ยกระดับผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียนคณิตศำสตร์ 
       4.1.2  นิเทศ ติดตำม สนับสนุนกำรกำรจัดกำรเรียนรู้กลุ่มคณิตศำสตร์ 
     4.2 กิจกรรมและการด าเนินงาน 
 

กิจกรรม ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 
1. จัดท ำโครงกำรฯ  เสนอขออนุมัติ 
2. จัดท ำค ำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมกำร และหนังสือแจ้ง
โรงเรียน 
3. ประชุมคณะท ำงำน/วำงแผนปฏิบัติงำน 

ธ.ค. 63 
ม.ค. 64 
เม.ย.  64 

นำงเอมอร  จันทนนตรีและ
คณะ 

4. ด ำเนินงำนประชุมปฏิบัติกำรฯ 
    กำรประชุมปฏิบัติกำรจัดท ำคู่มือแนวทำงกำร
ขับเคลื่อนกำรจัดกำรเรียนรู้ที่น ำไปสู่กำรยกระดับ
ผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียนคณิตศำสตร์ 

 
มิ.ย. 64 

นำงเอมอร  จันทนนตรีและ
คณะ 

5. กิจกรรมกำรส่งเสริมและคัดเลือกครูเพ่ือรับกำรยก
ย่องเชิดชูเกียรติกลุ่มสำระกำรเรียนรู้คณิตศำสตร์(Best 
Practices) 

ก.ย. 64 นำงเอมอร  จันทนนตรีและ
คณะ 

6. นิเทศติดตำม ประเมินผล และรำยงำนผล มิ.ย. - ก.ย. 
64 

นำงเอมอร  จันทนนตรีและ
คณะ 

 
5.  งบประมาณที่ใช้ 
 งบประมำณ  จ ำนวน  10,000.- บำท (หนึ่งหมื่นบำทถ้วน) ได้มำจำกงบพัฒนำ ของส ำนักงำนเขต
พ้ืนที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต 26 ดังมีรำยละเอียดประกอบกำรใช้งบประมำณ  ดังนี้   
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ต่อ 

กิจกรรม 

งบประมาณ 

รวม 
ระยะเวลา
ด าเนินการ 

ผู้รับผิดชอบ ค่า 
ตอบ
แทน 

ค่า 
ใช้สอย 

ค่าวัสดุ 

กิจกรรมที่ 1 การประชุมปฏิบัติการจัดท า
คู่มือแนวทางการขับเคลื่อนการจดัการ
เรียนรู้ท่ีน าไปสู่การยกระดับผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนคณิตศำสตร ์ 
มีเนื้อหำประกอบด้วย 
1. กำรวิเครำะห์คะแนนสอบ O-NET  
กลุ่มสำระกำรเรียนรู้คณิตศำสตร ์ปี
กำรศึกษำ 2558-2562 ของนักเรียนช้ัน
มัธยมศึกษำปีท่ี 3 และมัธยมศึกษำปีท่ี 6 
เป็นรำยบุคคล  
2. กำรวิเครำะห์มำตรฐำนกำรเรยีนรู้ กลุ่ม
สำระกำรเรียนรูค้ณติศำสตร์จำกผลกำร
ทดสอบ O-NET ที่ต้องกำรพัฒนำนักเรียน  
3. แนวทำงกำรจัดกิจกรรมกำรเรยีนรู/้
เทคนิค เพื่อยกระดับผลกำรเรียนรู้
คณิตศำสตร ์จัดประชุม สัมมนำ คณะกรรมกำร  
จ ำนวน 10 คน เป็นเวลำ  1 วัน 
1.1  ค่ำอำหำรว่ำงและเครื่องดื่ม 
จ ำนวน 2 มื้อ (30X10X2มื้อ) 
1.2  ค่ำอำหำรกลำงวัน จ ำนวน 1 มื้อ 
(100X10X1มื้อ) 
1.3 ค่ำพำหนะคณะกรรมกำร (400X10 คน 
X1 วัน) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- 
 
- 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

600 
 

1,000 
 

4,000 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- 
 
- 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

600 
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4,000 
 

ม.ค. –มี.ค.
64  

นำงเอมอร    
จันทนนตรี  
และคณะ 

รวม - 5,600 - 5,600   
กิจกรรมที่ 2 การนิเทศติดตามระดับชั้น
เรียน โรงเรียนในสังกัด 

- - - - 
ก.ค.–ก.ย. 
64 

คณะ
ศึกษำนิเทศก ์
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กิจกรรม 

งบประมาณ 

รวม 
ระยะเวลา
ด าเนินการ 

ผู้รับผิดชอบ ค่า 
ตอบ
แทน 

ค่า 
ใช้สอย 

ค่าวัสดุ 

กิจกรรมที่ 3 การส่งเสริมและคัดเลือกครู
เพ่ือรับการยกย่องเชิดชูเกียรติกลุ่มสาระ
การเรียนรู้คณิตศาสตร์(Best Practices) 
กำรประชุมคณะกรรมกำร 
(รวม 10 คน 1 วัน) 
3.1 ค่ำอำหำรว่ำงและเครื่องดื่ม 
จ ำนวน 2 มื้อ (30X10X2มื้อ) 
3.2  ค่ำอำหำรกลำงวัน จ ำนวน 1 มื้อ 
(100X10X1มื้อ) 
3.3 ค่ำพำหนะคณะกรรมกำร (300X9คน 
X1วัน) 
3.4 ค่ำวัสดุ อุปกรณ ์
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100 

 

 

รวม 100 4,300 - 4,400   
4. นิเทศ ก ำกับ ติดตำมผลกำรด ำเนินงำน
รำยงำนผลกำรด ำเนินงำนพร้อมแนวกำรจัด
กิจกรรมกำรเรียนรู/้เทคนิค 

- - - - กันยำยน  
2564 

นำงเอมอร    
จันทนนตรี  
และคณะ 

รวมท้ังสิ้น 100 9,900 - 10,000   

หมายเหตุ สามารถถัวจ่ายทุกรายการ 
 
6. การประเมินผล   

ตัวช้ีวัดความส าเร็จ วิธีการประเมิน เครื่องมือ 
ผลผลิต  (Outputs)   
1. ผู้เรียนคณิตศำสตร์ทุกคนในสังกัด มีผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียน
คณิตศำสตร์เพ่ิมขึ้น 
2. ครูที่สอนคณิตศำสตร์ทุกโรงเรียนในสังกัด สำมำรถจัดกิจกรรม
กำรเรียนรู้ที่น ำไปสู่กำรยกระดับผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียนคณิตศำสตร์
ได้อย่ำงมีคุณภำพ 
 

-สอบถำม  
-สังเกต 
-ประเมิน 
 

-แบบสอบถำม 
-แบบสังเกต 
-แบบประเมิน 
 

ผลลัพธ์  (Outcomes)     
1. ผู้เรียนคณิตศำสตร์ทุกคนในสังกัด ได้รับกำรพัฒนำคุณภำพ
ผู้เรียนสู่กำรยกระดับผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียนคณิตศำสตร์ 
2. ร้อยละ 80 ของครูที่สอนคณิตศำสตร์ ทุกโรงเรียนในสังกัด 
สำมำรถจัดกิจกรรมกำรเรียนรู้ที่น ำไปสู่กำรยกระดับผลสัมฤทธิ์
ทำงกำรเรียนคณิตศำสตร์  

-สอบถำม  
-สังเกต 
-ประเมิน  

-แบบสอบถำม 
-แบบสังเกต 
-แบบประเมิน  
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7.   ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
  1. โรงเรียนในสังกัดด ำเนินกำรตำมแนวทำงกำรขับเคลื่อนกำรจัดกำรเรียนรู้ที่น ำไปสู่กำรยกระดับ
ผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียนคณิตศำสตร์  

2. ครูที่สอนคณิตศำสตร์ทุกโรงเรียนในสังกัด สำมำรถจัดกิจกรรมกำรเรียนรู้ที่น ำไปสู่กำร
ยกระดับผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียนคณิตศำสตร์ได้อย่ำงมีคุณภำพ 
 3. ผู้เรียนจำกทุกโรงเรียนในสังกัดมีผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียนคณิตศำสตร์เพ่ิมขึ้น 

********************** 
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โครงการ   พัฒนำคุณภำพผู้เรียนทำงกำรคิดค ำนวณ โดยชุดกิจกรรมกำรคิดเลขเร็วแบบอินเดีย  
    ระดับชั้นมัธยมศึกษำตอนต้น 
กลุ่มภารกิจที่รับผิดชอบ  นิเทศติดตำม  และประเมินผลกำรจัดกำรศึกษำ 
ผู้รับผิดชอบโครงการ     นำงอรชุมำ  ด้วงช้ำง 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
ส่วนที่ 1  ควำมเชื่อมโยงควำมสอดคล้องกับแผน 3 ระดับตำมนัยของมติคณะรัฐมนตรี  
      เมื่อวันที่ 4 ธันวำคม 2560 
  1.1 ยุทธศาสตร์ชาติ (Z) (แผนระดับท่ี 1) 
  1) ยุทธศำสตร์ชำติที่ 3 ด้ำนกำรพัฒนำและเสริมสร้ำงศักยภำพมนุษย์ 
   (1) เป้ำหมำย คนไทยเป็นคนดีคนเก่งมีคุณภำพพร้อมส ำหรับวิถีชีวิตในศตวรรษท่ี 21 
   (2) ประเด็นยุทธศำสตร์ 4.3 ปฏิรูปกระบวนกำรเรียนรู้ที่ตอบสนองต่อกำรเปลี่ยนแปลงใน
ศตวรรษท่ี 21 
 1.2 แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ(Y) (แผนระดับท่ี 2) 
  1) แผนแม่บทภำยใต้ยุทธศำสตร์ชำติประเด็นที่ 12 กำรพัฒนำกำรเรียนรู้ 
   (1) เป้ำหมำยระดับประเด็นของแผนแม่บทฯ (จ.2) 
    1. คนไทยมีกำรศึกษำที่มีคุณภำพตำมมำตรฐำนสำกลเพ่ิมขึ้น มีทักษะที่จ ำเป็นของโลก
ศตวรรษท่ี 21 สำมำรถในกำรแก้ปัญหำปรับตัวสื่อสำรและท ำงำนร่วมกับผู้อ่ืนได้อย่ำงมีประสิทธิผล
เพ่ิมข้ึนมีนิสัยใฝ่เรียนรู้อย่ำงต่อเนื่องตลอดชีวิต 
    2. คนไทยได้รับกำรพัฒนำเต็มตำมศักยภำพตำมควำมถนัดและควำมสำมำรถของพหุปัญญำ 
  2) แผนย่อยของแม่บทฯ (จ.3)  
   12.1 กำรปฏิรูปกระบวนกำรเรียนรู้ที่ตอบสนองต่อกำรเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ 21 
  3) เป้ำหมำยระดับประเด็นของแผนแม่บทฯ (Y1) 
   เป้ำหมำยที่ 120101 คนไทยได้รับกำรศึกษำที่มีคุณภำพตำมมำตรฐำนมีทักษะกำรเรียนรู้และ
ทักษะที่จ ำเป็นของโลกศตวรรษท่ี 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  ด้ำนกำรจัดกำรศึกษำเพ่ือเพ่ิมขีด
ควำมสำมำรถในกำรแข่งขัน และยุทธศำสตร์ที่ 1 กำรจัดกำรศึกษำเพ่ือควำมมั่นคง 
 1.5 สอดคล้องกับมาตรฐาน สพม. 26  มำตรฐำนที่ 3 สัมฤทธิผลกำรบริหำรและกำรจัดกำรศึกษำ
ตัวบ่งชี้ที่ 3 ผู้เรียนระดับปฐมวัย และระดับกำรศึกษำข้ันพ้ืนฐำนมีคุณภำพตำมหลักสูตร 
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1. หลักการและเหตุผล 
  คณิตศำสตร์มีบทบำทส ำคัญยิ่งต่อกำรพัฒนำควำมคิดมนุษย์ ท ำให้มนุษย์มีควำมคิดสร้ำงสรรค์ 
คิดอย่ำงมีเหตุผล เป็นระบบ มีแบบแผน สำมำรถวิเครำะห์ปัญหำหรือสถำนกำรณ์ได้อย่ำงถี่ถ้วน
รอบคอบ ช่วยให้คำดกำรณ์ วำงแผน ตัดสินใจ แก้ปัญหำ และน ำไปใช้ในชีวิตประจ ำวันได้อย่ำงถูกต้อง
เหมำะสม อีกท้ังยังเป็นเครื่องมือในกำรศึกษำศำสตร์อ่ืน ๆ คณิตศำสตร์จึงมีประโยชน์ต่อกำรด ำเนินชีวิต 
ช่วยพัฒนำคุณภำพชีวิตให้ดีขึ้น และสำมำรถอยู่ร่วมกับผู้อ่ืนได้อย่ำงมีควำมสุข หัวใจส ำคัญของกำรเรียน
คณิตศำสตร์ คือ มีควำมรู้และเข้ำใจ ในหลักกำร วิธีกำร ทฤษฎีที่เกี่ยวกับเนื้อหำนั้น ๆ จำกกำรตั้งใจฟัง
ครูผู้สอนศึกษำตำมตัวอย่ำงในหนังสือต่ำง ๆ กำรฟังหรืออ่ำนหำกมีข้อสงสัยหรือไม่เข้ำใจต้องถำมผู้รู้
ทันที มีควำมเข้ำใจในควำมคิดรวบยอดของเรื่องนั้น ๆ อย่ำงถ่องแท้ จนสำมำรถอธิบำย เขียน หรือ 
ยกตัวอย่ำงได้ ดังนั้นในกำรเริ่มต้นเรียนคณิตศำสตร์จะต้องท ำควำมเข้ำใจควำมคิดรวบยอดก่อน หำกไม่
เข้ำใจต้องศึกษำหรือถำมผู้รู้ให้เข้ำใจถ่องแท้ เพ่ือน ำไปใช้ในกำรแก้โจทย์ปัญหำคณิตศำสตร์ต่อไปมีทักษะ
กำรแก้ปัญหำ กำรน ำควำมรู้ไปใช้ในชีวิตจริง กำรคิดอย่ำงมีเหตุผล กำรคิดค ำนวณ กำรวัด กำรประมำณ 
กำรอ่ำน และแปลผลข้อมูล กำรน ำเสนอข้อมูล กำรท ำนำย  สิ่งที่ส ำคัญคือฝึกฝนท ำแบบฝึกหัดหรือท ำ
โจทย์คณิตศำสตร์มำก ๆ อย่ำงสม่ ำเสมอ ซึ่งเป็นทักษะที่ส ำคัญมำก เพรำะหำกไม่มีกำรฝึกฝนก็จะไม่
สำมำรถเป็นคนเก่งคณิตศำสตร์ได้เลย และเม่ือฝึกฝนจนท ำได้แล้วจะช่วยให้รู้สึกว่ำกำรเรียนคณิตศำสตร์
นั้นไม่ยำกอย่ำงที่คิด และจะเกิดควำมสนุกสนำนในกำรแก้ปัญหำโจทย์อีกด้วย  มีควำมสำมำรถในกำร
วิเครำะห์และประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ ำวันจะเห็นว่ำ คณิตศำสตร์มิใช่เป็นวิชำที่เพียงให้คิดค ำนวณ
เกี่ยวกับตัวเลขเท่ำนั้น แต่กำรเรียนรู้คณิตศำสตร์จะต้องให้เกิดคุณสมบัติซึ่งถือเป็นศักยภำพทำง
คณิตศำสตร์ที่ส ำคัญ คือ ควำมสำมำรถในกำรส ำรวจ ควำมสำมำรถในกำรคำดเดำ ควำมสำมำรถในกำร
ให้เหตุผล และควำมสำมำรถในกำรน ำควำมรู้ไปใช้แก้ปัญหำได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ 
  ตำมท่ี นำยกรัฐมนตรีกล่ำวถึงแนวคิดเทคนิคกำรคิดเลขเร็วแบบอินเดียว่ำ “คนอินเดียคิดเลขหลัก
แสน หลักล้ำนภำยในเวลำไม่กี่วินำที” ในงำน “นำยกรัฐมนตรีพบเพ่ือนครู” และมอบนโยบำยให้
ส ำนักงำน คณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำนด ำเนินกำรลงสู่กำรปฏิบัติ ที่ศูนย์กำรประชุม IMPACT 
เมืองทองธำนี จังหวัดนนทบุรี เทคนิคกำรคิดเลขเร็วแบบอินเดีย (เวทคณิต : Vedic Mathematics) มี
ที่มำจำกคัมภีร์ โบรำณในกำรคิดเลขเร็วซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของคัมภีร์พระเวทของอินเดีย ประกอบด้วยสูตร 
16 สูตร ที่เกี่ยวกับ กำรบวก ลบ คูณ หำร เป็นสูตรเฉพำะช่วยให้คิดลัดขึ้น และจำก 16 สูตรหลัก 
สำมำรถน ำมำผสมผสำนกันและ ผนวกกับพ้ืนควำมรู้ในด้ำนกำรคิดค ำนวณได้ โดยได้ด ำเนินกำร
ขับเคลื่อนเทคนิคกำรคิดเลขเร็ว แบบอินเดีย (เวทคณิต) ตำมนโยบำยของกระทรวงศึกษำธิกำร และเห็น
ควรให้มีกำรพัฒนำเทคนิคกำรคิดเลขเร็ว แบบอินเดีย (เวทคณิต) และกำรขยำยผลเทคนิคกำรคิดเลขเร็ว
แบบอินเดีย (เวทคณิต) ไปสู่กำรปฏิบัติระดับ สถำนศึกษำ 
  กระทรวงศึกษำธิกำรโดยส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำนได้ด ำเนินกำร ก ำหนด
นโยบำยส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน ปีงบประมำณ พ.ศ. 2562 เพ่ือเป็นกำรเตรียม
ควำมพร้อมที่จะเข้ำสู่ยุคของกำรเปลี่ยนแปลงกำรจัดกำรศึกษำของประเทศครั้งส ำคัญที่จะพัฒนำ
ประชำกรในวัยเรียนทุกคนและทุกกลุ่มเป้ำหมำย ซึ่งมีนโยบำยในกำรพัฒนำคุณภำพผู้เรียนมุ่งเน้น
พัฒนำประชำกรวัยเรียนทุกคนและทุกกลุ่มเป้ำหมำย โดย มีประเด็นกลยุทธ์เกี่ยวกับพัฒนำคุณภำพของ
ผู้ เรียน ให้มีทักษะกำรเรียนรู้ในศตวรรษที่  21 มีควำมเป็นเลิศด้ำนวิชำกำร  น ำไปสู่กำรสร้ำงขีด
ควำมสำมำรถในกำรแข่งขัน และกำรพัฒนำคุณภำพผู้เรียนที่มีควำมต้องกำรจ ำเป็นพิเศษ  ในด้ำนผู้เรียน



แผนปฏิบัติการ ประจำาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564       83

83 

เกี่ยวกับตัวชี้วัด 3 ร้อยละของผู้เรียนที่อ่ำนออก เขียนได้ คิดเลขเป็น และมีนิสัยรักกำรอ่ำน และตัวชี้วัด
ที ่6 ร้อยละของผู้เรียนที่ผ่ำนกำรประเมินสมรรถนะที่จ ำเป็นด้ำนกำรรู้เรื่องคณิตศำสตร์ (Mathematical 
Literacy) 
  จำกนโยบำยในกำรพัฒนำคุณภำพผู้เรียนของกระทรวงศึกษำธิกำรโดยส ำนักงำนคณะกรรมกำร
กำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน นั้น สอดคล้องกับนโยบำยของส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต 26 
ในเรื่องของกำร ส่งเสริมกำรเรียนรู้เพ่ือพัฒนำกระบวนกำรคิดของนักเรียนและยกระดับผลสัมฤทธิ์
ทำงกำรเรียนและ O-NET สู่ TOP 20  และกำรยกระดับผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียนเป็นภำรกิจที่ส ำคัญ
ที่สุดของสถำนศึกษำซึ่งส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำมีบทบำทหลักในกำรสนับสนุน ส่งเสริม 
ให้โรงเรียนได้ด ำเนินกำรเพ่ือพัฒนำนักเรียนทุกคนให้มีคุณภำพตำมเป้ำหมำยของหลักสูตร กำรกระตุ้น 
ส่งเสริมให้สถำนศึกษำเร่งรัดพัฒนำคุณภำพผู้เรียนสู่กำรยกระดับผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียนคณิตศำสตร์
ของสถำนศึกษำ  กำรพัฒนำครูผู้สอนคณิตศำสตร์ให้มีควำมสำมำรถในกำรฝึกให้ผู้เรียนคิดเลขเร็วแบบ
อินเดีย (เวทคณิต)  กำรประกวดผลงำนท่ีประสบผลส ำเร็จด้ำนกำรพัฒนำทักษะกำรคิดค ำนวณ/แก้
โจทย์ปัญหำคณิตศำสตร์ และกำรแข่งขันควำมสำมำรถทำงคณิตศำสตร์ของนักเรียน  เป็นปัจจัยในกำร
สนับสนุน ส่งเสริมให้ครูผู้สอนคณิตศำสตร์ พัฒนำคุณภำพกำรจัดกำรเรียนรู้คณิตศำสตร์   
  ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต 26 ตระหนักถึงควำมส ำคัญในกำรพัฒนำครูผู้สอน
คณิตศำสตร์ให้มีควำมสำมำรถในกำรฝึกให้ผู้เรียนคิดเลขเร็วแบบอินเดีย (เวทคณิต)  กำรประกวด
ผลงำนที่ประสบผลส ำเร็จด้ำนกำรพัฒนำทักษะกำรคิดค ำนวณ/แก้โจทย์ปัญหำคณิตศำสตร์ และกำร
แข่งขันควำมสำมำรถทำงคณิตศำสตร์ของนักเรียน เป็นปัจจัยในกำรสนับสนุน ส่งเสริมให้ครูผู้สอน
คณิตศำสตร์ พัฒนำคุณภำพกำรจัดกำรเรียนรู้คณิตศำสตร์  จึงได้จัดท ำโครงกำรพัฒนำคุณภำพผู้เรียน
ทำงกำรคิดค ำนวณ โดย ชุดกิจกรรมกำรคิดเลขเร็วแบบอินเดีย ระดับชั้นมัธยมศึกษำตอนต้น 
2. วัตถุประสงค์ 
 2.1 เพ่ือพัฒนำชุดกิจกรรมชุดกิจกรรมกำรคิดเลขเร็วแบบอินเดีย กลุ่มสำระกำรเรียนรู้คณิตศำสตร์ 
ระดับชั้นมัธยมศึกษำตอนต้น 
 2.2 เพ่ือนิเทศ ติดตำม กำรเรียนรู้คณิตศำสตร์ ระดับชั้นมัธยมศึกษำตอนต้น ด้วยชุดกิจกรรม       
กำรคิดเลขเร็วแบบอินเดีย 
 2.3 เพ่ือพัฒนำกำรจัดกำรเรียนรู้ของครูผู้สอนคณิตศำสตร์สู่กำรยกระดับผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียน  
โดยเทคนิคกำรคิดเลขเร็วแบบอินเดีย (เวทคณิต) 
3. เป้าหมาย 
 3.1 เชิงปริมาณ 
  1) ครูผู้สอนรำยวิชำคณิตศำสตร์ระดับมัธยมศึกษำตอนต้น ได้เข้ำร่วมจัดท ำชุดกิจกรรม กำรคิด
เลขเร็วแบบอินเดีย จ ำนวน 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
ค ำนวณอย่ำงมีคุณภำพ 
  2) ครูมีนวัตกรรม ชุดกิจกรรมกำรคิดเลขเร็วแบบอินเดีย กลุ่มสำระกำรเรียนรู้คณิตศำสตร์       
ระดับมัธยมศึกษำตอนต้น 
  3) ครูมีควำมพึงพอใจในกำรเรียนรู้คณิตศำสตร์ด้วยชุดกิจกรรมกำรคิดเลข เร็วแบบอินเดีย        
และพัฒนำตนเองสำมำรถเข้ำร่วมกำรแข่งขันระดับชำติได้ 
4. กิจกรรมและวิธีการด าเนินงาน 

ที ่ กิจกรรม ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 

1 จัดท ำโครงกำรฯ เสนอขออนุมัติ ธันวำคม 2563 นำงอรชุมำ ด้วง
ช้ำงและคณะ
ศึกษำนิเทศก์ 2 ท ำค ำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมกำร และหนังสือแจ้ง

โรงเรียน 
มกรำคม 2564 

3 ประชุมเตรียมกำรสร้ำงชุดกิจกรรมกำรคิดเลขเร็ว
แบบอินเดีย/ปฏิทินงำน/กรรมกำร 

มีนำคม 2564  

4 สร้ำงชุดกิจกรรมกำรคิดเลขเร็วแบบอินเดีย 
ระดับชั้นมัธยมศึกษำตอนต้น โดยครูคณิตศำสตร์
ระดับมัธยมศึกษำตอนต้น 

มีนำคม  – 
พฤษภำคม 2564 

นำงอรชุมำ ด้วง
ช้ำง และคณะ
ศึกษำนิเทศก์ 

5 กิจกรรม นิเทศ ติดตำม กำรเรียนรู้รำยวิชำ
คณิตศำสตร์ ระดับชั้นมัธยมศึกษำตอนต้น ที่ใช้ชุด
กิจกรรมกำรคิดเลขเร็วแบบอินเดีย 

มิถุนำยน- กรกฎำคม 
2564 นำงอรชุมำ ด้วง

ช้ำง และคณะ
ศึกษำนิเทศก์ 

6 ประเมินผล และรำยงำนผล สิงหำคม - กันยำยน 
2564 

นำงอรชุมำ ด้วง
ช้ำง และคณะ
ศึกษำนิเทศก์ 

 
5.  งบประมาณที่ใช้ 
 งบประมำณ  จ ำนวน 10,000.- บำท ( -หนึ่งหมื่นบำทถ้วน-) ) ได้มำจำกงบพัฒนำของส ำนักงำนเขต
พ้ืนที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต 26 ดังมีรำยละเอียดประกอบกำรใช้งบประมำณ  ดังนี้   
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กิจกรรม/รำยละเอียด 
งบประมำณ 

รวม ระยะเวลำ
ด ำเนินกำร ผู้รับผิดชอบ ค่ำตอบ

แทน 
ค่ำใช้
สอย ค่ำวัสดุ 

กิจกรรมที่ 1 ประชุมคณะท ำงำน/
วำงแผนปฏิบัติงำน  
1. ค่ำอำหำรว่ำงและเครื่องดื่ม  
     15 คน30บ. 2 มื้อ     
2. อำหำรกลำงวัน  
     15 คน100บ.1 มื้อ  

  
 

900 
 

1,500 

 
 

 
 

900 
 

1,500 
 

 
 

ม.ค. – 
มี.ค. 64 

 
 

นำงอรชุมำ 
ด้วงช้ำง และ

คณะ
ศึกษำนิเทศก์ 

รวมกิจกรรมที่ 1  2,400  2,400   

กิจกรรมที่ 2 สร้ำงชุดกิจกรรม
กำรคิดเลขเร็วแบบอินเดีย 
ระดับชั้นมัธยมศึกษำตอนต้น โดย
ครูคณิตศำสตร์ระดับมัธยมศึกษำ
ตอนต้น(ครูคณิตศำสตร์ระดับ
มัธยมศึกษำตอนต้น 20 คน 
คณะท ำงำน 15 คน) 
1. ค่ำอำหำรว่ำงและเครื่องดื่ม  
     35 คน30บ. 2 มื้อ    
2. อำหำรกลำงวัน  
     35 คน100บ.1 มื้อ 

  
 
 
 
 
 
 

2,100 
 

3,500 

  
 
 
 
 
 
 

2,100 
 

3,500 

 
 
 
 
 
 
 

มี.ค. – 
พ.ค. 2564 

 
 
 
 
 

นำงอรชุมำ 
ด้วงช้ำง และ

คณะ
ศึกษำนิเทศก์ 

รวมกิจกรรมที่ 2  5,600  5,600   

กิจกรรมที่ 3  นิเทศ ติดตำม กำร
เรียนรู้รำยวิชำคณิตศำสตร์ 
ระดับชั้นมัธยมศึกษำตอนต้น ที่ใช้
ชุดกิจกรรมกำรคิดเลขเร็วแบบ
อินเดีย 

 - - - มิ.ย.- ก.ค.
64 

นำงอรชุมำ 
ด้วงช้ำง และ

คณะ
ศึกษำนิเทศก์ 

รวมกิจกรรมที่ 3       

สรุป รำยงำนผลกำรด ำเนินงำน   2,000 2,000   

รวมทั้งสิ้น  8,000 2,000 10,000   
หมายเหตุ สำมำรถถัวจ่ำยได้ทุกรำยกำร 
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6.  การประเมินผล  
ตัวชี้วัดควำมส ำเร็จ วิธีกำรประเมิน เครื่องมือที่ใช้ 

1. เขตพ้ืนที่ได้นวัตกรรมพัฒนำครู ชุดกิจกรรมกำรคิดเลขเร็วแบบ
อินเดีย ระดับชั้นมัธยมศึกษำตอนต้น   
2. ร้อยละของครูกลุ่มเป้ำหมำยสำมำรถพัฒนำนวัตกรรมชุดกิจกรรม
กำรคิดเลขเร็วแบบอินเดีย ระดับชั้นมัธยมศึกษำตอนต้น 
3. ควำมพึงใจในกำรใช้ชุดกิจกรรมของครูคณิตศำสตร์ กำรใช้ 
นวัตกรรมชุดกิจกรรมกำรคิดเลขเร็วแบบอินเดีย ระดับชั้นมัธยมศึกษำ
ตอนต้น 

-ตรวจชิ้นงำน 
 
-ตรวจชิ้นงำน 
 
-กำรประเมินกำร
จัดกิจกรรม 

-แบบประเมิน 
 
-แบบประเมิน 
 
-แบบประเมิน 
 

 
7.  ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
 7.1 ครูผู้สอนของโรงเรียนในสังกัดทุกโรงเรียน ด ำเนินกำรเร่งรัดพัฒนำคุณภำพผู้เรียนสู่กำรยกระดับ
ผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียน    
 7.2 ผู้เรียนได้รับกำรพัฒนำควำมสำมำรถทำงคณิตศำสตร์ที่สอดคล้องกับควำมแตกต่ำงของนักเรียน
อย่ำงเต็มศักยภำพ   
 7.4 ครูได้นวัตกรรมชุดกิจกรรมกำรคิดเลขเร็วแบบอินเดีย ระดับชั้นมัธยมศึกษำตอนต้น 
 7.5 ครูและโรงเรียนได้แนวทำงจำกชุดกิจกรรมกำรคิดเลขเร็วแบบอินเดีย  ระดับชั้นมัธยมศึกษำ
ตอนต้นในกำรพัฒนำผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียนรำยวิชำอ่ืน 
 7.6. นักเรียนได้รับกำรฝึกทำงคณิตศำสตร์ ที่หลำกหลำย  และมีผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียนสูงขึ้น 
 7.7 ผู้ปกครอง และชุมชนให้ควำมเชื่อมั่นในกำรจัดกำรศึกษำอย่ำงมีคุณภำพของโรงเรียน  

********************** 
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โครงการการ         รับนักเรียนประจ ำปีกำรศึกษำ  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) 
ระยะเวลาด าเนินการ      ตุลำคม 2563 – มิถุนำยน  2564 
1. หลักการและเหตุผล 

ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั ้นพื้นฐำน ได้ประกำศนโยบำยและแนวปฏิบัติ
เกี่ยวกับกำรรับนักเรียน สังกัดส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน ปีกำรศึกษำ 2563 
เ พื ่อให้ส ำนักงำนเขตพื้นที ่กำรศึกษำและสถำนศึกษำถือปฏิบัติและใช้เป็ นแนวทำงในกำร
ด ำเนินงำนกำรรับนักเรียน โดยก ำหนดให้มีกำรจัดตั ้งศูนย์ประสำนงำนกำรรับนักเรียน เพื่อ
อ ำนวยควำมสะดวก ช่วยเหลือ ประสำนงำน รับเรื่องร้องทุกข์ ข้อเสนอแนะแก่ผู้ปกครอง มีกำร
ประชำสัมพันธ์ ด้วยกระบวนกำรที่หลำกหลำย มีกำรเปิดรั้วเยี่ยมชมโรงเรียน ( Open house)  
เพื่อให้ผู้ปกครอง นักเรียน และประชำชนที่สนใจจะส่งบุตรหลำนเข้ำเรียนได้มีโอกำสเยี่ยมชม
โรงเรียน รวมถึงก ำหนดให้ทุกโรงเรียนบันทึกข้อมูลกำรรับนักเรียน ประจ ำปีกำรศึกษำ 2563 
ตำมที่ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำนก ำหนด พร้อมทั้งรำยงำนผลกำรด ำเนินงำน
กำรรับนักเรียนให้ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำนทรำบด้วย  
  ดังนั้น เพ่ือให้กำรด ำเนินงำนกำรรับนักเรียนของส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ 
เขต 26 และสถำนศึกษำประสบควำมส ำเร็จ และเป็นกำรสนอง นโยบำยที ่ 2 ด้ำนกำรจัด
กำรศึกษำเพื่อเพิ่มควำมสำมำรถในกำรแข่งขันของประเทศ  ส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ
มัธยมศึกษำ เขต 26  จึงได้จัดท ำโครงกำรกำรรับนักเรียน ประจ ำปีกำรศึกษำ 2564 ขึ้น  
2. วัตถุประสงค์ 
 2.1 เพ่ือจัดท ำนโยบำยและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับกำรรับนักเรียน ปีกำรศึกษำ 2563  
 2.2 เพ่ือส่งเสริมกำรประชำสัมพันธ์กำรรับนักเรียน ประจ ำปีกำรศึกษำ 2563  
 2.3 เพ่ือจัดตั้งศูนย์ประสำนงำนกำรรับนักเรียนของส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต 26   
 2.4 เพ่ือส่งเสริมสนับสนุนให้โรงเรียนมีข้อมูลสำรสนเทศเก่ียวกับกำรรับนักเรียนที่เป็นปัจจุบัน 
 2.5  เพ่ือส่งเสริมสนับสนุนให้ผู้รับผิดชอบกำรรับนักเรียนมีควำมรู้ ควำมเข้ำใจในกำรด ำเนินกำรรำยงำน
กำรรับนักเรียน ตำมที่ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำนก ำหนด  
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3. เป้าหมาย 
 3.1  เป้าหมายเชิงปริมาณ 

 3.1.1 สถำนศึกษำทุกแห่งมีข้อมูลสำรสนเทศเก่ียวกับกำรรับนักเรียน  
   3.1.2 ครูผู้รับผิดชอบงำนกำรรับนักเรียนทุกโรงเรียน สำมำรถรำยงำนข้อมูลกำรรับนักเรียนได้ 
 3.2 เป้าหมายเชิงคุณภาพ 
    3.2.1 สถำนศึกษำมีกำรจัดระบบกำรรำยงำนข้อมูลกำรรับนักเรียนได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ  ข้อมูล
เป็นปัจจุบันและครบถ้วน 
    3.2.2 สถำนศึกษำมีบุคลำกรด ำเนินงำนระบบกำรรำยงำนข้อมูลกำรรับนักเรียนที่มีคุณภำพ 
    3.2.3 นักเรียน ผู้ปกครอง และประชำชนทั่วไป ทรำบข้อมูลรำยละเอียดเกี่ยวกับกำรรับนักเรียน 
ประจ ำปีกำรศึกษำ 2563 
4. กิจกรรมและการด าเนินงาน 

ที ่ กิจกรรม ระยะเวลาด าเนินการ ผู้รับผิดชอบ 
1. แจ้งนโยบำยและแนวปฏิบัติกำรรับนักเรียน

ของส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้น
พ้ืนฐำน ปีกำรศึกษำ 2563 

ต.ค.-ธ.ค. 2563 สพม.26 

2. ประชุมคณะกรรมกำรพิจำรณำร่ำงนโยบำย
และแนวปฏิบัติกำรรับนักเรียนของส ำนักงำน
เขตพ้ืนที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต 26 

ม.ค. 2564 สพม.26 

3. ประชุมคณะกรรมกำรด ำเนินงำนกำรรับ
นักเรียน ประจ ำปีกำรศึกษำ 2563 

ม.ค.-ก.พ. 2564 สพม.26 

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

พ.ย. 2563-มี.ค. 
2564 

 

สพม.26/โรงเรียน 

6. จัดตั้งศูนย์ประสำนงำนกำรรับนักเรียนของ
ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต 
26 เพ่ือปฏิบัติงำนด้ำนกำรประสำนงำนกำรรับ
นักเรียน ประจ ำปีกำรศึกษำ 2563 

ธ.ค. 2563-ก.พ. 
2564 

สพม.26 

7. ประชุมเชิงปฏิบัติกำรกำรรำยงำนผลกำรรับ
นักเรียน เพ่ือให้โรงเรียนในสังกัดสำมำรถ
ด ำเนินกำรรำยงำนผลกำรรับนักเรียนได้ทัน
ตำมก ำหนดเวลำ 

ม.ค.-ก.พ. 2564 สพม.26 
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8. ติดตำม ตรวจเยี่ยม และประเมินผลกำร
ด ำเนินงำนกำรรับนักเรียนของโรงเรียนใน
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 จ ำนวน 30,000 บำท (สำมหมื่นบำทถ้วน) รำยละเอียดประกอบกำรใช้จ่ำย ดังนี้ 

(หมายเหตุ ขอรับจัดสรรจำก สพม.26 10,000 บำท และได้รับจัดสรรจำก สพฐ. 20,000 บำท) 

ที ่ รายการ งบ 

ประมาณ 

จ าแนกตามหมวดรายจ่าย 
ค่าตอบแทน ค่าใช้

สอย 
ค่าวัสดุ 

1. ประชุมคณะท ำงำนจัดท ำร่ำงนโยบำยและแนว
ปฏิบัติกำรรับนักเรียนของส ำนักงำนเขตพ้ืนที่
กำรศึกษำ มััธยมศึกษำ เขต 26 

800  300 500 

2. ประชุมคณะกรรมกำรรับนักเรียนระดับเขต
พ้ืนที่กำรศึกษำ 

4,000  3,000 1,000 

3. ประชุมเชิงปฏิบัติกำรกำรรำยงำนผลกำรรับ
นักเรียน เพ่ือให้โรงเรียนในสังกัดสำมำรถ
ด ำเนินกำรรำยงำนผลกำรรับนักเรียนได้ทันตำม
ก ำหนดเวลำ   

9,200   7,200 2,000  

4. จัดท ำเอกสำร/ข้อมูลประกอบกำรประชุม                                
สรุปและรำยงำนผลกำรรับนักเรียน ตำมปฏิทิน 
สพฐ. โดยผ่ำนระบบของ สพฐ. 

6,000 4,000   2,000 

5. ติดตำม และตรวจเยี่ยมติดตำมกำรรับนักเรียน                         
ของโรงเรียนในสังกัด 

8,000  8,000  

6. จัดท ำเอกสำรสรุป/รำยงำนผลกำรรับนักเรียน
ให้หน่วยงำนที่เกี่ยวข้องทรำบ 

2,000   2,000 

รวมทั้งสิ้น 30,000 4,000 18,500 7,500 
หมายเหตุ    ขอถัวจ่ำยทุกรำยกำร     
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6.  แผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่าย เงินงบประมำณท่ีด ำเนินกำร 30,000 บำท  

แผนการปฏิบัติงาน 
(กิจกรรม) 

แผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณ 
รวม ไตรมาสที่ 

1/2564 
ไตรมาสที่ 
2/2564 

ไตรมาสที่ 
3/2564 

ไตรมาสที่ 
4/2564 

1. ประชุมคณะท ำงำนจัดท ำ
ร่ำงนโยบำยและแนว
ปฏิบัติกำรรับนักเรียนของ
ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ 
มััธยมศกึษำ เขต 26 

800 - - - 800 

2.ประชุมคณะกรรมกำรรับ
นักเรียนระดับเขตพ้ืนที่
กำรศึกษำ 

- 4,000 - - 4,000 
 

3.ประชุมเชิงปฏิบัติกำรกำร
รำยงำนผลกำรรับนักเรียน 
เพ่ือให้โรงเรียนในสังกัด
สำมำรถด ำเนินกำรรำยงำนผล
กำรรับนักเรียนได้ทันตำม
ก ำหนดเวลำ   

- 9,200 - - 9,200 

4.จัดท ำเอกสำร/ข้อมูล
ประกอบกำรประชุม  สรุปและ
รำยงำนผลกำรรับนักเรียน 
ตำมปฏิทิน สพฐ. โดยผ่ำน
ระบบของ สพฐ. 

- 6,000 - - 6,000 

5.ติดตำม และตรวจเยี่ยม
ติดตำมกำรรับนักเรียนของ
โรงเรียนในสังกัด 

- 8,000 - - 8,000 

6. จัดท ำเอกสำรสรุป/รำยงำน
ผลกำรรับนักเรียนให้หน่วยงำน
ที่เก่ียวข้องทรำบ 

 
- 

 
- 

 
2,000 

 
- 

 
2,000 

 
7. กลุ่มเป้าหมายท่ีได้รับผลประโยชน์ 

โรงเรียนในสังกัดส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต 26 
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8. การประเมินผล 

ตัวบ่งชี้สภาพความส าเร็จ 
วิธีวัดและ
ประเมินผล 

เครื่องมือที่ใช้วัด     
และประเมินผล 

1. ร้อยละ 100 ของสถำนศึกษำในสังกัดมขี้อมูลสำรสนเทศ 
เกี่ยวกับกำรรับนักเรียน 
2. มีกำรรำยงำนผลกำรรับนักเรียนข้อมูลปัจจุบันทัน
ก ำหนดเวลำมีประสิทธิภำพคิดเป็นร้อยละ 100  
3. ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต 26 
มีข้อมูลสำรสนเทศเกี่ยวกับกำรรับนักเรียนเป็นปัจจุบัน 
คิดเป็นร้อยละ 100 

- ตรวจสอบข้อมูล  
- ติดตำม 
ประเมินผล 
   

- แบบรำยงำน 
- แบบติดตำม 
 

9. ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ 
   9.1  โรงเรียนด ำเนินกำรตำมแนวปฏิบัติและนโยบำยกำรรับนักเรียนของส ำนักงำนคณะกรรมกำร
กำรศึกษำข้ันพ้ืนฐำน ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต 26  
 9.2  โรงเรียนในสังกัดมีข้อมูลสำรสนเทศ ที่เป็นปัจจุบัน สำมำรถตรวจสอบได้ 
 9.3  โรงเรียนในสังกัดรำยงำนผลกำรรับนักเรียน ทันตำมก ำหนดเวลำ  
 9.4  ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต 26 มีข้อมูลสำรสนเทศกำรรับนักเรียนที่เป็น
ปัจจุบัน สำมำรถตรวจสอบได้  

********************** 
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โครงการ        ส่งเสริมและกระจำยโอกำสให้นักเรียนได้รับทุนกำรศึกษำ ปี 2564 
สอดคล้องกับ ยุทธศาสตร์ชาติข้อ 4 กำรสร้ำงโอกำสและควำมเสมอภำคและเท่ำเทียมทำงกำรศึกษำ
แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ 17 ควำมเสมอภำคและหลักประกันทำงสังคม 
แผนการปฏิรูปประเทศ ด้านการศึกษาข้อที่ 3 เพ่ือลดควำมเหลื่อมล้ ำทำงด้ำนกำรศึกษำ 
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ข้อที่ 2 กำรสร้ำงควำมเป็นธรรมลดควำมเหลื่อมล้ ำในสังคม                     

ให้ควำมส ำคัญกับ กำรด ำเนินกำรยกระดับคุณภำพบริกำรทำงสังคมให้ทั่วถึง
โดยเฉพำะอย่ำงยิ่งด้ำน กำรศึกษำและสำธำรณสุข รวมทั้งกำรปิดช่องว่ำงกำร
คุ้มครองทำงสังคมในประเทศไทย ซึ่งเป็นกำรด ำเนินงำนต่อเนื่องจำกที่ได้ขับเคลื่อน
และผลักดันในช่วงแผนพัฒนำเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ ฉบับที่ 11 

สนองนโยบาย สพฐ. ที่ ด้ำนโอกำส 
กลุ่มที่รับผิดชอบ  กลุ่มส่งเสริมกำรจัดกำรศึกษำ 
ผู้รับผิดชอบ    นำงสำวธิดำรัตน์  พลศรี และบุคลำกรกลุ่มส่งเสริมกำรจัดกำรศึกษำ 
ระยะเวลาที่ด าเนินการ ตุลำคม 2563 - กันยำยน 2564 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
1. หลักการและเหตุผล 
   ด้วยส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำนได้มีนโยบำยกำรสร้ำงโอกำสในกำรเข้ำถึง
บริกำรกำรศึกษำที่มีคุณภำพและมีมำรตฐำนและกำรลดควำมเหลื่อมล้ ำทำงกำรศึกษำ เน้นกำรสร้ำง
โอกำสให้เด็กวัยเรียน และผู้เรียนทุกคนเข้ำถึงบริกำรกำรศึกษำที่มีคุณภำพ ที่เป็นมำตรฐำนเสมอกัน ไม่
ว่ำผู้เรียนจะยำก ดี มี จน จะอยู่ในพ้ืนที่ใดของประเทศ อยู่ในชุมชนเมือง พ้ืนที่ห่ำงไกลทุรกันดำร หรือ
กลุ่มเป้ำหมำยที่ต้องกำรกำรดูแลเป็นพิเศษ เพ่ือลดควำมเหลื่อมล้ ำทำงกำรศึกษำของประเทศ โดย 
สนับสนุนให้สถำนศึกษำจัดกำรศึกษำเพ่ือให้บรรลุเป้ำหมำยโลกเพ่ือกำรพัฒนำอย่ำงยั่งยืน (Global 
Goals for Sustainable Development) สร้ำงกลไกควำมร่วมมือของภำคส่วนต่ำง ๆ ในทุกระดับ
ตั้งแต่ระดับองค์กรปกครองท้องถิ่นหรือต ำบล ระดับอ ำเภอ ระดับจังหวัด  ระดับภูมิภำค และส่วนกลำง 
สร้ำงมำตรฐำนสถำนศึกษำตำมบริบทของพ้ืนที่ จัดสรรงบประมำณแผ่นดินเพ่ือสนับสนุนให้เด็กวัยเรียน
ทุกคนตั้งแต่ระดับปฐมวัย ประถมศึกษำและมัธยมศึกษำอย่ำงเพียงพอ และเหมำะสม สอดคล้องกับ
สภำพข้อเท็จจริง โดยค ำนึงถึงควำมจ ำเป็นตำมสภำพพ้ืนที่ภูมิศำสตร์ สภำพทำงเศรษฐกิจ และที่ตั้งของ
สถำนศึกษำ จัดหำทุนกำรศึกษำเพ่ิมเติมเพ่ือช่วยเหลือผู้ขำดแคลนทุนทรัพย์ เพ่ือลดควำมเหลื่อมล้ ำ
ทำงกำรศึกษำ จัดสรรงบประมำณและทรัพยำกรทำงกำรศึกษำอ่ืนเป็นพิเศษให้เหมำะสม สอดคล้องกับ
ควำมต้องกำรจ ำเป็นในกำรจัดกำรศึกษำส ำหรับ ผู้เรียนที่มีควำมต้องกำรจ ำเป็นพิเศษ และจัดสรร
งบประมำณเป็นค่ำใช้จ่ำยในกำรด ำเนินกำรและงบลงทุนให้สถำนศึกษำตำมควำมจ ำเป็น ตลอดจนน ำ
เทคโนโลยีดิจิทัล (Digital Technology) มำใช้เป็นเครื่องมือในกำรเรียนรู้ของผู้เรียน เพ่ือให้ผู้เรียน
สำมำรถใช้เป็นเครื่องมือในกำรพัฒนำตนเองอย่ำงต่อเนื่องตลอดชีวิตรวมถึงพัฒนำระบบกำรติดตำม 
สนับสนุนและประเมินผลเพ่ือสร้ำงหลักประกันสิทธิกำรได้รับกำรศึกษำ ที่มีคุณภำพของประชำชนด้วย
ในทุกปีกำรศึกษำ จะมีหน่วยงำนทั้งภำครัฐ เอกชน องค์กร มูลนิธิ หรือหน่วยงำนต่ำง ๆ ประสำนขอ
ควำมร่วมมือในกำรคัดเลือกนักเรียนรับเงินทุนกำรศึกษำ หรือเป็นตัวแทนหน่วยงำนเข้ำรับกำร
คัดเลือกให้รับเงินทุนกำรศึกษำ จึงได้จัดท ำโครงกำรส่งเสริมและกระจำยโอกำสให้นักเรียนได้รับ
ทุนกำรศึกษำ ปี 2564  เพื่อให้นักเรียนและโรงเรียนกลุ่มเป้ำหมำยในสังกัดได้รับโอกำสให้เข้ำถึง
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บริกำรด้ำนทุนกำรศึกษำ และเพื่อให้มีหลักเกณฑ์, แนวทำงปฏิบัติ ในขอรับทุนกำรศึกษำเป็นของ
ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต 26 เพ่ือส่งเสริมให้นักเรียนที่ขำดแคลนทุนทรัพย์ด้ำน
กำรศึกษำได้รับกำรดูแลด้ำนทุนกำรศึกษำ เพื่อเป็นกำรส่งเสริมให้นักเรียนที่ขำดแคลนทุนทรัพย์
ด้ำนกำรศึกษำตลอดจนขำดแคลนโอกำสได้รับกำรดูแล เข้ำถึงและได้รับทุนกำรศึกษำพระรำชทำน 
โครงกำรทุนเฉลิมรำชกุมำรี และเพื่อเป็นกำรส่งเสริมให้นักเรียนที่มีควำมรู้ ควำมสำมำรถ และมี
ศักยภำพให้ได้รับทุนกำรศึกษำพระรำชทำน ม.ท.ศ.(รัชกำลที่ 10)  

2. วัตถุประสงค์   
 2.1 เพ่ือให้นักเรียนกลุ่มเป้ำหมำยในสังกัดได้รับโอกำสให้เข้ำถึงบริกำรด้ำนทุนกำรศึกษำ  
 2.2 เพ่ือให้มีหลักเกณฑ์, แนวทำงปฏิบัติ ในกำรส่งเสริมให้นักเรียนและโรงเรียนได้รับโอกำสให้เข้ำถึง
บริกำรด้ำนทุนกำรศึกษำ เป็นของส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต 26 และโรงเรียน
สำมำรถน ำไปใช้ได้ 
 2.3 เพ่ือส่งเสริมให้นักเรียนที่ขำดแคลนทุนทรัพย์ด้ำนกำรศึกษำได้รับทุนกำรศึกษำ 
 2.4 เพ่ือเป็นกำรส่งเสริมให้นักเรียนที่ขำดแคลนทุนทรัพย์ด้ำนกำรศึกษำตลอดจนขำดแคลนโอกำส
ได้รับกำรดูแล เข้ ำถึ ง  และได้ รับทุนกำรศึกษำพระรำชทำน โครงกำรทุนเฉลิมรำชกุมำรี                           
(สมเด็จพระกนิษฐำฯ) 
 2.5 เพ่ือเป็นกำรส่งเสริมให้นักเรียนที่มีควำมรู้ ควำมสำมำรถ และมีศักยภำพให้ได้รับทุนกำรศึกษำ
พระรำชทำน ม.ท.ศ. (รัชกำลที่ 10)  
 2.6 เพ่ือเป็นกำรติดตำมนักเรียนที่ได้รับทุนกำรศึกษำ 

3. เป้าหมาย 
  3.1 เป้าหมายเชิงปริมาณ 
  - นักเรียนได้รับโอกำสให้เข้ำถึงบริกำรด้ำนทุนกำรศึกษำ ร้อยละ 50 ของนักเรียนกลุ่มเป้ำหมำย 
  - มีหลักเกณฑ์, มีกำรวำงแผน, แนวทำงปฏิบัติ ในกำรขอรับทุนกำรศึกษำเป็นของส ำนักงำนเขต
พ้ืนที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต 26 
  -  นักเรียนในสังกัดได้ รับกำรพิจำรณำและคัดเลือกให้ รับทุนกำรศึกษำพระรำชทำน                    
ม.ท.ศ. รุ่นที่ 10 ตำมจ ำนวนโควตำที่ได้รับจัดสรร  
  -  นักเรียนในสังกัดได้ รับกำรพิจำรณำและคัดเลือกให้ รับทุนกำรศึกษำพระรำชทำน                    
โครงกำรทุนกำรศึกษำเฉลิมรำชกุมำรีตำมจ ำนวนโควตำที่ได้รับจัดสรร  

  3.2 เป้าหมายเชิงคุณภาพ 
  - นักเรียนกลุ่มเป้ำหมำยในสังกัดได้รับโอกำสให้เข้ำถึงบริกำรด้ำนทุนกำรศึกษำ  
  - โรงเรียนกลุ่มเป้ำหมำยในสังกัดได้รับโอกำสให้เข้ำถึงบริกำรด้ำนทุนกำรศึกษำ 
  - มีหลักเกณฑ์, แนวทำงปฏิบัติ ในกำรส่งเสริมให้นักเรียนและโรงเรียนได้รับโอกำสให้เข้ำถึง
บริกำรด้ำนทุนกำรศึกษำ เป็นของส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต 26 และโรงเรียน
สำมำรถน ำไปใช้ได้ 
  - นักเรียนที่ได้รับทุนกำรศึกษำพระรำชทำน ได้รับทุนกำรศึกษำต่อเนื่อง ในระดับอุดมศึกษำ 
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4.  กิจกรรม   
ที ่ กิจกรรม ระยะเวลาด าเนินการ ผู้รับผิดชอบ 
1. ประชุมพิจำรณำและคัดเลือกนักเรียน                    

รับทุนกำรศึกษำ  
ตุลำคม 2563 - ตุลำคม 

2564 
ธิดำรัตน์ พลศรี 

2. กำรจัดท ำข้อมูลและประชุมพิจำรณำ
คัดเลือกนักเรียนรับทุนกำรศึกษำ
พระรำชทำน ม.ท.ศ.                  
(รัชกำลที่ 10) ระดับเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ                     
(เริ่มรับทุนในปีกำรศึกษำ 2564) 

มกรำคม - มีนำคม 2564 ธิดำรัตน์  พลศรี 

3. กำรจัดท ำหลักเกณฑ์, แนวทำง, แนว
ปฏิบัติ ในกำรขอรับทุนกำรศึกษำ 

เมษำยน - พฤษภำคม 2564 ธิดำรัตน์  พลศรี 

4. กำรจัดท ำข้อมูลและกำรคัดเลือก
นักเรียนขอรับทุนกำรศึกษำ
พระรำชทำน โครงกำรทุนกำรศึกษำ
เฉลิมรำชกุมำรี (เริ่มรับทุน                     
ในปีกำรศึกษำ 2564) 

เมษำยน - พฤษภำคม 2564 ธิดำรัตน์ พลศรี 

5. กำรจัดท ำข้อมูลนักเรียนขอรับ
ทุนกำรศึกษำ ปีกำรศึกษำ 2564  

มิถุนำยน - กรกฎำคม 2564 ธิดำรัตน์  พลศรี 

5. กำรติดตำมนักเรียนทุนกำรศึกษำ ตุลำคม 2563-กันยำยน 
2564 

ธิดำรัตน์  พลศรี 

6. สรุปและรำยงำนผลโครงกำร ตุลำคม 2564 ธิดำรัตน์  พลศรี 
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5.  งบประมาณ  งบประมำณที่ได้รับจัดสรรจำกงบส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต 26                  
จ ำนวน 10,000 บำท (สองหมื่นบำทถ้วน) ดังนี้ 
 

ที ่ รายการ 

งบประมาณ จ าแนกตามรายจ่าย 
ค่า 

ตอบ
แทน 

ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ ค่าเบ้ีย
เลี้ยง 

ค่า
พาหนะ 

1. กิจกรรมที่ 1 การประชุมพิจารณาและคัดเลือก
นักเรียนรับทุนการศึกษา  
1.1 ค่ำอำหำรว่ำง เครื่องดื่มผู้เข้ำรว่ม                  
กำรประชุม 
1.1ค่ำอำหำรกลำงวันผู้เข้ำร่วมกำรประชุม 
1.2ค่ำวัสด ุ

 
 

1,000 
 

2,000 
1,000 

 
 

- 
 
- 
- 

 
 

1,000 
 

2,000 
- 

 
 

- 
 
- 

1,000 

 
 
 

- 
 
- 
- 

 
 
 

- 
 
- 
- 

 รวมงบประมาณกิจกรรมที่ 1 4,000 - 3,000 1,000   
2. กิจกรรมที่ 2 ประชุมจัดท าหลกัเกณฑ์และแนวทาง, 

แนวทางปฏิบัติ ในการขอรับทุนการศึกษา 
2.1 ค่ำอำหำรว่ำง เครื่องดื่มผู้เข้ำรว่มกำรประชุม 
2.2  ค่ำอำหำรกลำงวันผู้เข้ำร่วมกำรประชุม 
2.3 ค่ำวัสด ุ

 
 

600 
1,000 

400 

 
 
- 
- 
- 

 
 

600 
1,000 

- 

 
 
- 
- 

400 

  

 รวมงบประมาณกิจกรรมที่ 2 2,000 - 1,600 400 - - 
3. กิจกรรมที่ 3 ประชุมจัดท าข้อมูลนักเรียน                 

ขอรับทุนการศึกษา 
3.1  ค่ำอำหำรว่ำง เครื่องดื่มผู้เข้ำร่วมกำรประชุม 
3.2 ค่ำอำหำรกลำงวันผูเ้ข้ำร่วมกำรประชุม 
3.3 ค่ำวัสด ุ

 
 

600 
 

1,000 
400 

 
 
- 
 
- 
- 

 
 

600 
 

1,000 
- 

 
 
- 
 
- 

400 

  

 รวมงบประมาณกิจกรรมที่ 3 2,000 - 1,600 400 - - 
4. กิจกรรมที่ 4 การติดตามนักเรียนที่ได้รับ

ทุนการศึกษา 
4.1 ค่ำเบี้ยเลี้ยง 
4.2 ค่ำน้ ำมันเชื้อเพลิง / ค่ำพำหนะ 
4.3 ค่ำวัสด ุ

 
 

1,000 
700 
300 

 
 
- 
- 
- 

 
 
- 
- 
- 

 
 

- 
- 
300 

 
 

1,000 
- 
- 

 
 

- 
700 
- 

 รวมงบประมาณกิจกรรมที่ 4 2,000 - - 300 1,000 700 
 รวม 10,000 - 6,200 2,100 1,000 700 

หมายเหตุ   ขอถัวจ่ำยทุกรำยกำร 

ค่ำ 

อำหำร เครื่องดื่ม คนละ 130 บำท ต่อวัน  
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6.  แผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณ 
      วงเงินงบประมำณท่ีด ำเนินกำร 10,000 บำท  จ ำนวนเงินในแต่ละไตรมำส ที่คำดว่ำจะใช้จ่ำย 

แผนการปฏิบัติงาน 
(กิจกรรม) 

แผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณ 
รวม ไตรมาส 

1/2564 
ไตรมาส 
2/2564 

ไตรมาส 
3/2564 

ไตรมาส 
4/2564 

1. กิจกรรมที่ 1 กำรประชุมพิจำรณำและ
คัดเลือกนักเรียนรับทุนกำรศึกษำ  

1,000 1,000 1,000 1,000 4,000 

2. กิจกรรมที่ 2 ประชุมจัดท ำหลักเกณฑ์และ
แนวทำง, แนวทำงปฏิบัติ ในกำรขอรับ
ทุนกำรศึกษำ 

- - 2,000 - 2,000 

3. กิจกรรมที่ 3 ประชุมจัดท ำข้อมูลนักเรียน                 
ขอรับทุนกำรศึกษำ 

- 2,000 - - 2,000 

4. กิจกรรมที่ 4 กำรติดตำมนักเรียนที่ได้รับ
ทุนกำรศึกษำ 

500 500 500 500 2,000 

รวม 1,500 3,500 3,500 1,500 10,000 

7. กลุ่มเป้าหมายท่ีได้รับผลประโยชน์ 
8.1  นักเรียนในสังกัดส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต 26  
8.2  โรงเรียนในสังกัดส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต 26 
8.3  ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต 26 

8. การประเมินผล 
ตัวบ่งชี้สภำพควำมส ำเร็จ วิธีวัดและประเมินผล เครื่องมือที่ใช้วัดและประเมินผล 

1. นักเรียนกลุ่มเป้ำหมำยใน
สังกัดได้รับโอกำสให้เข้ำถึง
บริกำรด้ำนเงินทุนกำรศึกษำ  
2. มีหลักเกณฑ์, แนวทำง
ปฏิบัติในกำรในกำรขอรับ
ทุนกำรศึกษำ 
3. นักเรียนที่ขำดแคลนทุน
ทรัพย์ด้ำนกำรศึกษำได้รับ
ทุนกำรศึกษำ 
 

- กำรสังเกต/กำรสอบถำม 
- ประเมินผลจำกกำรปฏิบัติ 
 

-แบบสังเกต/แบบสอบถำม 
- แบบประเมินผลจำกกำรปฏิบัติ 
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ต่อ 
ตัวบ่งชี้สภำพควำมส ำเร็จ วิธีวัดและประเมินผล เครื่องมือที่ใช้วัดและประเมินผล 
4  นักเรียนที่ขำดแคลนทุน
ทรัพย์ด้ำนกำรศึกษำ และมี
ควำมมุ่งม่ันได้รับทุนกำรศึกษำ
พระรำชทำน โครงกำรทุนเฉลิม
รำชกุมำรี  
5 ร้อยละ 100 นักเรียนใน
สังกัดได้รับทุกที่มีควำมรู้ 
ควำมสำมำรถ และมีศักยภำพ
ให้ได้รับทุนกำรศึกษำ
พระรำชทำน ม.ท.ศ. (รัชกำลที่ 
10) 

  

9. ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ 
9.1 นักเรียนกลุ่มเป้ำหมำยในสังกัดได้รับโอกำสให้เข้ำถึงบริกำรด้ำนทุนกำรศึกษำ  
9.2 เมีหลักเกณฑ์, แนวทำงปฏิบัติ ในกำรส่งเสริมให้นักเรียนและโรงเรียนได้รับโอกำสให้เข้ำถึง

บริกำรด้ำนทุนกำรศึกษำ เป็นของส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต 26 และโรงเรียน
สำมำรถน ำไปใช้ได้ 

9.3 นักเรียนที่ขำดแคลนทุนทรัพย์ด้ำนกำรศึกษำได้รับทุนกำรศึกษำ 
9.4 นักเรียนที่ขำดแคลนทุนทรัพย์ด้ำนกำรศึกษำตลอดจนขำดแคลนโอกำสได้รับกำรดูแล 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  ผูต้รวจรำชกำรและจังหวัด 
กลุ่มที่รับผิดชอบ        กลุ่มส่งเสริมกำรจัดกำรศึกษำ 
ผู้รับผิดชอบ             นำงสำวอรทัย   บุพโชติ 
ระยะเวลาที่ด าเนินการ    1 ตุลำคม 2563-30 กันยำยน 2564 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
1.  หลักการและเหตุผล 
  พระรำชบัญญัติกำรศึกษำแห่งชำติ พ.ศ. 2542 แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2545 (ฉบับที่ 2) 
พ.ศ.2553 พระรำชบัญญัติกำรศึกษำภำคบังคับ พ.ศ.2545 แสดงเจตนำรมณ์ในกำรยกระดับกำรศึกษำ
ของประชำชนให้สูงขึ้น โดยก ำหนดสิทธิและโอกำสทำงกำรศึกษำของประชำชนในกำรรับกำรศึกษำขั้น
พ้ืนฐำนไม่น้อยกว่ำ 12 ปี ที่รัฐต้องจัดโดยไม่เสียค่ำใช้จ่ำย และเพ่ือสนองตอบนโยบำยรัฐบำล นโยบำย
กระทรวงศึกษำธิกำร นโยบำยส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน นโยบำยส ำนักงำนเขตพ้ืนที่
กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต 26  และควำมต้องกำรของประชำชน จึงได้จัดท ำโครงกำรส่งเสริมให้โอกำส
ทำงกำรศึกษำอย่ำงทั่วถึงและมีคุณภำพขึ้น โดยส่งเสริมเด็กปกติท่ัวไป เด็กพิกำร เด็กด้อยโอกำส เด็กท่ีมี
ควำมสำมำรถพิเศษ ให้ได้เข้ำเรียนและได้รับกำรพัฒนำได้เต็มตำมศักยภำพเป็นรำยบุคคล และเพ่ิม
โอกำสกำรแสดงศักยภำพของผู้ เรียน ลดอัตรำกำรออกกลำงคัน ส่งเสริมกำรเรียนต่อระดับชั้น
มัธยมศึกษำตอนปลำยหรือสำยอำชีพ  ส่งเสริมกำรศึกษำทำงเลือกส ำหรับประชำกรวัยเรียนในกำรได้รับ
กำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำนอย่ำงทั่วถึงและมีคุณภำพ  
2.  วัตถุประสงค์ 
 2.1 เพ่ือสร้ำงควำมรู้ควำมเข้ำใจในกำรจัดกำรศึกษำภำคบังคับ  กำรติดตำมนักเรียนตกหล่นและออก
กลำงคันให้กับสถำนศึกษำและผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง 
 2.2 เพื่อติดตำมช่วยเหลือนักเรียนตกหล่น นักเรียนออกกลำงคัน นักเรียนด้อยโอกำสให้ ได้รับ 
กำรสนับสนุนให้เรียนเข้ำเรียนต่อและได้เรียนระดับสูงขึ้น 
 2.3 เพ่ือประสำนควำมร่วมมือกับภำคีเครือข่ำยในกำรจัดกำรศึกษำภำคบังคับและกำรส่งเสริมให้นักเรียน
ได้รับโอกำสในกำรศึกษำต่อในระดับที่สูงขึ้น 
3. เป้าหมาย 
 3.1 เป้าหมายเชิงปริมาณ 
     3.1.1  นักเรียนที่ก ำลังศึกษำอยู่ในสถำนศึกษำในสังกัดจบกำรศึกษำภำคบังคับทุกคน 
    3.1.2  อัตรำกำรออกกลำงคันของนักเรียนในสังกัด ปีกำรศึกษำ 2564 ลดลงและนักเรียน 
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. กิจกรรมและการด าเนินงาน 
 

ที ่ กิจกรรม 
ระยะเวลา
ด าเนินการ ผู้รับผิดชอบ 

1. ชี้แจงนโยบำย วำงแผน กำรจัดท ำข้อมูลสำรสนเทศเกี่ยวกับ
ข้อมูลนักเรียน เช่น ส ำรวจข้อมูลนักเรียนพิกำร ข้อมูลนักเรียน
ด้อยโอกำส นักเรียนที่มีควำมสำมำรถพิเศษ  ข้อมูลนักเรียนที่
ไม่ได้เข้ำเรียน ข้อมูลนักเรียนออกกลำงคัน และที่มีแนวโน้มว่ำ
จะออกกลำงคัน  ข้อมูลกำรศึกษำต่อ ข้อมูลกำรจบกำรศึกษำ 
เป็นต้น 

พ.ค. 2564 สพม.26 

2. ผู้รับผิดชอบวิ เครำะห์ข้อมูลนักเรียนออกกลำงคันของปี
กำรศึกษำ และจ ำแนกสำเหตุของปัญหำน ำเสนอผู้เกี่ยวข้อง 
เพ่ือวำงแผนแก้ไขและติดตำมนักเรียนออกกลำงคันกลับเข้ำสู่
ระบบกำรศึกษำหรือส่งต่อไปยัง กศน. 

พ.ค. 2564 สพม.26 

4. แต่งตั้งคณะกรรมกำรและติดตำมเด็กที่ไม่ได้เข้ำเรียน เด็กที่
ออกกลำงคัน และเด็กที่มีแนวโน้มจะออกกลำงคัน ได้เข้ำเรียน  
พร้อมทั้งประสำน  ส่งเสริมกำรมีส่วนร่วมจัดกำรศึกษำของ
สถำนศึกษำในสังกัด ครอบครัว องค์กร หน่วยงำน สถำน
ประกอบกำร ฯลฯ ในรูปแบบศูนย์กำรเรียน กำรจัดกำรศึกษำ
หลักสูตร ปวช. หน่วยงำนทำงกำรศึกษำนอกระบบ และ
กำรศึกษำทำงเลือกอ่ืน ๆ ส ำหรับเด็กท่ีมีปัญหำได้เข้ำเรียน 

มิ.ย. – ก.ค. 
2564 

สพม.26 / 
สถำนศึกษำ 

5. ติดตำม รำยงำนผลกำรด ำเนินงำน เก็บข้อมูลไว้รำยงำนต่อ
หน่วยงำนที่เกี่ยวข้องต่อไป 

ก.ค. – ต.ค.  
2564 

สพม.26 
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5. งบประมาณ 
 จัดสรรจำกส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต 26.จ ำนวน.......10,000..บำท 
รำยละเอียดประกอบกำรใช้จ่ำย ดังนี้ 
 

ที ่ รำยกำร งบประมำณ จ ำแนกตำมรำยจ่ำย 
ค่ำตอบแทน ค่ำใช้สอย ค่ำวัสดุ 

1 กิจกรรมที่ 1กิจกรรมประชุม 
ส่งเสริมโอกำสทำงกำรศึกษำ  

    

 1.1 ค่ำอำหำรกลำงวัน   2,000  
 1.2 ค่ำอำหำรว่ำงและเครื่องดื่ม   1,200  
2 กิจกรรมที่ 2 กิจกรรมสรุป

สำรสนเทศ และขยำยผลติดตำม
นักเรียนเพื่อส่งเสริมโอกำส
ทำงกำรศึกษำ 

    

 2.1 ค่ำเบี้ยเลี้ยงคณะท ำงำน   6,000   
 2.2ค่ำน้ ำมันเชื้อเพลิง   800  
 รวมทั้งสิ้น  6,000 4,000  

หมำยเหตุ    ถัวจ่ำยได้ทุกรำยกำร    
 
6.  แผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณที่ด าเนินการ 10,000 บาท  

แผนการปฏิบัติงาน 
(กิจกรรม) 

แผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณ 
รวม ไตรมาสที่ 

1/2564 
ไตรมาสที่ 
2/2564 

ไตรมาสที่ 
3/2564 

ไตรมาสที่ 
4/2564 

1.กิจกรรมประชุม ส่งเสริมโอกำส
ทำงกำรศึกษำ 

  3,200  3,200 

2.กิจกรรมสรุปสำรสนเทศ และขยำย
ผลติดตำมนักเรียนเพ่ือส่งเสริมโอกำส
ทำงกำรศึกษำ 

  6,800  6,800 

รวม   10,000  10,000 

7 กลุ่มเป้าหมายผู้ได้รับผลประโยชน์ 
 7.1 โรงเรียนมีควำมรู้ควำมเข้ำใจในกำรจัดกำรศึกษำภำคบังคับ  กำรติดตำมนักเรียนตกหล่นและ
ออกกลำงคันให้กับสถำนศึกษำและผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง 
 7.2  ติดตำมช่วยเหลือนักเรียนตกหล่น นักเรียนออกกลำงคัน นักเรียนด้อยโอกำสให้ได้รับ            
กำรสนับสนุนให้เรียนเข้ำเรียนต่อและได้เรียนระดับสูงขึ้น 
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 7.3  มีภำคีเครือข่ำยในกำรจัดกำรศึกษำภำคบังคับและกำรส่งเสริมให้นักเรียนได้รับโอกำสในกำรศึกษำ
ต่อในระดับที่สูงขึ้น 
8.  การประเมินผล 

ตัวบ่งชี้สภาพความส าเร็จ วิธีวัดและประเมินผล เครื่องมือที่ใช้วัด 
1. ประชำกรวัยเรียนได้รับกำรศึกษำอย่ำงทั่วถึง 
2. นักเรียนตกหล่น นักเรียนออกกลำงคัน นักเรียนด้อย
โอกำสได้รับกำรสนับสนุนให้เรียนเข้ำเรียนต่อและได้
เรียนระดับสูงขึ้น 
3. ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต 26        
และโรงเรียนมีสำรสนเทศข้อมูลนักเรียนเป็นปัจจุบัน 

- กำรรำยงำนผล  
- กำรติดตำมตรวจสอบ   
 

- แบบรำยงำน 
- แบบติดตำม 
 

9.  ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ 
 1. ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต 26 และโรงเรียนในสังกัดส่งเสริมให้โอกำส  
ทำงกำรศึกษำอย่ำงทั่วถึงและมีคุณภำพ ลดอัตรำกำรออกกลำงคัน   สนับสนุนให้เรียนเข้ำเรียนต่อ
และได้เรียนระดับสูงขึ้น 
 2. ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต 26 และโรงเรียนในสังกัดมีข้อมูลสำรสนเทศ
เกี่ยวกบัข้อมูลนักเรียน ที่เป็นปัจจุบันสำมำรถน ำมำใช้ประโยชน์ได้ทันท่วงที 
 3. สถำนศึกษำในสังกัด บุคคล หน่วยงำนต่ำง ๆ และทุกภำคส่วน มีส่วนร่วมในกำรจัดกำรศึกษำ 

********************** 
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โครงการ         จัดเก็บข้อมูลและติดตำมกำรด ำเนินงำนระบบคัดกรองปัจจัยพื้นฐำนเงินอุดหนุน     
                       นักเรียนยำกจน (เงินทุนเสมอภำค) 
สอดคล้องกับ ยุทธศาสตร์ชาติข้อ 4 ด้ำนกำรสร้ำงโอกำสและควำมเสมอภำคทำงสังคม 
แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ   แผนแม่บทที่ 12 ประเด็นกำรพัฒนำกำรเรียนรู้ 
แผนการปฏิรูปประเทศข้อ 9          แผนปฏิรูปด้ำนสังคม 
สนองนโยบาย สพฐ. ที่ 3            ด้ำนโอกำส 
ตอบแบบรายงานเรื่องใด              มำตรฐำนส ำนักงำน ข้อ 3 
กลุ่มที่รับผิดชอบ                        กลุ่มส่งเสริมกำรจัดกำรศึกษำ 
ผู้รับผิดชอบ                        นำงสำวอรทัย  บุพโชต ิ  
ระยะเวลาที่ด าเนินการ              1 ตุลำคม 2563 - 30  กันยำยน 2564 
............................................................................................................................. ................................... 
1.  หลักการและเหตุผล 
  ด้วย ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน และส ำนักงำนกองทุนเพ่ือควำมเสมอภำคทำง
กำรศึกษำ ได้ตกลงร่วมมือกันเพ่ือด ำเนินกำรโครงกำรจัดสรรเงินอุดหนุนนักเรียนยำกจนแบบมีเงื่อนไข 
(ยำกจนพิเศษ) ในสถำนศึกษำสังกัดส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน และจัดให้มีกำรจัดท ำ
ข้อมูลระบบกำรคัดกรองนักเรียนยำกจน เพ่ือสร้ำงควำมเข้ำใจต่อกระบวนกำรรับรองตรวจสอบ และติดตำม
ผลกำรใช้เงินของสถำนศึกษำในสังกัดส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน  

             ในกำรนี้เพื่อสร้ำงควำมเข้ำใจและติดตำมกระบวนกำรคัดกรอง  รับรองตรวจสอบข้อมูลกำร
เบิกจ่ำยเงินอุดหนุนของสถำนศึกษำที่ได้รับเงินอุดหนุนนักเรียนยำกจนพิเศษแบบมีเงื่อนไข ส ำนักงำน                
เขตพ้ืนที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต 26 จึงได้จัดท ำโครงกำรกำรจัดเก็บข้อมูลและติดตำมกำรด ำเนินงำน
ระบบปัจจัยพ้ืนฐำนเงินอุดหนุนนักเรียนยำกจน (เงินทุนเสมอภำค) 
 2. วัตถุประสงค์ 
 2.1 เพ่ือติดตำมผลกำรจัดสรรเงินอุดหนุนต่อนักเรียนยำกจนแบบมีเงื่อนไข (ยำกจนพิเศษ) ติดตำม
กำรจ่ำยเงินให้กับนักเรียนยำกจนพิเศษของสถำนศึกษำที่เข้ำร่วมโครงกำรตำมเงื่อนไขกำรขอรับ
สนับสนุนเงินอุดหนุน 
 2.2 เพ่ือให้ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต 26 มีข้อมูลนักเรียนยำกจน และนักเรียน
ยำกจนพิเศษในปีกำรศึกษำ 2564 ครบทุกคน และได้น ำข้อมูลไปขอรับกำรพิจำรณำเงินอุดหนุน
ปัจจัยพ้ืนฐำนนักเรียนยำกจน และได้น ำข้อมูลไปขอรับกำรพิจำรณำเงินอุดหนุนนักเรียนยำกจนพิเศษ
แบบ มีเงื่อนไขครบทุกคนในปีกำรศึกษำ 2564 
3. เป้าหมาย 
 3.1 เชิงปริมำณ 
  1. ก ำกับติดตำมกระบวนกำรคัดกรอง รับรองตรวจสอบข้อมูล กำรเบิกจ่ำยเงินอุดหนุนของ
สถำนศึกษำที่โรงเรียนในสังกัดส ำนักงำนเขตพ้ืนกำรศึกษำมัธยมศึกษำเขต 26 ที่ได้รับกำรจัดสรรเงิน
อุดหนุนต่อนักเรียนยำกจนยำกจนพิเศษแบบมีเงื่อนไขติดตำมกำรจ่ำยเงินให้กับนักเรียนยำกจนพิเศษ                        
จ ำนวน 35 โรงเรียน   
  2. ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต 26 มีข้อมูลนักเรียนยำกจนและนักเรียนยำกจน
พิเศษครบทุกคน ในปีกำรศึกษำ 2564 ตำมท่ีส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำนก ำหนด  
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    3.2 เชิงคุณภำพ 
   โรงเรียนในสังกัดส ำนักงำนเขตพ้ืนกำรศึกษำมัธยมศึกษำเขต 26 จ ำนวน 35 โรงเรียน มีควำมรู้
ควำมเข้ำใจ และสำมำรถในกำรด ำเนินกำรตำมขั้นตอนได้อย่ำงถูกต้องและครบถ้วนระบบคัดกรอง
ปัจจัยพ้ืนฐำนนักเรียนอยำกจนและแนวทำงกำรรับเงินอุดหนุนส ำหรับนักเรียนยำกจนพิเศษแบบมีเงือน
ไข 
4. กิจกรรมและการด าเนินงาน 
ที ่ กิจกรรม ระยะเวลาด าเนินการ ผู้รับผิดชอบ 
1. 1. ขั้นเตรียมกำร  

เสนอโครงกำร/วำงแผนกำรด ำเนินงำน           
ก.ค. 64 – 30 ก.ย.64 
 

สพม.26 

2 ขั้นด ำเนินกำร/กิจกรรม  
1. ศึกษำแนวทำงกำรด ำเนินงำนระบบปัจจัยพื้นฐำน
นักเรียนยำกจน 
 2. ประชุมคณะกรรมกำรก ำกับติดตำม กระบวนกำร
และกำรใช้จ่ำยเงินอุดหนุนนักเรียนยำกจนแบบมี
เงื่อนไขในสถำนศึกษำ 
 3. ก ำกับติดตำมกระบวนกำรคัดกรอง รับรอง
ตรวจสอบข้อมูล กำรเบิกจ่ำยเงินอุดหนุนของ
สถำนศึกษำท่ี โรงเรียนในสังกัดส ำนักงำนเขตพ้ืน
กำรศึกษำมัธยมศึกษำเขต 26  

 
ก.ค. 64 

 
ก.ค. 64 

 
 

ส.ค. 64 
 

สพม.26   
 
 
สพม.26 
 
 
สพม.26/ 
คณะกรรมกำร
ติดตำม 
 

3 ขั้นประเมินผลสรุปและรำยงำนผลกำรด ำเนินงำน  ก.ย. 64 สพม.26 
 
5. งบประมาณ 
 จำกส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต 26 จ ำนวน.....10,000...บำท 
รำยละเอียดประกอบกำรใช้จ่ำย ดังนี้ 

ที ่ รำยกำร งบประมำณ จ ำแนกตำมรำยจ่ำย 
ค่ำตอบแทน ค่ำใช้สอย ค่ำวัสดุ 

1 กิจกรรมที่ 1ติดตำมผลกำรจัดสรรเงิน
อุดหนุนต่อนักเรียนยำกจนและเงิน
อุดหนุนนักเรียนทุนเสมอภำค 

    

 1.1ค่ำเบี้ยเลี้ยงคณะกรรมกำรออก
ติดตำมฯ 

 4,800   

 1.2ค่ำน้ ำมันเชื้อเพลิง  2,000   
2 กิจกรรมที่ 2 ประชุมสรุปรำยงำนผล

กำรออกติดตำม   
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ต่อ 

ที ่ รำยกำร งบประมำณ จ ำแนกตำมรำยจ่ำย 
ค่ำตอบแทน ค่ำใช้สอย ค่ำวัสดุ 

 2.1 ค่ำอำหำรกลำงวันอำหำรว่ำง  
และเครื่องดื่มส ำหรับประชุม 
คณะกรรมกำรด ำเนินงำนฯ   

  3,200  

 รวมทั้งสิ้น  6,800 3,200  
6.  แผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณที่ด าเนินการ 10,000.- บาท  

แผนการปฏิบัติงาน 
(กิจกรรม) 

แผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณ 
รวม ไตรมาสที่ 

1/2564 
ไตรมาสที่ 
2/2564 

ไตรมาสที่ 
3/2564 

ไตรมาสที่ 
4/2564 

1. ติดตำมผลกำรจัดสรรเงิน
อุดหนุนต่อนักเรียนยำกจน
และเงินอุดหนุนนักเรียนทุน
เสมอภำค 

- - 4,800 - 4,800 

2. ประชุมสรุปรำยงำนผลกำร
ออกติดตำม   

- - 3,200 - 3,200 

รวม   10,000  10,000 

7. กลุ่มเป้าหมายผู้ได้รับผลประโยชน์ 
ส ำนักงำนเขตพ้ืนท่ีกำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต 26 มีข้อมูลนักเรียนยำกจนและนักเรียนยำกจน

พิเศษในปีกำรศึกษำ 2564 ครบทุกคน และได้น ำข้อมูลไปขอรับกำรพิจำรณำเงินอุดหนุนปัจจัย พ้ืนฐำน
นักเรียนยำกจน และได้น ำข้อมูลไปขอรับกำรพิจำรณำเงินอุดหนุนนักเรียนยำกจนพิเศษแบบ 
มีเงื่อนไขครบทุกคนในปีกำรศึกษำ 2564 
8. การประเมินผล 

ตัววัดความส าเร็จ วิธีการวัด เครื่องมือ 
1. ร้อยละ 80 โรงเรียนในสังกัดส ำนักงำนเขตพ้ืนกำรศึกษำ
มัธยมศึกษำเขต 26 มีควำมรู้ควำมเข้ำใจและสำมำรถในกำร
ด ำเนินงำนระบบคัดกรองปัจจัยพื้นฐำนนักเรียนอยำกจนและ
แนวทำงกำรรับเงินอุดหนุนส ำหรับนักเรียนยำกจนพิเศษแบบมี
เงือนไข 
2. ร้อยละ 100 ของนักเรียนในสังกัดได้รับโอกำสในกำรเข้ำถึง
กำรช่วยเหลือในกำรได้รับกำรช่วยเหลือสนับสนุนกำรศึกษำ
อย่ำงทั่วถึงและเป็นธรรม 
 

1. สังเกต 
2. กำรสอบถำม 
3. นิเทศติดตำม 
และประเมินผล 

1. แบบสังเกต 
2. แบบสอบถำม 
3. แบบนิเทศ 
ติดตำม 
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ต่อ 
ตัววัดควำมส ำเร็จ วิธีกำรวัด เครื่องมือ 
3. ร้อยละ 100 ของส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ 
เขต 26 สำมำรถจัดเก็บข้อมูลและคัดกรองนักเรียนยำกจนให้
ถูกต้อง เป็นปัจจุบันตรงตำมควำมเป็นจริง 

  

 
9.  ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ 
     1. ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำเขต 26 สำมำรถด ำเนินงำนขับเคลื่อนติดตำมกำร
ด ำเนินงำนของสถำนศึกษำที่ขอรับเงินอุดหนุนนักเรียนยำกจนพิเศษแบบมีเงื่อนไขได้ถูกต้องและ
ครบถ้วน  
        2. ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต 26  มีข้อมูลนักเรียนยำกจนและนักเรียนยำกจน
พิเศษในระบบปัจจัยพ้ืนฐำนนักเรียนยำกจน ปีกำรศึกษำ 2564 ครบทุกคน  ตำมที่ส ำนักงำน
คณะกรรมกำรกำรศึกษำข้ันพ้ืนฐำนก ำหนด  

********************************** 
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งาน/โครงการ   สร้ำงจิตส ำนึกด้ำนกำรบริหำรจัดกำรขยะและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมในสถำนศึกษำ 

ยุทธศาสตร์ชาติข้อ 5  ด้ำนกำรสร้ำงกำรเติบโตบนคุณภำพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ   กำรเติบโตอย่ำงยั่งยืน 
แผนการปฏิรูปประเทศข้อ 6  ด้ำนทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม 
สนองนโยบาย สพฐ.        ด้ำนควำมปลอดภัย 
กลุ่มที่รับผิดชอบ         กลุ่มส่งเสริมกำรจัดกำรศึกษำ 
ผู้รับผิดชอบ           นำงสำวกรรณิกำร์  ศิรหิลวง 
ระยะเวลาที่ด าเนินการ  ตุลำคม 2563  - กันยำยน 2564 
................................................................................................................................................................  
1.  หลักการและเหตุผล 
 

ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำนมีนโยบำยให้ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำทุกเขตพ้ืนที่
ในสังกัดด ำเนินงำนเกี่ยวกับกำรส่งเสริม สนับสนุนให้สถำนศึกษำด ำเนินงำนกิจกรรมกำรสร้ำงวินัยด้ำนกำร
บริหำรจัดกำรขยะ  น้ ำเสียและมลพิษทำงอำกำศ เนื่องจำกปริมำณขยะที่เกิดขึ้นมำกมำยทุกวัน ส่งผลให้มี
ขยะตกค้ำงเป็นจ ำนวนมำกในแต่ละวัน ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม และสภำพควำมเป็นอยู่ในชุมชนมำกมำย
ซึ่งจะเห็นได้ว่ำปัญหำขยะเป็นปัญหำส ำคัญที่ส่งผลกระทบต่อกำรด ำเนินชีวิตของมนุษย์ จึงมีควำมจ ำเป็น
อย่ำงยิ่งในกำรกระตุ้น รณรงค์ สร้ำงจิตส ำนึก และควำมรู้ควำมเข้ำใจถึงแนวทำงในกำรลดปริมำณขยะ กำร
แยกขยะ และกำรน ำขยะไปใช้ประโยชน์ก่อนน ำไปก ำจัดให้กับบุคลำกรในโรงเรียนและชุมชนและเสริมสร้ำง
ควำมเข้มแข็งให้แก่โรงเรียนในสังกัดได้มีโอกำสพัฒนำกำรเรียนกำรสอนกำรบริหำรจัดกำรทรัพยำกร
ธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม กำรจัดกิจกรรมโดยให้เด็กเป็นศูนย์กลำงกำรเรียนรู้ และกำรมีส่วนร่วมของครู 
นักเรียน และชุมชนโดยรอบโรงเรียน 
  เพ่ือให้กำรด ำเนินงำนโครงกำรดังกล่ำวเป็นไปตำมวัตถุประสงค์ ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ
มัธยมศึกษำ เขต 26 จึงได้จัดท ำโครงกำรสร้ำงจิตส ำนึกด้ำนกำรบริหำรจัดกำรขยะและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมให้
สถำนศึกษำในสังกัดส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต 26 สู่โรงเรียนมำตรฐำนสิ่งแวดล้อมศึกษำ
ด้ำนกำรจัดกำรขยะ โดยจัดท ำโครงกำรนี้ขึ้นเพ่ือสนองนโยบำยสู่กำรปฏิบัติอย่ำงเป็นรูปธรรม 
2. วัตถุประสงค์ 
 2.1 เพ่ือส่งเสริมและสนับสนุนให้สถำนศึกษำในสังกัดด ำเนินงำนสถำนศึกษำมำตรฐำนสิ่งแวดล้อม
ศึกษำเพ่ือกำรพัฒนำที่ยั่งยืนในหน่วยงำนและสถำนศึกษำ 
    2.2 เพ่ือส่งเสริมกำรสร้ำงจิตส ำนึก ควำมตระหนักและพฤติกรรมกำรเสริมสร้ำงคุณภำพชีวิต                        
ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมข้ึนของบุคลำกร ครูและนักเรียน ในหน่วยงำนและสถำนศึกษำ 
    2.3 เพ่ือให้บุคลำกร ครูและนักเรียนได้มีควำมรู้เพ่ือใช้ในกำรจัดกำรขยะในหน่วยงำนและสถำนศึกษำ 
3. เป้าหมาย 
 เชิงปริมำณ 
 3.1.1 สถำนศึกษำในสังกัด ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต 26 จ ำนวน 35 แห่ง 
ด ำเนินกำรด้ำนกำรสร้ำงจิตส ำนึก ควำมตระหนักและพฤติกรรมกำรเสริมสร้ำงคุณภำพชีวิตที่เป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล้อม 
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 3.1.2 บุคลำกร ครูและนักเรียนในสังกัด ปลูกจิตส ำนึกกำรลด คัดแยก และน ำขยะกลับมำใช้
ประโยชน์ใหม่ ในสถำนศึกษำ สร้ำงระบบกำรเรียนรู้ผ่ำนกิจกรรมต่ำงๆ และส่งเสริมกำรมีส่วนร่วมของ
ผู้เรียนในกำรจัดกำรขยะภำยในสถำนศึกษำ ปลูกฝังลักษณะนิสัยรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อมแก่ผู้เรียน 
เพ่ือมุ่งสู่มำตรฐำนสิ่งแวดล้อมสถำนศึกษำปลอดขยะอย่ำงยั่งยืน 
 เชิงคุณภำพ 
 3.2.1 ครูและนักเรียน ตระหนักต่อกำรด ำเนินกำรอนุรักษ์ทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม ด้ำน
กำรจัดกำรขยะ สู่กำรปฏิบัติ 
 3.2.2 ผู้ บริหำรระดับเขต พ้ืนที่ กำรศึกษำเกิดควำมตระหนักต่อกำรด ำ เนินกำรอนุรั กษ์
ทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม ด้ำนกำรจัดกำรขยะ สู่กำรปฏิบัติ 
 3.2.3 ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำมีแนวทำงกำรด ำเนินงำนด้ำนกำรจัดกำรขยะสู่กำรปฏิบัติให้แก่
สถำนศึกษำทุกโรงในสังกัด 
4. กิจกรรมและการด าเนินงาน 
ที ่ กิจกรรม ระยะเวลา

ด าเนินการ 
ผู้รับผิดชอบ 

1. ประชำสัมพันธ์ รณรงค์ให้มีกำรคัดแยกขยะและ                   
จัดกำรขยะในสถำนศึกษำ 

กรกฎำคม 2564 สพม.26 

2. ประชุม วำงแผนงำนแต่งตั้งคณะท ำงำนระดับเขตพ้ืนที่ กรกฎำคม 2564 สพม.26 
3. ประชุมชี้แจงกำรด ำเนินกำรด้ำนกำรจัดกำรขยะและ

ปฏิบัติกำรคัดแยกขยะ   

 

สิงหำคม 2564 สพม.26/โรงเรียน
ในสังกัด 

4. ก ำกับ นิเทศ ติดตำม และประเมินผลกำรด ำเนินงำน
โรงเรียนมำตรฐำนสิ่งแวดล้อมศึกษำด้ำนกำรจัดกำรขยะ 

สิงหำคม 2564 สพม.26 

5. สรุปรำยงำนผลกำรด ำเนินงำน  สิงหำคม-
กันยำยน 2564 

สพม.26 

 
5. งบประมาณ 
    งบประมำณท่ีได้รับจัดสรร จ ำนวน 25,000 บำท รำยละเอียดประกอบกำรใช้จ่ำย ดังนี้ 

ที ่ รำยกำร งบประมำณ จ ำแนกตำมรำยจ่ำย 
ค่ำตอบแทน ค่ำใช้สอย ค่ำวัสดุ 

1. กิจกรรมที่ 1 ประชุมชี้แจง
กำรด ำเนินกำรด้ำนกำรจัดกำร
ขยะ 

2,560  2,560  
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ต่อ 
ที ่ รำยกำร งบประมำณ จ ำแนกตำมรำยจ่ำย 

ค่ำตอบแทน ค่ำใช้สอย ค่ำวัสดุ 
2. กิจกรรมที่ 2 กำรประชุม

เชิงปฏิบัติกำรคัดแยกขยะ 
2.1 ค่ำอำหำร อำหำรว่ำง
และเครื่องดื่ม 
2.2 ค่ำตอบแทนคณะ
วิทยำกร 
2.3 ค่ำวัสดุ/เอกสำรใน
กำรประชุม 

21,440  

 

 

 

3,600 

 

 

13,600 

 
 
 
 
 
4240 

3. กิจกรรมที่ 3 สรุปรำยงำน
ผลกำรด ำเนินงำน 

1,000   1,000 

 รวมทั้งสิ้น 25,000 3,600 16,160 5,240 
หมำยเหตุ  ขอถัวจ่ำยทุกรำยกำร 

 
 

6.แผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณวงเงิน 25,000  บาท  

แผนการปฏิบัติงาน 
(กิจกรรม) 

แผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณ 

รวม ไตรมาสที่ 
1/2564 

ไตรมาสที่ 
2/2564 

ไตรมาสที่ 
3/2564 

ไตรมาสที่ 
4/2564 

1. ประชุมชี้แจงกำรด ำเนินกำร 
ด้ำนกำรจัดกำรขยะ 

   2,560 2,560 

2. กำรประชุมเชิงปฏิบัติกำร                 
คัดแยกขยะ 

   21,440 21,440 

3. สรุปรำยงำนผลกำรด ำเนินงำน    1,000 1,000 
รวม    25,000 25,000 

7 กลุ่มเป้าหมายผู้ได้รับผลประโยชน์ 
 7.1 โรงเรียนในสังกัดส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต 26 จ ำนวน 35 โรงเรียน 
 7.2 ครู นักเรียน และบุคลำกรทำงกำรศึกษำ  รวมจ ำนวน  85  คน 
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8. การประเมินผล 
ตัววัดความส าเร็จ วิธีการวัด เครื่องมือ 

1. ร้อยละ 100 ของโรงเรียนในสังกัดปลอดขยะยอด
เยี่ยม สำมำรถขยำยเครือข่ำยให้โรงเรียนในสังกัด
ด ำเนินกิจกรรม ลดคัดแยก และน ำขยะกลับมำใช้
ประโยชน์ กำรรวบรวมขยะเพ่ือส่งไปก ำจัดอย่ำงถูกต้อง 
ปลูกจิตส ำนึกกำรลด คัดแยก และน ำขยะกลับมำใช้
ประโยชน์ใหม่ ในสถำนศึกษำ สร้ำงระบบกำรเรียนรู้
ผ่ำนกิจกรรมต่ำงๆ และส่งเสริมกำรมีส่วนร่วมของ
ผู้เรียนในกำรจัดกำรขยะภำยในสถำนศึกษำ ปลูกฝัง
ลักษณะนิสัยรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อมแก่ผู้เรียน เพื่อมุ่ง
สู่สถำนศึกษำปลอดขยะอย่ำงแท้จริง  

1. สังเกต 
2. กำรสอบถำม 
3. นิเทศติดตำม 
และประเมินผล 

1. แบบสังเกต 
2. แบบสอบถำม 
3. แบบนิเทศ 
ติดตำม 

9. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
 9.1 โรงเรียนในสังกัดสำมำรถขยำยเครือข่ำยให้โรงเรียนด ำเนินกิจกรรม ลด คัดแยก และน ำขยะ
กลับมำใช้ประโยชน์ กำรรวบรวมขยะเพ่ือส่งไปก ำจัดอย่ำงถูกต้อง 
 9.2 ปลูกจิตส ำนึกกำรลด คัดแยก และน ำขยะกลับมำใช้ประโยชน์ใหม่ในสถำนศึกษำ สร้ำง
ระบบกำรเรียนรู้ผ่ำนกิจกรรมต่ำงๆ และส่งเสริมกำรมีส่วนร่วมของผู้เรียนในกำรจัดกำรขยะภำยใน
สถำนศึกษำ ปลูกฝังลักษณะนิสัยรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อมแก่ผู้เรียน เพื่อมุ่งสู่สถำนศึกษำปลอด
ขยะอย่ำงแท้จริงและขยำยผลต่อจนกลำยเป็นสังคมรีไซเคิลต่อไป 
 9.3 ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำฯ มีโรงเรียนมำตรฐำนสิ่งแวดล้อมด้ำนกำรจัดกำรขยะ 
 9.4. ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำมีสถำนศึกษำที่มีกำรด ำเนินงำนด้ำนกำรจัดกำรขยะ สู่กำรปฏิบัติที่
สำมำรถเป็นแบบอย่ำงได้ 

********************** 
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โครงการ     กิจกรรม 5 ส โดยใช้หลัก 3 R และกำรสร้ำงจิตส ำนึกด้ำนกำรบริหำรจัดกำรขยะบูรณำ 
             กำรบริหำรจัดกำรขยะและสิ่งแวดล้อมในหน่วยงำน 
ยุทธศาสตร์ชาติข้อ 5  ด้ำนกำรสร้ำงกำรเติบโตบนคุณภำพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม 
แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติที่ 18 ประเด็นกำรเติบโตอย่ำงยั่งยืน 
แผนการปฏิรูปประเทศข้อ  6 ด้ำนทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม 
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ข้อ 4 กำรเติบโตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมเพ่ือกำรพัฒนำ 
                                          อย่ำงยั่งยืน 
แผนความม่ันคงแห่งชาติ  กำรรักษำควำมม่ันคงด้ำนทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม 
สนองนโยบาย สพฐ. ข้อ 5 ด้ำนควำมปลอดภัย 
ตอบแบบรายงานเรื่องใด  กำรประเมินส่วนรำชกำรตำมมำตรกำรปรับปรุงประสิทธิภำ ในกำรปฏิบัติ 
        รำชกำรตัวชี้วัดที่ 6 กำรลดและคัดแยกขยะมูลฝอยในหน่วยงำน 
กลุ่มที่รับผิดชอบ           กลุ่มอ ำนวยกำร 
ผู้รับผิดชอบ                 นำงขันทอง พิมพ์แสนศรี น.ส.อำภรณ์ สิงหะสุริยะ นำงอุษำมณี เหล่ำอรรคะ 
ระยะเวลาด าเนินการ     1 ตลุำคม 2563  – 30 กันยำยน  2564 
............................................................................................................................................. ................... 
 

1. หลักการและเหตุผล 
      ปัจจุบันทั้งหน่วยงำนภำครัฐและเอกชนต่ำงมุ่งพัฒนำประสิทธิภำพกำรท ำงำนเพ่ือเพ่ิมผลผลิตและ
กิจกรรมหนึ่งที่ได้รับกำรยอมรับอย่ำงแพร่หลำยในกำรเพ่ิมประสิทธิภำพให้กับหน่วยงำนคือกิจกรรม 5 ส 
ได้แก่ สะสำง สะดวก สะอำด สุขลักษณะ และสร้ำงนิสัย ซึ่ง 3 ส แรกเป็นกำรพัฒนำสถำนที่ส่วน 2 ส 
หลังเป็นกำรพัฒนำคน ซึ่ง 5 ส เป็นกิจกรรมที่ช่วยพัฒนำบุคลำกรให้มีคุณภำพประโยชน์ที่เห็นได้ชัดเจน
ของกำรด ำเนินกิจกรรมได้แก่ สถำนที่ท ำงำนและสภำพแวดล้อมกำรท ำงำนสะอำดปรำศจำกสิ่งสกปรก 
บุคลำกรมีสุขภำพกำยและจิตที่ดีบุคลำกรมีระเบียบวินัยมำกขึ้นกำรขจัดควำมสิ้นเปลืองของทรัพยำกร
คนวัสดุและงบประมำณและกำรลดกำรเก็บเอกสำรที่ซ้ ำซ้อนนอกจำกน้ี  5 ส ยังช่วยลดต้นทุนของ
หน่วยงำนลงอีกด้วย กำรด ำเนินกิจกรรม 5 ส จึงก่อให้เกิดกำรท ำงำนที่มีคุณภำพ ประสิทธิภำพ และ
ควำมปลอดภัย ตลอดจนสร้ำงทัศนคติที่ดีในกำรท ำงำนของพนักงำนสร้ำงควำมพึงพอใจและควำมมั่นใจ
ให้กับผู้มำรับบริกำรด้วย ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต 26 เป็นหน่วยงำนสนับสนุนกำร
เรียนกำรสอนซึ่งจะต้องให้บริกำรแก่ข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรในสังกัด ให้เกิดประสิทธิภำพและควำม
พึงพอใจ  จึงได้ก ำหนดนโยบำยในกำรปรับปรุงระบบกำรท ำงำนให้มีประสิทธิภำพยิ่งขึ้นโดยน ำกิจกรรม 
5 ส มำเป็นกลไกของกำรบริหำรที่จะน ำไปสู่กำรปรับปรุงกำรปฏิบัติงำนและกำรเพ่ิมประสิทธิภำพในงำน
รวมทั้งช่วยพัฒนำจิตส ำนึกในมำตรฐำนกำรปฏิบัติงำนซึ่งเป็นพ้ืนฐำนกำรพัฒนำไปสู่ระบบบริหำรงำน
คุณภำพตำมมำตรฐำนสำกลต่อไป ดังนั้น ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต 26 จึงได้จัดให้มี
โครงกำรประชุมเชิงปฏิบัติกำรกิจกรรม 5 ส โดยใช้หลัก 3 R และกำรสร้ำงจิตส ำนึกด้ำนกำรบริหำร
จัดกำรขยะบูรณำกำรบริหำรจัดกำรขยะและสิ่งแวดล้อมในหน่วยงำนอย่ำงยั่งยืน  โดยใช้มำตรกำร 3 R 
(Reduce, Reuse , Recycle) ขึ้น เพ่ือพัฒนำประสิทธิภำพกำรปฏิบัติงำนของข้ำรำชกำรและพนักงำน
และเพ่ิมคุณภำพงำนบริกำรให้มีมำตรฐำนให้ข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำทั้งภำยในและ
ภำยนอกองค์กร 
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2. วัตถุประสงค์ 
 2.1 เพ่ือส่งเสริมสนับสนุนให้ข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำมีจิตส ำนึกท่ีดี มีควำมตระหนัก
และปรับเปลี่ยนพฤติกรรมในกำรลดและคัดแยกขยะมูลฝอยในหน่วยงำนโดยใช้หลักกำร 3 R  
 2.2 เพ่ือน ำกิจกรรม 5 ส โดยใช้หลักกำร 3 R มำใช้เป็นพ้ืนฐำนในกำรด ำเนินงำนและเพ่ิม
ประสิทธิภำพในกำรปฏิบัติรำชกำรของข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำส ำนักงำนเขตพ้ืนที่
กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต 26 
 2.3 เพ่ือให้ข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำเข้ำใจถึงบทบำทหน้ำที่และควำมส ำคัญในกำร
บริหำรจัดกำรกำรลดและคัดแยกขยะมูลฝอยในหน่วยงำน โดยกิจกรรม 5 ส โดยใช้หลักกำร 3 R อย่ำง
ยั่งยืน 
3. เป้าหมาย 
 3.1 เป้าหมายเชิงปริมาณ 
 - ผู้บริหำร ข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต 26 
จ ำนวน 50 คน ร่วมสร้ำงจิตส ำนึกที่ดีและด ำเนินกิจกรรม 5 ส โดยใช้หลักกำร 3 R  
 3.2 เป้าหมายเชิงคุณภาพ 
 ร้อยละ 100 ของส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต 26 มีจิตส ำนึกที่ดีและร่วมด ำเนิน
กิจกรรม 5 ส โดยใช้หลัก 3 R มำประยุกต์ใช้ในกำรบริหำรจัดกำรขยะได้เป็นอย่ำงมีประสิทธิภำพอย่ำง
ยั่งยืน 
4. กิจกรรมและการด าเนินงาน 
 - กิจกรรมที่ด ำเนินกำรตำมโครงกำร 
 

ที ่ กิจกรรม ระยะเวลา
ด าเนินการ 

ผู้รับผิดชอบ 

 1. ขั้นเตรียมการ/กิจกรรม 
   1.1  จัดท ำโครงกำรเพ่ือขออนุมัติ 
   1.2  แต่งตั้งคณะกรรมกำรด ำเนินโครงกำรกิจกรรม 5 ส 
คณะกรรมกำรติดตำมและประเมินผลกิจกรรม 5 ส 
   1.3  ประชุมคณะท ำงำนเพ่ือวำงแผนงำนตำมโครงกำร 
   1.4  ด ำเนินกำรถ่ำยภำพก่อนท ำกิจกรรม 5 ส เพื่อให้เห็น
สภำพของสถำนที่ท ำงำนก่อนลงมือท ำกิจกรรม 
   1.6  ส ำรวจสภำพของพ้ืนที่ควำมรับผิดชอบ เพื่อก ำหนด 
Action  Plan  และหัวข้อแนวทำงในกำรปรับปรุง 

 
ตุลำคม  2563 

ถึง 
มกรำคม  2564 
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2. ขั้นตอนด าเนินกิจกรรม 
2.1 กำรประชุมเชิงปฏิบัติกำรสร้ำงควำมรู้ควำมเข้ำใจและควำม
ตระหนักในกำรกิจกรรม 5 ส โดยใช้หลัก 3 R  
2.2 แต่ละกลุ่มด ำเนินกำรท ำกิจกรรม 5 ส โดยใช้หลักกำร 3 R 
ตำมพ้ืนที่ที่รับผิดชอบแต่ละกลุ่มงำน 
ปฏิทินการด าเนินการกิจกรรม 5 ส 
   - ด ำเนินตำมกิจกรรม 5 ส ครั้งที่ 1  
   - ด ำเนินตำมกิจกรรม 5 ส ครั้งที่ 2  
 2.2  ปรับปรุงกำรจัดท ำกิจกรรม 5 ส ให้ดีขึ้นรวมทั้งอำจ
ปรับปรุงมำตรฐำนให้เหมำะสมยิ่งข้ึน เพ่ือยกระดับมำตรฐำนให้
ดีขึ้น  
2.3  รำยงำนผลกำรด ำเนินกำรและประเมินผลกำรปฏิบัติงำน
รวมทั้งประชำสัมพันธ์เผยแพร่ผลควำมก้ำวหน้ำกำรจัดกิจกรรม 
5 ส ให้ทุกคนในหน่วยงำนทรำบ 
2.4  ทุกกลุ่มรักษำสถำนที่ท ำงำนให้สะอำดและเป็นระเบียบอยู่
เสมอ 
2.5 ประเมินผลกำรปฏิบัติงำนโดยคณะกรรมกำร 5 ส 

 
มกรำคม 2564 

ถึง 
กันยำยน 2564 

 
 

เมษำยน  2564 
กันยำยน 2564 

 
 

 
 

3. ขั้นตอนที่ 3  กำรประเมินผล 
   ประเมินผลเพื่อปรับเป้ำหมำยหรือก ำหนดเป้ำหมำยใหม่เพ่ือ
รักษำหรือยกระดับกำรท ำกิจกรรม 5 ส ให้ดีขึ้น (ปีละ 2 ครั้ง) 

  

5. งบประมาณ       
 งบประมำณที่ได้รับจัดสรร จ ำนวน  5,000  บำท รำยละเอียด ดังนี้ 

ที ่ รำยกำร งบประมำณ 
จ ำแนกตำมรำยจ่ำย 

ค่ำตอบแทน ค่ำใช้สอย ค่ำวัสดุ 
1 ประชุมคณะท ำงำนเพ่ือวำงแผนงำน

โครงกำรกิจกรรม 5 ส โดยใช้
หลักกำร 3 R 
(ค่ำอำหำรว่ำงและเครื่องดื่ม 
50×30×1) 

1,500 - 1,500 - 

2. ค่ำจัดท ำป้ำยไวนิล ขนำด1.5×3 เมตร 1,500 - 1,500 - 
3. ค่ำใบประกำศเกียรติบัตร 2,000 - - 2,000 
 รวมทั้งสิ้น 5,000  3,000 2,000 

 

หมายเหตุ: ถัวจ่ายทุกรายการ 
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6. แผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณ   5,000 บำท 

แผนกำรปฏบิัติงำน 
(กิจกรรม) 

แผนกำรใช้จำ่ยเงินงบประมำณ 
รวม ไตรมำสที ่

1/2564 
ไตรมำสที ่
2/2564 

ไตรมำสที ่
3/2564 

ไตรมำสที ่
4/2564 

ประชุมคณะท ำงำน 
เพื่อวำงแผนงำนโครงกำรกิจกรรม 5 
ส โดยใช้หลักกำร 3 R  

- 5,000 - - 5,000 

7. กลุ่มเป้าหมายผู้ได้รับผลประโยชน์ 
 - ข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำในสังกัดส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำเขต 26  
จ ำนวน 50 คน  
8. การประเมินผล 
ตัวบ่งชี้สภำพควำมส ำเร็จ วิธีวัดและประเมินผล เครื่องมือที่ใช้วัดและ

ประเมินผล 
1.ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ
มัธยมศึกษำ เขต 26 มีผลกำร
ประเมินมำตรฐำน กิจกรรม 5 ส จำก
ปีที่ผ่ำนมำเพิ่มข้ึนร้อยละ 3 

1.กำรประเมินเอกสำร 1.แบบส ำรวจ 
2.แบบสังเกต 

2.ร้อยละ 100 ของบุคลำกร สพม.26 
มีควำมรู้ควำมเข้ำใจและมีควำม
ตระหนักในกำรท ำกิจกรรม 5 ส. 

2.ประเมินเอกสำรร่องรอย
หลักฐำน 

1.แบบส ำรวจควำมพึงพอใจ 
2.แบบสังเกต 
3.แบบรำยงำน 

9. ผลที่คาดว่าจะได้รับ  
 - ข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำในสังกัดส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ  
เขต 26 มีส่วนร่วมในกิจกรรม 5 ส โดยใช้หลักกำร 3 R และมีจิตส ำนึกที่ดีในด้ำนกำรรักษำ
สิ่งแวดล้อมอย่ำงต่อเนื่องและยั่งยืน 

********************** 
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โครงการ  กำรพัฒนำกำรจัดกำรเรียนกำรสอนบูรณำกำรหลักปรัชญำเศรษฐกิจพอเพียง  
                              เ พื ่ออำช ีพและกำรมีงำนท ำบ ูรณำกำร ตำมแนวทำงทักษะกำรเร ียน รู้ 
                              ในศตวรรษที่ 21 กลุ่มสำระกำรเรียนรู้กำรงำนอำชีพในโรงเรียนสังกัด 
  ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต 26 
ยุทธศาสตร์ชาติ          ยุทธศำสตร์ที่ 3 ด้ำนกำรพัฒนำและเสริมสร้ำงศักยภำพทรัพยำกรมนุษย์  
                                 ข้อ 4 กำรปฏิรูปกำรเรียนรู้ที่ตอบสนองต่อกำรเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ 21 
   ข้อ 4.4 กำรตระหนักถึงพหุปัญญำของมนุษย์ที่หลำกหลำย 
   ข้อ 4.4.2 กำรสร้ำงเส้นทำงอำชีพ สภำพแวดล้อมกำรท ำงำนฯ  
แผนปฏิรูปประเทศ  ข้อ 5 กำรปฏิรูปกำรจัดกำรเรียนกำรสอนเพ่ือตอบสนองกำรเปลี่ยนแปลง 
                                 ในศตวรรษท่ี 21   
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ยุทธศำสตร์ที่ 1 กำรเสริมสร้ำงและพัฒนำศักยภำพมนุษย์  
แผนความม่ันคงแห่งชาติ  ข้อ 6 ควำมมั่นคงภำยในประเทศ  
สนองนโยบาย สพฐ.   ด้ำนประสิทธิภำพ ด้ำนคุณภำพ  
กลุ่มที่รับผิดชอบ   กลุ่มนิเทศ ติดตำม และประเมินผลกำรจัดกำรศึกษำ 

           กลุ่มสำระกำรเรียนรู้กำรงำนอำชีพ 
ผู้รับผิดชอบ     นำงสำวฐิตำรีย์ วิลัยเลิศ, นำงสำวนงลักษณ์ มีแก้ว และคณะศึกษำนิเทศก์ 

ระยะเวลาที่ด าเนินการ  1 ตุลำคม 2563 – 30 กันยำยน 2564 
................................................................................................................................................................  
1.  หลักการและเหตุผล 
 

   “เศรษฐกิจพอเพียง” (Sufficiency Economy) เป็นปรัชญำที่พระบำทสมเด็จพระเจ้ำอยู่หัว 
ทรงมีพระรำชด ำรัสชี้แนะแนวทำงกำรด ำ เนินชีวิตแก่พสกนิกรชำวไทยมำโดยตลอดรวมถึงกำร
พัฒนำและบริหำรประเทศ และพระรำโชบำยด้ำนกำรศึกษำของสมเด็จพระเจ้ำอยู่หัว มหำวชิรำลงกรณ 
บดินทรเทพยวรำงกูร รัชกำลที่ 10 ด้ำนกำรศึกษำ ได้ระบุให้มีกำรมุ่งสร้ำงพื้นฐำนให้แก่ผู้เรียนใน 
4 ด้ำน คือ1) มีทัศนคติที่ถูกต้องต่อบ้ำนเมือง 2) มีพื้นฐำนที่มั่นคง - มีคุณธรรม 3) มีงำนท ำ – มี
อำชีพ และ4) เป็นพลเมืองที่ดีและรัฐธรรมนูญแห่งรำชอำณำจักรไทย มำตรำ 65 ก ำหนดให้รัฐพึง
จัดให้มี ยุทธศำสตร์ชำติ เป็นเป้ำหมำยกำรพัฒนำประเทศอย่ำงยั่งยืน ตำมหลักธรรมำภิบำล ซึ่ง
ยุทธศำสตร์ชำติ 20 ปี (พ.ศ. 2561-2580) เป็นยุทธศำสตร์ชำติฉบับแรกของประเทศไทย ตำมรัฐธรรมนูญ
แห่งรำชอำณำจักรไทย ซึ่งจะต้องน ำไปสู่กำรปฏิบัติเพ่ือให้ประเทศไทยบรรลุวิสัยทัศน์ “ประเทศไทยมี
ควำมมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน เป็นประเทศพัฒนำแล้ว ด้วยกำรพัฒนำตำมหลักปรัชญำของ  เศรษฐกิจ
พอเพียง” ภำยในช่วงเวลำดังกล่ำว เพ่ือควำมสุขของคนไทยทุกคน โดยยุทธศำสตร์ชำติด้ำนกำรพัฒนำ
และเสริมสร้ำงศักยภำพทรัพยำกรมนุษย์ มีเป้ำหมำยกำรพัฒนำที่ส ำคัญเพ่ือพัฒนำคนในทุกมิติและใน
ทุกช่วงวัยให้เป็นคนดี เก่ง และมีคุณภำพ โดยคนไทยมีควำมพร้อมทั้งกำย ใจ สติปัญญำ มีพัฒนำกำรที่ดี
รอบด้ำน และมีสุขภำวะที่ดีในทุกช่วงวัย มีจิตสำธำรณะ รับผิดชอบต่อสังคมและผู้อ่ืน มัธยัสถ์ อดออม 
โอบอ้อมอำรี  มีวินัย รักษำศีลธรรม และเป็นพลเมืองดีของชำติ มีหลักคิดที่ถูกต้อง มีทักษะที่จ่ำเป็นใน
ศตวรรษที่ 21  มีทักษะสื่อสำรภำษำอังกฤษและภำษำที่ 3 และอนุรักษ์ภำษำท้องถิ่น มีนิสัยรักกำร
เรียนรู้และกำรพัฒนำตนเองอย่ำงต่อเนื่องตลอดชีวิต สู่กำรเป็นคนไทยที่มีทักษะสูง เป็นนวัตกรรม 
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นักคิด ผู้ประกอบกำร เกษตรกรยุคใหม่ และอ่ืน ๆ โดยมีสัมมำชีพตำมควำมถนัดของตนเอง  ดังนั้น
กระทรวงศึกษำธิกำร จึงได้ก ำหนดนโยบำยและจุดเน้น ปีงบประมำณ พ.ศ. 2564 เพ่ือมุ่งมั่นด ำเนินกำร
ภำรกิจหลักตำมแผนแม่บทภำยใต้ยุทธศำสตร์ชำติ 20 ปี (พ.ศ. 2561 – 2580) ในฐำนะหน่วยงำน
เจ้ำภำพขับเคล่ือนทุกแผนย่อยในประเด็น 12 กำรพัฒนำกำรเรียนรู้ และแผนย่อยท่ี 3 ในประเด็น 11 
ศักยภำพคนตลอดช่วงชีวิต รวมทั้งแผนกำรปฏิรูปประเทศด้ำนกำรศึกษำ และนโยบำยรัฐบำลทั้งในส่วน
นโยบำยหลักด้ำนกำรปฏิรูปกระบวนกำรเรียนรู้ และกำรพัฒนำศักยภำพของคนไทยทุกช่วงวัย และ
นโยบำยเร่งด่วน เรื่องกำรเตรียมพัฒนำคนไทยสู่ศตวรรษที่ 21 นอกจำกนี้ ยังสนับสนุนกำรขับเคลื่อน
แผนแม่บทภำยใต้ยุทธศำสตร์ชำติประเด็นอ่ืน ๆ แผนพัฒนำเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ ฉบับที่ 12 
(พ.ศ. 2561 – 2564) นโยบำยและแผนระดับชำติว่ำด้วยควำมม่ันคงแห่งชำติ (พ.ศ. 2562 – 2565) 
รวมทั้งนโยบำยและแผนต่ำง ๆ ที่เกี่ยวข้อง โดยคำดหวังว่ำ ผู้เรียนทุกช่วงวัยจะได้รับกำรในทุกมิติ เป็นคน
ดี คนเก่ง มีคุณภำพ และมีควำมพร้อมร่วมขับเคลื่อนกำรพัฒนำประเทศ สู่ควำมม่ันคง มั่งค่ัง และยั่งยืน 
  ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต 26 ได้ด ำเนินกำรตำมจุดเน้น ด้ำนกำรพัฒนำและ
เสริมสร้ำงศักยภำพทรัพยำกรมนุษย์ ข้อ 1 กำรจัดกำรศึกษำเพ่ือคุณวุฒิ ข้อ 1.1.4 พัฒนำผู้เรียนให้มี
ควำมรอบรู้และทักษะอำชีพ เพ่ือเป็นเครื่องมือในกำรด ำรงชีวิตและสร้ำงอำชีพ อำทิ กำรใช้เทคโนโลยี
ดิจิทัล สุขภำวะ และทัศนคติที่ดีต่อกำรดูแลสุขภำพ ข้อ 2 กำรเรียนรู้ตลอดชีวิต ข้อ 2.1.1 ส่งเสริมกำร
เรียนกำรสอนที่เหมำะสมส ำหรับผู้ที่เข้ำสู่สังคมสูงวัย อำทิ อำชีพที่เหมำะสมรองรับสังคมสูงวัย หลักสูตร
กำรพัฒนำคุณภำพชีวิต และหลักสูตรกำรดูแลผู้สูงวัย หลักสูตร BUDDY โดยเน้นกำรมีส่วนร่วมในกำร
พัฒนำชุมชน โรงเรียน และผู้เรียน หลักสูตรกำรเรียนรู้ออนไลน์ เพ่ือส่งเสริมประชำสัมพันธ์สินค้ำ
ออนไลน์ระดับต ำบล ประกอบกับหลักสูตรแกนกลำงกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน พุทธศักรำช 2551 (ฉบับ
ปรับปรุง พ.ศ. 2560) ได้ปรับปรุงสำระและมำตรฐำนกำรเรียนรู้ กลุ่มสำระกำรเรียนรู้กำรงำนอำชีพ 
(Occupations) โดยปรับสำระที่ 1 กำรด ำรงชีวิตและครอบครัว มำตรฐำน ง 1.1 เข้ำใจกำรท ำงำน มี
ควำมคิดสร้ำงสรรค์ มีทักษะกระบวนกำรท ำงำน ทักษะ กำรจัดกำร ทักษะกระบวนกำรแก้ปัญหำ ทักษะ
กำรท ำงำนร่วมกัน และทักษะกำรแสวงหำควำมรู มีคุณธรรม และลักษณะนิสัยในกำรท ำงำน มีจิตส ำนึก
ในกำรใช้พลังงำน ทรัพยำกร และสิ่งแวดล้อมเพ่ือกำรด ำรงชีวิตและครอบครัว และสำระที่ 2 กำรอำชีพ 
มำตรฐำน ง 2.1 เข้ำใจ มีทักษะที่จ ำเป็น มีประสบกำรณ เห็นแนวทำงในงำนอำชีพใช้เทคโนโลยีเพ่ือ
พัฒนำอำชีพ มีคุณธรรม และมีเจตคติที่ดีต่ออำชีพ  ดังนั้นส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ 
เขต 26 เห็นควำมส ำคัญของกำรพัฒนำกำรเรียนกำรสอนกลุ่มสำระกำรเรียนรู้กำรงำนอำชีพที่ผู้เรียน
ควรมีทักษะที่ครอบคลุม 3 กลุ่ม ได้แก่ ทักษะพ้ืนฐำน เป็นทักษะที่จ ำเป็นต่อกำรด ำรงชีวิต เช่น อ่ำนออก 
เขียนได้ คิดเลขเป็น ทักษะเพ่ือกำรท ำงำน เป็นทักษะพ้ืนฐำนในกำรท ำงำนของทุกอำชีพ ได้แก่  
เทคโนโลยีสำรสนเทศ กำรคิดวิเครำะห์ กำรคิดสร้ำงสรรค์ กำรท ำงำนเป็นทีม และกำรสื่อสำร และ
ทักษะเฉพำะอำชีพ เป็นทักษะเบื้องต้นของอำชีพที่สนใจ  รวมทั้งคุณลักษณะในศตวรรษที่ 21 ได้แก่ 
ทักษะด้ำนกำรเรียนรู้และนวัตกรรม ทักษะสำรสนเทศสื่อและเทคโนโลยี และทักษะชีวิตและอำชีพ จึง
ได้จัดท ำโครงกำรพัฒนำกำรจัดกำรเรียนกำรสอนเพ่ืออำชีพและกำรมีงำนท ำ ตำมแนวทำงทักษะกำรเรียนรู้ใน
ศตวรรษที่ 21 กลุ่มสำระกำรเรียนรู้กำรงำนอำชีพ ในโรงเรียนสังกัดส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ
มัธยมศึกษำ เขต 26 ขึ้น   
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2. วัตถุประสงค์ 
 

 2.1 เพ่ือพัฒนำหลักสูตรกลุ่มสำระกำรเรียนรู้กำรงำนอำชีพให้เอ้ือต่อกำรพัฒนำสมรรถนะผู้เรียนเป็น
รำยบุคคล มีทักษะจ ำเป็นในศตวรรษที่ 21 น ำไปสู่กำรจัดกำรศึกษำเพ่ือกำรมีงำนท ำ (Career Education) 
  2.2 เพ่ือพัฒนำกำรจัดกำรเรียนกำรสอนบูรณำกำรหลักปรัชญำเศรษฐกิจพอเพียงเพ่ืออำชีพและกำรมีงำน
ท ำบูรณำกำร ตำมแนวทำงทักษะกำรเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21  
 2.3 เพ่ือพัฒนำครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำให้มีสมรรถนะด้ำนกำรจัดกิจกรรมกำรเรียนรู้และทักษะ
ด้ำนงำนอำชีพและกำรท ำงำนให้กับนักเรียนระดับต่ำง ๆ ให้เหมำะสมกับวัยได้อย่ำงมีคุณภำพ เป็นรูปธรรม
และต่อเนื่อง 
 2.4 เพ่ือนิเทศ ก ำกับ ติดตำม และประเมินผลกำรจัดกำรศึกษำด้ำนงำนอำชีพและกำรท ำงำนอย่ำงเป็น
ระบบ 
  2.5 เพ่ือน ำเสนอผลงำนที่มีวิ ธีปฏิบัติที่ เป็นเลิศ  (Best Practice) เกี่ยวกับกำรพัฒนำกำรจัด 
กำรเรียนกำรสอนเพ่ืออำชีพและกำรมีงำนท ำ ตำมแนวทำงทักษะกำรเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 กลุ่มสำระกำร
เรียนรู้กำรงำนอำชีพ จ ำนวน 35 โรงเรียน   
 

3. เป้าหมาย 
 

 3.1 เป้าหมายเชิงปริมาณ 
  3.1.1 ประชุมคณะท ำงำนเตรียมกำรและจัดท ำคู่มือกำรพัฒนำกำรจัดกำรเรียนกำรสอน 
เพ่ืออำชีพและกำรมีงำนท ำ ตำมแนวทำงทักษะกำรเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 จ ำนวน 15 คน  
  3.1.2 สถำนศึกษำด ำเนินกำรพัฒนำหลักสูตรและกำรจัดกำรเรียนกำรสอนบูรณำกำร 
หลักปรัชญำเศรษฐกิจพอเพียงเพ่ืออำชีพและกำรมีงำนท ำ ตำมแนวทำงทักษะกำรเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ครู
กลุ่มสำระกำรเรียนรู้กำรงำนอำชีพ จ ำนวน 35 โรงเรียน  
  3.1.3 น ำเสนอผลงำนที่มีวิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศ (Best Practice) เกี่ยวกับกำรพัฒนำกำรจัดกำรเรียนกำร
สอนเพ่ืออำชีพและกำรมีงำนท ำ ตำมแนวทำงทักษะกำรเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 กลุ่มสำระกำรเรียนรู้กำรงำน
อำชีพ จ ำนวน 35 โรงเรียน   
 3.2 เป้าหมายเชิงคุณภาพ 
  3.2.1 สถำนศึกษำมีกำรพัฒนำหลั กสู ตรกลุ่ มสำระกำรเรี ยนรู้ กำรงำนอำชีพให้ เ อ้ื อต่ อ 
กำรพัฒนำสมรรถนะผู้เรียนเป็นรำยบุคคล มีทักษะจ ำเป็นในศตวรรษที่ 21 น ำไปสู่กำรจัดกำรศึกษำเพ่ือกำร
มีงำนท ำ (Career Education) 
  3.2.2 เพ่ือพัฒนำกำรจัดกำรเรียนกำรสอนบูรณำกำรหลักปรัชญำเศรษฐกิจพอเพียงเพ่ืออำชีพและกำร
มีงำนท ำบูรณำกำร ตำมแนวทำงทักษะกำรเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21  
  3.2.3 เ พ่ื อพัฒนำครู และบุ คลำกรทำงกำรศึ กษำให้ มี สมรรถนะด้ ำนกำรจั ดกิ จกรรม 
กำรเรียนรู้และทักษะด้ำนงำนอำชีพและกำรท ำงำนให้กับนักเรียนระดับต่ำง ๆ ให้เหมำะสมกับวัย 
ได้อย่ำงมีคุณภำพ เป็นรูปธรรมและต่อเนื่อง 
  3.2.4 ครูได้รับกำรนิเทศ ก ำกับ ติดตำม และประเมินผลกำรจัดกำรศึกษำด้ำนงำนอำชีพและกำร
ท ำงำนอย่ำงเป็นระบบ 
  3.2.5 นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียนสูงขึ้น 
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4. กิจกรรมและการด าเนินงาน 
 

ที ่ กิจกรรม ระยะเวลาด าเนินการ ผู้รับผิดชอบ 
1 การวางแผน  (Plan) 

   1.1 ศึกษำสภำพปัจจุบัน / ปัญหำ   
ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับโครงกำรฯ 
   1.2 ศึกษำผลกำรด ำเนินโครงกำรฯ  
ในปีที่ผ่ำนมำ 
   1.3 ศึกษำบริบทและสภำพควำมเป็น 
ไปได้ ในกำรพัฒนำโครงกำรฯ 
   1.4 จัดท ำโครงกำรฯ น ำเสนอ
ผู้บริหำรเพ่ืออนุมัติด ำเนินโครงกำร 

 
1 ต.ค. 63  ถึง 
30 ธ.ค. 63 

 
ดร.ฐิตำรีย์  วิลัยเลิศ 

และคณะ 

2 
 
 
 
 
 
 
 
 

การปฏิบัติ  (Do) 
2.1 ประชุมคณะท ำงำนเตรียมกำร 
มอบหมำยภำระงำนและจัดท ำคู่มือฯ  
2.2 ด ำเนินงำนตำมโครงกำรฯ ต่ำงๆ  
โดยมีกิจกรรมดังนี้ 
 2.2.1 กำรพัฒนำกำรจัดกำรเรียน 
กำรสอนบูรณำกำรหลักปรัชญำเศรษฐกิจ
พอเพียงเพ่ืออำชีพและกำรมีงำนท ำ 
บูรณำกำร ตำมแนวทำงทักษะกำรเรียนรู้ 
ในศตวรรษท่ี 21 กลุ่มสำระกำรเรียนรู้ 
กำรงำนอำชีพในโรงเรียนสังกัด 
สพม.26 
 2.2.2 น ำเสนอนวัตกรรมและวิธีกำร
ปฏิบัติที่เป็นเลิศ (Best Practice) 

 
1 ม.ค. 64  ถึง 
25 ส.ค. 64 

 
 
 

11 – 12 มิ.ย. 64   
 
 
 
 
 

30 ส.ค. 64 

 
ดร.ฐิตำรีย์  วิลัยเลิศ 

และคณะ 
 
 
 

ดร.ฐิตำรีย์  วิลัยเลิศ 
และคณะ 

 
 
 
 

ดร.ฐิตำรีย์  วิลัยเลิศ 
และคณะ 

3 ขั้นนิเทศติดตามผล (Check) 
    นิเทศติดตำมกำรด ำเนินงำน และ
อ ำนวยควำมสะดวกในกำรด ำเนิน
กิจกรรมของผู้เกี่ยวข้องให้เป็นไปตำม
ภำระงำนที่โครงกำรฯ ก ำหนด 

1 มิ.ย. 64  ถึง 
30 ส.ค. 64 

 
 

ผู้อ ำนวยกำร 
กลุ่มนิเทศฯ 
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 ต่อ 
ที ่ กิจกรรม ระยะเวลาด าเนินการ ผู้รับผิดชอบ 
 ขั้นสรุปและประเมินผล (Act) 

  4.1 สรุปประเมินโครงกำร 
  4.2 จัดท ำรำยงำนโครงกำรฯ  
       น ำเสนอผู้บริหำร 

25 – 30 ส.ค. 64 ดร.ฐิตำรีย์  วิลัยเลิศ 
และคณะ 

 
5. งบประมาณ   
 

 งบประมำณที่ได้รับจัดสรรจำกส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน จ ำนวน  10,000 บำท  
รำยละเอียดประกอบกำรใช้จ่ำย  ดังนี้ 

ที ่ กิจกรรม งบประมา
ณ 

รายละเอียดการใช้งบประมาณ 
ค่าตอบแท

น 
ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ 

กิจกรรมที ่1 กำรประชุมคณะกรรมกำร 
วำงแผนกำรด ำเนินงำน จ ำนวน 15 คน 

    

รวมทั้งสิ้น 
ถัวจ่ายทุกรายการ (ไม่ใช้งบประมาณ) 

กิจกรรมที ่2 กำรพัฒนำกำรจัดกำรเรียน 
กำรสอนบูรณำกำรหลักปรัชญำเศรษฐกิจ 
พอเพียงเพ่ืออำชีพและกำรมีงำนท ำ ตำม
แนวทำงทักษะกำรเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21  
กลุ่มสำระกำรเรียนรู้กำรงำนอำชีพใน 
โรงเรียนสังกัดส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ
มัธยมศึกษำ เขต 26 กลุ่มเป้ำหมำย ได้แก่ 
ครูผู้สอนกลุ่มสำระกำรเรียนรู้กำรงำนอำชีพ 
จ ำนวน 35 โรงเรียน 
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ต่อ 

ที ่ กิจกรรม งบประมา
ณ 

รายละเอียดการใช้งบประมาณ 
ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ 

รวมทั้งสิ้น 
ถัวจ่ายทุกรายการ 

(ไม่ใช้งบประมาณ 
ท าหนังสือแจ้งโรงเรียนด าเนินการตามนโยบาย 

ของ สพม. เขต 26, สพฐ. และกระทรวง) 

กิจกรรมที ่3 กำรนิเทศ ติดตำม และ
ประเมินผลกำรพัฒนำกำรจัดกำรเรียน 
กำรสอนกำรพัฒนำกำรจัดกำรเรียนกำรสอน
บูรณำกำรหลักปรัชญำเศรษฐกิจพอเพียง 
เพ่ืออำชีพและกำรมีงำนท ำ ตำมแนวทำง
ทักษะกำรเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21  
ครูกลุ่มสำระกำรเรียนรู้กำรงำนอำชีพ  
ในโรงเรียนสังกัดส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ
มัธยมศึกษำ เขต 26 

    

รวมทั้งสิ้น 
ถัวจ่ายทุกรายการ 

 

(ใช้งบการนิเทศ ติดตามฯ ตามปกติ) 

กิจกรรมที่ 4 กำรจัดประกวดและน ำเสนอ
ผลงำนที่มีวิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศ (BP) หรือ
โครงงำนเก่ียวกับกำรพัฒนำกำรจัดกำรเรียน
กำรสอนบูรณำกำรหลักปรัชญำเศรษฐกิจ
พอเพียงเพ่ืออำชีพและกำรมีงำนท ำ  
ตำมแนวทำงทักษะกำรเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21  
ครูกลุ่มสำระกำรเรียนรู้กำรงำนอำชีพ  
ในโรงเรียนสังกัดส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ
มัธยมศึกษำ เขต 26 กลุ่มเป้ำหมำย 
ได้แก่ ครูผู้สอนและนักเรียน จ ำนวน 50 คน 

  
 
 
 

  
 
 
 
 

1 ค่ำอำหำรว่ำงและเครื่องดื่ม (50*30*2) 500 - -   500 
2 ค่ำอำหำรกลำงวัน (50*100*1) 5,000 - - 5,000 
3 ค่ำโล่รำงวัลและเอกสำร (3*1,500) 4,500 - - 4,500 

รวมทั้งสิ้น 
ถัวจ่ายทุกรายการ 

10,000 บาท 
(หนึ่งหม่ืนบาทถ้วน) 

กิจกรรมที่ 5 สรุปผลกำรด ำเนินงำน     
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ต่อ 

ที ่ กิจกรรม งบประมาณ รายละเอียดการใช้งบประมาณ 
ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ 

กิจกรรมที่ 6 มอบโล่รำงวัล ยกย่องเชิดชูเกียรติ
เพ่ือเป็นกำรสร้ำงขวัญก ำลังใจให้พัฒนำงำน
ต่อไป 

 
- 

รวมทั้งสิ้น 
ถัวจ่ายทุกรายการ 

 

(ใช้งบบูรณาการร่วมกับงานตลาดนัดวิชาการ) 

 
6.  แผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณ วงเงินงบประมาณที่ด าเนินการ  
     จ านวน 10,000 บาท  

แผนการปฏิบัติงาน 
(กิจกรรม) 

แผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณ 

รวม ไตรมาสที่ 
1/2564 

(ต.ค.-ธ.ค.) 

ไตรมาสที่ 
2/2564 

(ม.ค.-มี.ค.) 

ไตรมาสที่ 
3/2564 

(เม.ษ.-มิ.ย.) 

ไตรมาสที่ 
4/2564 

(ก.ค.-ก.ย.) 
1. ประชุมคณะกรรมกำร จ ำนวน 15 
คน เพื่อวำงแผนกำรด ำเนินงำน 

-    - 

2. ส ำนักงำนเขตพื้นท่ีกำรศึกษำ
มัธยมศึกษำ เขต 26 แจ้งสถำนศึกษำใน
สังกัดด ำเนินกำรพัฒนำกำรจัด 
กำรเรยีนกำรสอนบูรณำกำรหลักปรัชญำ
เศรษฐกิจพอเพียงเพื่ออำชีพและกำรมีงำน
ท ำ ตำมแนวทำงทักษะกำรเรียนรู้ใน
ศตวรรษที่ 21 กลุ่มเปำ้หมำย ได้แก่ 
ครูผูส้อนกลุ่มสำระกำรเรียนรู้กำรงำน
อำชีพ จ ำนวน 35 โรงเรียน 

 - - - - 

3. ส ำนักงำนเขตพื้นท่ีกำรศึกษำ
มัธยมศึกษำ เขต 26 โดยศึกษำ นิเทศก์ 
จ ำนวน 15 คนด ำเนินกำรนิเทศ ตดิตำม 
และประเมินผลกำรพัฒนำกำรจัดกำรเรยีน
กำรสอนกำรพัฒนำกำรจัดกำรเรียนกำร
สอนบูรณำกำรหลักปรัชญำเศรษฐกิจ
พอเพียงเพ่ืออำชีพและกำรมีงำนท ำ ตำม
แนวทำงทักษะกำรเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 

 - - - - 
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แผนการปฏิบัติงาน 
(กิจกรรม) 

แผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณ 

รวม ไตรมาสที่ 
1/2564 

(ต.ค.-ธ.ค.) 

ไตรมาสที่ 
2/2564 

(ม.ค.-มี.ค.) 

ไตรมาสที่ 
3/2564 

(เม.ษ.-มิ.ย.) 

ไตรมาสที่ 
4/2564 

(ก.ค.-ก.ย.) 
กลุ่มเป้ำหมำย ได้แก่ ครผูู้สอนกลุม่สำระ
กำรเรยีนรู้กำรงำนอำชีพ จ ำนวน 35 
โรงเรียน 
4. จัดประกวดและน ำเสนอผลงำน 
ที่มีวิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศ (BP) หรือโครงงำน
เกี่ยวกับกำรพัฒนำกำรจัดกำรเรยีนกำร
สอนบูรณำกำรหลักปรัชญำเศรษฐกิจ
พอเพียงเพ่ืออำชีพและกำรมีงำนท ำ ตำม
แนวทำงทักษะกำรเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 
กลุ่มเป้ำหมำยได้แก่ ครูผูส้อนกลุ่มสำระ
กำรเรยีนรู้กำรงำนอำชีพ จ ำนวน 35 
โรงเรียน 

   - - 

5. สรุปผลกำรด ำเนินงำนกำรพัฒนำ 
กำรจัดกำรเรยีนกำรสอนบูรณำกำร 
หลักปรัชญำเศรษฐกิจพอเพียงเพือ่อำชีพ 
และกำรมีงำนท ำ ตำมแนวทำงทักษะ 
กำรเรยีนรู้ในศตวรรษท่ี 21 กลุ่มสำระกำร
เรียนรู้กำรงำนอำชีพ 

   -  

รวม      

7 กลุ่มเป้าหมายผู้ได้รับผลประโยชน์ 
7.1 ผู้บริหำร 
7.2 ครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ 
7.3 นักเรียน 

8.  การประเมินผล 
 

ตัวบ่งชี้สภาพความส าเร็จ วิธีวัดและประเมินผล เครื่องมือที่ใช้วัด 
8.1 ร้อยละ 100 สถำนศึกษำมีกำรพัฒนำหลักสูตร 
กลุ่มสำระกำรเรียนรู้กำรงำนอำชีพให้เอ้ือต่อ 
กำรพัฒนำสมรรถนะผู้เรียนเป็นรำยบุคคล มีทักษะ
จ ำเป็นในศตวรรษที่ 21 น ำไปสู่กำรจัดกำรศึกษำ 
เพ่ือกำรมีงำนท ำ (Career Education) 

- ศึกษำเอกสำร 
ผลกำรประเมิน 

- ผลกำรประเมิน 
รอบสำม 
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ต่อ 
ตัวบ่งชี้สภำพควำมส ำเร็จ วิธีวัดและประเมินผล เครื่องมือที่ใช้วัด 
8.2 ร้อยละ 90 สถำนศึกษำพัฒนำกำรจัดกำรเรียน
กำรสอนบูรณำกำรหลักปรัชญำเศรษฐกิจพอเพียง
เพ่ืออำชีพและกำรมีงำนท ำบูรณำกำร ตำมแนวทำง
ทักษะกำรเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21  

- ตรวจสอบเอกสำร - แบบตรวจสอบ
เอกสำร 

8.3 ร้อยละ 90 ครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ 
มีสมรรถนะด้ำนกำรจัดกิจกรรมกำรเรียนรู้ 
และทักษะด้ำนงำนอำชีพและกำรท ำงำนให้กับ
นักเรียนระดับต่ำง ๆ ให้เหมำะสมกับวัย 
ได้อย่ำงมีคุณภำพ เป็นรูปธรรมและต่อเนื่อง 

- ประเมินจำกผลกำรปฏิบัติ 
และร่องรอย 

- แบบสอบถำม 
- ร่องรอย 

8.4 ร้อยละ 90 ครูได้รับกำรนิเทศ ก ำกับ ติดตำม  
และประเมินผลกำรจัดกำรศึกษำด้ำนงำนอำชีพ 
และกำรท ำงำนอย่ำงเป็นระบบ 

- ประเมินจำกผลกำรปฏิบัติ 
และร่องรอย 

- แบบสอบถำม 
- ร่องรอย 

8.5 ร้อยละ 85 นักเรียนได้รับกำรยกระดับ
ผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียนเพ่ิมขึ้น 

- ประเมินจำกผลกำรปฏิบัติ 
และร่องรอย 

- แบบสอบถำม 
- ร่องรอย 

8.6 ร้อยละ 85 ผู้รับบริกำรมีควำมพึงพอใจ - สอบถำมควำมคิดเห็น - แบบสอบถำม 
 
9. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
 9.1 สถำนศึกษำมีกำรพัฒนำหลักสูตรกลุ่มสำระกำรเรียนรู้กำรงำนอำชีพให้เอ้ือต่อกำรพัฒนำ
สมรรถนะผู้เรียนเป็นรำยบุคคล มีทักษะจ ำเป็นในศตวรรษท่ี 21 น ำไปสู่กำรจัดกำรศึกษำเพ่ือกำรมีงำน
ท ำ (Career Education) สอดคล้องกับควำมต้องกำรของผู้เรียนและท้องถิ่น   
 9.2 ผู้บริหำรและครูมีควำมเข้ำใจที่ชัดเจนตรงกัน สำมำรถน ำหลักสูตรไปสู่กำรปฏิบัติได้ อย่ำง
มั่นใจและมีประสิทธิภำพ 
  9.3 สถำนศึกษำพัฒนำกำรจัดกำรเรียนกำรสอนบูรณำกำรหลักปรัชญำเศรษฐกิจพอเพียง  
เพ่ืออำชีพและกำรมีงำนท ำบูรณำกำร ตำมแนวทำงทักษะกำรเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21 
 

******************* 
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โครงการ  กำรพัฒนำสื่อ นวัตกรรม และเทคโนโลยีเพ่ือกำรจัดกำรเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 
               ของครู ในโรงเรียนสังกัดส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต 26 
ยุทธศาสตร์ชาติที่ 3 ด้ำนกำรพัฒนำและเสริมสร้ำงศักยภำพทรัพยำกรมนุษย์ 
                     ข้อ 3 กำรปฏิรูปกำรเรียนรู้แบบพลิกโฉม 
            ข้อ 3.6 กำรวำงพ้ืนฐำนระบบรองรับกำรเรียนรู้โดยดิจิทัลแพลตฟอร์ม 
แผนปฏิรูปประเทศ ข้อ 6 กำรปรับโครงสร้ำงของ หน่วยงำนในระบบกำรศึกษำ เพ่ือบรรลุ 
                            เป้ำหมำยในกำรปรับปรุงกำรจัดกำรเรียนกำรสอน และยกระดับ 
                               คุณภำพ ของกำรจัดกำรศึกษำ 
                        ข้อ 7 กำรปฏิรูปกำรศึกษำและกำรเรียนรู้โดยกำรพลิกโฉม ด้วยระบบดิจิทัล  
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ยุทธศาสตร์ที่ 1 กำรเสริมสร้ำงและพัฒนำศักยภำพ 
            ทุนมนุษย์และยุทธศาสตร์ที่ 8 กำรพัฒนำวิทยำศำสตร์  
            เทคโนโลยี วิจัยและนวัตกรรม 
แผนความม่ันคงแห่งชาติ  นโยบายที่ 5 สร้ำงเสริมศักยภำพ กำรป้องกันและแก้ไขปัญหำ 
            ภัยคุกคำมข้ำมชำติ 
กลุ่มที่รับผิดชอบ   กลุ่มงำนพัฒนำสื่อฯ กลุ่มนิเทศ ติดตำม และประเมินผลกำรจัดกำรศึกษำ 

ผู้รับผิดชอบ     นำงสำวฐิตำรีย์ วิลัยเลิศ, นำงสำวนงลักษณ์ มีแก้ว  และคณะศึกษำนิเทศก์ 
ระยะเวลาที่ด าเนินการ  1 ตุลำคม 2563– 30 กันยำยน 2564 
.................................................................................................................................................. .............. 
1. หลักการและเหตุผล 
 

   ควำมก้ำวหน้ำของเทคโนโลยีสำรสนเทศและกำรสื่อสำรก่อให้เกิดกำรเปลี่ยนแปลงรูปแบบ  
กำรเรียนรู้ของมนุษย์ โดยกำรน ำระบบเครื่องมือสื่อสำรต่ำง ๆ เช่น ระบบโทรศัพท์ ระบบโทรทัศน์ เข้ำ
กับระบบคอมพิวเตอร์ที่ตอบโต้กับผู้ใช้ ประกอบกับกำรใช้แหล่งควำมรู้ที่หลำกหลำยจะท ำให้ผู้ใช้
สำมำรถเรียนรู้สิ่งต่ำงๆ ตำมควำมสนใจ นอกจำกนี้เทคโนโลยีสำรสนเทศและกำรสื่อสำรยังมีศักยภำพใน
กำรลดข้อจ ำกัดด้ำนเวลำและระยะทำง ส่งผลให้กำรเปลี่ยนแปลงเรียนรู้ข้อมูลข่ำวสำรเกิดขึ้นได้ทุกเวลำ
ทุกสถำนที่ ก่อให้เกิดประโยชน์ต่อกำรเรียนรู้ตลอดชีวิต ประกอบกับสถำนกำรณ์ในโลกปัจจุบัน 
วิทยำศำสตร์และเทคโนโลยีต่ำงๆ ได้มีกำรเปลี่ยนแปลงและพัฒนำอยู่ตลอดเวลำ ท ำให้โอกำสในกำร
เรียนรู้ของนักเรียนและบุคลำกรกำรศึกษำต้องมีกำรปรับตัวอย่ำงสม่ ำเสมอ เนื่องจำกกำรศึกษำใน
ปัจจุบันไม่ทั่วถึงทั้งยังขำดแคลนงบประมำณขำดแคลนนักประดิษฐ์คิดค้นเชิงนวัตกรรมในอนำคตฯลฯ 
จึงมีควำมจ ำเป็นต้องปรับเปล่ียนรูปแบบกำรเรียนรู้เพ่ือพัฒนำระบบกำรจัดกำรเรียนกำรสอนด้ำน
วิทยำศำสตร์ คณิตศำสตร์ และเทคโนโลยีของประเทศ ซึ่งกำรศึกษำไทยควรได้รับกำรพัฒนำ เพ่ือ
ยกระดับกำรศึกษำในประเทศให้พัฒนำขึ้น โดยกำรประยุกต์ควำมรู้ทำงวิทยำศำสตร์และแขนงวิชำอ่ืนๆ 
ที่เกี่ยวกับกำรเรียนรู้ของมนุษย์มำใช้ในกำรจัดกำรเรียนกำรสอน ดังนั้นถือว่ำเป็นกำรออกแบบกำรเรียน
กำรสอนเพ่ือให้สำมำรถจัดควำมรู้ ทักษะและเจตคติหรือกำรเรียนรู้ทั้งหลำยให้แก่ผู้เรียนอย่ำงมี
ประสิทธิภำพ ซึ่งเทคโนโลยีกำรสอนนี้ได้เข้ำมำมีส่วนส ำคัญในกำรพัฒนำกำรเรียนกำรสอนและ
ก่อให้เกิดวิธีกำรหรือแนวทำงปฏิบัติใหม่ที่เรียกว่ำ นวัตกรรมกำรสอน พบว่ำมีหลำยรูป เช่น กำรสอน
แบบโปรแกรม (Programmed Instruction) คอมพิวเตอร์ช่วยสอน (Computer-Based Instruction: CBI) 
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กำรสอนโดยใช้ระบบเสียง (Audio-Tutorial Systems) กำรสอนแบบโมดุล (Modular Instruction) 
เกมและสถำนกำรณ์จ ำลอง (Game and Simulation) เป็นต้น บำงลักษณะมีกำรใช้สื่อโสตทัศน์ 
เครื่องมืออิเล็กโทรนิกส์และสิ่งพิมพ์ต่ำงๆ ร่วมกันในลักษณะเป็นสื่อมัลติมีเดียหรือสื่อประสม โดยจะเน้น
ผู้เรียนและกระบวนกำรเรียนกำรสอนรวมทั้งยึดหลักกำรเรียนรู้ของมนุษย์เป็นสิ่งส ำคัญ 
  ส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต 26 ได้น้อมน ำพระบรมรำโชวำทและพระรำช
ด ำรัส ของพระบำทสมเด็จพระเจ้ำอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชฯ เป็นหลักในกำรท ำงำนเพ่ือประสิทธิภำพ
ในกำรศึกษำของประเทศให้พัฒนำกำรเรียนรู้ในระดับที่สูงขึ้น ปรับกระบวนกำรเรียนกำรสอนที่
เน้นกำรมีสื่อกำรเรียนกำรสอนที่เหมำะสม ท ำให้ผู้เรียนได้เรียนรู้แบบเชื่อมโยงกับกำรปฏิบัติจริง
กล่ำวคือช่วยให้ครูกระตุ้นให้นักเรียนเกิดกำรตอบสนองตำมที่คำดหวังโดยเฉพำะอย่ำงยิ่ง กำรได้
ทดลองปฏิบัติให้เกิดประสบกำรณ์ตรงด้วยตนเอง ซึ่งสื่อกำรเรียนกำรสอนเป็นเครื่องมือช่วยครูใน
กำรสอนให้ นักเรียนเรียนรู้ประสบกำรณ์ที่เป็นรูปธรรม ตำมเนื้อหำสำระในหลักสูตรได้อย่ำงลึกซึ้ง
ซึ่งทักษะด้ำนกำรสร้ำงสรรค์เทคโนโลยี และนวัตกรรม เป็นทักษะที่ส ำคัญมำกส ำหรับกำรเรียนรู้สู่
กำรพัฒนำประเทศไทยไปสู่ยุคของประเทศไทย 4.0 ที่นักเรียนจะต้องพัฒนำควำมคิดสร้ำงสรรค์ 
ผ่ำนกำรเรียนรู้หลำกหลำยรูปแบบ สร้ำงผลงำนเชิงนวัตกรรมจำกจินตนำกำรสู่กำรปฏิบัติ เพื่อ
สร้ำงเป็นต้นแบบหรือแบบจ ำลอง หรือชิ้นงำนจริง โดยแนวคิดกำรสร้ำงสิ่งต่ำง ๆ อำจมำจำกเรื่อง
พื้นฐำนไปสู่เรื่องที่ต้องเน้นทักษะอำชีพ สำมำรถคิดเพิ่มมูลค่ำของผลงำนที่ได้ผ่ำนกำรขับเคลื่อน
ด้วยเทคโนโลยี ส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต 26 เห็นควำมส ำคัญดังกล่ำวจึงได้
จัดท ำโครงกำรกำรพัฒนำสื่อ นวัตกรรม และเทคโนโลยีเพ่ือกำรจัดกำรเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21  
2. วัตถุประสงค์ 
 

 2.1 เพ่ือพัฒนำ สื่อ นวัตกรรม และเทคโนโลยีเพ่ือกำรจัดกำรเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ของครูในโรงเรียน
สังกัดส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต 26 
 2.2 เพ่ือจัดท ำคลังสื่อ ICT เพ่ือกำรจัดกำรเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ในโรงเรียนสังกัดส ำนักงำนเขตพ้ืนที่
กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต 26 
 2.3 เพ่ือนิเทศ ก ำกับ ติดตำม และประเมินผลกำรพัฒนำสื่อ นวัตกรรม และเทคโนโลยีเพ่ือกำรจัดกำร
เรียนรู้ของครูในโรงเรียนสังกัดส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต 26 
 2.4 เพ่ือประเมินคัดเลือกผลงำนที่มีวิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศ (BP) เกี่ยวกับกำรพัฒนำสื่อ นวัตกรรม และ
เทคโนโลยีเพ่ือกำรจัดกำรเรียนรู้ในโรงเรียนสังกัดส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต 26  
3. เป้าหมาย 
 

 3.1 เชิงปริมาณ 
  3.1.1 สถำนศึกษำ มีกำรส่งเสริม พัฒนำสื่อ นวัตกรรม และเทคโนโลยีเพ่ือกำรจัดกำรเรียนรู้  
ในศตวรรษที่ 21 ในโรงเรียนสังกัดส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต 26 จ ำนวน 35 
โรงเรียน 
  3.1.2 ผู้บริหำรสถำนศึกษำ และศึกษำนิเทศก์ มีกำรนิเทศ ก ำกับ ติดตำม และประเมินผล 
กำรพัฒนำสื่อ นวัตกรรม และเทคโนโลยีเพ่ือกำรจัดกำรเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ในโรงเรียนสังกัด
ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต 26 จ ำนวน 35 โรงเรียน  
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  3.1.3 ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต 26 มีคลังสื่อ นวัตกรรม และเทคโนโลยี  
เพ่ือกำรจัดกำรเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ในโรงเรียนสังกัดส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ 
เขต 26 ที่เป็นผลงำนของครู จ ำนวน 35 โรงเรียน 
 3.2 เชิงคุณภาพ 
  3.2.1  ครูทุกคนได้รับกำรพัฒนำสื่อ นวัตกรรม และเทคโนโลยีเพื่อกำรจัดกำรเรียนรู้ใน
ศตวรรษที่ 21 ในโรงเรียนสังกัดส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต 26 
  3.2.2 ครูได้รับกำรนิเทศ ก ำกับ ติดตำม และประเมินผลกำรพัฒนำสื ่อ นวัตกรรม และ
เทคโนโลยีเพ่ือกำรจัดกำรเรียนรู้ในศตวรรษที่  21 
  3.2.3 ครูได้รับกำรประเมินคัดเลือกผลงำนที่มีวิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศ (BP) เกี่ยวกับกำรพัฒนำ
สื่อ นวัตกรรม และเทคโนโลยีเพื่อกำรจัดกำรเรียนรู้ในโรงเรียนสังกัดส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ
มัธยมศึกษำ เขต 26 เ พื ่อร ับ “รำงวัลทรงคุณค่ำ สพฐ.” (OBEC AWARDS)  ระดับเขตพื้นท่ี
กำรศึกษำ ปี 2564 (เพ่ือเป็นตัวแทนระดับเขตพ้ืนที่กำรศึกษำไประดับภำค)  
 

4. กิจกรรมและแผนการด าเนินงาน 
 

ที ่ กิจกรรม/ขั้นตอนการด าเนินงาน ระยะเวลา
ด าเนินการ 

ผู้รับผิดชอบ 

1 การวางแผน (P) 
1.1 วิเครำะห์สภำพปัญหำ และควำมต้องกำร 
กำรพัฒนำสื่อ นวัตกรรม และเทคโนโลยีฯ 
เพ่ือกำรจัดกำรเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21  
1.2 จัดท ำรำยละเอียดโครงกำรวิจัย 

 
มกรำคม 2563 

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

2 การปฏิบัติ (D) 
2.1 จัดประชุมคณะกรรมกำรด ำเนินงำนและจัดท ำ
คู่มือแนวกำรพัฒนำสื่อ นวัตกรรม และเทคโนโลยี
เพ่ือกำรจัดกำรเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21  

 
กุมภำพันธ์ 

2564 

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

 2.2 จัดอบรมเชิงปฏิบัติกำร “กำรพัฒนำสื่อ 
นวัตกรรม และเทคโนโลยีเพ่ือกำรจัดกำรเรียนรู้ 
ในศตวรรษท่ี 21” กลุ่มเป้ำหมำย ได้แก่ ครูที่ 
สมัครใจเข้ำอบรม จ ำนวน 35 โรงเรียน 
จ ำนวน 100 คน และคณะกรรมกำรด ำเนินงำน 
จ ำนวน 15 คน รวมทั้งสิ้นจ ำนวน 115 คน 

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

 2.3 ประเมินคัดเลือกผลงำนที่มีวิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศ 
(BP) เกี่ยวกับกำรพัฒนำสื่อ นวัตกรรม และ
เทคโนโลยีเพ่ือกำรจัดกำรเรียนรู้ในโรงเรียนสังกัด
ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต 26 

กันยำยน 2564 น.ส.นงลักษณ์ มีแก้ว 
น.ส.ฐิตำรีย์ วิลัยเลิศ 
และคณะ
ศึกษำนิเทศก์ 
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ที ่ กิจกรรม/ขั้นตอนการด าเนินงาน ระยะเวลา
ด าเนินการ 

ผู้รับผิดชอบ 

เพ่ือรับ “รำงวัลทรงคุณค่ำ สพฐ.” (OBEC 
AWARDS) ระดับเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ ปี 2564  
(เพ่ือเป็นตัวแทนระดับเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ 
ไประดับภำค) 
   2.3.1 ด ำเนินประเมินคัดเลือกโรงเรียนที่มี 
วิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศ (BP)  
   2.3.2 ประกำศผลกำรประกวดครูที่มีผลงำน 
กำรพัฒนำสื่อ นวัตกรรมและเทคโนโลยีเพ่ือกำรจัด 
กำรเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ยอดเยี่ยม 

3 การติดตาม ตรวจสอบ  (C) 
   นิเทศ ติดตำม และประเมินผลกำรพัฒนำสื่อ 
นวัตกรรม และเทคโนโลยีเพ่ือกำรจัดกำรเรียนรู้ 
ในศตวรรษท่ี 21 ในโรงเรียนสังกัดส ำนักงำน 
เขตพ้ืนที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต 26 

มิถุนำยน -  
สิงหำคม 2564 

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

4 การปรับปรุง  (A) 
สรุปผลและรำยงำนผลกำรด ำเนินงำนโครงกำร 
กำรพัฒนำส่ือ นวัตกรรม และเทคโนโลยีเพ่ือกำรจัด 
กำรเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ในโรงเรียน สังกัด
ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำเขต 26 

ตุลำคม 2564 น.ส.นงลักษณ์ มีแก้ว 
น.ส.ฐิตำรีย์ วิลัยเลิศ 
และคณะ
ศึกษำนิเทศก์ 

5. งบประมาณ 
 

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

ที ่ กิจกรรม งบประมาณ รายละเอียดการใช้งบประมาณ 
ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ 

กิจกรรมที่ 1 กำรจัดประชุมคณะกรรมกำร
ด ำเนินงำน และจัดท ำคู่มือแนวกำรพัฒนำ 
สื่อ นวัตกรรม และเทคโนโลยีเพ่ือกำรจัด 
กำรเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 จ ำนวน 15 คน  

    

1 ค่ำอำหำรว่ำงและเครื่องดื่ม (15*30*2)   900 - -   900 
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ที ่ กิจกรรม งบประมาณ รายละเอียดการใช้งบประมาณ 
ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ 

2 ค่ำอำหำรกลำงวัน (15*100*1) 1,500 - - 1,500 
รวมทั้งสิ้น  

(ถัวจ่ายทุกรายการ) 
2,400 บาท  

(สองพันสี่ร้อยบาทถ้วน)   
กิจกรรมที่ 2 กำรพัฒนำสื่อ นวัตกรรม และ
เทคโนโลยีเพ่ือกำรจัดกำรเรียนรู้ในศตวรรษ 
ที่ 21 และจัดท ำคลังสื่อ ICT กลุ่มเป้ำหมำย 
ได้แก่ ครูที่สมัครใจเข้ำอบรม จ ำนวน 100 คน 
และคณะกรรมกำรด ำเนินงำน จ ำนวน 10 คน 
รวมทั้งสิ้นจ ำนวน 110 คน  

    

1 ค่ำอำหำรว่ำงและเครื่องดื่ม (110*30*2)   6,600 - -   6,600 
2 ค่ำอำหำรกลำงวัน (110*100*1) 11,000 - - 11,000 

รวมทั้งสิ้น 
(ถัวจ่ายทุกรายการ) 

17,600 บาท 
(หนึ่งหม่ืนเจ็ดพันหกร้อยบาทถ้วน)   

กิจกรรมที่ 3 กำรนิเทศ ติดตำม และ
ประเมินผลกำรพัฒนำสื่อ นวัตกรรม 
และเทคโนโลยีเพ่ือกำรจัดกำรเรียนรู้ 
ในศตวรรษท่ี 21 และจัดท ำคลังสื่อ ICT 
ในโรงเรียนสังกัดส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ
มัธยมศึกษำ เขต 26  
จ ำนวน 35 โรงเรียน  

    

รวมทั้งสิ้น 
(ถัวจ่ายทุกรายการ) 

 

(ใช้งบการนิเทศ ติดตามฯ ตามปกติ) 

กิจกรรมที่ 4 กำรประเมินคัดเลือกผลงำนที่มี
วิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศ (BP) เกี่ยวกับกำรพัฒนำ 
สื่อ นวัตกรรม และเทคโนโลยีเพ่ือกำรจัด 
กำรเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 เพ่ือรับ “รำงวัล
ทรงคุณค่ำ สพฐ.” (OBEC AWARDS) ระดับ
เขตพ้ืนที่กำรศึกษำ ปี 2564 (เพ่ือเป็นตัวแทน
ระดับเขตพ้ืนที่กำรศึกษำไประดับภำค) 
2.1 ประชุมคณะกรรมกำรประเมินคัดเลือก 
จ ำนวน 1 วัน ณ ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ 
จ ำนวน 60 คน ประกอบด้วย 
      2.1.1 ระดับสถำนศึกษำ รวม 3 ด้ำน 
จ ำนวน 9 คน 
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ที ่ กิจกรรม งบประมาณ รายละเอียดการใช้งบประมาณ 
ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ 

      2.1.2 ระดับผู้อ ำนวยกำร รวม 3 ด้ำน 
จ ำนวน 9 คน 
      2.1.3 ระดับรองผู้อ ำนวยกำร  
รวม 3 ด้ำน จ ำนวน 9 คน 
      2.1.4 ระดับเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ  
รวม 3 ด้ำน จ ำนวน 9 คน 
      2.1.5 ครูผูส้อนระดับมัธยมศึกษำตอนต้น 
รวม 3 ด้ำน จ ำนวน 12 คน 
      2.1.6 ครูผู้สอนระดับมัธยมศึกษำตอน
ปลำย รวม 3 ด้ำน จ ำนวน 12 คน  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1 ค่ำอำหำรว่ำงและเครื่องดื่ม (60*30*2) 3,600 - - 3,600 
2 ค่ำอำหำรกลำงวัน (60*100*1) 6,000 - - 6,000 
3 ค่ำถ่ำยเอกสำร - - 400  

2.2 ประเมินคัดเลือกผลงำนที่มีวิธีปฏิบัติ 
ทีเ่ป็นเลิศ (BP) เพ่ือรับ “รำงวัลทรงคุณค่ำ  
สพฐ.” (OBEC AWARDS) ระดับเขตพ้ืนที่
กำรศึกษำ ปี 2564 (เพ่ือเป็นตัวแทนระดับเขต
พ้ืนที่กำรศึกษำไประดับภำค) จ ำนวน 1 วัน  
      - ค่ำตอบแทนคณะกรรมกำรประเมิน คน
ละ 500 บำท จ ำนวน 60 คน      

 
 
 
 
 
 

30,000 

 
 
 
 
 
 

30,000 

  

รวมทั้งสิ้น  
(ถัวจ่ายทุกรายการ) 

40,000 บาท 
(สี่หม่ืนบาทถ้วน)   

6.  แผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณที่ด าเนินการ จ านวน 60,000 บาท  

แผนการปฏิบัติงาน 
(กิจกรรม) 

แผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณ รวม 
ไตรมาสที่ 
1/2564 

ไตรมาสที่ 
2/2564 

ไตรมาสที่ 
3/2564 

ไตรมาสที่ 
4/2564 

 

1. กำรประชุมคณะกรรมกำร 
เพ่ือวำงแผนกำรด ำเนินงำนตำม
โครงกำร/แผนปฏิบัติงำน 

 2,400   2,400 

2. กำรพัฒนำสื่อ นวัตกรรม และ
เทคโนโลยีเพ่ือกำรจัดกำรเรียนรู้ 
ในศตวรรษท่ี 21 และจัดท ำคลังสื่อ

  17,600  17,600 
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แผนการปฏิบัติงาน 
(กิจกรรม) 

แผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณ รวม 
ไตรมาสที่ 
1/2564 

ไตรมาสที่ 
2/2564 

ไตรมาสที่ 
3/2564 

ไตรมาสที่ 
4/2564 

 

ICT กลุ่มเป้ำหมำย ได้แก่ ครูที่สมัคร
ใจเข้ำอบรม จ ำนวน 100 คน 
3. กำรนิเทศ ติดตำม และ
ประเมินผลพัฒนำสื่อ นวัตกรรม 
และเทคโนโลยีเพ่ือกำรเรียนรู้ 
ในศตวรรษท่ี 21 และคลังสื่อ ICT 
จ ำนวน 35 โรงเรียน 

   -  

4. กำรประเมินคัดเลือกผลงำนที่มี 
วิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศ (BP) เกี่ยวกับ 
กำรพัฒนำสื่อ นวัตกรรม และ
เทคโนโลยีเพ่ือกำรจัดกำรเรียนรู้ 
ในโรงเรียนสังกัดส ำนักงำนเขตพ้ืนที่
กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต 26  
เพ่ือรับ “รำงวัลทรงคุณค่ำ สพฐ.” 
(OBEC AWARDS) ระดับเขตพ้ืนที่
กำรศึกษำ ปี 2564 

   40,000 40,000 

5. สรุปผลกำรด ำเนินงำนโครงกำร 
กำรพัฒนำสื่อ นวัตกรรม และ
เทคโนโลยีเพ่ือกำรจัดกำรเรียนรู้ 
ในศตวรรษท่ี 21 ของครู          

   -  

รวม  2,400 17,600 40,000 60,000 
 
7 กลุ่มเป้าหมายผู้ได้รับผลประโยชน์ 

7.1 ผู้บริหำร 
7.2 ครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ 
7.3 นักเรียน 
7.4 ผู้ปกครองนักเรียน 
 
 
 



130       แผนปฏิบัติการ ประจำาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

130 

8. การวัดและประเมิน 
ตัวบ่งชี้สภาพความความส าเร็จ วิธีการวัด เครื่องมือ 

8.1 ร้อยละ 95 ครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ มีกำร 
บูรณำกำรกำรใช้สื่อ นวัตกรรม และเทคโนโลยีเพ่ือกำรจัด 
กำรเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ที่มีคุณภำพ  
8.2 ร้อยละ 95 ครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำมีควำมรู้  
ควำมเข้ำใจและมีควำมสำมำรถในกำรผลิตสื่อ นวัตกรรม
และเทคโนโลยีเพ่ือกำรจัดกำรเรียนรู้ให้นักเรียนมีทักษะ
แห่งศตวรรษท่ี 21 ได้แก่ 3R และ 8C ได้อย่ำงมี
ประสิทธิภำพ 
8.3 ร้อยละ 95 ครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำท่ีได้รับ
รำงวัลสูงสุดจำกกำรสร้ำงสรรค์ในกำรจัดกำรเรียนรู้ 
ในศตวรรษท่ี 21  
8.4 ร้อยละ 90 สถำนศึกษำและส ำนักงำนเขตพ้ืนที่
กำรศึกษำมีคลังสื่อ ICT เพ่ือกำรบริหำรและกำรจัด 
กำรเรียนรู้ 
8.5 ร้อยละ 95 นักเรียนมีควำมรู้ ควำมสำมำรถและทักษะ 
กำรออกแบบสร้ำงสรรค์ชิ้นงำนโดยใช้เทคโนโลยีดิจิทัล  
เพ่ือพัฒนำเป็นผู้สร้ำงนวัตกรรมที่มีประสิทธิภำพ 
8.6 ร้อยละ 100 ของผู้บริหำร ครู และบุคลำกรทำง 
กำรศึกษำ และนักเรียนมีควำมพึงพอใจต่อกำรให้บริกำร   

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

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

 
9.  ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
 

 9.1 ครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ มีกำรบูรณำกำรกำรใช้สื่อ นวัตกรรม และเทคโนโลยีเพ่ือ 
กำรจัดกำรเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ที่มีคุณภำพ และเกิดจำกกำรประยุกต์ใช้สื่ออย่ำงสร้ำงสรรค์
ให้สำมำรถน ำไปใช้ในกำรจัดกำรเรียนรู้และเป็นต้นแบบแก่ครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำในกำร  
บูรณำกำรและประยุกต์ใช้สื่อที่จะน ำไปใช้ในกำรจัดกำรเรียนรู้และให้นักเรียนเรียนรู้ ด้วยตนเอง 
 9.2 ครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำมีควำมรู ้ ควำมเข้ำใจและมีควำมสำมำรถในกำรผลิตสื่อ 
นวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อกำรจัดกำรเรียนรู้ให้นักเรียนมีทักษะแห่งศตวรรษที่ 21 ได้แก่ 3R 
และ 8C ได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ 
 9.3 ครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำที่ได้รับรำงวัลสูงสุดจำกกำรสร้ำงสรรค์ในกำรจัดกำรเรียนรู้ 
ในศตวรรษที่ 21  
 9.4 นักเร ียนมีควำมรู ้ ควำมสำมำรถ และทักษะกำรออกแบบสร้ำงสรรค์ชิ ้นงำนโดยใช้
เทคโนโลยีดิจิทัล เพ่ือพัฒนำเป็นผู้สร้ำงนวัตกรรมที่มีประสิทธิภำพ  

********************** 
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โครงการ   ส่งเสริมประสิทธิภำพกำรจัดกำรเรียนกำรสอนในศตวรรษที่ 21 ของครูกลุ่ม 
    สำระกำรเรียนรู้วิทยำศำสตร์ ระดับชั้นมัธยมศึกษำตอนต้น โรงเรียนใน 
    สังกัดส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต 26  

สอดคล้องกับ ยุทธศาสตร์ชาติข้อ 3 ด้ำนกำรพัฒนำและเสริมสร้ำงศักยภำพทรัพยำกรมนุษย์ 
แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็นกำรพัฒนำกำรเรียนรู้ 
แผนการปฏิรูปประเทศข้อ 1. กำรปฏิรูประบบกำรศึกษำและกำรเรียนรู้โดยรวมของประเทศ  
        โดยพระรำชบัญญัติกำรศึกษำแห่งชำติฉบับใหม่และกฎหมำยล ำดับลอง 
        1.3 กำรขับเคลื่อนกำรจัดกำรศึกษำเพ่ือกำรพัฒนำตนเองและ 
        กำรศึกษำเพ่ือกำรเรียนรู้ตลอดชีวิต เพื่อรองรับกำรพัฒนำ 
        ศักยภำพคนตลอดช่วงชีวิต 
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ข้อ 1 กำรเสริมสร้ำงและพัฒนำศักยภำพมนุษย์ 
แผนความม่ันคงแห่งชาติ  ข้อ 6 ควำมม่ันคงภำยในประเทศ 
สนองนโยบาย สพฐ. ที่  ด้ำนโอกำส 
กลุ่มที่รับผิดชอบ         กลุ่มนิเทศ ติดตำม และประเมินผลกำรจัดกำรศึกษำ 
ผู้รับผิดชอบ           นำงสำวอิทธิ์ณณัฏฐ์  นันแก้ว 
ระยะเวลาที่ด าเนินการ  ตุลำคม 2563 – กันยำยน 2564 
............................................................................................................. ................................................... 
1.  หลักการและเหตุผล 
   
  ปัจจุบันเป็นยุคที ่โลกมีควำมเจริญก้ำวหน้ำอย่ำงรวดเร็ว   อันสืบเนื ่องมำจำกกำรใช้
เทคโนโลยีเพื่อเชื่อมโยงข้อมูลต่ำง ๆ ของทุกภูมิภำคของโลกเข้ำด้วยกัน กระแสกำรปรับเปลี่ยน
ทำงสังคมที่เกิดขึ ้นในศตวรรษที่ 21 จึงส งผลต อวิถีกำรด ำรงชีวิตในสังคมอย ำงทั่วถึง  เมื ่อ
ประเทศไทยเข ำสูศตวรรษที่ 21 นับเปนช่วงที่มีกำรเปลี่ยนแปลงตำมกระแสโลก อันเกิดจำก
ควำมกำวหนำด้ำนวิทยำศำสตร เทคโนโลยีและสำรสนเทศ  สิ่งดังกล่ำวเป็นปัจจัยส ำคัญที่ท ำ
ให้โลกอยู่ในยุคกำรสื่อสำรไร้พรหมแดน  ซึ่งก่อให้เกิดทั้งโอกำส และกำรพัฒนำที่สอดคล้องกับ
กำรเปลี่ยนแปลงของโลก กำรพัฒนำด้ำนกำรศึกษำจึงส ำคัญอย่ำงยิ่ง เพื่อเป็นกำรเตรียมพร้อม
รับสถำนกำรณ์ในอนำคต  ด้วยเหตุนี ้ ครูจึงต้องมีควำมตื่นตัวและเตรียมพร้อมในกำรจัดกำร
เรียนรู้เพ่ือเตรียมควำมพร้อมให้ผู้เรียนมีทักษะส ำหรับกำรด ำรงชีวิตบนโลกในศตวรรษที่ 21 โดย
ทักษะที่ส ำคัญที่สุด คือ ทักษะกำรเรียนรู้ (Learning skills) ที่มุ่งเน้นควำมรู้ควำมสำมำรถ และ
ทักษะจ ำเป็น ซึ่งเป็นผลจำกกำรปฏิรูปเปลี่ยนแปลงรูปแบบกำรจัดกำรเรียนกำรสอน ตลอดจน
กำรเตรียมควำมพร้อมด้ำนต่ำง ๆ ที่เป็นปัจจัยสนับสนุนที่จะท ำให้เกิดกำรเรียนรู้  ปัจจุบันเป็น
ย ุคแห ่งกำรแข ่งข ันทำงส ังคมค ่อนข ้ำ งส ูง  ด ังนั ้น  กำร เสร ิมสร ้ำ งองค ์ควำมรู ้ ( Content 
Knorledge) ทักษะเฉพำะทำง (Specific Skills) ควำมเชี่ยวชำญเฉพำะด้ำน (Expertise) และ
สมรรถนะของกำรรู้เท่ำทัน (Liveracy) จึงเป็นตัวแปรส ำคัญที่ต้องเกิดขึ้นกับตัวผู้เรียน 
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  ในกำรนี้ กลุ่มนิเทศ ติดตำม และประเมินผลกำรจัดกำรศึกษำ มีเป้ำหมำยหลักในกำรนิเทศ 
ติดตำมเพื่อส่งเสริมประสิทธิภำพกำรจัดกำรเรียนกำรสอนในศตวรรษที่ 21 ของครูกลุ่มสำระกำร
เรียนรู้วิทยำศำสตร์ ระดับชั้นมัธยมศึกษำตอนต้น โรงเรียนในสังกัดส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ
มัธยมศึกษำ เขต 26  น ำไปสู่ควำมส ำเร็จตำมนโยบำยที่ก ำหนดได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ ตลอดจน
สนับสนุน ติดตำม และประเมินผลกำรด ำเนินงำนของสถำนศึกษำตำมนโยบำยของส ำนักงำน
คณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน รวมทั้งได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ และสร้ำงควำมสัมพันธ์ที่ดีระหว่ำง
ผู้นิเทศและผู้รับกำรนิเทศ  เพ่ือรับทรำบปัญหำ อุปสรรคในกำรปฏิบัติงำน ข้อคิดเห็น ข้อเสนอแนะ 
พร ้อมทั ้งประสำนหรือหำแนวทำงแก้ไขปัญหำที ่อำจเก ิดขึ ้น เ พื ่อสร ้ำงขวัญ ก ำล ัง ใจให ้แก่
ผู้ปฏิบัติงำน ตลอดจนน ำผลกำรติดตำมนิเทศไปปรับปรุง กำรท ำงำนให้มีประสิทธิภำพมำกยิ่งขึ้น    
  ด้วยเหตุดังกล่ำวข้ำงต้น กลุ่มนิเทศ ติดตำม และประเมินผลกำรจัดกำรศึกษำ จึงได้จัดท ำ
โครงกำรส่งเสริมประสิทธิภำพกำรจัดกำรเรียนกำรสอนในศตวรรษที่ 21 ของครูกลุ่มสำระกำรเรียนรู้
วิทยำศำสตร์ ระดับชั้นมัธยมศึกษำตอนต้น โรงเรียนในสังกัดส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ 
เขต 26 เพ่ือสนับสนุน ส่งเสริมประสิทธิภำพกำรศึกษำของนักเรียน และสถำนศึกษำในสังกัดให้มี
คุณภำพเพ่ิมข้ึนอย่ำงยั่งยืนตำมยุทธศำสตร์ของแผนพัฒนำกำรศึกษำแห่งชำติ และยุทธศำสตร์ชำติต่อไป 
2. วัตถุประสงค์ 
 2.1 เพื่อส่งเสริมประสิทธิภำพกำรจัดกำรเรียนกำรสอนในศตวรรษที่ 21 ของครูกลุ่มสำระกำร
เรียนรู้วิทยำศำสตร์ ระดับชั้นมัธยมศึกษำตอนต้น 
 2.2 เพ่ือพัฒนำกำรเรียนรู้ที่จ ำเป็นในศตวรรษที่ 21 ของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษำตอนต้น 
 2.3 เ พื ่อน ิเทศ ก ำก ับ  ต ิดตำม และประเม ินผลกำรจ ัดกำรศ ึกษำกลุ ่มสำระก ำรเร ียนรู้
วิทยำศำสตร์ ระดับมัธยมศึกษำตอนต้น 
 2.4 เพ่ือสนับสนุนกำรน ำเสนอผลงำนที่มีวิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศ (Best Practice) เกี่ยวกับกำรจัด 
กำรเรียนกำรสอนในศตวรรษที่ 21 ของครูกลุ่มสำระกำรเรียนรู้วิทยำศำสตร์ ระดับชั้นมัธยมศึกษำ
ตอนต้น 
3. เป้ำหมำย 
 เชิงปริมำณ 
 3.1.1 ประชุมคณะท ำงำนเตรียมกำรจัดท ำคู่มือกำรส่งเสริมประประสิทธิภำพกำรจัดกำรเรียนกำร
สอนในศตวรรษท่ี 21 ของครูกลุ่มสำระกำรเรียนรู้วิทยำศำสตร์ ระดับชั้นมัธยมศึกษำตอนต้น จ ำนวน 40 
คน 
 3.1.2 กิจกรรมนิเทศ ติดตำม ส่งเสริมประสิทธิภำพกำรจัดกำรเรียนกำรสอนในศตวรรษท่ี 21 ของครู
กลุ่มสำระกำรเรียนรู้วิทยำศำสตร์ ระดับชั้นมัธยมศึกษำตอนต้น 
 3.1.3 กิจกรรมน ำเสนอผลงำนที่มีวิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศ (Best Practice) เกี่ยวกับกำรจัดกำรเรียนกำร
สอนในศตวรรษที่ 21 ของครูกลุ่มสำระกำรเรียนรู้วิทยำศำสตร์ ระดับชั้นมัธยมศึกษำตอนต้นน ำไปสู่กำร
เผยแพร่ผลงำนและยกย่องเชิดชูเกียรติ 1 ครั้ง/ปีกำรศึกษำ 
 เชิงคุณภำพ 
 3.2.1 ครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำได้รับกำรพัฒนำสมรรถนะด้ำนกำรจัดกิจกรรมกำรเรียนกำร
สอนในศตวรรษท่ี 21 อย่ำงมีประสิทธิภำพ 
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 3.2.2 ผู้บริหำร และครูสำมำรถพัฒนำกำรน ำนวัตกรรมและเทคโนโลยีไปใช้ในกำรพัฒนำกำรบริหำร
และกำรจัดกำรเรียนอย่ำงมีคุณภำพ 
 3.2.3 ครูได้รับกำรนิเทศ และมีโอกำสน ำเสนอผลงำนทำงวิชำกำรสู่กำรพัฒนำวิชำชีพด้วยควำม
ภำคภูมิใจ 
    3.2.4 นักเรียนได้เรียนรู้ด้วยกำรลงมือปฏิบัติ พัฒนำทักษะกระบวนกำรคิด กำรแก้ปัญหำ กำรท ำงำน 
ทักษะกำรเรียนรู้ และทักษะชีวิต เป็นระบบและยั่งยืน 
4. กิจกรรมและการด าเนินงาน 
ที ่ กิจกรรม ระยะเวลาด าเนินการ ผู้รับผิดชอบ 

1 กำรวำงแผน 
- ศึกษำสภำพปัจจุบัน/ปัญหำ  
- ศึกษำบริบทและควำมเป็นไปได้ของ
โครงกำร 
- จัดท ำโครงกำรน ำเสนอต่อผู้บริหำร 

ตุลำคม 2563 คณะศึกษำนิเทศก์ 
 

2 กำรปฏิบัติ 
- ประชุมคณะท ำงำนเตรียมกำร
มอบหมำยงำนและภำระกิจจัดท ำคู่มือ ฯ 
- ด ำเนินกิจกรรม ดังนี้ 
  1. กำรส่งเสริมประประสิทธิภำพกำร
จัดกำรเรียนกำรสอนในศตวรรษที่ 21 
ของครูกลุ่มสำระกำรเรียนรู้วิทยำศำสตร์ 
ระดับชั้นมัธยมศึกษำตอนต้น 
  2. น ำเสนอนวัตกรรมและวิธีปฏิบัติที่
เป็นเลิศ 

 
 
 
 
ธันวำคม  2563 
 
 
  
กันยำยน 2564 

คณะศึกษำนิเทศก์ 

3 นิเทศ  ติดตำม   
- นิเทศ  ติดตำม  กำรด ำเนินงำนและ
อ ำนวยควำมสะดวกในกำรด ำเนิน
กิจกรรมของผู้ที่เกี่ยวข้อง 

มกรำคม 2564 -  
มีนำคม 2564 

คณะศึกษำนิเทศก์ 

4 สรุป 
- ประชุม  สรุปผลกำรด ำเนินโครงกำร 
- จัดท ำรำยงำนโครงกำร 

30  กันยำยน 2564 คณะศึกษำนิเทศก์ 
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5. งบประมาณ 
 งบประมำณท่ีได้รับจัดสรรจำกส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต 26 จ ำนวน 10,000
บำท รำยละเอียดประกอบกำรใช้จ่ำย ดังนี้ 

ที ่ รำยกำร งบประมำณ จ ำแนกตำมรำยจ่ำย 
ค่ำตอบแทน ค่ำใช้สอย ค่ำวัสดุ 

1 กิจกรรมที่ 1     
 วำงแผน 

- ศึกษำสภำพปัจจุบัน/ปัญหำ  
- ศึกษำบริบทและควำมเป็นไปได้
ของโครงกำร 
- จัดท ำโครงกำรน ำเสนอต่อ
ผู้บริหำร 

0   

 

2 กิจกรรมที่ 2     
 กำรปฏิบัติ 

- ประชุมคณะท ำงำนเตรียมกำร
มอบหมำยงำนและภำระกิจจัดท ำ
คู่มือฯ 
- ด ำเนินกิจกรรม ดังนี้ 
  1. กำรส่งเสริมประประสิทธิภำพ
กำรจัดกำรเรียนกำรสอนใน
ศตวรรษท่ี 21 ของครูกลุ่มสำระ
กำรเรียนรู้วิทยำศำสตร์ ระดับชั้น
มัธยมศึกษำตอนต้น 
- ค่ำอำหำรว่ำงและเครื่องดื่ม (20  
คน ๆ ละ 30 บำทต่อมื้อ รวม 2 
มื้อ) 
 - ค่ำอำหำรกลำงวัน (20 คน คน
ละ 100 บำทต่อมื้อ) 
  2. น ำเสนอนวัตกรรมและวิธี
ปฏิบัติที่เป็นเลิศ 

3,700   
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1,200 
 

2,000 
 

500 

 

3 กิจกรรมที่ 3      
 นิเทศ  ติดตำม  กำรด ำเนินงำน

และอ ำนวยควำมสะดวกในกำร
ด ำเนินกิจกรรมของผู้ที่เก่ียวข้อง
(ค่ำเบี้ยเลี้ยงและค่ำพำหนะในกำร
เดินทำง) 

2,500  2,500  
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ต่อ 

ที ่ รำยกำร งบประมำณ จ ำแนกตำมรำยจ่ำย 
ค่ำตอบแทน ค่ำใช้สอย ค่ำวัสดุ 

4 กิจกรรมที่ 4 สรุป 
- ประชุม สรุปผลกำรด ำเนิน
โครงกำร 
- จัดท ำรำยงำนโครงกำร 
- ค่ำอำหำรว่ำงและเครื่องดื่ม (20  
คน ๆ ละ 30 บำทต่อมื้อ รวม 2 มื้อ) 
- ค่ำอำหำรกลำงวัน (20 คน คนละ 
100 บำทต่อมื้อ) 
- ค่ำวัสดุ อุปกรณ์ 

 
3,800 

  
 
 

1,200 
 

2,000 
 

600 

 

 รวมทั้งสิ้น 10,000 -   
6.  แผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณจ านวน 10,000 บาท  

แผนการปฏิบัติงาน 
(กิจกรรม) 

แผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณ 
รวม ไตรมาสที่ 

1/2564 
ไตรมาสที่ 
2/2564 

ไตรมาสที่ 
3/2564 

ไตรมาสที่ 
4/2564 

1. วางแผน 0    0 
2. ด าเนินการ 
1. กำรส่งเสริมประประสิทธิภำพ
กำรจัดกำรเรียนกำรสอนใน
ศตวรรษท่ี 21 ของครูกลุ่มสำระ
กำรเรียนรู้วิทยำศำสตร์ ระดับชั้น
มัธยมศึกษำตอนต้น 
2. น ำเสนอนวัตกรรมและวิธีปฏิบัติ 
ที่เป็นเลิศ 
3. นิเทศ  ติดตำม  กำรด ำเนินงำน
และอ ำนวยควำมสะดวกในกำร
ด ำเนินกิจกรรมของผู้ที่เก่ียวข้อง 

  
 

 
3,200 

 
 
 
 
 
 
 

2,500 

 
 
 
 
 
 

500 

 

3. สรุปรำยงำนผลกำรนิเทศ    3,800 5,000 
รวม 0 0 5,700 4,300 10,000* 

 *หมายเหตุ  ขอถัวจ่ายทุกรายการ 
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7 กลุ่มเป้าหมายผู้ได้รับผลประโยชน์ 
 7.1 ผู้บริหำร คณะครู และบุคลำกรทำงกำรศึกษำ โรงเรียนในสังกัดส ำนักงำนเขตพ้ืนที่ 
กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต 26 
 7.2 ศึกษำนิเทศก์ สังกัดส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต 26 
8. การประเมินผล 

ตัวบ่งชี้สภำพควำมส ำเร็จ วิธีวัดและประเมินผล เครื่องมือที่ใช้วัดและ
ประเมินผล 

ร้อยละ 80 ครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ
ได้รับกำรพัฒนำสมรรถนะด้ำนกำรจัด
กิจกรรมกำรเรียนกำรสอนในศตวรรษที่ 
21 อย่ำงมีประสิทธิภำพ 

1. ตรวจเอกสำร, หลักฐำนเชิง
ประจักษ์ 
2. สัมภำษณ์ 
 

1. แบบนิเทศ, รำยงำนผล
กำรนิเทศก์ 
2. แบบสัมภำษณ์ 

ร้อยละ 80 ผู้บริหำร และครูสำมำรถ
พัฒนำกำรน ำนวัตกรรมและเทคโนโลยีไป
ใช้ในกำรจัดกำรเรียนอย่ำงมีคุณภำพ 

1. ตรวจเอกสำร 
2. ประเมินผลกำรปฏิบัติ 

1. แบบตรวจสอบเอกสำร 
2. แบบสัมภำษณ์ 

ร้อยละ 80 ครูได้รับกำรนิเทศ และมี
โอกำสน ำเสนอผลงำนทำงวิชำกำรสู่กำร
พัฒนำวิชำชีพด้วยควำมภำคภูมิใจ 

ประเมินผลกำรปฏิบัติ หลักฐำนเชิงประจักษ์ 

ร้อยละ 80 นักเรียนได้เรียนรู้ด้วยกำรลง
มือปฏิบัติ พัฒนำทักษะกระบวนกำรคิด 
กำรแก้ปัญหำ กำรท ำงำน ทักษะกำร
เรียนรู้ และทักษะชีวิต เป็นระบบและ
ยั่งยืน 

- ประเมินจำกผลกำรปฏิบัติ 
- ตรวจสอบเอกสำร 

ร่องรอยผลกำรปฏิบัติ 
แบบตรวจเอกสำร 

 
9. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
 9.1 โรงเรียนในสังกัดส ำนักงำนเขตพ้ืนท่ีกำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต 26 ได้แนวทำงในกำรส่งเสริม
ประสิทธิภำพกำรจัดกำรเรียนกำรสอน กลุ่มสำระกำรเรียนรู้วิทยำศำสตร์ ระดับมัธยมศึกษำตอนต้น   
 9.2 ครูได้รับกำรนิเทศ และมีโอกำสน ำเสนอผลงำนทำงวิชำกำรสู่กำรพัฒนำวิชำชีพด้วยควำม
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  
ระยะเวลาด าเนินการ      มกรำคม 2564 – กันยำยน 2564 
............................................................................................ .................................................................... 
1. หลักการและเหตุผล 

ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ  เขต 26 เป็นหน่วยงำนที่มีบทบำทส ำคัญในกำร
พัฒนำศักยภำพครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ สู่กำรพัฒนำคุณภำพชีวิต เพ่ือให้ข้ำรำชกำรครูและ
บุคลำกรทำงกำรศึกษำ ได้พัฒนำตนเองโดยกำรเรียนรู้จำกประสบกำรณ์จริง  และมุ่งมั่นปฏิบัติงำนให้
บรรลุตำมนโยบำยและจุดเน้นของส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน  และส ำนักงำนเขต
พ้ืนที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต 26  อย่ำงมีประสิทธิภำพ  จึงได้จัดท ำโครงกำรนี้ขึ้น 

2. วัตถุประสงค์ 
 2.1 เพ่ือพัฒนำบุคลำกรในส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต 26 ให้สำมำรถใช้
ภำษำอังกฤษเพ่ือกำรสื่อสำรได้ 
 2.2 เพ่ือให้ข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำในสังกัด ต ำแหน่ง ครูผู้ช่วย มีควำมเข้ำใจใน
บทบำทหน้ำที่ และมีควำมรู้ในสิทธิประโยชน์และระเบียบที่เกี่ยวข้องกับกำรปฏิบัติงำน 
 2.3 เพ่ือส่งเสริมให้ครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำมีกำรพัฒนำงำนจนมีวิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศ (Best 
Practice) เกี่ยวกับกำรพัฒนำสื่อ นวัตกรรม และเทคโนโลยีเพ่ือกำรจัดกำรเรียนรู้ในโรงเรียนสังกัด
ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต 26 

3. เป้าหมาย 
 3.1 เชิงปริมำณ 
  1. บุคลำกรในส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต 26 ร้อยละ 80 มีควำมรู้ 
ควำมเข้ำใจสำมำรถใช้ภำษำอังกฤษเพ่ือกำรสื่อสำรได้  
  2 .  ข ้ำรำชกำรคร ูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำส ังก ัดส ำน ัก งำน เขต พื ้นที ่ก ำรศ ึกษำ
มัธยมศึกษำ เขต 26 ต ำแหน่ง ครูผู้ช่วย ร้อยละ 80 สำมำรถเพิ่มประสิทธิภำพในกำรปฏิบัติงำน
ได้อย่ำงมีคุณภำพ  
  3. ส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต 26 มีคลังสื่อ นวัตกรรมและเทคโนโลยี
เ พื ่อกำรจ ัดกำร เร ียนรู ้ในศตวรรษที ่ 21 ในโรง เร ียนสังก ัดส ำน ักงำนเขตพื ้นที ่กำรศ ึกษำ
มัธยมศึกษำ เขต 26 ที่เป็นผลงำนของครู จ ำนวน 35 โรงเรียน 
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 3.2 เชิงคุณภำพ 
  1. บุคลำกรในส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต 26  ที่ได้รับกำรพัฒนำตนเอง
สำมำรถปฏิบัติงำนได้อย่ำงมีคุณภำพ 
  2.ข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำสังกัดส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ 
เขต 26  ต ำแหน่ง ครูผู้ช่วย ร้อยละ 80 ที่ได้รับกำรพัฒนำตนเองทั้งด้ำนวิชำกำรและวิชำชีพ  
สำมำรถปฏิบัติงำนได้อย่ำงมีคุณภำพ 
  3.  ครูทุกคนได้ร ับกำรพัฒนำสื ่อ นวัตกรรมและเทคโนโลยีเ พื ่อกำรจัดกำรเรียนรู ้ใน
ศตวรรษที่ 21 ในโรงเรียนสังกัดส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต 26  

4. กิจกรรม/ตัวชี้วัด/ค่าเป้าหมาย 
4.1 กิจกรรมที่ 1  พัฒนำบุคลำกรในส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต 26 ให้

สำมำรถใช้ภำษำอังกฤษเพ่ือกำรสื่อสำรได้ 
 ที ่ กิจกรรม ระยะเวลำด ำเนินกำร ผู้รับผิดชอบ 

กิจกรรม
ที่ 1 

 

ประชุมเชิงปฏิบัติกำรข้ำรำชกำร
ครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ ใน
ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ
มัธยมศึกษำ เขต 26 โดยแบ่งเป็น 
2 รุ่น รุ่นละ 30 คนคณะวิทยำกร 
และคณะท ำงำนรุ่นละ 10 คน 
รวมทั้งสิ้นรุ่นละ 40 คน 
 

กุมภำพันธ์-มีนำคม 2564 

 

นำงชุติมำ นำมศรีอุ่น 

4.2 กิจกรรมที่  2  เสริมสร้ำงสมรรถนะข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ ต ำแหน่ง ครู
ผู้ช่วยเพื่อกำรจัดกำรเรียนรู้อย่ำงมืออำชีพ  ในศตวรรษท่ี 21 
 ที ่ กิจกรรม ระยะเวลำด ำเนินกำร ผู้รับผิดชอบ 

กิจกรรม
ที่ 2 

 

ประชุมเชิงปฏิบัติกำรข้ำรำชกำร
ครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ 
ต ำแหน่ง ครูผู้ช่วย 
 
 
 

มีนำคม-เมษำยน 2564 

 

นำงชุติมำ นำมศรีอุ่น 

  
4.3 กิจกรรมที่ 3  พัฒนำทักษะกำรสร้ำงสื่อดิจิทัล นวัตกรรมและเทคโนโลยีที่ส่งเสริมกำรเรียนรู้  เพื่อ
กำรจัดกำรเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 และเพ่ือเสริมสร้ำงศักยภำพครู  ในกำรจัดกำรเรียนรู้ 
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ที ่ กิจกรรม/ขั้นตอนการด าเนินงาน ระยะเวลา
ด าเนินการ 

ผู้รับผิดชอบ 

กิจกรรม 
ที่ 3.1 

 
 
 

กิจกรรม
ที่ 3.2 

กำรจัดประชุมคณะกรรมกำรด ำเนินงำน และ
จัดท ำคู่มือแนวกำรพัฒนำสื่อ นวัตกรรม และ
เทคโนโลยีเพ่ือกำรจัดกำรเรียนรู้ในศตวรรษ 
ที่ 21 ในโรงเรียนสังกัดส ำนักงำนเขตพ้ืนที่
กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต 26 จ ำนวน 15 คน 
กำรพัฒนำสื่อ นวัตกรรม และเทคโนโลยีเพ่ือ
กำรจัดกำรเรียนรู้ในศตวรรษ 
ที่ 21 กลุ่มเป้ำหมำย ได้แก่ ครูที่สมัครใจเข้ำ
อบรม จ ำนวน 2 รุ่นๆ ละ 60 คน รวมทั้งสิ้น 
120 คน โดยอบรมรุ่นละ 2 วนั 

มิถุนำยน 2564 
 
 
 
 

กันยำยน 2564 

นำงชุติมำ  นำม
ศรีอุ่น  
 
 
 
 
นำงชุติมำ  นำม
ศรีอุ่น 

5. งบประมาณ 
กิจกรรมที่ 1  พัฒนำบุคลำกรในส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต 26 ให้สำมำรถใช้
ภำษำอังกฤษเพ่ือกำรสื่อสำรได้ 
ที่ รำยกำร งบประมำณ  

(บำท) 
จ ำแนกตำมรำยกำร  

ค่ำตอบแทน ค่ำใช้สอย ค่ำวัสด ุ
1. ค่ำอำหำรส ำหรับผู้เข้ำร่วมประชมุ 

เชิงปฏิบัติกำรและคณะกรรมกำรฯ 
จ ำนวน 80 คน  (80x100) 

8,000  8,000  

2. ค่ำอำหำรว่ำงและเครื่องดื่มส ำหรับ
ผู้เข้ำร่วมประชุมเชงิปฏิบตัิกำรและ
คณะกรรมกำรฯ จ ำนวน 80 คน 
 (80x30x2) 

4,800  4,800  

3. ค่ำวิทยำกร  (1,200x6) 7,200 7,200   
4. ค่ำวัสด ุ 5,000   5,000 

                        รวมทั้งสิน้ 25,000 7,200 12,800 5,000 
กิจกรรมที่ 2  เสริมสร้ำงสมรรถนะข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ ต ำแหน่ง ครูผู้ช่วย 
เพ่ือกำรจัดกำรเรียนรู้อย่ำงมืออำชีพ  ในศตวรรษที่ 21 
ที่ รำยกำร งบประมำณ  

(บำท) 
จ ำแนกตำมรำยกำร  

ค่ำตอบแทน ค่ำใช้สอย ค่ำวัสด ุ
1. ค่ำอำหำรส ำหรับผู้เข้ำร่วมประชมุ 

เชิงปฏิบัติกำรและคณะกรรมกำรฯ 
จ ำนวน 130 คน  (130x100) 

13,000  13,000  
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ต่อ 
ที่ รำยกำร งบประมำณ  

(บำท) 
จ ำแนกตำมรำยกำร  

ค่ำตอบแทน ค่ำใช้สอย ค่ำวัสด ุ
2. ค่ำอำหำรว่ำงและเครื่องดื่มส ำหรับ

ผู้เข้ำร่วมประชุมเชงิปฏิบตัิกำรและ
คณะกรรมกำรฯ จ ำนวน 130 คน 
 (130x30x2) 

7,800  7,800  

3. ค่ำวิทยำกร  (1,200x6) 7,200 7,200   
4. ค่ำวัสด ุ 7,000   7,000 

                        รวมทั้งสิน้ 35,000 7,200 20,800 7,000 
กิจกรรมที่  3  พัฒนำทักษะกำรสร้ำงสื่อดิจิทัล นวัตกรรมและเทคโนโลยีที่ส่งเสริมกำรเรียนรู้ เพ่ือ
กำรจัดกำรเรียนรู้ ในศตวรรษที่  21 และเ พ่ือเสริมสร้ำงศักยภำพครู   ในกำรจัดกำรเรียนรู้ 
งบประมำณท่ีได้รับจัดสรรจำก สพม. 26 จ ำนวน 30,000 บำท (สำมหมื่นบำทถ้วน)    
  กิจกรรมที่ 3.1 จ ำนวน 2,400 บำท (สองพันสี่ร้อยบำทถ้วน) 
  กิจกรรมที่ 3.2 จ ำนวน 27,600 บำท (สองหมื่นเจ็ดพันหกร้อยบำทถ้วน)  

ที ่ กิจกรรม งบประมาณ รายละเอียดการใช้งบประมาณ 
ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ 

กิจกรรมที่ 3.1 กำรจัดประชุมคณะกรรมกำร
ด ำเนินงำน และจัดท ำคู่มือแนวกำรพัฒนำ 
สื่อ นวัตกรรม และเทคโนโลยีเพ่ือกำรจัด 
กำรเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ในโรงเรียน 
สังกัดส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ 
มัธยมศึกษำ เขต 26 จ ำนวน 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
เทคโนโลยีเพ่ือกำรจัดกำรเรียนรู้ในศตวรรษ 
ที่ 21 กลุ่มเป้ำหมำย ได้แก่ ครูที่สมัครใจเข้ำ
อบรม จ ำนวน 2 รุ่นๆ ละ 60 คน รวมทั้งสิ้น 
120 คน โดยอบรมรุ่นละ 2 วนั  

    

1 ค่ำตอบแทนวิทยำกร  
รุ่นที่ 1 (600*6) 
รุ่นที่ 2 (600*6) 

3,600 
3,600 

3,600 
3,600 

 
 

2 ค่ำอำหำรว่ำงและเครื่องดื่ม 
รุ่นที่ 1 (60*30*2) 

3,600 
3,600 - 3,600 

3,600  
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ที ่ กิจกรรม งบประมาณ รายละเอียดการใช้งบประมาณ 
ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ 

รุ่นที่ 2 (60*30*2) 
3 ค่ำอำหำรกลำงวัน  

รุ่นที่ 1 (60*100) 
รุ่นที่ 2 (60*100) 

6,000 
6,000 

- 6,000 
6,000  

4 ค่ำเอกสำรคู่มือกำรอบรม 1,200 -  1,200 
รวมทั้งสิ้น 

ถัวจ่ายทุกรายการ 
27,600 บาท 

(สองหม่ืนเจ็ดพันหกร้อยบาทถ้วน)   
รวมทั้งสิ้น (ถัวจ่ายทุกรายการ) 30,000 บาท 

(สามหม่ืนบาทถ้วน)   
 
6.  แผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณ 
กิจกรรมที่ 1  วงเงินงบประมาณที่ด าเนินการ  25,000 บาท  (สองหม่ืนห้าพันบาทถ้วน) 

แผนการปฏิบัติงาน 
(กิจกรรม) 

แผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณ 

รวม ไตรมาสที่ 
1/2564 

ไตรมาสที่ 
2/2564 

ไตรมาสที่ 
3/2564 

ไตรมาสที่ 
4/2564 

ประชุม เชิ งปฏิบั ติ กำร
พั ฒ น ำ ทั ก ษ ะ ก ำ ร ใ ช้
ภำษำ อังกฤษเ พ่ือกำร
สื่อสำรบุคลำกรส ำนักงำน
เขตพ้ืนที่กำรศึกษำทุกคน 
โดยใช้กิจกรรมกำรปฏิบัติ
จริงที่หลำกหลำย 
 

 25,000   25,000 

รวม  25,000   25,000 

กิจกรรมที่ 2  วงเงินงบประมาณที่ด าเนินการ   35,000  บาท  (สามหม่ืนห้าพันบาทถ้วน)                      

แผนการปฏิบัติงาน 
(กิจกรรม) 

แผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณ 

รวม ไตรมาสที่ 
1/2564 

ไตรมาสที่ 
2/2564 

ไตรมาสที่ 
3/2564 

ไตรมาสที่ 
4/2564 

ประชุมเชิงปฏิบัติกำรเสริมสร้ำง
สมรรถนะข้ำรำชกำรครูและ
บุคลำกรทำงกำรศึกษำ ต ำแหน่ง 

  35,000  35,000 
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แผนการปฏิบัติงาน 
(กิจกรรม) 

แผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณ 

รวม ไตรมาสที่ 
1/2564 

ไตรมาสที่ 
2/2564 

ไตรมาสที่ 
3/2564 

ไตรมาสที่ 
4/2564 

ครูผู้ช่วย เพื่อกำรจัดกำรเรียนรู้
อย่ำงมืออำชีพ  ในศตวรรษที่ 21 

รวม   35,000  35,000 

กิจกรรมที่ 3  วงเงินงบประมาณที่ด าเนินการ จ านวน 30,000 บาท  

แผนการปฏิบัติงาน 
(กิจกรรม) 

แผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณ รวม 
ไตรมาสที่ 
1/2564 

ไตรมาสที่ 
2/2564 

ไตรมาสที่ 
3/2564 

ไตรมาสที่ 
4/2564 

 

กิจกรรมที่ 3.1                                     
- กำรประชุมคณะกรรมกำร
วำงแผน      กำรด ำเนินงำน 

  
2,400 

   
2,400 

กิจกรรมที่ 3.2                                   
-กำรพัฒนำสื่อ นวัตกรรม และ
เทคโนโลยีเพ่ือกำรจัดกำรเรียนรู้ใน
ศตวรรษ ที่ 21 กลุ่มเป้ำหมำย 
ได้แก่ ครูที่สมัครใจเข้ำอบรม 
จ ำนวน 2 รุ่นๆ ละ 50 คน รวม
ทั้งสิ้น 100 คน โดยอบรมรุ่นละ 2 
วัน 

   
27,600 

 
 
 
 

  
27,600 

 

รวม  2,400 27,600  30,000 

7. กลุ่มเป้าหมายผู้ได้รับผลประโยชน์ 
7.1 บุคลำกรในส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต 26  จ ำนวน 70 คน 
7.2 ข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ ต ำแหน่ง ครูผู้ช่วย  จ ำนวน  130   คน 
7.3 ผู้บริหำร  ครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ นักเรียน 

8. การประเมินผล 
ตัวช้ีวัด วิธีการประเมิน เครื่องมือที่ใช้ 

กิจกรรมที่ 1 บุคลำกรในส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ มีควำมรู้ 
ควำมเข้ำใจ ร้อยละ 80 มีควำมรู้ ควำมเข้ำใจสำมำรถใช้
ภำษำอังกฤษเพ่ือกำรสื่อสำรได้ 

-กำรสัมภำษณ์ 
-กำรสังเกต 
 
 

-กำรสัมภำษณ์ 
-กำรสังเกต 
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กิจกรรมที่ 2 ร้อยละ80 ของครูผู้ช่วยที่เข้ำรับกำรพัฒนำมีควำมรู้ 
ควำมเข้ำใจในบทบำทหน้ำที่สิทธิประโยชน์และระเบียบที่เก่ียวข้อง
กับกำรปฏิบัติงำน 
กิจกรรมที่ 3 ร้อยละ 95 ครแูละบุคลำกรทำงกำรศึกษำ มีกำร 
บูรณำกำรกำรใช้สื่อ นวัตกรรม และเทคโนโลยีเพ่ือกำรจัด 
กำรเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ที่มีคุณภำพ 
 

สอบถำม 
 
 
 
สอบถำม 

แบบสอบถำม 
 
 
 
แบบสอบถำม 

9. ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ 
 9.1 บุคลำกรในส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต 26 สำมำรถใช้ภำษำอังกฤษเพ่ือกำร
สื่อสำรได ้
    9.2 ข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำสังกัดส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ  
เขต 26 ต ำแหน่ง ครูผู ้ช ่วย ร้อยละ 80 ที ่ได้ร ับกำรพัฒนำตนเองทั้งด้ำนวิชำกำรและวิชำชีพ  
สำมำรถปฏิบัติงำนได้อย่ำงมีคุณภำพ 
    9.3 ครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ มีกำรบูรณำกำรกำรใช้สื่อ นวัตกรรม และเทคโนโลยีเพ่ือกำร
จัดกำรเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ที่มีคุณภำพ และเกิดจำกกำรประยุกต์ใช้สื่ออย่ำงสร้ำงสรรค์ให้สำมำรถ
น ำไปใช้ในกำรจัดกำรเรียนรู้และเป็นต้นแบบแก่ครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำในกำรบูรณำกำรและ
ประยุกต์ใช้สื่อที่จะน ำไปใช้ในกำรจัดกำรเรียนรู้และให้นักเรียนเรียนรู้ด้วยตนเอง 

********************* 
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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. มำตรฐำนส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ 2. กำรประเมินคุณธรรม 
        และควำมโปร่งใส (ITA) 3. ประเมินผลกำรบริหำรกำรจัดกำรศึกษำ 
        ขั้นพ้ืนฐำน  4. มำตรกำรปรับปรุงประสิทธิภำพในกำรปฏิบัติรำชกำร 
กลุ่มที่รับผิดชอบ   กลุ่มส่งเสริมกำรศึกษำทำงไกล เทคโนโลยีสำรสนเทศและกำรสื่อสำร 
ผู้รับผิดชอบ      นำงชุติมำ  นำมศรีอุ่น    
ระยะเวลาด าเนินการ     มกรำคม 2564 – กันยำยน 2564 
.......................................................................................... ...................................................................... 
1. หลักการและเหตุผล 
  ปัจจุบันมีกำรน ำเทคโนโลยีสำรสนเทศและเครื่องมือทำงกำรบริหำรสมัยใหม่ต่ำงๆ เข้ำมำใน
กำรบริหำรจัดกำรภำยในองค์กรภำครัฐ ทั้งนี้ก็เพื่อพัฒนำองค์กร เพื่อเพิ่มประสิทธิภำพและมุ่ งให้
เกิดผลสัมฤทธิ์ในกำรบริหำรงำนตำมภำรกิจและเป้ำหมำยขององค์กร  ดังนั้น ส ำนักงำนเขตพื้นที่
กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต 26 จึงมีควำมจ ำเป็นที่จะต้องมีกำรปรับเปลี่ยน และพัฒนำบุคลำกรให้
ทันยุคทันสมัย โดยน ำเทคโนโลยีที่เหมำะสมเข้ำมำเสริมในกำรด ำเนินงำน อีกทั้งเมื่อด ำเนิ นกำร
ได้มำซึ่งข้อมูลแล้วจ ำเป็นที่จะต้องมีกำรเผยแพร่ประชำสัมพันธ์ในรูปแบบของสำรเทศในรูปแบบ
ต่ำงๆ  เพื ่อให้เกิดกำรกระจำยฐำนข้อมูลและกำรน ำข้อมูลไปใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดและ
สอดคล้องตำมหลักธรรมำภิบำล 
  กำรจัดเก็บข้อมูล กำรวิเครำะห์และประเมินผลข้อมูลตำมโปรแกรม  Data Management 
Center จะได้ข้อมูลต่ำงๆ เช่น ต ำแหน่งที่ต้ังของโรงเรียน  จ ำนวนนักเรียน  จ ำนวนครู จ ำนวนเด็กออก
กลำงคัน กำรย้ำยระหว่ำงภำคเรียน เป็นต้น ข้อมูลดังกล่ำวนี้จะใช้เป็นข้อมูลเพ่ือประกอบกำรตัดสินใจ
และประกอบกำรบริหำรงำนทั้งด้ำนเงิน คน กระบวนกำรและวัสดุ/ครุภัณฑ์  และอีกทั้งส ำนักงำน
คณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน มีนโยบำยส ำคัญในกำรที่จะพัฒนำระบบข้อมูลสำรสนเทศเพ่ือ
กำรศึกษำให้มีประสิทธิภำพ โดยใช้โปรแกรมนักเรียนรำยบุคคล  Data Management Center พร้อม
ทั้งได้สั่งกำรให้ทุกส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำด ำเนินกำรจัดเก็บข้อมูลดังกล่ำว โดยให้ด ำเนินกำร
จัดเก็บ ตรวจสอบ และปรับปรุงข้อมูลนักเรียนรำยบุคคลได้อย่ำงมีประสิทธิภำพครบถ้วนและถูกต้อง
เพ่ือที่ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน และส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำจะได้ใช้เป็นข้อมูล
ในกำรบริหำรกำรวำงแผน  จัดกำรศึกษำและทำงด้ำนอ่ืน ที่เก่ียวข้องต่อไป 
2. วัตถุประสงค์ 
 1. เพ่ือจัดเก็บข้อมูลนักเรียนรำยบุคคลให้ครบถ้วน สมบูรณ์ ถูกต้องและเป็นข้อมูลเพ่ือใช้ในกำร
บริหำรจัดกำรส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต 26 
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 2. เพ่ือพัฒนำระบบเครือข่ำยเทคโนโลยีสำรสนเทศให้ครอบคลุมกับกำรใช้งำนในส ำนักงำนเขตพ้ืนที่
กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต 26 และสถำนศึกษำในสังกัด 
 3. เพ่ือปรับปรุงอุปกรณ์เชื่อมต่อห้อง sever และปรับปรุง ซ่อมแซมวัสดุ อุปกรณ์เครือข่ำย ให้รองรับ
ควำมต้องกำรใช้งำนอินเทอร์เน็ตที่สูงขึ้น 
3.  เป้าหมาย 
 3.1 ด้านปริมาณ 
     1. ครูผู้รับผิดชอบงำนข้อมูลในระดับสถำนศึกษำ จ ำนวน 35 โรงเรียน ๆ ละ 2 คน  รวม 70 คน 
     2. บุคลำกรในส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต 26 ที่รับผิดชอบงำนธุรกำร 
กลุ่มละ 1 คน  รวม 10  คน 
 3.2 เชิงคุณภาพ 
   ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต 26 และโรงเรียนในสังกัด มีข้อมูลสำรสนเทศทำง
กำรศึกษำ ข้อมูลนักเรียน และจัดท ำเป็นเอกสำรข้อมูลสำรสนเทศเพ่ือใช้ในกำรวำงแผนพัฒนำให้เกิด
ประสิทธิภำพสูงสุด 
4. กิจกรรม/ตัวชี้วัด/ค่าเป้าหมาย 

 ที ่ กิจกรรม ระยะเวลำ
ด ำเนินกำร 

ผู้รับผิดชอบ 

 
1. 
 

2. 

 
 

3. 
 

  4. 
 

5. 
 

 

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

 
เมษำยน 2564 
 
พฤษภำคม 2564 

 
 

มิถุนำยน 2564 

มิถุนำยน 2564 

มกรำคม-กันยำยน 
2564 

 
นำยวงศกร ประ
กอบนันท์ 
นำงชุติมำ นำม
ศรีอุ่น 
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5. งบประมาณ 
 จำกงบภำรกิจของส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต 26  จ ำนวน  30,000   บำท  
รำยละเอียดประกอบกำรใช้งบประมำณขออนุมัติถัวจ่ำยทุกรำยกำร  ดังนี้ 
ที่ รำยกำร งบประมำณ  

(บำท) 
จ ำแนกตำมรำยกำร  

ค่ำตอบแทน ค่ำใช้สอย ค่ำวัสด ุ
 

1. 
กิจกรรมที่ 1 
ค่ำอำหำรส ำหรับผู้เข้ำร่วมประชมุ 
เชิงปฏิบัติกำรและคณะกรรมกำรฯ  
จ ำนวน 100 คน  (100x100) 

 
10,000 

  
10,000 

 

2. ค่ำอำหำรว่ำงและเครื่องดื่มส ำหรับผู้เข้ำร่วม
ประชุมเชิงปฏิบัติกำรและคณะกรรมกำรฯ 
จ ำนวน 100 คน (100x30x2) 

6,000  6,000  

3. ค่ำวิทยำกร  (600x6) 3,600 3,600   
4. ค่ำวัสด ุ 10,400   10,400 

รวมทั้งสิ้น 30,000 3,600 16,000 10,400 
6.  แผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณ 
      วงเงินงบประมาณที่ด าเนินการ  30,000  บาท  (สามหม่ืนบาทถ้วน) 

แผนการปฏิบัติงาน 
(กิจกรรม) 

แผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณ 

รวม ไตรมาสที่ 
1/2564 

ไตรมาสที่ 
2/2564 

ไตรมาสที่ 
3/2564 

ไตรมาสที่ 
4/2564 

กิจกรรมที่ 1 
-จัดอบรมกำรใช้โปรแกรมระบบ
บริหำรจัดกำรข้อมูลนักเรียน
รำยบุคคล โปรแกรม Data 
Management Center และ
โปรแกรมท่ีเกี่ยวข้อง 

กิจกรรมที่ 2   
-ปรับปรุงอุปกรณ์เชื่อมต่อห้อง 
sever และปรับปรุง ซ่อมแซมวัสดุ 
อุปกรณ์เครือข่ำย ภำยในส ำนกังำน 
เขตพื้นที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต 
26 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
30,000 

  
30,000 

รวมทั้งสิ้น   30,000  30,000 
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7. กลุ่มเป้าหมายผู้ได้รับผลประโยชน์ 
7.1 บุคลำกรในส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต 26  
7.2 บุคลำกรสถำนศึกษำในสังกัด 
7.3 ประชำชนทั่วไปที่มำขอใช้บริกำร 

8. การประเมนิผล    
ตัวชี้วัดควำมส ำเร็จ วิธีกำรประเมิน เครื่องมือที่ใช้ 

1. ผลลัพธ์ 
    -ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่ และโรงเรียนใน
สังกัดมีข้อมูลสำรสนเทศทำงกำรศึกษำ 
ที่ถูกต้องเป็นปัจจุบัน 
   -ควำมพึงพอใจของผู้ใช้ข้อมูล
สำรสนเทศทำงกำรศึกษำ 
2. ผลผลิต 
   -ผู้เข้ำอบรม สำมำรถติดตั้งและใช้งำน 
โปรแกรมระบบบริหำรข้อมูลนักเรียน
รำยบุคคล  โปรแกรม DATA CENTER 
และโปรแกรมที่เก่ียวข้องได้อย่ำงถูกต้อง
และมีประสิทธิภำพ 

 
กำรจัดเก็บข้อมูลรำยบุคคล  
 
 
กำรส ำรวจและติดตำม
โครงกำร 
1. กำรประชุม 
2. กำรอบรมเชิงปฏิบัติกำร 
3. กำรสอบถำม 

 
แบบรำยงำนข้อมูล 
 
 
แบบส ำรวจและติดตำม
โครงกำร 
โปรแกรมระบบบริหำร
ข้อมูลนักเรียนรำยบุคคล 
Data Management 
Center และโปรแกรมที่
เกี่ยวข้อง  

 
9.  ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

1)  ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต 26 และโรงเรียนในสังกัด มีข้อมูลสำรสนเทศ   
ที่ถูกต้อง สมบูรณ์ และเป็นเอกภำพและมีกำรน ำข้อมูลดังกล่ำวไปใช้งำน ประชำสัมพันธ์ให้หน่วยงำน 
ทั้งภำยในสังกัดและนอกสังกัดทรำบ 

2)  ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต 26 มีศูนย์ข้อมูลสำรสนเทศทำงกำรศึกษำที่
เป็นแหล่งรวบรวมข้อมูลสำรสนเทศท้ังหมดในลักษณะ One Stop Service  

********************** 
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งาน/โครงการ   เสริมสร้ำงมำตรกำรองค์กรเพ่ือควำมปลอดทำงถนนในสถำนศึกษำ 

สอดคล้องกับ ยุทธศาสตร์ชาติข้อ 3 ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำและเสริมสร้ำงศักยภำพทรัพยำกรมนุษย์ 
แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ  กำรปรับเปลี่ยนค่ำนิยมและวัฒนธรรม 
แผนการปฏิรูปประเทศข้อ 12       ด้ำนกำรศึกษำ 
สนองนโยบาย สพฐ. ที่ 1  ด้ำนควำมปลอดภัย 
ตอบแบบรายงานเรื่องใด  ข้อสั่งกำรของศูนย์อ ำนวยกำรควำมปลอดภัยทำงถนนจังหวัดมหำสำรคำม 
กลุ่มที่รับผิดชอบ         กลุ่มส่งเสริมกำรจัดกำรศึกษำ 
ผู้รับผิดชอบ                 นำงวรำลักษณ์  บุษบง    
ระยะเวลาที่ด าเนินการ    ตุลำคม 2563- กันยำยน  2564 
............................................................................................................................. ................................... 
1.  หลักการและเหตุผล 
     นโยบำยด้ำนกำรจัดกำรศึกษำเพ่ือควำมมั่นคงของมนุษย์และของชำติ เป็นกำรจัดกำรศึกษำเพ่ือ
มุ่งเน้นกำรพัฒนำผู้เรียน ให้มีหลักคิดที่ถูกต้องเป็นพลเมืองดีของชำติ และพลเมืองโลกที่ดี  มีคุณธรรม 
จริยธรรม มีคุณธรรมอัตลักษณ์ มีจิตสำธำรณะ มีจิตอำสำ รับผิดชอบต่อครอบครัว ชุมชน สังคมและ
ประเทศชำติ ซื่อสัตย์ สุจริต มัธยัสถ์ มีจิตสำธำรณะ มีจิตอำสำ รับผิดชอบต่อครอบครัว ชุมชน สังคม
และประเทศชำติ ซื่อสัตย์ สุจริต โอบอ้อมอำรี มีวินัย และรักษำศีลธรรม เป็นผู้เรียนที่มีควำมพร้อม
สำมำรถรับมือกับภัยคุกคำมรูปแบบใหม่ ทุกรูปแบบ ที่มีผลกระทบต่อควำมม่ันคง เช่น ภัยจำกยำเสพติด 
ควำมรุนแรง กำรคุกคำมในชีวิตและทรัพย์สิน กำรค้ำมนุษย์  อำชญำกรรไซเบอร์ และภัยพิบัติต่ำงๆ  
เป็นต้น  ควบคู่ไปกับกำรป้องกันและแก้ไขปัญหำที่มีอยู่ในปัจจุบันและที่อำจจะเกิดขึ้นในอนำคต และ
เน้นกำรจัดกำรศึกษำให้เหมำะสมสอดคล้องกับบริบทองพ้ืนฐำน  สภำพภูมิศำสตร์ ด้ำนเศรษฐกิจ และ
สังคม ซึ่งมีควำมแตกต่ำงทำงด้ำนสังคม วัฒนธรรม เชื้อชำติ  
  ดังนั้น เพ่ือเสริมสร้ำงจิตส ำนึกในด้ำนควำมปลอดภัยและวินัยจรำจร เพ่ือลดจ ำนวนอุบัติเหตุทำง
ถนนในสถำนศึกษำ และเพื่อกระตุ้นเตือนให้นักเรียนเกิดจิตส ำนึกในกำรช่วยกันป้องกันและลด
อุบัติเหตุทำงถนน โดยมุ่งที่จะพัฒนำคุณภำพชีวิตของนักเรียน รวมทั้งสร้ำงจิตส ำนึกให้นักเรียนมี
ส่วนร่วมในกำรรับผิดชอบต่อสังคมด้วยกำรเสริมสร้ำงควำมปลอดภัยในระบบกำรจรำจร และเป็น
ส่วนหนึ่งในกำรร่วมกันป้องกันและแก้ไขปัญหำอุบัติเหตุจรำจรในภำพรวมทั้งระบบให้สำมำรถลด
ควำมสูญเสียจำกอุบัติเหตุทำงถนน ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต  26  จึงได้จัดท ำ
โครงกำรสำนพลังสร้ำงมำตรกำรองค์กรเพื่อควำมปลอดภัยทำงถนนของสถำนศึกษำขึ้น เพื่อให้
ควำมส ำคัญกับกำรรณรงค์ควำมปลอดภัยทำงถนนให้เกิดขึ้น ภำยในสถำนศึกษำ โดยให้นักเรียน 
ครู และบุคลำกรทำงกำรศึกษำได้มีส่วนร่วมในกำรก ำหนดมำตรกำรเพื่อควำมปลอดภัยทำงถนน
และสร้ำงวัฒนธรรมควำมปลอดภัยทำงถนนในสถำนศึกษำ 
2. วัตถุประสงค์ 
 2.1 เพ่ือสำนพลังกำรสร้ำงมำตรกำรองค์กรในประเด็นควำมเสี่ยงหลัก เช่น กำรสวมหมวกนิรภัย 
กำรคำดเข็มขัดนิรภัย ดื่มไม่ขับ ไม่ขับรถเร็ว ฯลฯ 
 2.2 เพ่ือลดจ ำนวนกำรเกิดอุบัติเหตุทำงถนน ลดกำรบำดเจ็บและเสียชีวิตจำกอุบัติเหตุทำงถนน                     
ของนักเรียน 
 2.3 เพ่ือค้นหำองค์ควำมรู้ในกำรสร้ำงมำตรกำรองค์กร ในกำรแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบกำรณ์  
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3. เป้าหมาย 
 เชิงปริมำณ 
 โรงเรียนในสังกัดส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต  26  จ ำนวน  35  โรงเรียน  
 เชิงคุณภำพ 

1. ส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต  26  เกิดมำตรกำรและมีกำรเฝ้ำระวัง
พฤติกรรมเสี่ยงของนักเรียน/ครู/บุคลำกรทำงกำรศึกษำในโรงเรียน    

2. ร้อยละ 80 ของโรงเรียนที ่เข้ำร่วมโครงกำรฯ มีอัตรำกำรสวมหมวกนิรภัยในผู ้ใ ช้
รถจักรยำนยนต์ของนักเรียน/ครู/บุคลำกรทำงกำรศึกษำ 100 %  มีอัตรำกำรคำดเข็มขัดนิรภัย ใน
ผู้ขับและผู้โดยสำรรถยนต์ 100%  ฯลฯ 

3. ร้อยละ 80 โรงเรียนที่เข้ำร่วมโครงกำรฯ สำมำรถลดอุบัติเหตุฯ กำรบำดเจ็บและ
เสียชีวิตจำกอุบัติเหตุทำงถนนของนักเรียน/ครู/บุคลำกรทำงกำรศึกษำ จำกปีที่ผ่ำนมำ 10% 

4. เกิดชุดควำมรู้และองค์ควำมรู้ในกำรสร้ำงมำตรกำรองค์กรส่งเสริมกำรสวมหมวกนิรภัย 
100 % คำดเข็มขัดนิรภัย 100% เมำไม่ขับ ไม่ขับรถเร็ว  
4. กิจกรรมและการด าเนินงาน 
ที ่ กิจกรรม ระยะเวลา

ด าเนินการ 
ผู้รับผิดชอบ 

1 ประชุมคณะกรรมกำรด ำเนินงำน มี.ค. 2564 สพม.26 
2 ประชุมชี้แจงโครงกำร มี.ค.-เม.ย. 2564 สพม.26 
3 ประสำนหน่วยงำน องค์กรภำครัฐ สถำนศึกษำ 

สถำนประกอบกำร หน่วยงำนเอกชน และชุมชน
ท้องถิ่น (ภำคีเครือข่ำยฯจังหวัดมหำสำรคำม) 

มี.ค.-เม.ย. 2564 สพม.26/ภำคีเครือข่ำย
ฯ จังหวัดมหำสำรคำม 

4 ส ำรวจพฤติกรรมกำรสวมหมวกนริภัย/                    
คำดเข็มขัดนริภยั ก่อนด ำเนินงำน 

พ.ค.-มิ.ย.2564 สพม.26 

5 ประชุมท ำควำมเข้ำใจและลงนำม MOU ก.ค.64 สพม.26 
6 จัดเวทีสัมมนำแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ก.ค.-ส.ค.64 สพม.26 
7 ส ำรวจพฤติกรรมกำรสวมหมวกนิรภัย/                   

คำดเข็มขัดนิรภัย หลังด ำเนินงำน 
ส.ค.2564 สพม.26 

8 ถอดบทเรียน/จัดประกวดผลกำรด ำเนินงำน ส.ค.-ก.ย. 2564 สพม.26 
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5. งบประมาณ 
    งบประมำณที่ได้รับจัดสรรจำกส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต 26 จ ำนวน 20,000 บำท 
รำยละเอียดประกอบกำรใช้จ่ำย ดังนี้ 
ที ่ รำยกำร งบประมำณ จ ำแนกตำมรำยจ่ำย 

ค่ำตอบแทน ค่ำใช้สอย ค่ำวัสดุ 
 กิจกรรมที่ 1 วำงแผน (Plan) 1,000    
1 1.1 เสนอขออนุมัติโครงกำร    
 1.2 ประชุมคณะกรรมกำรด ำเนินงำน  1,000  
2 กิจกรรมที่ 2 ด ำเนินกำร (Do) 9,000    
 2.1 ประชุมชี้แจงโครงกำร  4,000  
 2.2 ส ำรวจพฤติกรรมกำรสวมหมวกนิรภัย/คำดเข็มขัด

นิรภัย ก่อนด ำเนินงำน 
   

 2.3 ประชุมท ำควำมเข้ำใจและลงนำม MOU  2,000  
 2.4 จัดเวทีสัมมนำแลกเปลี่ยนเรียนรู้  3,000  
3 กิจกรรมที่ 3 ประเมินผล/สรุปผล (Check) -    
 3.1 ส ำรวจพฤติกรรมกำรสวมหมวกนิรภัย/                

คำดเข็มขัดนริภยั หลังด ำเนินงำน 
   

4 กิจกรรมที่ 4 ปรับปรุงแก้ไข (Act)   10,000    
 4.1 ถอดบทเรียน/จัดประกวดผลกำรด ำเนินงำน  5,500 4,500 
 รวมทั้งสิ้น 20,000  15,500 4,500 

หมายเหตุ  ขอถัวจ่ำยทุกรำยกำร 
6.  แผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณวงเงินงบประมาณที่ด าเนินการ    
    20,000  บาท  

แผนการปฏิบัติงาน 
(กิจกรรม) 

แผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณ 

รวม ไตรมาสที่ 
1/2564 

ไตรมาสที่ 
2/2564 

ไตรมาสที่ 
3/2564 

ไตรมาสที่ 
4/2564 

1. ประชุมคณะกรรมกำรด ำเนินงำน  1,000   1,000 
2. ประชุมชี้แจงโครงกำร   4,000  4,000 
3. ประชุมท ำควำมเข้ำใจและลงนำม 
MOU 

   2,000 2,000 

4. จัดเวทีสัมมนำแลกเปลี่ยนเรียนรู้    3,000 3,000 
5. ถอดบทเรียน/จัดประกวดผลกำร
ด ำเนินงำน 

   10,000 10,000 

รวม  1,000 4,000 15,000 20,000 
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7 กลุ่มเป้าหมายผู้ได้รับผลประโยชน์ 
7.1  โรงเรียนในสังกัดส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต 26  จ ำนวน  35  โรงเรียน 
7.2  นักเรียน ข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ โรงเรียนในสังกัด จ ำนวน  35 โรงเรียน 
8. การประเมินผล 

ตัวบ่งชี้สภำพควำมส ำเร็จ วิธีวัดและประเมินผล เครื่องมือที่ใช้วัดและ
ประเมินผล 

1. ร้อยละ 80 ของโรงเรียนที่เข้ำรว่ม
โครงกำรฯ มีอัตรำกำรสวมหมวกนิรภัย ใน
ผู้ใช้รถจักรยำนยนต์ของนักเรียน/ครู/
บุคลำกรทำงกำรศึกษำ 100 %  มีอัตรำกำร
คำดเข็มขัดนริภยัในผู้ขับและผูโ้ดยสำร
รถยนต์ 100%  ฯลฯ 

1. ส ำรวจพฤติกรรมกำรสวม
หมวกนิรภัย/คำดเข็มขัด
นิรภัย ก่อนด ำเนินกำร 
 
 
 
2. ส ำรวจพฤติกรรมกำรสวม
หมวกนิรภัย/คำดเข็มขัด
นิรภัย หลังด ำเนินกำร 

1. แบบส ำรวจ 
 

2. ร้อยละ 80 โรงเรยีนที่เข้ำร่วมโครงกำรฯ 
สำมำรถลดอุบตัิเหตุฯ กำรบำดเจบ็และ
เสียชีวิตจำกอุบตัิเหตุ   ทำงถนนของ
นักเรียน/คร/ูบุคลำกรทำงกำรศึกษำ จำกปีท่ี
ผ่ำนมำ 10% 

 
9. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
 9.1 ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต  26  เกิดมำตรกำรและมีกำรเฝ้ำระวังพฤติกรรม
เสี่ยงของนักเรียน/ครู/บุคลำกรทำงกำรศึกษำในโรงเรียน    
 9.2 จ ำนวนกำรเกิดอุบัติเหตุทำงถนน  กำรบำดเจ็บและเสียชีวิตจำกอุบัติเหตุทำงถนนของนักเรียน
ลดลง 
 9.3 มีองค์ควำมรู้ในกำรสร้ำงมำตรกำรองค์กร ในกำรแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบกำรณ์ 
            ************************** 
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โครงการ       คัดเลือกนักเรียนและสถำนศึกษำ เพ่ือรับรำงวัลพระรำชทำน ระดับกำรศึกษำ
ขั้นพ้ืนฐำน ประจ ำปีกำรศึกษำ 2564  

สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติข้อ 3  ด้ำนกำรพัฒนำและสร้ำงเสริมศักยภำพทรัพยำกรมนุษย์ 
แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ   ประเด็นศักยภำพคนตลอดช่วงชีวิต/ประเด็นพัฒนำกำรเรียนรู้ 
แผนปฏิรูปประเทศ   ด้ำนกำรศึกษำ 
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติข้อ 1  กำรเสริมสร้ำงและพัฒนำศักยภำพทุนมนุษย์ 
แผนความม่ันคงแห่งชาติ  กำรเสริมสร้ำงควำมมั่นคงของมนุษย์ 
สนองนโยบาย สพฐ.   ที่ 3 ด้ำนกำรพัฒนำและเสริมสร้ำงศักยภำพทรัพยำกรมนุษย์ 
ตอบแบบรายงานเรื่องใด  นโยบำย สพฐ.  
กลุ่มที่รับผิดชอบ      กลุ่มส่งเสริมกำรจัดกำรศึกษำ  
ผู้รับผิดชอบ                นำงสำวไพลิน  ภูมิวัน  นักวิชำกำรศึกษำช ำนำญกำร                 
ระยะเวลาที่ด าเนินการ     กนัยำยน   -  ตุลำคม 2564 
............................................................................................................................. ................................... 
1.  หลักการและเหตุผล 
  กำรคัดเลือกนักเรียนและสถำนศึกษำเพ่ือรับรำงวัลพระรำชทำน เป็นงำนที่สนองพระรำชปรำรภ 
ของพระบำทสมเด็จพระปรมินทรมหำภูมิพลอดุลยเดช บรมนำถบพิตร ได้ด ำเนินกำรตั้งแต่ปีกำรศึกษำ 2506 
เป็นต้นมำ โดยที่ทรงมีพระประสงค์ที่จะพระรำชทำนรำงวัลให้แก่นักเรียนที่มีควำมประพฤติดีและมีควำม
มำนะพยำยำมศึกษำ เล่ำเรียนจนได้ผลดีรวมทั้งโรงเรียนที่จัดกำรศึกษำดีจนนักเรียนได้รับผลกำรเรียนดีเป็น
ส่วนรวม โดยส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำนรับผิดชอบกำรด ำเนินกำรคัดเลือกนักเรียน 
นักศึกษำ และสถำนศึกษำ ในระดับกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน ซึ่งกระบวนกำรในกำรด ำเนินงำนคัดเลือกเริ่มตั้งแต่
กำรคัดเลือกระดับเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ ระดับจังหวัด ระดับกลุ่มจังหวัด และส่งผลกำรคัดเลือกให้ส ำนักงำน
คณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำนตรวจสอบ เพ่ือน ำเสนอคณะกรรมกำรอ ำนวยกำรในระดับ
กระทรวงศึกษำธิกำรพิจำรณำคัดเลือกและประกำศผล เพ่ือรับรำงวัลพระรำชทำนในแต่ละปีกำรศึกษำต่อไป 
2.  วัตถุประสงค์ 
 2.1  เพ่ือด ำเนินกำรสนองพระรำชปรำรภของพระบำทสมเด็จพระปรมินทรมหำภูมิพล อดุลยเดช           
บรมนำถบพิตร ในอันที่จะน ำมำซึ่งควำมเจริญรุ่งเรืองในด้ำนกำรพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำของ
ประเทศให้ด ำรงสภำพที่ดี 
 2.2  เพ่ือคัดเลือกนักเรียนระดับกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำนที่มีควำมประพฤติดี  มีผลกำรเรียนดี   
มีกิจกรรมร่วมกับสถำนศึกษำอย่ำงสม่ ำเสมอ มีควำมคิดสร้ำงสรรค์ มีควำมเป็นผู้น ำ มีคุณธรรม
จริยธรรม และผลงำนดีเด่นเป็นที่ประจักษ์ต่อนักเรียนและบุคคลทั่วไป  
 2.3  เพ่ือคัดเลือกสถำนศึกษำระดับกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำนที่จั ดกำรศึกษำได้มำตรฐำนดีเด่น
ในด้ำนต่ำง ๆ  ตำมขอบเขตกำรประเมิน 
3. เป้าหมาย 
 3.1 ประเมินคัดเลือกประเภทนักเรียน ระดับมัธยมศึกษำตอนต้น และระดับมัธยมศึกษำตอน
ปลำย  แบ่งเป็น ขนำดเล็ก ขนำดกลำง  ขนำดใหญ่ 
 3.2 ประเมินคัดเลือกประเภทสถำนศึกษำระดับมัธยมศึกษำ แบ่งเป็น ขนำดเล็ก ขนำดกลำง  
ขนำดใหญ่ 



แผนปฏิบัติการ ประจำาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564       153

153 

 3.3 ประเภทและจ ำนวนรำงวัล  ทุกระดับมี 3 รำงวัล  ขนำดละ 1 รำงวัล 
 3.4 โรงเรียนในสังกัด สพม.26 
4. กิจกรรมและการด าเนินงาน 
 4.1 สถำนศึกษำทุกสังกัดที่จัดกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน แจ้งควำมประสงค์ขอเข้ำรับกำรประเมิน
ต่อส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต 26 ทั้งประเภทนักเรียนและสถำนศึกษำ ภำยใน
วันที่ 30 สิงหำคม 2564 
 4.2 ส ำนักงำนเขตพื้นที ่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต 26 ประเมินคัดเลือกนักเรียนและ
สถำนศึกษำตำมระดับและขนำดของสถำนศึกษำ ภำยในเดือนกันยำยน 2564  
5.  งบประมาณ  จำกงบบริหำรจัดกำรของส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต 26 
จ ำนวน 20,000 บำท สองหมื่นบำทถ้วน)  รำยละเอียดประกอบกำรใช้จ่ำย ดังนี้  

ที ่ กิจกรรม ค่ำตอบแทน ค่ำใช้
สอย 

วัสดุ รวม 
 

1 กำรประเมินนักเรียนและสถำนศึกษำเพ่ือรับ
รำงวัลพระรำชทำน 

15,000 
 

   3,000 2,000 20,000 
 

 รวมทั้งสิ้น 20,000 
(หมำยเหตุ ขอถัวจ่ำยทุกรำยกำร) 
6.  แผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณ 
 วงเงินงบประมำณท่ีด ำเนินกำร  จ ำนวน  20,000 บำท (สองหมื่นบำทถ้วน)  จ ำนวนเงินในแต่ละ
ไตรมำสที่คำดว่ำจะใช้จ่ำย 

แผนกำรปฏิบัติงำน  
(กิจกรรม) 

แผนกำรใช้จ่ำยเงินงบประมำณ  
รวม ไตรมำสที่ 

1/2564 
ไตรมำสที่ 
2/2564 

ไตรมำสที่ 
3/2564 

ไตรมำสที่ 
4/2564 

1. ประชุมคณะกรรมกำร
โครงกำรฯ 

- - - 5,000 5,000 

2. คณะกรรมกำรออกประเมิน
ฯ 

- - - 15,000 15,000 

รวม - - - 20,000 20,000 
7.  กลุ่มเป้าหมายผู้ได้รับผลประโยชน์ 
 สถำนศึกษำ และนักเรียนในสังกัด 
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8.  การประเมินผล 
ตัวบ่งชี้สภำพควำมส ำเร็จ วิธีวัดและประเมินผล เครื่องมือที่ใช้วัดและ

ประเมินผล 
-นักเรียนและสถำนศึกษำในสังกัดได้รับ
กำรคัดเลือกตำมจ ำนวนที่ก ำหนด คิด
เป็นร้อยละ 100 

- แต่งตั้งคณะกรรมกำรประเมินฯ
ตำมหลักเกณฑ์ที่ก ำหนด 

1. แบบประเมิน 
2. คู่มือกำรประเมิน 

-สพม.26 ไม่มีเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับกำร
ประเมินคิดเป็นร้อยละ 100 

กำรร้องเรียน รำยงำนเรื่องร้องเรียน 

9.  ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ 
 1. ผู้บริหำรและครูมีควำมรู้ควำมเข้ำใจรูปแบบกำรประเมินและวิธีกำรประเมินแบบใหม่  
        2. นักเรียนได้แสดงออกถึงควำมรู้ควำมสำมำรถของตนเองอย่ำงชัดเจนตำมศักยภำพ 
        3. สถำนศึกษำได้พัฒนำด้ำนคุณภำพนักเรียน  ด้ำนกำรบริหำรหลักสูตรและงำนวิชำกำร                    
ด้ำนบุคลำกร  ด้ำนกำรบริหำรจัดกำร  ควำมสัมพันธ์กับชุมชน  และอำคำรสถำนที่  
 4. หน่วยงำนมีตัวแทนนักเรียนและสถำนศึกษำแต่ละระดับ/ขนำด เพื่อเข้ำรับกำรประเมิน
คัดเลือก ในระดับสูงขึ้นต่อไป 
            ************************** 
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งาน/โครงการ  ขับเคลื่อนและพัฒนำระบบกำรดูแลช่วยเหลือนักเรียน ประจ ำปี 2564 
ยุทธศาสตร์ชาติ  ข้อ 3 กำรพัฒนำและเสริมสร้ำงศักยภำพทรัพยำกรมนุษย์ 
แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็นที่ 12 กำรพัฒนำกำรเรียนรู้ 
แผนการปฏิรูปประเทศข้อ          ด้ำนกำรศึกษำ 
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ข้อ 4.2 กำรพัฒนำศักยภำพคนตำมช่วงวัยและกำรปฏิรูป 
        ระบบเพ่ือสร้ำงสังคมสูงวัยอย่ำงมีคุณภำพ 
แผนความม่ันคงแห่งชาติ   กำรเสริมสร้ำงควำมมั่นคงของมนุษย์ 
สนองนโยบาย สพฐ. ที่   ด้ำนโอกำส 
ตอบแบบรายงานเรื่องใด   มำตฐำน สพม. 26 ข้อที่ 3 
กลุ่มที่รับผิดชอบ          กลุ่มส่งเสริมกำรจัดศึกษำ 
ผู้รับผิดชอบ             นำยวิทยำ บุญหล้ำ  
ระยะเวลาที่ด าเนินการ   ตุลำคม  2563 - กันยำยน  2564   
............................................................................................................................. ................................... 
1. หลักการและเหตุผล 

ด้วยระบบกำรดูแลช่วยเหลือนักเรียนเป็นกระบวนกำรด ำเนินงำนดูแลช่วยเหลือนักเรี ยน
อย่ำงมีขั้นตอนพร้อมด้วยวิธีกำร และเครื่องมือกำรท ำงำนที่ชัดเจน โดยมีผู้บริหำรสถำนศึกษำและ
ครูที่ปรึกษำเป็นบุคลำกรหลักกำรด ำเนินกำรซึ่งใน กระบวนกำรด ำเนินกำรระบบกำรดูแลช่วยเหลือ
นักเรียนนั้น ครูแนะแนวและครูที่ปรึกษำจะต้องรู้จักนักเรียนเป็นรำยบุคคล วิเครำะห์ข้อมูลทั้งหมด 

ที่ได้จำกกำรรู้จักนักเรียนเป็นรำยบุคคล แล้วน ำผลที่ได้มำจ ำแนกตำมเกณฑ์กำรคัดกรอง 
แยกเป็นกลุ่ม ปกติ กลุ่มเสี่ยง และกลุ่มมีปัญหำ ซึ่งส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำนได้
จัดท ำระบบข้อมูลกำรคัดกรองนักเรียนขึ ้นมำ เพื่อเป็นกำรจัดเก็บข้อมูลที ่เป็นระบบ และเป็น
ฐำนข้อมูลของระบบกำรดูแลช่วยเหลือนักเรียน อีกทั ้งยังเป็นกำร อ ำนวยควำมสะดวกในกำร
จัดกำรฐำนข้อมูลของระบบกำรดูแลช่วยเหลือนักเรียน งำนแนะแนว งำนสร้ำงภูมิคุ้มกันทำงสังคม 
งำนพัฒนำส่งเสริมควำมประพฤตินักเรียน งำนคุ้มครองและพิทักษ์สิทธิเด็กของโรงเรียนให้เป็น
ระบบและรวดเร็ว มีระบบกำรคัดกรองนักเรียน กระบวนกำรจัดกำรฐำนข้อมูลอย่ำงถูกต้อง ซึ่ง
สำมำรถน ำมำจัดท ำระบบสำรสนเทศที่สำมำรถ น ำไปเป็นแนวทำงในกำรพัฒนำ ป้องกัน แก้ไข 
และให้ควำมช่วยเหลือนักเรียน ในกระบวนกำรของระบบกำรดูแลช่วยเหลือนักเรียน กำรสร้ำง
ภูมิคุ้มกันทำงสังคม พัฒนำส่งเสริมควำมประพฤตินักเรียน ตลอดจนกำรคุ้มครองและพิทักษ์สิทธิ
เด็ก อย่ำงมีประสิทธิภำพและยั่งยืนต่อไป  
 ส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต 26 ได้เล็งเห็นควำมส ำคัญกำรดูแลนักเรียน
ช่วยเหลือ นักเรียนในสังกัด จึงจัดท ำโครงกำรขับเคลื่อนและพัฒนำระบบกำรดูแลช่ วยเหลือและ
คุ้มครองนักเรียน ประจ ำปี 2564 ขึ้น 
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2. วัตถุประสงค์ 
 1. เพ่ือเสริมสร้ำงองค์ควำมรู้ ควำมเข้ำใจกำรด ำเนินงำนระบบกำรดูแลช่วยเหลือนักเรียน งำน
สร้ำงภูมิคุ้มกันทำงสังคม งำนพัฒนำส่งเสริมควำมประพฤตินักเรียน งำนคุ้มครองและพิทักษ์สิทธิเด็ก 
และกำรช่วยเหลือเด็กนักเรียน ให้กับผู้บริหำรสถำนศึกษำ ครูแนะแนว ครูที่ปรึกษำ และผู้รับผิดชอบ
งำนในสถำนศึกษำ สังกัดส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต 26 
     2. เพ่ือสร้ำงกระบวนกำรขับเคลื่อนและพัฒนำงำนระบบกำรดูแลช่วยเหลือนักเรียน งำนสร้ำง
ภูมิคุ้มกันทำงสังคม งำนพัฒนำส่งเสริมควำมประพฤตินักเรียน งำนคุ้มครองและพิทักษ์สิทธิเด็กนักเรียน
ให้ เกิดข้ึนในสถำนศึกษำ สังกัดส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต 26 ให้เข้มแข็งและยั่งยืน 
    3. เพ่ือให้สถำนศึกษำทุกแห่งในสังกัด มีระบบกำรดูแลช่วยเหลือ ป้องกันและแก้ไขปัญหำนักเรียน
กำรตัง้ครรภ์ ในวัยเรียน ได้อย่ำงเป็นรูปธรรม  
3. เป้าหมาย 
 3.1 เชิงปริมาณ  
 (1) ให้ควำมรู้และพัฒนำระบบกำรดูแลช่วยเหลือนักเรียน งำนสร้ำงภูมิคุ้มกันทำงสังคม งำน
พัฒนำ ส่งเสริมควำมประพฤตินักเรียน งำนคุ้มครองและพิทักษ์สิทธิเด็ก และกำรช่วยเหลือเด็ก นักเรียน 
ในสถำนศึกษำ ให้กับผู้บริหำรสถำนศึกษำ ครูแนะแนว ครูที่ปรึกษำและบุคลำกรที่รับผิดชอบงำนของ
สถำนศึกษำในสังกัด จ ำนวน 35 โรงเรียน ๆ ละ 2 คน 
 (2) สถำนศึกษำในสังกัด จ ำนวน 35  โรงเรียน ด ำเนินกำรประเมินตนเอง เพ่ือรับรำงวัล
สถำนศึกษำดีเด่น ด้ำนระบบกำรดูแลช่วยเหลือนักเรียน และมีศูนย์ส่งเสริมควำมประพฤตินักเรียน 
ระดับอ ำเภอ/จังหวัด 
 (3) ส่งเสริม สนับสนุน พัฒนำ และติดตำมกำรเยี่ยมบ้ำนนักเรียน ติดตำมนักเรียนหยุดเรียน 
นักเรียน ออกกลำงคัน นักเรียนด้อยโอกำส นักเรียนที่ขอรับกำรช่วยเหลือกรณีพิเศษอย่ำงเร่งด่วน กำร
ตั้งครรภ์ในวัยเรียน คุ้มครอง และช่วยเหลือเด็กนักเรียนในสังกัดที่ประสบปัญหำทุกด้ำน 
          3.2 เชิงคุณภาพ   
    (1) ผู้บริหำรสถำนศึกษำ ครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องของสถำนศึกษำใน
สังกัดและ เจ้ำหน้ำที่ในสังกัดส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต 26 มีควำมรู้ ควำมเข้ำ ใจ
เกี่ยวกับกำรด ำเนินงำน ระบบกำรดูแลช่วยเหลือนักเรียน งำนสร้ำงภูมิคุ้มกันทำงสังคม งำนพัฒนำ
ส่งเสริมควำมประพฤตินักเรียน งำนคุ้มครองและพิทักษ์สิทธิเด็ก และสำมำรถส่งเสริม สนับสนุนและ
ดูแลช่วยเหลือนักเรียนในสังกัดตำมศักยภำพได้อย่ำง ทั่วถึง  
    (2) สถำนศึกษำมีระบบกำรดูแลช่วยเหลือนักเรียน คุ้มครองและกำรเฝ้ำระวังควำมประพฤติ
นักเรียนที่เข้มแข็ง มีกำรคัดกรองนักเรียนเป็นรำยบุคคล เพื่อให้ผู ้เรียนได้รับกำรดูแลช่วยเหลือ 
ส่งเสริม สนับสนุนให้สำมำรถเรียนจน จบกำรศึกษำภำคบังคับ และกำรศึกษำขั้นพื้นฐำนได้อย่ำงมี
คุณภำพ  
    (3) ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต 26 มีสถำนศึกษำต้นแบบด้ำนระบบกำรดูแล
ช่วยเหลือ นักเรียน มีศูนย์ส่งเสริมควำมประพฤตินักเรียน เพ่ือเป็นแบบอย่ำงให้สถำนศึกษำในสังกัดได้
ศึกษำและ น ำไปเป็นแนวทำง ในกำรพัฒนำระบบกำรดูแลช่วยเหลือนักเรียนในสถำนศึกษำให้เข้มแข็ง 
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     (4) นักเรียนหยุดเรียน กำรตั้งครรภ์ในวัยเรียน นักเรียนที่ประสบปัญหำทุกด้ำนได้รับกำร  
คุ้มครองและช่วยเหลือ ติดตำม ดูแลให้กลับเข้ำเรียนจนจบกำรศึกษำภำคบังคับ และกำรศึกษำขั้น
พ้ืนฐำนได้อย่ำงมีคุณภำพ   
4. กิจกรรมและการด าเนินงาน 

วิธีการด าเนินงาน 
ที ่ กิจกรรม ระยะเวลา

ด าเนินการ 
ผู้รับผิดชอบ 

1. 1. ขั้นเตรียมกำร  
1.1 เสนอโครงกำร/วำงแผนกำรด ำเนินงำน           

พ.ย. 63 – ม.ค.64 สพม.26 

2 ขั้นด ำเนินกำร/กิจกรรม  
2.1 แจ้งโรงเรียน เพื่อประชำสัมพันธ์โครงกำร 
2.3 จัดประชุมขับเคลื่อนและพัฒนำระบบกำรดูแลช่วยเหลือ
นักเรียน/สหวิทยำเขต 
2.4 จัดกิจกรรมคัดเลือกสถำนศึกษำดีเด่นด้ำนระบบกำรดูแล 
2.5 ติดตำม นักเรียนหยุดเรียน นักเรียนออกกลำงคัน นักเรียน
ด้อยโอกำส นักเรียน ที่ประสบปัญหำทุกด้ำนให้กลับเข้ำเรียน 
ส่งเสริมกำรเยี่ยมบ้ำนนักเรียน ติดตำมงำนระบบกำรดูแล
ช่วยเหลือนักเรียนของสถำนศึกษำในสังกัด และเข้ำร่วมประชุม 
ตำมภำรกิจงำน ของศูนย์เฉพำะกิจคุ้มครองและช่วยเหลือเด็ก
นักเรียน  

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

สพม.26 / 
สถำนศึกษำ 

3. ขั้นประเมินผล 
สรุปและรำยงำนผลกำรด ำเนินงำน  

 
ก.ย. 64 

สพม.26
สถำนศึกษำ 

5. งบประมาณ 
 งบประมำณท่ีได้รับจัดสรรจำก ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน 140,000 จำก
ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต 26 จ ำนวน 65,000 บำท รวม 205,000 รำยละเอียด
ประกอบกำรใช้จ่ำย ดังนี้ 
ที ่ รายการ งบประมาณ จ าแนกตามรายการ 

ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ 
1 กิจกรรมที ่1 อบรมเชิง

ปฏิบัติกำรครูนักจิตวิทยำประจ ำ
สถำนศึกษำ 

40,800   
- 

 
 - 

 
- 

 
1.1 ค่ำอำหำร อำหำรว่ำงและ
เครื่องดื่มผู้เข้ำอบรมและ
เจ้ำหน้ำที่ รวม 85 คน X160 
บำท X 2 วัน 

 
- 

 
27,200 

 

 
- 
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ที ่ รายการ งบประมาณ จ าแนกตามรายการ 
ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ 

1.2 ค่ำตอบแทนคณะวิทยำกร  
ชั่วโมงละ 600 บำท 

7,200 - - 

1.3 ค่ำท่ีพัก    
1.4 ค่ำวัสดุ/จัดเอกสำร/สรุป
รำยงำนผล 

- - 6,400 

2 กิจกรรมที่ 2 อบรมกำร
เสริมสร้ำงทักษะชีวิต เพื่อ
ป้องกันตนเองจำกภัยคุกคำม
รูปแบบใหม่และแก้ไขปัญหำกำร
ล่วงละเมิดหรือคุกคำมทำงเพศ
นักเรียน 

24,200   
 
- 

 

 
 
- 

 

 
 
- 
 
 

2.1 ค่ำอำหำร อำหำรว่ำงและ
เครื่องดื่ม ผู้เข้ำอบรมและ
เจ้ำหน้ำที่ รวม 120 คนX160 
บำทX 1 วัน 

 
- 

 
19,200 

 

 
- 

2.2 ค่ำตอบแทนคณะวิทยำกร  
ชั่วโมงละ 600 บำท 

3,600 - - 

 2.3 ค่ำวัสดุ   - - 1,400 
3 กิจกรรมที่ 3 กำรออกเยี่ยมบ้ำน

และติดตำมงำนระบบกำรดูแล
ช่วยเหลือนักเรียน 

24,600 - - - 

3.1 ค่ำเบี้ยเลี้ยงคณะกรรมกำร 
12 คน X 10 วัน X120 บำท) 

14,400 - - 

3.2 ค่ำน้ ำมันเชื้อเพลิง - 7,000 - 
3.3 ค่ำอำหำรกลำงวัน/อำหำร
ว่ำงและเครื่องดื่มส ำหรับประชุม
คณะกรรมกำรด ำเนินงำนฯ 20 
คน X 160  

- 3,200 
 

- 

4 กิจกรรมที่ 4 คัดเลือกโรงเรียน
ดีเด่นด้ำนระบบกำรดูแล ฯ 
ระดับเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ  

31,100 - - 
 

- 

4.1 ค่ำอำหำร/อำหำรว่ำง/
เครื่องดื่มส ำหรับประชุม
คณะกรรมกำรด ำเนินงำน เพ่ือ

 
 
- 

 
 

3,200 

 
 
- 
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ที ่ รายการ งบประมาณ จ าแนกตามรายการ 
ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ 

วำงแผนกำรด ำเนินงำน (20 คน
x 160บำท) 

 
 

                                                                                                                                                                           
 

 
 

4.2 ค่ำน้ ำมันเชื้อเพลิง -  5,000 - 
4.3 ค่ำตอบแทนคณะกรรมกำร
ประเมิน ระบบดูแลช่วยเหลือ
นักเรียน  

 
13,400 

 
- 

 
- 

4.4 ค่ำจัดท ำโล่รำงวัล, เกียรติ
บัตรพร้อมกรอบ 

- - 4,500 
 

4.5 ค่ำเอกสำรแบบประเมิน 
และสรุปรำยงำนผลโครงกำร 

- - 5,000 
 

5 กิจกรรมที่ 5 อบรมกำร
ขับเคลื่อนและพัฒนำงำน
ส่งเสริมควำมประพฤตินักเรียน
ในสังกัด 

84,300  
 
- 

 
 
- 

 

 
 
- 

5.1 ค่ำอำหำร อำหำรว่ำงและ
เครื่องดื่มผู้เข้ำอบรมและ
เจ้ำหน้ำที่ รวม 115 คน x 160 
บำท x 3 วัน 

- 55,200 
 

- 

5.2 ค่ำตอบแทนคณะวิทยำกร 
21ชั่วโมงๆ ละ 600 บำท 

12,600 - - 

5.3 ค่ำน้ ำมันเชื้อเพลิง - 3,000 - 
5.4 ค่ำท่ีพัก  8,000  
5.5 ค่ำวัสดุ/เอกสำร - - 5,500   

รวมทั้งสิ้น 205,000 47,600 131,000 16,400 
หมายเหตุ ขอถัวจ่ำยทุกรำยกำร 
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6.  แผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณที่ด าเนินการ จ านวน 205,000 บาท  

แผนการปฏิบัติงาน 
(กิจกรรม) 

แผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณ 

รวม ไตรมาสที่ 
1/2564 

 

ไตรมาสที่ 
2/2564 

 

ไตรมาสที่ 
3/2564 

 

ไตรมาสที่ 
4/2564 

 
กิจกรรมที่ 1  

อบรมเชิงปฏิบัติกำรครู
นักจิตวิทยำประจ ำสถำนศึกษำ 

  40,800    

กิจกรรมที่ 2 
อบรมเสริมสร้ำงทักษะชีวิต 

เพ่ือป้องกันตนเองจำกภัยคุกคำม
รูปแบบใหม่และป้องกันและแก้ไข
ปัญหำกำรล่วงละเมิดหรือคุกคำม
ทำงเพศนักเรียน 

  24,200   

กิจกรรมที่ 3 กิจกรรมคัดเลือก
สถำนศึกษำดีเด่นด้ำนระบบกำร
ดูแลช่วยเหลือนักเรียน 

 31,100    

กิจกรรมที่ 4 กำรออกเยี่ยมบ้ำน
และติดตำมงำนระบบกำรดูแล
ช่วยเหลือนักเรียน 

   24,600  

กิจกรรมที่ ๕ กำรขับเคลื่อนและ
พัฒนำงำนส่งเสริมควำมประพฤติ
นักเรียนในสังกัด 

 84,300    

รวม  115,400 65,000 24,600 205,000 

7 กลุ่มเป้าหมายผู้ได้รับผลประโยชน์ 
 7.1 นักเรียน ครู และบุคลำกรในสังกัด ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต 26 
 7.2 ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต 26 
 7.3 ครูที่รับผิดชอบงำนระบบกำรดูแลช่วยเหลือนักเรียน มีควำมรู้ควำมเข้ำใจและ โรงเรียนใน
สังกัดทั้ง 35 โรงเรียน  
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8. การประเมินผล 
ตัวบ่งชี้สภาพความส าเร็จ วิธีวัดและประเมินผล เครื่องมือที่ใช้วัด 
1. ร้อยละ100 โรงเรียนในสังกัดทุกแห่ง มีคู่มือและ
ปฏิบัติงำนระบบกำรดูแลช่วยเหลือนักเรียน ได้อย่ำง
เป็นระบบและมีประสิทธิภำพ 
2. ร้อยละ80 ของนักเรียนทุกคนได้รับกำรช่วยเหลือ
ดูแล ส่งเสริม สนับสนุนพัฒนำตำม  ศักยภำพของ
ตนเองได้รับโอกำสทำงกำรศึกษำและเรียนรู้จนจบ
กำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน อย่ำงมีคุณภำพและมีพฤติกรรม
ที่ด ี
3. ร้อยละ100 ของครูที่รับผิดชอบงำนระบบกำรดูแล
ช่วยเหลือนักเรียน มีควำมรู้ควำมเข้ำใจและ 
ปฏิบัติงำนได้อย่ำงเป็นระบบ 

-  ตรวจสอบข้อมูล 
-  กำรวิเครำะห์รำยงำน
ของสถำนศึกษำ 
- กำรติดตำมผลกำร
ด ำเนินงำน 
- ตรวจผลงำนของ
สถำนศึกษำ 

- แบบสัมภำษณ์ 
- แบบเครื่องมือ
ประเมินคุณภำพ
ระบบกำรดูแล
ช่วยเหลือนักเรียน 
ของ สพฐ.รำยงำน 
- แบบประเมิน 
 

9. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
 1. นักเรียนในสังกัดได้รับกำรส่งเสริมกำรดูแลช่วยเหลือและเสริมสร้ำงภูมิคุ้มกันทำงสังคมอย่ำง
ทั่วถึงตรงตำมปัญหำ 
 2. โรงเรียนในสังกัดมีข้อมูลสำรสนเทศ มีแผนปฏิบัติงำนระบบกำรดูแลช่วยเหลือนักเรียนมีกำร
เสริมสร้ำงภูมิคุ้มกันและงำนส่งเสริมควำมประพฤตินักเรียนที่เป็นระบบ เข้มแข็งและยั่งยืน 
 3. ครูทุกคน และผู้ที่เกี่ยวข้อง เข้ำใจหลักกำรด ำเนินงำนระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน มีขั้นตอน
ชัดเจน พร้อมทั้งวิธีกำรและเครื่องมือที่มีมำตรฐำน คุณภำพ และมีหลักกำรท ำงำนที่ตรวจสอบได้จำก
ผู้บริหำร บุคลำกรทุกฝ่ำยที่เก่ียวข้องทั้งในและนอกสถำนศึกษำ 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 
ระยะเวลาที่ด าเนินการ         1 ตุลำคม 2563 - กันยำยน 2564 
................................................................................ ................................................................................ 
1.  หลักการและเหตุผล 
   กำรพัฒนำกำรศึกษำเป็นพ้ืนฐำนในกำรพัฒนำทุกระบบ กำรที่จะด ำเนินกิจกรรมในอันจะ
สนับสนุนกำรพัฒนำทั้งในระยะสั้นและระยะยำวได้นั้นกำรปฏิรูปกำรศึกษำตำมพระรำชบัญญั ติ                       
กำรศึกษำแห่งชำติ พ.ศ.2542 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 เป็นแนวทำงที่ส ำคัญ และ                           
ในหมวด 4 ในเรื่อง แนวกำรจัดกำรศึกษำเน้นที่ผู้เรียนเป็นส ำคัญนั้น กำรแปลงนโยบำยไปสู่กำรปฏิบัติ                      
คือ กำรน ำพำไปสู่ควำมส ำเร็จ กำรจัดกิจกรรมกำรเรียนกำรสอนที่มุ่งเน้นพัฒนำกระบวนกำรคิด                               
กำรแก้ปัญหำ เน้นประสบกำรณ์และกำรปฏิบัติจริงกำรคิดนอกกรอบภำยใต้พ้ืนฐำนควำมเป็นไปได้                            
จัดระเบียบควำมคิด ผลิตเป็นงำน จำกกระบวนกำรที่กล่ำวมำนี้ หำกน ำมำบูรณำกำรเพ่ือให้สอดคล้อง                       
กับกำรพัฒนำขยำยกำรศึกษำ รูปแบบของกิจกรรม กำรประกวดโครงงำนกำรศึกษำ จะเกื้อกูลต่อ                     
แนวทำงพัฒนำต่อไป 
          เพ่ือเป็นกำรขับเคลื่อนนโยบำยของส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน ด้ำนกำรจัด
กำรศึกษำเพ่ือควำมมั่นคงของมนุษย์และของชำติ และด้ำนกำรจัดกำรศึกษำเพ่ือเพ่ิมควำมสำมำรถใน
กำรแข่งขันของประเทศ ตลอดจนเป็นกำรส่งเสริมให้เยำวชนให้มีกำรคิดวิเครำะห์ ตัดสินใจ และ
แก้ปัญหำอย่ำงสร้ำงสรรค์  มีกำรแลกเปลี่ยนเรียนรู้กำรจัดท ำโครงงำนคุณธรรม จริยธรรม เพ่ือเป็นกำร
เผยแพร่โครงงำนคุณธรรม จริยธรรมของนักเรียน เพ่ือคัดเลือกตัวแทนโครงงำนนักเรียนระดับเขตพ้ืนที่
กำรศึกษำ และเพ่ือพัฒนำกระบวนกำรจัดท ำโครงงำนคุณธรรม จริยธรรม ให้กับโรงเรียนในสังกัด จึงได้
จัดท ำโครงกำรนี้ขึ้น 
2. วัตถุประสงค์ 
  1. เพ่ือส่งเสริมกระบวนกำรโครงงำนคุณธรรมและเป็นกำรประเมินตัวชี้วัดตำมแผนปฏิบัติกำร
ของ กพร. (ARS)  
    2. เพ่ือส่งเสริมให้มีกำรพัฒนำเครือข่ำย แลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้ำนคุณธรรมจริยธรรมและค่ำนิยม              
ในกำรด ำเนินชีวิต     
      3. เพ่ือพัฒนำกระบวนกำรจัดท ำโครงงำนคุณธรรมจริยธรรมให้กับโรงเรียนในสังกัด  
    4. เพ่ือคัดเลือกตัวแทนโครงงำนนักเรียนระดับเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ  
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3. เป้าหมาย 
 1. ผู้บริหำร ครู นักเรียน โรงเรียน และบุคลำกรในสังกัดส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ
มัธยมศึกษำ เขต 26 เข้ำร่วมประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้กำรจัดท ำโครงงำนคุณธรรมจริยธรรม 
 2. โรงเรียนจัดส่งโครงงำนคุณธรรมจริยธรรมเข้ำร่วมประกวดระดับเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ 
 3. มีโรงเรียนที่เป็นตัวแทนโครงงำนคุณธรรมจริยธรรมระดับเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ 
4. กิจกรรมและการด าเนินงาน 
ที ่ กิจกรรม ระยะเวลาด าเนินการ ผู้รับผิดชอบ 

1 กำรประชุมวำงแผนกำรด ำเนินงำน พฤษภำคม สพม.26 
2 กำรจัดกิจกรรมประชุมแลกเปลี่ยน

เรียนรู้ 
มิถุนำยน สพม.26 

3 กำรจัดกิจกรรมคัดเลือกโครงงำน
คุณธรรม จริยธรรม 

สิงหำคม สพม.26/สพม.26 

4 กำรประเมินตนเอง แนวทำงด ำเนินกำร 
29 ประกำรสู่ควำมเป็นโรงเรียนวิถีพุทธ  

มิถุนำยน - กันยำน สพม.26/ โรงเรียน 

5 สรุปรำยงำนผล กันยำยน สพม.26 

5. งบประมาณ 
 จำกส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต 26 จ ำนวน.10,000.บำท 
รำยละเอียดประกอบกำรใช้จ่ำย ดังนี้ 

ที ่ รำยกำร งบ 
ประมำณ 

จ ำแนกตำมรำยจ่ำย 
ค่ำตอบแทน ค่ำใช้สอย ค่ำวัสดุ 

1 กิจกรรมที่ 1กำรประชุมวำง
แผนกำรด ำเนินงำน 

    

2 กิจกรรมที่ 2 กำรจัดกิจกรรม
ประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 

10,000    

 2.1 ค่ำอำหำร/ค่ำอำหำรว่ำงและ
เครื่องดื่ม 

  6,000  

3 กิจกรรมที่ 3 กำรจัดกิจกรรม
คัดเลือกโครงงำนคุณธรรม 
จริยธรรม 

  4,000  

 รวมทั้งสิ้น 10,000  10,000  
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6.  แผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณ 
      วงเงินงบประมาณที่ด าเนินการ ……………………10,000………….บาท  

แผนการปฏิบัติงาน 
(กิจกรรม) 

แผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณ 
รวม ไตรมาสที่ 

1/2564 
ไตรมาสที่ 
2/2564 

ไตรมาสที่ 
3/2564 

ไตรมาสที่ 
4/2564 

1. กำรจัดกิจกรรมประชุม    
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ 

   6,000 6,000 

2. กำรจัดกิจกรรมคัดเลือก
โครงงำนคุณธรรม จริยธรรม 

   4,000 4,000 

รวม    10,000 10,000 

7.  กลุ่มเป้าหมายผู้ได้รับผลประโยชน์ 
      1.นักเรียนและเยำวชนมีกำรคิดวิเครำะห์ ตัดสินใจ และแก้ปัญหำอย่ำงสร้ำงสรรค์ โรงเรียน
โครงงำนคุณธรรมจริยธรรมให้กับโรงเรียนในสังกัด 
 2.ส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต 26 มีต้นแบบเครือข่ำยแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 
ด้ำนคุณธรรมจริยธรรมและค่ำนิยมในกำรด ำเนินชีวิตที่ถูกต้องที่มีประสิทธิภำพ  
8. การประเมินผล 
ตัวบ่งชี้สภำพควำมส ำเร็จ วิธีวัดและประเมินผล เครื่องมือที่ใช้วัดและ

ประเมินผล 
1. ร้อยละ 90 สถำนศึกษำในสังกัด ทุก
โรงเรียน มีควำมรู้ควำมเข้ำใจแนวทำง
ด ำเนินกำร 29 ประกำรสู่ควำมเป็น
โรงเรียนวิถีพุทธพัฒนำอัตลักษณ์ 29 
ประกำรสู่ควำมเป็นโรงเรียนวิถีพุทธ   

-  สอบถำม 
-  สังเกต 
 

 แบบสอบถำม 
 

2. ร้อยละ 100 สพม.26 มีต้นแบบ
เครือข่ำยแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้ำน
คุณธรรมจริยธรรมและค่ำนิยมในกำร
ด ำเนินชีวิต ทุกโรงเรียน  

-ประเมินจำกผลกำร
ปฏิบัติ และร่องรอย 

-แบบประเมิน 

9. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
 1. ทุกโรงเรียนมีควำมรู้ควำมเข้ำใจแนวทำงด ำเนินกำร 29 ประกำรสู่ควำมเป็นโรงเรียนวิถีพุทธ
พัฒนำอัตลักษณ์ 29 ประกำรสู่ควำมเป็นโรงเรียนวิถีพุทธชั้นน ำ   
 2. ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต 26 มีต้นแบบเครือข่ำยแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ด้ำน
คุณธรรมจริยธรรมและค่ำนิยมในกำรด ำเนินชีวิตที่ถูกต้องที่มีประสิทธิภำพ  
 3. โรงเรียนในสังกัดได้รับกำรพัฒนำด้ำนกำรกระบวนกำรจัดท ำโครงงำนคุณธรรมจริยธรรมให้กับ
โรงเรียนใน 

************************** 
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โครงการ      จัดกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำนเพ่ือกำรมีงำนท ำ ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ 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 
ระยะเวลาที่ด าเนินการ 1 ตุลำคม 2563 -30 กันยำยน 2564  
............................................................................................................................. ................................... 
1. หลักการและเหตุผล    
   กรอบยุทธศำสตร์ชำติระยะ 20 ปี ยุทธศำสตร์ที่ 3 ยุทธศำสตร์ด้ำนกำรพัฒนำและเสริมสร้ำง
ศักยภำพทรัพยำกรมนุษย์  ประเด็นที่ 3.2 กำรยกระดับคุณภำพกำรศึกษำและกำรเรียนรู้ตลอดชีวิต ซึ่ง
กระทรวงศึกษำธิกำรได้ก ำหนดเป็นยุทธศำสตร์ที่ 1 กำรผลิตและพัฒนำก ำลังคนให้สอดคล้องกับควำม
ต้องกำรและรองรับกำรพัฒนำประเทศ มุ่งพัฒนำก ำลังคนให้มีคุณภำพและมำตรฐำนสอดคล้องกับ
ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำประเทศ ผู้เรียน และผู้ส ำเร็จกำรศึกษำมีสมรรถนะตรงควำมต้องกำรของ
ตลำดแรงงำนภำยในประเทศ เรียนจบแล้วต้องมีงำนท ำไปสู่กำรรองรับกำรเป็นศูนย์พัฒนำอำเซียน และ
เขตพัฒนำเศรษฐกิจพิเศษและโครงกำรลงทุนขนำดใหญ่ของรัฐบำล ให้มีควำมเพียงพอและตรงควำม
ต้องกำรของสถำนประกอบกำร มีขีดควำมสำมำรถแข่งขันได้ในระดับสำกลและได้ก ำหนดกรอบ
วิธีกำรที่ต้องจัดท ำฐำนข้อมูลควำมต้องกำรแรงงำนร่วมกับหน่วยงำนภำครัฐและเอกชน โดย ที่
สถำนศึกษำจะต้องมีฐำนข้อมูลกำรผลิตและพัฒนำผู้เรียนให้เชื่อมโยงกับควำมต้องกำรจ ำเป็นใน
พื้นที่ของจังหวัดและอ ำเภอ และตรงทิศทำงกำรพัฒนำประเทศ ซึ่งจะต้องให้ภำคประชำชนใน
สังคม อันได้แก่สถำนประกอบกำร และกลุ่มอำชีพอิสระเข้ำมำมีส่วนร่วมในกำรจัดกำรศึกษำ มี
กำรบูรณำกำรกำรเรียนรู้คู่ไปกับกำรท ำงำนและร่วมกับสถำนประกอบกำรหรือกลุ่มอำชีพอิสระ  
  ส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต 26 จึงได้จัดท ำโครงกำรพัฒนำหลักสูตรท่ี
เน้นทักษะอำชีพเพื่อกำรมีงำนท ำ หลักสูตรระยะสั ้น ตำมแนวทำงกำรจัดทักษะกำรเรียนรู้ใน
ศตวรรษที่ 21  ส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต 26 เพื่อเป็นกำรสนองนโยบำยของ
ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำนที ่ได้ขับเคลื ่อนยุทธศำสตร์กำรผลิตและพัฒนำ
ก ำลังคนให้สอดคล้องกับควำมต้องกำรและรองรับกำรพัฒนำประเทศ เป็นโครงกำรกำรจัด
กำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำนเพ่ือกำรมีงำนท ำ ตำมแนวทำงกำรจัดทักษะกำรเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21  
2. วัตถุประสงค์ 
  2.1 เพ่ือประชุมชี้แจงครูให้มีควำมรู้ ควำมเข้ำใจ เกี่ยวกับหลักสูตรที่เน้นทักษะอำชีพเพ่ือกำรมี
งำนท ำตำมแนวทำงกำรจัดทักษะกำรเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ไปพัฒนำกำรจัดกำรเรียนกำรสอนให้มี
คุณภำพต่อไป 
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  2.2 เพ่ือส่งเสริมและพัฒนำหลักสูตรที่เน้นทักษะอำชีพเพ่ือกำรมีงำนท ำ ตำมแนวทำงกำรจัด
ทักษะกำรเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต 26 ให้ครูผู้สอน
สำมำรถน ำหลักสูตรสู่กำรปฏิบัติจริงได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ  
  2.3 เพื่อยกระดับกำรขับเคลื่อนงำนแนะแนวเพื่อกำรศึกษำต่อและกำรมีงำนท ำ เริ่มต้นด้วย
กิจกรรมกำรสนับสนุนให้นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 1 -6 ได้ท ำแบบวัดแววควำมถนัดด้ำน
อำชีพ เพื่อเป็นข้อมูลพื้นฐำนในกำรให้นักเรียนได้ค้นพบตนเองและโรงเรียนจัดกำรเรียนกำรสอน
สอดคล้องกับควำมสนใจและควำมถนัดด้ำนอำชีพของนักเรียน  
    2.4 เพื่อจัดท ำระบบเทคโนโลยี สื่อ สำรสนเทศ ในกำรจัดท ำข้อมูลสำรสนเทศโรงเรียนเพื่อ
กำรบริหำรจัดกำร และกำรจัดกระบวนกำรเรียนรู้ 
3. เป้าหมาย 
3.1 เชิงปริมำณ 
  3.1.1 ประชุมปฏิบัติกำรรองผู้อ ำนวยกำรฝ่ำยวิชำกำร และครูผู้สอนกลุ่มสำระกำรเรียนรู้
กำรงำนอำชีพ จ ำนวน 2 คน รวม 70 คน /วิทยำกร 15 คน รวมทั้งสิ้น  85 คน จ ำนวน 1 วัน 
 3.1.2 รองผู้อ ำนวยกำรฝ่ำยวิชำกำร หัวหน้ำโครงกำร และครูผู้สอนกลุ่มสำระกำรเรียนรู้
กำรงำนอำชีพ มีควำมรู้ควำมเข้ำใจเกี่ยวกับหลักสูตรที่เน้นทักษะอำชีพเพื่อกำรมีงำนท ำ ตำม
แนวทำงกำรจัดทักษะกำรเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต 26   
 3.1.3 โรงเรียน 35 โรง ปฏิบัติกำรจัดกำรเรียนกำรสอน กำรด ำเนินกิจกรรมที่เน้นทักษะ
อำชีพเพ่ือกำรมีงำนท ำบรรลุตำมเป้ำหมำยทุกโรงเรียน 
 3.1.4 เพื่อค้นหำสถำนศึกษำที่มีวิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศ (Best Practice) ด้ำนกำรจัดกำรศึกษำ
เพ่ือกำรมีงำนท ำระดับมัธยมศึกษำ หลักสูตรระยะสั้น 
3.2 เชิงคุณภำพ 
 3.2.1 ครูมีควำมรู้ควำมเข้ำใจและสำมำรถจัดกิจกรรมจัดกิจกรรมกำรเรียนรู้ที่สอดคล้องกับ  
ศตวรรษที่ 21  
 3.2.2 ครูผู ้สอนมีหลักสูตรที่เน้นทักษะอำชีพเพื่อกำรมีงำนท ำ หลักสูตรระยะสั้น แล ะ
สำมำรถน ำหลักสูตรสู่กำรปฏิบัติจริงได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ 
 3.2.3 ครูผู ้สอนมีเครื ่องมือกำรวัดผลให้ตรงตำมสภำพจริง และประเมินผลโดยเน้นกำร
ประเมินควำมสมดุลเชิงคุณภำพ 
 3.2.4 โรงเรียนมีระบบเทคโนโลยี สื่อ สำรสนเทศ ในกำรจัดท ำข้อมูลสำรสนเทศโรงเรียนเพ่ือ
กำรบริหำรจัดกำร และกำรจัดกระบวนกำรเรียนรู้ 
 3..2.5 เพื่อค้นหำสถำนศึกษำที่มีวิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศ (Best Practice) ด้ำนกำรจัดกำรศึกษำ
เพ่ือกำรมีงำนท ำระดับมัธยมศึกษำ หลักสูตรระยะสั้น  
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4. กิจกรรมการด าเนินงาน  
ที ่ กิจกรรม ระยะเวลา

ด าเนินการ 
ผู้รับผิดชอบ 

1. 1. ขั้นเตรียมกำร  
1.1 เสนอโครงกำร/วำงแผนกำรด ำเนินงำน           

พ.ย. 63 – ม.ค.64 สพม.26 

2 ขั้นด ำเนินกำร/กิจกรรม  
1. ศึกษำหลักสูตรที่เน้นทักษะอำชีพเพื่อกำรมีงำนท ำ ตำม
แนวทำงกำรจัดทักษะกำรเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 
2. ประชุมชี้แจงให้โรงเรียนด ำเนินกำรจัดกิจกรรมกำร
เรียนรู้หลักสูตรที่เน้นทักษะอำชพีเพื่อกำรมีงำนท ำ ตำม
แนวทำงกำรจัดทักษะกำรเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 
3. ด ำเนนิกำรพัฒนำหลักสตูรที่เน้นทักษะอำชีพเพื่อกำรมี
งำนท ำ ตำมแนวทำงกำรจัดทักษะ กำรเรียนรู้ในศตวรรษที่ 
21   และสรำ้งเคร่ืองมือกำรวัดผลให้ตรงตำมสภำพจริง  
4. ด ำเนนิกำรจัดท ำระบบเทคโนโลยี สื่อ สำรสนเทศ ใน
กำรจัดท ำข้อมูลสำรสนเทศโรงเรียน เพื่อกำรบริหำรจัดกำร 
และกำรจัดกระบวนกำรเรียนรู ้  

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

สพม.26 / 
สถำนศึกษำ 
 
 
 
 
 
 
 
สพม.26สถำนศึกษำ 

3 ขั้นประเมินผล 
สรุปและรำยงำนผลกำรด ำเนนิงำน  

 
ก.ย. 64 

สพม.26สถำนศึกษำ 

5. งบประมาณ 
 จำกส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ.จ ำนวน 40,000 บำท (สี่หมื่นบำทถ้วน) 
รำยละเอียดประกอบกำรใช้จ่ำย ดังนี้ 
ที ่ รายการ งบประมาณ จ าแนกตามรายจ่าย 

ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ 
 กิจกรรมที่ 1 กำรประชุม

ปฏิบัติกำรกำรพัฒนำ
หลักสูตรสถำนศึกษำ เพ่ือ
กำรมีงำนท ำ หลักสูตรระยะ
สั้น  

40,000    

 1.2 ค่ำตอบแทนวิทยำกร 7 
ชั่วโมงๆ 600 บำท  

  4,200   

 1.3  ค่ำที่พักวิทยำกร   1,200  
 1.4 ค่ำวัสดุ/จัดท ำเอกสำร    2,600 
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ต่อ 
ที ่ รายการ งบประมาณ จ าแนกตามรายจ่าย 

ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ 
 กิจกรรมที่ 2 กำรจัด

ประกวด และยกย่องชมเชย
สถำนศึกษำท่ีมีวิธีปฏิบัติที่
เป็นเลิศ (Best Practice)  
เกี่ยวจัดกำรศึกษำเพ่ือกำรมี
งำนท ำระดับมัธยมศึกษำ 
หลักสูตรระยะสั้นให้กับ
สถำนศึกษำ  

    

 2.1ประชุมเตรียมควำม
พร้อมคณะกรรมกำร
ด ำเนินงำน 

  2,400  

 2.2 ค่ำอำหำรกลำงวัน /
อำหำรว่ำงเครื่องดื่ม 
(X1X160)  

  16,000  

 รวมทั้งสิ้น 40,000 4200 19600 2600 
หมำยเหตุ ขอถั่วจ่ำยทุกรำยกำร 
 
6.  แผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณที่ด าเนินการ 40,000บาท  

แผนการปฏิบัติงาน 
(กิจกรรม) 

แผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณ 
รวม ไตรมาสที่ 

1/2564 
ไตรมาสที่ 
2/2564 

ไตรมาสที่ 
3/2564 

ไตรมาสที่ 
4/2564 

1. กำรประชุมปฏิบัติกำรกำร
พัฒนำหลักสูตสถำนศึกษำ เพื่อ
กำรมีงำนท ำ หลักสูตรระยะสั้น  
 

  2,100   

2. กำรจัดประกวด  
และยกย่องชมเชยสถำนศึกษำ
ที่มีวิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศ (Best 
Practice) 

  18,400   

รวม   40,000   
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7. กลุ่มเป้าหมายผู้ได้รับผลประโยชน์ 
       7.1 ครูมีควำมรู้ ควำมเข้ำใจ เกี่ยวกับหลักสูตรที่เน้นทักษะอำชีพเพ่ือกำรมีงำนท ำ 
       7.2 ครูผู้สอนสำมำรถน ำหลักสูตรสู่กำรปฏิบัติจริงได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ  
       7.3 โรงเรียนมีข้อมูลพื้นฐำนในกำรให้นักเรียนได้ค้นพบตนเองและโรงเรียนจัดกำรเรียนกำรสอน
สอดคล้องกับควำมสนใจและควำมถนัดด้ำนอำชีพของนักเรียน  
       7.4 โรงเรียนมีระบบเทคโนโลยี สื่อ สำรสนเทศ ในกำรจัดท ำข้อมูลสำรสนเทศโรงเรียนเพื่อกำร
บริหำรจัดกำร และกำรจัดกระบวนกำรเรียนรู้  
8. การประเมินผล 

 
9.  ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ 
 1. ครูมีควำมรู้ควำมเข้ำใจและสำมำรถจัดกิจกรรมจัดกิจกรรมกำรเรียนรู้ที ่สอดคล้องกับ
ศตวรรษที่ 21 (Learning and Innovation Skills) 
 2. ครูผู้สอนมีหลักสูตรที่เน้นทักษะอำชีพเพื่อกำรมีงำนท ำ ตำมแนวทำงกำรจัดทักษะกำร
เรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 และสำมำรถน ำหลักสูตรสู่กำรปฏิบัติจริงได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ 
 3. ครูผู้สอนมีเครื่องมือกำรวัดผลให้ตรงตำมสภำพจริง และประเมินผลโดยเน้นกำรประเมิน 
ควำมสมดุลเชิงคุณภำพ 
 4. โรงเรียนมีระบบเทคโนโลยี สื่อ สำรสนเทศ ในกำรจัดท ำข้อมูลสำรสนเทศโรงเรียนเพื่อ
กำรบริหำรจัดกำร และกำรจัดกระบวนกำรเรียนรู้ 

************************** 
 
 
 
 

ตัววัดความส าเร็จ วิธีการวัด เครื่องมือ 
1. ครูมีควำมรู้ควำมเข้ำใจเกี่ยวกับหลักสูตรที่เน้นทักษะ
อำชีพเพ่ือกำรมีงำนท ำ ตำมแนวทำงกำรจัดทักษะกำร
เรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ร้อยละ 80 
2. ครูผู้สอนน ำหลักสูตรที่เน้นทักษะอำชีพเพ่ือกำรมีงำน
ท ำและเครื่องมือวัดผลและประเมินผลสู่กำรปฏิบัติจริงได้ 
ร้อยละ 80 
3. โรงเรียนมีระบบเทคโนโลยี สื่อ สำรสนเทศ ในกำร
จัดท ำข้อมูลสำรสนเทศเพ่ือกำรบริหำรจัดกำร และกำรจัด
กระบวนกำรเรียนรู้ทุกโรงเรียน 
4. โรงเรียนปฏิบัติกำรจัดกำรเรียนกำรสอนที่เน้นทักษะ
อำชีพเพ่ือกำรมีงำนท ำบรรลุตำมเป้ำหมำยทุกโรงเรียน 

1. สังเกต 
2. กำรสอบถำม 
3. นิเทศติดตำม 
และประเมินผล 

1. แบบสังเกต 
2. แบบสอบถำม 
3. แบบนิเทศ ติดตำม 
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โครงการ    สรรหำบุคลำกรทำงกำรศึกษำในสังกัดส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ  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 ส ำเริง 
ระยะเวลาด าเนินการ      1  ตุลำคม 2563 – 30  กันยำยน  2564 
................................................................................................................................................................  
1.  หลักการและเหตุผล 

  กำรบริหำรงำนบุคคลนับเป็นภำรกิจที่ส ำคัญยิ่งของกำรบริหำรองค์กำร ถึงแม้องค์กำรจะมีควำม
พร้อมในด้ำนปัจจัยกำรบริหำรอื่น ๆ สักปำนใดก็ตำม ถ้ำกำรบริหำรงำนบุคคลขำดประสิทธิภำพ ก็จะท ำ
ให้กำรพัฒนำองค์กำรไม่เป็นไปตำมวัตถุประสงค์และเป้ำหมำยที่วำงไว้ ควำมส ำเร็จหรือควำมล้มเหลว 
ในกำรบริหำรงำนของรัฐหรือองค์กำรเอกชนก็ตำม ขึ้นอยู่กับปัจจัยส ำคัญประกำรหนึ่งคือ กลุ่มบุคคลที่
ท ำงำน ในองค์กำร ทั้งนี้เพรำะแม้ว่ำองค์กำรจะมีงบประมำณอย่ำงเพียงพอ มีกำรจัดองค์กำรและกำร
บริหำรงำนที่ดี มีอุปกรณ์ และวัสดุต่ำง ๆ อย่ำงครบครัน แต่ถ้ำหำกมีผู้ปฏิบัติงำนไม่ดี ไม่มีควำมรู้ 
ควำมสำมำรถ และไม่ประพฤติอยู่ในระเบียบวินัยอันดีแล้ว กำรบริหำรงำนก็จะไม่บรรลุผลส ำเร็จตำม
ควำมมุ่งหมำย ดังนั้นจึงจ ำเป็นอย่ำงยิ่งที่จะต้องด ำเนินกำรทุกอย่ำง  เพ่ือสร้ำงคนให้เป็นผู้มีควำมรู้
ควำมสำมำรถ มีคุณธรรม จริยธรรม โดยเฉพำะในองค์กำรของรัฐที่มีกำรวำงแผน กำรด ำเนินกำรเกี่ยวกับ
บุคคลในหน่วยงำน นับตั้งแต่กำรวำงแผนอัตรำก ำลังคน กำรสรรหำและกำรบรรจุแต่งตั้งบุคคลที่มี
คุณสมบัติเหมำะสมตรงตำมลักษณะงำน กำรจัดสวัสดิกำรและประโยชน์เกื้อกูลเพ่ือเป็นกำรบ ำรุงขวัญ
และก ำลังใจแก่บุคลำกร กำรพัฒนำเพ่ือเป็นกำรส่งเสริมสนับสนุนให้บุคลำกรมีควำมรู้  ควำมสำมำรถ มี
ทักษะและศักยภำพในกำรท ำงำนมำกยิ่งขึ้น 
  ภำรกิจหลักของกลุ่มบริหำรงำนบุคคลมีหน้ำที่ในกำรส่งเสริม สนับสนุนให้สถำนศึกษำ สำมำรถ
ปฏิบัติงำนได้อย่ำงมีคุณภำพ เพ่ือตอบสนองภำรกิจของสถำนศึกษำ ในกำรจัดกำรศึกษำให้มี
ประสิทธิภำพโดยยึดประโยชน์ของทำงรำชกำรที่จะได้รับเป็นส ำคัญ ทั้งนี้ ส ำนักงำนคณะกรรมกำร
กำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน ได้มอบอ ำนำจให้ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำด ำเนินกำรสรรหำพนักงำนรำชกำร 
และลูกจ้ำงชั่วครำว กลุ่มบริหำรงำนบุคคลจึงจ ำเป็นต้องด ำเนินกำรสรรหำบุคลำกรที่มีควำมรู้   
ควำมสำมำรถ  มีคุณภำพ และประสิทธิภำพ ตรงตำมควำมต้องกำรของสถำนศึกษำและส ำนักงำน
เขตพ้ืนที่กำรศึกษำ   
2. วัตถุประสงค์ 
 1. เพ่ือให้กำรด ำเนินงำนด้ำนบริหำรงำนบุคคล ถูกต้อง รวดเร็ว เป็นไปตำมหลักธรรมำภิบำลสนอง
ควำมต้องกำรของหน่วยงำนในเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ 
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 2. เพ่ือสรรหำบุคลำกรที่มีควำมรู้  ควำมสำมำรถ และตรงตำมควำมต้องกำรของโรงเรียนและ
ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ  
 3. เพ่ือส่งเสริม สนับสนุนให้โรงเรียน และส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ สำมำรถบริหำรจัดกำร
ก ำลังคนได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ  
 4. เพ่ือเป็นกำรเสริมสร้ำงขวัญก ำลังใจในกำรปฏิบัติหน้ำที่และเพ่ิมประสิทธิภำพในกำรจัดกำรเรียน
กำรสอนในสถำนศึกษำ 
3.  เป้าหมาย 
 3.1  เชิงคุณภาพ 
    3.1.1  บุคลำกรที่ได้รับกำรสรรหำมีควำมรู้ควำมสำมำรถเฉพำะส ำหรับต ำแหน่งครูผู้สอน  
และต ำแหน่งอื่น ๆ  
  3.1.2  ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต 26 สำมำรถสรรหำบุคลำกรได้ตรง  
ตำมควำมต้องกำรของสถำนศึกษำและส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ 
 3.2  เชิงปริมาณ 
  3.2.1  ด ำเนินกำรคัดเลือก โดยกำรสอบแข่งขันตำมหลักเกณฑ์ที่ก ำหนด สรรหำบุคคล 
เพ่ือจัดจ้ำงเป็นบุคลำกรทำงกำรศึกษำ ลูกจ้ำงชั่วครำว พนักงำนรำชกำร   
      3.2.2  กำรด ำเนินกำรย้ำยข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ ต ำแหน่งครู ต ำแหน่ง
ผู้บริหำรสถำนศึกษำ และบุคลำกรทำงกำรศึกษำอ่ืน ได้ครบถ้วนตำมควำมต้องกำรของสถำนศึกษำและ
ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ 
  3.2.3  ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ ได้รับกำรสรรหำบุคลำกรในต ำแหน่งที่ว่ำงได้ครบถ้วนและมี
ประสิทธิภำพ 
4.  กิจกรรมและการด าเนินงาน 
ที ่ กิจกรรม ระยะเวลาด าเนินการ ผู้รับผิดชอบ 
1 กำรคัดเลือกข้ำรำชกำรครูและบุคลำกร

ทำงกำรศึกษำ พนักงำนรำชกำร  
และลูกจ้ำงชั่วครำวในสังกัด 

1 ต.ค. 2563 -30 ก.ย. 
2564 

กลุ่มบริหำรงำนบุคคล 

2 กำรด ำเนินกำรย้ำยข้ำรำชกำรครูและ
บุคลำกรทำงกำรศึกษำ 

1 ม.ค. – 30 ก.ย. 2564 กลุ่มบริหำรงำนบุคคล 

3 ประชุมชี้แจงแนวทำงกำรจ้ำง  
กำรบริหำรอัตรำก ำลัง บทบำทหน้ำที่ 
เกี่ยวกับกำรปฏิบัติงำนของพนักงำนรำชกำร
และลูกจ้ำงชั่วครำวในสังกัด 

1พ.ค.- 30 ก.ย. 2564 กลุ่มบริหำรงำนบุคคล 
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5.  งบประมาณ 

ที ่ รายการ งบประมาณ 
จ าแนกตามรายจ่าย 
ค่าตอบแทน ค่าใช้สอบ ค่าวัสดุ 

1 กำรคัดเลือกข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ 
พนักงำนรำชกำร และลูกจ้ำงชั่วครำวในสังกัด 

90,000 75,000 10,000 5,000 

 1.1ประกำศรับสมัคร, รับสมัคร, คัดเลือก, ประกำศผลกำร
คัดเลือก และกำรจัดจ้ำง 

 1.2กำรสอบแข่งเพื่อคัดเลือกบุคคลเข้ำรับรำชกำรเป็น
ข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ กำรคัดเลือกบุคคล
เป็นพนักงำนรำชกำรและเป็นลูกจ้ำงชั่วครำว ในสถำนศึกษำ 

 1.3กำรคัดเลือกบุคคลเป็นพนักงำนรำชกำร ลูกจ้ำงชั่วครำวใน
ถำนศึกษำและส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต  
26 

 1.4กำรเกลี่ยพนักงำนรำชกำรในสถำนศึกษำ 
2 กำรด ำเนินกำรย้ำยข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ 15,000 5,000 5,000 5,000 
3 ประชุมชี้แจงแนวทำงกำรจ้ำง  

กำรบริหำรอัตรำก ำลัง บทบำทหน้ำที่เกี่ยวกับกำรปฏิบัติงำน
ของพนักงำนรำชกำรและลูกจ้ำงชั่วครำวในสังกัด 

5,000  4,000 1,000 

 รวมท้ังสิ้น 110,000 80,000 19,000 11,000 

หมายเหตุ  ขอถัวจ่ำยทุกรำยกำร 
6.  แผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณที่ด าเนินการ  110,000 บาท 

แผนการปฏิบัติงาน (กิจกรรม) 
แผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณ 

รวม ไตรมาสที่ 
1/2564 

ไตรมาสที่ 
2/2564 

ไตรมาสที่ 
3/2564 

ไตรมาสที่ 
4/2564 

1.กำรคัดเลือกข้ำรำชกำรครู
และบุคลำกรทำงกำรศึกษำ 
พนักงำนรำชกำร  
และลูกจ้ำงชั่วครำวในสังกัด 

 45,000 45,000  90,000 

2.กำรด ำเนินกำรย้ำยข้ำรำชกำร
ครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ 

 7,500  7,500 15,000 

3.ประชุมชี้แจงแนวทำงกำรจ้ำง  
กำรบริหำรอัตรำก ำลัง บทบำท
หน้ำที่เกี่ยวกับกำรปฏิบัติงำน
ของพนักงำนรำชกำรและ
ลูกจ้ำงชั่วครำวในสังกัด 

  5,000  5,000 

รวม  52,500 50,000 7,500 110,000 
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7.  กลุ่มเป้าหมายผู้ได้รับผลประโยชน์ 
 7.1 ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต 26 
 7.2 สถำนศึกษำในสังกัดส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต 26 
8.  การประเมินผล 
ตัวบ่งชี้สภาพความส าเร็จ วิธีวัดและประเมินผล เครื่องมือที่ใช้วัดและ

ประเมินผล 
1. ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ
มัธยมศึกษำ เขต 26 มี
อัตรำก ำลังตำมกรอบ
อัตรำก ำลังที่ ก.ค.ศ. ก ำหนด 

ค ำนวณจำกกรอบอัตรำก ำลังที่ 
ก.ค.ศ. ก ำหนด แล้วน ำมำหำ
ร้อยละของอัตรำก ำลังดังกล่ำว 

1. ข้อมูลกรอบอัตรำก ำลัง 
ที่ ก.ค.ศ. ก ำหนด 
2. โปรแกรม Microsoft Excel 

2. สถำนศึกษำในสังกัด
ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ
มัธยมศึกษำ เขต 26 มี
อัตรำก ำลังตำมกรอบ
อัตรำก ำลังที่ ก.ค.ศ. ก ำหนด 

ค ำนวณจำกกรอบอัตรำก ำลังที่ 
ก.ค.ศ. ก ำหนด แล้วน ำมำหำ
ร้อยละของอัตรำก ำลังดังกล่ำว 

1. ข้อมูลกรอบอัตรำก ำลัง 
ที่ ก.ค.ศ. ก ำหนด 
2. โปรแกรม Microsoft Excel 

9.  ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ 
 1. ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำและโรงเรียนได้รับจัดสรรอัตรำข้ำรำชกำรครูและบุคลำกร  
ทำงกำรศึกษำ ที่มีควำมรู้ควำมสำมำรถในกำรปฏิบัติหน้ำที่ตรงตำมสำขำวิชำเอกและควำมต้องกำร 
 2. กำรปฏิบัติงำน/กำรเรียนกำรสอนมีประสิทธิภำพและประสิทธิผลมำกขึ้น 
 3. ข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำมีขวัญก ำลังใจในกำรปฏิบัติหน้ำที่ 
     4.  โรงเรียนมีบุคลำกรปฏิบัติหน้ำที่  เ พ่ือแก้ปัญหำขำดแคลนบุคลำ กรในโรงเรียนได้ตรง 
ตำมควำมต้องกำร  
 5.  ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำมีบุคลำกรปฏิบัติหน้ำที่ เพ่ือแก้ปัญหำขำดแคลนบุคลำกรใน
ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ ได้ตรงตำมควำมต้องกำร 

************************** 
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โครงการ        กำรประเมินผลกำรปฏิบัติงำนเพ่ือประกอบกำรพิจำรณำเลื่อนเงินเดือน 
      ข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ   
ยุทธศาสตร์ชาติ  ด้ำนกำรปรับสมดุลและพัฒนำระบบกำรบริหำรจัดกำรภำครัฐ 
แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ    ควำมมั่นคง 
แผนการปฏิรูปประเทศข้อ  กำรบริหำรรำชกำรแผนดิน 
สนองนโยบาย สพฐ ที่       ด้ำนประสิทธิภำพ 
กลุ่มที่รับผิดชอบ        กลุ่มงำนบ ำเหน็จควำมชอบและทะเบียนประวัติ  กลุ่มบริหำรงำนบุคคล 
ผู้รับผิดชอบ         1. นำยสุริยำ ทองบุญมำ 2. นำงกุสุมำ โอษะคลัง 

  3. นำงสมลักษณ์  สุวรรณเพ็ง   
ระยะเวลาที่ด าเนินการ      1 ตุลำคม  2563 – 30  กันยำยน  2564 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
1. หลักการและเหตุผล 
  ตำมพระรำชบัญญัติระเบียบข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ  พ.ศ. 2547มำตรำ 72 
ก ำหนดให้ผู้บังคับบัญชำมีหหน้ำที่ประเมินผลกำรปฏิบัติงำนของข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ 
โดยยึดหลักกำรปฏิบัติตนที่เหมำะสมกับกำรเป็นข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำและปฏิบัติรำชกำร
ได้อย่ำงมีประสิทธิภำพและเกิดประสิทธิผล  มีผลงำนประจักษ์  ถือว่ำผู้นั้นมีควำมชอบสมควรได้รับบ ำเหน็จ
ควำมชอบ ซึ่งอำจเป็นบันทึกค ำชมเชย รำงวัลเครื่องเชิดชูเกียรติหรือกำรเลื่อนขั้นเงินเดือน หรือกำร
บริหำรงำนบุคคลในเรื่องอ่ืน ฉะนั้นกำรประเมินประสิทธิภำพและประสิทธิผลกำรปฏิบัติงำนข้ำรำชกำรครู
และบุคลำกรทำงกำรศึกษำ จึงเป็นบทบำทของผู้บังคับบัญชำในกำรประเมินประสิทธิภำพและประสิทธิผล
กำรปฏิบัติงำนบนพ้ืนฐำนของผลส ำเร็จและผลสัมฤทธิ์ของงำนเป็นหลัก 
  กลุ่มบริหำรงำนบุคคล จึงเล็งเห็นควำมควำมส ำคัญในกำรประเมินประสิทธิภำพและประสิทธิผลกำร
ปฏิบัติงำนข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ  ภำยใต้หลักเกณฑ์และวิธีกำรเกี่ยวกับกำรประเมินผล
กำรปฏิบัติงำนของ  ก.ค.ศ. โดยส ำนักงำนเขตพ้ืนท่ีกำรศึกษำมัธยมศึกษำ  เขต 26 มีนโยบำยส่งเสริม
สนับสนุนกำรจัดกำรศึกษำระดับมัธยมศึกษำ โดยยึดหลักกำรมีส่วนร่วมของทุกภำคส่วน มุ่งผู้รับบริกำรคือ
ผู้เรียนส ำคัญที่สุด จึงตระหนักถึงควำมส ำคัญของบุคลำกรในฐำนที่เป็นกลไกลขับเคลื่อนให้กำรจัดกำรศึกษำ
ด ำเนินไปอย่ำงมีประสิทธิภำพ  โดยเฉพำะผู้บริหำรสถำนศึกษำจะต้องมีสมรรถนะสูง เป็นผู้บริหำรมืออำชีพ
มีกำรประเมินผลกำรปฏิบัติงำนอย่ำงต่อเนื่อง มีผลสรุปกำรปฏิบัติงำนได้ข้อมูลสำรสนเทศที่ส ำคัญ มีตัวชี้วัด
ที่แสดงให้เห็นผลสัมฤทธิ์ทำงด้ำนกำรพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำเป็นที่พึงพอใจ  และยึดหลักกำรกระจำย
อ ำนำจ ระบบคุณธรรม จึงจัดโครงกำรประเมินผลกำรปฏิบัติงำนเพื่อระกอบกำรพิจำรณำเลื่อนเงินเดือน
ข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ  เพ่ือมุ่งหวังให้กำรประเมินประเมินประสิทธิภำพและประสิทธิผล
กำรปฏิบัติงำนข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำชัดเจน โปร่งใส  และเป็นธรรม อันจะส่งผลต่อกำร
พัฒนำคณุภำพผู้เรียนต่อไป   
2. วัตถุประสงค์ 
 1. เพื่อส่งเสริมขวัญก ำลังใจและยกย่องข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำที่ปฏิบัติงำน
ด้วยควำมวิริยะอุตสำหะและเป็นแบบอย่ำงที่ดี 
 2. เพื่อสร้ำงแรงจูงใจให้ข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำมีขวัญและก ำลังใจในกำร
ท ำงำน 
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 3. เพ่ือให้กำรพิจำรณำกำรเลื่อนเงินเดือนข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่
กำรศึกษำ บริสุทธิ์ยุติธรรมตำมหลักธรรมภิบำล  
3. เป้าหมาย 
 เชิงปริมำณ 
 3.1.1  ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ  เขต  26 ประเมินผลกำรปฏิบัติงำข้ำรำชกำร
ครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ  จ ำนวน  35  โรงเรียน   
 เชิงคุณภำพ 
 3.2.1  ข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ ในสังกัดส ำนักงำนเขตพื้นที ่กำรศึกษำ
มัธยมศึกษำ เขต 26 มีควำมพึงพอใจกับผลกำรประเมินผลกำรปฏิบัติงำน  
 3.2.2  ข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ ในสังกัดส ำนักงำนเขตพื้นที ่กำรศึกษำ
มัธยมศึกษำ เขต 26 มีขวัญก ำลังใจในกำรปฏิบัติงำน 
4. กิจกรรมและการด าเนินงาน 
ที ่ กิจกรรม ระยะเวลำด ำเนินกำร ผู้รับผิดชอบ 
1. ประชุมชี้แจงหลักเกณฑ์กำรเลื่อนเงินเดือน

ข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ 
มีนำคม  2563/  
กันยำยน  2563 

นำงสมลักษณ์  สุวรรณ
เพ็ง 

2. แต่งตั้งคณะกรรมกำรประเมินผลกำร
ปฏิบัติงำน  เพ่ือประกอบกำรพิจำรณำ 
เลื่อนเงินเดือน 

มีนำคม  2563/  
กันยำยน  2563 

นำงสมลักษณ์  สุวรรณ
เพ็ง 

3. แต่งตั้งคณะท ำงำนตรวจสอบควำมถูกต้อง
ข้อมูลเงินเดือน  

เมษำยน  2563/  
ตุลำคม  2563 

นำงสมลักษณ์  สุวรรณ
เพ็ง 

4. ประชุมคณะกรรมกำรพิจำรณำเลื่อน
เงินเดือนข้ำรำชกำรครูและบุคลำกร
ทำงกำรศึกษำ 

เมษำยน  2563/  
ตุลำคม  2563 

นำงสมลักษณ์  สุวรรณ
เพ็ง 

 
5. งบประมาณ งบประมำณท่ีได้รับจัดสรรจำก  ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ  เขต  26   
จ ำนวน  40,000  บำท รำยละเอียดประกอบกำรใช้จ่ำย ดังนี้ 
ที ่ รำยกำร งบประมำณ จ ำแนกตำมรำยจ่ำย 

ค่ำตอบ
แทน 

ค่ำใช้สอย ค่ำวัสดุ 

1 กิจกรรมที่  1     
 ประชุมชี้แจงหลักเกณฑ์กำรเลื่อน

เงินเดือนข้ำรำชกำรครูและบุคลำกร
ทำงกำรศึกษำ 

2,000 2,000   
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ต่อ 

ที ่ รำยกำร งบประมำณ จ ำแนกตำมรำยจ่ำย 
ค่ำตอบแทน ค่ำใช้สอย ค่ำวัสดุ 

2 กิจกรรมที่  2     
 แต่งตั้งคณะกรรมกำรประเมินผลกำร

ปฏิบัติงำน เพื่อประกอบกำรพิจำรณำ 
เลื่อนเงินเดือน 

20,000 20,000   

3 กิจกรรมที่  3     
. แต่งตั้งคณะท ำงำนตรวจสอบควำม

ถูกต้องข้อมูลเงินเดือน   
14,000 14,000   

4 กิจกรรมที่  4     
 ประชุมคณะกรรมกำรพิจำรณำเลื่อน

เงินเดือนข้ำรำชกำรครูและบุคลำกร
ทำงกำรศึกษำ   

4,000 4,000   

 รวมทั้งสิ้น 40,000 40,000   
หมายเหตุ  ถัวจ่ำยทุกรำยกำร 
 
6. แผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณ ที่ด าเนินการ  40,000  บาท 
 
แผนการปฏิบัติงาน(กิจกรรม) 

แผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณ  
รวม ไตรมาสที่ 

1/2564 
ไตรมาสที่ 
2/2564 

ไตรมาสที่ 
3/2564 

ไตรมาสที่ 
4/2564 

1. ประชุมชี้แจงหลักเกณฑ์กำร
เลื่อนเงินเดือนข้ำรำชกำรครู
และบุคลำกรทำงกำรศึกษำ 

 1,000 
 

 1,000 
 

 

2. แต่งตั้งคณะกรรมกำร
ประเมินผลกำรปฏิบัติงำน เพ่ือ
ประกอบกำรพิจำรณำเลื่อน
เงินเดือน 

 10,000  10,000  

3. แต่งตั้งคณะท ำงำนตรวจสอบ
ควำมถูกต้องข้อมูลเงินเดือน   

 7,000  7,000  

4. ประชุมคณะกรรมกำร
พิจำรณำเลื่อนเงินเดือน
ข้ำรำชกำรครูและบุคลำกร
ทำงกำรศึกษำ   

 2,000  2,000  

รวม  20,000  20,000 40,000 
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7. กลุ่มเป้าหมายผู้ได้รับผลประโยชน์ 
 ข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ ในสังกัดส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต  26 
8. การประเมินผล 
ตัวบ่งชี้สภำพควำมส ำเร็จ วิธีวัดและประเมินผล เครื่องมือที่ใช้วัดและ

ประเมินผล 
ร้อยละ 95 ของผู้รับกำรประเมิน
มีผลกำรด ำเนินงำนในระดับดีขึ้น
ไป 

กำรประเมิน 
 
 

แบบประเมิน 
 

 
9. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
  9.1 ผลกำรประเมินผลกำรปฏิบัติงำนของข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ  ในสังกัด
ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ  เขต  26  เพ่ือประกอบกำรพิจำรณำเลื่อนเงินเดือน  กำรให้
รำงวัล และค่ำตอบแทนอ่ืนๆ 
  9.2 ข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ  ในสังกัดส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ  
เขต  26  มีขวัญก ำลังใจในกำรปฏิบัติงำน  ส่งผลต่อกำรพัฒนำคุณภำพผู้เรียน 

************************** 
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โครงการ     กำรจัดกำรศึกษำเพ่ือพัฒนำอำชีพและกำรมีงำนในศตวรรษที่ 21   
          ตำมแนวทำงแห่งศำสตร์พระรำชำ โรงเรียนสังกัดส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ 
       มัธยมศึกษำ เขต 26  
ยุทธศาสตร์ชาติ   ยุทธศำสตร์ที่ 3 ด้ำนกำรพัฒนำและเสริมสร้ำงศักยภำพทรัพยำกรมนุษย์  
        ข้อ 4 กำรปฏิรูปกำรเรียนรู้ที่ตอบสนองต่อกำรเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ 21  
        ข้อ 4.4 กำรตระหนักถึงพหุปัญญำของมนุษย์ที่หลำกหลำย  
      ข้อ 4.4.2 กำรสร้ำงเส้นทำงอำชีพ สภำพแวดล้อมกำรท ำงำนฯ  
แผนปฏิรูปประเทศ   ข้อ 5 กำรปฏิรูปกำรจัดกำรเรียนกำรสอนเพ่ือตอบสนองกำรเปลี่ยนแปลง  
                 ในศตวรรษท่ี 21  
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ยุทธศำสตร์ที่ 1 กำรเสริมสร้ำงและพัฒนำศักยภำพมนุษย์  
แผนความม่ันคงแห่งชาติ  ข้อ 6 ควำมมั่นคงภำยในประเทศ  
สนองนโยบาย สพฐ.    2 ด้ำนโอกำส  
          ข้อที่ 3 ส่งเสริมให้เด็กพิกำรและผู้ด้อยโอกำสได้รับโอกำสทำงกำรศึกษำ 
           ที่มีคุณภำพ มีทักษะในกำรด ำเนินชีวิต มีพื้นฐำนในกำรประกอบอำชีพ  
          พ่ึงตนเองได้อย่ำงมีศักดิ์ศรีควำมเป็นมนุษย์ตำมหลักปรัชญำของเศรษฐกิจ 
        พอเพียง  
สนองนโยบาย สพม.26  ด้ำนที่ 1 กำรพัฒนำกำรจัดกำรเรียนรู้สู่ Thailand 4.0  
           ด้ำนที่ 2 กำรพัฒนำสู่ กำรเป็น 1 โรงเรียน 1 นวัตกรรม 1 อำชีพ  
กลุ่มทีร่ับผิดชอบ     กลุ่มนิเทศ ติดตำม และประเมินผลกำรจัดกำรศึกษำ  
ผู้รับผิดชอบ       นำงสำวฐิตำรีย์ วิลัยเลิศ และคณะศึกษำนิเทศก์ สพม.26  
ระยะเวลาที่ด าเนินการ   1 ตุลำคม 2563 – 30 กันยำยน 2564  
.................................................................... ............................................................................................. 
1. หลักการและเหตุผล  
  ศำสตร์พระรำชำ คือ ศำสตร์ของพระมหำกษัตริย์ผู้เป็นพระเจ้ำแผ่นดินคือ พระบำทสมเด็จ   
พระปรมินทรมหำภูมิพลอดุลยเดช ทรงน ำมำใช้ในกำรบริหำรปกครองแผ่นดิน ด้วยกำรทรงน ำเอำ 
องค์ควำมรู้ของพระรำชำที่ทรงมีพระประสงค์จะท ำกำรช่วยเหลือปวงชนคนไทยให้อยู่ดีมีสุขด้วยวิธีกำร
พัฒนำอย่ำงยั่ งยืน และพระบรมรำโชบำยด้ำนกำรศึกษำของพระบำทสมเด็จพระเจ้ำอยู่หัว  
มหำวชิรำลงกรณ บดินทรเทพยวรำงกูร รัชกำลที่ 10 ด้ำนกำรศึกษำ ได้ระบุให้มีกำรมุ่งสร้ำงพ้ืนฐำน
ให้แก่ผู้เรียนใน 4 ด้ำน คือ 1) มีทัศนคติที่ถูกต้องต่อบ้ำนเมือง 2) มีพ้ืนฐำนที่มั่นคง - มีคุณธรรม  
3) มีงำนท ำ – มีอำชีพ และ 4) เป็นพลเมืองที่ดีและรัฐธรรมนูญแห่งรำชอำณำจักรไทย มำตรำ 65 ก ำหนด 
ให้รัฐพึงจัดให้มียุทธศำสตร์ชำติ เป็นเป้ำหมำยกำรพัฒนำประเทศอย่ำงยั่งยืน ตำมหลักธรรมำภิบำล  
ซึ่งยุทธศำสตร์ชำติ 20  ปี (พ.ศ. 2561-2580) เป็นยุทธศำสตร์ชำติฉบับแรกของประเทศไทย  
ตำมรัฐธรรมนูญแห่งรำชอำณำจักรไทย ซึ่งจะต้องน ำไปสู่กำรปฏิบัติเพ่ือให้ประเทศไทยบรรลุวิสัยทัศน์ 
“ประเทศไทยมีควำมมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน เป็นประเทศพัฒนำแล้ว ด้วยกำรพัฒนำตำมหลักปรัชญำ 
ของเศรษฐกิจพอเพียง” ภำยในช่วงเวลำดังกล่ำว เพ่ือควำมสุขของคนไทยทุกคน โดยยุทธศำสตร์ชำติ
ด้ำนกำรพัฒนำและเสริมสร้ำงศักยภำพทรัพยำกรมนุษย์ มีเป้ำหมำยกำรพัฒนำที่ส ำคัญเพ่ือพัฒนำคน  
ในทุกมิติและในทุกช่วงวัยให้เป็นคนดี เก่ง และมีคุณภำพ โดยคนไทยมีควำมพร้อมทั้งกำยใจ 
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สติปัญญำ มีพัฒนำกำรที่ดีรอบด้ำน และมีสุขภำวะที่ดีในทุกช่วงวัย มีจิตสำธำรณะ รับผิดชอบต่อสังคม
และผู้อ่ืน มัธยัสถ์ อดออม โอบอ้อมอำรี มีวินัย รักษำศีลธรรม และเป็นพลเมืองดีของชำติ มีหลักคิดที่
ถูกต้อง มีทักษะที่จ ำเป็นในศตวรรษท่ี 21 มีทักษะสื่อสำรภำษำอังกฤษ และภำษำที่ 3 และอนุรักษ์ภำษำ
ท้องถิ่น มีนิสัยรักกำรเรียนรู้และกำรพัฒนำตนเองอย่ำงต่อเนื่องตลอดชีวิต สู่กำรเป็นคนไทยที่มีทักษะสูง 
เป็นนวัตกร นักคิด ผู้ประกอบกำร เกษตรกร ยุคใหม่ และอ่ืน ๆ โดยมีสัมมำชีพตำมควำมถนัดของตนเอง 
ดังนั้นกระทรวงศึกษำธิกำร จึงได้ก ำหนดนโยบำยและจุดเน้น ปีงบประมำณ พ.ศ. 2564 เพ่ือมุ่งมั่น
ด ำเนินกำรภำรกิจหลักตำมแผนแม่บทภำยใต้ยุทธศำสตร์ชำติ 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
ขับเคลื่อนแผนแม่บทภำยใต้ยุทธศำสตร์ชำติประเด็นอ่ืน 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  
   ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต 26 ได้ด ำเนินกำรตำมจุดเน้น ด้ำนกำรพัฒนำและ
เสริมสร้ำงศักยภำพทรัพยำกรมนุษย์ ข้อ 1 กำรจัดกำรศึกษำเพ่ือคุณวุฒิ ข้อ 1.1.4 พัฒนำผู้เรียนให้มี
ควำมรอบรู้และทักษะอำชีพ เพ่ือเป็นเครื่องมือในกำรด ำรงชีวิตและสร้ำงอำชีพ อำทิ กำรใช้เทคโนโลยี
ดิจิทัล สุขภำวะ และทัศนคติที่ดีต่อกำรดูแลสุขภำพ ข้อ 2 กำรเรียนรู้ตลอดชีวิต ข้อ 2.1.1 ส่งเสริม กำร
เรียนกำรสอนที่เหมำะสมส ำหรับผู้ที่เข้ำสู่สังคมสูงวัย อำทิ อำชีพที่เหมำะสมรองรับสังคมสูงวัย หลักสูตร
กำรพัฒนำคุณภำพชีวิต และหลักสูตรกำรดูแลผู้สูงวัย หลักสูตร Buddy โดยเน้นกำรมีส่วนร่วมในกำร
พัฒนำชุมชน โรงเรียน และผู้เรียน หลักสูตรกำรเรียนรู้ออนไลน์ เพ่ือส่งเสริมประชำสัมพันธ์สิ นค้ำ
ออนไลน์ระดับต ำบล ประกอบกับหลักสูตรแกนกลำงกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน พุทธศักรำช 2551 (ฉบับ
ปรับปรุง พ.ศ. 2560) ได้ปรับปรุงสำระและมำตรฐำนกำรเรียนรู้ กลุ่มสำระกำรเรียนรู้กำรงำนอำชีพ 
(Occupations) โดยปรับสำระที่ 1 กำรด ำรงชีวิตและครอบครัว มำตรฐำน ง 1.1 เข้ำใจกำรท ำงำน มี
ควำมคิดสร้ำงสรรค์ มีทักษะกระบวนกำรท ำงำน ทักษะกำรจัดกำร ทักษะกระบวนกำรแก้ปัญหำ ทักษะ
กำรท ำงำนร่วมกัน และทักษะกำรแสวงหำควำมรู้ มีคุณธรรมและลักษณะนิสัยในกำรท ำงำน มีจิตส ำนึกใน
กำรใช้พลังงำน ทรัพยำกร และสิ่งแวดล้อมเพ่ือกำรด ำรงชีวิตและครอบครัว และสำระที่ 2 กำรอำชีพ 
มำตรฐำน ง 2.1 เข้ำใจ มีทักษะที่จ ำเป็น มีประสบกำรณ์เห็นแนวทำงในงำนอำชีพ ใช้เทคโนโลยีเพ่ือ
พัฒนำอำชีพ มีคุณธรรม และมีเจตคติที่ดีต่ออำชีพ ดังนั้นส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต 
26 เห็นควำมส ำคัญของกำรพัฒนำกำรเรียนกำรสอนกลุ่มสำระกำรเรียนรู้กำรงำนอำชีพที่ผู้เรียนควรมี
ทักษะที่ครอบคลุม 3 กลุ่ม ได้แก่ ทักษะพ้ืนฐำน เป็นทักษะที่จ ำเป็นต่อกำรด ำรงชีวิต เช่น อ่ำนออก 
เขียนได้ คิดเลขเป็น ทักษะเพ่ือกำรท ำงำน เป็นทักษะพ้ืนฐำนในกำรท ำงำนของทุกอำชีพ ได้แก่ 
เทคโนโลยีสำรสนเทศ กำรคิดวิเครำะห์ กำรคิดสร้ำงสรรค์ กำรท ำงำนเป็นทีม และกำรสื่อสำร และทักษะ
เฉพำะอำชีพ เป็นทักษะเบื้องต้นของอำชีพที่สนใจ รวมทั้งคุณลักษณะในศตวรรษที่ 21 ได้แก่ ทักษะด้ำน
กำรเรียนรู้และนวัตกรรม ทักษะสำรสนเทศ สื่อและเทคโนโลยี และทักษะชีวิตและอำชีพ จึงได้
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จัดท ำโครงกำรพัฒนำกำรจัดกำรศึกษำเพื่ออำชีพและกำรมีงำนท ำในศตวรรษที่ 21 ตำมแนวทำง
แห่งศำสตร์พระรำชำ ในโรงเรียนสังกัดส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต 26 ขึ้น  
2. วัตถุประสงค์  
 2 .1 เ พ่ือจัดท ำและพัฒนำหลักสูตรกำรจัดกำรศึกษำเ พ่ือพัฒนำอำชีพและกำรมี งำนท ำ  
ในศตวรรษที่ 21 ตำมแนวทำงแห่งศำสตร์พระรำชำ ที่เอ้ือต่อกำรพัฒนำผู้เรียนให้เกิดทักษะพ้ืนฐำน
อำชีพ  
 2 .2 เ พ่ือพัฒนำครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำให้สำมำรถน ำหลักสูตรสู่กำรปฏิ บัติจริ ง 
ในกำรจัดกำรเรียนกำรสอนอำชีพทั้งภำคทฤษฎีและปฏิบัติ กับนักเรียนระดับต่ำง ๆ ให้เหมำะสมกับวัย
ได้อย่ำงมีคุณภำพ เป็นรูปธรรมและต่อเนื่อง  
 2.3 เพ่ือพัฒนำกำรจัดกำรเรียนกำรสอนให้นักเรียนมีควำมรู้ ประสบกำรณ์ และทักษะพ้ืนฐำนอำชีพเพ่ือ
กำรมีงำนท ำ ตำมแนวทำงแห่งศำสตร์พระรำชำ ที่เหมำะสมกับท้องถิ่น และสังคม 
   2.4 เพ่ือนิเทศ ติดตำม และประเมินผลกำรจัดกำรศึกษำเพ่ือพัฒนำอำชีพและกำรมีงำนท ำ  
ในศตวรรษท่ี 21 ตำมแนวทำงแห่งศำสตร์พระรำชำ  
 2 .5 เพ่ือน ำเสนอผลงำนที่มีวิธีปฏิบัติที่ เป็นเลิศ (Best Practice) เกี่ยวกับกำรจัดกำรศึกษำ 
เพ่ือพัฒนำอำชีพและกำรมีงำนท ำ ตำมแนวทำงแห่งศำสตร์พระรำชำ ในกำรพัฒนำสู่ 1 โรงเรียน  
1 นวัตกรรม 1 อำชีพ (Smart Innovative School)  
3. เป้าหมาย  
 3.1 เป้าหมายเชิงปริมาณ  
   3.1 .1 สถำนศึกษำ จ ำนวน 35 โรงเรียน มีหลักสูตรกำรจัดกำรศึกษำเพ่ือพัฒนำอำชีพ 
และกำรมีงำนท ำในศตวรรษที่ 21 ตำมแนวทำงแห่งศำสตร์พระรำชำ ที่เอ้ือต่อกำรพัฒนำผู้เรียนให้เกิด
ทักษะพ้ืนฐำนอำชีพ  
  3.2 .2 สถำนศึกษำ จ ำนวน 35 โรงเรียน มีกำรพัฒนำครูและบุ คลำกรทำงกำรศึกษำ 
ให้สำมำรถน ำหลักสูตรสู่กำรปฏิบัติจริงในกำรจัดกำรเรียนกำรสอนอำชีพทั้งภำคทฤษฎีและปฏิบัติ  
กับนักเรียนระดับต่ำง ๆ ให้เหมำะสมกับวัยได้อย่ำงมีคุณภำพ เป็นรูปธรรมและต่อเนื่อง 
  3.2.3 นักเรียน จ ำนวน 35 โรงเรียน มีควำมรู้ ประสบกำรณ์ ควำมถนัด และทักษะพ้ืนฐำนอำชีพ
เพ่ือกำรมีงำนท ำในศตวรรษที่  21 อย่ำงน้อย 1 ทักษะพ้ืนฐำนอำชีพ ที่ เหมำะสมกับท้องถิ่น 
และสังคม 
    3.2 . 4  ผู้บริหำรสถำนศึกษำและครู  จ ำนวน 35  โรงเรียน ได้ รับกำรนิ เทศ ติดตำม  
และประเมินผลกำรจัดกำรศึกษำเพ่ือพัฒนำอำชีพและกำรมีงำนท ำในศตวรรษที่ 21 ตำมแนวทำง 
แห่งศำสตร์พระรำชำ  
  3.2 .5 สถำนศึกษำ จ ำนวน 35 โรงเรียน มีกำรน ำเสนอผลงำนที่มี วิ ธีปฏิบัติที่ เป็นเลิศ  
(Best Practice) ด้ ำนกำรพัฒนำกำรจัดกำรเรี ยนกำรสอนเพ่ือพัฒนำอำชีพและกำรมี งำนท ำ 
ในศตวรรษท่ี 21 ในกำรพัฒนำสู่ 1 โรงเรียน 1 นวัตกรรม 1 อำชีพ (Smart Innovative School)  
 3.2 เป้าหมายเชิงคุณภาพ  
  3.2.1 สถำนศึกษำมีหลักสูตรกำรจัดกำรศึกษำเพ่ือพัฒนำอำชีพและกำรมีงำนท ำในศตวรรษท่ี 21 
ที่เอ้ือต่อกำรพัฒนำผู้เรียนให้เกิดทักษะพ้ืนฐำนอำชีพ  
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  3.2.2 สถำนศึกษำมีกำรน ำหลักสูตรสู่กำรปฏิบัติจริงในกำรจัดกำรเรียนกำรสอนอำชีพ 
ทั้งภำคทฤษฎีและปฏิบัติ กับนักเรียนระดับต่ำง ๆ ให้เหมำะสมกับวัยได้อย่ำงมีคุณภำพ เป็นรูปธรรม  
และต่อเนื่อง  
  3.2 .3 ครู มีกำรพัฒนำกำรจัดกำรเรียนกำรสอนให้นัก เรียนมีควำมรู้  ประสบกำรณ์   
และทักษะพ้ืนฐำนอำชีพเพ่ือกำรมีงำนท ำ ในศตวรรษที่ 21 ตำมแนวทำงแห่งศำสตร์พระรำชำ  
ที่เหมำะสมกับท้องถิ่นและสังคม 
  3.2.4 ผู้บริหำรสถำนศึกษำและครูได้รับกำรนิเทศ ก ำกับ ติดตำม และประเมินผลกำรจัด
กำรศึกษำด้ำนทักษะพ้ืนฐำนอำชีพเพ่ือกำรมีงำนท ำในศตวรรษที่ 21 อย่ำงเป็นระบบ  
  3.2.5 สถำนศึกษำมีกำรน ำเสนอผลงำนที่มีวิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศ (Best Practice) เกี่ยวกับกำรจัด
กำรศึกษำเพ่ือพัฒนำอำชีพและกำรมีงำนท ำในศตวรรษท่ี 21 ตำมแนวทำงแห่งศำสตร์พระรำชำ ในกำร
พัฒนำสู่ 1 โรงเรียน 1 นวัตกรรม 1 อำชีพ (Smart Innovative School) 
  3.2.6 นักเรียนมีควำมรู้ ประสบกำรณ์ ควำมถนัด และทักษะพ้ืนฐำนอำชีพเพ่ือกำรมีงำนท ำ 
ในศตวรรษที่ 21 ที่เหมำะสมกับท้องถิ่นและสังคม 
  3.2.7 นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียนสูงขึ้น 
4. กิจกรรมและการด าเนินงาน 

ที ่ กิจกรรม ระยะเวลา
ด าเนินการ 

ผู้รับผิดชอบ 

1 การวางแผน (Plan)  
1.1 ศึกษำสภำพปัญหำ ควำมต้องกำรและศึกษำแนวทำงกำร
ด ำเนินงำนโครงกำรฯ  
1.2 จัดท ำโครงกำรฯ น ำเสนอผู้บริหำรเพ่ืออนุมัติด ำเนิน
โครงกำร  

 
1 ต.ค. 63 ถึง  
30 ธ.ค. 63 

 

 
ดร.ฐิตำรีย์ 
วิลัยเลิศ 
และคณะ 

 
2 การปฏิบัติ (Do)  

2.1 ประชุมคณะท ำงำนเตรียมกำร มอบหมำยภำระงำนและ
จัดท ำคู่มือฯ  
2.2 ด ำเนินงำนตำมโครงกำรฯ โดยมีกิจกรรมดังนี้  
     2.2.1 กำรประชุมคณะผู้บริหำรและครูผู้สอนในโรงเรียน
สังกัด สพม. 26เพ่ือสร้ำงควำมรู้ควำมเข้ำใจเกี่ยวกับกำรน ำ
นโยบำยสู่กำรปฏิบัติให้เกิดผลต่อคุณภำพของผู้เรียน ทั้ง 7 สห
วิทยำเขตได้แก่ สหเจริญรำชเดช สหตักสิลำ สหบรบือ สห
พุทธมณฑเทพปทุม สหสำรคำมใต้ สหสะดืออีสำน และสหะ
พุทธมงคล 
     2.2.2 กำรพัฒนำกำรจัดกำรเรียนกำรสอนให้นักเรียนมี
ควำมรู้ ประสบกำรณ์ และทักษะพ้ืนฐำนอำชีพเพ่ือกำรมีงำนท ำ 
ในศตวรรษที่ 21 ตำมแนวทำงแห่งศำสตร์พระรำชำ ที่
เหมำะสมกับท้องถิ่นและสังคม  

 
1 ม.ค. 64 ถึง  
25 ส.ค. 64 

 
 

11 – 12 มิ.ย. 
64 

 
ดร.ฐิตำรีย์ 
วิลัยเลิศ 
และคณะ 

 
ดร.ฐิตำรีย์ 
วิลัยเลิศ  
และคณะ 
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ต่อ 
ที ่ กิจกรรม ระยะเวลา

ด าเนินการ 
ผู้รับผิดชอบ 

 2.2.3 น ำเสนอนวัตกรรมและวิธีกำรปฏิบัติที่เป็นเลิศ (Best 
Practice) (กำรพัฒนำสู่ 1 โรงเรียน 1 นวัตกรรม  
1 อำชีพ (Smart Innovative School) 

30 ส.ค. 64  
 

ดร.ฐิตำรีย์ 
วิลัยเลิศ 
และคณะ 

3 ขั้นนิเทศติดตามผล (Check)  
    กำรนิเทศ ติดตำมกำรด ำเนินงำน และอ ำนวยควำมสะดวก
ในกำรด ำเนินกิจกรรมของผู้เกี่ยวข้องให้เป็นไปตำม 
ภำระงำนที่โครงกำรฯ ก ำหนด  

 
1 มิ.ย. 64 ถึง  
30 ส.ค. 64 

 

 
ผู้อ ำนวยกำร
กลุ่มนิเทศฯ 
และคณะ 

4 ขั้นสรุปและประเมินผล (Act)  
4.1 สรุปประเมินโครงกำร  
4.2 จัดท ำรำยงำนโครงกำรฯ น ำเสนอ ผู้บริหำรและ
หน่วยงำนต้นสังกัด 

25 – 30 ส.ค. 
64 
 

ดร.ฐิตำรีย์ 
วิลัยเลิศ 
และคณะ 

 
5. งบประมาณ 
  งบประมำณท่ีได้รับจัดสรรจำกส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน จ ำนวน 114,000 บำท 
รำยละเอียดประกอบกำรใช้จ่ำย ดังนี้ 

 
กิจกรรม 

 
งบประมาณ 

รายละเอียดการใช้งบประมาณ 
ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ 

กิจกรรมที่ 1 กำรประชุมคณะกรรมกำร 
วำงแผนเพ่ือกำรด ำเนินงำนโครงกำรฯ 
จ ำนวน 15 คน 

- - - - 

กิจกรรมที่ 2 กำรประชุมคณะผู้บริหำร
และครูผู้สอนในโรงเรียนสังกัด สพม. 26
เพ่ือสร้ำงควำมรู้ควำมเข้ำใจเกี่ยวกับ 
กำรน ำนโยบำยสู่กำรปฏิบัติให้เกิดผล 
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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ต่อ 
 

กิจกรรม 
 

งบประมาณ 
รายละเอียดการใช้งบประมาณ 

ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ 
1. สหวิทยำเขตเจริญรำชเดช 
2. สหวิทยำเขตตักสิลำ 
3. สหวิทยำเขตบรบือ  
4. สหวิทยำเขตพุทธมณฑเทพปทุม  
5. สหวิทยำเขตสำรคำมใต้  
6. สหวิทยำเขตสะดืออีสำน  
7. สหวิทยำเขตพุทธมงคล  

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 

 

กิจกรรมที่ 3 กำรพัฒนำกำรจัดกำรเรียน
กำรสอนให้นักเรียนมีควำมรู้ระสบกำรณ์ 
และทักษะพ้ืนฐำนอำชีพเพ่ือกำรมีงำนท ำ 
ในศตวรรษที่ 21 ตำมแนวทำงแห่ง
ศำสตร์พระรำชำ ที่เหมำะสมกับท้องถิ่น
และสังคม กลุ่มเป้ำหมำย ได้แก่ 
ครูผู้สอนที่รับผิดชอบโครงกำรกำรจัด
กำรศึกษำเพ่ือพัฒนำอำชีพและกำรมีงำน
ท ำในศตวรรษที่ 21 จ ำนวน 35 โรงเรียน 

 
 
 

งบบูรณำกำร
กับกลุ่มสำระ
กำรเรียนรู ้
ที่เกี่ยวข้อง 

   

กิจกรรมที่ 4 กำรนิเทศ ติดตำม และ
ประเมินผลกำรจัดกำรศึกษำเพ่ือพัฒนำ
อำชีพและกำรมีงำนท ำในศตวรรษที่ 21  
ตำมแนวทำงแห่งศำสตร์พระรำชำ
โรงเรียนสังกัดส ำนักงำนเขตพ้ืนที่
กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต 26  กลุ่ม 
เป้ำหมำย ได้แก่ ครูผู้สอนที่รับผิดชอบ
โครงกำรกำรจัดกำรศึกษำเพ่ืออำชีพ
และกำรมีงำนท ำในโรงเรียนสังกัด
ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ 
เขต 26 จ ำนวน 35 โรงเรียน 

 
 

งบประมำณ
บูรณำกำรจำก

งบนิเทศ 
ติดตำม 

ประเมินผล 

   

กิจกรรมที่ 5 กำรจัดประกวดและกำร
น ำเสนอผลงำนที่มีวิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศ 
(Best Practice) เกี่ยวกับกำรจัด
กำรศึกษำเพ่ือพัฒนำอำชีพและกำรมี  
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ต่อ 

 
กิจกรรม 

 
งบประมาณ 

รายละเอียดการใช้งบประมาณ 
ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ 

งำนท ำ 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. ค่ำโล่รำงวัล จ ำนวน 15 โล่ ๆ ละ 
   1500 บำท 

    

กิจกรรมที่ 6 สรุปผลกำรด ำเนินงำน 
1. สรุปผลกำรด ำเนินงำนตำมโครงกำรฯ 
2. ค่ำวัสดุ/จัดท ำรูปเล่มรำยงำน 

 
3,500 
7,000 

  
3,500 

 

 
 

7,000 
กิจกรรมที่ 7 มอบโล่รำงวัล ยกย่อง 
เชิดชูเกียรติเพ่ือเป็นกำรสร้ำงขวัญ
ก ำลังใจให้พัฒนำงำนต่อไป 

บูรณำในงำน
เปิดตลำดนัด
วิชำกำร สพ
ม. 26 เมื่อสิ้น
ปีงบประมำณ 

   

รวมทั้งสิ้น 
ถัวจ่ายทุกรายการ 

114,000 บำท 
(หนึ่งแสนหนึ่งหมื่นสี่พันบำทถ้วน) 

 
6. แผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณ  
   วงเงินงบประมาณที่ด าเนินการ จ านวน 114,000 บาท 

 
แผนการปฏิบัติงาน 

(กิจกรรม) 

แผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณ 
ไตรมำสที่ 
1/2564 

(ต.ค.-ธ.ค.) 

ไตรมำสที่ 
2/2564 

(ม.ค.-มี.ค.) 

ไตรมำสที่ 
3/2564 

(เม.ย.-มิ.ย.) 

ไตรมำสที่ 
4/2564 

(ก.ค.-ก.ย.) 

 
รวม 

กิจกรรมที่ 1 กำรประชุม
คณะกรรมกำรวำงแผน 
เพ่ือกำรด ำเนินงำนโครงกำรฯ  

     

กิจกรรมที่ 2 กำรประชุม 
ผู้บริหำรและครู เพ่ือสร้ำงควำมรู้ 
ควำมเข้ำในกำรน ำนโยบำย 
สู่กำรปฏิบัติให้เกิดผลต่อคุณภำพ
ของนักเรียน ทั้ง 7 สหวิทยำเขต 

     



แผนปฏิบัติการ ประจำาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564       185

185 

ต่อ 
 

แผนการปฏิบัติงาน 
(กิจกรรม) 

แผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณ 
ไตรมำสที่ 
1/2564 

(ต.ค.-ธ.ค.) 

ไตรมำสที่ 
2/2564 

(ม.ค.-มี.ค.) 

ไตรมำสที่ 
3/2564 

(เม.ย.-มิ.ย.) 

ไตรมำสที่ 
4/2564 

(ก.ค.-ก.ย.) 

 
รวม 

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 
พ้ืนฐำนอำชีพเพ่ือกำรมีงำนท ำ ใน
ศตวรรษที่ 21 ตำมแนวทำงแห่ง
ศำสตร์พระรำชำที่เหมำะสมกับ
ท้องถิ่นและสังคมกลุ่มเป้ำหมำย 
ได้แก่ ครูผู้รับผิดชอบโครงกำรฯ 
จ ำนวน 35 โรงเรียน 

     

กิจกรรมที่ 4 ส ำนักงำนเขตฯ 
โดยศึกษำนิเทศก์ ด ำเนินกำร
นิเทศ กำรนิเทศ ติดตำม และ
ประเมินผลกำรจัดกำรศึกษำ 
เพ่ือพัฒนำอำชีพและกำรมีงำนท ำ
ในศตวรรษที่ 21 ตำมแนวทำงแห่ง
ศำสตร์พระรำชำโรงเรียนสังกัด
ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ
มัธยมศึกษำ เขต 26 กลุ่มเป้ำหมำย 
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ต่อ 
 

แผนการปฏิบัติงาน 
(กิจกรรม) 

แผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณ 
ไตรมำสที่ 
1/2564 

(ต.ค.-ธ.ค.) 

ไตรมำสที่ 
2/2564 

(ม.ค.-มี.ค.) 

ไตรมำสที่ 
3/2564 

(เม.ย.-มิ.ย.) 

ไตรมำสที่ 
4/2564 

(ก.ค.-ก.ย.) 

 
รวม 

ได้ แก่  ครู ผู้ ส อนที่ รั บผิ ดชอบ
โ ค ร ง ก ำ ร ก ำ ร จั ด ก ำ ร ศึ ก ษ ำ 
เพ่ือพัฒนำอำชีพและกำรมีงำนท ำ 
โรงเรียนสังกัดส ำนักงำนเขตพ้ืนที่
กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต 26 
จ ำนวน 35 โรงเรียน 

     

กิจกรรมที่ 5 กำรจัดประกวด
และน ำเสนอผลงำนที่มีวิธีปฏิบัติ
ที่เป็นเลิศ (Best Practice) 
เกี่ยวกับกำรจัดกำรศึกษำ 
เพ่ือพัฒนำอำชีพและกำรมีงำนท ำ 
ตำมแนวทำงแห่งศำสตร์
พระรำชำ ในกำรพัฒนำสู่  
1 โรงเรียน 1 นวัตกรรม  
1 อำชีพ (Smart Innovative 
School) กลุ่มเป้ำหมำย ได้แก่ 
ครูผู้รับผิดชอบโครงกำรกำรจัด
กำรศึกษำเพ่ืออำชีพและกำรมี
งำนท ำ จ ำนวน 35 โรงเรียน 

     

6. สรุปผลกำรด ำเนินงำน 
กำรจัดกำรศึกษำเพ่ือพัฒนำอำชีพ
และกำรมงีำนท ำในศตวรรษที่ 21 
ตำมแนวทำงแห่งศำสตร์พระรำชำ
โรงเรียนสังกัดส ำนักงำนเขตพ้ืนที่
กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต 26   

     

รวม      
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7. กลุ่มเป้าหมายผู้ได้รับผลประโยชน์  
 7.1 ผู้บริหำร  
 7.2 ครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ  
 7.3 นักเรียน  
8. การประเมินผล 
 

ตัวบ่งชี้สภาพความส าเร็จ วิธีวัดและประเมินผล เครื่องมือที่ใช้วัด 
8.1 ร้อยละ 100 สถำนศึกษำมีหลักสูตร 
กำรจัดกำรศึกษำเพ่ือพัฒนำอำชีพและกำรมี
งำนท ำในศตวรรษที่ 21 ตำมแนวทำง 
แห่งศำสตร์พระรำชำ ที่เอ้ือต่อกำรพัฒนำ
สมรรถนะนักเรียน 

- ศึกษำเอกสำร 
  ผลกำรประเมิน 
  
 

- ผลกำรประเมินภำยใน 
 

8.2 ร้อยละ 90 สถำนศึกษำมีกำรพัฒนำครู
และบุคลำกรทำงกำรศึกษำให้สำมำรถน ำ
หลักสูตรสู่กำรปฏิบัติจริงในกำรจัดกำรเรียน
กำรสอนอำชีพทั้งภำคทฤษฎีและปฏิบัติ  
กับนักเรียนระดับต่ำง ๆ ให้เหมำะสมกับวัย 
ได้อย่ำงมีคุณภำพ  

- ตรวจสอบเอกสำร  
 

- แบบตรวจสอบเอกสำร  
 

8.3 ร้อยละ 90 ครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ 
สำมำรถกำรจัดกิจกรรมกำรเรียนกำรสอน
ด้ำนพื้นฐำนอำชีพให้กับนักเรียนได้บรรลุ
เป้ำหมำยอย่ำงมีประสิทธิภำพ  

- ประเมินจำก 
  ผลกำรปฏิบัติ  
  และร่องรอย  
 

- แบบสอบถำม  
- ร่องรอย  

8.5 ร้อยละ 90 ครูได้รับกำรนิเทศ ก ำกับ 
ติดตำม และประเมินผลกำรจัดกำรศึกษำ 
ด้ำนพื้นฐำนอำชีพ และกำรท ำงำนอย่ำงเป็น
ระบบ  

- ประเมินจำก 
  ผลกำรปฏิบัติ  
  และร่องรอย  

- แบบสอบถำม  
- ร่องรอย  

8.4 ร้อยละ 90 ครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ 
และสถำนศึกษำมีนวัตกรรมที่มีวิธีปฏิบัติ 
ที่เป็นเลิศ (Best Practice) ด้ำนกำรบริหำร
จัดกำร กำรจัดกำรเรียนรู้ และกำรส่งเสริม
อำชีพเพ่ือกำรมีงำนท ำ  

- ประเมินจำก 
  ผลกำรปฏิบัติ  
  และร่องรอย  

- แบบสอบถำม  
- ร่องรอย  

8.6 ร้อยละ 90 นักเรียนที่มีควำมภูมิใจ 
ในควำมเป็นไทย และน้อมน ำแนวทำง 
แห่งศำสตร์พระรำชำสู่กำรปฏิบัติ  

- ประเมินจำก 
  ผลกำรปฏิบัติ  
  และร่องรอย  

- แบบสอบถำม  
- ร่องรอย  
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ต่อ 
ตัวบ่งชี้สภาพความส าเร็จ วิธีวัดและประเมินผล เครื่องมือที่ใช้วัด 

8.7 ร้อยละ 90 นักเรียนมีควำมรู้
ประสบกำรณ์ ควำมถนัด และทักษะ 
พ้ืนฐำนอำชีพเพ่ือกำรมีงำนท ำที่เหมำะสม 
กับท้องถิ่น  

- ประเมินจำก 
  ผลกำรปฏิบัติ  
  และร่องรอย  

- แบบสอบถำม  
- ร่องรอย  

8.8 ร้อยละ 85 นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ 
ทำงกำรเรียนสูงขึ้น  

- ประเมินจำก 
  ผลกำรปฏิบัติ  
  และร่องรอย  

- แบบสอบถำม  
- ร่องรอย  

8.9 ร้อยละ 85 ผู้รับบริกำรมีควำมพึงพอใจ  - สอบถำมควำมคิดเห็น  - แบบสอบถำม  
 
9. ผลที่คาดว่าจะได้รับ  
 9.1 สพม.26 มีวิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศด้ำนกำรบริหำรจัดกำรศึกษำด้ำนงำนอำชีพและกำรมีงำนท ำที่เป็น
แบบอย่ำงได้  
 9.2 สถำนศึกษำมีกำรพัฒนำหลักสูตรกลุ่มสำระกำรเรียนรู้กำรงำนอำชีพให้เอ้ือต่อกำรพัฒนำ  
ผู้เรียนให้เกิดทักษะพ้ืนฐำนอำชีพ มีทักษะจ ำเป็นในศตวรรษที่ 21 น ำไปสู่กำรจัดกำรศึกษำเพ่ือกำรมีงำนท ำ 
(Career Education) สอดคล้องกับควำมต้องกำรของผู้เรียนและท้องถิ่น  
 9.3 สถำนศึกษำพัฒนำกำรจัดกำรเรียนกำรสอนเพ่ืออำชีพและกำรมีงำนท ำในศตวรรษที่ 21 ตำม
แนวทำงแห่งศำสตร์พระรำชำ 
 9.4 ผู้บริหำรและครูมีควำมเข้ำใจที่ชัดเจนตรงกัน สำมำรถน ำหลักสูตรไปสู่กำรปฏิบัติได้อย่ำงมั่นใจ
และมีประสิทธิภำพ  
 9 .5  ครูและบุคลำกรทำงกำรศึ กษำมี กระบวนกำรจัดกิจกรรมกำร เ รี ยนรู้ และทั กษะ  
พ้ืนฐำนอำชีพและกำรท ำงำนให้กับนักเรียนระดับต่ำง ๆ ให้เหมำะสมกับวัยได้อย่ำงมีคุณภำพ  
เป็นรูปธรรมและต่อเนื่อง  
 9.6 ครูสำมำรถจัดกำรเรียนกำรสอนพัฒนำสื่อกำรเรียนกำรสอน ทักษะและกระบวนกำรจัดกำรเรียน
กำรสอนให้มีประสิทธิภำพและเต็มศักยภำพ  
 9.7 ครูน้อมน ำศำสตร์พระรำชำ ได้แก่ หลักกำรทรงงำน 23 ประกำร หลักกำรพัฒนำ เข้ำใจ เข้ำถึง 
พัฒนำ และหลักปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียงสู่กำรพัฒนำตนเองและพัฒนำผู้เรียน  
 9.8 ครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ และสถำนศึกษำมีนวัตกรรมทำงกำรบริหำรจัดกำรกำรจัด 
กำรเรียนรู้ และกำรส่งเสริมอำชีพ  
 9.9 ครูได้รับกำรนิเทศ ก ำกับ ติดตำม และประเมินผลกำรจัดกำรศึกษำเพ่ือพัฒนำอำชีพ  
และกำรมีงำนท ำอย่ำงเป็นระบบ จำกกำรมีส่วนร่วมของทุกฝ่ำย 
  9.10 นักเรียนมีควำมภูมิใจในควำมเป็นไทย น้อมน ำแนวทำงแห่งศำสตร์พระรำชำสู่กำรปฏิบัติ 
  9.11 นักเรียนมีควำมรู้ ทักษะพ้ืนฐำนอำชีพในกำรประกอบอำชีพและกำรท ำงำน 
 9.12 นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียนสูงขึ้น 

************************** 
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โครงการ        กำรพัฒนำครูผู้สอนวิทยำกำรค ำนวณ ระดบัมัธยมศึกษำ สังกัดส ำนักงำน 
        เขตพ้ืนที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต 26 ด้วยกระบวนกำรพัฒนำบทเรียน 
        ร่วมกัน (Lesson Study) 
ยุทธศาสตร์ชาติข้อ   3. ด้ำนกำรพัฒนำและเสริมสร้ำงศักยภำพทรัพยำกรมนุษย์ 
แผนปฏิรูปประเทศ    ข้อ 3 ด้ำนพัฒนำและเสริมสร้ำงศักยภำพ ทรัพยำกรมนุษย์ 

ข้อ 5 กำรปฏิรูปกำรจัดกำรเรียนกำรสอนเพ่ือตอบสนองกำรเปลี่ยนแปลง 
ในศตวรรษท่ี 21 

แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ข้อ 1.กำรเสริมสร้ำงและพัฒนำศักยภำพทุนมนุษย์ 
แผนความม่ันคงแห่งชาติ 3.7.1 กำรเสริมสร้ำงควำมมั่นคงของมนุษย์ 
นโยบาย สพฐ.  ด้ำนคุณภำพ 
กลุ่มที่รับผิดชอบ           กลุ่มนิเทศ ติดตำม และประเมินผลกำรจัดกำรศึกษำ 
ผู้รับผิดชอบ           นำงสำวนงลักษณ์ มีแก้ว และคณะศึกษำนิเทศก์ สพม. 26 
ระยะเวลาที่ด าเนินการ 1 ตุลำคม 2563– 30 กันยำยน 2564 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
1. หลักการและเหตุผล 
  ปัจจุบันกำรพัฒนำด้ำนเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์และกำรสื่อสำรได้น ำมำใช้เป็นเครื่องมือช่วยใน
กำรท ำงำน กำรศึกษำ กำรเรียนรู้ให้มีประสิทธิภำพและสะดวกสบำยมำกขึ้น กำรเรียนรู้เกี่ยวกับ
เทคโนโลยีสำรสนเทศและกำรสื่อสำรที่ผ่ำนมำอำจไม่เพียงพอส ำหรับกำรด ำเนินชีวิตในยุ คเศรษฐกิจ
ดิจิทัลที่ต้องมีพ้ืนฐำนควำมรู้และทักษะเพ่ือแก้ปัญหำในชีวิตจริงหรือพัฒนำนวัตกรรม และใช้ทรัพยำกร
ด้ำนเทคโนโลยีสำรสนเทศและกำรสื่อสำรในกำรสร้ำงองค์ควำมรู้หรือสร้ำงมูลค่ำให้เกิดขึ้นได้อย่ำง
สร้ำงสรรค์ วิทยำกำรค ำนวณ (Computing science) ซึ่งอยู่ในกลุ่มสำระกำรเรียนรู้วิทยำศำสตร์ เป็น
วิชำใหม่ภำคบังคับที่ประกำศใช้ตั้งแต่ปี 2561 โดยเป็นวิชำที่มุ่งเน้นกำรเรียนกำรสอนให้เด็กสำมำรถคิด
เชิงค ำนวณ (Computational Thinking) มีควำมพ้ืนฐำนควำมรู้ด้ำนเทคโนโลยีดิจิทัล (Digital 
Technology) และมีพื้นฐำนกำรรู้เท่ำทันสื่อและข่ำวสำร (Media and Information Literacy) 
ซึ่งกำรเรียนวิชำกำรค ำนวณ จะไม่จ ำกัดอยู่เพียงแค่กำรคิดให้เหมือนคอมพิวเตอร์เท่ำนั้น และไม่ได้
จ ำกัดอยู่เพียงกำรคิดในศำสตร์ของนักวิทยำกำรคอมพิวเตอร์ แต่จะเป็นกระบวนกำรควำมคิดเชิง
วิเครำะห์เพ่ือน ำมำใช้แก้ปัญหำของมนุษย์ โดยเป็นกำรสั่งให้คอมพิวเตอร์ท ำงำนและช่วยแก้ไขปัญหำ
ตำมที่เรำต้องกำรได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ กำรจัดกำรเรียนกำรสอนวิชำวิทยำกำรค ำนวณ มีเป้ำหมำยที่
ส ำคัญในกำรพัฒนำผู้เรียนกล่ำวคือเพ่ือให้ผู้เรียนมีควำมสำมำรถใช้ทักษะกำรคิดเชิงค ำนวณในกำรคิด
วิเครำะห์ แก้ปัญหำอย่ำงเป็นขั้นตอนและเป็นระบบ มีทักษะในกำรค้นหำข้อมูลหรือสำรสนเทศ ประเมิน 
จัดกำร วิเครำะห์ สังเครำะห์ และน ำสำรสนเทศไปใช้ในกำรแก้ปัญหำ เสำมำรถประยุกต์ใช้ควำมรู้ด้ำน
วิทยำกำรคอมพิวเตอร์ สื่อดิจิทัล เทคโนโลยีสำรสนเทศและกำรสื่อสำร ในกำรแก้ปัญหำในชีวิตจริง กำร
ท ำงำนร่วมกันอย่ำงสร้ำงสรรค์เพ่ือประโยชน์ต่อตนเองหรือสังคม และสำมำรถใช้เทคโนโลยีสำรสนเทศ
และกำรสื่อสำรอย่ำงปลอดภัย รู้เท่ำทัน มีควำมรับผิดชอบมีจริยธรรม ดังนั้น กำรจัดกำรเรียนรู้วิทยำกำร
ค ำนวณ จึงมีวัตถุประสงค์ส ำคัญเพ่ือส่งเสริมกำรเรียนรู้กำรคิดอย่ำงเป็นระบบ และกิจกรรมส่งเสริมกำร
เรียนรู้ด้ำนดิจิทัลเทคโนโลยีต่ำง ๆ เพ่ือเข้ำถึงเยำวชนไทยทั่วประเทศ และลดควำมเหลื่อมล้ ำทำงกำร
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ศึกษำ อีกท้ังยังตระหนักในควำมส ำคัญของกำรเรียนรู้ด้ำนวิทยำกำรคอมพิวเตอร์และกำรโค้ดดิ้ง รวมทั้ง
เปิดพ้ืนที่กำรเรียนรู้ผ่ำนกำรลงมือท ำเพ่ือสร้ำงสรรค์นวัตกรรมใหม่ ๆ แต่ปัญหำที่พบคือ ครูผู้สอนยังไม่
สำมำรถจัดกำรเรียนรู้ได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ เนื่องจำกขำดเทคนิควิธีกำรในกำรจัดกำรเรียนรู้อย่ำงมี
ประสิทธิภำพ รวมทั้งขำดพ้ืนที่ในกำรแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพ่ือพัฒนำกระบวนกำรจัดกำรเรียนกำรสอนที่มี
ประสิทธิภำพ 
  กำรพัฒนำบทเรียนร่วมกัน (Lesson Study) เป็นแนวคิดและกระบวนกำรพัฒนำวิชำชีพครู 
(Professional Development) ที่มุ่งเน้นกำรท ำงำนศึกษำวิจัยร่วมกันของกลุ่มครูและผู้ที่เกี่ยวข้องใน
กำรพัฒนำกำรจัดกำรเรียนกำรสอนและกำรเรียนรู้ของผู้เรียนในบริบทกำรทำงำนจริงในชั้นเรียนและ
สถำนศึกษำของตนอย่ำงเป็นระบบและต่อเนื่องในระยะยำว ทั้งนี้  เพ่ือพัฒนำตนเอง เพ่ือพัฒนำกำร
จัดกำรเรียนกำรสอน และเพ่ือพัฒนำกำรเรียนรู้ของผู้เรียนไปพร้อมกัน กำรพัฒนำบทเรียนร่วมกันเป็น
แนวคิดกำรพัฒนำครูวิชำชีพที่ว่ำด้วยกำรพัฒนำตนเองของครู ในบริบทกำรท ำงำนจริงในชั้นเรียนและ
สถำนศึกษำของตน ผ่ำนกำรท ำงำนแบบร่วมมือรวมพลังของกลุ่มครู ซึ่งด ำเนินงำนโดยร่วมกันเลือก
บทเรียนที่ต้องกำรสอนมำศึกษำวิจัยตำมขั้นตอนของ “กระบวนกำรพัฒนำบทเรียนร่วมกัน (Lesson 
Study Process)” จนได้บทเรียนที่มีคุณภำพ สำมำรถพัฒนำกำรเรียนรู้ของผู้เรียนได้จริง รวมทั้งครูเกิด
กำรเรียนรู้จำกกำรพัฒนำบทเรียนนั้นด้วย (รำชบัณฑิตยสถำน, 2551: 263)  
 ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต 26 เห็นควำมส ำคัญดังกล่ำวจึงได้จัดท ำโครงกำร  
กำรพัฒนำครูผู้สอนวิทยำกำรค ำนวณ ระดับมัธยมศึกษำ สังกัดส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ 
เขต 26 ด้วยกระบวนกำรพัฒนำบทเรียนร่วมกัน (Lesson Study) ขึ้น เพ่ือพัฒนำครูให้มีควำมรู้ ควำม
เข้ำใจในกำรออกแบบกิจกรรมกำรเรียนรู้วิทยำกำรค ำนวณ ผ่ำนกระบวนกำรพัฒนำบทเรียนร่วมกันเพ่ือ
ร่วมพัฒนำกำรจัดกำรเรียนรู้อย่ำงเป็นระบบ  
2. วัตถุประสงค์ 
 

 2.1 เพ่ือพัฒนำครูผู้สอนวิทยำกำรค ำนวณระดับมัธยมศึกษำ สังกัดส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ
มัธยมศึกษำ เขต 26 ให้มีควำมรู้ควำมเข้ำใจในกำรออกแบบกิจกรรมกำรเรียนรู้ผ่ำนกระบวนกำรพัฒนำ
บทเรียนร่วมกัน (Lesson study) 
 2.2 เพ่ือนิเทศ ก ำกับ ติดตำม และประเมินผลกำรจัดกำรเรียนรู้วิทยำกำรค ำนวณระดับ
มัธยมศึกษำของครูในสังกัดส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต 26 ภำยใต้กระบวนกำรพัฒนำ
บทเรียนร่วมกัน (Lesson study) และกำรสร้ำงชุมชนกำรเรียนรู้ที่มีคุณภำพ (Professional Learning 
Community: PLC) 
 2.3 เพ่ือน ำเสนอผลงำนที่มีวิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศ (Best Practice) เกี่ยวกับกำรพัฒนำกำรจัดกำร
เรียนรู้วิทยำกำรค ำนวณ ระดับมัธยมศึกษำของครูในสังกัดส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต 
26 ในงำนตลำดวิชำกำร และเวทีกำรน ำเสนองำนวิชำกำรต่ำง ๆ  
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3. เป้าหมาย 
 

 3.1 เชิงปริมาณ 
  3.1.1 สถำนศึกษำมีกำรส่งเสริมกำรพัฒนำกระบวนกำรจัดกำรเรียนรู้วิทยำกำรค ำนวณ ให้ครู
แกนน ำโรงเรียนละ 1 คน มีควำมรู้ ควำมเข้ ำ ใจ ในกำรออกแบบกิจกรรมกำรเรียนรู้ ผ่ ำน
กระบวนกำรพัฒนำบทเรียนร่วมกัน (Lesson study) 
  3.1.2 ผู้บริหำรสถำนศึกษำและศึกษำนิเทศก์ มีกำรนิเทศ ก ำกับ ติดตำม และประเมินผล 
กำรจัดกำรเรียนรู้วิทยำกำรค ำนวณระดับมัธยมศึกษำของครู ในสังกัดส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ
มัธยมศึกษำ เขต 26 ภำยใต้กระบวนกำรพัฒนำบทเรียนร่วมกัน (Lesson study) และเวทีกำรน ำเสนอ
งำนวิชำกำรต่ำง ๆ 
 3.2 เชิงคุณภาพ 
  3.2.1 ครูแกนน ำในกำรสอนวิทยำกำรค ำนวณในโรงเรียนละ 1 คน ในสังกัดส ำนักงำนเขต
พ้ืนที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต 26 ได้รับกำรพัฒนำทักษะกำรจัดกำรเรียนรู้วิทยำกำรค ำนวณ  
โดยกระบวนกำรพัฒนำบทเรียนร่วมกัน (Lesson study)  
  3.2.2 ครูผู้สอนได้รับกำรนิเทศ ก ำกับ ติดตำม และประเมินผล และได้น ำเสนอผลงำนที่มีวิธี
ปฏิบัติที่เป็นเลิศ เกี่ยวกับกำรจัดกำรเรียนรู้วิทยำกำรค ำนวณระดับมัธยมศึกษำของครูในสังกัดส ำนักงำน
เขตพ้ืนที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต 26 ภำยใต้กระบวนกำรพัฒนำบทเรียนร่วมกัน (Lesson study) ใน
งำนตลำดนัดวิชำกำร และเวทีกำรน ำเสนองำนวิชำกำรต่ำง ๆ 
4. กิจกรรมข้ันตอนและแผนการด าเนินงาน 
 

ที ่ กิจกรรม/ขั้นตอนการด าเนินงาน ระยะเวลาด าเนินการ ผู้รับผิดชอบ 
1 การวางแผน (P) 

1.1 แต่งตั้งคณะท ำงำนเพ่ือวิเครำะห์และจัดท ำ
รำยละเอียดโครงกำรวิจัย 
1.2 ประชุมวำงแผนกำรด ำเนินงำนตำมกิจกรรม 
ที่ก ำหนด  

 
พฤศจิกำยน 2563 

 
น.ส.นงลักษณ์ มี
แก้ว 
และคณะ
ศึกษำนิเทศก์ 

2 การปฏิบัติ (D) 
2.1 จัดประชุมคณะกรรมกำรด ำเนินงำนและจัดท ำ
คูม่ือกำรพัฒนำครูผู้สอนในกำรจัดกำรเรียนรู้
วิทยำกำรค ำนวณ ด้วยกระบวนกำรพัฒนำบทเรียน
ร่วมกัน (Lesson study) 

 
มีนำคม 2564 

 
น.ส.นงลักษณ์ มี
แก้ว 
และคณะ
ศึกษำนิเทศก์ 

 2.2 จัดอบรมเชิงปฏิบัติกำร กำรพัฒนำครูผู้สอนใน
กำรจัดกำรเรียนรู้วิทยำกำรค ำนวณ ด้วย
กระบวนกำรพัฒนำบทเรียนร่วมกัน (Lesson 
study)กลุ่มเป้ำหมำย ได้แก่ ครูแกนน ำวิชำ
วิทยำกำรค ำนวณ จ ำนวน 35 โรงเรียน ๆ  
ละ 1 คน และคณะกรรมกำรด ำเนินงำน จ ำนวน 5 
คน รวมทั้งสิ้นจ ำนวน 40 คน 

พฤษภำคม 2564 น.ส.นงลักษณ์ มี
แก้วและคณะ
ศึกษำนิเทศก์ 
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ที ่ กิจกรรม/ขั้นตอนการด าเนินงาน ระยะเวลาด าเนินการ ผู้รับผิดชอบ 
 2.3 ประเมินผลงำนที่มีวิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศ (BP) 

เกี่ยวกับกำรพัฒนำครูผู้สอนในกำรจัดกำรเรียนรู้
วิทยำกำรค ำนวณ ด้วยกระบวนกำรพัฒนำบทเรียน
ร่วมกัน (Lesson study)    
   2.3.1 ด ำเนินประเมินคัดเลือกโรงเรียนที่มี 
วิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศ (BP) จ ำนวน 3 รำงวัล 
   2.3.2 ประกำศผลกำรประกวดและมอบรำงวัล 
ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ที่มีผลงำนกำรพัฒนำครูผู้สอน
ในกำรจัดกำรเรียนรู้วิทยำกำรค ำนวณ ด้วย
กระบวนกำรพัฒนำบทเรียนร่วมกัน (Lesson 
study) 

กันยำยน 2564 น.ส.นงลักษณ์ มี
แก้วและคณะ
ศึกษำนิเทศก์ 

3 การติดตาม ตรวจสอบ  (C) 
   นิเทศ ติดตำม และประเมินผลกำรพัฒนำ
ครูผู้สอนในกำรจัดกำรเรียนรู้วิทยำกำรค ำนวณ 
ด้วยกระบวนกำรพัฒนำบทเรียนร่วมกัน (Lesson 
study)  

มิถุนำยน -  
สิงหำคม 2564 

น.ส.นงลักษณ์ มี
แก้ว 
และคณะ
ศึกษำนิเทศก์ 

4 การปรับปรุง  (A) 
สรุปผลและรำยงำนกำรด ำเนินงำน โครงกำรพัฒนำ
ครูผู้สอนในกำรจัดกำรเรียนรู้วิทยำกำรค ำนวณ 
ด้วยกระบวนกำรพัฒนำบทเรียนร่วมกัน (Lesson 
study) 
 

ตุลำคม 2564 น.ส.นงลักษณ์ มี
แก้ว 
และคณะ
ศึกษำนิเทศก์ 

5. งบประมาณ 
 

 งบประมำณท่ีได้รับจัดสรรจำก สพฐ. จ ำนวน 10,000 บำท (หนึ่งหมื่นบำทถ้วน)   
 

ที ่ กิจกรรม งบประมาณ รายละเอียดการใช้งบประมาณ 
ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ 

กิจกรรมที ่1 จัดประชุมเชิงปฏิบัติกำร กำร
พัฒนำครูผู้สอนวิทยำกำรค ำนวณ ระดับ
มัธยมศึกษำ สังกัดส ำนักงำนเขตพ้ืนที่
กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต 26 ด้วย
กระบวนกำรพัฒนำบทเรียนร่วมกัน (Lesson 
Study)  กลุ่มเป้ำหมำย ได้แก่ ครูผู้สอน
วิทยำกำรค ำนวณ จ ำนวน 50 คน และ
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ที ่ กิจกรรม งบประมาณ รายละเอียดการใช้งบประมาณ 
ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ 

คณะกรรมกำรด ำเนินงำน จ ำนวน 5 คน รวม
ทัง้สิ้นจ ำนวน 55 คน 
1 ค่ำอำหำรว่ำงและเครื่องดื่ม (55*30*2) 3,300 - - 3,300 
2 ค่ำอำหำรกลำงวัน (55*100*1) 5,500 - - 5,500 
3 ค่ำเอกสำรประกอบกำรอบรม 1,200 - - 1,200 

รวมทั้งสิ้น  
(ถัวจ่ายทุกรายการ) 

10,000 บาท  
(หนึ่งหม่ืนบาทถ้วน)   

กิจกรรมที ่2 นิเทศ ติดตำม และประเมินผล
กำรจัดกำรเรียนรู้วิทยำกำรค ำนวณของ
ครูผู้สอน สังกัดส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ
มัธยมศึกษำ เขต 26 จ ำนวน 50 คน 

    

รวมทั้งสิ้น 
ถัวจ่ายทุกรายการ 

 

(ใช้งบการนิเทศ ติดตามฯ ตามปกติ) 

กิจกรรมที่ 4 น ำเสนอผลงำนที่มีวิธีปฏิบัติ 
ที่เป็นเลิศ (BP) เกี่ยวกับกำรจัดกำรเรียนรู้
วิทยำกำรค ำนวณ ในโรงเรียนสังกัดส ำนักงำน
เขตพ้ืนที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต 26 ใน
งำนตลำดนัดวิชำกำรเพ่ือเป็นกำรแลกเปลี่ยน
เรียนรู้ และสรุปผลกำรด ำเนินงำนมอบโล่
รำงวัล ยกย่องเชิดชูเกียรติเพ่ือเป็นกำรสร้ำง
ขวัญก ำลังใจให้พัฒนำงำนต่อไป 

  
 
 
 

  
 
 
 
 

รวมทั้งสิ้น (ถัวจ่ายทุกรายการ) (ใช้งบบูรณาการร่วมกับงานตลาดนัดวิชาการ) 
 
 
 

7. การวัดและประเมิน 
 

ตัวบ่งชี้สภาพความความส าเร็จ วิธีการวัด เครื่องมือ 
ตัวบ่งชี้ท่ี 1 ร้อยละ 100 มีกำรส่งเสริมกำรเรียนรู้ 
เพ่ือพัฒนำกระบวนกำรจัดกำรเรียนรู้วิทยำกำรค ำนวณของ
ผู้เรียน 
ตัวบ่งชี้ท่ี 2 ร้อยละ 100 มีกำรพัฒนำกำรจัดกำรเรียนรู้
วิทยำกำรค ำนวณยุคไทยแลนด์ 4.0 ด้วย
กระบวนกำรพัฒนำบทเรียนร่วมกัน 
ตัวบ่งชี้ท่ี 3 ร้อยละ 100 มีกำรส่งเสริมและพัฒนำครู 
ทั้งระบบสู่กำรเป็นครูมืออำชีพ 

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

1. แบบสังเกต 
2. แบบสอบถำม 
3. แบบประเมินผล 
4. แบบนิเทศ ติดตำม 
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ตัวบ่งชี้สภาพความความส าเร็จ วิธีการวัด เครื่องมือ 
ตัวช้ีวัดที ่4 ร้อยละ 100 ของผู้บริหำร ครู และบุคลำกร
ทำงกำรศึกษำ มีควำมพึงพอใจ 

 
8.  ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
  8.1 ครูผู้สอนวิทยำกำรค ำนวณระดับมัธยมศึกษำ สังกัดส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ 
เขต 26 ให้มีควำมรู้ควำมเข้ำใจในกำรออกแบบกิจกรรมกำรเรียนรู้ผ่ำนกระบวนกำรพัฒนำบทเรียน
ร่วมกัน (Lesson study) 
  8.2 ครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำมีควำมรู้ ควำมเข้ำใจในกำรออกแบบกิจกรรมกำรเรียนรู้
วิทยำกำรค ำนวณผ่ำนกระบวนกำรศึกษำชั้นเรียนร่วมกัน และสำมำรถน ำไปประยุกต์ใช้ในกิจกรรมกำร
เรียนกำรสอนอย่ำงมีประสิทธิภำพ 
 8.3 ครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำที่ได้รับรำงวัลสูงสุดจำกกำรสร้ำงสรรค์ในกำรจัดกำรเรียนรู้
วิทยำกำรค ำนวณ  
 8.4 นักเรียนมีทักษะกำรออกแบบสร้ำงสรรค์ชิ้นงำนผ่ำนกำรกระบวนกำรเรียนรู้วิทยำกำร
ค ำนวณเพื่อพัฒนำผู้สร้ำงนวัตกรรมที่มีประสิทธิภำพ 

************************** 
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โครงการ       พัฒนำสมรรถนะกำรจัดกำรเรียนรู้ครูภำษำไทย โดยใช้รูปแบบกำร 
       นิเทศแบบเสริมพลัง โรงเรียนในสังกัด สพม.26  

สนองแผนยุทธศาสตร์ที่ 3  ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำและเสริมสร้ำงศักยภำพคน 
  ประเด็นที่ 11  ด้ำนกำรพัฒนำศักยภำพคนตลอดช่วงชีวิต ที่ก ำหนดให้มีกำรพัฒนำเด็ก 
       ปฐมวัย ให้ได้รับกำรพัฒนำ สมรรถนะ และคุณลักษณะที่ดีสมวัยทุกด้ำน  
       ส ำหรับเด็กวัยเรียนให้มีควำมรู้และทักษะในศตวรรษที่ 12 ครบถ้วน รู้จัก 
       คิดวิเครำะห์ รักกำรเรียนรู้ มีส ำนึกพลเมือง  
  ประเด็นที่ 12 ด้ำนกำรพัฒนำและเสริมสร้ำงศักยภำพทรัพยำกรมนุษย์ กำรพัฒนำกำร 
       เรียนรู้ 
นโยยบาย สพฐ. ด้านที่ 3 ด้ำนคุณภำพ 
กลุ่มที่รับผิดชอบ   กลุ่มนิเทศ ติดตำม และประเมินผลกำรจัดกำรศึกษำ 
ผู้รับผิดชอบ     นำงนวพรรดิ์  นำมพุทธำ  ศึกษำนิเทศก์ สพม.26 
ระยะเวลาที่ด าเนินการ  ปีกำรศึกษำ 2564 (ปีงบประมำณ 2563 – 2564) ต่อเนื่อง 
 …………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
1.  หลักการและเหตุผล 
 ภำษำไทยเป็นเครื่องมืออย่ำงหนึ่งของชำติ ภำษำทั้งหลำยเป็นสิ่งสวยงำมอย่ำงหนึ่ง เช่น ในทำง
วรรณคดี เป็นต้น ฉะนั้นจึงจ ำเป็นต้องรักษำเอำไว้ให้ดี ประเทศไทยมีภำษำของเรำเอง จึงต้องหวงแหน
รักษำไว้เป็นอย่ำงดีประเทศใกล้เคียงของเรำหลำยประเทศ มีภำษำของตนเองแต่ว่ำเขำก็ไม่ค่อยแข็งแรง 
ทั ้งนี ้พระรำชบัญญัติกำรศึกษำแห่งชำติ พ.ศ. 2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที ่ 2) พ.ศ. 2545 
หมวด 4 มำตรำ 24 ได้บัญญัติไว้ว่ำ กำรจัดกระบวนกำรเรียนรู้ให้สถำนศึกษำและหน่วยงำนที่เกี่ยวข้อง
ด ำเนินกำร “จัดกิจกรรมให้ผู้เรียนได้เรียนรู้จำกประสบกำรณ์จริง ฝึกกำรปฏิบัติให้ท ำได้ คิดเป็น ท ำเป็น 
รักกำรอ่ำน และเกิดกำรใฝ่เรียนอย่ำงต่อเนื่อง” ดังนั้นกำรจัดกำรเรียนรู้ภำษำไทยตำมหลักสูตร
แกนกลำงกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน พุทธศักรำช 2551 จึงมุ่งฝึกฝนให้ผู้เรียนบรรลุตำมมำตรฐำนกำรเรียนรู้ที่
ก ำหนด ซึ่งมีสำระส ำคัญคือ 1) กำรอ่ำน 2) กำรเขียน 3) กำรฟัง กำรดู และกำรพูด 4) กำรใช้ภำษำไทย
ให้ถูกต้องตำมหลักภำษำ 5) กำรใช้ทักษะทำงภำษำไทยในกำรแสวงหำควำมรู้ กำรเข้ำใจระดับของ
ภำษำสำมำรถใช้ค ำพูดและเขียนได้ดี 6) วรรณคดีไทยเป็นมรดกของภำษำและวัฒนธรรมที่มีคุณค่ำ 
ดังที่ วัชรำ เล่ำเรียนดี (2551 : 8) กล่ำวว่ำ กำรนิเทศกำรสอนเป็นกระบวนกำรหนึ่งของกำรจัด
กำรศึกษำที่มุ่งปรับปรุงกระบวนกำรสอน กระบวนกำรเรียนรู้ในชั้นเรียน และส่งเสริมพัฒนำควำม
เจริญก้ำวหน้ำในวิชำชีพครูอย่ำงต่อเนื่องที่ส่งผลโดยตรงต่อผลกำรเรียนรู้ของผู้เรียนในกำรพัฒนำ
พฤติกรรมกำรจัดกำรเรียนกำรสอนต้องอำศัยวิธีกำรหลำกหลำยวิธี และวิธีกำรหนึ่งที่จะช่วยเหลือครูให้
สำมำรถปรับปรุงและพัฒนำตนเอง พัฒนำงำนกำรจัดกำรเรียนกำรสอนในวิชำชีพของตนเองได้อย่ำง
ต่อเนื่องและเกิดประสิทธิผลสูงสุดต่อผู้เรียนคือ กำรนิเทศกำรสอน ซึ่งอำจเป็นวิธีกำรนิเทศรำยบุคคล
หรือวิธีกำรนิเทศรำยกลุ่มที่สอดคล้องปัญหำและควำมต้องกำรของครูโดยใช้เทคนิควิธีกำรนิเทศที่
หลำกหลำย เน้นควำมร่วมมือกันระหว่ำงบุคลำกรในโรงเรียน ในกำรพัฒนำกำรจัดกำรเรียนกำรสอน ซ่ึง
โรงเรียนจึงต้องพยำยำมหำแนวทำงประกันคุณภำพกำรจัดกำรเรียนกำรสอน โดยใช้กระบวนกำรนิเทศ
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ภำยในโรงเรียน เพรำะเป็นระบบที่สร้ำงควำมมั่นใจว่ำ สถำนศึกษำสำมำรถจัดกำรศึกษำได้คุณภำพตำม
มำตรฐำน  
 ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต 26 ได้มีนโยบำยให้โรงเรียนในสังกัดทุกโรงจัดกำร
เรียนกำรสอนภำษำไทย โดยเน้นกำรสอนทักษะทั้งสี่ให้สัมพันธ์กันทั้งกำรฟัง พูด อ่ำน และเขียน ฝึกฝนให้
นักเรียนเรียนรู้ด้วยควำมเข้ำใจมำกกว่ำกำรท่องจ ำ เน้นกำรฝึกฝนจนเกิดควำมคิดรวบยอด สำมำรถสรุป
หลักเกณฑ์ได้ด้วยตนเอง ฝึกฝนให้ผู้เรียนค้นคว้ำหำควำมรู้และเรียนด้วยตนเองให้มำก โดยมีครูคอย
แนะน ำ ทั้งนี้เพ่ือปลูกฝังนิสัยใฝ่รู้ ใฝ่เรียน และแสวงหำควำมรู้ด้วยตนเอง จัดกิจกรรมกำรเรียนกำรสอนให้
สนุกสนำน น่ำสนใจเพ่ือให้ผู้เรียนไม่เกิดควำมเบื่อหน่ำยในกำรฝึกฝนบ่อย ๆ และซ้ ำ ๆ ทั้งยังเป็นกำร
ปลูกฝังควำมรักในกำรเรียนภำษำไทยอีกด้วย ดังนั้น กำรนิเทศเพื่อพัฒนำสมรรถนะครูในกำรเรียน
กำรสอนภำษำไทยในสถำนศึกษำ จึงเป็นหน้ำที่ส ำคัญที่ศึกษำนิเทศก์ และผู้บริหำร ควรสร้ำงควำม
ตระหนักแก่ครูทุกคนให้เห็นควำมส ำคัญของภำษำไทย แม้ครูที่สอนสำระกำรเรียนรู้ อ่ืน โดยเป็น
แบบอย่ำงที่ดีและร่วมส่งเสริมกำรใช้ภำษำไทยของนักเรียน มีกำรคัดเลือกครูดีมีประสิทธิภำพในกำร
สอนภำษำไทย  
 จำกควำมส ำคัญและสภำพปัญหำดังกล่ำว กำรส่งเสริมพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำ กลุ่มสำระกำร
เรียนรู้ภำษำไทย กำรนิเทศกำรศึกษำเป็นกระบวนกำรหนึ่งที่มีควำมส ำคัญยิ่งต่อกำรพัฒนำกำรจัด
กำรศึกษำ จำกกำรศึกษำสภำพกำรนิเทศกำรจัดกำรศึกษำของส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ 
เขต 26 เพ่ือให้กำรพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำ โดยใช้กระบวนกำรนิเทศกำรเรียนกำรสอนเป็นไปอย่ำงมี
ประสิทธิภำพจึงจ ำเป็นต้องมีกำรปรับปรุงกำรนิเทศให้เป็นกำรนิเทศกำรเรียนกำรสอนอย่ำงทั่ วถึง
ครอบคลุมขอบเขตกำรปฏิบัติงำนครบถ้วนทุกสถำนศึกษำ ตรงตำมปัญหำและควำมต้องกำรที่แท้จริง
ของแต่ละสถำนศึกษำ เพ่ือให้กำรนิเทศเป็นไปอย่ำงมีประสิทธิภำพ  เพ่ือเป็นกำรยกระดับคุณภำพ
กำรศึกษำของสถำนศึกษำ ผู้รับผิดชอบกลุ่มสำระกำรเรียนรู้ภำษำไทย จึงได้จัดท ำโครงกำร พัฒนำ
สมรรถนะกำรจัดกำรเรียนรู้ของครูภำษำไทย โดยใช้รูปแบบกำรนิเทศแบบเสริมพลัง โรงเรียน
ในสังกัด สพม.26 เพ่ือให้ครูภำษำไทยที่ได้รับกำรเสริมพลังมีควำมกระตือรือร้น มุ่งม่ันในกำรท ำงำนให้
ประสบผลส ำเร็จให้ผู้เรียนมีคุณภำพตำมหลักสูตรสถำนศึกษำก ำหนด 

วัตถุประสงค์การวิจัย 
 1. เพ่ือสร้ำงควำมเข้มแข็งในกำรพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำของโรงเรียนในสังกัดส ำนักงำนเขตพ้ืนที่
กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต 26 
 2. เพ่ือพัฒนำสมรรถนะกำรจัดกำรเรียนรู้ของครูภำษำไทย โรงเรียนในสังกัดส ำนักงำนเขตพ้ืนที่
กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต 26 ดังนี้ 
 3. เพ่ือประเมินสมรรถนะควำมสำมำรถกำรจัดกำรเรียนรู้ของครูภำษำไทย ด้ำนควำมรู้ ควำม
เข้ำใจ ด้ำนทักษะในกำรจัดกำรเรียนรู้ และด้ำนควำมพึงพอใจของครูภำษำไทยที่มีต่อกำรนิเทศแบบเสริมพลัง 
 4. เพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียนของนักเรียนระดับมัธยมศึกษำตอนต้น (ระดับชั้น
มัธยมศึกษำปีที่ 1 ถึงมัธยมศึกษำปีที่ 3) โรงเรียนในสังกัดส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ 
เขต 26 ทั้ง 35 โรงเรียน 
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3. เป้าหมายการด าเนินโครงการ 
 3.1 เป้าหมายเชิงปริมาณ     
 3.1.1 นักเรียนระดับมัธยมศึกษำตอนต้น โรงเรียนในสังกัด สพม.26 ทุกคน  
 3.1.2 ครูผู้สอนกลุ่มสำระกำรเรียนรู้ภำษำไทย ระดับมัธยมศึกษำตอนต้น โรงเรียนในสังกัด 
สพม.26 ทุกคน 
 3.1.3 โรงเรียนในสังกัดส ำนักงำนเขตพื้นที ่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต 26 จ ำนวน 35 
โรงเรียน 

 3.2 เป้าหมายเชิงคุณภาพ 
 3.2.1 ส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต 26 มีรูปแบบกำรนิเทศแบบเสริมพลัง 
เพ่ือพัฒนำสมรรถนะกำรจัดกำรเรียนรู้ของครูภำษำไทย ที่มีประสิทธิภำพ   
 3.2.2 ครูผู้สอนกลุ่มสำระกำรเรียนรู้ภำษำไทย ระดับมัธยมศึกษำตอนต้น โรงเรียนในสังกัด
ส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต 26 ได้รับกำรพัฒนำสมรรถนะกำรจัดกำรเรียนกำร
สอนด้ำนควำมรู้ ควำมเข้ำใจ ด้ำนทักษะในกำรจัดกำรเรียนรู้ภำษำไทย ได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ 
 3.2.3 ครูผู้สอนภำษำไทยมีควำมพึงพอใจของครูภำษำไทยที่มีต่อรูปแบบกำรนิเทศแบบเสริม
พลังในกำรจัดกำรเรียนสอน 
 3.2.4 นักเรียนระดับมัธยมศึกษำตอนต้น ในสังกัดส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ 
เขต 26 ได้รับกำรพัฒนำคุณภำพ และมีผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียนที่เพิ่มขึ้น ปีกำรศึกษำ 2560,2561 
และ 2562 
 3.2.5 ผู ้ปกครอง และชุมชนมีควำมพึงพอใจ มีควำมศรัทธำ ควำมเชื่อมั่นต่อกำรพัฒนำ
คุณภำพกำรศึกษำของโรงเรียน และส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต 26   
4. วิธีการด าเนินการ 
  4.1 กำรด ำเนินกำรตำมโครงกำร กำรพัฒนำรูปแบบกำรนิเทศแบบเสริมพลัง เพ่ือพัฒนำสมรรถนะกำร
จัดกำรเรียนรู้ของครูภำษำไทย ระดับมัธยมศึกษำตอนต้นโรงเรียนในสังกัดส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ
มัธยมศึกษำ เขต 26 ปีกำรศึกษำ 2564 ก ำหนดกำรด ำเนินกำรเป็น 3 ระดับ คือ 1 ระดับเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ  
2ระดับโรงเรียน 3.ระดับห้องเรียน แยกกำรด ำเนินกำรเป็น 2 ระยะ คือ  
 ระยะที่ 1 ทดลองใช้รูปแบบกำรนิเทศแบบเสริมพลัง ภำคเรียนที่ 2 ปีกำรศึกษำ 2564 
(ปีงบประมำณ 2564) จ ำนวน 9 โรงเรียน ประกอบด้วย 
 1. โรงเรียนขนำดใหญ่ ใหญ่พิเศษ ประกอบด้วย  
  1.1 โรงเรียนบรบือวิทยำคำร    อ ำเภอบรบือ 
  1.2 โรงเรียนพยัคฆภูมิวิทยำคำร  อ ำเภอพยัคฆภูมิ 
  1.3 โรงเรียนนำเชือกพิทยำสรรค์  อ ำเภอนำเชือก 
 2. โรงเรียนขนำดกลำง ประกอบด้วย 
  2.1 โรงเรียนนำดูนประชำสรรค์  อ ำเภอนำดูน 
  2.2 โรงเรียนชื่นชมพิทยำคำร    อ ำเภอชื่นมชม 
  2.3 โรงเรียนเขวำไร่ศึกษำ      อ ำเภอโกสุมพิสัย 
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 3. โรงเรียนขนำดเล็ก ประกอบด้วย 
  3.1 โรงเรียนนำโพธิ์พิทยำสรรพ์  อ ำเภอกุดรัง 
  3.2 โรงเรียนกู่ทองพิทยำคม    อ ำเภอเชียงยืน 
  3.3 โรงเรียนโพนงำนพิทยำนุกูล  อ ำเภอโกสุมพิสัย 
  ระยะที่ 2 ขยำยผลกำรจัดกำรเรียนกำรสอนกลุ่มสำระกำรเรียนรู้ภำษำไทย ระดับมัธยมศึกษำตอนต้น 
ทั้ง 35 โรงเรียน ภำคเรียนที่ 1 ปีกำรศึกษำ 2565 (ปีงบประมำณ 2564)  
 2. กำรด ำเนินกำรตำม รูปแบบกำรนิเทศแบบเสริมพลัง เพ่ือพัฒนำสมรรถนะกำรจัดกำรเรียนรู้ของครู
ภำษำไทย ระดับมัธยมศึกษำตอนต้น แยกกำรด ำเนินกำรเป็น 3 ระดับคือ 
 2.1 ระดับส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ ด ำเนินตำมรูปแบบกำรนิเทศแบบเสริมพลัง เป็น 6 ขั้น ดังนี้ 
      ขั้นที่ 1 ร่วมวำงแผน (planning) 
      ขั้นที่ 2 ร่วมท ำและพัฒนำ (development and activities) 
     ขั้นที่ 3 ร่วมปฏิบัติ (do) 
     ขั้นที่ 4 ร่วมนิเทศติดตำม (supervision) 
     ขัน้ที่ 5 ร่วมประเมินและสรุปผล (reflections and conclusions) 
     ขั้นที่ 6 ร่วมชื่นชมและเผยแพร่ (appreciation and dissemination) 
 2.2 ระดับโรงเรียน ด ำเนินตำมรูปแบบกำรนิเทศแบบเสริมพลัง เป็น 5 ขั้น  
    ขั้นที่ 1 ร่วมวำงแผน (planning) 
     ขั้นที่ 2 ร่วมท ำและพัฒนำ (development and activities) 
     ขั้นที่ 3 ร่วมปฏิบัติ (do) 
     ขั้นที่ 4 ร่วมนิเทศติดตำม (supervision) 
     ขั้นที่ 5 ร่วมประเมินและสรุปผล (reflections and conclusions) 
  2.3 ระดับห้องเรียน ด ำเนินตำมรูปแบบกำรนิเทศแบบเสริมพลัง เป็น 5 ขั้น  
     เป็นกำรน ำขั้นที่ 4 ร่วมนิเทศติดตำม (supervision) มำด ำเนินกำร เพ่ือให้สอดคล้องกับสภำพ
บริบทของกำรจัดกำรเรียนกำรสอนของครู เป็น 7 ขั้นตอนย่อย เดือนละ 1 ครั้ง รวม 4 ครั้ง ดังนี้ 
     2.3.1 กำรวำงแผน (Planning) 
   2.3.2 กำรให้ควำมรู้ก่อนด ำเนินกำรนิเทศ (Informing)   
   2.3.3 กำรด ำเนินกำรนิเทศ (Doing)   
    2.3.4 กำรสร้ำงเสริมขวัญก ำลังใจแก่ผู้ปฏิบัติงำนนิเทศ (Reinforcing) 
    2.3.5 กำรประเมินผลกำรนิเทศ (Evaluating) 
    2.3.6 กำรสะท้อนผล (Reflection) 
    2.3.7 ปรับปรับแก้ไข (improve)   
 4.2 กิจกรรมด าเนินการ 
       กิจกรรมที่ 1  ศึกษำหำข้อมูลเพื่อวำงแผนกำรด ำเนินกำรพัฒนำรูปแบบและควำมต้องกำรของ
ผู้รับกำรนิเทศ มีข้ันตอน 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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   2. ส ำรวจควำมต้องกำรในกำรส่งเสริมสนับสนุนกำรนิเทศกำรศึกษำของโรงเรียนในสังกัดท้ัง 
35 โรงเรียน 
   3. ศึกษำวิเครำะห์ผลกำรนิเทศ ติดตำม และประเมินผลกำรจัดกำรศึกษำของโรงเรียน ปี
กำรศึกษำ 2562 

   4. วิเครำะห์ สรุปผล วำงกรอบกำรด ำเนินกำรพัฒนำรูปแบบกำรนิเทศกำรศึกษำตำมเป้ำหมำย 
ที่ก ำหนด 
   5. จัดท ำคู่มือ กำรนิเทศแบบเสริมพลัง ส ำหรับโรงเรียน และครูผู้สอนภำษำไทย โรงเรียนใน
สังกัด สพม. 26  
   กิจกรรมที่ 2 วำงแผนกำรพัฒนำรูปแบบกำรนิเทศแบบเสริมพลัง ด ำเนินกำรตำมขั้นตอน ดังนี้ 
   1. ประชุมเชิงปฏิบัติกำรครูผู้สอนกลุ่มสำระกำรเรียนรู้ภำษำไทย ทั้ง 9 โรงเรียน รวม 100 คน 
เพ่ือวำงแผนร่วมกันในกำรนิเทศแบบเสริมพลัง ระดับโรงเรียน และระดับห้องเรียน จ ำนวน 1 วัน ณ ห้อง
ประชุมพระเทพสิทธำจำรย์ สพม.26 
   2. ครูผู้สอนน ำกระบวนกำรที่ได้รับกำรพัฒนำสู่ห้องเรียน 
   3. นิเทศ ติดตำม และให้ควำมช่วยเหลือครูผู้สอนในกำรจัดกำรเรียนกำรสอนภำษำไทย ระดับ
มัธยมศึกษำตอนต้น ตำมแผนที่ได้ก ำหนดร่วมกัน 
   4. ประชุมเชิงปฏิบัติกำรสะท้อนคิดกำรด ำเนินกำรตำมแผนที่ก ำหนด   
  กิจกรรมที่ 3  พัฒนำนวัตกรรม และเพ่ิมศักยภำพครูผู้สอน เพ่ือส่งเสริม สนับสนุนในกำรจัดกำร
เรียนกำรสอนให้ครู ดังนี้ 
  กิจกรรมที่ 4 กำรนิเทศ ติดตำม และประเมินผลกำรจัดกำร แยกเป็น 3 ระดับประกอบด้วย  
  1. ระบบเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ โดยกำรประชุงเชิงปฏิบัติกำร เพ่ือสะท้อนผลกำรด ำเนินกำรพัฒนำ
ตำมรูปแบบกำรนิเทศแบบเสริมพลัง ภำคเรียนละ1 ครั้ง ปีกำรศึกษำละ 2 ครั้ง ผู้เข้ำร่วม คือ เจ้ำของ
โครงกำร ผู้บริหำรระดับเขต ผู้บริหำรระดับโรงเรียน และศึกษำนิเทศก์ 
  2. ระดับโรงเรียน ประชุมเชิงปฏิบัติกำร เพ่ือสะท้อนผลกำรด ำเนินกำรตำมรูปแบบกำรนิเทศแบบ
เสริมพลัง ระยะกำรทอลอง จ ำนวน 9 โรงเรียน เดือนละ 1 ครั้ง ประกอบด้วย เจ้ำของโครงกำร ผู้บริหำร
โรงเรียน รองผู้บริหำรโรงเรียน ครูผู้สอนภำษำไทย และผู้นิเทศระดับโรงเรียนเข้ำเยี่ยมนิเทศ ติดตำม และกำร
ช่วยเหลือครูในกำรจัดกำรเรียนกำรสอนตำมปฏิบัติที่โรงเรียนได้ก ำหนดร่วมกับครูผู้สอน พร้อมสะท้อนผล
เมื่อกำรจัดกำรเรียนกำรสอนจบในแต่ละชั่วโมง ระยะขยำยผลจัดให้มีกำรแลกเปลี่ยนเรียนรู้ หรือสะท้อนผล
ตำมควำมเหมำะสมและจ ำเป็นตำมแผนที่ก ำหนดร่วมกัน 
  3. ระดับห้องเรียน ผู้นิเทศเข้ำเยี่ยมห้องเรียนเต็มชั่วโมงกำรจัดกำรเรียนกำรสอนภำษำไทยระดับ
มัธยมศึกษำตอนต้น (ตำมตำรำงกำรจัดกำรเรียนกำรสอนของโรงเรียน) และมีกำรแลกเปลี่ยนเรียนรู้หรือ
สะท้อนผลเมื่อสิ้นชั่วโมงกำรสอนเพ่ือให้กำรจัดกำรเรียนกำรมีประสิทธิภำพยิ่ง ๆ  ขึ้นไป ระยะขยำยผลจัดให้
มีกำรแลกเปลี่ยนเรียนรู้ หรือสะท้อนผลตำมควำมเหมำะสมและจ ำเป็นตำมแผนที่ก ำหนดร่วมกัน 
  กิจกรรมที่ 5 สรุป รำยงำนผล 
   1. พัฒนำเครื่องในกำรจัดเก็บข้อมูลตำมวัตถุประสงค์ และเป้ำหมำยตำมโครงกำร 
   2. จัดเก็บข้อมูลกำรด ำเนินกำรตำมตำมวัตถุประสงค์ และเป้ำหมำยตำมโครงกำร 
   3. สังเครำะห์ วิเครำะห์ สรุปรำยงำนผลกำรด ำเนินกำร ทุกปีกำรศึกษำ 
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5. การวิเคราะห์ความเสี่ยงของโครงการ 
     ปัจจัยความเสี่ยง 
  1. กำรจัดกิจกรรมไม่เป็นไปตำมระยะเวลำที่ก ำหนดเนื่องจำกงบประมำณล่ำช้ำ 
 2. บำงโรงเรียนมีครูไม่ครบตำมระดับชั้น กลุ่มสำระกำรเรียนรู้ 
         3. ผู้ปฏิบัติงำนมีภำรกิจทับซ้อนท ำให้ไม่สำมำรถด ำเนินโครงกำร/กิจกรรมไม่เป็นไปตำมปฏิทิน 
 แนวทางการบริหารความเสี่ยง 
 1. ยืดหยุ่นกำรก ำหนดกำรจัดกิจกรรมตำมงบประมำณตำมควำมเหมำะสม  
 2. กรณี ครูผู้สอนไม่ครบชั้นหรือไม่มีครูผู้สอนกลุ่มสำระกำรเรียนรู้ภำษำไทย เพิ่มศักยภำพ
ด้ำนควำมรู้ ควำมเข้ำใจในกำรจัดกำรเรียนกำรสอน และมีควำมยืดหยุ่นในกำรจัดกำรเรียนกำร
สอนให้ใช้ใบกิจกรรมในกำรช่วยสอนตำมเนื้อหำหรือกำรแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระดับห้องเรียนให้มำก
ขึ้น 
        3. จัดท ำตำรำงกำรปฏิบัติงำนให้มีควำมชัดเจนตลอดปีระยะตำมโครงกำรก ำหนด และ
ด ำเนินกำรยืดหยุ่นตำมภำรกิจ 
6. ระยะเวลาและสถานที่ด าเนินการ 
   กำรพัฒนำรูปแบบกำรนิเทศแบบเสริมพลัง เพ่ือพัฒนำสมรรถนะกำรจัดกำรเรียนรู้ของครูภำษำไทย 
ระดับมัธยมศึกษำตอนต้น ปีกำรศึกษำ 2563 - 2565  
7.  งบประมาณ 
 งบประมำณ จ ำนวน 20,000 บำท และขออนุมัติถั่วจ่ำยได้ทุกรำยกำรตำมควำมจ ำเป็นและเหมำะสม   

 ล าดับ
ที ่ กิจกรรม วัน เดือน ปี / 

สถานที ่ จ านวนเงิน 
1 กิจกรรมที่ 1  ศึกษำหำข้อมูลเพื่อวำงแผนกำร

ด ำเนินกำรพัฒนำรูปแบบและควำมต้องกำรของผู้รับ
กำรนิเทศ มีขั้นตอน 

มกรำคม 2564 ไม่ใช้งบประมำณ 

2 กิจกรรมที่ 2  ส ำรวจควำมต้อง และควำมสมัครใจใน
กำรพัฒนำสมรรถนะกำรจดักำรเรยีนรู้ภำษำไทย 
โรงเรียนในสังกัด ตำมเป้ำหมำย จ ำนวน 9 โรงเรียน
สร้ำงควำมเข้ำใจ และข้อตกลงร่วมกัน  

 
 

ตุลำคม 2563 

 
ไม่ใช้งบประมำณ 

3 กิจกรรมที่ 3 พัฒนำนวัตกรรม และเพิ่มศักยภำพ
ครูผูส้อน เพื่อส่งเสริม สนับสนุนในกำรจัดกำรเรยีนกำร
สอนให้คร ู

มกรำคม 2564 ไม่ได้ใช้
งบประมำณ 

4  กิจกรรมที่ 4 นิเทศ ติดตำม และให้ควำมช่วยเหลือครู
โดยกำรเข้ำเยีย่มชั้นเรยีนเตม็เวลำ เดือนละ 1 ครั้ง ต่อ
ครูผูส้อน 1 คน รวมทั้งสิ้น 9 โรงเรียน จ ำนวน 31 คน
ช่วง  

เดือน ธันวำคม 
2563 - มีนำคม 

2564 

 
ใช้งบนิเทศ 

ติดตำม 
 

5 กิจกรรมที่ 5 เปิดช้ันเรียน (Open Class) ครูผู้เรียน
ภำษำไทยระดับมัธยมศึกษำตอนตน้ ทั้ง 9 โรงเรียน
ถ่ำยท ำวีดีโอ (ส ำหรับครูที่มีนวัตกรรมกำรสอนที่เป็น
เลิศ) เพื่อเป็นสื่อกำรจดักำรเรียนรูส้ ำหรับครูภำษำไทย
ภำษำไทยระดับมัธยมศึกษำตอนตน้โรงเรียนในสังกัด 

 
 

มีนำคม 2564 

 
 

20,000 บำท 
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ต่อ 
ล าดับที่ กิจกรรม วัน เดือน ปี / 

สถานที ่
จ านวนเงิน 

 หมำยเหตุ กำรเยี่ยมห้องเรียนครั้งท่ี 4 ก่อนกำรสอบ
ปลำยภำคและกำรปดิภำคเรียน 
- ค่ำใช้จ่ำยในกำรถ่ำนท ำวีดีโอ 9 โรงเรียนถั่วจ่ำย 

  

6 กิจกรรมที่ 6 
- จัดเก็บข้อมูลกำรด ำเนินกำรตำมตำม
วัตถุประสงค์ และเป้ำหมำยตำมโครงกำร  
- สังเครำะห์ วิเครำะห์ สรุปรำยงำนผลกำร
ด ำเนินกำร ทุกปีกำรศึกษำ 

เมษำยน  

รวมทั้งสิ้น 20,000.00 
 
 8. การวิเคราะห์ความเสี่ยงของโครงการ 
      ปัจจัยความเสี่ยง 
   1. กำรจัดกิจกรรมไม่เป็นไปตำมระยะเวลำที่ก ำหนดเนื่องจำกงบประมำณล่ำช้ำ 
  2. บำงโรงเรียนมีครูไม่ครบตำมระดับชั้น กลุ่มสำระกำรเรียนรู้ 
         3. ผู้ปฏิบัติงำนมีภำรกิจทับซ้อนท ำให้ไม่สำมำรถด ำเนินโครงกำร/กิจกรรมไม่เป็นไปตำมปฏิทิน 
 แนวทางการบริหารความเสี่ยง 
  1. ยืดหยุ่นกำรก ำหนดกำรจัดกิจกรรมตำมงบประมำณตำมควำมเหมำะสม 
  2. กรณี ครูผู้สอนไม่ครบชั้นหรือไม่มีครูผู้สอนกลุ่มสำระกำรเรียนรู้ภำษำไทย เพ่ิมศักยภำพด้ำน
ควำมรู้ ควำมเข้ำใจในกำรจัดกำรเรียนกำรสอน และมีควำมยืดหยุ่นในกำรจัดกำรเรียนกำรสอนให้ใช้ใบ
กิจกรรมในกำรช่วยสอนตำมเนื้อหำหรือกำรแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระดับห้องเรียนให้มำกข้ึน 
        3. จัดท ำตำรำงกำรปฏิบัติงำนให้มีควำมชัดเจนตลอดปีระยะตำมโครงกำรก ำหนด และด ำเนินกำร
ยืดหยุ่นตำมภำรกิจ 
 9. ตัวช้ีวัดและค่าเป้าหมาย 
  9.1 ครูผู้สอนกลุ่มสำระกำรเรียนรู้ภำษำไทย ระดับมัธยมศึกษำตอนต้น โรงเรียนในสังกัด
ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต 26 ได้รับกำรพัฒนำสมรรถนะกำรจัดกำรเรียนกำรสอน
ด้ำนควำมรู้ ควำมเข้ำใจ ด้ำนทักษะในกำรจัดกำรเรียนรู้ภำษำไทย ได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ 
  9.2 นักเรียนระดับมัธยมศึกษำตอนต้น ในสังกัดส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต 26 
ได้รับกำรพัฒนำคุณภำพ และมีผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียนที่เพ่ิมข้ึน ปีกำรศึกษำ 2560,2561 และ 2562 
  9.3 ผู้ปกครอง และชุมชนมีควำมพึงพอใจ มีควำมศรัทธำ ควำมเชื่อม่ันต่อกำรพัฒนำคุณภำพ
กำรศึกษำของโรงเรียน และส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต 26 
  9.4 โรงเรียนได้รับควำมเชื่อม่ัน ควำมศรัทธำ ในกำรจัดกำรศึกษำเพ่ือคุณภำพของผู้เรียน 
  9.5 โรงเรียนมีระบบกำรนิเทศ ติดตำมภำยในที่เป็นระบบ ครูได้รับควำมช่วยเหลือในกำรจัดกำร
เรียนกำรสอน 
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  9.6 ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำมีระบบกำรนิเทศ ติดตำม และให้ควำมช่วยเหลือครูผู้สอนที่
ชัดเจนและมีประสิทธิภำพ 
 

 
10. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
  10.1 ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต 26 มีรูปแบบกำรนิเทศแบบเสริมพลัง เพ่ือ
พัฒนำสมรรถนะกำรจัดกำรเรียนรู้ของครูภำษำไทย ที่มีประสิทธิภำพ 
 10.2 ครูผู้สอนภำษำไทยมีรูปแบบกำรจัดกำรเรียนกำรสอนที่หลำกหลำยรูปแบบและมีประสิทธิภำพ
และมีกำรวัดและประเมินผลนักเรียนที่สอดคล้องกับสภำพจริง 
 10.3 ครูผู้สอนภำษำไทยได้รับกำรพัฒนำตนเองในกำรจัดกำรเรียนกำรสอนและนวัตกรรมกำรจัดกำร
เรียนกำรสอนที่สอดคล้องกับสภำพปัญหำควำมต้องกำรของผู้เรียน 
 10.4 ครูผู้สอนภำษำไทยมีคุณภำพตำมสมรรถนะกำรจัดกำรเรียนกำรสอนตำมวิชำชีพครูอย่ำงมี
ประสิทธิภำพ 
 10.5 นักเรียนได้รับกำรพัฒนำคุณลักษณะที่พึงประสงค์ตำมหลักสูตรสถำนศึกษำก ำหนด 
 10.6 นักเรียนได้รับกำรพัฒนำสมรรถนะตำมหลักสูตรสถำนศึกษำก ำหนด 
 10.7 นักเรียนได้รับกำรส่งเสริมพัฒนำทักษะกระบวนกำรคิดวิเครำะห์และเขียนสื่อควำมได้อย่ำงมี
ประสิทธิภำพ ตำมแนวทำงประเมินผลนักเรียนร่วมกับนำนำชำติ (PISA) 

ตัวช้ีวัด ค่าเป้าหมาย 
1. รูปแบบกำรนิเทศแบบเสริมพลัง เพ่ือพัฒนำสมรรถนะกำรจัดกำรเรียนรู้ของครู
ภำษำไทย ที่มีประสิทธิภำพ   

ร้อยละ 95 

2. ครูผู้สอนภำษำไทยมีรูปแบบกำรจัดกำรเรียนกำรสอนที่หลำกหลำยรูปแบบและ 
มีประสิทธิภำพ 

ร้อยละ 95 

3. ครูผู้สอนภำษำไทยมีกำรวัดและประเมินผลนักเรียนที่สอดคล้องกับสภำพจริง ร้อยละ 95 
4. ครูได้รับกำรพัฒนำตนเองในกำรจัดกำรเรียนกำรสอนและนวัตกรรมกำรจัดกำร
เรียนกำรสอนที่สอดคล้องกับสภำพปัญหำควำมต้องกำรของผู้เรียน 

ร้อยละ 95 

5. ครูมีคุณภำพตำมสมรรถนะกำรจัดกำรเรียนกำรสอนตำมวิชำชีพครูอย่ำงมี
ประสิทธิภำพ 

ร้อยละ 95 

6. นักเรียนมีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ตำมหลักสูตรสถำนศึกษำก ำหนด ร้อยละ 100 
7. นักเรียนมีสมรรถนะตำมหลักสูตรสถำนศึกษำก ำหนด ร้อยละ 100 
8. นักเรียนได้รับกำรส่งเสริมพัฒนำทักษะกระบวนกำรคิดวิเครำะห์และเขียนสื่อ
ควำมได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ ตำมแนวทำงประเมินผลนักเรียนร่วมกับนำนำชำติ 
(PISA) 

ร้อยละ 95 

9. นักเรียนมีผลกำรเรียนที่เพ่ิมข้ึน ร้อยละ 95 
10. ครูมีควำมพึงพอใจต่อรูปแบบกำรนิเทศแบบเสริมพลัง ร้อยละ 100 
11. ผู้ปกครอง ชุมชน และผู้เกี่ยวข้องในกำรพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำมีควำมพึง
พอใจต่อรูปแบบกำรนิเทศแบบเสริมพลัง 

ร้อยละ 100 
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 10.8 นักเรียนมีผลกำรเรียนที่เพิ่มขึ้นตำมเป้ำหมำยท่ีโรงเรียนก ำหนด 
 10.9 ครูผู้สอนภำษำไทยมีควำมพึงพอใจต่อรูปแบบกำรนิเทศแบบเสริมพลัง 
 10.10 ผู้ปกครอง ชุมชน และผู้เกี่ยวข้องในกำรพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำมีควำมพึงพอใจ   รูปแบบ
การนิเทศแบบเสริมพลัง  

************************** 
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โครงการ    ส่งเสริมควำมเข้มแข็งและพัฒนำคุณภำพระบบกำรประกันคุณภำพภำยใน 
     สถำนศึกษำเพ่ือเตรียมควำมพร้อมรับกำรประเมินคุณภำพภำยนอก  
     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 
ระยะเวลาที่ด าเนินการ  1 ตุลำคม 2563 – 30 กันยำยน 2564 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
1.  หลักการและเหตุผล 
  กำรพัฒนำประเทศให้เจริญก้ำวหน้ำ สำมำรถเข้ำสู่กำรแข่งขันในเวทีโลก จ ำเป็น ต้องมี
กระบวนกำรจัดกำรศึกษำของประเทศให้มีมำตรฐำนทั้งในระดับประเทศ และสำมำรถเทียบเคียง 
สมรรถนะได้กับมำตรฐำนนำนำชำติ กำรประกันคุณภำพจึงเป็นกระบวนกำรที่ส ำคัญยิ่ง เป็นกิจกรรม
หนึ่งที่สถำนศึกษำต้องด ำเนินกำรควบคู่ไปกับกำรบริหำรสถำนศึกษำ เพรำะกำรประกันคุณภำพ 
(Quality Assurance) เป็นกำรด ำเนินกำรของสถำนศึกษำ เพ่ือให้หลักประกันกับภำคประชำสังคมว่ำ
ผลผลิตที่เกิดขึ้น คือ คุณภำพของผู้เรียนจะมีคุณภำพเป็นไปตำมเป้ำหมำยของหลักสูตรมำตรฐำน
กำรศึกษำของชำติ และสอดคล้องกับเจตนำรมณ์ของพระรำชบัญญัติกำรศึกษำแห่งชำติ 
   พระรำชบัญญัติกำรศึกษำแห่งชำติ พ.ศ.2542 แก้ไขเพ่ิมเติม(ฉบับที่ 2) พ.ศ.2545 ได้ก ำหนด
จุดมุ่งหมำยและหลักกำรของกำรจัดกำรศึกษำที่มุ่งเน้นคุณภำพและมำตรฐำน โดยก ำหนดรำยละเอียดไว้
ในหมวด 6 มำตรฐำนและกำรประกันคุณภำพกำรศึกษำ ซึ่งประกอบด้วย 1.ระบบกำรประกันคุณภำพ
ภำยใน 2.ระบบกำรประกันคุณภำพกำรศึกษำภำยนอก  มำตรำ 9 (3) ได้ก ำหนดกำรจัดระบบโครงสร้ำง 
และกระบวนกำรจัดกำรศึกษำ ให้ยึดหลักที่ส ำคัญข้อหนึ่ง คือ มีกำรก ำหนดมำตรฐำนกำรศึกษำ และ
จัดระบบประกันคุณภำพกำรศึกษำทุกระดับและประเภทกำรศึกษำ โดยมำตรำ 31 ให้กระทรวงมีอ ำนำจ
หน้ำที่ก ำกับดูและกำรศึกษำทุกระดับชั้นและทุกประเภท ก ำหนดนโยบำย แผนและมำตรฐำนกำรศึกษำ
และมำตรำ 48 ให้หน่วยงำนต้นสังกัดและสถำนศึกษำจัดให้มีระบบประกันคุณภำพภำยในสถำนศึกษำ
และให้ถือว่ำกำรประกันคุณภำพภำยในเป็นส่วนหนึ่งของกำรบริหำรกำรศึกษำที่ต้องด ำเนินกำรอย่ำง
ต่อเนื่อง โดยมีกำรจัดท ำรำยงำนประจ ำปีเสนอต่อหน่วยงำนต้นสังกัด หน่วยงำนที่ที่เกี่ยวข้อง และ
เปิดเผยต่อสำธำรณชน เพ่ือน ำไปสู่กำรพัฒนำคุณภำพมำตรฐำนกำรศึกษำ และเพ่ือรองรับกำรประกัน
คุณภำพภำยนอกกำรประกันคุณภำพกำรศึกษำเป็นกลไกส ำคัญประกำรหนึ่งที่สำมำรถขับเคลื่อนกำร
พัฒนำคุณภำพกำรศึกษำให้ด ำเนินไปอย่ำงต่อเนื่องปฏิบัติงำนได้อย่ำงเป็นระบบ มีคุณภำพตำม
มำตรฐำนนักเรียนที่จบกำรศึกษำจำกสถำนศึกษำทุกแห่งมีควำมรู้ ควำมสำมำรถ มีทักษะ และมี
คุณลักษณะที่พึงประสงค์ตำมที่หลักสูตรสถำนศึกษำก ำหนด ซึ่งสอดคล้องกับหลักกำรปฏิรูปกำรศึกษำ  
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ในทศวรรษที่สองตำมเจตนำรมณ์ของพระรำชบัญญัติกำรศึกษำแห่งชำติโดยเฉพำะในหมวดที่ว่ำด้วยกำร
ประกันคุณภำพกำรศึกษำได้ก ำหนดกรอบแนวทำงกำรปรับปรุงกำรศึกษำไว้ 4 ประกำร คือ กำรพัฒนำ
คุณภำพคนไทยยุคใหม่ กำรพัฒนำคุณภำพครูยุคใหม่ กำรพัฒนำคุณภำพสถำนศึกษำและแหล่งเรียนรู้
ยุคใหม่ และกำรพัฒนำคุณภำพกำรบริหำรจัดกำรใหม่ และกระทรวงศึกษำได้มีกำรประกำศใช้มำตรฐำน
กำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำนเพ่ือกำรประกันคุณภำพภำยในของสถำนศึกษำ ระดับกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน พ.ศ. 
2561 มีจ ำนวน 3 มำตรฐำน ได้แก่ มำตรฐำนที่ 1 คุณภำพของผู้เรียน 1.1 ผลสัมฤทธิ์ทำงวิชำกำรของ
ผู้เรียน 1.2 คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน มำตรฐำนที่ 2 กระบวนกำรบริหำรและกำรจัดกำร 
มำตรฐำนที่ 3 กระบวนกำรจัดกำรเรียนกำรสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส ำคัญกำรประกันคุณภำพกำรศึกษำ 
พ.ศ. 2561 เมื่อวันที่ 20 กุมภำพันธ์ 2561 ข้อ 3 ให้สถำนศึกษำแต่ละแห่งจัดให้มีระบบกำรประกัน
คุณภำพกำรศึกษำภำยในสถำนศึกษำ โดยก ำหนดมำตรฐำนกำรศึกษำของสถำนศึกษำพร้อมจัดท ำ
แผนพัฒนำกำรจัดกำรศึกษำที่มุ่งพัฒนำตำมมำตรฐำนของสถำนศึกษำ มีกำรประเมินผลและตรวจสอบ
คุณภำพกำรศึกษำ และจัดส่งรำยงำนผลกำรประเมินตนเองให้แก่หน่วยงำนต้นสังกัดที่ก ำกับดูแล
สถำนศึกษำเป็นประจ ำทุกปี   
  ด้วยเหตุผลดังกล่ำว ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำมีบทบำทหน้ำที่ส ำคัญในกำร
ส่งเสริมพัฒนำกำรศึกษำให้มีคุณภำพ สถำนศึกษำทุกแห่งมีระบบกำรประกันคุณภำพในที่เข้มแข็ง จึงได้
จัดท ำโครงกำร ส่งเสริมควำมเข้มแข็งและพัฒนำคุณภำพระบบกำรประกันคุณภำพภำยในสถำนศึกษำ
เพ่ือเตรียมควำมพร้อมรับกำรประเมินคุณภำพภำยนอกต่อไป  
2. วัตถุประสงค์  
 2.1  เพื่อส่งเสริมควำมเข้มแข็งของระบบกำรประกันคุณภำพภำยในของสถำนศึกษำ 
 2.2  เพื่อยกระดับคุณภำพกำรศึกษำของสถำนศึกษำ 
  2.3  เพื่อตรวจสอบ ติดตำม และเตรียมควำมพร้อมในกำรรับกำรประเมินภำยนอกรอบจำก สมศ.  
3. เป้าหมายการด าเนินโครงการ  
  3.1 เป้ำหมำยเชิงปริมำณ 
  3.1.1 สถำนศึกษำในสังกัด สพม.26 ทั้ง 35 โรงเรียน 
  3.1.2 ศึกษำนิเทศก์ สพม.26 จ ำนวน 15 คน 
 3.2 เป้าหมายเชิงคุณภาพ 
   3.2.1 ผู้เรียนได้รับกำรพัฒนำศักยภำพตำมหลักสูตร และมีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ 
   3.2.2 บุคลำกรในสถำนศึกษำและผู้รับผิดชอบงำนประกันคุณภำพภำยในมีควำมรู้ ควำม
เข้ำใจในบทบำทงำนที่รับผิดชอบ 
   3.2.1 สถำนศึกษำมีระบบกำรประกันคุณภำพภำยในที่เข้มแข็ง  
   3.2.3 สถำนศึกษำมีระบบสำรสนเทศท่ีเป็นระบบง่ำยต่อกำรน ำมำประกอบกำรพัฒนำคุณภำพ 
   3.2.4 สถำนศึกษำมีควำมรู้ควำมเข้ำใจในกำรเตรียมพร้อมรับกำรประเมินภำยนอกอย่ำงมี
ประสิทธิภำพ และมีผลกำรประเมินในระดับดีขึ้น  
   3.2.5 ผู้รับบริกำรมีควำมพึงพอใจต่อกำรพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำของสถำนศึกษำ 
   2.2.6 ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำมีข้อมูลสำรสนเทศ มีระบบกำรก ำกับ ติดตำม และ
ประเมินผลอย่ำงเป็นระบบในกำรขับเคลื่อนคุณภำพ  
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4. วิธีการด าเนินงาน (PDCA) 
 กิจกรรมที่ 1 ส่งเสริมควำมเข้มแข็งของระบบกำรประกันคุณภำพภำยในของสถำนศึกษำ ดังนี้    
 1.1 วิเครำะห์ และก ำหนดเป้ำหมำย วำงแผนกำรด ำเนินงำน 
  1.2 แต่งตั้งคณะกรรมกำรด ำเนินงำน /แจ้งสถำนศึกษำและผู้เกี่ยวข้อง 
   1.3 ศึกษำ วิเครำะห์ สังเครำะห์ รูปแบบกำรเขียนรำยงำนผลกำรประเมินตนเองของสถำนศึกษำ 
(SAR) เพ่ือเป็นแนวทำงที่ถูกต้องชัดเจน แก่สถำนศึกษำ   
  1.4 สร้ำงควำมตระหนักรู้ให้กับผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทั้งผู้ปฏิบัติงำนในระดับเขตพ้ืนที่กำรศึกษำและ
ผู้ปฏิบัติงำนในระดับสถำนศึกษำ โดยกำรประชุมเชิงปฏิบัติกำรผู้รับผิดชอบงำนประกันคุณภำพกำรศึกษำ 
พัฒนำระบบกำรประกันคุณภำพภำยในสถำนศึกษำเพ่ือเตรียมควำมพร้อมรับกำรประเมินภำยนอก  
   1.5 ศึกษำดูงำนแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระบบงำนประกันคุณภำพกำรศึกษำ ณ โรงเรียนที่มีผลกำร
ด ำเนินงำนดีเด่น มีพัฒนำกำรที่ต่อเนื่อง มีแบบอย่ำงที่ดีหรือมีนวัตกรรมเผยแพร่ และมีผลกำรประเมินจำก 
สมศ.ในระดับดีเยี่ยม  
   1.6 สรุป รำยงำนผล  
กิจกรรมที่ 2  ก ากับ นิเทศ ติดตาม ตรวจสอบและประเมินผล ดังนี้ 
  2.1 ประชุมชี้แจง วำงแผน ก ำหนดเป้ำหมำย 
  2.2 ก ำกับ นิเทศ ติดตำม ตรวจสอบและประเมินผล 
  2.3 สรุปผล – รำยงำนผลกำรด ำเนินโครงกำร  
5. ระยะเวลาและสถานที่ด าเนินการ 
  ระหว่ำงช่วงเดือน    ตุลำคม 2563 – กันยำยน 2564   
6. งบประมาณ 
  งบประมำณ  จ ำนวน  35,000 บำท  โดยขออนุมัติถ่ัวจ่ำยได้ตำมควำมเหมำะสมและจ ำเป็นใน
กำรด ำเนินโครงกำร  
 ที ่ กิจกรรม งบประมาณ 

1 กิจกรรมที่ 1 ส่งเสริมควำมเข้มแข็งของระบบกำรประกันคุณภำพ
กำรศึกษำท้ังภำยในและภำยนอก  

 

 

เป้ำหมำย จ ำนวน 35 โรงเรียน   
    1.1 วิเครำะห์ และก ำหนดเป้ำหมำย วำงแผนกำรด ำเนินงำน  
 1.2 แต่งตั้งคณะกรรมกำรด ำเนินงำน /แจ้งสถำนศึกษำและผู้เกี่ยวข้อง 
 1.3 ศึกษำ วิเครำะห์ สังเครำะห์ รูปแบบกำรเขียน SAR 
 1.4 ประชุมเชิงปฏบิัติกำรผู้รับผดิชอบงำนประกันคุณภำพกำรศึกษำ  
    1.5 ศึกษำดูงำน ณ โรงเรียนต้นแบบที่มีผลกำรด ำเนนิงำนดีเด่น  
  1.6 สรุป รำยงำนผล  

2 กิจกรรมที่ 2  ก ำกับ นิเทศ ติดตำม ตรวจสอบและประเมนิผล 

 
    2.1 ประชุมชี้แจง วำงแผน  
 2.2 ก ำกับ นิเทศติดตำม ตรวจสอบและประเมินผล 
    2.3 สรุปผล – รำยงำนผลกำรด ำเนินโครงกำร 

รวมทั้งสิ้น  35,000 
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7. การวิเคราะห์ความเสี่ยงของโครงการ  
 7.1 ปัจจัยควำมเสี่ยง  
  7.1.1 กำรบริหำรจัดกำรอย่ำงเป็นระบบ และกำรมีส่วนร่วม   
  7.1.2 งบประมำณได้รับกำรจัดสรรและกำรอนุมัติไม่เป็นไปตำมเป้ำหมำยและก ำหนดเวลำ  
  7.1.3 กำรบริหำรระบบสำรสนเทศสู่กำรพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำ 
  7.1.4 ครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำอ่ืนยังไม่เข้ำใจขำดควำมตระหนักรู้ ยังถือว่ำงำนประกัน
คุณภำพกำรศึกษำเป็นภำระเพ่ิมเติมจำกกำรปฏิบัติงำนตำมปกติ  
  7.1.5 กำรพัฒนำส่งเสริมระบบกำรประกันคุณภำพภำยในให้เป็นส่วนหนึ่งในกำรบริหำรจัดกำรที่
เป็นระบบและกำรท ำงำนของบุคลำกรทุกคน 
  7.1.6 กำรสร้ำงทีมงำนให้ตระหนัก มีควำมรู้ ควำมเข้ำใจ ในกรอบภำระงำนที่แท้จริง 
 7.2 แนวทำงกำรบริหำรควำมเสี่ยง  
  7.1.1 วำงแผน ควบคุม กำรบริหำรจัดกำรอย่ำงเป็นระบบ และกำรมีส่วนร่วม   
  7.1.2 ยืดหยุ่นก ำหนดกำรจัดกิจกรรมให้มีควำมเหมำะสมตำมกรอบของงบประมำณและเวลำ   
  7.1.3 สร้ำงควำมตระหนักรู้และควำมเข้ำใจให้เกิดกับบุคลำกรทุกคน ลดภำระงำนที่ซ้ ำซ้อน  
ร่วมคิด ร่วมท ำ ร่วมพัฒนำและแก้ไขปัญหำกำรปฏิบัติงำนให้เกิดประสิทธิภำพอย่ำงต่อเนื่อง  
 
8. ตัวชี้วัดความส าเร็จ  

ตัวชี้วัด ค่ำเป้ำหมำย 
1. ผู้บริหำรมีระบบกำรบริหำรจัดกำรที่เข้มแข็ง  ร้อยละ 95 
2. ครูจัดกำรเรียนกำรสอนตำมมำตรฐำนและสมรรถนะ ร้อยละ 95 
3. นักเรียนได้รับกำรพัฒนำศักยภำพตำมหลักสูตร และมีคุณลักษณะที่พึง
ประสงค์ 

ร้อยละ 95 

4. สถำนศึกษำมีระบบสำรสนเทศที่น ำสู่กำรยกระดับคุณภำพกำรศึกษำ ร้อยละ 95 
5. สถำนศึกษำได้รับกำรยกระดับคุณภำพกำรศึกษำ  ร้อยละ 95 
6. สถำนศึกษำมีควำมพร้อมรับกำรประเมินภำยนอก ร้อยละ 98 

 
9. ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ 
  9.1 ผู้รับผิดชอบงำนประกันคุณภำพภำยในของสถำนศึกษำมีควำมรู้  ควำมเข้ำใจในงำนท่ี
รับผิดชอบ 
  9.2 สถำนศึกษำมีระบบสำรสนเทศท่ีเป็นระบบง่ำยต่อกำรน ำมำประกอบกำรพัฒนำคุณภำพ 
  9.3 สถำนศึกษำมีระบบกำรประกันคุณภำพภำยในที่เข้มแข็ง พร้อมรับกำรประเมินคุณภำพ
ภำยนอก 
  9.4 ผู้เรียนได้รับกำรพัฒนำศักยภำพตำมหลักสูตร และมีคุณลักษณะที่พึงประสงค์  
  9.5 ผู้รับบริกำรมีควำมพึงพอใจต่อกำรพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำของสถำนศึกษำ 

************************** 
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โครงการ   พัฒนำสมรรถนะครูวิทยำศำสตร์เพื่อเสริมสร้ำงคุณภำพผู้เรียนสู่ทักษะกำรเรียนรู้ 
     ในศตวรรษท่ี 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) (แผนระดับท่ี 1) 
  1)   ยุทธศำสตร์ชำติ  ด้ำนกำรพัฒนำและเสริมสร้ำงศักยภำพมนุษย์ 
   (1) เป้ำหมำย คนไทยเป็นคนดี คนเก่ง มีคุณภำพ พร้อมส ำหรับวิถีชีวิตในศตวรรษท่ี 21 
   (2) ประเด็นยุทธศำสตร์  4.2 กำรพัฒนำศักยภำพคนตลอดช่วงชีวิต 
 1.2  แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ (Y) (แผนระดับที่ 2) 
  1)   แผนแม่บทภำยใต้ยุทธศำสตร์ชำติ ประเด็นที่ 12 กำรพัฒนำกำรเรียนรู้ 
   (1) เป้ำหมำยระดับประเด็นของแผนแม่บทฯ (จ.2)  
    1) คนไทยมีกำรศึกษำที่มีคุณภำพตำมมำตรฐำนสำกลเพ่ิมขึ้น มีทักษะที่จ ำเป็นของโลก
ศตวรรษท่ี 21 สำมำรถในกำรแก้ปัญหำ ปรับตัว สื่อสำร และท ำงำนร่วมกับผู้อ่ืนได้อย่ำงมีประสิทธิผล
เพ่ิมข้ึน มีนิสัยใฝ่เรียนรู้อย่ำงต่อเนื่องตลอดชีวิต 
    2)   แผนย่อยของแผนแม่บทฯ (จ.3) 
    12.1 กำรปฏิรูปกระบวนกำรเรียนรู้ที่ตอบสนองต่อกำรเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ 21 
    3) เป้ำหมำยระดับประเด็นของแผนแม่บทฯ (Y1) 
    - เป้ำหมำยที่ 120101 คนไทยได้รับกำรศึกษำที่มีคุณภำพตำมมำตรฐำน                     
มีทักษะกำรเรียนรู้และทักษะที่จ ำเป็นของโลกศตวรรษที่ 21 สำมำรถเข้ำถึงกำรเรียนรู้อย่ำงต่อเนื่อง
ตลอดชีวิตดีขึ้น 
  ตัวชี้วัดของแผนแม่บทประเด็น 
   1.คะแนน PISA ด้ำนกำรอ่ำน คณิตศำสตร์และวิทยำศำสตร์ (คะแนนเฉลี่ย) 
   2.อันดับขีดควำมสำมำรถในกำรแข่งขันของประเทศด้ำนกำรศึกษำ 
 1.3 แผนการปฏิรูปประเทศ (แผนระดับท่ี 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 
  กำรจัดกำรศึกษำในปัจจุบันครูคือผู้เอ้ืออ ำนวยให้เกิดกำรเรียนรู้และเป็นผู้ท ำงำนร่วมกับนักเรียน
ใน กำรแสวงหำและป้อนข้อมูลที่ถูกต้อง  ให้กับนักเรียน สื่อกำรเรียนรู้หรือนวัตกรรมต่ำง ๆ ที่ครู
น ำมำใช้จัดกิจกรรม กำรเรียนรู้หำกมีควำมหลำกหลำยทั้ง สื่อธรรมชำติ  สื่อสิ่งพิมพ์ สื่อเทคโนโลยี และ 
สื่ออ่ืน ๆ จะช่วยส่งเสริมให้กำรจัดกำรเรียนรู้เป็นไปอย่ำง มีคุณค่ำ น่ำสนใจ ชวนคิด ชวนติดตำมเข้ำใจ
ง่ำย  และรวดเร็วขึ้น รวมทั้งจะช่วยกระตุ้นให้นักเรียนรู้จักวิธีกำรแสวงหำควำมรู้ เกิดกำรเรียนรู้อย่ำง
กว้ำงขวำง ลึกซ้ึงและต่อเนื่องตลอดเวลำ  กระทรวงศึกษำธิกำรโดยส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำ
ขั้นพ้ืนฐำนจึงได้ด ำเนินกำร ทบทวนหลักสูตรแกนกลำงกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน พุทธศักรำช 2551 โดยน ำ
ข้อมูลจำกแผนพัฒนำ เศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ ฉบับที่ 12 ยุทธศำสตร์ชำติ 20 ปี และแผนกำร
ศึกษำแห่งชำติ พ.ศ. 2560 – 2579 มำใช้เป็นกรอบและทิศทำงในกำรพัฒนำหลักสูตรให้มีควำม
เหมำะสมชัดเจน ยิ่งขึ้น ในระยะสั้นเห็นควรปรับปรุงหลักสูตรในกลุ่มสำระกำรเรียนรู้คณิตศำสตร์ 
วิทยำศำสตร์ และสำระภูมิศำสตร์ในกลุ่มสำระกำรเรียนรู้สังคมศึกษำ ศำสนำ และวัฒนธรรม ซึ่งมี
ควำมส ำคัญต่อกำรพัฒนำประเทศ และเป็นรำกฐำนส ำคัญที่จะช่วยให้มนุษย์มีควำมคิดริเริ่ม สร้ำงสรรค์ 
คิดอย่ำงมีเหตุผล เป็นระบบ สำมำรถวิเครำะห์ปัญหำหรือสถำนกำรณ์ได้อย่ำงรอบคอบและถี่ถ้วน 
สำมำรถน ำไปใช้ใน ชีวิตประจ ำวัน ตลอดจนกำรใช้เทคโนโลยีที่เหมำะสมในกำรบูรณำกำรกับควำมรู้
ทำงด้ำนวิทยำศำสตร์ และคณิตศำสตร์ เพ่ือแก้ปัญหำหรือพัฒนำงำนด้วยกระบวนกำรออกแบบเชิง
วิศวกรรมที่น ำไปสู่กำรคิดค้นสิ่งประดิษฐ์ หรือสร้ำงนวัตกรรมต่ำง ๆ ที่เอ้ือประโยชน์ต่อกำรด ำรงชีวิต 
กำรใช้ทักษะกำรคิดเชิง ค ำนวณ ควำมรู้ทำงด้ำนวิทยำกำรคอมพิวเตอร์ และเทคโนโลยีและกำรสื่อสำร
ในกำรแก้ปัญหำที่พบใน ชีวิตจริงได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ รวมทั้งใช้ควำมรู้ ควำมสำมำรถ ทักษะ 
กระบวนกำร และเครื่องมือทำง ภูมิศำสตร์ เรียนรู้สิ่งต่ำง ๆ ที่อยู่รอบตัวอย่ำงเข้ำใจสภำพที่เป็นอยู่และ
กำรเปลี่ยนแปลง เพ่ือน ำไปสู่กำร จัดกำรและปรับใช้ในกำรด ำรงชีวิตและกำรประกอบอำชีพอย่ำง
สร้ำงสรรค์  
          ดังนั้น กำรจัดกำรเรียนรู้วิทยำศำสตร์ในสถำนศึกษำเพ่ือเข้ำสู่ประชำคมอำเซียน และสอดคล้อง
กับแนวทำงกำรจัดกำรศึกษำในศตวรรษที่ 21 ที่เน้นให้ผู้เรียนมีทักษะที่จ ำเป็น ได้แก่ 3 Rs (Reading, 
Writing,  Arithmetic’s) และ  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)  ทักษะดังกล่ำวจ ำเป็นต้องอำศัยนวัตกรรมและสื่อกำรสอนสมัยใหม่
เข้ำมำใช้ในกำรจัดกำรเรียนรู้ เนื้อหำวิชำวิทยำศำสตร์มีหลำยเรื่องที่เป็นนำมธรรมนักเรียนท ำควำม
เข้ำใจได้ยำกนวัตกรรมและสื่อกำรสอนเป็นสิ่งที่ช่วยเป็นตัวกลำงในกำรถ่ำยทอดเนื้อหำจำกผู้สอนไปยัง
ผู้เรียนช่วยให้ผู้เรียนสำมำรถเข้ำใจเนื้อหำบทเรียนที่ยุ่งยำกซับซ้อนได้ง่ำยขึ้น ช่วยให้เกิดควำมคิดมโนมติ
ในเรื่องที่ศึกษำได้อย่ำงถูกต้องและรวดเร็ว ช่วยกระตุ้นเร้ำควำมสนใจของผู้เรียนท ำให้เกิดควำมรู้
สนุกสนำนอยำกเรียน ส่งผลให้กำรเรียนกำรสอนวิทยำศำสตร์มีประสิทธิภำพมำกขึ้น 
           ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต  26 จึงจัดท ำโครงกำรพัฒนำสมรรถนะครู
วิทยำศำสตร์เพ่ือเสริมสร้ำงคุณภำพผู้เรียนสู่ทักษะกำรเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 โดยใช้รูปแบบกำรเรียนรู้
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แบบวัฏจักรกำรเรียนรู้ 7 ขั้น (7E) ประกอบชุดสื่อประสม เพ่ือให้ทุกโรงเรียนสำมำรถพัฒนำหลักสูตร
สถำนศึกษำ และครูสำมำรถน ำหลักสูตรไปสู่กำจัดกำรเรียนรู้ระดับชั้นเรียน ที่สอดคล้องกับกำรพัฒนำ
ทักษะในศตวรรษท่ี 21 ยุคไทยแลนด์ 4.0 คุณครูกลุ่มสำระกำรเรียนรู้วิทยำศำสตร์ ให้มีแผนกำรจัดกำร
เรียนรู้ที่เป็นระบบ มีประสิทธิภำพประสิทธิผล ตำมแนวทำงกำรจัดกำรเรียนรู้แบบ Active Learning สู่
ควำมยั่งยืนสืบไป   
 2.2 วัตถุประสงค์ 
  2.2.1. เพ่ือพัฒนำกำรจัดกำรเรียนรู้สู่ทักษะศตวรรษที่ 21 ด้วยนวัตกรรมและเทคโนโลยีที่เน้น 
Active Learning ที่เน้นกระบวนกำรคิด 
  2.2.2  เพ่ือพัฒนาสื่อและเทคโนโลยีการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นที่เน้น
ทักษะในศตวรรษท่ี 21 
   2.2.3 เพ่ือนิเทศ ติดตำม กำรจัดกำรเรียนรู้สู่ทักษะศตวรรษท่ี 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 พ้ื 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 เพ่ือจัดเวทีวิชำกำรน ำเสนอผลกำรจัดกำรเรียนเรียนรู้และผลงำนนักเรียน น ำไปสู่กำร 
เผยแพร่ผลงำนและยกย่องเชิดชูเกียรติ 
 2.3  เป้าหมาย 
  1) เป้าหมายเชิงปริมาณ 
   1.1 กิจกรรม PLC ครูแกนน ำผู้สอนวิชำวิทยำศำสตร์ ระดับมัธยมศึกษำตอนต้นเพ่ือสร้ำงสื่อ
และเทคโนโลยีการเรียนรู้วิทยาศาสตร์  จ ำนวน 50 คน และศึกษำนิเทศก์ 15 คน   รวม 65 คน 
         1.2 กิจกรรมนิเทศ ติดตำม นิเทศ ติดตำม การเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ระดับชั้นมัธยมศึกษา
ตอนต้นด้วยสื่อและเทคโนโลยีกำรเรียนรู้วิทยำศำสตร์  คนละ 2 ครั้ง/ภำคเรียน                     
        1.3 กิจกรรมเวทีวิชำกำรน ำเสนอผลกำรจัดกำรเรียนเรียนรู้และผลงำนนักเรียน น ำไปสู่กำร
เผยแพร่ผลงำนและยกย่องเชิดชูเกียรติ 1 ครั้ง/ปีกำรศึกษำ 
  2) เป้าหมายเชิงคุณภาพ 
    2.1 ครูสำมำรถพัฒนำสื่อและเทคโนโลยีกำรเรียนรู้วิทยำศำสตร์ ระดับชั้นมัธยมศึกษำตอนต้น
ที่เน้นทักษะในศตวรรษท่ี 21 โดยใช้รูปแบบกำรเรียนรู้แบบวัฏจักรกำรเรียนรู้ 7 ขั้น (7E) ประกอบชุดสื่อ
ประสม อย่ำงมีคุณภำพ  
   2.2 ครูมีนวัตกรรมส่ือและเทคโนโลยีกำรเรียนรู้วิทยำศำสตร์ กลุ่มสำระกำรเรียนรู้
วิ ท ย ำศ ำสตร์ ร ะดั บ ชั้ น มั ธ ยมศึ กษ ำตอนต้ นต ำมบ ริบทของปัญหำและสภ ำพแวดล้ อม 
    2.3 ครูได้รับกำรนิเทศ และมีโอกำสน ำเสนอผลงำนทำงวิชำกำรสู่กำรพัฒนำวิชำชีพด้วยควำม
ภำคภูมิใจ 
         2.4 นักเรียนได้เรียนรู้ด้วยกำรลงมือปฏิบัติ พัฒนำทักษะกระบวนกำรคิด กำรแก้ปัญหำ กำร
ท ำงำน ทักษะกำรเรียนรู้ และทักษะชีวิต เป็นระบบและยั่งยืน 
  2.4 วิธีการด าเนินการ 
  2.4.1 ประชุมเตรียมกำรสร้ำงสื่อ/คู่มือ/เครื่องมือ/ปฏิทินงำน ของคณะท ำงำน/กรรมกำร 
  2.4.2 กิจกรรม PLC ครูแกนน ำผู้สอนวิชำวิทยำศำสตร์ ระดับมัธยมศึกษำตอนต้นเพ่ือสร้ำงสื่อ
และเทคโนโลยีกำรเรียนรู้วิทยำศำสตร์ (1 วัน)  
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  2.4.3 กำรนิเทศ ติดตำม นิเทศ ติดตำม กำรเรียนรู้วิทยำศำสตร์ ระดับชั้นมัธยมศึกษำตอนต้น
ด้วยสื่อและเทคโนโลยีกำรเรียนรู้วิทยำศำสตร์  
  2.4.4 จัดกิจกรรมเวทีวิชำกำรน ำเสนอผลกำรจัดกำรเรียนเรียนรู้และผลงำนนักเรียน น ำไปสู่กำร
เผยแพร่ผลงำนและยกย่องเชิดชูเกียรติ 
    
 2.5 กิจกรรมและขั้นตอนการด าเนินงาน 

ที ่ กิจกรรม ระยะเวลำ
ด ำเนินกำร 

ผู้รับผิดชอบ 

1 ประชุมเตรียมกำรสร้ำงสื่อ/คู่มือ/เครื่องมือ/ปฏิทิน
งำน  
ของคณะท ำงำน/กรรมกำร 

26 มกรำคม 
2562 

ว่ำที่ร้อยโท ดร.สุเขตร์   
ศรีบุญเรือง  
 

2 กิจกรรม PLC ครูแกนน ำผู้สอนวิชำวิทยำศำสตร์ 
ระดับมัธยมศึกษำตอนต้นเพ่ือสร้ำงสื่อและเทคโนโลยี
การเรียนรู้วิทยาศาสตร์ (1 วัน) 

มีนำคม 2562 ว่ำที่ร้อยโท ดร.สุเขตร์   
ศรีบุญเรือง และทีม ศน.
วิทยำศำสตร์ 

3 กิจกรรมนิเทศ ติดตำม นิเทศ ติดตำม การเรียนรู้
วิทยาศาสตร์ ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นด้วยสื่อ
และเทคโนโลยีการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ 

พค.-กย.2562 ว่ำที่ร้อยโท ดร.สุเขตร์   
ศรีบุญเรือง และทีม ศน.
วิทยำศำสตร์ 

4 กิจกรรมเวทีวิชำกำรน ำเสนอผลกำรจัดกำรเรียน
เรียนรู้และผลงำนนักเรียน น ำไปสู่กำรเผยแพร่
ผลงำนและยกย่องเชิดชูเกียรติ 

กันยำยน 2562 ดร.นวพรรดิ์ นำมพุทธำ  
และคณะศึกษำนิเทศก์ 

 2.6  งบประมาณ    
งบด ำเนินงำนขั้นพ้ืนฐำน ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต 26 จ ำนวน  – บำท 
รายละเอียดการใช้งบประมาณรายกิจกรรม 

กิจกรรม/รายละเอียดการใช้งบประมาณ คน/
หน่วย 

วัน/
หน่วย 

จ านวน:
หน่วย 

รวมเงินทั้งสิ้น 

กิจกรรมที่ 1 ประชุมเตรียมกำรสร้ำงสื่อ/คู่มือ/
เครื่องมือ/ปฏิทินงำนของคณะท ำงำน/กรรมกำร 

   - 

กิจกรรมที่ 2 กิจกรรม PLC ครูแกนน ำผู้สอนวิชำ
วิทยำศำสตร์ ระดับมัธยมศึกษำตอนต้นเพ่ือสร้ำง
สื่อและเทคโนโลยีการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ (1 วัน) 

   10,000 

กิจกรรมที่ 3 กิจกรรมนิเทศ ติดตำม นิเทศ 
ติดตำม การเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ระดับชั้น
มัธยมศึกษาตอนต้นด้วยสื่อและเทคโนโลยีการ
เรียนรู้วิทยาศาสตร์  

บูรณำกำรในงบฯ นิเทศ ติดตำม และประเมินผล 
 สพม.26 
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ต่อ 
กิจกรรม/รายละเอียดการใช้งบประมาณ คน/

หน่วย 
วัน/

หน่วย 
จ านวน:
หน่วย 

รวมเงินทั้งสิ้น 

กิจกรรมที่ 4 กิจกรรมเวทีวิชำกำรน ำเสนอผลกำร
จัดกำรเรียนเรียนรู้และผลงำนนักเรียน น ำไปสู่
กำรเผยแพร่ผลงำนและยกย่องเชิดชูเกียรติ  

บูรณำกำรในงบฯ ตลำดนัดวิชำกำร สพม.26  

รวมเงินทั้งสิ้น (ถัวจ่ำยทุกรำยกำร)     10,000  
2.7 สถานที่  
 โรงเรียนกลุ่มเป้ำหมำยในสังกัด ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต 26 
2.8   ตัวชี้วัดความส าเร็จ 

ตัวช้ีวัด 
เป้าหมาย 
ร้อยละ 

การวัดผลและประเมินผล 
วิธีการ เครื่องมือ 

1. โรงเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียนสูงขึ้น (จ ำนวน 
นักเรียนที่ได้ คะแนน O-NET มำกกว่ำ ร้อยละ 50
ในวิชำวิทยำศำสตร์เพิ่มขึ้น) 

80 -ตรวจหลักสูตร 
-สัมภำษณ์ 

-แบบบันทึกนิเทศ 
-แบบสัมภำษณ์ 

2. ครูได้แนวทำงกำรจัดกิจกรรมกำรเรียนรู้และ
พัฒนำสร้างสื่อและเทคโนโลยีการเรียนรู้
วิทยาศาสตร์ 

80 -ตรวจแผน
จัดกำรเรียนรู้ 
-สังเกตกำรสอน 

-แบบบันทึกสังเกตกำร
สอน 
-แบบสังเกตกำรสอน 

3. นักเรียนได้รับกำรพัฒนำตำมมำตรฐำน ตัวชี้วัด  
สมรรถนะ คุณลักษณะที่พึงประสงค์และค่ำนิยมที่ดี 

80 -ตรวจ ปพ. 
-สังเกตกำรณ์
เรียนรู้ 

-แบบบันทึกกำรตรวจ 
ปพ. 
-แบบสังเกต 

4. ครแูละนักเรียนมีเวทีแสดงผลงำนทำงวิชำกำร 
ได้รับกำรเชิดชูเกียรติ และเกิดควำมภำคภูมิใจ 

50 -ตรวจ/
ประเมินผลงำน 
-สัมภำษณ์ 

-แบบประเมินผลงำน 
-แบบสัมภำษณ์ 

2.9  การประเมินผล /เครื่องมือ 
 2.9.1 แบบบันทึกกำรนิเทศ ติดตำมฯ 
 2.9.2 แบบรำยงำนผลกำรนิเทศฯ 
 2.9.3 รำยงำนผลกำรด ำเนินโครงกำร 
2.10.  ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
  2.10.1 ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำและโรงเรียนในสังกัด ได้แนวทำงกำรพัฒนำผลสัมฤทธิ์ทำงกำร
เรียน และทักษะในศตวรรษท่ี 21 
  2.10.2 ครูได้แนวทำง สื่อ นวัตกรรม และเทคโนโลยีในกำรจัดกิจกรรมกำรเรียนรู้ตำมแนวปฏิรูปกำร
เรียนรู้ยุคไทยแลนด์ 4.0 โดยใช้  Active Learning ที่เน้นกำรพัฒนำกระบวนกำรคิดและทักษะใน
ศตวรรษท่ี 21  
 2.10.3 ครูและโรงเรียนสร้ำงเครือข่ำย (PLC) เพื่อกำรจัดกำรเรียนรู้ และกำรบริหำรจัดกำรชั้น
เรียนตำมแนวทำงกำรปฏิรูปกำรเรียนรู้ยุคไทยแลนด์ 4.0   
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    2.10.4 นักเรียนระดับชั ้นมัธยมศึกษำได้เรียนรู ้ผ ่ำนกิจกรรมกำรเรียนรู ้ อย่ำงมีคุณภำพ มี
ผลสัมฤทธิ ์  สมรรถนะ สูง ขึ ้น และสำมำรถน ำควำมรู ้ไปใช้ในกำรด ำรงชีว ิตอย่ำงมีค ุณภำพ  
    2.10.5 ผู้ปกครอง และชุมชนให้ควำมเชื่อม่ันในกำรจัดกำรศึกษำอย่ำงมีคุณภำพของโรงเรียน  

*********************** 
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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) (แผนระดับท่ี 1) 
   1)   ยุทธศำสตร์ชำติ ที่ 3  ด้ำนกำรพัฒนำและเสริมสร้ำงศักยภำพมนุษย์ 
     (1) เป้ำหมำย คนไทยเป็นคนดี คนเก่ง มีคุณภำพ พร้อมส ำหรับวิถีชีวิตในศตวรรษท่ี 21 
    (2) ประเด็นยุทธศำสตร์  4.3 ปฏิรปูกระบวนกำรเรียนรู้ที่ตอบสนองต่อกำรเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที ่21 
  1.2  แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ (Y) (แผนระดับที่ 2) 
   1)   แผนแม่บทภำยใต้ยุทธศำสตร์ชำติ ประเด็นที่ 12 กำรพัฒนำกำรเรียนรู้ 
    (1) เป้ำหมำยระดับประเด็นของแผนแม่บทฯ (จ.2)  
     1. คนไทยมีกำรศึกษำที่มีคุณภำพตำมมำตรฐำนสำกลเพ่ิมขึ้น มีทักษะที่จ ำเป็นของโลก
ศตวรรษที่ 21 สำมำรถในกำรแก้ปัญหำ ปรับตัว สื่อสำร และท ำงำนร่วมกับผู้อ่ืนได้อย่ำงมีประสิทธิผล
เพ่ิมข้ึน มีนิสัยใฝ่เรียนรู้อย่ำงต่อเนื่องตลอดชีวิต 
                    2. คนไทยได้รับกำรพัฒนำเต็มตำมศักยภำพตำมควำมถนัดและควำมสำมำรถของพหุปัญญำ 
    2)   แผนย่อยของแผนแม่บทฯ (จ.3) 
         12.1 กำรปฏิรูปกระบวนกำรเรียนรู้ที่ตอบสนองต่อกำรเปลี่ยนแปลงในศตวรรษท่ี 21 
    3) เป้ำหมำยระดับประเด็นของแผนแม่บทฯ (Y1) 
    เป้ำหมำยที่ 120101 คนไทยได้รับกำรศึกษำที่มีคุณภำพตำมมำตรฐำน มีทักษะกำรเรียนรู้
และทักษะที่จ ำเป็นของโลกศตวรรษที่ 21 สำมำรถเข้ำถึงกำรเรียนรู้อย่ำงต่อเนื่องตลอดชีวิตดีขึ้น 
  ตัวชี้วัดของแผนแม่บทประเด็น 
  1. คะแนน PISA ด้ำนกำรอ่ำน คณิตศำสตร์และวิทยำศำสตร์ (คะแนนเฉลี่ย) 
  2. อันดับขีดควำมสำมำรถในกำรแข่งขันของประเทศด้ำนกำรศึกษำ 

 1.3  แผนการปฏิรูปประเทศ (แผนระดับท่ี 2) 
   1) เรื่อง/ประเด็นกำรปฏิรูป แผนกำรปฏิรูปประเทศด้ำนกำรศึกษำ (ประเด็นกำรปฏิรูปที่ 5 
กำรปฏิรูปกำรจัดกำรเรียนกำรสอนเพื่อตอบสนอง กำรเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ 21) 
        1.4 สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ สพฐ.  ยุทธศำสตร์ที่ 2 ด้ำนกำรจัดกำรศึกษำเพ่ือเพ่ิมขีด
ควำมสำมำรถในกำรแข่งขัน และยุทธศำสตร์ที่ 1 กำรจัดกำรศึกษำเพ่ือควำมมั่นคง 
      1.5 สอดคล้องกับมาตรฐาน สพม. 26 มำตรฐำนที่ 3 สัมฤทธิผลกำรบริหำรและกำรจัด
กำรศึกษำตัวบ่งชี้ที่ 3 ผู้เรียนระดับปฐมวัย และระดับกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำนมีคุณภำพตำมหลักสูตร 
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ส่วนที่  2  รายละเอียดโครงการ 
 2.1  หลักการและเหตุผล 
    กระทรวงศึกษำธิกำร ได้ก ำหนดนโยบำย ประจ ำปีงบประมำณ 2564  ภำยใต้แผนแม่บทและ
ยุทธศำสตร์ชำติ ในประเด็นกำรพัฒนำกำรเรียนรู้ โดยให้ส ำคัญกับกำรพัฒนำศักยภำพผู้เรียนทุกชวงวัยไดรับ
กำรพัฒนำทุกมิติให้เป็นคนดี คนเกง มีคุณภำพพรอมขับเคลื่อนกำรพัฒนำ ประเทศสูควำมมั่นคง มั่งคั่ง 
ยั่งยืน เพ่ือให้ผู้เรียนทุกชวงวัยไดรับกำรศึกษำและกำรเรียนรูที่มีคุณภำพ ตำมมำตรฐำนกำรศึกษำของชำติ 
ยกระดับผลกำรทดสอบทำงกำรศึกษำระดับชำติที่สอดคลองกับบริบทพ้ืนที่ สงเสริมนวัตกรรมกำรทดสอบ
หรือเทคนิคกำรวัดและประเมินผล กำรพัฒนำหลักสูตร และกระบวนกำรเรียนที่หลำกหลำยให้เอ้ือต่อกำร
เรียนรู้ตลอดชีวิต กำรยกระดับคุณภำพผู้เรียนเพ่ือเตรียม ควำมพรอมในกำรประเมิน PISA กำรสรำงและ
พัฒนำแบบทดสอบทำงกำรศึกษำที่เป็นมำตรฐำน ระดับชำติ กำรใชผลกำรทดสอบและกำรประเมินผลทำง
กำรศึกษำระดับชำติ รวมทั้งกำรพัฒนำศักยภำพครู  และบุคลำกรทำงกำรศึกษำ เพ่ือใหมีคุณภำพตำม
มำตรฐำนวิชำชีพ มีจิตวิญญำณควำมเป็นครู มีสมรรถนะสูง สอดคลองกับกำรจัดกำรเรียนรูในศตวรรษที่ 21 
เพ่ือให้สำมำรถปฏิบัติหน้ำที่ไดอย่ำงมีประสิทธิภำพ ดังนั้นกำรจัดกำรเรียนรู้ในระดับมัธยมศึกษำจ ำเป็นต้อง
ปรับเปลี่ยนกระบวนกำรเรียนรู้ให้แก่ผู้เรียนเชิงสมรรถนะรำยบุคคลตำมควำมสนใจ และควำมถนัดอย่ำงเต็ม
ศักยภำพ รวมทั้งปรับเปล่ียนวิธีกำรวัดประเมินผลกำรเรียนของผู้เรียน โดยมุ่งเน้นกำรวัดประเมินตำม
สมรรถนะรำยบุคคล เพ่ือน ำไปสู่กำรพัฒนำผู้เรียนให้มีควำมพร้อมที่จะพัฒนำต่อยอดไปสู่ควำมเป็นเลิศที่ตรง
ตำมควำมต้องกำรและควำมถนัดของผู้เรียน   
   กำรวัดและประเมินผลกำรเรียนรู้ของผู้เรียน  เป็นองค์ประกอบส ำคัญในกำรพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำ 
ผลที่ได้จำกกำรวัดและประเมินผลจะท ำให้ได้ข้อมูลสำรสนเทศที่สะท้อนให้เห็นถึงคุณภำพของผู้เรียนที่เกิด
จำกกำรเรียนรู้ตำมหลักสูตร ว่ำผู้เรียนเกิดคุณภำพกำรเรียนรู้ตำมมำตรฐำนกำรเรียนรู้ และตัวชี้วัดของ
หลักสูตรหรือไม่ อย่ำงไร  ระบบกำรวัดและประเมินผล เป็นกระบวนกำรที่ควรด ำเนินกำรควบคู่ไปกับกำร
จัดกำรเรียนกำรสอน เพ่ือช่วยส่งเสริมคุณภำพกำรศึกษำให้บรรลุเป้ำหมำย โดยระบบกำรวัดและประเมินผล
นี้จะเกี่ยวข้องกับกำรทดสอบ กำรวัด และกำรประเมินผล และในปัจจุบันเทคโนโลยีได้เข้ำมำมีบทบำทส ำคัญ
ในฐำนะเป็นเครื่องมือที่จะช่วยในเรื่องกำรจัดกระบวนกำรเรียนรู้ และกำรวัดประเมินผล ดังนั้นครูผู้สอน
จ ำเป็นต้องมีควำมรู้ควำมเข้ำใจในกำรสร้ำงเครื่องมือ กระบวนกำรและวิธีกำรวัด และกำรประเมินผลด้วย
เทคนิควิธีกำรที่หลำกหลำย รวมทั้งใช้ผลจำกกำรประเมินเป็นข้อมูลสำรสนเทศที่บ่งบอกถึงผลจำกกำรจัดกำร
เรียนกำรสอน และสำเหตุของข้อบกพร่องเพ่ือน ำไปแก้ปัญหำหรือพัฒนำต่อไป โดยใช้เทคโนโลยีเป็น
เครื่องมือ และระบบส่งเสริมสนับสนุนกำรจัดกระบวนกำรเรียนรู้ และกำรวัดประเมินผล 
   จำกควำมส ำคัญและควำมเป็นมำดังกล่ำว กลุ่มนิเทศ ติดตำมและประเมินผลกำรจัดกำรศึกษำ จึงได้
จัดท ำโครงกำรนี้ขึ้น  เพ่ือส่งเสริมสนับสนุนกำรด ำเนินงำนด้ำนกำรวัดและประเมินผลกำรเรียนรู้ตำมหลักสูตร
ฯ  และสร้ำงองค์ควำมรู้ด้ำนกำรวัดและประเมินผลกำรเรียนรู้ตำมหลักสูตร ให้สถำนศึกษำอย่ำงถูกต้อง เป็น
ปัจจุบันและปฏิบัติได้ สร้ำงและพัฒนำเครื่องมือที่ได้มำตรฐำน และสอดคล้องกับกำรประเมินตำมสภำพจริง 
กำรประเมินในระดับชำติ(O-NET) และระดับนำนำชำติ (PISA) รวมทั้งจัดท ำระบบส่งเสริมสนับสนุนระบบ
กำรวัดและประเมินผล โดยน ำเทคโนโลยีมำใช้ในกำรบริหำร และกำรด ำเนินกำร   
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 2.2 วัตถุประสงค์ 
  2.2.1 เพ่ือสร้ำงและพัฒนำเครื่องมือที่ได้มำตรฐำนในกำรวัดและประเมินผลผู้เรียนตำมหลักสูตร และ
คลังข้อสอบ กำรประเมินในระดับชำติ (O-NET) และระดับนำนำชำติ (PISA) 
  2.2.2 เพ่ือพัฒนำระบบสนับสนุนงำนวัดประเมินผลกำรศึกษำ (ระบบคลังข้อสอบ และระบบคลัง
ข้อสอบออนไลน์)     
    2.2.3 เพ่ือยกระดับผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียน  
  2.2.4 เพ่ือพัฒนำระบบกำรวัดและประเมินผลผู้เรียน ของโรงเรียนในสังกัด 
 2.3  เป้าหมาย 
  2.3.1 เชิงปริมาณ  
      1) คลังข้อสอบตำมมำตรฐำน และตัวชี้วัดตำมหลักสูตรฯ 5 กลุ่มสำระกำรเรียนรู้หลัก  
(Pre O-NET) ระดับชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 3 และระดับชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 6 
       2) จ ำนวนนักเรียนในระดับชั้นมัธยมศึกษำตอนต้นได้รับกำรพัฒนำสมรรถนะตำมแนวทำงกำร
ประเมิน PISA ด้วยชุดฝึกสมรรถนะและข้อสอบ PISA Style ตั้งแต่ละร้อยละ 90 ขึ้นไป 
      3) โรงเรียนที่มีผลกำรทดสอบ O-NET ระดับชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 3 และระดับชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 6 
เพ่ิมขึ้นร้อยละ 3 โดยยึดพ้ืนที่ตำมสหวิทยำเขต เป็นฐำน จ ำนวน 7 สหวิทยำเขต  
    4) โรงเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียนเพ่ิมขึ้นร้อยละ 3  
   5) โรงเรียนในสังกัดส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต 26 จ ำนวน 35 โรงเรียน  
  2.3.2 เชิงคุณภาพ 
   1) ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต 26 มีคลังข้อสอบมำตรฐำนส ำหรับกำรทดสอบ
ระดับชำติ และกำรทดสอบระดับนำนำชำติที่มีคุณภำพ  
   2) ครูและนักเรียนสำมำรถน ำฐำนข้อมูลส ำหรับฝึกกำรท ำข้อสอบประเมินสมรรถนะตำมแนว
ทำงกำรประเมิน PISA 
   3) โรงเรียนในสังกัดมีคะแนนผลกำรทดสอบทำงกำรศึกษำระดับชำติขั้นพ้ืนฐำนเพ่ิมสูงขึ้น 
   4) โรงเรียนในสังกัดมีคะแนนผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียนเพ่ิมสูงขึ้น      
   5) โรงเรียนในสังกัดพัฒนำศักยภำพของผู้เรียนอย่ำงมีคุณภำพ 
2.4 วิธีการด าเนินการ 
  2.4.1 วำงแผน และก ำหนดวิธีกำรด ำเนินงำน (Plan) 
   2.4.2 ด ำเนินกำรตำมแผน (Do) 
2.5 กิจกรรมและขั้นตอนการด าเนินงาน 
                          
                        กิจกรรม/ขั้นตอน 

                 ระยะเวลาการด าเนินงาน 
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 และก ำหนดวิธีกำรด ำเนินงำน (Plan) ต.ค.63    
ด ำเนินกำรตำมแผน (Do)  
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                        กิจกรรม/ขั้นตอน 

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

กิจกรรมที่ 1 กำรจัดท ำคลังข้อสอบตำมมำตรฐำน 
และตัวชี้วัดตำมหลักสูตรฯ 5 กลุ่มสำระกำรเรียนรู้หลัก 
1) วิเครำะห์ผังกำรสอบ O-NET  
2) ประชุมปฏิบัติกำรจัดท ำคลังข้อสอบมำตรฐำนเพ่ือ
เตรียมควำมพร้อมในกำรทดสอบทำงกำรศึกษำ
ระดับชำติขั้นพ้ืนฐำน (Pre O-NET) ระดับชั้น
มัธยมศึกษำปีที่ 3 และระดับชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 6  
3) จัดเตรียมและน ำเข้ำข้อสอบ Pre O-NET ในระบบ
กำรทดสอบออนไลน์  
4) เปิดระบบกำรทดสอบ Pre O-NET  ในระบบกำร
ทดสอบออนไลน์ 
5) วิเครำะห์ รำยงำนสรุปผลกำรทดสอบ Pre O-NET 
ระดับชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 3 และระดับชั้นมัธยมศึกษำปี
ที่ 6 

 
 
ต.ค.63 
ธ.ค. 63 
 
 
 
ธ.ค. 63 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
ม.ค.-มี.ค.
64 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
เม.ย. 64 

 

กิจกรรมที่ 2 กำรยกระดับผลสัมฤทธิ์ทำงกำรศึกษำ
ระดับชำติขั้นพ้ืนฐำน (O-NET)  
1) เลือกโรงเรียนกลุ่มเป้ำหมำย สหวิทยำเขตละ 1 
โรงเรียน 
2) จัดกระบวนกำรพัฒนำยกระดับผลผลสัมฤทธิ์ทำง
กำรศึกษำระดับชำติขั้นพ้ืนฐำน (O-NET) ตำมบริบท 
และควำมต้องกำรจ ำเป็น 
3) นิเทศ ติดตำม และประเมินผล  
4) สรุปผลกำรด ำเนินกำร  

 
 
พ.ย. 63 
 
 

 
 
 
 
 
ม.ค.-มี.ค.
64 

 
 
 
 
 
 
 
เม.ย. 64 
เม.ย. 64 

 

กิจกรรมที่ 3 กำรพัฒนำสมรรถนะตำมแนวทำงกำร
ประเมิน PISA  
1.ประชุมชี้แจงโรงเรียนทุกโรงเรียน ครู 3 กลุ่มสำระ
กำรเรียนรู้ ภำษำไทย วิทยำศำสตร์ และคณิตศำสตร์ 
กำรใช้ชุดฝึกสมรรถนะและข้อสอบ PISA Style 
2.นิเทศ ติดตำม และประเมินผล 
3.สรุปผลกำรด ำเนินกำร 

 
 
พ.ย. 64 

 
 
 
 
 
ม.ค.-มี.ค.
64 

 
 
 
 
 
 
เม.ย. 64 

 

กิจกรรมที่ 4 กำรพัฒนำกระบวนกำรยกระดับ
ผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียนเรียน  

พ.ย. 63  
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                        กิจกรรม/ขั้นตอน 

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

1. ประชุมเชิงปฏิบัติกำรพัฒนำกระบวนกำรยกระดับ
ผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียนเรียน 
2. ลงพื้นที่ และนิเทศ ติดตำม โรงเรียนกลุ่ม 
3. น ำเสนอ แลกเปลี่ยนเรียนรู้ (show and share) 
4.สรุปผลกำรด ำเนินกำร 

24 พ.ย. 
63 
ธ.ค. 63 

 
ม.ค.-มี.ค. 64 
 
 

 
 
 
 
เม.ย.-มิ.ย. 64 

 
 
ก.ค.-ก.ย. 64 
ก.ย. 64 

กำรตรวจสอบผลกำรด ำเนินกำร (Check) ธ.ค. 63 ม.ค.-มี.ค.
64 

เม.ย.-มิ.ย. 
64 

ก.ค.-ก.ย. 
64 

กำรปรับปรุง แก้ไข (Act) ธ.ค. 63 ม.ค.-มี.ค.
64 

เม.ย.-มิ.ย. 
64 

ก.ค.-ก.ย. 
64 

2.6 งบประมาณ    
งบด ำเนินงำนขั้นพ้ืนฐำน ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต 26 จ ำนวน 35,000 บำท 
รายละเอียดการใช้งบประมาณรายกิจกรรม   หมายเหตุ   ขอถัวจ่ายทุกรายการ  

กิจกรรม/รายละเอียดการใช้งบประมาณ คน/
หน่วย 

วัน/
หน่วย 

จ านวน:
หน่วย 

รวมเงินทั้งสิ้น 

กิจกรรมที่ 1 กำรจัดท ำคลังข้อสอบตำม
มำตรฐำน และตัวชี้วัดตำมหลักสูตรฯ 5 กลุ่มสำระกำร
เรียนรู้หลัก 
1.ค่ำใช้จ่ำยกำรประชุมปฏิบัติกำรคณะท ำงำน
จัดท ำคลังข้อสอบออนไลน์  

 
 

10 คน 
 

 
 

2 วัน 
 

 
 

160 บำท 

 
 

 3,200 บำท 

กิจกรรมที่ 2 กำรยกระดับผลสัมฤทธิ์ทำงกำรศึกษำ
ระดับชำติขัน้พ้ืนฐำน (O-NET) 
-จัดกระบวนกำรพัฒนำยกระดับผลผลสัมฤทธิ์
ทำงกำรศึกษำระดับชำติขั้นพ้ืนฐำน (O-NET) 
ตำมบริบท และควำมต้องกำรจ ำเป็น 

 
 
 
 
 

 
 

7 
สหวิทยำ

เขต 

 
 

2,500 บำท 
 

 
 

17,500 บำท 

กิจกรรมที่ 3 กำรพัฒนำสมรรถนะตำมแนว
ทำงกำรประเมิน PISA ด้วยกำรใช้ชุดฝึก
สมรรถนะและข้อสอบ PISA Style 

 
35 

 
1 

 
160 

 
5,600 บำท 

กิจกรรมที่ 4 กำรพัฒนำกระบวนกำรยกระดับ
ผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียน  
 1) ประชุมเชิงปฏิบัติกำรกำรพัฒนำ
กระบวนกำรยกระดับผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียน 
 2) ลงพื้นที่ ในกำรนิเทศ ติดตำม โรงเรียน 
 3) ค่ำวัสดุ 

 
 
 

35 คน 
 

 
 
 

1 วัน 
 

 
 
 

160 บำท 
 

 
 
 
 

5,600 บำท 
3,100 บำท 
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2.7 สถานที่  
 ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต 26 และโรงเรียนในสังกัดส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ
มัธยมศึกษำ เขต 26 
2.8 ตัวช้ีวัดความส าเร็จ 
 2.8.1 ร้อยละ80 ของสถำนศึกษำในสังกัดที่ใช้ระบบคลังข้อสอบออนไลน์ 
 2.8.2 ระดับผลกำรประเมินกำรใช้ระบบคลังข้อสอบออนไลน์ในระดับมำก 
 2.8.3 ร้อยละ 3 พัฒนำกำรผลกำรทดสอบ O-NET ของโรงเรียน 
 2.8.4 ร้อยละ 90 ของผู้เรียนกลุ่มเป้ำหมำยในระดับชั้นมัธยมศึกษำตอนต้นที่ได้รับกำรพัฒนำ
สมรรถนะตำมแนวทำงกำรประเมิน PISA ด้วยชุดฝึกสมรรถนะและข้อสอบ PISA Style  
 2.8.5 ผู้บริหำร และครูผู้สอนในโรงเรียนมีรูปแบบในกำรจัดกระบวนกำรยกระดับผลสัมฤทธิ์ทำงกำร
เรียน  

2.8.6 ร้อยละของผู้เรียนที่มีผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียนตำมหลักสูตรระดับดีขึ้นไป 
2.9 การประเมินผล /เครื่องมือ 
 2.9.1 แบบส ำรวจ 
 2.9.2 แบบประเมินผล 
 2.9.3 ระบบ PISA Style 
 2.9.4 แบบประเมินพฤติกรรมกำรเรียนรู้ 
    2.9.5 แบบประเมิน/ แบบรำยงำนผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียน 
2.10  ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ 
 2.10.1 ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต 26 มีระบบสนับสนุนเพ่ือส่งเสริมงำนด้ำนกำร
วัดและประเมินผล มีระบบคลังข้อสอบที่ได้คุณภำพให้บริกำรโรงเรียนในสังกัด  
 2.10.2 ผลกำรทดสอบ O-NET ของโรงเรียนในสังกัดมีคะแนนเฉลี่ยสูงขึ้น 
 2.10.3 นักเรียนได้รับกำรพัฒนำสมรรนะที่จ ำเป็นด้ำนกำรรู้เรื่องกำรอ่ำน ด้ำนกำรรู้เรื่องคณิตศำสตร์ 
และด้ำนกำรรู้เรื่องวิทยำศำสตร์ ตำมแนวทำงกำรประเมิน PISA 
 2.10.4 ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำเขต 26 บริหำร และครูผู้สอนมีนวัตกรรม มี
แนวทำง/  รูปแบบในกำรส่ ง เสริม พัฒนำสถำนศึกษำ ให้มีนวั ตกรรม/  รูปแบบในกำรจั ด
กระบวนกำรพัฒนำผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียน 
 2.10.5 ผู้เรียนผ่ำนกำรประเมินผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียนตำมหลักสูตร 

***************************** 
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โครงการ      พัฒนำและส่งเสริมกำรจัดกำรเรียนกำรสอนรำยวิชำภูมิศำสตร์และหน้ำที่พลเมือง 
     กลุ่มสำระกำรเรียนรู้สังคมศึกษำ ศำสนำ และวัฒนธรรม 
แผนปฏิรูปประเทศ ข้อ  3  ด้ำนพัฒนำและเสริมสร้ำงศักยภำพ ทรัพยำกรมนุษย ์
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ข้อ 1.กำรเสริมสร้ำงและพัฒนำศักยภำพทุนมนุษย์ 
แผนความม่ันคงแห่งชาติ    กำรเสริมสร้ำงควำมมั่นคงของมนุษย์  
นโยบาย สพฐ.                ด้ำนคุณภำพ 
กลุม่ที่รับผิดชอบ กลุ่มนิเทศ ติดตำม และประเมินผลกำรจัดกำรศึกษำ 
ผู้รับผิดชอบ   นำงดวงใจ  จ ำปำทอง  ศึกษำนิเทศก์    
ระยะเวลาด าเนินการ     ตุลำคม  2563 – กันยำยน 2564 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
1.  หลักการและเหตุผล 
  กระทรวงศึกษำธิกำรได้มีกำรประกำศใช้หลักสูตรแกนกลำงกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน พุทธศักรำช 
2551 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560) ซึ่งได้มีกำรก ำหนดมำตรฐำนกำรเรียนรู้และตัวชี้วัด กลุ่มสำระกำร
เรียนรู้คณิตศำสตร์ วิทยำศำสตร์ และกลุ่มสำระกำรเรียนรู้สังคมศึกษำ (ในส่วนสำระภูมิศำสตร์) เมื่อ 
เดือนสิงหำคม 2560 เพ่ือให้เขตพ้ืนที่กำรศึกษำ หน่วยงำนระดับท้องถิ่น และสถำนศึกษำทุกสังกัดที่
รับผิดชอบด ำเนินกำรจัดกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำนให้แก่รัฐบำลได้น ำไปใช้เป็นกรอบและทิศทำงในกำรพัฒนำ
หลักสูตรสถำนศึกษำ และกำรจัดกำรเรียนกำรสอนที่มุ่งเน้นพัฒนำเด็กและเยำวชนให้ได้มีควำมรู้ 
ควำมสำมำรถ และมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตำมมำตรฐำนกำรเรียนรู้ตำมที่ก ำหนดไว้ในกลุ่มสำระ
กำรเรียนรู้ต่ำง ๆ 
  ดังนั้นจึงมีควำมจ ำเป็นอย่ำงยิ่งที่ครู บุคลำกรทำงกำรศึกษำ และผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง กับ
กระบวนกำรน ำหลักสูตรแกนกลำงฯ พ.ศ. 2551 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560)  ไปใช้นั้นต้องมีควำมรู้ 
ควำมเข้ำใจ เกี่ยวกับหลักกำร และเป้ำหมำยส ำคัญที่ก ำหนดไว้ในหลักสูตรฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560 
รวมถึงกระบวนทัศน์กำรจัดกำรเรียนรู้ กำรใช้สื่อและแหล่งเรียนรู้ แนวทำงกำรวัดกำรประเมินผลของ
หลักสูตร  กำรปรับปรุงหลักสูตรแกนกลำงฯ พ.ศ. 2551 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560) นี้ยังคงมีโครงสร้ำง
เดิมของหลักสูตรแกนกลำงกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน พุทธศักรำช 2551 คือประกอบด้วย 8 กลุ่มสำระกำร
เรียนรู้ โดยในสำระภูมิศำสตร์ มีกำรปรับปรุงมำตรฐำนกำรเรียนรู้ ในมำตรฐำน ส 5.2 แต่เน้นกำร
ปรับปรุงมำตรฐำนกำรเรียนรู้ ตัวชี้วัด  กำรจัดล ำดับควำมเหมำะสมกับพัฒนำกำรของผู้เรียนในแต่ละ
ช่วงวัย มุ่งส่งเสริมให้ผู้เรียนทุกคนมีควำมรู้ ควำมสำมำรถ และมีทักษะที่จ ำเป็นส ำหรับกำรด ำรงชีวิตใน
โลกแห่งศตวรรษท่ี 21 เพ่ิมขีดควำมสำมำรถในกำรประกอบอำชีพตำมโครงสร้ำงของประเทศไทย 4.0 
และเป้ำหมำยยุทธศำสตร์ชำติ 20 ปี 

ในกำรนี้ เพ่ือให้นโยบำยดังกล่ำวส ำเร็จลุล่วงไปด้วยดีส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ 
เขต 26 เห็นควำมส ำคัญในกำรพัฒนำทักษะกำรจัดกำรเรียนรู้แก่ผู้สอนเพ่ือน ำหลักสูตรแกนกลำงฯ พ.ศ. 
2551 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560) ไปใช้อย่ำงมีประสิทธิภำพจึงได้จัดกำรพัฒนำกำรเรียนกำรสอนสำระ
ภูมิศำสตร์ และหน้ำที่พลเมือง เกี่ยวกับบทบำทหน้ำที่ของพลเมือง  แนวทำงกำรจัดกำรเรียนรู้ กำร
ออกแบบกำรเรียนรู้ และกำรวัดประเมินผลผู้เรียนให้บรรลุเป้ำประสงค์ของหลักสูตร โดยน ำกิจกรรมกำร
ปฏิบัติสู่ชั้นเรียนและในชีวิตประจ ำวัน 
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2.  วัตถุประสงค์ของโครงการ 
     2.1  เพ่ือให้ครูผู้สอนวิชำภูมิศำสตร์มีควำมรู้ควำมเข้ำใจเกี่ยวกับแนวกำรจัดกำรเรียนรู้ กำรออกแบบ   
กำรจัดกำรเรียนรู้ และกำรวัดกำรประเมินผล 
     2.2  เพ่ือให้ครูผู้สอนรำยวิชำเพ่ิมเติมหน้ำที่พลเมืองมีควำมรู้ควำมเข้ำใจเกี่ยวกับจุดเน้น คือ 1) 
ควำมเป็นไทย 2) รักชำติ ยึดมั่นในศำสนำ และเทิดทูนสถำบันพระมหำกษัตริย์ 3) ควำมเป็นพลเมืองดี
ในระบอบประชำธิปไตย 4)ควำมปรองดอง สมำนฉันท์ และ 5) ควำมมีวินัยในตนเอง 
     2.3 เพ่ือขยำยผลกำรพัฒนำกำรจัดกำรเรียนกำรสอนภูมิศำสตร์และหน้ำที่พลเมืองตำมแนวทำง 
กำรจัดกิจกรรมภูมิศำสตร์และหน้ำที่พลเมืองให้โรงเรียนในสังกัด สพม.26 
3.  เป้าหมายการด าเนินโครงการ 
    3.1  เป้ำหมำยเชิงปริมำณ 
          3.1.1  โรงเรียนในสังกัดส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต 26 เข้ำร่วมโครงกำร  
ครบ 100%  
         3.1.2 หัวหน้ำงำนวิชำกำร ครูสำระภูมิศำสตร์ ครูรำยวิชำเพ่ิมเติมหน้ำที่พลเมือง เข้ำร่วม 
โครงกำร ครบ 100 % 
     3.2  เป้ำหมำยเชิงคุณภำพ 
        3.2.1  โรงเรียนในสังกัดส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต 26 ทั้ง 35 โรงเรียน มี
ควำมรู้ ควำมเข้ำใจหรือแนวทำงกำรจัดกิจกรรมกำรเรียนกำรสอนรำยวิชำภูมิศำสตร์ และหน้ำที่                    
พลเมืองได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ และสอดคล้องกับจุดเน้น 
         3.2.2  ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต 26 มีแนวทำงกำรจัดกำรเรียนกำรสอน 
ภูมิศำสตร์และหน้ำที่พลเมืองที่มีประสิทธิภำพสอดคล้องกับจุดเน้น 
4.  กิจกรรมด าเนินการ 
 

ที ่ กิจกรรม ระยะเวลาด าเนินการ ผู้รับผิดชอบ 
1 ประชุมวำงแผนร่วมกับบุคลำกร/ครู/ผู้น ำ/

ผู้รับผิดชอบหน่วยงำน/โรงเรียน 
- แต่งตั้งคณะกรรมกำรกำรด ำเนินงำน  

พฤศจิกำยน 2563 นำงดวงใจ จ ำปำทอง/
คณะศึกษำนิเทศก์/ 
สถำนศึกษำในสังกัด สพ
ม.26 

2 ด ำเนินกำรกิจกรรมตำมกระบวนกำร  
วงจร PDCA 
 
 

ธันวำคม 2563 – 
สิงหำคม 2564 

นำงดวงใจ จ ำปำทอง/ 
สถำนศึกษำในสังกัด สพ
ม.26/คณะศึกษำนิเทศก์ 
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ต่อ 
ที ่ กิจกรรม ระยะเวลาด าเนินการ ผู้รับผิดชอบ 
3 กิจกรรมนิเทศ ก ำกับ ติดตำมกำร

ด ำเนินงำนของสถำนศึกษำ กำรจัดประชุม
ระดับเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ กำรเข้ำร่วม
ประชุม อบรม และร่วมกิจกรรมกับ
ส่วนกลำง 

กุมภำพันธ์ 2564- 
สิงหำคม 2564 

นำงดวงใจ  จ ำปำทอง/ 
คณะศึกษำนิเทศก์ 
 

4 รำยงำนผลกำรด ำเนินโครงกำร กันยำยน 2564 นำงดวงใจ จ ำปำทอง/
หัวหน้ำฝ่ำยวิชำกำร/ครู
ภูมิศำสตร์/ ครูหน้ำที่
พลเมือง 

 
5.  กิจกรรม และงบประมาณด าเนินงาน 
 งบด ำเนินกำร  10,000   บำท  โดยมีกิจกรรมรำยละเอียดกำรใช้งบประมำณ ดังนี้ (ถัวจ่ำยทุก
รำยกำร) 

ที ่ กิจกรรม/รายละเอียดการใช้งบประมาณ งบประมาณจ าแนกตามรายจ่าย รวม 
ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ 

1 กิจกรรมที่ 1  ประชุมวำงแผนเสนอแนะ
แนวทำงกำรพัฒนำและแต่งตั้ง
คณะกรรมกำรด ำเนินกำรศูนย์ภูมิศำสตร์
และหน้ำที่พลเมือง ประกอบด้วย 
1.1 หัวหน้ำฝ่ำยวิชำกำรของโรงเรียนทั้ง 
35 โรงเรียน รวมจ ำนวน 35 คน  
1.2 ครูผู้รับผิดชอบสอนวิชำภูมิศำสตร์/
สอนรำยวิชำเพ่ิมเติม หน้ำที่พลเมือง  
โรงเรียนละ 1 คน 35 โรงเรียน รวม3คน  
1.3 ค่ำอำหำร อำหำรว่ำง และเครื่องดื่ม 
รวม ครู 70 คน ศึกษำนิเทศก์ 15 คน 
รวม 85 คน ๆ ละ 160 บำท  
จ ำนวน 1 มื้อ (85 x 160) 
1.4 ค่ำส ำเนำเอกสำร จ ำนวน 120 ชุด ๆ 
ละ 20 บำท 

 
 
 
 
 
 
 
 

10,000 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

10,000 
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ต่อ 

ที ่ กิจกรรม/รายละเอียดการใช้งบประมาณ งบประมาณจ าแนกตามรายจ่าย รวม 
ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ 

3 กิจกรรมที่ 3 กิจกรรมนิเทศ ก ำกับ 
ติดตำมกำรด ำเนินงำนของสถำนศึกษำ 
กำรจัดประชุมระดับเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ 
กำรเข้ำร่วมประชุม  
1.1 นิเทศ ติดตำม และประเมินผลกำรจัด
กิจกรรม โรงเรียนในสังกัดส ำนักงำนเขต
พ้ืนที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต26 ทั้ง 35 
โรง จ ำนวน 2 ครั้งต่อปี 
1.2 แบ่งคณะกรรมกำรนิเทศ ติดตำม 
และประเมินผล ออกเป็น 3 ทีม ทีมละ 4 
คน ประกอบด้วย รองฯผอ. สพม.26ที่
รับผิดชอบกลุ่มนิเทศฯ / ศึกษำนิเทศก์ 
โดยออกนิเทศทีมละ 8 วัน (ค่ำน้ ำมัน
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) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

      

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
4 กิจกรรมที่ 7  จัดท ำรำยงำนผลกำร

ด ำเนินโครงกำรพัฒนำกำรจัดกำรเรียน
กำรสอนภูมิศำสตร์และหน้ำที่พลเมือง 

    

รวม 10,000   10,000 
 
6.  การประเมินผลการด าเนินโครงการ 

ตัวบ่งชี้สภาพความส าเร็จ วิธีวัดและประเมินผล เครื่องมือที่ใช้วัด 
1. ร้อยละ 100 ของผู้เรียนมัธยมศึกษำตอนต้น
และมัธยมศึกษำตอนปลำยมีลักษณะตรงตำม
จุดเน้นรำยวิชำภูมิศำสตร์ คือ  
     1.ส ำรวจและระบุท ำเลที่ตั้งของกิจกรรม
ทำงเศรษฐกิจและสังคมในทวีปเอเชีย ทวีป
ออสเตรเลีย และโอเชียเนีย 
 

- ประเมินคุณลักษณะ
ตำมจุดเน้น 
 
 
 
 
 
 

- แบบทดสอบภำค
ควำมรู้/กำรปฏิบัติ 
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ตัวบ่งชี้สภาพความส าเร็จ วิธีวัดและประเมินผล เครื่องมือที่ใช้วัด 
     2.วิเครำะห์ปัจจัทำงกำยภำพและปัจจัย
ทำงสังคมที่มีผลต่อท ำเลที่ตั้งของกิจกรรมทำง
เศรษฐกิจและสังคมในทวีปเอเชีย ทวีป
ออสเตรเลีย และโอเชียเนีย 
     3.สืบค้น อภิปรำยประเด็นปัญหำจำก 
ปฏิสัมพันธ์ระหว่ำงสภำพแวดล้อมทำง
กำยภำพกับมนุษย์ที่เกิดในทวีปเอเชีย ทวีป
ออสเตรเลีย และโอเชียเนีย 
     4.วิเครำะห์แนวทำงภัยพิบัติ และกำร
จัดกำรทรัพยำกรและสิ่งแวดล้อมในทวีปเอเชีย 
ทวีปออสเตรเลีย และโอเชียเนีย 
2. ร้อยละ 100 ของผู้เรียนมัธยมศึกษำตอนต้น
และมัธยมศึกษำตอนปลำยมีลักษณะตรงตำม
จุดเน้นรำยวิชำเพ่ิมเติมหน้ำที่พลเมือง คือ  
1.ควำมเป็นไทย 
2.รักชำติ ยึดมั่นในศำสนำ และเทิดทูนสถำบัน
พระมหำกษัตริย์  
3.ควำมเป็นพลเมืองดีในระบอบประชำธิปไตย  
4.ควำมปรองดอง สมำนฉันท์  
5.ควำมมีวินัยในตนเอง 

 
 
- ประเมินคุณลักษณะ
ตำมจุดเน้น 
 
 

 
 
- แบบทดสอบภำค
ควำมรู้/กำรปฏิบัติ 

3. ควำมพึงพอใจต่อกำรพัฒนำกำรจัดกำรเรียน
กำรสอนภูมิศำสตร์และหน้ำที่พลเมือง 
โรงเรียนในสังกัด สพม.26 ทั้ง 35 โรงเรียน 

ประเมินควำมพึงพอใจ แบบประเมิน/
แบบสอบถำม 

 
7.  ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
    7.1. ส่งเสริมสนับสนุนให้ครูผู้สอนกลุ่มสำระกำรเรียนรู้สังคมศึกษำ ศำสนำและวัฒนธรรมของเขตพ้ืนที่
กำรศึกษำได้บูรณำกำรกำรจัดกำรเรียนกำรสอนภำยในกลุ่มสำระกำรเรียนรู้   
    7.2  สร้ำงควำมเข้มแข็งให้แก่โรงเรียนในสังกัดในกำรขับเคลื่อนนโยบำยในระดับเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ 
    7.3  โรงเรียนในสังกัดส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต 26 มีควำมพร้อมในกำรจัดกิจกรรม
กำรเรียนกำรสอนรำยวิชำเพ่ิมเติมหน้ำที่พลเมือง 

********************** 
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โครงการ               พัฒนำคุณภำพผู้เรียนสู่ทักษะกำรเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21  ของครูภำษำไทย   
          เพ่ือกำรพัฒนำสมรรถนะกำรจัดกำรเรียนรู้แบบเชิงรุก (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  
ระยะเวลาที่ด าเนินการ    มีนำคม-กันยำยน 2564 
....................................................................................................................... ......................................... 
1. หลักการและเหตุผล 
       กำรจัดกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำนจะต้องสอดคล้องกับกำรเปลี่ยนแปลงทำงเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม 
สภำพแวดล้อม และควำมรู้ทำงวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยีที่เจริญก้ำวหน้ำอย่ำงรวดเร็ว เพ่ือพัฒนำและ
เสริมสร้ำงศักยภำพคนของชำติให้สำมำรถเพ่ิมขีดควำมสำมำรถในกำรแข่งขันของ ประเทศ โดยกำร
ยกระดับคุณภำพกำรศึกษำและกำรเรียนรู้ให้มีคุณภำพและมำตรฐำนระดับสำกล สอดคล้องกับประเทศ
ไทย 4.0 และโลกในศตวรรษที่ 21 กระทรวงศึกษำธิกำรโดยส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้น
พ้ืนฐำนจึงได้ด ำเนินกำร ทบทวนหลักสูตรแกนกลำงกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน พุทธศักรำช 2551 โดยน ำ
ข้อมูลจำกแผนพัฒนำ เศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ ฉบับที่ 12 ยุทธศำสตร์ชำติ 20 ปี และแผนกำร
ศึกษำแห่งชำติ พ.ศ. 2560 – 2579 มำใช้เป็นกรอบและทิศทำงในกำรพัฒนำหลักสูตรให้มีควำม
เหมำะสมชัดเจน ยิ่งขึ้น ในระยะสั้นเห็นควรปรับปรุงหลักสูตรในกลุ่มสำระกำรเรียนรู้คณิตศำสตร์ 
วิทยำศำสตร์ และสำระภูมิศำสตร์ในกลุ่มสำระกำรเรียนรู้สังคมศึกษำ ศำสนำ และวัฒนธรรม ซึ่งมี
ควำมส ำคัญต่อกำรพัฒนำประเทศ และเป็นรำกฐำนส ำคัญที่จะช่วยให้มนุษย์มีควำมคิดริเริ่ม สร้ำงสรรค์ 
คิดอย่ำงมีเหตุผล เป็นระบบ สำมำรถวิเครำะห์ปัญหำหรือสถำนกำรณ์ได้อย่ำงรอบคอบและถี่ถ้วน 
สำมำรถน ำไปใช้ใน ชีวิตประจ ำวัน ตลอดจนกำรใช้เทคโนโลยีที่เหมำะสมในกำรบูรณำกำรกับควำมรู้
ทำงด้ำนวิทยำศำสตร์ และคณิตศำสตร์ เพ่ือแก้ปัญหำหรือพัฒนำงำนด้วยกระบวนกำรออกแบบเชิง
วิศวกรรมที่น ำไปสู่กำร คิดค้นสิ่งประดิษฐ์ หรือสร้ำงนวัตกรรมต่ำง ๆ ที่เอ้ือประโยชน์ต่อกำรด ำรงชีวิต 
กำรใช้ทักษะกำรคิดเชิง ค ำนวณ ควำมรู้ทำงด้ำนวิทยำกำรคอมพิวเตอร์ และเทคโนโลยีและกำรสื่อสำร
ในกำรแก้ปัญหำที่พบใน ชีวิตจริงได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ รวมทั้งใช้ควำมรู้ ควำมสำมำรถ ทักษะ 
กระบวนกำร และเครื่องมือทำง ภูมิศำสตร์ เรียนรู้สิ่งต่ำง ๆ ที่อยู่รอบตัวอย่ำงเข้ำใจสภำพที่เป็นอยู่และ
กำรเปลี่ยนแปลง เพ่ือน ำไปสู่กำร จัดกำรและปรับใช้ในกำรด ำรงชีวิตและกำรประกอบอำชีพอย่ำง
สร้ำงสรรค์  
          นโยบำยของรัฐบำลในกำรสนับสนุนแนวทำงกำรปฏิรูปกำรศึกษำอย่ำงเป็นรูปธรรมนโยบำยหนึ่ง 
คือ กิจกรรมลดเวลำเรียนเพ่ิมเวลำรู้ ที่เน้น Active Learning ให้ผู้เรียนน ำควำมรู้ไปใช้แก้ปัญหำในชีวิต
จริง รวมทั้งกำรพัฒนำกระบวนกำรหรือผลผลิตใหม่ที่เป็นประโยชน์ต่อกำรด ำเนินชีวิตและกำรประกอบ
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อำชีพ ผ่ำนประสบกำรณ์ในกำรท ำ กิจกรรมกำรเรียนรู้แบบโครงงำนเป็นฐำน (Project-Based 
Learning) หรือ กิจกรรมกำรเรียนรู้แบบใช้ปัญหำเป็นฐำน (Problem-Based Learning)  
           ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต 26 จึงจัดท ำโครงกำรพัฒนำกำรพัฒนำคุณภำพ
ผู้เรียนสู่ทักษะกำรเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 สู่กำรปฏิรูปกำรเรียนรู้ยุคไทยแลนด์ 4.0 เพ่ือให้ทุกโรงเรียน
สำมำรถพัฒนำหลักสูตรสถำนศึกษำ และครูสำมำรถน ำหลักสูตรไปสู่กำจัดกำรเรียนรู้ระดับชั้นเรียน ที่
สอดคล้องกับกำรพัฒนำทักษะในศตวรรษที่ 21 ยุคไทยแลนด์ 4.0 คุณครูกลุ่มสำระกำรเรียนรู้ภำษำไทย 
ที่สอนในรำยวิชำภำษำไทย ให้มีแผนกำรจัดกำรเรียนรู้ที่เป็นระบบ มีประสิทธิผล ประสิทธิภำพ ตำม
แนวทำงกำรจัดกำรเรียนรู้แบบ Active Learning สู่ควำมยั่งยืนสืบไป  
2. วัตถุประสงค์ 
 2.1 เพ่ือยกระดับผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียนของนักเรียนโดยกำรจัดกำรเรียนที่ใช้ O-NET & PISA เป็นฐำน  
   2.2 เพ่ือพัฒนำกำรจัดกำรเรียนรู้สู่ทักษะศตวรรษที่ 21 ด้วยนวัตกรรมและเทคโนโลยีที่เน้น Active 
Learning ที่เน้นกระบวนกำรคิด   
  2.3 เพ่ือนิเทศ ติดตำม กำรจัดกำรเรียนรู้สู่ทักษะศตวรรษที่ 21 และยกระดับผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียนของ
นักเรียนในสังกัดส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต 26 
 2.4 เพ่ือจัดเวทีวิชำกำรน ำเสนอผลกำรจัดกำรเรียนเรียนรู้และผลงำนนักเรียน น ำไปสู่กำรเผยแพร่ผลงำน 
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 และยกระดับผลสัมฤทธิ์ทำงกำร
เรียนของนักเรียนในสังกัดส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต 26 โรงเรียนละ 2 ครั้ง/ภำคเรียน 
 3.1.4 กิจกรรมเวทีวิชำกำรน ำเสนอผลกำรจัดกำรเรียนเรียนรู้และผลงำนนักเรียน น ำไปสู่กำรเผยแพร่
ผลงำนและยกย่องเชิดชูเกียรติ 1 ครั้ง/ปีกำรศึกษำ 
 3.2 เชิงคุณภำพ 
 3.2.1 ครูสำมำรถมีนวัตกรรมกำรจัดกำรเรียนรู้ยกระดับผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียนของนักเรียนโดยกำร
จัดกำรเรียนที่ใช้ O-NET & PISA เป็นฐำน อย่ำงมีประสิทธิภำพ 
 3.2.2 ครูสำมำรถพัฒนำกำรจัดกำรเรียนรู้สู่ทักษะศตวรรษท่ี 21 ด้วยนวัตกรรมและเทคโนโลยีที่เน้น 
Active Learning ที่เน้นกระบวนกำรคิด อย่ำงมีคุณภำพ 
 3.2.3 ครูได้รับกำรนิเทศ และมีโอกำสน ำเสนอผลงำนทำงวิชำกำรสู่กำรพัฒนำวิชำชีพด้วยควำมภำคภูมิใจ 
    3.2.4 นักเรียนได้เรียนรู้ด้วยกำรลงมือปฏิบัติ พัฒนำทักษะกระบวนกำรคิด กำรแก้ปัญหำ กำรท ำงำน 
ทักษะกำรเรียนรู้ และทักษะชีวิต เป็นระบบและยั่งยืน  
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4. กิจกรรมและการด าเนินงาน 
ที ่ กิจกรรม ระยะเวลำด ำเนินกำร ผู้รับผิดชอบ 
1 ประชุมเตรียมกำรสร้ำงสื่อ/คู่มือ/เครื่องมือ/

ปฏิทินงำน ของคณะท ำงำน/กรรมกำร 
  มกรำคม 2564 นำงสำวธนำภำ บุญ

ครอบและคณะ
ศึกษำนิเทศก์ 

2 กิจกรรม PLC พัฒนำนวัตกรรมกำรจัดกำร
เรียนรู้ยกระดับผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียนของ
นักเรียนโดยกำรจัดกำรเรียนที่ใช้ O-NET & 
PISA เป็นฐำน 

พฤษภำคม 2564 นำงกรนันท์ วรรณทวี 
และคณะศึกษำนิเทศก์ 

3 กิจกรรม PLC พัฒนำกำรจัดกำรเรียนรู้สู่ทักษะ
ศตวรรษท่ี 21 ด้วยนวัตกรรมและเทคโนโลยีที่
เน้น Active Learning ที่เน้นกระบวนกำรคิด 

มิถุนำยน 2564 นำงกรนันท์ วรรณทวี  
และคณะศึกษำนิเทศก์ 

4 กิจกรรมนิเทศ ติดตำม กำรจัดกำรเรียนรู้สู่
ทักษะศตวรรษที่ 21 และยกระดับผลสัมฤทธิ์
ทำงกำรเรียนของนักเรียนในสังกัด สพม.เขต 
26 

พค.-กย.2564 นส.อิทธิ์ณณัฏฐ์  นัน
แก้ว และคณะ
ศึกษำนิเทศก์ 

5 กิจกรรมเวทีวิชำกำรน ำเสนอผลกำรจัดกำร
เรียนเรียนรู้และผลงำนนักเรียน น ำไปสู่กำร
เผยแพร่ผลงำนและยกย่องเชิดชูเกียรติ 

กันยำยน 2564 ดร.นวพรรดิ์ นำม
พุทธำ และคณะ
ศึกษำนิเทศก์ 

 
6. งบประมาณ จำก ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต 26 จ ำนวน 10,000 บำท  

รำยกำร งบประมำณ 
จ ำแนกตำมรำยจ่ำย 

ค่ำตอบแท
น 

ค่ำใช้สอย ค่ำวัสดุ 

กิจกรรมที่ 1 ประชุมเตรียมกำรสร้ำงสื่อ/คู่มือ/
เครื่องมือ/ปฏิทินงำน ของคณะท ำงำน/กรรมกำร 
จ ำนวน  1 ครั้ง 1 วัน  

    

    -ค่ำอำหำร-อำหำรว่ำง     
รวมกิจกรรมที่ 1     

กิจกรรมที่ 2 กิจกรรม PLC พัฒนำนวัตกรรมกำร
จัดกำรเรียนรู้ยกระดับผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียนของ
นักเรียนโดยกำรจัดกำรเรียนที่ใช้ O-NET & PISA 
เป็นฐำน จ ำนวน 1 ครั้ง 1 วัน  
      -ค่ำอำหำร-อำหำรว่ำง 
      -ค่ำวุฒิบัตร 
      -ค่ำเอกสำร/สื่อ 

    



228       แผนปฏิบัติการ ประจำาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

228 

รวมกิจกรรมที่ 2     
กิจกรรมที่ 3 กิจกรรม PLC พัฒนำกำรจัดกำร
เรียนรู้สู่ทักษะศตวรรษท่ี 21 ด้วยนวัตกรรมและ
เทคโนโลยีที่เน้น Active Learning ที่เน้น
กระบวนกำรคิด จ ำนวน 1 ครั้ง 1 วัน 
    -ค่ำอำหำร-อำหำรว่ำง 
    -ค่ำวุฒิบัตร     -ค่ำเอกสำร/สื่อ 

    

รวมกิจกรรมที่ 3     
กิจกรรมที่ 4 กิจกรรมนิเทศ ติดตำม กำรจัดกำร
เรียนรู้สู่ทักษะศตวรรษท่ี 21 และยกระดับ
ผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียนนักเรียนใน สพม.เขต 26  
(จ ำนวน 2 ครั้ง/โรง/ภำคเรียน) 

 
 

 
 

 
 

 

รวมกิจกรรมที่ 4 บูรณำกำรในงบฯ สพม.ภำรกิจนิเทศ ติดตำม และ
ประเมินผล 

กิจกรรมที่ 5 กิจกรรมเวทีวิชำกำรน ำเสนอผลกำร
จัดกำรเรียนเรียนรู้และผลงำนนักเรียน น ำไปสู่กำร
เผยแพร่ผลงำนและยกย่องเชิดชูเกียรติ 
    -โล่รำงวัลส ำหรับครู/นักเรียนที่น ำเสนอผลงำน  
    -ค่ำวุฒิบัตร/เกียรติบัตร 
    -ค่ำอำหำรกลำงวัน-อำคำรว่ำง  

    

รวมกิจกรรมที่ 5     
รวมทั้งสิ้น (ถัวจ่ายทุกรายการ)    10,000  

6. ตัวช้ีวัดและค่าเป้าหมาย 

ตัวช้ีวัด 
การวัดผลและประเมินผล 

วิธีการ เครื่องมือ 
1. โรงเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียนสูงขึ้น (จ ำนวน 
นร.ที่ได้ คะแนน O-NET มำกกว่ำ ร้อยละ 50 ในแต่ละ
วิชำ เพิ่มขึ้น) 
2. ครูได้แนวทำงกำรจัดกิจกรรมกำรเรียนรู้และพัฒนำ 
นวัตกรรมกำรจัดกำรเรียนรู้ Active Learning ที่เน้น
กระบวนกำรคิดท่ีหลำกหลำยตำมธรรมชำติวิชำ 
3. นักเรียนได้รับกำรพัฒนำตำมมำตรฐำน ตัวชี้วัด  
สมรรถนะ คุณลักษณะที่พึงประสงค์ และค่ำนิยมที่ดี 
4. ครูและนักเรียนมีเวทีแสดงผลงำนทำงวิชำกำร 
ได้รับกำรเชิดชูเกียรติ และเกิดควำมภำคภูมิใจ 

-ตรวจหลักสูตร 
-สัมภำษณ์ 
 
-ตรวจแผนจัดกำร
เรียนรู้ 
-สังเกตกำรสอน 
 
-ตรวจ ปพ. 
-สังเกตกำรณ์เรียนรู้ 
-ตรวจ/ประเมินผลงำน 
-สัมภำษณ์ 

-บันทึกนิเทศ 
-แบบสัมภำษณ์ 
 
-บันทึกสังเกตกำรสอน 
-แบบสังเกตกำรสอน 
 
-บันทึกกำรตรวจ ปพ. 
-แบบสังเกต 
-ตรวจ/ประเมินผลงำน 
-แบบสัมภำษณ์ 
 



แผนปฏิบัติการ ประจำาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564       229

229 

9. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
         9.1 ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำและโรงเรียนในสังกัด ได้แนวทำงกำรพัฒนำผลสัมฤทธิ์ทำงกำร
เรียน  ของนักเรียนโดยกำรจัดกำรเรียนที่ใช้ O-NET & PISA เป็นฐำน 
  9.2 ครูได้แนวทำง สื่อ นวัตกรรม และเทคโนโลยีในกำรจัดกิจกรรมกำรเรียนรู้ตำมแนวปฏิรูปกำร
เรียนรู้ยุคไทยแลนด์ 4.0 โดยใช้  Active Learning ที่เน้นกำรพัฒนำกระบวนกำรคิดและทักษะใน
ศตวรรษท่ี 21  
  9.3 ครูและโรงเรียนสร้ำงเครือข่ำยกำรจัดกำรเรียนรู้ และกำรบริหำรจัดกำรชั้นเรียนตำมแนว
ทำงกำรปฏิรูปกำรเรียนรู้ยุคไทยแลนด์ 4.0    
         9.4 นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษำได้เรียนรู้ผ่ำนกิจกรรมกำรเรียนรู้ อย่ำงมีคุณภำพ มีผลสัมฤทธิ์  
สมรรถนะ สูงขึ้น และสำมำรถน ำควำมรู้ไปใช้ในกำรด ำรงชีวิตอย่ำงมีคุณภำพ 
         9.5 ผู้ปกครอง และชุมชนให้ควำมเชื่อมั่นในกำรจัดกำรศึกษำอย่ำงมีคุณภำพของโรงเรียน 

********************** 
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โครงการ       กำรพัฒนำหลักสูตรท้องถิน่ กลุม่สำระกำรเรียนรู้กำรงำนอำชีพ ในโรงเรียนสังกัดส ำนักงำน 
    เขตพ้ืนที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต 26 
ยุทธศาสตร์ชาติ ข้อ    3.ด้ำนกำรพัฒนำและเสริมสร้ำงศักยภำพทรัพยำกรมนุษย์ 
แผนปฏิรูปประเทศ ข้อ   3 ด้ำนพัฒนำและเสริมสร้ำงศักยภำพ ทรัพยำกรมนุษย ์
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ข้อ 1.กำรเสริมสร้ำงและพัฒนำศักยภำพทุนมนุษย์ 
แผนความม่ันคงแห่งชาติ   3.7.1 กำรเสริมสร้ำงควำมมั่นคงของมนุษย์  
นโยบาย สพฐ.            ด้ำนคุณภำพ 
กลุ่มที่รับผิดชอบ    กลุ่มนิเทศ ติดตำม และประเมินผลกำรจัดกำรศึกษำ 

ผู้รับผิดชอบ       นำยนิมิตต์  กำระดี  ศึกษำนิเทศก์ สพม.26 และคณะศึกษำนิเทศก์ 

ระยะเวลาที่ด าเนินการ   1 ตุลำคม 2563 – 30 กันยำยน 2564 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
1.  หลักการและเหตุผล 

หลักสูตรสถำนศึกษำจะต้องประกอบด้วยหลักสูตรแกนกลำงกำรศึกษำ  พุทธศักรำช 2551 และ
หลักสูตรท้องถิ่น  ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต 26 ได้ด ำเนินกำรจัดท ำกรอบหลักสูตรสำระ
ท้องถ่ินจังหวัดมหำสำรคำม มีจุดประสงค์เพ่ือให้สถำนศึกษำในสังกัดได้ใช้ในจัดกำรเรียนกำรสอนในระดับ
กำรศึกษำขึ้นพื้นฐำนในปีกำรศึกษำ 2563 ปัจจุบันได้มีหน่วยงำนต่ำง ๆ ในจังหวัดมหำสำรคำม ได้พัฒนำ
แหล่งเรียนรู้และจัดท ำเอกสำรที่มีข้อมูลเกี่ยวข้องกับจังหวัดมหำสำรคำม และเป็นประโยชน์ต่อกำรเรียนรู้
ของผู้เรียน ซึ่งกรอบหลักสำระสูตรท้องถิ่นจังหวัดมหำสำรคำม จ ำเป็นต้องมีกำรจัดท ำขึ้นและพัฒนำให้มี
ควำมสมบูรณ์ชัดเจน ทันสมัย ครอบคลุมในเนื้อหำสำระ เพ่ือเอ้ือต่อสถำนศึกษำที่จะน ำไปจัดท ำหลักสูตร
สถำนศึกษำในสังกัดส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต 26 จึงได้จัดท ำโครงกำรนี้ขึ้น 
 

2. วัตถุประสงค์โครงการ 

 2.1 เพ่ือพัฒนำเนื้อหำหลักสูตรท้องถิ่น ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต 26  ในกำร
สร้ำงหลักสูตรสถำนศึกษำ  ตำมหลักปรัชญำเศรษฐกิจพอเพียง  
 2.2 เพ่ือให้ครูและผู้บริหำรมีควำมเข้ำใจที่ชัดเจนตรงกัน สำมำรถน ำหลักสูตรท้องถิ่น ส ำนักงำนเขต
พ้ืนที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต 26 ตำมหลักปรัชญำเศรษฐกิจพอเพียง สู่กำรปฏิบัติได้อย่ำงมั่นใจและมี
ประสิทธิภำพ 
 2.3 เพ่ือให้สถำนศึกษำในสังกัดใช้เป็นกรอบในกำรพัฒนำและกำรสร้ำงหลักสูตรสถำนศึกษำ ตำม
หลักสูตรท้องถิ่น ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต 26  

 

3. เป้าหมายการด าเนินโครงการ 

 เชิงปริมาณ 
  1.ประชุมเชิงปฏิบัติกำรพัฒนำกรอบหลักสูตรท้องถิ่น กลุ่มสำระกำรเรียนรู้กำรงำนอำชีพ  ตำม
หลักสูตรท้องถิ่นส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต 26 จ ำนวน 35 โรงเรียน ๆ ละ 2 คน รวม 
70 คน ศึกษำนิ เทศก์  15 คน และคณะวิทยำกร พ่ี เลี้ ย ง  10 คน รวมทั้ งสิ้ นจ ำนวน 95 คน 
     2.ผลิตเอกสำร กรอบหลักสูตรท้องถิ่น กลุ่มสำระกำรเรียนรู้กำรงำนอำชีพ  ตำมหลักสูตรท้องถิ่น
ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต 26 เพ่ือไปจัดท ำหลักสูตรสถำนศึกษำ  
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 เชิงคุณภาพ   
     1. กลุ่มสำระกำรเรียนรู้กำรงำนอำชีพของทุกโรงเรียนในสังกัด ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ
มัธยมศึกษำ เขต 26  จ ำนวน 35  โรงเรียน มีกรอบตำมหลักสูตรท้องถิ่นฯ ที่มคีวำมชัดเจนแม่นตรง และ
สำมำรถน ำไปใช้ในสถำนศึกษำเพ่ือกำรจัดกำรเรียนกำรสอนได้อย่ำงมีประสิทธิภำพและเกิดประสิทธิผล 
  2. ครูกลุ่มสำระกำรเรียนรู้กำรอำชีพ ในสังกัด สพม.26 จ ำนวน 35  โรงเรียน  สำมำรถน ำกรอบ
หลักสูตรท้องถิ่น ไปจัดท ำหลักสูตรสถำนศึกษำที่ประสิทธิภำพและเกิดประสิทธิผล 
    3. นักเรียนมีควำมรู้นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียนสูงขึ้น มีควำมภูมิใจและตระหนักรักแผ่นดิน
เกิด 
4. กิจกรรมและการด าเนินงาน 

 
กิจกรรม 

 

ปี 5263 
 

ปี 2564 
 

ผู้รับผิดชอบ 
 ตค พย ธค มค กพ มีค เมย พค มิย กค สค  

1.รวบรวมข้อมลูสำรสนเทศท่ี
เกี่ยวข้อง   
2.จัดท ำเอกสำรต้นฉบับ 
3.จัดท ำข้อมูลสำรสนเทศแหล่ง
เรียนรู้  
4.จัดพิมพ์เอกสำร กรอบหลักสูตร
ท้องถิ่น ส ำนักงำนเขตพื้นท่ี
กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต.26  
จังหวัดมหำสำรคำม  
5.จัดท ำซีดี  
6.แจกเอกสำรและแผ่น ซีดี   
7.จัดอบรมตำมโครงกำรฯ 
8.นิเทศ ติดตำมและประเมินผลกำร
ใช้หลักสูตรของสถำนศึกษำ 
9.สรุปผลรำยงำนผล 

           นิมิตต์และคณะ 
 
นิมิตต์และคณะ 
นิมิตต์และคณะ 
 
นิมิตต์และคณะ 
 
 
 
นิมิตต์และคณะ 
นิมิตต์และคณะ 
นิมิตต์และคณะ 
 
นิมิตต์และคณะ 

               
  1. ศึกษำเอกสำร ประสำนผู้ทรงภูมิปัญญำ  รวบรวมข้อมูลสำรสนเทศท่ีเกี่ยวข้อง   
 2. จัดท ำเอกสำรต้นฉบับเนื้อหำสำระกรอบหลักสูตรท้องถิ่น กลุ่มสำระกำรเรียนรู้กำรงำนอำชีพ
ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต.26   
 3. จัดท ำข้อมูลสำรสนเทศแหล่งเรียนรู้ กรอบหลักสูตรท้องถิ่น  กลุ่มสำระกำรเรียนรู้กำรงำนอำชีพ 
ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต.26   
 4. จัดพิมพ์เอกสำร กรอบหลักสูตรท้องถิ่น  กลุ่มสำระกำรเรียนรู้กำรงำนอำชีพ    ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่
กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต.26  จังหวัดมหำสำรคำม จ ำนวน  50  เล่ม 
 5. จัดท ำส ำเนำแผ่น กรอบหลักสูตรท้องถิ่น กลุ่มสำระกำรเรียนรู้กำรงำนอำชีพ   ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่
กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต.26  จังหวัดมหำสำรคำม  จ ำนวน.....  แผ่น 
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 6. ส ำเนำเอกสำรและแผน กรอบหลักสูตรท้องถิ่น  กลุ่มสำระกำรเรียนรู้กำรงำนอำชีพ 
ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต.26  แจกให้โรงเรียนในสังกัดทุกโรงเรียน 
 7. จัดอบรมตำมโครงกำรฯ 
        กิจกรรมที่ 1 กำรประชุมสร้ำงควำมเข้ำใจครูผู้สอน กลุ่มสำระกำรเรียนรู้กำรงำนอำชีพ 
ตำมหลักสูตรท้องถิ่น ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต.26   
        กิจกรรมที่ 2 กำรเตรียมควำมพร้อมครูผู้สอน  กลุ่มสำระกำรเรียนรู้กำรงำนอำชีพ ในกำร
ปรับมำตรฐำนและตัวชี้วัด ตำมหลักสูตรท้องถิ่น ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต.26   
        กิจกรรมที่ 3 กำรประชุมปฏิบัติกำรครูผู้สอน  กลุ่มสำระกำรเรียนรู้กำรงำนอำชีพ พัฒนำ
หลักสูตรสถำนศึกษำ ตำมหลักสูตรท้องถิ่น ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต.26   
       กิจกรรมที่ 4 กำรประชุมปฏิบัติกำรตำมกรอบสำระท้องถิ่นและจุดเน้น ตำมหลักสูตร
ท้องถิ่น ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต.26   
 8. นิเทศ ติดตำมและประเมินผลกำรใช้หลักสูตรท้องถิ่นฯ ในสถำนศึกษำ สังกัด สพม.26 
 9. สรุปผล รำยงำนผล 
5. งบประมาณ 
งบประมำณท่ีได้รับจัดสรรจำก สพม.26 จ ำนวน 10,000 บำท  รำยละเอียดประกอบกำรใช้จ่ำย ดังนี้ 

กิจกรรมและรายละเอียด 
ในการใช้งบประมาณ 

งบประมาณ 
 

งบประมาณจ าแนกตามหมวดรายจ่าย  
รวม ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ 

กิจกรรมที่ 1 กำรประชุมสร้ำงควำมเข้ำใจ
ครูผู้สอน กลุ่มสำระกำรเรียนรู้กำรงำนอำชีพ 
ตำมหลักสูตรท้องถิ่น ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่
กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต.26  จ ำนวน 50 
คน เป็นเวลำ 2 วัน 
- ค่ำอำหำรกลำงวัน(50x2x50=5,000) 
- ค่ำอำหำรว่ำงและเครื่องดื่ม (30x2x50= 
3,000) 
- ค่ำตอบแทนวิทยำกร ( 3,500 บำท) 
- ค่ำพำหนะวิทยำกร  
- ค่ำวัสดุ  (3,500 บำท) 

 
10,000 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3,500 

 
 
 
 
 
5,000 
3,000 
 
 
3,500 

  
 
 
 
 
5,000 
3,000 
3,500 
 
3,500 

กิ จกรรมที่  2 กำร เตรี ยมควำมพร้ อม
ครูผู้สอน  กลุ่มสำระกำรเรียนรู้กำรงำน
อำชีพ ในกำรปรับมำตรฐำนและตัวชี้วัด 
ตำมหลักสูตรท้องถิ่น ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่
กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต.26   
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ต่อ 
กิจกรรมและรายละเอียด 

ในการใช้งบประมาณ 
งบประมาณ 

 
งบประมาณจ าแนกตามหมวดรายจ่าย  

รวม ค่าตอบ
แทน 

ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ 

กิจกรรมที่ 3 กำรประชุมปฏิบัติกำรครูผู้สอน  
กลุ่มสำระกำรเรียนรู้กำรงำนอำชีพ พัฒนำ
หลักสูตรสถำนศึกษำ ตำมหลักสูตรท้องถิ่น 
ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ 
เขต.26   

     

 

กิจกรรมที่ 4 กำรประชุมปฏิบัติกำรตำม
กรอบสำระท้องถิ่นและจุดเน้น ตำม
หลักสูตรท้องถิ่น ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่
กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต.26   

     

รวม  3,500 11,500  10,000 
6.การวัดผลและประเมินผล 

ตัวบ่งชี้สภาพความส าเร็จ วิธีการวัดผลประเมินผล เครื่องมือ 
1.ร้อยละ80 ของสถำนศึกษำน ำหลักสูตร
ท้องถิ่นไปใช้ในกำรจัดกำรเรียนกำรสอน 
2. ร้อยละ80 ของนักเรียนที่ผ่ำนกำร
ประเมินควำมรู้ ทักษะและคุณลักษณะตำม
หลักสูตรท้องถิ่น 

นิเทศติดตำม 
 

ทดสอบ 

แบบสอบถำม 
 

แบบทดสอบ 
 

7. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
 1. มีกรอบหลักสูตรท้องถิ่น ที่มีควำมชัดเจนแม่นตรง และสำมำรถน ำไปใช้ในสถำนศึกษำในกำร
จัดกำรเรียนกำรสอนได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ 
 2.  สถำนศึกษำ จ ำนวน 35  โรงเรียน สำมำรถน ำกรอบหลักสูตรท้องถิ่นส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ
มัธยมศึกษำ เขต 26 ไปจัดท ำหลักสูตรสถำนศึกษำที่ประสิทธิภำพและเกิดประสิทธิผล 
 3.  ครูกลุ่มสำระกำรเรียนรู้กำรอำชีพ ในสังกัด สพม.26 จ ำนวน 35  โรงเรียน  สำมำรถน ำกรอบ
หลักสูตรท้องถิ่น สพม.26 ไปจัดท ำหลักสูตรสถำนศึกษำที่ประสิทธิภำพและเกิดประสิทธิผล 
 4. นักเรียนมีควำมรู้นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียนสูงขึ้น มีควำมภูมิใจและตระหนักรักแผ่นดิน
เกิด 

********************** 
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โครงการ                   พัฒนำคุณภำพกำรศึกษำตำมสภำพปัญหำและควำมต้องกำรจ ำเป็นรำย 
        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  
ระยะเวลาที่ด าเนินการ   มีนำคม-กันยำยน 2564 
................................................................................................................................................................  
1. หลักการและเหตุผล 
        กำรจัดกำรศึกษำขั้นพื้นฐำนจะต้องสอดคล้องกับกำรเปลี่ยนแปลงทำงเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม 
สภำพแวดล้อม และควำมรู้ทำงวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยีที่เจริญก้ำวหน้ำอย่ำงรวดเร็ว เพ่ือพัฒนำและ
เสริมสร้ำงศักยภำพคนของชำติให้สำมำรถเพ่ิมขีดควำมสำมำรถในกำรแข่งขันของ ประเทศ โดยกำรยกระดับ
คุณภำพกำรศึกษำและกำรเรียนรู้ให้มีคุณภำพและมำตรฐำนระดับสำกล สอดคล้องกับประเทศไทย 4.0 และ
โลกในศตวรรษที่ 21 กระทรวงศึกษำธิกำรโดยส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำนจึงได้ด ำเนินกำร 
ทบทวนหลักสูตรแกนกลำงกำรศึกษำข้ันพ้ืนฐำน พุทธศักรำช 2551 โดยน ำข้อมูลจำกแผนพัฒนำ เศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชำติ ฉบับที่ 12 ยุทธศำสตร์ชำติ 20 ปี และแผนกำรศึกษำแห่งชำติ พ.ศ.2560 – 2579 มำใช้
เป็นกรอบและทิศทำงในกำรพัฒนำหลักสูตรให้มีควำมเหมำะสมชัดเจน ยิ่งขึ้น ในระยะสั้นเห็นควรปรับปรุง
หลักสูตรในกลุ่มสำระกำรเรียนรู้คณิตศำสตร์ วิทยำศำสตร์ และสำระภูมิศำสตร์ในกลุ่มสำระกำรเรียนรู้สังคม
ศึกษำ ศำสนำ และวัฒนธรรม ซึ่งมีควำมส ำคัญต่อกำรพัฒนำประเทศ และเป็นรำกฐำนส ำคัญที่จะช่วยให้
มนุษย์มีควำมคิดริเริ่ม สร้ำงสรรค์ คิดอย่ำงมีเหตุผล เป็นระบบ สำมำรถวิเครำะห์ปัญหำหรือสถำนกำรณ์ได้
อย่ำงรอบคอบและถี่ถ้วน สำมำรถน ำไปใช้ใน ชีวิตประจ ำวัน ตลอดจนกำรใช้เทคโนโลยีที่เหมำะสม
ในกำรบูรณำกำรกับควำมรู้ทำงด้ำนวิทยำศำสตร์  และคณิตศำสตร์ เพ่ือแก้ปัญหำหรือพัฒนำงำนด้วย
กระบวนกำรออกแบบเชิงวิศวกรรมที่น ำไปสู่  กำรคิดค้นสิ่งประดิษฐ์ หรือสร้ำงนวัตกรรมต่ำง ๆ ที่เอ้ือ
ประโยชน์ต่อกำรด ำรงชีวิต กำรใช้ทักษะกำรคิดเชิง ค ำนวณควำมรู้ทำงด้ำนวิทยำกำรคอมพิวเตอร์ และ
เทคโนโลยีและกำรสื่อสำรในกำรแก้ปัญหำที่พบใน ชีวิตจริงได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ รวมทั้งใช้ควำมรู้ 
ควำมสำมำรถ ทักษะ กระบวนกำร และเครื่องมือทำง ภูมิศำสตร์ เรียนรู้ สิ่งต่ำง ๆ ที่อยู่รอบตัวอย่ำงเข้ำใจ
สภำพที่เป็นอยู่และกำรเปลี่ยนแปลง เพ่ือน ำไปสู่กำร จัดกำรและปรับใช้ใน กำรด ำรงชีวิตและกำรประกอบ
อำชีพอย่ำงสร้ำงสรรค ์ 
          โรงเรียนเป็นสถำบันทำงสังคมที่มีหน้ำที่จัดกำรศึกษำเพื่อพัฒนำนักเรียนให้มีคุณลักษณะที่
พึงประสงค์ มีควำมรู ้ คุณธรรม  จริยธรรม สำมำรถอยู ่ในสังคมได้อย่ำงปกติสุข ภำรกิจของ
สถำนศึกษำจึงมีควำมส ำคัญอย่ำงยิ ่ง ในยุคของที่สังคมโลกมีกำรเปลี ่ยนแปลงอย่ำงรวดเ ร็ว 
สถำนศึกษำซึ่งมีหน้ำที่เตรียมและพัฒนำคนจึงจ ำเป็นต้องปรับเปลี่ยนวิธีคิดรูปแบบกำรด ำเนินงำน
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อย่ำงต่อเนื่องให้มีควำมเป็นเลิศเพื่อให้สำมำรถพัฒนำทรัพยำกรมนุษย์ได้อย่ำงมีคุณภำพ  กำรที่
จะพัฒนำสถำนศึกษำเพื่อไปสู่ควำมเป็นเลิศนั้น ต้องอำศัยปัจจัย องค์ประกอบและกระบว นกำร
หลำยอย่ำง เนื่องจำกโรงเรียนแต่ละแห่งย่อมมีบริบทแวดล้อมที่แตกต่ำงกัน ผู้บริหำรที่ดีควร
ศึกษำ รับทรำบ และตระหนักถึงควำมส ำคัญของบริบทแวดล้อมเหล่ำนั ้น เพื่อจะได้น ำมำสู่
แนวทำงในกำรบริหำรสถำนศึกษำให้ตรงตำมควำมต้องกำรและประสบควำมส ำเร็จตำม
เป้ำหมำยที่ตั ้งไว้ ทั้งนี ้ ผู้บริหำรจะต้องพิจำรณำอย่ำงรอบคอบและถี่ถ้วน ให้สถำนศึกษำได้
ปรับเปลี่ยนและพัฒนำไปพร้อมกัน โดยประกำรแรก กำรบริหำรจัดกำรโดยปรับใช้แนวคิดและ
ทฤษฎีต่ำง ๆ ในกำรบริหำรงำนในสถำนศึกษำ ประกำรต่อมำคือ กำรสื่อสำรทั้งภำยในและ
ระหว่ำงองค์กร โดยกำรสื ่อสำรภำยในเ พื ่อกำร สร้ำงควำมเข้ำ ใจ ในแนวทำงกำรบร ิหำร
สถำนศึกษำที่ถูกต้อง และน ำไปสู่กำรปฏิบัติที่มีประสิทธิภำพ ส่วนกำรสื่อสำรระหว่ำงองค์กรน้ัน
เพื่อเพิ่มโอกำส และลดอุปสรรคในกำรบริหำรสถำนศึกษำ ประกำรสุดท้ำยคือ กำรสร้ำงควำม
ร่วมมือของผู้ที ่มีส่วนได้ส่วนเสียกับสถำนศึกษำ เช่น ชุมชนองค์กรเอกชน หน่วยงำนรำชกำร  
           ในบทบำทของศึกษำนิเทศก์ ส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต  26 ที่ได้รับ
มอบหมำยให้รับผิดชอบโรงเรียน 5 โรงเรียน ได้แก่  โกสุมวิทยำสรรค์  เขวำไร่ศึกษำ โพนงำม
พิทยำนุกุล  เขื่อนพิทยำสรรค์  และวังยำวศึกษำวิทย์ ซึ่งมีสภำพแวดล้อมและบริบทที่แตกต่ำงกัน 
จึงจัดท ำโครงกำรพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำตำมสภำพปัญหำและควำมต้องกำรจ ำเป็นรำยโรงเรียน  
เพ่ือส่งเสริมกระตุ้นและสร้ำงแรงบันดำลใจในกำรกำรพัฒนำโรงเรียนอย่ำงเป็นระบบ สอดคล้องกับ
สภำพปัญหำและควำมต้องกำรเพื่อให้ทุกโรงเรียนสำมำรถพัฒนำหลักสูตรสถำนศึกษำ และครู
สำมำรถน ำหลักสูตรไปสู่กำรดกำรเรียนรู้ระดับชั้นเรียน ที่สอดคล้องกับกำรพัฒนำทักษะในศตวรรษ
ที่ 21 ยุคไทยแลนด์ 4.0 ด้วยชุมชนกำรเรียนรู้ทำงวิชำชีพ (PLC) ที่เป็นระบบ กำรจัดกำรเรียนกำร
สอน Active Learning ที่เน้นกำรคิดขั้นสูง มีประสิทธิผล ประสิทธิภำพ สู่ควำมยั่งยืนสืบไป  
2. วัตถุประสงค์ 
 2.1 เพื่อพัฒนำคุณภำพกำรจัดกำรศึกษำรำยโรงเรียนตำมสภำพปัญหำ ควำมต้องกำรจ ำเป็น 
และบริบทของโรงเรียน 
  2.2 เพื่อนิเทศ ติดตำม กำรพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำด้ำนกำรจัดกำรเรียนรู้และและผลสัมฤทธิ์
ทำงกำรเรียนของนักเรียน โรงเรียนกลุ่มเป้ำหมำย  
  2.3 เพื ่อสนับสนุนกำรน ำเสนอผลกำรจัดกำรเรียนเรียนรู ้และผลงำนนักเรียน น ำไปสู ่กำร
เผยแพร่ผลงำนและยกย่องเชิดชูเกียรติ 
3. เป้าหมาย 
 3.1 เชิงปริมำณ 
 3.1.1 กิจกรรม PLC เพื่อพัฒนำคุณภำพกำรจัดกำรศึกษำรำยโรงเรียนตำมสภำพปัญหำควำม
ต้องกำรจ ำเป็น และบริบทของโรงเรียนสำรคำมพิทยำคม วำปีปทุม บรบือวิทยำคำร กุดรังประชำสรรค์ 
อย่ำงน้อย 4 ครั้ง/โรงเรียน/ภำคเรียน 
 3.1.2 กิจกรรมนิเทศ ติดตำม พัฒนำคุณภำพกำรจัดกำรศึกษำรำยโรงเรียนตำมสภำพปัญหำ  
ควำมต้องกำรจ ำเป็น และบริบทของโรงเรียนสำรคำมพิทยำคม วำปีปทุม บรบือวิทยำคำร กุดรัง
ประชำสรรค์ โรงเรียนละ 2 ครั้ง/ภำคเรียน 
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 3.1.3 กิจกรรมเวทีวิชำกำรน ำเสนอผลกำรจัดกำรเรียนเรียนรู้และผลงำนนักเรียน น ำไปสู่กำร
เผยแพร่ผลงำนและยกย่องเชิดชูเกียรติ 1 ครั้ง/ปีกำรศึกษำ 
 3.2 เชิงคุณภำพ 
 3.2.1 ผู้บริหำรและครูมีแนวทำง/นวัตกรรมพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำตำมสถำนภำพสู่ทักษะผู้เรียน
ศตวรรษท่ี 21 อย่ำงมีประสิทธิภำพ 
 3.2.2 ผู้บริหำร และครูสำมำรถพัฒนำกำรน ำนวัตกรรมและเทคโนโลยีไปใช้ในกำรพัฒนำกำรบริหำร
และกำรจัดกำรเรียนอย่ำงมีคุณภำพ 
 3.2.3 ครูได้รับกำรนิเทศ และมีโอกำสน ำเสนอผลงำนทำงวิชำกำรสู่กำรพัฒนำวิ ชำชีพด้วยควำม 
ภำคภูมิใจ 
    3.2.4 นักเรียนได้เรียนรู้ด้วยกำรลงมือปฏิบัติ พัฒนำทักษะกระบวนกำรคิด กำรแก้ปัญหำ กำรท ำงำน  
ทักษะกำรเรียนรู้ และทักษะชีวิต เป็นระบบและยั่งยืน  
4. กิจกรรมและการด าเนินงาน 

ที ่ กิจกรรม ระยะเวลำ
ด ำเนินกำร 

ผู้รับผิดชอบ 

1 ประชุมเตรียมกำรร่วมกับคระ
กรรมกำรบริหำรและวิชำกำรโรงเรียน 

26 มกรำคม 
2563 

นำงมิ่งขวัญ หนองขุ่นสำร 
 

2 กิจกรรม PLC เพ่ือพัฒนำคุณภำพกำรจัด
กำรศึกษำรำยโรงเรียนตำมสภำพปัญหำ 
ควำมต้องกำรจ ำเป็น และบริบทของโรงเรียน  
4 ครั้ง/ภำคเรียน 

มิถุนำยน 2563 นำงมิ่งขวัญ หนองขุ่นสำร 
 

3 กิจกรรมนิเทศ ติดตำม กำรจัดกำรเรียนรู้สู่
ทักษะศตวรรษที่ 21 และยกระดับผลสัมฤทธิ์
ทำงกำรเรียนของนักเรียนในสังกัด สพม.เขต 
26 

พ.ค.-ก.ย.2563 นส.อิทธิ์ณณัฏฐ์  นันแก้ว  
และคณะศึกษำนิเทศก์ 

4 กิจกรรมเวทีวิชำกำรน ำเสนอผลกำรจัดกำร
เรียนเรียนรู้และผลงำนนักเรียน น ำไปสู่กำร
เผยแพร่ผลงำนและยกย่องเชิดชูเกียรติ 

กันยำยน 2563 ดร.นวพรรดิ์ นำมพุทธำ  
และคณะศึกษำนิเทศก์ 

 
5. งบประมาณ 
 งบประมำณท่ีได้รับจัดสรรจำก สพม.26 จ ำนวน 10,000 บำท (ถัวจ่ำยทุกรำยกำร) 

รายการ งบประมาณ จ าแนกตามรายจ่าย 
ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ 

กิจกรรมที่ 1 ประชุมเตรียมกำรกับคณะกรรมกำร
บริหำรหลักสูตรและวิชำกำรโรงเรียน เพ่ือสร้ำง
ควำมเข้ำใจ/ก ำหนดแนวทำงกำรด ำเนินกิจกรรม 

 
 
- 

 
 
- 

 
 
- 

 
 
- 

รวมกิจกรรมที่ 1 - - - - 
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ต่อ 

รายการ งบประมาณ จ าแนกตามรายจ่าย 
ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ 

กิจกรรมที่ 2 กิจกรรม PLC เพ่ือพัฒนำคุณภำพ
กำรจัดกำรศึกษำรำยโรงเรียนตำมสภำพปัญหำ 
ควำมต้องกำรจ ำเป็น และบริบทของโรงเรียน   
4 ครั้ง/ภำคเรียน 
   ครั้งที่ 1 ก ำหนดปัญหำ/สำเหตุ/แนวทำงแก้ไข 
   ครั้งที่ 2 พัฒนำนวัตกรรม 
   ครั้งที่ 3 ผลกำรใช้นวัตกรรม 
   ครั้งที่ 4 กำรเขียนรำยงำน BP/CAR 

 
 
 
 
- 
- 
- 
- 

 
 
 
 
- 
- 
- 
- 

 
 
 
 
- 
- 
- 
- 

 
 
 
 
- 
- 
- 
- 

รวมกิจกรรมที่ 2 บูรณำกำรในงบฯ นิเทศ ติดตำม และประเมินผล สพ
ม.26 

กิจกรรมที่ 3 กิจกรรมนิเทศ ติดตำม กำรจัดกำร
เรียนรู้สู่ทักษะศตวรรษท่ี 21 และยกระดับ
ผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียนนักเรียนใน สพม.เขต 26  
(จ ำนวน 2 ครั้ง/โรง/ภำคเรียน) 

 
 
 
- 

 
 
 
- 

 
 
 
- 

 
 
 
- 

รวมกิจกรรมที่ 3 บูรณำกำรในงบฯ นิเทศ ติดตำม และประเมินผล สพ
ม.26 

กิจกรรมที่ 4 กิจกรรมเวทีวิชำกำรน ำเสนอผลกำร
จัดกำรเรียนเรียนรู้และผลงำนนักเรียน น ำไปสู่กำร
เผยแพร่ผลงำนและยกย่องเชิดชูเกียรติ 

    

รวมกิจกรรมที่ 4 บูรณำกำรในงบฯ ตลำดนัดวิชำกำร สพม.26 
รวมทั้งสิ้น (ถัวจ่ายทุกรายการ) - - - - 

 
6. ตัวช้ีวัดและค่าเป้าหมาย 

ตัวช้ีวัด เป้าหมาย
ร้อยละ 

การวัดผลและประเมินผล 
วิธีการ เครื่องมือ 

  ร   โรงเรียนกลุ่มเป้ำหมำยมีนวัตกรรมกำร
บริหำรเพื่อยกระดับคุณภำพกำรศึกษำ (สำร
คำมพิทยำคมวำปีปทุม  บรบือวิทยำคำร  
กุดรังประชำสรรค์) 

100 ตรวจหลักฐำน 
- สัมภำษณ์ 

บันทึกนิเทศ 
แบบสัมภาษณ์ 

      ครูได้แนวทำงกำรจัดกิจกรรมกำรเรียนรู้
และ/หรือนวัตกรรมกำรพัฒนำคุณภำพ
ผู้เรียนตำมมำตรฐำน/ ตัวชี้วัด และ
สอดคล้องกับธรรมชำติวิชำ 

70 ตรวจหลักฐำน 
- สัมภำษณ์ 
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ต่อ 

ตัวช้ีวัด 
เป้าหมาย
ร้อยละ 

การวัดผลและประเมินผล 
วิธีการ เครื่องมือ 

3. นักเรียนได้รับกำรพัฒนำตำมมำตรฐำน/ตัวชี้วัด  
สมรรถนะ คุณลักษณะที่พึงประสงค์ และค่ำนิยมที่ดี 

100 
 

- ตรวจ ปพ. 
-สังเกตพฤติกรรม 

- บันทึกกำรตรวจ ปพ. 
- แบบสังเกต 

4. ครูและนักเรียนมีเวทีแสดงผลงำนทำงวิชำกำร 
    ได้รับกำรเชิดชูเกียรติ และเกิดควำมภำคภูมิใจ 

80 
 
 

- ตรวจ/
ประเมินผลงำน 
- สัมภำษณ ์

- ตรวจ/ประเมินผลงำน 
- แบบสัมภำษณ ์
 

7. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
  7.1 ผู้บริหำรโรงเรียนได้แนวทำง/นวัตกรรม และเทคโนโลยีในกำรจัดกิจกรรมกำรเรียนรู้
ต ำมแนวปฏ ิร ูปกำร เร ียน รู ้ย ุค ไทยแลนด ์ 4 . 0  โดย ใช ้  Active Learning ที ่เ น ้นกำรพัฒนำ
กระบวนกำรคิดและทักษะในศตวรรษท่ี 21  
  7.2 ครูได้แนวทำง/นวัตกรรม และเทคโนโลยีในกำรจัดกิจกรรมกำรเรียนรู้ตำมแนวปฏิรูป
กำรเรียนรู้ยุคไทยแลนด์ 4.0 สู่กำรทักษะผู้เรียนในศตวรรษที่ 21  
       7.2 ส ำนักงำนเขตพื้นที ่กำรศึกษำและโรงเรียนในสังกัด ได้แนวทำงกำรพัฒนำคุณภำพ
กำรศึกษำที่สอดคล้องกับปัญหำและบริบทของโรงเรียน 
  7.4 ครูและโรงเรียนสร้ำงเครือข่ำยกำรจัดกำรเรียนรู้ และกำรบริหำรโรงเรียน บริหำรจัดกำร
ชั้นเรียนตำมแนวทำงกำรปฏิรูปกำรเรียนรู้ยุคไทยแลนด์ 4.0    
       7.5 นักเรียนระดับชั ้นมัธยมศึกษำได้เรียนรู ้ผ่ำนกิจกรรมกำรเรียนรู้  อย่ำงมีคุณภำพ มี
ผลสัมฤทธิ์ สมรรถนะ สูงขึ้น และสำมำรถน ำควำมรู้ไปใช้ในกำรด ำรงชีวิตอย่ำงมีคุณภำพ  
     7.6 ผู้ปกครอง และชุมชนให้ควำมเชื่อม่ันในกำรจัดกำรศึกษำอย่ำงมีคุณภำพของโรงเรียน  

********************* 
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โครงการ      พัฒนำกระบวนกำรจัดกิจกรรมกำรเรียนรู้รำยวิชำวิทยำศำสตร์ตำมแนว 
     ทำงกำรประเมินผลนักเรียนร่วมกับนำนำชำติ (PISA)โดยเน้นจัดกำรเรียนรู้ 
     ผ่ำนกำรปฏิบัติจริง (Active Learning) เพ่ือให้ผู้เรียนมีทักษะกำรเรียนรู้ใน 
     ศตวรรษท่ี 21 
กลุ่มงานที่รับผิดชอบ งำนวัดและประเมินผลกำรศึกษำ 
ผู้รับผิดชอบโครงการ นำงรุ่งฤทัย  รัตนคุณศำสน์ 
ลักษณะโครงการ    ใหม่     ต่อเนื่อง 
ระยะเวลาด าเนินการ 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 พร้อมส ำหรับวิถีชีวิตในศตวรรษท่ี 21 
    (2) ประเด็นยุทธศำสตร์  4.2 กำรพัฒนำศักยภำพคนตลอดช่วงชีวิต 
  1.2  แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ (Y) (แผนระดับท่ี 2) 
   1) แผนแม่บทภำยใต้ยุทธศำสตร์ชำติ ประเด็นที่ 12 กำรพัฒนำกำรเรียนรู้ 
      (1) เป้ำหมำยระดับประเด็นของแผนแม่บทฯ (จ.2)  
    1. คนไทยมีกำรศึกษำที่มีคุณภำพตำมมำตรฐำนสำกลเพ่ิมขึ้น มีทักษะที่จ ำเป็นของโลก
ศตวรรษที่ 21 สำมำรถในกำรแก้ปัญหำ ปรับตัว สื่อสำร และท ำงำนร่วมกับผู้อ่ืนได้อย่ำงมีประสิทธิผล
เพ่ิมข้ึน มีนิสัยใฝ่เรียนรู้อย่ำงต่อเนื่องตลอดชีวิต 
   2) แผนย่อยของแผนแม่บทฯ (จ.3) 
       (1) กำรปฏิรูปกระบวนกำรเรียนรู้ที่ตอบสนองต่อกำรเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ 21 
   3) เป้ำหมำยระดับประเด็นของแผนแม่บทฯ (Y1) 
    - เป้ำหมำยที่ 120101 คนไทยได้รับกำรศึกษำท่ีมีคุณภำพตำมมำตรฐำนมีทักษะกำรเรียนรู้
และทักษะที่จ ำเป็นของโลกศตวรรษที่ 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 กำรบริหำรและกำรจัดกำรศึกษำท่ีมี
ประสิทธิภำพ ตัวบ่งชี้ที่ 2 กำรบริหำรงำนด้ำนงบประมำณ 
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ส่วนที่  2  รายละเอียดโครงการ 
1. หลักการและเหตุผล 
  กำรที่ประเทศไทยได้เข้ำร่วมโครงกำรประเมิ นผลนักเรียนนำนำชำติ (Programme for 
International Student Assessment) และผลกำรประเมินควำมสำมำรถของนักเรียนไทยในด้ำน
วิทยำศำสตร์ คณิตศำสตร์และกำรอ่ำนในระดับนำนำชำติ ผลกำรประเมินดังกล่ำวสะท้อนคุณภำพของ
นักเรียนกำรเตรียมนักเรียนให้มีควำมพร้อมเพ่ือพัฒนำสู่เลิศ จ ำ เป็นต้องพัฒนำทักษะที่จ ำเป็นใน
ศตวรรษที่ 21 ประกอบด้วย กำรคิดวิจำรณญำณและกำรแก้ปัญหำ กำรร่วมมือกันผ่ำนเครือข่ำย กำร
ปรับตัว กำรสร้ำงสรรค์ กำรสื่อสำร ทั้งด้วยกำรพูดและเขียน กำรเข้ำถึงและกำรวิเครำะห์ข้อมูลข่ำวสำร
ควำมรู้ ควำมอยำกรู้อยำกเห็นและกำรจินตนำกำร ประกอบกับปัจจุบันเด็กจะสำมำรถเข้ำถึงเครื่องมือ
และแหล่งควำมรู้ต่ำงๆ เมื่อเป็นดังนี้ กำรเรียนกำรสอนจึงต้องเป็นกิจกรรมที่ช่วยให้เด็กมีควำมรอบรู้ 
(literate) ในสื่อและเทคโนโลยี(media) ใช้เทคโนโลยีผ่ำนอินเตอร์เน็ต  เพ่ือให้กำรขับเคลื่อน กำร
พัฒนำทักษะกำรคิดลงสู่กำรจัดกำรเรียนกำรสอนในห้องเรียนในระดับต่ำง ๆ อย่ำงจริงจัง และหลักสูตร
แกนกลำงกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน พุทธศักรำช 2551 ได้ก ำหนดไว้ว่ำ วิทยำศำสตร์มีบทบำท ส ำคัญ เพรำะ
วิทยำศำสตร์เกี่ยวข้องกับทุกคนทั้งในชีวิต ประจ ำวันและกำรงำนอำชีพต่ำงๆ ตลอดจนเทคโนโลยี 
เครื่องมือเครื่องใช้และผลผลิตต่ำงๆที่มนุษย์ได้ใช้เพ่ือ อ ำนวยควำมสะดวกในชีวิตและกำรท ำงำน (ส ำนัก 
วิชำกำรและมำตรฐำนกำรศึกษำ กระทรวงศึกษำธิกำร , 2552, หน้ำ 1) วิทยำศำสตร์ช่วยให้มนุษย์ ได้
พัฒนำ วิธีคิด ทั้งควำมคิดเป็นเหตุเป็นผล คิดสร้ำงสรรค์ คิด วิเครำะห์ กำรเรียนรู้วิทยำศำสตร์ 
นอกจำกนี้ในกิจกรรม กำรเรียนกำรสอนวิทยำศำสตร์ มีกำรจัดกำรเรียนกำรสอนที่หลำกหลำยและ
แตกต่ำงกันออกไปเพ่ือให้สอดคล้อง กับธรรมชำติวิทยำศำสตร์และควำมส ำคัญของกำรเรียน รู้วิชำ
วิทยำศำสตร์ พัฒนำผู้เรียนให้ผู้เรียนทุกคนสำมำรถ เรียนรู้และพัฒนำตนเอง มีควำมรู้ มีจินตนำกำร 
ควำมคิด ริเริ่มสร้ำงสรรค์ วำงแผน ส ำรวจ ทดลอง ลงมือปฏิบัติ จริงท ำงำนเป็นกลุ่มวิเครำะห์ สังเครำะห์ 
ศึกษำค้นคว้ำ หำควำมรู้ แก้ปัญหำสืบเสำะสิ่งต่ำงๆด้วยตนเอง ซึ่งเป็น วิธีกำรสอนที่เน้นผู้เรียนเป็น
ส ำคัญ จำกกำรศึกษำสภำพปัจจุบันและปัญหำกำร จัดกำรเรียนกำรสอนวิทยำศำสตร์ ปรำกฏว่ำมีปัญหำ
ด้ำน ครูผู้สอนพบว่ำ ครูขำดเทคนิคกำรสอนและกระบวนกำร จัดประสบกำรณ์กำรเรียนกำรสอน ขำด
กำรพัฒนำสื่อกำร เรียนกำรสอนที่สนองต่อควำมแตกต่ำงและควำมสนใจ ของเด็กเป็นรำยบุคคล ปัญหำ
ด้ำนนักเรียน ได้แก่นักเรียน เบื่อหน่ำยกำรเรียน ไม่เห็นควำมส ำคัญและควำมจ ำเป็น ของกลุ่มสำระกำร
เรียนรู้วิทยำศำสตร์ และนักเรียนขำดกำร เอำใจใส่จำกผู้ปกครองในกำรจัดหำวัสดุอุปกรณ์กำรเรียน เป็น
ปัญหำที่ส่งผลให้ผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียนของนักเรียน ต่ ำ (นำยอดุลย์ ค ำมิตร , 2554, หน้ำ 98) กำร
ปรับเปลี่ยนวิธีกำรและเทคนิคกำรจัด 

กิจกรรมกำรเรียนสอนของครู จึงเป็นสิ่งส ำคัญที่ช่วยกำรจัดกิจกรรมกำรเรียนรู้ตำมทฤษฎีกำร
เรียน รู้เพ่ือสร้ำงสรรค์ด้วยปัญญำเป็นทฤษฎี คือ กำรเรียนรู้ ที่ดีต้องเกิดจำกกำรสร้ำงพลังควำมรู้ใน
ตนเองและด้วย ตนเองของผู้เรียนเพ่ือเป็นกำรเตรียมควำมพร้อมในกำรจัดกำรศึกษำศตวรรษท่ี 21 ผู้ที่มี
ส่วนเกี่ยวข้อง โดยเฉพำะผู้บริหำรและครูผู้สอนจึงจ ำเป็นต้องมีทักษะกำรใช้คอมพิวเตอร์ในกำรท ำ
ข้อสอบ มีควำมรู้และเข้ำใจเกี่ยวกับPISA และตระหนักถึงควำมส ำคัญของผลกำรสอบPISAที่มีต่อ
ประเทศ  

ด้วยเหตุนี้ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต 26 จึงจัดโครงกำรพัฒนำกระบวนกำรจัด
กิจกรรมกำรเรียนรู้รำยวิชำวิทยำศำสตร์ตำมแนวทำงกำรประเมินผลนักเรียนร่วมกับนำนำชำติ 
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(PISA)โดยเน้นจัดกำรเรียนรู้ผ่ำนกำรปฏิบัติจริง (Active Learning) เพ่ือให้ผู้เรียนมีทักษะกำรเรียนรู้ใน
ศตวรรษที่ 21 เพ่ือให้สำมำรถน ำควำมรู้ที่ได้สู่กำรปฏิบัติ น ำกระบวนกำรกำรฝึกท ำข้อสอบด้วย
คอมพิวเตอร์ และกำรฝึกแก้ปัญหำตำมแนวกำรประเมินPISA ขยำยผลต่อในระดับโรงเรียน  
2.  วัตถุประสงค์ 
  1. เพ่ือส่งเสริม สนับสนุนให้ครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำพัฒนำแผนกำรจัดกำรเรียนรู้ที่บูรณำ
กำร ที่สอดคล้องตำมแนวทำงกำรประเมินผลนักเรียนร่วมกับนำนำชำติ (PISA : Programmed for 
International Student Assessment) 
   2.  เพ่ือส่งเสริม สนับสนุนให้ครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำพัฒนำเครื่องมือเสริมทักษะกำรคิด
แก้ปัญหำตำมแนวทำงกำรประเมินผลนักเรียนร่วมกับนำนำชำติ  ( PISA : Programmed for 
International Student Assessment) 
  3. เพ่ือให้บริกำรเครื่องมือกำรวัดและประเมินอิงสมรรถนะตำมแนวทำงกำรประเมินผลนักเรียน
ร่วมกับนำนำชำติ (PISA : Programmed for International Student Assessment) แก่ สถำนศึกษำ 
ด้วยระบบ PISA STYLE ONLINE TESTING 
  4. ส่งเสริม สนับสนุนกำรจัดเวทีวิชำกำรกำรแข่งขันทักษะในระดับต่ำงๆ และกำรน ำเสนอ
นวัตกรรมทำงกำรศึกษำท้ังในและต่ำงประเทศ  
  5.เพ่ือก ำกับและติดตำมให้โรงเรียนใช้สื่อที่ได้รับอย่ำงต่อเนื่องและเกิดผล 
  6.เพ่ือรำยงำนผลกำรด ำเนินงำนแก่ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน 
3.  เป้าหมาย 
 3.1 เชิงปริมาณ 
          1. โรงเรียนสังกัดส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต 26 
 3.2 เชิงคุณภาพ 
   1. ครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำพัฒนำแผนกำรจัดกิจกรรมกำรเรียนรู้ ที่สอดคล้องตำมแนว
ทำงกำรประเมินผลนักเรียนร่วมกับนำนำชำติ (PISA : Programmed for International Student 
Assessment) 
          2. ครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำพัฒนำเครื่องมือเสริมทักษะกำรคิดแก้ปัญหำตำมแนว
ทำงกำรประเมินผลนักเรียนร่วมกับนำนำชำติ (PISA : Programmed for International Student 
Assessment) 
   3. โรงเรียนในสังกัดทั้ง 35 โรงเรียนมีกำรน ำเคร่ืองมือกำรวัดและประเมินอิงสมรรถนะตำม
แนวทำงกำรประเมินผลนักเรียนร่วมกับนำนำชำติ (PISA : Programmed for International Student 
Assessment) แก่ สถำนศึกษำ ด้วยระบบ Online-Testing มำใช้ในกำรจัดกำรเรียนกำรสอน 
   4. ครู นักเรียนและบุคคลำกรทำกกำรศึกษำเข้ำร่วมแข่งขันในเวทีกำรแข่งขันทักษะวิชำกำร 
และกำรน ำเสนอนวัตกรรมทำงกำรศึกษำท้ังในและต่ำงประเทศ 
    5. มีกำรนิเทศ ก ำกับและติดตำมให้โรงเรียนใช้สื่อที่ได้รับอย่ำงต่อเนื่องและเกิดผล 
   6. รำยงำนผลกำรด ำเนินงำนแก่ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน 
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4.  กิจกรรมและวิธีการด าเนินงาน 
 4.1  ลักษณะกิจกรรม 
   1. กำรส่งเสริมสมรรถนะนักเรียนด้ำนกำรรู้เรื่องกำรอ่ำน (Reading Literacy) โดยกำรนิเทศ 
ติดตำมกำรจัดกำรเรียนกำรสอนในชั้นเรียนและโครงกำร กิจกรรมที่โรงเรียนจัดขึ้น 
   2.  กำรส่งเสริมสมรรถนะนักเรียนด้ำนกำรรู้เรื่องคณิตศำสตร์ (Mathematical Literacy) 
โดยกำรนิเทศ ติดตำมกำรจัดกำรเรียนกำรสอนในชั้นเรียนและโครงกำร กิจกรรมที่โรงเรียนจัดขึ้น  
          3.  กำรส่งเสริมสมรรถนะนักเรียนด้ำนกำรรู้เรื่องวิทยำศำสตร์ (Scientific Literacy)โดยกำร
นิเทศ ติดตำมกำรจัดกำรเรียนกำรสอนในชั้นเรียนและโครงกำร กิจกรรมที่โรงเรียนจัดขึ้น  
           4.กำรส่งเสริมกำรน ำข้อสอบ PISA ลงสู่กำรจัดกิจกรรมกำรเรียนกำรสอนชั้นเรียนโดยกำร
นิเทศ ติดตำมกำรจัดกำรเรียนกำรสอนในชั้นเรียน และกระบวนกำรวัดและประเมินผลนักเรียน 
 4.2   ด าเนินงานจัดกิจกรรม 
ที ่ กิจกรรมหลัก ระยะเวลา หมายเหตุ 
1. กิจกรรมที่ 1 สร้ำงควำมตระหนัก  พ.ย. 64 นำงรุ่งฤทัย  รัตนคุณศำสน์ 

และคณะศึกษำนิเทศก์ 
2. กิจกรรมที่ 2 จัดท ำแผนกำรจัดกิจกรรมกำร

เรียนรู้บูรณำกำรลงสู่ชั้นเรียน 
ม.ค. 64 นำงรุ่งฤทัย  รัตนคุณศำสน์ 

และคณะศึกษำนิเทศก์ 
3. กิจกรรมที่ 3 ติดตำมผลกำรพัฒนำแผนบูรณำ

กำรลงสู่ชั้นเรียน 
มี.ค. 64 นำงรุ่งฤทัย  รัตนคุณศำสน์ 

และคณะศึกษำนิเทศก์ 
4 กำรนิเทศติดตำมประเมินผล และรำยงำนผล พค.-กย.2564 นำงรุ่งฤทัย  รัตนคุณศำสน์ 

และคณะศึกษำนิเทศก์ 
5 กิจกรรมเวทีวิชำกำรน ำเสนอผลกำรจัดกำร

เรียนเรียนรู้และผลงำนนักเรียน น ำไปสู่กำร
เผยแพร่ผลงำนและยกย่องเชิดชูเกียรติ 

กันยำยน 2564 นำงรุ่งฤทัย  รัตนคุณศำสน์ 
และคณะศึกษำนิเทศก์ 

 
5.งบประมาณ      งบประมำณ    10,000  บำท (ขออนุมัติถัวจ่ำยทุกรำยกำร) 

รายการ งบประมาณ จ าแนกตามรายจ่าย 
ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ 

กิจกรรมที่ 1 สร้ำงควำมตระหนัก 
1. น ำเร่ืองกำรจัดกำรเรียนรู้ที่บูรณำกำร ที่ 
สอดคล้องตำมแนวทำงกำรประเมินผลนักเรียน
ร่วมกับนำนำชำติ (PISA : Programme for 
International Student Assessment)เข้ำในวำระ
กำรประชุมผูบ้ริหำร ส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ
มัธยมศึกษำ เขต 26 
2. ศึกษำนิเทศก์ ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียน สร้ำง 
ควำมตระหนักให้เกิดขึ้นภำยในโรงเรียน 

 - - - 
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รายการ งบประมาณ จ าแนกตามรายจ่าย 
ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ 

รวมกิจกรรมที่ 1 บูรณำกำรในงบฯ สพม.ภำรกิจนิเทศ ติดตำม และ
ประเมินผล 

กิจกรรมที่ 2 จัดท ำแผนกำรจัดกิจกรรมกำรเรียนรู้ 
บูรณำกำรลงสู่ชัน้เรียน 
1.โรงเรียนจัดกิจกรรมกำรเรียนรู้ที่สอดคล้องตำม
แนวทำงกำรประเมินผลนักเรียนร่วมกับนำนำชำติ 
(PISA : Programme for International Student 
Assessment) 
2.จัดท ำแผนกำรจัดกิจกรรมกำรเรียนรู้ บูรณำกำรลง
สู่ชั้นเรียน 
3.กำรพัฒนำเครื่องมือเสริมทักษะกำรคิดแก้ปัญหำ
ตำมแนวทำงกำรประเมินผลนักเรียนร่วมกับ
นำนำชำต ิ
4.กำรน ำเครื่องมือกำรวัดและประเมินอิงสมรรถนะ
ตำมแนวทำงกำรประเมินผลนักเรียนร่วมกับ
นำนำชำติ (PISA : Programme for International 
Student Assessment) มำใช้ในกำรจัดกิจกรรม
กำรเรียนรู้ ด้วยระบบ Online-Testing  

10,000 - 10,000 - 

รวมกิจกรรมที่ 2  

กิจกรรมที่ 3 ติดตำมผลกำรพฒันำแผนบูรณำกำรลง
สู่ชั้นเรียน 
1.ผลิตสื่อกิจกรรมกำรเรียนรู้ผ่ำนกำรท ำคลปิ VDO 

- - - - 

รวมกิจกรรมที่ 3 บูรณำกำรในงบฯ สพม.ภำรกิจนิเทศ ติดตำม และ
ประเมินผล 

กิจกรรมที่ 4 กำรนิเทศติดตำมประเมินผล  
 1.กำรนิเทศชั้นเรียน  
2.กำรนิเทศกำรจัดกำรเรียนรู้ 
3.กำรนิเทศแหล่งเรียนรู้ 

- 
 

- - - 

รวมกิจกรรมที่ 4 บูรณำกำรในงบฯ สพม.ภำรกิจนิเทศ ติดตำม และ
ประเมินผล 

กิจกรรมที่ 5 กิจกรรมเวทีวิชำกำรน ำเสนอผลกำร
จัดกำรเรียนเรียนรู้และผลงำนนกัเรียน น ำไปสู่กำร
เผยแพร่ผลงำนและยกย่องเชิดชเูกียรติ 

- 
 

- - - 

กิจกรรมที่ 6 บูรณำกำรในงบฯ ตลำดนัดวิชำกำร สพม.26 
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6.วัน /  เวลา / สถานที่  
 ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำเขต 26 
7. การประเมินผล 

ตัวชี้วัด วิธีกำรประเมิน เครื่องมือที่ใช้ 

1. นักเรียนมีผลกำรทดสอบ PISA เพ่ิมข้ึนร้อยละ 3 
2. ร้อยละ 100 ของสถำนศึกษำมีแบบฝึกเสริม
ทักษะ ตำมแนวทำงกำรประเมินผลนักเรียน  ที่
สอดคล้องตำมแนวทำงกำรประเมินผลนักเรียน
ร่วมกับนำนำชำติ(PISA : Programme for 
International Student Assessment) 
3.ร้อยละ 80 ของสถำนศึกษำมีกำรกำรแข่งขัน
ทักษะ และกำรน ำเสนอนวัตกรรมทำงกำรศึกษำ 
ของนักเรียน ครู และบุคลำกรทำงกำรศึกษำ 
4.ร้อยละ 100 ของสพม.26 มีแบบสรุปรำยงำนผล 

1. กำรออกนิเทศ 
1. นิเทศติดตำม 

 
 
 
 
1.นิเทศติดตำม 
 
 
1.นิเทศติดตำม 

แบบติดตำม 
แบบติดตำม 
 
 
 
 
1.แบบติดตำม 
 
 
1.แบบติดตำม 

 
8.  ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 
  1. นักเรียน มีควำมรู้และเข้ำใจเกี่ยวกับPISA และตระหนักถึงควำมส ำคัญของผลกำรสอบPISAที่
มีต่อประเทศ 
  2. นักเรียนกลุ่มตัวอย่ำง เข้ำใจวิธีกำร และท ำแบบประเมินPISA ได้อย่ำงถูกต้อง 
  3. ครูได้มีนวัตกรรมในกำรจัดกิจกรรมกำรเรียนกำรสอน 

********************** 
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โครงการ    ถอดบทเรียนครูผู้สอนภำษำอังกฤษตำมโครงกำรพัฒนำครูแกนน ำภำษำอังกฤษ 
      ในระดับภูมิภำค (Boot Camp) 
ยุทธศาสตร์ชาติ  ด้ำนกำรพัฒนำและเสริมสร้ำงศักยภำพทรัพยำกรมนุษย์ 
แผนปฏิรูปประเทศ  ข้อ 5 กำรปฏิรูปกำรจัดกำรเรียนกำรสอนเพ่ือตอบสนองกำรเปลี่ยนแปลงใน 
      ศตวรรษท่ี 21 
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ยุทธศำสตร์ที่ 1 เสริมสร้ำงและพัฒนำศักยภำพมนุษย์ 
แผนความม่ันคงแห่งชาติ นโยบำยที่ 2 ด้ำนกำรจัดกำรศึกษำเพ่ือเพ่ิมควำมสำมำรถในกำรแข่งขัน 
        ของประเทศ 
        นโยบำยที่ 3 ด้ำนกำรพัฒนำและสร้ำงเสริมศักยภำพของมนุษย์ 
        ตัวชี้วัดที่ 4 ผู้เรียนได้รับกำรพัฒนำเต็มศักยภำพเชื่อมโยงสู่อำชีพและกำร 
        มีงำนท ำ มีทักษะอำชีพที่สอดคล้องกับควำมต้องกำรประเทศ 
กลุ่มที่รับผิดชอบ   กลุ่มนิเทศ ติดตำม และประเมินผลกำรจัดกำรศึกษำ กลุ่มสำระกำรเรียนรู้ 
        ภำษำต่ำงประเทศ 
ผู้รับผิดชอบ     รุจำภำ  อรรถเวทิน  ศึกษำนิเทศก์  สพม.26 และคณะ 
ระยะเวลาด าเนินการ  1 ตุลำคม  2563 - 30 กันยำยน 2564 
................................................................................................................................................................  
1. หลักการและเหตุผล 
  ตำมที่รัฐบำลมีนโยบำยเร่งด่วนในกำรยกระดับมำตรฐำนกำรเรียนกำรสอนภำษำอังกฤษเพ่ือเพ่ิม
ควำมสำมำรถในกำรแข่งขันของประเทศไทยในประชำคมเศรษฐกิจอำเซียน กระทรวงศึกษำธิกำรโดย
ท่ำนรัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวงศึกษำธิกำร พลเอก ดำว์พงษ ์รัตนสุวรรณ ได้ลงนำมบันทึกควำมเข้ำใจร่วม 
(MOU) กับสถำนทูตอังกฤษประจ ำประเทศไทยโดยเอกอัครรำชทูตอังกฤษประจ ำประเทศไทย  ฯพณฯ 
Brian Davidson ในควำมร่วมมือกับ British Council เพ่ือจัดตั้งศูนย์อบรมครูภำษำอังกฤษระดับ
ภูมิภำคซึ่งครอบคลุมทั้ง 4 ภูมิภำค โดยมีศูนย์ที่จะจัดตั้งเบื้องต้นในเดือนตุลำคม 2559 รวมทั้งหมด 4 
ศูนย์ มีกลุ่มเป้ำหมำยได้แก่กลุ่มครูสอนภำษำอังกฤษระดับประถมศึกษำและมัธยมศึกษำในสังกัดของ  
ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน (สพฐ.) อำชีวะและหน่วยงำนที่เกี่ยวข้อง จ ำนวนประมำณ 
750 คนต่อศูนย์ รวมทั้งสิ้นประมำณ 5,100 คนทั่วประเทศโดยใช้ระยะเวลำ 2 ปี เพ่ือยกระดับทำงด้ำน
ภำษำอังกฤษและเทคนิคกำรสอนภำษำอังกฤษตำมแนวทำงแบบ Communicative Approach และผู้
เข้ำอบรมที่จบหลักสูตรไปแล้ว สำมำรถน ำควำมรู้รวมทั้งเทคนิคกำรจัดกำรเรียนสอนตำมรูปแบบ 
Communicative Approach ไปปรับใช้ในกำรจัดกิจกรรมกำรเรียนกำรสอนภำษำอังกฤษในโรงเรียน
ของตนได้อย่ำงมีประสิทธิภำพและเป็นรูปธรรม  โดยมีศึกษำนิเทศก์ติดตำมควำมก้ำวหน้ำ และส่งเสริม
สนับสนุนกำรสอนของครูภำษำอังกฤษที่ผ่ำนกำรพัฒนำตำมโครงกำรครูแกนน ำภำษำอังกฤษในระดับ
ภูมิภำค (Boot Camp)  
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2. วัตถุประสงค์ 
 2.1  เพ่ือจัดกิจกรรมถอดบทเรียนและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ครูผู้สอนภำษำอังกฤษที่ผ่ำนกำรอบรม 
(Boot Camp Turbo) 
 2.2 เพ่ือติดตำมควำมก้ำวหน้ำของกำรจัดกำรเรียนรู้ของครูผู้สอนภำษำอังกฤษที่ผ่ำนกำรอบรม 
(Boot Camp Turbo) 
3. เป้าหมาย 
 3.1 เชิงปริมาณ 
     3.1.1 ครูผู้สอนภำษำอังกฤษ สังกัดส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต 26 ได้ร่วมถอด
บทเรียนและแลกเปลี่ยนเรียนรู้จำกกำรอบรมภำษำอังกฤษ ( Boot Camp Turbo) จ ำนวน 35 คน 
     3.1.2 ครูผู้สอนภำษำอังกฤษ สังกัดส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต 26 ได้รับกำรนิเทศ 
ก ำกับ ติดตำม อย่ำงน้อย 20 คน 
 3.2 เชิงคุณภาพ 
    3.2.1 ครูผู้สอนภำษำอังกฤษที่ผ่ำนกำรพัฒนำครูภำษำอังกฤษ (Boot Camp Turbo) ได้น ำองค์ควำมรู้
ที่ได้รับไปประยุกต์ใช้ในกำรจัดกิจกรรมกำรเรียนรู้ในชั้นเรียน 
    3.2.2 ครูผู้สอนภำษำอังกฤษที่ผ่ำนกำรพัฒนำครูภำษำอังกฤษ (Boot Camp Turbo)ได้รับกำรนิเทศ 
ติดตำม จำกส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต 26 
4. กิจกรรมขั้นตอนและแผนการด าเนินการ 

ที ่ กิจกรรม  ระยะเวลา
ด าเนินการ 

ผู้รับผิดชอบ 

1. กำรวำงแผน 
- จัดท ำโครงกำรเพ่ือเสนอพิจำรณำอนุมัติ 
- จัดท ำค ำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมกำรด ำเนินงำน 
และคณะกรรมกำรที่เก่ียวข้อง 
- ประชุมชี้แจงกำรด ำเนินงำนตำมโครงกำร 

 
ตุลำคม2563-

พฤศจิกำยน 2564 

 
นำงรุจำภำ อรรถ
เวทิน 
 

2 
 

ด ำเนินกำร 
- จัดท ำข้อมูลสำรสนเทศ 

 
ตุลำคม  2563 

 
นำงรุจำภำ อรรถ
เวทิน 
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ต่อ 
ที ่ กิจกรรม  ระยะเวลา

ด าเนินการ 
ผู้รับผิดชอบ 

3 
 
 
 
 
 

กำรจัดกิจกรรมถอดบทเรียน 
- กำรกิจกรรมถอดบทเรียนครูผู้สอนภำษำอังกฤษ 
-น ำเสนอนวัตกรรมและปฏิบัติที่เป็นเลิศ(Best 
Practice) 
-นิเทศ ติดตำม ครูผู้สอนวิชำภำษำอังกฤษที่ผ่ำน
กำรอบรม Boot Camp  Turbo 

   ธันวำคม 2563- 
   สิงหำคม 2564 
 
 
 
ระยะเวลำ 

 
นำงรุจำภำ อรรถ
เวทิน 
และคณะ 
 
 

4 รำยงำนผลกำรจัดกิจกรรมถอดบทเรียนและนิเทศ
ติดตำมครูที่ผ่ำนกำรอบรม Boot Camp Turbo 

กันยำยน 2564 นำงรุจำภำ อรรถ
เวทิน 
 

5. งบประมาณ 
งบประมำณท่ีขอจัดสรรจ ำนวน 10,000 บำท (หนึ่งหมื่นบำทถ้วน ) 

ที ่ กิจกรรม งบประมำณ รำยละเอียดกำรใช้งบประมำณ 
ค่ำตอบแทน ค่ำใช้

สอย 
ค่ำวัสดุ 

กิจกรรมที่ 1 จัดประชุมคณะกรรมกำร
ด ำเนินงำน 

- - - - 

กิจกรรมที่ 2 จัดกิจกรรมถอดบทเรียนครูที่
ผ่ำนกำรอบรมจ ำนวน  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 
ตัวบ่งชี้สภำพควำมส ำเร็จ วิธีกำร เครื่องมือ 

ตัวบ่งชี้ท่ี 1 ร้อยละ 80 ของนักเรียนได้รับกำร
พัฒนำกระบวนกำรคิด 
ตังบ่งชี้ที่ 2 ร้อยละ 80 ของผู้เรียนมีกำรยกระดับ
คุณภำพภำษำอังกฤษเพื่อกำรสื่อสำร 
ตัวบ่งชี้ท่ี 3 ร้อยละ 80 มีกำรพัฒนำกำรจัดกำร
เรียนรู้ยุคไทยแลนด์ 4.0 ด้วย Active 
Learning/STEM/MCMK           
ตัวบ่งชี้ท่ี 4  ร้อยละ 80 ของครูได้รับกำรส่งเสริม
และพัฒนำสู่กำรเป็นครูมืออำชีพ 
ตัวบ่งชี้ท่ี 5  ร้อยละ 80 ของผู้บริหำร ครู และ
บุคลำกรทำงกำรศึกษำมีควำมพึงพอใจ 

1. สังเกต 
2. สัมภำษณ์ 
3. ประเมินผล 
4. นิเทศ ติดตำม 
     

1 .แบบสัมภำษณ์ 
2. แบบสังเกตชั้นเรียน 
3.แบบสะท้อนผลกำรสอน 
4. แบบประเมินตนเอง 
5. แบบสอบถำม 
ควำมพึงพอใจ 

 7. ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ  
    ครูที่ผ่ำนกำรอบรม Boot Camp มีกำรจัดกำรเรียนรู้ภำษำอังกฤษสำมำรถน ำควำมรู้รวมทั้ง
เทคนิคกำรจัดกำรเรียนสอนตำมรูปแบบ Communicative Approach ไปปรับใช้ในกำรจัดกิจกรรม
กำรเรียนกำรสอนภำษำอังกฤษในโรงเรียนของตนได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ 

************************ 
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โครงการ  พัฒนำครูด้ำนเทคนิควิธีกำรจัดกำรเรียนรู้สื่อและเทคโนโลยีกำรเรียนรู้วิทยำศำสตร์ 
สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ   ด้ำนกำรพัฒนำและเสริมสร้ำงศักยภำพทรัพยำกรมนุษย์ 
แผนปฏิรูปประเทศข้อที่ 6    ด้ำนกำรปรับสมดุลและพัฒนำระบบกำรบริหำรจัดกำรศึกษำ 
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ    กำรปฏิรูปกำรจัดกำรเรียนกำรสอนเพื่อตอบสนองกำร 
                                                     เปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ 21 
แผนความม่ันคงแห่งชาติ       กำรเสริมสร้ำงและพัฒนำศักยภำพทุนมนุษย์แผนควำมม่ันคง 
          แห่งชำติ      
จุดเน้น สพม.26      ด้ำนกำรพัฒนำระบบนิเทศและเครือข่ำยชุมชนวิชำชีพของ 
          สถำนศึกษำ (Smart Supervision and Professional Learning  
          Community) 
กลุ่มที่รับผิดชอบ    กลุ่มนิเทศติดตำม และประเมินผล 
ผู้รับผิดชอบ      นำงกรนันท์   วรรณทวี                    
ระยะเวลาที่ด าเนินการ   1 มกรคม 2564 – 30 กันยำยน 2564 
............................................................................................................................. ...................................  

1. หลักการและเหตุผล 
   กำรจัดกำรศึกษำในปัจจุบันครูคือผู้เอ้ืออ ำนวยให้เกิดกำรเรียนรู้และเป็นผู้ท ำงำนร่วมกับ
นักเรียนใน กำรแสวงหำและป้อนข้อมูลที่ถูกต้อง  ให้กับนักเรียน สื่อกำรเรียนรู้หรือนวัตกรรมต่ำง ๆ ที่
ครูน ำมำใช้จัดกิจกรรม กำรเรียนรู้หำกมีควำมหลำกหลำยทั้ง สื่อธรรมชำติสื่อสิ่งพิมพ์ สื่อเทคโนโลยี และ 
สื่ออ่ืน ๆ จะช่วยส่งเสริมให้กำรจัดกำรเรียนรู้เป็นไปอย่ำง มีคุณค่ำ น่ำสนใจ ชวนคิด ชวนติดตำมเข้ำใจ
ง่ำย  และรวดเร็วขึ้น รวมทั้งจะช่วยกระตุ้นให้นักเรียนรู้จักวิธีกำรแสวงหำควำมรู้ เกิดกำรเรียนรู้อย่ำง
กว้ำงขวำง ลึกซึ้งและต่อเนื่องตลอดเวลำ ดังนั้น ฝ่ำยวิชำกำรจึงจัดโครงกำรนี้ขึ้นเพ่ือเป็นกำรส่งเสริมให้
ครูคิดค้น สร้ำงสรรค์สื่อกำรกำรเรียนรู้และนวัตกรรมต่ำง ๆ ได้อย่ำงหลำกหลำย เป็นกำรพัฒนำสื่อกำร
กำรเรียนรู้และนวัตกรรมต่ำง ๆ ให้สำมำรถน ำไปใช้อย่ำงมีประสิทธิภำพอีกท้ังเป็นกำรสนับสนุนครูใน
กำรสร้ำงสรรค์ ผลงำนทำงวิชำกำรให้ก้ำวหน้ำเป็นแบบอย่ำงแก่ผู้ที่อยู่รอบข้ำงอีกด้วยวิทยำศำสตร์มี
บทบำทส ำคัญยิ่งในสังคมโลกปัจจุบันและอนำคตเพรำะวิทยำศำสตร์เกี่ยวข้องกับทุกคนทั้งใน
ชีวิตประจ ำวันและกำรงำนอำชีพต่ำงๆ ตลอดจนเทคโนโลยี เครื่องมือเครื่องใช้และผลผลิตต่ำง ๆที่มนุษย์
ได้ใช้เพ่ืออ ำนวยควำมสะดวกในชีวิตและกำรท ำงำนเหล่ำนี้ล้วนเป็นผลของควำมรู้วิทยำศำสตร์
ผสมผสำนกับควำมคิดสร้ำงสรรค์และศำสตร์อ่ืนๆ วิทยำศำสตร์ช่วยให้มนุษย์ได้พัฒนำวิธีคิดทั้งควำมคิด
เป็นเหตุเป็นผลคิดสร้ำงสรรค์ คิดวิเครำะห์วิจำรณ์  มีทักษะส ำคัญในกำรค้นคว้ำหำควำมรู้ ควำมสำมำรถ
ในกำรแก้ปัญหำอย่ำงเป็นระบบสำมำรถตัดสินใจโดยใช้ข้อมูล ที่หลำกหลำยและมีประจักษ์พยำนที่
ตรวจสอบได้ วิทยำศำสตร์เป็นวัฒนธรรมของโลกสมัยใหม่ซึ่งเป็นสังคมแห่งกำรเรียนรู้  (Knowledge 
based society) ดังนั้น ผู้เรียนทุกคนจึงจ ำเป็นต้องได้รับกำรพัฒนำให้รู้วิทยำศำสตร์เพ่ือที่จะมีควำมรู้
ควำมเข้ำใจในธรรมชำติและเทคโนโลยีที่มนุษย์สร้ำงสรรค์ขึ้นสำมำรถน ำควำมรู้ไปใช้อย่ำงมีเหตุผล 
สร้ำงสรรค์ และมีคุณธรรม ดังนั้น กำรจัดกำรเรียนรู้วิทยำศำสตร์ในสถำนศึกษำเพ่ือเข้ำสู่ประชำคม
อำเซียน และสอดคล้องกับแนวทำงกำรจัดกำรศึกษำในศตวรรษที่ 21 ที่เน้นให้ผู้เรียนมีทักษะที่จ ำเป็น 
ได้แก่  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)  ทักษะดังกล่ำวจ ำเป็นต้องอำศัยนวัตกรรมและสื่อ
กำรสอนสมัยใหม่เข้ำมำใช้ในกำรจัดกำรเรียนรู้ เนื้อหำวิชำวิทยำศำสตร์มีหลำยเรื่องที่เป็นนำมธรรม
นักเรียนท ำควำมเข้ำใจได้ยำกนวัตกรรมและสื่อกำรสอนเป็นสิ่งที่ช่วยเป็นตัวกลำงในกำรถ่ำยทอดเนื้อหำ
จำกผู้สอนไปยังผู้เรียนช่วยให้ผู้เรียนสำมำรถเข้ำใจเนื้อหำบทเรียนที่ยุ่งยำกซับซ้อนได้ง่ำยขึ้น ช่วยให้เกิด
ควำมคิดมโนมติในเรื่องที่ศึกษำได้อย่ำงถูกต้องและรวดเร็ว ช่วยกระตุ้นเร้ำควำมสนใจของผู้เรียนท ำให้
เกิดควำมรู้สนุกสนำนอยำกเรียน ส่งผลให้กำรเรียนกำรสอนวิทยำศำสตร์มีประสิทธิภำพมำกขึ้น 
     ดังนั้นส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต 26 จึงได้จัดท ำโครงกำร PLC : พัฒนาสื่อ
และเทคโนโลยีการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ เพ่ือให้ครูสำมำรถสร้ำงนวัตกรรมท่ีใช้ในกำรจัดกำรเรียนรู้
วิทยำศำสตร์ใหม่ๆ ที่ยังไม่เคยมีใช้มำก่อนหรือเป็นกำรพัฒนำดัดแปลงจำกของเดิมที่มีอยู่แล้วให้ทันสมัย
และใช้ได้ผลดียิ่งจะช่วยให้กำรเรียนกำรสอนมีประสิทธิภำพและประสิทธิผลสูงกว่ำเดิม 
2. วัตถุประสงค์ 
 2.1 เพ่ือพัฒนาครูด้านเทคนิควิธีการจัดการเรียนรู้สื่อและเทคโนโลยีการเรียนรู้วิทยาศาสตร์  
ระดับชั้นมัธยมศึกษาที่เน้นทักษะในศตวรรษท่ี 21 
    2.2 เพ่ือพัฒนำครูด้ำนกำรใช้สื่อและเทคโนโลยีกำรเรียนรู้วิทยำศำสตร์ กลุ่มสาระการเรียนรู้
วิทยาศาสตร์ระดับชั้นมัธยมศึกษา  
  2.3 เพ่ือจัดสร้ำง จัดหำ และพัฒนำ นวัตกรรมเทคโนโลยีสำรสนเทศในกำรจัดกำรเรียนรู้ 
 2.4 เพ่ือจัดเวทีวิชำกำรน ำเสนอผลกำรจัดกำรเรียนเรียนรู้และผลงำนนักเรียน น ำไปสู่กำรเผยแพร่
ผลงำนและยกย่องเชิดชูเกียรติ 
 3. เป้าหมาย 
 3.1 เชิงปริมำณ 
  3.1.1 กิจกรรม PLC ครูแกนน ำผู้สอนวิชำวิทยำศำสตร์ ระดับมัธยมศึกษำตอนต้นเพ่ือสร้ำง
สื่อและเทคโนโลยีกำรเรียนรู้วิทยำศำสตร์ ได้แก่ ครูฟิสิกส์  ครูเคมี ครูชีวะ ครูวิทยำศำสตร์ ม.ต้น 
รวมทั้งหมด 48 คน ขึ้นอยู่กับ โรงเรียนจะจัดสรรมำ โรงละ 1- 2 คน และศึกษำนิเทศก์ 15 คน 
รวม 63 คน 
  3.1.2 กิจกรรมนิเทศ ติดตำม นิเทศ ติดตำม กำรเรียนรู้วิทยำศำสตร์ ระดับชั้นมัธยมศึกษำ  
ตอนต้นด้วยสื่อและเทคโนโลยีกำรเรียนรู้วิทยำศำสตร์  คนละ 2 คร้ัง/ภำคเรียน 
  3.1.3 กิจกรรมเวทีวิชำกำรน ำเสนอผลกำรจัดกำรเรียนเรียนรู้และผลงำนนักเรียน น ำไปสู่
กำรเผยแพร่ผลงำนและยกย่องเชิดชูเกียรติ 1 ครั้ง/ปีกำรศึกษำ 
 3.2 เชิงคุณภำพ 
  3.2.1 ครูสำมำรถพัฒนำสื่อและเทคโนโลยีกำรเรียนรู้วิทยำศำสตร์  ระดับชั้นมัธยมศึกษำ
ตอนต้นที่เน้นทักษะในศตวรรษที่ 21ที่เน้น กำรสอน  Active  Learning อย่ำงมีคุณภำพ 
     3.2.2 ครูมีนวัตกรรมสื่อและเทคโนโลยีกำรเรียนรู ้วิทยำศำสตร์ กลุ ่มสำระกำรเรียนรู้
ว ิทย ำศำสตร ์ร ะด ับชั ้น ม ัธ ยมศ ึกษำตอนต ้นต ำมบร ิบทของป ัญหำและสภำพแวดล ้อ ม  
  3.2.3 ครูได้รับกำรนิเทศ และมีโอกำสน ำเสนอผลงำนทำงวิชำกำรสู่กำรพัฒนำวิชำชีพด้วย
ควำมภำคภูมิใจ 
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        3.2.4 นักเรียนได้เรียนรู้ด้วยกำรลงมือปฏิบัติ พัฒนำกระบวนกำรคิด กำรแก้ปัญหำ กำร
ท ำงำน ทักษะกำรเรียนรู้ และทักษะชีวิต เป็นระบบและยั่งยืน  
4. กิจกรรมและการด าเนินงาน 
ที ่ กิจกรรม ระยะเวลำ

ด ำเนินกำร 
ผู้รับผิดชอบ 

1 ประชุมเตรียมกำรสร้ำงสื่อ/คู่มือ/เครื่องมือ/ปฏิทิน
งำน ของคณะท ำงำน/กรรมกำร 

26 มกรำคม 
2564 

นำงกรนันท์   วรรณทวี 
 

2 กิจกรรม PLC ครูแกนน ำผู้สอนวิชำวิทยำศำสตร์ 
ระดับมัธยมศึกษำตอนต้นเพ่ือสร้ำงสื่อและ
เทคโนโลยีการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ (1 วัน) 

มีนำคม 2564 นำงกรนันท์   วรรณทวี 
และทีม ศน.
วิทยำศำสตร์ 

4 กิจกรรมนิเทศ ติดตำม นิเทศ ติดตำม การเรียนรู้
วิทยาศาสตร์ ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นด้วยสื่อ
และเทคโนโลยีการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ 

พค.-กย.2564 นำงกรนันท์   วรรณทวี 
และทีม ศน.
วิทยำศำสตร์ 

5 กิจกรรมเวทีวิชำกำรน ำเสนอผลกำรจัดกำรเรียน
เรียนรู้และผลงำนนักเรียน น ำไปสู่กำรเผยแพร่
ผลงำนและยกย่องเชิดชูเกียรติ 

กันยำยน 2564 ดร.นวพรรดิ์ นำมพุทธำ  
และคณะศึกษำนิเทศก์ 

 
6. งบประมาณ 
 งบประมำณท่ีได้รับจัดสรรจำก สพฐ.  จ ำนวน 10,080 บำท (ถัวจ่ำยทุกรำยกำร) 
 

รำยกำร งบประมำณ จ ำแนกตำมรำยจ่ำย 
ค่ำตอบแทน ค่ำใช้สอย ค่ำวัสดุ 

กิจกรรมที่ 1 ประชุมเตรียมกำรสร้ำงสื่อ/คู่มือ/
เครื่องมือ/ปฏิทินงำน ของคณะท ำงำน/กรรมกำร 
จ ำนวน 1 ครั้ง 1 วัน  

 
 
 

   

รวมกิจกรรมที่ 1 - - - - 
กิจกรรมที่ 2 กิจกรรม PLC ครูแกนน ำผู้สอนวิชำ
วิทยำศำสตร์ ระดับมัธยมศึกษำปีที่ 1-6 เพ่ือสร้ำง
สร้างสื่อและเทคโนโลยีการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
และสำมำรถเลือกใช้เทคนิคและวิธีกำรสอน 
      -ค่ำอำหำร-เบรก (63*160*1) 

 
 
 

10,080 

 
 
 

- 
 

 
 
 

10,080 

 
 
 

- 

รวมกิจกรรมที่ 2 10,080  10,080  
กิจกรรมที่ 3 นิเทศ ติดตำม นิเทศ ติดตำม กำร
เรียนรู้วิทยำศำสตร์ ระดับชั้นมัธยมศึกษำท่ี 1, 2 
ด้วยสร้ำงสื่อและเทคโนโลยีกำรเรียนรู้
วิทยำศำสตร์(จ ำนวน 2 ครั้ง/โรง/ภำคเรียน) 

 
 

 
 

 
 

 



252       แผนปฏิบัติการ ประจำาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

252 

รวมกิจกรรมที่ 3 บูรณำกำรในงบฯ นิเทศ ติดตำม และประเมินผล สพ
ม.26 

กิจกรรมที่ 4 กิจกรรมเวทีวิชำกำรน ำเสนอผลกำร
จัดกำรเรียนเรียนรู้และผลงำนนักเรียน น ำไปสู่
กำรเผยแพร่ผลงำนและยกย่องเชิดชูเกียรติ 

    

รวมกิจกรรมที่ 4 บูรณำกำรในงบฯ ตลำดนัดวิชำกำร สพม.26 
รวมทั้งสิ้น (ถัวจ่ายทุกรายการ) 10,080  10,080  

6. ตัวช้ีวัดและค่าเป้าหมาย 
 

ตัวช้ีวัด เป้าหมาย 
ร้อยละ 

การวัดผลและประเมินผล 
วิธีการ เครื่องมือ 

1. โรงเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียนสูงขึ้น 80 -ตรวจหลักสูตร 
-สัมภำษณ์ 

-บันทึกนิเทศ 
-แบบสัมภำษณ์ 

2. ครูได้แนวทำงกำรจัดกิจกรรมกำรเรียนรู้และ
พัฒนำสร้างสื่อและเทคโนโลยีการเรียนรู้
วิทยาศาสตร์ 

80 -ตรวจแผนจัดกำร
เรียนรู้ 
-สังเกตกำรสอน 

-บันทึกสังเกตกำร
สอน 
-แบบสังเกตกำร
สอน 

3. นักเรียนได้รับกำรพัฒนำตำมมำตรฐำน ตัวชี้วัด  
   สมรรถนะ คุณลักษณะที่พึงประสงค์และ
ค่ำนิยมท่ีดี 

80 -ตรวจ ปพ. 
-สังเกตกำรณ์เรียนรู้ 

-บันทึกกำรตรวจ 
ปพ. 
-แบบสังเกต 

4. ครแูละนักเรียนมีเวทีแสดงผลงำนทำงวิชำกำร 
    ได้รับกำรเชิดชูเกียรติ และเกิดควำมภำคภูมิใจ 

50 -ตรวจ/ประเมินผล
งำน 
-สัมภำษณ์ 

-ตรวจ/
ประเมินผลงำน 
-แบบสัมภำษณ์ 

9. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
  9.1 ส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำและโรงเรียนในสังกัด ได้แนวทำงกำรพัฒนำผลสัมฤทธิ์
ทำงกำรเรียน และทักษะในศตวรรษที่ 21 
  9.2 ครูได้แนวทำง สื่อ นวัตกรรม และเทคโนโลยีในกำรจัดกิจกรรมกำรเรียนรู้ตำมแนว
ปฏิรูปกำรเรียนรู้ยุคไทยแลนด์ 4.0 โดยใช้สร้างสื่อและเทคโนโลยีการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ 
  9.3 ครูและโรงเรียนสร้ำงเครือข่ำย (PLC) เพื่อกำรจัดกำรเรียนรู้ และกำรบริหำรจัดกำรชั้น
เรียนตำมแนวทำงกำรปฏิรูปกำรเรียนรู้ยุคไทยแลนด์ 4.0   
        9.4 นักเรียนระดับชั ้นมัธยมศึกษำได้เรียนรู ้ผ ่ำนกิจกรรมกำรเรียนรู ้ อย่ำงมีคุณภำพ มี
ผลสัมฤทธิ์  และสมรรถนะสูงขึ้น และสำมำรถน ำควำมรู้ไปใช้ในกำรด ำรงชีวิตอย่ำงมีคุณภำพ  
        9.5 ผู้ปกครอง และชุมชนให้ควำมเชื่อม่ันในกำรจัดกำรศึกษำอย่ำงมีคุณภำพของโรงเรียน 

********************** 
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โครงการ  ติดตำมกำรพัฒนำหลักสูตรสถำนศึกษำตำมหลักสูตรแกนกลำงกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน 
    พุทธศักรำช 2551 (ฉบับปรับปรุงตัวชี้วัด พ.ศ. 2560) และกำรเตรียมหลักสูตรฐำน 
    สมรรถนะโดยใช้กระบวนกำรวิจัย 
ยุทธศาสตร์ชาติ           ยุทธศำสตร์ชำติด้ำนกำรพัฒนำและเสริมสร้ำงศักยภำพทรัพยำกรมนุษย์ 
แผนปฏิรูปประเทศข้อที่ 6  ด้ำนกำรปรับสมดุลและพัฒนำระบบกำรบริหำรจัดกำรศึกษำ 
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ  ข้อที ่5 กำรปฏิรูปกำรจัดกำรเรียนกำรสอนเพ่ือตอบสนอง 
        กำรเปลี่ยนแปลงในศตวรรษท่ี 21 
แผนความม่ันคงแห่งชาติ  1 : กำรเสริมสร้ำงและพัฒนำศักยภำพทุนมนุษย์แผนควำมม่ันคง 
                                  แห่งชำติ      
จุดเน้น สพม.26    1. ด้ำนกำรพัฒนำกำรจัดกำรเรียนรู้สู่ Thailand 4.0 
        (Smart Learning Process) 
กลุ่มที่รับผิดชอบ   กลุ่มนิเทศติดตำม และประเมินผล 
ผู้รับผิดชอบ     นำงกรนันท์   วรรณทวี,นำยนิมิตต์  กำระดี, นำงรุจำภำ  อรรถเวทิน                    
ระยะเวลาที่ด าเนินการ  1 มกรคม 2564 – 30 กันยำยน 2564 
............................................................................................. ................................................................... 

1.  หลักการและเหตุผล 
  เนื่องจำกวิธีกำรจัดกำรเรียนกำรสอนในรำยวิชำต่ำงๆ มีลักษณะกำรให้ควำมรู้ ควำมเข้ำใจ  
และกำรฝึกทักษะต่ำง ๆ ไว้จ ำนวนมำกและหลำกหลำยอยู่แล้ว  จึงจะไม่อธิบำยซ้ ำ เพรำะกำรสอนใน
สองด้ำนแรกเป็นกำรสอนที่เน้นทำงด้ำนพุทธิพิสัยและด้ำนปฏิบัติหรือทักษะพิสัย ที่คุ้นเคยกันดีอยู่แล้ว  
เป็นกำรเรียนกำรสอนที่ตรงไปตรงมำ ตรวจสอบหรือประเมินผลได้ชัดเจนว่ำประสบควำมส ำเร็จหรือ
ล้มเหลว อีกนัยหนึ่งก็คือสำมำรถบอกได้ว่ำผู้เรียนสำมำรถเรียนรู้และบรรลุจุดหมำยที่วำงไว้หรือไม่ จึง
เป็นเรื่องของกำรมุ่งผลสัมฤทธิ์แห่งกำรเรียนรู้ของผู้เรียน  กำรวัดและประเมินผลก็สำมำรถวัดผลสัมฤทธิ์
ทำงกำรเรียนได้โดยตรง แม้ว่ำกำรพัฒนำหลักสูตรที่ใช้โรงเรียนเป็นฐำน หรือหลักสูตรสถำนศึกษำ ตำม
นัยแห่งหลักสูตรกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน พุทธศักรำช 2551 มุ่งหวังจะให้สถำนศึกษำด ำเนินกำรจัดท ำ
รำยละเอียดของเนื้อหำสำระในหลักสูตรขั้นพื้นฐำนเพ่ิมเติม แต่พระรำชบัญญัติกำรศึกษำแห่งชำติ พ.ศ. 
2542 ก็ยังเน้นควำมส ำคัญของเน้ือหำสำระ ประเภท สภำพปัญหำในชุมชน สังคม ภูมิปัญญำท้องถิ่น
และคุณลักษณะที่พึงประสงค์เพ่ือกำรเป็นสมำชิกที่ดีของครอบครัว ชุมชน และสังคม ดังนั้นนอกจำก
ภำรกิจหลักของสถำนศึกษำท่ีจะจัดท ำรำยละเอียดของหลักสูตรขั้นพ้ืนฐำนตำมที่กระทรวงศึกษำธิกำรได้
ก ำหนดกรอบแล้ว สถำนศึกษำยังต้องพิจำรณำและจัดท ำสำระกำรเรียนรู้เพ่ิมเติม นอกเหนือจำก
หลักสูตรกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำนดังกล่ำว เพ่ือให้สอดคล้องและสนองควำมต้องกำรของผู้เรียนที่ด ำรงชีวิตอ
ยู่ในหมู่บ้ำน ต ำบล ท้องถิ่น หรือชุมชนที่มีควำมแตกต่ำงกันสถำนศึกษำเป็นแหล่งของกำรแสวงหำ
ควำมรู้ สถำนศึกษำจึงต้องมีหลักสูตรของตนเอง กล่ำวคือ หลักสูตรสถำนศึกษำประกอบด้วยกำรเรียนรู้
ทั้งมวลและประสบกำรณ์อ่ืนๆ ที่สถำนศึกษำแต่ละแห่งวำงแผนเพ่ือพัฒนำผู้เรียน โดยจะต้องจัดท ำสำระ
กำรเรียนรู้ทั้งรำยวิชำที่เป็นพ้ืนฐำนและรำยวิชำที่ต้องเรียนเพ่ิมเติมเป็นรำยปีหรือรำยภำค จัดกิจกรรม
พัฒนำผู้เรียนทุกภำคเรียนและก ำหนดคุณลักษณะอันพึงประสงค์จำกมำตรฐำนกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน 
     ส ำนักงำนเขตพื้นที ่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต  26 จึงจัด ติดตำมกำรพัฒนำหลักสูตร
สถำนศึกษำตำมหลักสูตรแกนกลำงกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน พุทธศักรำช 2551 (ฉบับปรับปรุงตัวชี้วัด 
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พ.ศ. 2560) เชิงวิจัย สู่กำรปฏิรูปกำรเรียนรู้ยุคไทยแลนด์ 4.0 เพื่อให้ทุกโรงเรียนสำมำรถพัฒนำ
หลักสูตรสถำนศึกษำ และครูสำมำรถน ำหลักสูตรไปสู่กำรจัดกำรเรียนรู้ระดับชั้นเรียน ที่สอดคล้อง
กับกำรพัฒนำทักษะในศตวรรษที่ 21 ยุคไทยแลนด์ 4.0 ด้วยชุมชนกำรเรียนรู้ทำงวิชำชีพ (PLC) ที่
เป็นระบบ มีประสิทธิผล ประสิทธิภำพ โดยใช้วิจัยเป็นฐำน สู่ควำมยั่งยืนสืบไป  
2. วัตถุประสงค์ 
 1. เพื่อติดตำมกำรพัฒนำหลักสูตรสถำนศึกษำตำมหลักสูตรแกนกลำงกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน 
พุทธศักรำช 2551 (ฉบับปรับปรุงตัวชี้วัด พ.ศ. 2560) และกำรเตรียมหลักสูตรฐำนสมรรถนะโดย
ใช้กระบวนกำรวิจัย 
   2. เพื่อให้สถำนศึกษำในสังกัดที่จัดกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน ใช้เป็นกรอบในกำรพัฒนำหลักสูตร
สถำนศึกษำและจัดกำรเรียนกำรสอน เพ่ือพัฒนำผู้เรียนสำมำรถรำยงำนในรูปแบบกำรวิจัยได้  
   3. เพื่อให้ผู้เกี่ยวข้องทั้งระดับ เขตพื้นที่กำรศึกษำ สถำนศึกษำมีควำมเข้ำใจที่ชัดเจนตรงกัน 
สำมำรถน ำหลักสูตรไปสู่กำรปฏิบัติได้อย่ำงมั่นใจและมีประสิทธิภำพสำมำรถรำยงำนในรูปแบบกำร
วิจัยได้ 
3. เป้าหมาย 
 3.1 เชิงปริมำณ 
 3.1.1 ผู้บริหำรสถำนศึกษำและหัวหน้ำงำนหลักสูตรในสังกัดทุกคน จ ำนวน 70 คน 
 3.1.2  กิจกรรมถอดประสบกำรณ์ PLC กำรพัฒนำโครงสร้ำงหลักสูตรสถำนศึกษำ ค ำอธิบำย
รำยวิชำ โครงสร้ำงรำยวิชำ และระเบียบกำรวัดผลและประเมินผลตำมหลักสูตรสถำนศึกษำ และ
ถอดประสบกำรณ์ PLC กำรท ำหลักสูตรสถำนศึกษำ กำรรำยงำนกำรใช้หลักสูตรด้วกระบวนกำร
วิจัยจ ำนวน 1 ครั้ง 1 วัน  (5 คน/โรงเรียน) รวม 175 คน 
 3.1.3 นิเทศ ติดตำมสนับสนุนพัฒนำหลักสูตรสถำนศึกษำ ตำมหลักสูตรแกนกลำงกำรศึกษำ  
ขั้นพ้ืนฐำน พุทธศักรำช 2551 (ฉบับปรับปรุงตัวชี้วัด พ.ศ. 2560) โรงเรียนละ 2 ครั้ง/ภำคเรียน  
 3.2 เชิงคุณภำพ 
 3.2.1 สถำนศึกษำในสังกัดทุกโรง  มีหลักสูตรสถำนศึกษำที่เหมำะสม มีควำมสอดคล้องกับ
ควำมต้องกำรของผู้เรียนและสำมำรถกำรรำยงำนกำรใช้หลักสูตรด้วยกระบวนกำรวิจัย  
 3.2.2 สถำนศึกษำได้ปรับปรุงหลักสูตรตำมกลุ่มสำระเรียนรู้ที่เปลี่ยนแปลงไป 
 3.2.3 ครูมีควำมรู้ควำมเข้ำใจและสำมำรถจัดท ำหลักสูตรสถำนศึกษำตำมหลักสูตรแกนกลำง
กำรศึกษำขั้นพื้นฐำน พุทธศักรำช 2551 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560) และสำมำรถกำรรำยงำนกำร
ใช้หลักสูตรด้วยกระบวนกำรวิจัย 
 3.2.4 นักเรียนได้เรียนรู้ด้วยกำรลงมือปฏิบัติ พัฒนำทักษะกระบวนกำรคิด กำรแก้ปัญหำ กำรท ำงำน 
ทักษะกำรเรียนรู้ และทักษะชีวิต เป็นระบบและยั่งยืน  
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4. กิจกรรมและการด าเนินงาน 
ที ่ กิจกรรม ระยะเวลำ

ด ำเนินกำร 
ผู้รับผิดชอบ 

1 ประชุมคณะท ำงำนเพ่ือเตรียมกำรแลกเปลี่ยน
เรียนรู้ถอดประสบกำรณ์ หลักสูตรสถำนศึกษำ และ
กำรรำยงำนกำรใช้หลักสูตรด้วยกระบวนกำรวิจัย 

มีนำคม 2564 ดร.กรนันท์ วรรณกวี  
และคณะศึกษำนิเทศก์ 

2 กิจกรรมถอดประสบกำรณ์และเติมเต็ม PLC กำร
พัฒนำโครงสร้ำงหลักสูตรสถำนศึกษำ  รำยงำนกำร
ใช้หลักสูตรและกำรเตรียมหลักสูตรฐำนสมรรถนะ
โดยใช้กระบวนกำรวิจัย 

เมษำยน 2564 ดร.กรนันท์ วรรณกวี  
และคณะศึกษำนิเทศก์ 

3 นิเทศ ติดตำมสนับสนุนพัฒนำหลักสูตรสถำนศึกษำ 
สำระคณิตศำสตร์ วิทยำศำสตร์ เทคโนโลยี และ
ภูมิศำสตร์ และยกย่องเชิดชูเกียรติ 

พฤษภำคม 2564 คณะศึกษำนิเทศก์ 

 
5. งบประมาณ 
   งบประมำณท่ีได้รับจัดสรรจำก ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำเขต 26 จ ำนวน  
35,000  บำท (ถัวจ่ำยทุกรำยกำร) 

รายการ งบประมาณ 
จ าแนกตามรายจ่าย 

ค่าตอบแทน ค่าใช้
สอย 

ค่าวัสดุ 

กิจกรรมที่ 1 ประชุมคณะท ำงำน ผลิตเครื่องมือ
ในกำรกำรพัฒนำและกำรใช้หลักสูตรรำยงำนกำร
ใช้หลักสูตรด้วยกระบวนกำรวิจัย 
   (จ ำนวน 15 คน 1 วัน) 

    

  -ค่ำอำหำร-ค่ำอำหำรว่ำง (15*160*1) 
  - ค่ำวัสดุคณะท ำงำน ผลิตเครื่องมือในกำรกำร
พัฒนำและกำรใช้หลักสูตรรำยงำนกำรใช้
หลักสูตรด้วยกระบวนกำรวิจัย 

2,400 
 
 

4,600 

- 2,400 
 
 
 

4,600 

รวมกิจกรรมที่ 1 7,000 -  4,600 
กิจกรรมที่ 2 กำรพัฒนำและกำรใช้หลักสูตร
รำยงำนกำรใช้หลักสูตรและกำรเตรียมหลักสูตร
ฐำนสมรรถนะโดยใช้กระบวนกำรวิจัย 
(1 ครั้ง 1 วัน จ ำนวน 190 คน) 
   -ค่ำอำหำร-ค่ำอำหำรว่ำง (190*160*1) 

 
 
 

30,400 

  
 
 

30,400 

 

รวมกิจกรรมที่ 2 30,400  30,400  
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ต่อ 

รายการ งบประมาณ 
จ าแนกตามรายจ่าย 

ค่าตอบแทน ค่าใช้
สอย 

ค่าวัสดุ 

กิจกรรมที่  3  นิเทศติดตำมกำรพัฒนำและกำร
ใช้หลักสูตรรำยงำนกำรใช้หลักสูตรด้วย
กระบวนกำรวิจัย  

บูรณำกำรในงบฯ นิเทศติดตำมและประเมินผล สพม.
26 

รวมทั้งสิ้น (ถัวจ่ายทุกรายการ) 35,000  XXXXX  
 
6. การประเมินผล 

ตัวชี้วัด 
เป้าหมาย 
ร้อยละ 

การวัดผลและประเมินผล 
วิธีการ เครื่องมือ 

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

100 
 
 
 
 

80 
 
 

 
 
 

90 

-ตรวจหลักสูตร 
-สัมภำษณ์ 
 
 
 
-ตรวจค ำอธิบำยรำยวิชำ 
-ตรวจโครงสร้ำงรำยวิชำ 
-ตรวจหน่วยกำรเรียนรู้ 
-ตรวจแผนกำรเรียนรู้ 
-สังเกตกำรสอน 
-ตรวจ ปพ. 
-สังเกตกำรเรียนรู้ 
-ตรวจผลงำนนักเรียน 
-สัมภำษณ์ 

-บันทึกนิเทศ 
-แบบสัมภำษณ์ 
 
 
 
-บันทึกสังเกต 
-แบบสังเกตกำร
สอน 
 
 
 
-บันทึกกำร
ตรวจ ปพ. 
-แบบสังเกต 
-แบบตรวจ
ผลงำน 
-แบบสัมภำษณ์ 

 
9. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
 9.1 ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำและโรงเรียนในสังกัด ได้แนวทำงกำรปรับหลักสูตร และกำรบริหำร
จัดกำรกิจกรรมสู่พร้อมทั้งรำยงำนกำรใช้หลักสูตรด้วยกระบวนกำรวิจัย 
 9.2 ครูได้แนวทำงกำรจัดกิจกรรมกำรเรียนรู้/สื่อ/นวัตกรรมตำมแนวปฏิรูปกำรเรียนรู้ยุคไทยแลนด์ 
พร้อมทั้งรำยงำนกำรใช้หลักสูตรด้วยกระบวนกำรวิจัย 
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 9.3 . นักเรียนได้รับกำรพัฒนำตำมมำตรฐำน ตัวชี้วัด สมรรถนะ คุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ และ
ค่ำนิยมท่ีดี 
 9.4 ผู้ปกครอง และชุมชนพึงพอใจและให้ควำมเชื่อมั่นในกำรจัดกำรศึกษำอย่ำงมีคุณภำพของ
โรงเรียน 
 9.5. ผู้บริหำร ครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ มีควำมรู้ ควำมเข้ำใจ สำมำรถน ำมำตรฐำนและตัวชี้วัด 
ที่ได้ปรับปรุงแก้ไข  ไปสู่กำรปฏิบัติได้อย่ำงมั่นใจและมีประสิทธิภำพ 
  9.6 .สถำนศึกษำในสังกัดทุกโรง  มีหลักสูตรสถำนศึกษำที่เหมำะสม มีควำมสอดคล้องกับควำม
ต้องกำรของผู้เรียนและท้องถิ่น 

********************** 
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โครงการ           นิเทศ ติดตำม และประเมินผลกำรจัดกำรศึกษำของโรงเรียน  
ยุทธศาสตร์ชาติข้อ        3 ด้ำนกำรพัฒนำและเสริมสร้ำงศักยภำพทรัพยำกรมนุษย์ 
แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็นกำรพัฒนำกำรเรียนรู้  
แผนการปฏิรูปประเทศข้อ  1. กำรปฏิรูประบบกำรศึกษำและกำรเรียนรู้โดยรวมของประเทศ โดย 
         พระรำชบัญญัติกำรศึกษำแห่งชำติฉบับใหม่และกฎหมำยล ำดับลอง 
        1.3 กำรขับเคลื่อนกำรจัดกำรศึกษำเพ่ือกำรพัฒนำตนเองและกำรศึกษำ 
        เพ่ือกำรเรียนรู้ตลอดชีวิต เพ่ือรองรับกำรพัฒนำศักยภำพคนตลอดช่วงชีวิต 
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ด้ำนกำรเสริมสร้ำงและพัฒนำศักยภำพมนุษย์ 
แผนความม่ันคงแห่งชาติ  ข้อ 6 ควำมมั่นคงภำยในประเทศ 
สนองนโยบาย สพฐ. ที่   ด้ำนประสิทธิภำพ 
กลุ่มที่รับผิดชอบ        กลุ่มนิเทศ ติดตำม และประเมินผลกำรจัดกำรศึกษำ 
ผู้รับผิดชอบ            นำงสำวอิทธิ์ณณัฏฐ์  นันแก้ว 
ระยะเวลาที่ด าเนินการ   ตุลำคม 2563 – กันยำยน 2564 
................................................................................. ............................................................................... 
1.  หลักการและเหตุผล 
  กำรนิเทศ ก ำกับ ติดตำม ประเมินผลกำรจัดกำรศึกษำ และรำยงำนผลกำรจัดกำรศึกษำของ
สถำนศึกษำเป็นกระบวนกำรส ำคัญของกำรพัฒนำเพ่ือยกระดับคุณภำพกำรศึกษำ ให้เป็นไปอย่ำง มี
ประสิทธิภำพและบังเกิดผลต่อนักเรียนให้มีคุณภำพตำมที่หลักสูตรก ำหนด ด้วยเหตุนี้กำรนิเทศจึงเป็น
กระบวนกำรของกำรศึกษำมุ่งจะส่งเสริมให้กำรสนับสนุน  และพัฒนำมำตรฐำนของกำรศึกษำโดย 
เฉพำะผู้นิเทศก็ต้องกำรควำมรู้ ประสบกำรณ์ และทักษะต่ำง ๆ ในกำรนิเทศ ต้องกำรกำรสนับสนุน
ต้องกำรขวัญและก ำลังใจ  ต้องกำรควำมร่วมมือร่วมใจจำกบุคลำกรทุกฝ่ำยที่เกี่ยวกับกำรศึกษำ
ขณะเดียวกันผู้รับกำรนิเทศก็ต้องกำรกำรดูแลเอำใจใส่ ต้องกำรขวัญก ำลังใจ และกำรสนับสนุนจำกผู้
นิเทศและผู้บริหำรเช่นกัน ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ  เขต 26 ได้ด ำเนินกิจกรรมกำร
นิเทศเพ่ือพัฒนำคุณภำพกำรจัดกำรศึกษำมำแล้วอย่ำงต่อเนื่องทุกปี  โดยมีแผนงำนปฏิบัติกำรนิเทศใน
รูปของกำรนิเทศใน 3 ลักษณะด้วยกันคือ1) นิเทศตำมภำระงำน (Function-based Supervision) 2) 
นิเทศตำมเขตพ้ืนท่ี (Area- based Supervision ) และ 3) นิเทศตำมนโยบำยหน่วยงำนต้นสังกัด 
(Policy - based Supervision)  
  ในกำรนี้ กลุ่มนิเทศ ติดตำม และประเมินผลกำรจัดกำรศึกษำ มีเป้ำหมำยหลักในกำรนิเทศ เพ่ือ
น ำไปสู่ควำมส ำเร็จตำมนโยบำยที่ก ำหนดได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ ตลอดจนท ำควำมเข้ำใจเกี่ยวกับแนว
ทำงกำรปฏิบัติงำนในกำรพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำ  และสนับสนุน ติดตำม และประเมินผลกำร
ด ำเนินงำนของสถำนศึกษำตำมนโยบำยของส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน รวมทั้งได้
แลกเปลี่ยนเรียนรู้และสร้ำงควำมสัมพันธ์ที่ดีระหว่ำงผู้นิเทศและผู้รับกำรนิเทศ  เพ่ือรับทรำบปัญหำ 
อุปสรรคในกำรปฏิบัติงำน ข้อคิดเห็น ข้อเสนอแนะ พร้อมทั้งประสำนหรือหำแนวทำงแก้ไขปัญหำที่อำจ
เกิดขึ้น เพ่ือสร้ำงขวัญ ก ำลังใจให้แก่ผู้ปฏิบัติงำน ตลอดจนน ำผลกำรติดตำมนิเทศไปปรับปรุง กำร
ท ำงำนให้มีประสิทธิภำพมำกยิ่งขึ้น    
 ด้วยเหตุดังกล่ำวข้ำงต้น กลุ่มนิเทศ ติดตำม และประเมินผลกำรจัดกำรศึกษำ  จึงได้จัดท ำโครงกำร
นิเทศ ติดตำม  และประเมินผลกำรจัดกำรศึกษำของโรงเรียนเชิงบูรณำกำร  เพ่ือสนับสนุน  ส่งเสริม
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คุณภำพกำรศึกษำของนักเรียน และสถำนศึกษำในสังกัดให้มีคุณภำพเพ่ิมขึ้นอย่ำงยั่งยืนตำมยุทธศำสตร์
ของแผนพัฒนำกำรศึกษำแห่งชำติ และยุทธศำสตร์ชำติต่อไป 
2. วัตถุประสงค์ 
 2.1 เพ่ือติดตำม  นิเทศ  และประเมินผลกำรจัดกิจกรรมให้สอดคล้องกับนโยบำยและจุดเน้นกำร
พัฒนำคุณภำพกำรศึกษำทุกระดับ  
 2.2 เพ่ือพัฒนำศึกษำนิเทศก์ให้มีสมรรถนะและสำมำรถปฏิบัติงำนได้ตำมมำตรฐำน 
 2.3 เพ่ือพัฒนำกระบวนกำรนิเทศตำมสภำพควำมต้องกำรในกำรนิเทศของโรงเรียน  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
ตำมควำมต้องกำรจ ำเป็นในกำรพัฒนำ 
 เชิงคุณภำพ 
  3.2.1 ผู้นิเทศให้กำรนิเทศตำมภำระงำน งำนนโยบำยและจุดเน้นกำรพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำแก่
สถำนศึกษำอย่ำงมีประสิทธิภำพ  
  3.2.2 ศึกษำนเิทศก์และครูผู้ร่วมนิเทศมีควำมรู้และสำมำรถนิเทศงำนในระดับโรงเรียนอย่ำงมี 
คุณภำพ 
  3.2.3 โรงเรียนมีระบบกำรนิเทศ  และมีผลกำรปฏิบัติงำนที่เป็นเลิศทำงวิชำกำรโดยกระบวนกำร
นิเทศ 
  3.2.4 ศึกษำนิเทศก์มีกำรพัฒนำระบบกำรนิเทศ ภำยในยุคใหม่ หัวใจห้องเรียนคุณภำพ 
4. กิจกรรมและการด าเนินงาน 
ที ่ กิจกรรม ระยะเวลาด าเนินการ ผู้รับผิดชอบ 

1 ประชุม  วำงแผน  วิเครำะห์สภำพควำม
ต้องกำรในกำรนิเทศ ติดตำม ของ
สถำนศึกษำเพ่ือก ำหนดเนื้อหำสำระใน
กำรนิเทศ และจัดท ำเครื่องมือกำรนิเทศ 

ตุลำคม 2563 คณะศึกษำนิเทศก์ 
 

2 นิเทศ  ติดตำม  ส่งเสริมกำรพัฒนำ
โรงเรียนตำมกรอบเครื่องมือตำมภำระ
งำนหลักและงำนนโยบำย 

ธันวำคม  2563 -  
กันยำยน 2564 

คณะศึกษำนิเทศก์ 
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ต่อ 

ที ่ กิจกรรม ระยะเวลำด ำเนินกำร ผู้รับผิดชอบ 
3 ติดตำม  ประเมินผลโดยคณะกรรมกำร

ร่วม 
กุมภำพันธ์ 2564 -  
มีนำคม 2564 

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

4 ประชุม  สรุปผลกำรนิเทศ 30  กันยำยน 2564 คณะศึกษำนิเทศก์ 
5 รำยงำนผลกำรนิเทศ 

    - รำยงำนสรุปผลกำรนิเทศ  
    - รำยงำนสิ้นปีงบประมำณ 

 
 กันยำยน 2564 
10 ตุลำคม 2564 

 
คณะศึกษำนิเทศก์ 

 
5. งบประมาณ 
 งบประมำณท่ีได้รับจัดสรรจำก..ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต 26..จ ำนวน....
85,000..บำท รำยละเอียดประกอบกำรใช้จ่ำย ดังนี้ 

ที ่ รำยกำร งบประมำณ จ ำแนกตำมรำยจ่ำย 
ค่ำตอบแทน ค่ำใช้สอย ค่ำวัสดุ 

1 กิจกรรมที่ 1     
 ประชุม  วำงแผน  วิเครำะห์สภำพ

ควำมต้องกำรในกำรนิเทศ ติดตำม 
ของถำนศึกษำเพ่ือก ำหนดเนื้อหำ
สำระในกำรนิเทศ และจัดท ำ
เครื่องมือกำรนิเทศ 
 - ค่ำอำหำรว่ำงและเครื่องดื่ม (20 
คน คนละ 30 บำทต่อมื้อ) 
 - ค่ำอำหำรกลำงวัน (20 คน คนละ 
100 บำทต่อมื้อ) 

 
 

5,000 

  
 
 
 
 
 

1,200 
 

2,000 

1,800 

2 กิจกรรมที่ 2     
 นิเทศ  ติดตำม  ส่งเสริมกำรพัฒนำ

โรงเรียนตำมกรอบเครื่องมือตำม
ภำระงำนหลักและงำนนโยบำย 
(ค่ำเบี้ยเลี้ยงและค่ำพำหนะในกำร
เดินทำง) 

75,000  75,000  

3 กิจกรรมที่ 3     
 ติดตำม  ประเมินผลโดย

คณะกรรมกำรร่วม 
- - - - 
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ต่อ 
ที ่ รำยกำร งบประมำณ จ ำแนกตำมรำยจ่ำย 

ค่ำตอบแทน ค่ำใช้สอย ค่ำวัสดุ 
4 กิจกรรมที่ 4     
 ประชุม  สรุปผลกำรนิเทศ 

- ค่ำอำหำรว่ำงและเครื่องดื่ม (20  
คน ๆ ละ 30 บำทต่อมื้อ รวม 2 มื้อ) 
 - ค่ำอำหำรกลำงวัน (20 คน คนละ 
100 บำทต่อมื้อ) 

 
3,200 

  
1,200 

 
2,000 

 

5 กิจกรรมที่ 5     
 รำยงำนผลกำรนิเทศ 

    - รำยงำนสรุปผลกำรนิเทศ สิ้น
ปีงบประมำณ 

1,800 
  

1,800 

 รวมทั้งสิ้น 85,000 - 81,400 3,600 
6.  แผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณ 
      วงเงินงบประมาณที่ด าเนินการ ……85,000….บาท  

แผนการปฏิบัติงาน 
(กิจกรรม) 

แผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณ 
รวม ไตรมาสที่ 

1/2564 
ไตรมาสที่ 
2/2564 

ไตรมาสที่ 
3/2564 

ไตรมาสที่ 
4/2564 

1. วางแผน 
ประชุม  วำงแผน  ในกำรนิเทศ 
ติดตำม ของถำนศึกษำ และจัดท ำ
เครื่องมือกำรนิเทศ 

 
5,000 

    
5,000 

2. ด าเนินการ 
1) นิเทศ  ติดตำม  ส่งเสริมกำร
พัฒนำโรงเรียนตำมกรอบเครื่องมือ
ตำมภำระงำนหลักและงำนนโยบำย 
2) ติดตำม  ประเมินผลโดย
คณะกรรมกำรร่วม 

  
25,000 

 
25,000 

 
25,000 

 
75,000 

3. สรุปรำยงำนผลกำรนิเทศ    5,000 5,000 
รวม 5,000 25,000 25,000 30,000 85,000* 

 *หมายเหตุ  ขอถัวจ่ายทุกรายการ 
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7 กลุ่มเป้าหมายผู้ได้รับผลประโยชน์ 
  7.1 ผู้บริหำร คณะครู และบุคลำกรทำงกำรศึกษำ โรงเรียนในสังกัดส ำนักงำนเขตพ้ืนที่ 
กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต 26 
  7.2 ศึกษำนิเทศก์ สังกัดส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต 26 
8. การประเมินผล 

ตัวบ่งชี้สภำพควำมส ำเร็จ วิธีวัดและประเมินผล เครื่องมือที่ใช้วัดและ
ประเมินผล 

1. ร้อยละ 100 ของโรงเรียนใน
สังกัดส ำนักงำนเขตพ้ืนที่
กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต 26 
ได้รับกำรนิเทศ ติดตำม กำร
จัดกำรศึกษำ 

1. ตรวจเอกสำร, หลักฐำนเชิง
ประจักษ์ 
2. สัมภำษณ์ 
 

1. แบบนิเทศ, รำยงำนผล
กำรนิเทศก์ 
2. แบบสัมภำษณ์ 

2. ร้อยละ 85 ศึกษำนิเทศก์ได้
พัฒนำสมรรถนะและสำมำรถ
ปฏิบัติงำนได้ตำมมำตรฐำน 

1. ตรวจเอกสำร 
2. สัมภำษณ์ 

1. รำยงำนผลกำรนิเทศก์ 
2. แบบสัมภำษณ์ 

 
9. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
 9.1 โรงเรียนในสังกัดส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต 26 ได้แนวทำงในกำรพัฒนำกำร
จัดกำรศึกษำ  และกำรพัฒนำระบบนิเทศภำยในโรงเรียน 
 9.2 ผู้บริหำรโรงเรียน ครู ศึกษำนิเทศก์มีเครือข่ำยกำรนิเทศเพ่ือพัฒนำกำรจัดกำรศึกษำ ให้
สอดคล้องตำมนโยบำยอย่ำงมีประสิทธิภำพ 

********************* 
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โครงการ   ประชุมเชิงปฏิบัติกำรกำรยื่นขอรับบ ำเหน็จบ ำนำญด้วยตนเองทำงอิเลคทรอนิกส์ 
ยุทธศาสตร์ชาติข้อ  ด้ำนกำรพัฒนำและเสริมสร้ำงศักยภำพมนุษย์ยุทธศำสตร์  
แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์   กำรบริกำรประชำชนและประสิทธิภำพภำครัฐ 
แผนการปฏิรูปประเทศข้อ      ด้ำนกำรบริหำรรำชกำรแผ่นดิน 
สนองนโยบาย สพฐ.     ด้ำนประสิทธิภำพ 
กลุ่มที่รับผิดชอบ            กลุ่มบริหำรงำนกำรเงินและสินทรัพย์                               
ผู้รับผิดชอบ             นำงสำวสุภัทรำ  แสงลุน  และนำงบุญชู  โคตรบรรเทำ 
ระยะเวลาที่ด าเนินการ    เมษำยน – 30  เมษำยน  2564 
............................................................................................................................. ................................... 
1.  หลักการและเหตุผล 
  ด้วยคณะรัฐมนตรีได้มีมติเม่ือวันที่ 22 ธันวำคม 2558 เห็นชอบแผนยุทธศำสตร์กำรพัฒนำ  
โครงสร้ำงพ้ืนฐำนระบบกำรช ำระเงินแบบอิเล็กทรอนิกส์ (National E-Payment Plan) ซึ่งมีแผน
โครงกำร (E-Payment Plan) ภำครัฐเป็นโครงกำรภำยใต้แผนยุทธศำสตร์  นโยบำยกำรเงินกำรคลัง
ภำครัฐแนวใหม่ ซึ่งกำรใช้จ่ำยเงินของแผ่นดิน ได้พัฒนำกระบวนกำรจ่ำยเงิน  ในรูปแบบของ
อิเล็กทรอนิกส์ในหลำยด้ำนเช่น ด้ำนกำรจัดซื้อจัดจ้ำง ด้ำนกำรรับ – กำรจ่ำยเงินของส่วนรำชกำรและ
บุคลำกรของรัฐ และกำรยื่นขอรับบ ำเหน็จบ ำนำญด้วยตนเองทำงอิเล็กทรอนิกส์ (Pension Electronic 
Filing)   
  ส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต 26 ได้ตระหนักถึงควำมส ำคัญของข้ำรำชกำร
ครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ และลูกจ้ำงประจ ำ ผู้ท่ีเกษียณอำยุรำชกำรในปีงบประมำณ 2564 ให้มี
ควำมรู้ ควำมเข้ำใจในหลักและสำระส ำคัญ ในสิทธิประโยชน์ที่จะได้รับเมื่อเกษียณอำยุรำชกำร และ
สำมำรถด ำเนินกำรยื่นขอรับบ ำเหน็จบ ำนำญด้วยตนเองทำงอิเล็กทรอนิกส์  รวมถึงประโยชน์จำกระบบ 
(Pension Electronic Filing) ได้ประโยชน์สูงสุด จึงเห็นควรเสริมสร้ำงควำมรู้ควำมเข้ำใจ เพ่ือสำมำรถ
น ำไปปฏิบัติงำน ได้เต็มประสิทธิภำพ และสอดคล้องกับนโยบำยของรัฐบำล 
2. วัตถุประสงค์ 
  เพื่อให้ข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ ลูกจ้ำงประจ ำในสังกัด ผู ้ที ่เกษียณอำยุ
รำชกำรในปีงบประมำณ 2564 ให้มีควำมรู้ ควำมเข้ำใจในหลักกำรและสำระส ำคัญในสิทธิ
ประโยชน์จะได้รับเมื่อเกษียณอำยุรำชกำร และสำมำรถด ำเนินกำรยื่นขอรับบ ำเ หน็จบ ำนำญด้วย
ตนเองทำงอิเล็กทรอนิกส์ รวมถึงประโยชน์จำกระบบ (Pension Electronic Filing)  ได้ประโยชน์
สูงสุด จึงเห็นควรเสริมสร้ำงควำมรู ้ควำมเข้ำใจ เพื่อสำมำรถน ำไปปฏิบัติได้เต็มประสิทธิภำพ 
สอดคล้องกับนโยบำยของรัฐบำล 
3. เป้าหมาย 
 เชิงปริมำณ 
 ข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ ลูกจ้ำงประจ ำ ผู้ที่จะเกษียณอำยุรำชกำรในปีงบประมำณ  
2564 จ ำนวน 70  รำย และบุคลำกรผู้ปฏิบัติงำนที่เกี่ยวข้อง จ ำนวน  15 รำย รวม 85 รำย 
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 เชิงคุณภำพ 
 1) ข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ ลูกจ้ำงประจ ำ ผู้ที่จะเกษียณอำยุรำชกำรใน
ปีงบประมำณ2563 ด ำเนินกำรยื่นขอรับบ ำเหน็จบ ำนำญด้วยตนเองทำอิเล็กทรอนิกส์ ได้ครบก่อนถึง
เวลำเกษียณอำยุรำชกำร คิดเป็นร้อยละร้อย 
 2) ข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ ลูกจ้ำงประจ ำ ผู้ที่จะเกษียณอำยุรำชกำรใน
ปีงบประมำณ  2564 ได้รับเงินบ ำเหน็จบ ำนำญภำยในเดือนตุลำคม 2564 เป็นเดือนแรก 
 3) ข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ ลูกจ้ำงประจ ำในสังกัด ใช้ประโยชน์จำกระบบ 
(Pension Electronic Filing)   ได้เกิดประโยชน์สูงสุดทั้งก่อนและหลังเกษียณอำยุรำชกำร 
4. กิจกรรมและการด าเนินงาน 

ที ่ กิจกรรม ระยะเวลาด าเนินการ ผู้รับผิดชอบ 
1 ประชุมเชิงปฏิบัติกำรกำรยื่นขอรับ

บ ำเหน็จบ ำนำญด้วยตนเองทำง
อิเลคทรอนิกส์ 

มิถุนำยน  สุภัทรำ  แสงลุน 

5. งบประมาณ 
 งบประมำณท่ีได้รับจัดสรรจำก.ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต 26                           
จ ำนวน 23,000บำท รำยละเอียดประกอบกำรใช้จ่ำย ดังนี้ 
ที ่ รำยกำร งบประมำณ จ ำแนกตำมรำยจ่ำย 

ค่ำตอบแทน ค่ำใช้สอย ค่ำวัสดุ 
 กิจกรรมที่ 1     
 1.1ประชุมเชิงปฏิบัติกำรกำร

ยื่นขอรับบ ำเหน็จบ ำนำญด้วย
ตนเองทำงอิเลคทรอนิกส์ 

23,000  13,600 9,400 

 รวมทั้งสิ้น 23,000  13,600 9,400 
6.  แผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณ 
      วงเงินงบประมาณที่ด าเนินการ ………………23,000……………………….บาท  

แผนการปฏิบัติงาน 
(กิจกรรม) 

แผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณ 

รวม ไตรมาสที่ 
1/2564 

ไตรมาสที่ 
2/2564 

ไตรมาสที่ 
3/2564 

ไตรมาสที่ 
4/2564 

1.จัดอบรม   23,000  23,000 

รวม      

7 กลุ่มเป้าหมายผู้ได้รับผลประโยชน์ 
7.1 ข้ำรำชกำรที่จะเกษียณอำยุและบุคลำกรที่เก่ียวจ ำนวน 85 รำย 
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8. การประเมินผล 
ตัวบ่งชี้สภำพควำมส ำเร็จ วิธีวัดและประเมินผล เครื่องมือที่ใช้วัดและประเมินผล 
1.ร้อยละ 100 ของผู้เข้ำรับกำรอบรม 1.แบบประเมินควำมพึงพอใจ…. 1.แบบสอบถำม 
9. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
 1. ข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ ลูกจ้ำงประจ ำที่จะเกษียณอำยุรำชกำรในปีงบประมำณ 
2564 ด ำเนินกำรยื่นขอรับบ ำเหน็จบ ำนำญด้วยตนเองทำงอิเลคทรอนิกส์ ได้ครบก่อนถึงเวลำ
เกษียณอำยุรำชกำรได้ครบถ้วนทุกรำย อย่ำงมีประสิทธิภำพและประสิทธิผล 
 2 ข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ ลูกจ้ำงประจ ำที่จะเกษียณอำยุรำชกำรในปีงบประมำณ 
2564 ได้รับเงินบ ำเหน็จบ ำนำญภำยในเดือนตุลำคมคม 2564 ได้รับเงินบ ำเหน็จบ ำนำญภำยในเดือน 
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 
ระยะเวลาที่ด าเนินการ         ไตรมำสที่ 2 
.............................................................. ..................................................................................................  
1.  หลักการและเหตุผล 
   ด้วยพระรำชบัญญัติกำรจัดซื้อจัดจ้ำงและกำรบริหำรพัสดุภำครัฐ พ.ศ. 2560 ได้ประกำศลงใน
รำช กิจจำนุเบกษำ เล่มที่ 134 ตอนที่ 24 ก เมื่อวันที่ 24 กุมภำพันธ์ 2560 และจะมีผลบังคับใช้ทันที
เมื่อพ้น ก ำหนด 180 วัน เนื่องจำกรับประกำศในรำชกิจำนุเบกษำ ก็คือวันที่ 23 สิงหำคม 2560 นับเป็น
กฎหมำยใหม่ และปรับปรุงให้เป็นไปตำมหลักกำรบริหำรรำชกำรแผ่นดินต้องตำมธรรมำภิบำล 
เสริมสร้ำงป้องกันกำรทุจริต และประพฤติมิชอบในภำครัฐ มุ่งเน้นให้กำรจัดซื้อจัดจ้ำงภำครัฐรวมทั้งกำร
บริหำรงำนพัสดุภำครัฐต้องมีควำม คุ้มค่ำ โปร่งใส มีประสิทธิภำพ ประสิทธิผล สำมำรถตรวจสอบได้ทุก
ขั้นตอนโดยก ำหนดและยอมให้ ภำคประชำชนเช้ำมำมีส่วนร่วมในทุกขั้นตอนและขบวนกำรต่ำงๆได้และ
จัดให้มีกำรเปิดเผยข้อมูลในกำรจัดหำทั้ง ปวง ในระบบเครือข่ำยสำรสนเทศของกรมบัญชีกลำงทุก
ขั้นตอนและครบทุกวงจร มีบทก ำหนดโทษแก่เจ้ำหน้ำที่ และ ผู้มีอ ำนำจหน้ำท่ีด ำเนินกำรต่ำงๆ ตำม
พระรำชบัญญัติกำรจัดซื้อจัดจ้ำงและกำรบริหำรงำนพัสดุภำครัฐ พ.ศ. 2560 มีผลได้ให้กำรจัดซื้อจัดจ้ำง
ภำครัฐมีควำมชัดเจนโปร่งใส ตรวจสอบได้โดยง่ำย ลดปัญหำอันไม่พึงประสงค์และขัดต่อหลัก  
ธรรมำภิบำลหลำกหลำย 
   ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต 26  เห็นควำมส ำคัญว่ำหัวหน้ำเจ้ำหน้ำที่พัสดุ
และเจ้ำหน้ำที่ผู้ปฏิบัติงำนด้ำนพัสดุ ทุกท่ำน 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. เพ่ือให้ผู้เข้ำร่วมสัมมนำที่ปฏิบัติงำนด้ำนกำรพัสดุ และผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง มีควำมรู้ ควำมเข้ำใจ  
เกี่ยวกับ พระรำชบัญญัติกำรจัดซื้อจัดจ้ำงและกำรบริหำรงำนพัสดุภำครัฐฯ และระเบียบ ประกำศ 
กฎกระทรวง ภำยใต้พระรำชบัญญัติกำรจัดซื้อจัดจ้ำงและกำรบริหำรงำนพัสดุภำครัฐ พ.ศ. 2560 โดย
ละเอียด  
  2. เพ่ือให้ผู้เข้ำร่วมสัมมนำที่ปฏิบัติงำนด้ำนกำรพัสดุ และผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง มีควำมรู้ ควำมเข้ำใจ  
เกี่ยวกับ กำรท ำสัญญำ กำร บริหำรสัญญำ และกรณีศึกษำ 
  3. เพ่ือให้ผู้เข้ำร่วมสัมมนำที่ปฏิบัติงำนด้ำนกำรพัสดุและผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง มีควำมรู้ ควำมเข้ำใจ  
เกี่ยวกับ แนวทำงปฏิบัติในกำรควบคุมและกำรจ ำหน่ำยพัสดุ  
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  4. เพ่ือให้ผู้เข้ำร่วมสัมมนำที่ปฏิบัติงำนด้ำนกำรพัสดุและผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง มีควำมรู้ ควำมเข้ำใจ  
เกี่ยวกับ แนวทำงปฏิบัติในกำรเบิกจ่ำยเงิน ต่ำงๆ ในกำรพัสดุ  
  5. เพ่ือให้ผู้เข้ำร่วมสัมมนำได้มีโอกำสแลกเปลี่ยนควำมรู้ ประสบกำรณ์ ข้อคิดเห็น ปัญหำ
อุปสรรค ต่ำงๆ ในกำรบริหำรงำนพัสดุ ระหว่ำงผู้เข้ำร่วมสัมมนำด้วยกันและวิทยำกร 
3. เป้าหมาย 
 เชิงปริมำณ 
 3.1.1  หัวหน้ำเจ้ำหน้ำที่พัสดุ เจ้ำหน้ำที่พัสดุโรงเรียนในสังกัด   จ ำนวน    70   รำย 
 3.1.2  บุคลำกรกลุ่มบริหำรงำนกำรเงินและสินทรัพย์     จ ำนวน    10   รำย 
                                 รวม                             จ ำนวน    80   รำย 
 เชิงคุณภำพ 
 3.2.1  ผู้เข้ำร่วมสัมมนำที่ปฏิบัติงำนด้ำนกำรพัสดุ และผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง มีควำมรู้ ควำมเข้ำใจ เกี่ยวกับ 
พระรำชบัญญัติกำรจัดซื้อจัดจ้ำงและกำรบริหำรงำนพัสดุภำครัฐฯ และระเบียบ ประกำศ กฎกระทรวง 
ภำยใต้พระรำชบัญญัติกำรจัดซื้อจัดจ้ำงและกำรบริหำรงำนพัสดุภำครัฐ พ.ศ. 2560 โดยละเอียด 
 3.2.2  ผู้เข้ำร่วมสัมมนำที่ปฏิบัติงำนด้ำนกำรพัสดุ และผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง มีควำมรู้ ควำมเข้ำใจ เกี่ยวกับ 
กำรท ำสัญญำ กำร บริหำรสัญญำ และกรณีศึกษำ 
 3.2.3  ผู้เข้ำร่วมสัมมนำที่ปฏิบัติงำนด้ำนกำรพัสดุและผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง มีควำมรู้ ควำมเข้ำใจ เกี่ยวกับ 
แนวทำงปฏิบัติในกำรควบคุมและกำรจ ำหน่ำยพัสดุ 
 3.2.4  ผู้เข้ำร่วมสัมมนำที่ปฏิบัติงำนด้ำนกำรพัสดุและผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง มีควำมรู้ ควำมเข้ำใจ เกี่ยวกับ 
แนวทำงปฏิบัติในกำรเบิกจ่ำยเงิน ต่ำงๆ ในกำรพัสดุ 
4. กิจกรรมและการด าเนินงาน 
ที ่ กิจกรรม ระยะเวลาด าเนินการ ผู้รับผิดชอบ 

1. จัดประชุมเชิงปฏิบัติกำร มีนำคม – เมษำยน สมนิตย์  สิงหำอำจ 
 
5. งบประมาณ 
 งบประมำณท่ีได้รับจัดสรรจำกส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต 26  จ ำนวน  
37,000.00  บำท  (สำมหมื่นเจ็ดพันบำทถ้วน) รำยละเอียดประกอบกำรใช้จ่ำย ดังนี้ 
ที ่ รายการ งบประมาณ จ าแนกตามรายจ่าย 

ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ 
 กิจกรรมที่ 1     
 - ค่ำอำหำรว่ำงและเครื่องดื่ม 

- ค่ำอำหำรกลำงวันผูเ้ข้ำร่วม 
ผู้เข้ำประชุมและคณะท ำงำน 
160 บำท x 80 คน 

12,800  12,800  

 - ค่ำวัสด ุ 24,200   24,200 
 รวมทั้งสิ้น 37,000  12,800 24,200 
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6.  แผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณ 
      วงเงินงบประมาณที่ด าเนินการ 37,000.00  บาท  (สามหม่ืนเจ็ดพันบาทถ้วน)  

แผนการปฏิบัติงาน 
(กิจกรรม) 

แผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณ 
รวม ไตรมาสที่ 

1/2564 
ไตรมาสที่ 
2/2564 

ไตรมาสที่ 
3/2564 

ไตรมาสที่ 
4/2564 

1. ประชุมเชิงปฏิบัติกำร พ.ร.บ.
กำรจัดซื้อจัดจ้ำงและกำรบริหำร
พัสดุ ภำครัฐ พ.ศ.2560 

 37,000   37,000 

รวม  37,000   37,000 

7 กลุ่มเป้าหมายผู้ได้รับผลประโยชน์ 
 7.1  หัวหน้ำเจ้ำหน้ำที่พัสดุโรงเรียนในสังกัด 
 7.2  เจ้ำหน้ำที่พัสดุโรงเรียนในสังกัด 

8. การประเมินผล 
ตัวบ่งชี้สภำพควำมส ำเร็จ วิธีวัดและประเมินผล เครื่องมือที่ใช้วัดและ

ประเมินผล 
1. ร้อยละ 90  ของผู้เข้ำรับกำร
อบรม 

1…แบบประเมินควำมพึงพอใจ 1.  แบบสอบถำม 

9. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
 1. ผู้เข้ำรับกำรประชุมสัมมนำสำมำรถน ำควำมรู้ ข้อเสนอแนะ กระบวนกำรต่ำงๆ ที่เกี่ยวข้อง 
ตลอดจน แนวคิด ที่ได้รับจำกกำร ประชุมสัมมนำไปปฏิบัติและปรับใช้สู่ควำมส ำเร็จเรียบร้อย ในกำร
บริหำรงำนด้ำนพัสดุ นอกจำกนั้น ยังสำมำรถ น ำไปถ่ำยทอดหรือแนะน ำให้แก่ผู้เกี่ยวข้องได้อย่ำงถูกต้อง 
น ำไป ปฏิบัติงำนได้อย่ำง มีประสิทธิภำพ ประสบควำมส ำเร็จ  
 2. ผู้เข้ำรับกำรประชุมสัมมนำสำมำรถแก้ไขปัญหำอุปสรรค  และบริหำรจัดกำรในกำรใช้จ่ำยเงินของ
ส่วนรำชกำร ให้ถูกต้องโปร่งใส ตรวจสอบได้  และเกิดประโยชน์สูงสุดเกิดพัฒนำกำรปฏิบัติงำนด้ำนกำร
พัสดุ ระหว่ำงส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต 26 กับโรงเรียนในสังกัด สร้ำงแนวปฏิบัติ
ระหว่ำงกัน 
 3. จัดตั้งคลินิก พ.ร.บ.กำรจัดซื้อจัดจ้ำงและกำรบริหำรพัสดุ ภำครัฐ พ.ศ.2560  เพื่อให้ค ำปรึกษำแก่
โรงเรียนในสังกัด 

********************** 
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โครงการ      กำรตรวจสอบภำยใน ประจ ำปีงบประมำณ 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  
ระยะเวลาด าเนินการ     ตุลำคม  2563  -  กันยำยน  2564 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
1.  หลักการและเหตุผล 
   ตำมพระรำชบัญญัติกำรศึกษำแห่งชำติ พ.ศ.2542 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 
ได้เน้นกำรจัดกำรศึกษำโดยกำรกระจำยอ ำนำจกำรบริหำรและกำรจัดกำรศึกษำท้ังด้ำนวิชำกำร ด้ำน
งบประมำณ ด้ำนบุคลำกร และด้ำนบริหำรงำนทั่วไป ให้ถึงระดับสถำนศึกษำ ท ำให้สถำนศึกษำได้รับเงิน
งบประมำณในกำรบริหำรจัดกำรมำกยิ่งขึ้น กำรบริหำรงำนกำรเงิน บัญชีและกำรพัสดุ ในสถำนศึกษำให้
มีประสิทธิภำพ จึงเป็นเรื่องส ำคัญยิ่ง  และจ ำเป็นต้องมีระบบควบคุมภำยในที่ดี เพ่ือป้องกันกำรทุจริต
และกำรบริหำรควำมเสี่ยงในกำรปฏิบัติหน้ำที่ของเจ้ำหน้ำที่ ตำมเป้ำหมำยที่ก ำหนด  
   หน่วยตรวจสอบภำยใน ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต 26 เป็นหน่วยงำนที่มี
ภำรกิจหนึ่งที่ส ำคัญ คือ มีหน้ำที่ในกำรก ำกับดูแล และตรวจสอบ ให้ค ำปรึกษำ แนะน ำกำรด ำเนินงำน
ของสถำนศึกษำให้ปฏิบัติงำนบรรลุวัตถุประสงค์ตำมเป้ำหมำยที่ก ำหนด รวมทั้งสำมำรถปฏิบัติงำน
เป็นไปตำมกฎหมำย ระเบียบ ข้อบังคับ มติคณะรัฐมนตรี และหนังสือสั่งกำรที่เกี่ยว ข้อง หำกมี
ข้อผิดพลำดสำมำรถปรับปรุงแก้ไขให้ถูกต้อง เพ่ือให้งำนที่ปฏิบัติบรรลุวัตถุประสงค์อย่ำงมีประสิทธิภำพ
และประสิทธิผล 
 

2.  วัตถุประสงค์ 
  2.1 เพ่ือให้ทรำบว่ำกำรปฏิบัติงำนด้ำนกำรเงิน บัญชีและพัสดุ ของหน่วยรับตรวจเป็นไปตำม
กฎหมำย ระเบียบ ข้อบังคับ มติคณะรัฐมนตรีและนโยบำยที่ก ำหนด 
  2.2 เพ่ือเสนอแนะแนวทำงปรับปรุงแก้ไขกำรปฏิบัติงำนกำรเงิน บัญชีและพัสดุ ของสถำนศึกษำ
ให้มีประสิทธิภำพคุ้มค่ำกับงบประมำณท่ีใช้ไป 
  2.3 เพ่ือติดตำมตรวจสอบกำรใช้จ่ำยเงิน กำรด ำเนินงำน และกำรใช้ทรัพยำกรของส ำนักงำนเขต
พ้ืนที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต 26 และสถำนศึกษำในสังกัด ได้อย่ำงมีประสิทธิภำพเกิดประสิทธิผล 
ประหยัดคุ้มค่ำ โปร่งใส และสำมำรถตรวจสอบได้   
  2.4 เพ่ือให้ผู้บริหำรของหน่วยรับตรวจ ทรำบปัญหำกำรปฏิบัติงำนของผู้ใต้บังคับบัญชำ ตลอดจน
ให้ข้อเสนอแนะหรือแนวทำงปรับปรุงแก้ไข กำรบริหำรงำนและกำรปฏิบัติงำนด้ำนต่ำง ๆ  เพ่ือกำร
ตัดสินใจ แก้ไขปัญหำต่ำง ๆ ได้อย่ำงรวดเร็วและทันเหตุกำรณ์ 
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3.  เป้าหมาย 
  3.1  เป้าหมายเชิงปริมาณ 
   3.1.1 สถำนศึกษำในสังกัด ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต 26 จ ำนวน 35 แห่ง 
ได้รับกำรตรวจจำกหน่วยตรวจสอบภำยใน จ ำนวน 20 แห่ง เป็นไปตำมแผนกำรตรวจสอบภำยใน 
ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2564 
   3.1.2 ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต 26 และสถำนศึกษำในสังกัด ได้รับกำร
ตรวจสอบค่ำสำธำรณูปโภคครบถ้วน ทั้งจ ำนวน 36 แห่ง 
  3.2  เป้าหมายเชิงคุณภาพ 
   3.2.1 ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต 26 และสถำนศึกษำในสังกัด ได้รับกำร
ตรวจสอบและค ำแนะน ำในกำรปฏิบัติงำนตลอดจนข้อเสนอแนะหรือแนวทำงในกำรปฏิบัติงำนให้เป็นไป
ตำมกฎหมำย ระเบียบ ข้อบังคับ มติคณะรัฐมนตรี และหนังสือสั่งกำรที่เก่ียวข้อง 
    3.2.2 หน่วยตรวจสอบภำยใน ส ำนักงำนเขตพ้ืนท่ีกำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต 26  มีกำร
ติดตำม ประเมินผล และรำยงำนผลกำรด ำเนินงำนของสถำนศึกษำ เป็นไปตำมแผนกำรตรวจสอบ
ภำยใน ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2564 
 

4. สถานที่ด าเนินโครงการ 
  ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต 26 และสถำนศึกษำในสังกัด 
 

5. วิธีด าเนินการ 
  หน่วยตรวจสอบภำยใน ได้ก ำหนดวิธีด ำเนินกำรด้ำนกำรตรวจสอบภำยใน ดังนี้ 
  5.1 กำรติดตำม ตรวจสอบ รวมทั้งให้ค ำปรึกษำ แนะน ำกำรปฏิบัติงำนแก่โรงเรียนในสังกัด
ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต 26 ในเรื่องดังต่อไปนี้ 
   5.1.1 ตรวจสอบกำรเงินกำรบัญชี ของโรงเรียนในสังกัด 
   5.1.2 ตรวจสอบกำรจัดซ้ือ จัดจ้ำงตำมพระรำชบัญญัติกำรจัดซื้อจัดจ้ำงและกำรบริหำรพัสดุ
ภำครัฐ พ.ศ.2560 และระเบียบกระทรวงกำรคลัง ว่ำด้วยกำรจัดซื้อจัดจ้ำงและกำรบริหำรพัสดุภำครัฐ 
พ.ศ.2560 
   5.1.3 ตรวจสอบหลักฐำนกำรจ่ำย 
  5.2 ตรวจสอบกำรด ำเนินงำน 
   5.2.1 เงินรำยได้สถำนศึกษำ 
   5.2.2 โครงกำรสนับสนุนค่ำใช ้จ ่ำยในกำรจัดกำรศึกษำตั ้งแต่ระดับอนุบำลจนจบ
กำรศึกษำขั้นพื้นฐำน กิจกรรมสนับสนุนค่ำใช้จ่ำยในกำรจัดกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน งบเงินอุดหนุน
  5.3 ตรวจสอบกำรใช้จ่ำยค่ำสำธำรณูปโภคของส่วนรำชกำร (ตำมนโยบำยคณะรัฐมนตรี) 
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6. กิจกรรมในการด าเนินงาน 
กิจกรรม, ขั้นตอน ปริมาณงาน ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 

จ านวน หน่วย ต.ค.63  
ถึง 

ธ.ค.63 
ม.ค.64 

ถึง 
มี.ค.64 

เม.ย.64 
ถึง 

มิ.ย.64 
ก.ค.64  

ถึง 
ก.ย.64 

1. จัดท ำแผนกำรตรวจสอบภำยในเสนอ สพฐ. 1 งำน     ภวิสร์ภร 
อุปนันท์ และ 

เครือข่ำย 
ตสน. 

2. ตรวจสอบกำรเงินกำรบัญชี และตรวจสอบ 
กำรจัดซ้ือจัดจ้ำง สถำนศึกษำในสังกัด (รอบ 1) 

8 แห่ง     

3. ตรวจสอบกำรเงินกำรบัญชี และตรวจสอบ 
กำรจัดซ้ือจัดจ้ำง สถำนศึกษำในสังกัด (รอบ 2) 

7 แห่ง     

4. ตรวจสอบกำรด ำเนินงำน 
   4.1 เงินรำยได้สถำนศึกษำ 
   4.2 โครงกำรสนับสนุนค่ำใช้จ่ำยในกำรจัด
กำรศึกษำต้ังแต่ระดับอนุบำลจนจบกำรศึกษำขั้น
พื้นฐำน งบเงินอุดหนุน 

5 แห่ง     

5. ตรวจสอบกำรใช้จ่ำยค่ำสำธำรณูปโภคของ 
สพม.26 และสถำนศึกษำในสังกัด 

36 แห่ง     

 
 

7. งบประมาณ     
 งบประมำณท่ีได้รับกำรจัดสรรจำกงบด ำเนินงำน ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ  
 เขต 26 จ ำนวน  70,000  บำท  (เจ็ดหมื่นบำทถ้วน) รำยละเอียดประกอบกำรใช้จ่ำย ดังนี้   
 

ที ่ รายการ งบประมาณ 
จ าแนกตามรายจ่าย 

ค่า 
ตอบแทน 

ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ 

1. ตรวจสอบกำรเงินกำรบัญชี และตรวจสอบกำร
จัดซื้อจัดจ้ำง สถำนศึกษำในสังกัด (15 แห่ง) 
- ค่ำเบี้ยเลี้ยง (120 บำท x 10 คน x 30 วัน) 
- ค่ำพำหนะ/ ค่ำชดเชยน้ ำมัน 

51,000   
 

36,000 
15,000 

 

2. ตรวจสอบกำรด ำเนินงำนสถำนศึกษำในสังกัด 
(5 แห่ง) 
- ค่ำเบี้ยเลี้ยง (120 บำท x 10 คน x 10 วัน) 
- ค่ำพำหนะ/ ค่ำชดเชยน้ ำมัน 

17,000   
 

12,000 
5,000 

 

3. จัดเตรียมกระดำษท ำกำร, เอกสำรประกอบกำร
ตรวจสอบ และกำรรำยงำนผลกำรตรวจสอบ 

2,000   2,000 

 รวม 70,000 - 68,000 2,000 
หมายเหตุ   ขอถัวจ่ำยทุกรำยกำรทุกกิจกรรม 
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8. แผนการใช้จ่ายงบประมาณ 
กิจกรรม แผนการใช้งบประมาณ (บาท) 

ไตรมาส 
1 

ไตรมาส 
2 

ไตรมาส 
3 

ไตรมาส 
4 

รวม
ทั้งสิ้น 

1.ตรวจสอบกำรเงินกำรบัญชี 
และตรวจสอบกำรจัดซื้อจัดจ้ำง 
สถำนศึกษำในสังกัด 

6,800 20,400  23,800 51,000 

2.ตรวจสอบกำรด ำเนินงำน   17,000  17,000 
3.จัดเตรียมกระดำษท ำกำร 
เอกสำรประกอบกำรตรวจสอบ 

1,000   1,000 2,000 

รวม 7,800 20,400 17,000 24,800 70,000 
 

9.  การประเมินผล  
 

ตัวชี้วัดความส าเร็จ วิธีวัดและประเมินผล เครื่องมือที่ใช้วัด 
1. ร้อยละ 100 ของสถำนศึกษำจัดท ำแผนกำรใช้จ่ำย
งบประมำณสอดคล้องแนวทำงกำรด ำเนินงำนโครงกำร
สนับสนุนค่ำใช้จ่ำยในกำรจัดกำรศึกษำตั้งแต่ระดับอนุบำล
จนจบกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน 

กำรประเมินผลกำร
ปฏิบัติงำน 

1. แบบบันทึก 
2. แบบประเมิน 

2. ร้อยละ 100 ของสถำนศึกษำมีผลกำรปฏิบัติงำน            
ด้ำนกำรเงิน กำรบัญชี ระดับดีขึ้นไป 

กำรประเมินผลกำร
ปฏิบัติงำน 

1. แบบบันทึก 
2. แบบประเมิน 

3. ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต 26 มีผล
กำรปฏิบัติงำนด้ำนบัญชี กำรเงิน ผ่ำนเกณฑ์กำรประเมิน 

กำรประเมินผลกำร
ปฏิบัติงำน 

1. แบบบันทึก 
2. แบบประเมิน 

4. ร้อยละ 100 ของหน่วยรับตรวจที่ได้รับกำรตรวจสอบ
ภำยใน มีควำมพึงพอใจ 

กำรประเมินควำม               
พึงพอใจ 

แบบประเมิน 
ควำมพึงพอใจ 

 
 
 

10.  ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
 10.1  สถำนศึกษำในสังกัดมีกำรปฏิบัติงำนด้ำนกำรเงิน กำรบัญชี ถูกต้องตำมกฎหมำย  ระเบียบ  
ข้อบังคับ และหนังสือสั่งกำรที่เก่ียวข้อง มีระบบกำรควบคุมภำยในที่รัดกุมสำมำรถปฏิบัติงำนได้อย่ำงมี
ประสิทธิภำพ  และบรรลุตำมเป้ำหมำยที่ก ำหนด  
    10.2 ผู้บริหำรน ำข้อเสนอแนะทำงด้ำนกำรบริหำรงบประมำณไปใช้ให้เกิดประโยชน์ได้ 

********************** 
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โครงการ      กำรจัดท ำแผนปฏิบัติกำร ประจ ำปีงบประมำณ 2564 ของส ำนักงำน 
        เขตพ้ืนที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ 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 
ระยะเวลาด าเนินการ 1  ตุลำคม  2563 - 30 กันยำยน 2564 
………………………………………………………………………………………………………............................................ 
1. หลักการและเหตุผล 
  พระรำชกฤษฎีกำว่ำด้วยหลักเกณฑ์ และวิธีกำรบริหำรกิจกำรบ้ำนเมืองที่ดี  พ.ศ. 2546 บัญญัติ
ให้คณะรัฐมนตรีต้องจัดให้มีแผนกำรบริหำรรำชกำรแผ่นดิน  เพ่ือเป็นกรอบและแนวทำงในกำรจัด
แผนปฏิบัติรำชกำร ส ำหรับใช้ในกำรบริหำรรำชกำรแผ่นดินตลอดระยะเวลำสี่ปี โดยรัฐบำลได้จัดท ำ
แผนกำรบริหำรรำชกำรแผ่นดิน ขึ้นเพ่ือรองรับกำรท ำงำนตลอดช่วงระยะเวลำกำรด ำรงต ำแหน่งของ
รัฐบำล  ซึ่งกระทรวงและทุกส่วนรำชกำรจะต้องด ำเนินกำรจัดท ำแผนปฏิบัติรำชกำรให้สอดคล้อง
เชื่อมโยง  สัมพันธ์กับแผนกำรบริหำรรำชกำรแผ่นดินดังกล่ำว 
  ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต 26 ในฐำนะที่เป็นส่วนรำชกำรและเป็นองค์กรหลัก
ที่รับผิดชอบกำรศึกษำภำคบังคับ และกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน  จะต้องจัดท ำแผนกลยุทธ์  แผนปฏิบัติ
รำชกำรประจ ำปี  และแผนพัฒนำกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำนของส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ  จึงได้จัดท ำ
โครงกำรกำรจัดท ำแผนปฏิบัติกำร  ประจ ำปีงบประมำณ 2563 เพ่ือให้หน่วยงำนทุกระดับในสังกัดใช้
เป็นกรอบทิศทำงกำรด ำเนินงำนได้อย่ำงเชื่อมโยง  สัมพันธ์กัน  รวมทั้งเพ่ือก ำหนดกลยุทธ์ มำตรกำร 
แนวทำงกำรด ำเนินงำนตัวชี้วัด ตำมระบบงบประมำณแบบมุ่งเน้นผลงำนตำมยุทธศำสตร์  (SPBB)  ซึ่ง
เป็นระบบงบประมำณที่ให้ควำมส ำคัญกับผลผลิต  ผลลัพธ์ และตัวชี้วัดเป็นอย่ำงมำก  ที่รัฐบำล
ก ำหนดให้ทุกส่วนรำชกำรใช้ด ำเนินกำรจัดท ำค ำขอตั้งงบประมำณและบริหำรงบประมำณตั้งแต่
ปีงบประมำณ  2546  เป็นต้นมำ   
2. วัตถุประสงค์ 
  2.1 เพ่ือให้หน่วยงำนและโรงเรียนในสังกัดมีแผนปฏิบัติกำรประจ ำปีงบประมำณ 2564 
  2.2 เพ่ือใช้เป็นเครื่องมือในกำรบริหำรงบประมำณปีงบประมำณ 2564                       
  2.3 เพ่ือให้ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต 26 และสถำนศึกษำในสังกัดได้มีแผน
ประกอบกำรใช้จ่ำยงบประมำณกรอบแนวทำงในกำรด ำเนินงำนที่ชัดเจนและเป็นไปในทิศทำงเดียวกัน 
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3. เป้าหมาย 
 เชิงปริมำณ 
  -สพม. เขต 26 จ ำนวน 1 แห่ง และโรงเรียนในสังกัดจ ำนวน 35 โรงเรียนมีแผนใช้เป็นเครื่องมือ
ในกำรบริหำร 
  -จัดท ำเอกสำรแผนปฏิบัติกำรประจ ำปีงบประมำณ 2564 ของส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ
มัธยมศึกษำ เขต 26 จ ำนวน 100 เล่ม  
 เชิงคุณภำพ 
  -ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต 26 และโรงเรียนในสังกัดทุกโรงเรียนมีแผนปฏิบัติ
กำรประจ ำปีงบประมำณ 2564 ที่ครอบคลุมนโยบำย ยุทธศำสตร์ กลยุทธ์ จุดเน้น ของ สพฐ. สำมำรถ
น ำนโยบำยสู่กำรปฏิบัติได้เป็นอย่ำงดี 
4. กิจกรรมขั้นตอนและระยะเวลาด าเนินงาน 
  กิจกรรมที่ 1 กำรจัดท ำแผนปฏิบัติกำรประจ ำปีส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต 26 
  1. แจ้งนโยบำย กลยุทธ์ จุดเน้น ของกระทรวงศึกษำธิกำร และส ำนักงำนคณะกรรมกำร
กำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน 
  2. แต่งตั้งคณะกรรมกำรฯ 
   3. ประชุมเชิงปฏิบัติกำรกำรจัดท ำแผนพัฒนำกำรศึกษำข้ันพื้นฐำน 

-.แจ้งนโยบำย ยุทธศำสตร์ กลยุทธ์ จุดเน้น ของกระทรวงศึกษำธิกำร และส ำนักงำน
คณะกรรมกำรกำรศึกษำข้ันพ้ืนฐำน ตลอดทั้งกรอบวงเงินงบประมำณท่ีจะใช้ในกำรบริหำรจัดกำร 

-SWOT ANALYSIS  -วิเครำะห์ข้อมูล 
  4. แจ้งกลุ ่ม/กลุ ่มงำนในส ำนักงำนเขตพื้นที ่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต 26 เ พื ่อจัดท ำ
โครงกำรและเสนอโครงกำรจะด ำเนินกำรในปีงบประมำณ พ.ศ. 2564 ส่งให้กลุ่มนโยบำยและแผน
ตำมระยะเวลำที่ก ำหนด 
  5. ประชุมคณะกรรมกำรยกร่ำงรูปแบบกำรพัฒนำส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ 
เขต 26 สู่ควำมเป็นเลิศ 
  6. ประชุมคณะกรรมกำรพิจำรณำกรอบทิศทำงและแนวทำงกำรด ำเนินงำนในกำรจัดท ำแผน
ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2564  
  7. กลุ่มนโยบำยและแผนรวบรวม สรุป จ ำนวนโครงกำรและงบประมำณที่กลุ่มต่ำงๆจัดส่งให้  
โดยแยกเป็นยุทธศำสตร์  
  8. แต่งตั้งคณะกรรมกำรพิจำรณำโครงกำร/กิจกรรม และงบประมำณในกำรด ำเนินโครงกำร  
  9. จัดท ำร่ำงแผนปฏิบัติกำรประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2564  
  10. แต่งตั้งคณะกรรมกำรตรวจสอบร่ำงแผนปฏิบัติกำรประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2564  
  11. น ำเสนอแผนปฏิบัติกำรประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2564 ให้คณะกรรมกำรศึกษำธิกำร
จังหวัดพิจำรณำให้ควำมเห็นชอบ 
  12. จัดส่งแผนปฏิบัติกำรประจ ำปีรำยงำนให้ สพฐ. ทรำบ 
  13. น ำแผนปฏิบัติกำรประจ ำปีไปสู่กำรปฏิบัติ 
  14. รำยงำน สพฐ. ทรำบตำมระยะเวลำที่ก ำหนด  
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 กิจกรรมที่ 2 การจัดท าแผนปฏิบัติการประจ าปีของสถานศึกษาในสังกัด  
  1. จัดอบรมเชิงปฏิบัติกำรในกำรจัดท ำแผนปฏิบัติกำรประจ ำปีของสถำนศึกษำในสังกัดจ ำนวน 
35 โรงเรียน 
  2.  สถำนศึกษำจัดท ำแผนปฏิบัติกำรประจ ำปี 
  3. ติดตำม ประเมินผล สรุปรำยงำนผลกำรอบรม  
ระยะเวลาด าเนินการ 

กิจกรรม ระยะเวลา 
1.แจ้งนโยบำยและแจ้งกลุ่ม/กลุ่มงำนในส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ 
เขต 26 เพ่ือจัดท ำโครงกำรและเสนอโครงกำรจะด ำเนินกำรในปีงบประมำณ พ.ศ. 
2564 ส่งให้กลุ่มนโยบำยและแผนตำมระยะเวลำที่ก ำหนด 

พ.ย. 

2.กลุ่มนโยบำยและแผนรวบรวม สรุป จ ำนวนโครงกำรและงบประมำณท่ีกลุ่ม
ต่ำงๆจัดส่งให้ โดยแยกเป็นยุทธศำสตร์ กลยุทธ์ 

พ.ย. 

3.แต่งตั้งคณะท ำงำนก ำหนดทิศทำงกำรด ำเนินงำนในปีงบประมำณ พ.ศ. 2564 
ของส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต 26 

พ.ย. 

4.ประชุมเชิงปฏิบัติกำรกำรจัดท ำแผนปฏิบัติกำรประจ ำปี  พ.ย. 
5. ประชุมคณะกรรมกำรยกร่ำงรูปแบบกำรพัฒนำส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ
มัธยมศึกษำ เขต 26 สู่ควำมเป็นเลิศ 

พ.ย. 

6. ประชุมคณะกรรมกำรพิจำรณำกรอบทิศทำงและแนวทำงกำรด ำเนินงำนในกำร
จัดท ำแผนประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2564 

พ.ย. 

7. กลุ่มนโยบำยและแผนรวบรวม สรุป จ ำนวนโครงกำรและงบประมำณที่กลุ่ม
ต่ำงๆจัดส่งให้ โดยแยกเป็นยุทธศำสตร์  

พ.ย. 

8.แต่งตั้งคณะกรรมกำรพิจำรณำโครงกำร/กิจกรรม และงบประมำณในกำรด ำเนิน
โครงกำร 

พ.ย. 

9.จัดท ำร่ำงแผนปฏิบัติกำรประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2564 พ.ย. 
10.แต่งตั้งคณะกรรมกำรพิจำรณำร่ำงแผนปฏิบัติกำรประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 
2564 

พ.ย. 

11.น ำเสนอร่ำงแผนปฏิบัติกำรประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2564 ให้คณะกรรมกำร
ศึกษำธิกำรจังหวัดพิจำรณำ 

พ.ย. 

12.จัดท ำแผนปฏิบัติกำรประจ ำปี พ.ศ.2564 สพม. เขต 26  ธ.ค. 
13.จัดส่งแผนปฏิบัติกำรประจ ำปีรำยงำนให้ สพฐ. และหน่วยงำนที่เกี่ยวข้องทรำบ ม.ค. 
14.น ำแผนปฏิบัติกำรประจ ำปีไปสู่กำรปฏิบัติ ม.ค.-ก.ย. 
15.รำยงำน สพฐ. ทรำบตำมระยะเวลำที่ก ำหนด ม.ค.-ก.ย. 
16. จัดอบรมเชิงปฏิบัติกำรในกำรจัดท ำแผนปฏิบัติกำรประจ ำปีของสถำนศึกษำใน
สังกัดจ ำนวน 35 โรงเรียน และพัฒนำศักยภำพกำรจัดท ำแผนของส ำนักงำนเขต
พ้ืนที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต 26 

ม.ค. 
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5. งบประมาณ จำกงบด ำเนินงำนในส ำนักงำน จ ำนวน 120,000  บำท โดยมีรำยละเอียดประกอบกำร
ใช้จ่ำยงบประมำณ ดังนี้  

ที ่ รายการ งบประมาณ จ าแนกตามรายจ่าย 
ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ 

 กิจกรรมที่ 1     
1. - ประชุมคณะกรรมกำรก ำหนดทศิทำงและ

แนวทำงกำรด ำเนินงำน 
- ประชุมคณะกรรมกำรพิจำรณำทิศทำงและ
แนวทำงกำรด ำเนินงำน 
- ประชุมเชิงปฏิบัติกำรคณะกรรมกำรยกร่ำง
รูปแบบกำรพัฒนำส ำนักงำนเขตพืน้ท่ี
กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต 26 สู่ควำมเป็น
เลิศ 

 14,000 
 

14,000 
 

3,000 

 10,000 
 

10,000 
 

3,000 
 

4,000 
 

4,000 

 กิจกรรมที่ 2     
2. ประชุมคณะกรรมกำรพิจำรณำโครงกำรและ

วงเงินงบประมำณ 
10,000  10,000  

 กิจกรรมที่ 3     
3. จัดท ำร่ำงแผนปฏิบัติกำรประจ ำปี เสนอ 

กศจ. 
10,000   10,000 

 กิจกรรมที่ 4     
4. จัดท ำรูปเล่มแผนปฏิบตัิกำรประจ ำปี 35,000  35,000  
 กิจกรรมที่ 5     
5 จัดอบรมเชิงปฏิบัติกำรในกำรจัดท ำ

แผนปฏิบัติกำรประจ ำปีของสถำนศึกษำใน
สังกัดจ ำนวน 35 โรงเรียน ผู้บริหำร และครู
ที่รับผิดชอบแผน รวม 80 คน 

25,000 7,200 17,800  

 กิจกรรมที่ 6     
6. พัฒนำศักยภำพกำรจดัท ำแผนของส ำนักงำน

เขตพื้นท่ีกำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต 26  
9,000  9,000  

 รวมทั้งสิ้น 120,000 7,200 94,800 18,000 
หมายเหตุ  ขออนุญำตถัวจ่ำยทุกรำยกำร 

6. การประเมินผล 

ตัวบ่งชี้สภาพความส าเร็จ วิธีวัดและ
ประเมินผล 

เครื่องมือที่ใช้วัด  
และประเมินผล 

ร้อยละ 100 ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ 
เขต 26 มีแผนปฏิบัติกำรประจ ำปีงบประมำณ  2564 ที่มี
ประสิทธิภำพ  

กำรรำยงำน 
 

แบบรำยงำน 
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7. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
 1. ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต 26 และสถำนศึกษำมีแผนใช้เป็นกรอบแนวทำงใน
กำรด ำเนินงำนชัดเจนเป็นไปในทิศทำงเดียวกัน 
 2. มีเครื่องมือในกำรในกำรบริหำรงบประมำณ 

********************** 
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งาน/โครงการ   ติดตำม และประเมินผลกำรบริหำรจัดกำรของส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ 
      มัธยมศึกษำ เขต 26 ประจ ำปีงบประมำณ 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 
.................................................................................................................... ............................................ 
ระยะเวลาที่ด าเนินการ 1  ตุลำคม  2563 - 30 กันยำยน 2564 
1.  หลักการและเหตุผล 
 

   กำรติดตำมและประเมินผลกำรด ำเนินงำนของส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน
ตำมกลยุทธ์ควำมส ำคัญเป็นอย่ำงยิ่งในกำรประเมินว่ำกำรท ำงำนของส ำนักงำนเขตพ้ืนที่เป็นอย่ำงไร 
บริบทของเขตพ้ืนที่เป็นอย่ำงไร และกำรท ำงำนของเขตพ้ืนที่เป็นไปตำมที่ได้รำยงำนหรือมีอุปสรรคใน
กำรท ำงำนอย่ำงไร โดยเข้ำมำสัมผัสบริบทของเขตพ้ืนที่กำรศึกษำอย่ำงแท้จริง   ประกอบกับเป็นกำร
ตรวจติดตำมกำรท ำงำนของส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำตำมพระรำชกฤษฎีกำว่ำด้วยหลักเกณฑ์ และ
วิธีกำรบริหำรกิจกำรบ้ำนเมืองที่ดี  พ.ศ. 2546 มีหลักฐำนสำมำรถตรวจสอบได้ เพ่ือให้กำรด ำเนินงำน
บรรลุเป้ำหมำยที่ก ำหนดไว้ได้อย่ำงมีคุณภำพและประสิทธิภำพ  
            ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต 26 ซึ่งเป็นหน่วยงำนมีหน้ำที่ส่งเสริม สนับสนุน 
ประสำน ติดตำม ตรวจสอบและประเมินผลกำรจัดกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำนในเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ
มัธยมศึกษำ เพ่ือให้ภำรกิจตำมบทบำท หน้ำที่ บรรลุวัตถุประสงค์ตำมเจตนำรมณ์อย่ำงมีประสิทธิภำพ 
จึงจัดให้มีโครงกำรติดตำม ประเมินผลกำรจัดกำรศึกษำข้ันพื้นฐำน ปีงบประมำณ 2564 ขึ้น 
2. วัตถุประสงค์  
 2.1 เพื่อติดตำม สรุป รำยงำนผลกำรด ำเนินงำนตำมนโยบำยของกระทรวงศึกษำธิกำร และ
ส ำนักนำยกรัฐมนตรี  
 2.2 เ พื ่อติดตำม สรุป รำยงำนผลกำรติดตำมกำรด ำเนินงำนตำมนโยบำยของส ำนักงำน
คณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน 
 2.3 เพื่อติดตำมและประเมินผลกำรบริหำรจัดกำรของเขตพื้นที่กำรศึกษำ ปีงบประมำณ พ.ศ.
2563 เพื่อติดตำม ประเมินผล ระดับคุณภำพกำรปฏิบัติงำนของสถำนศึกษำในสังกัดและของ
ส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต 26 ตำมยุทธศำสตร์ กลยุทธ์ จุดเน้น ปีงบประมำณ 
2564 
 2.4 เพื่อยกระดับคุณภำพกำรปฏิบัติงำนของของสถำนศึกษำในสังกัดและของส ำนักงำนเขต
พ้ืนที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต 26 ตำมยุทธศำสตร์ กลยุทธ์ จุดเน้น ปีงบประมำณ 2564 
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 2.5 เพื ่อเปรียบเทียบระดับคุณภำพกำรปฏิบัติงำนของของสถำนศึกษำในสังกัดและของ
ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต 26 ตำมยุทธศำสตร์ กลยุทธ์ จุดเน้น ปีงบประมำณ 
2564 
 2.6 เพื่อแก้ไขปรับปรุงเปลี่ยนแปลงและพัฒนำกำรด ำเนินงำนตำมยุทธศำสตร์ กลยุทธ์ของ
สถำนศึกษำในสังกัดและของส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต 26 ปีงบประมำณ 
2564 ให้ดียิ่งขึ้น 
3. เป้าหมาย 
 เชิงปริมำณ 

3.1 คณะกรรมกำรระดับเขตพ้ืนที่ออกติดตำมผลกำรด ำเนินงำนของโรงเรียนในสังกัดส ำนักงำน
เขตพ้ืนที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต 26 จ ำนวน 35 โรงเรียน ๆ ละ 2 ครั้ง 

3.2 ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำข้ันพ้ืนฐำนออกติดตำมผลกำรด ำเนินงำนของส ำนักงำน
เขตพ้ืนที่กำรศึกษำ จ ำนวน 2 ครั้ง 
 เชิงคุณภำพ 

3.1 ระดับคุณภำพกำรปฏิบัติงำนของสถำนศึกษำตำมยุทธศำสตร์ กลยุทธ์ ปีงบประมำณ 2563 
พัฒนำต่อเนื่องถึงระดับดีมำก หมำยถึง ร้อยละ 90 ขึ้นไป 

3.2 สถำนศึกษำมีระดับคุณภำพกำรปฏิบัติงำนตำมยุทธศำสตร์ กลยุทธ์ ปีงบประมำณ 2564
พัฒนำสูงขึ้นทุกโรงเรียน 

3.1.3 สถำนศึกษำขนำดเล็ก กลำง ใหญ่ ใหญ่พิเศษ ที่มีระดับคุณภำพกำรปฏิบัติงำนตำม
ยุทธศำสตร์ กลยุทธ์ ต่ำงกันสำมำรถแลกเปลี่ยนเรียนรู้และเกื้อกูลกันเป็นเครือข่ำยได้อย่ำงสร้ำงสรรค์ 

3.4 นวัตกรรม “สหวิทยำเขตพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำ” สำมำรถขับเคลื่อนกำรบริหำรและจัด
กำรศึกษำด้วยกระบวนกำรเชิงระบบที่สอดคล้อง กลมกลืน ในกำรจัดกำรคุณภำพ 

3.5 ระดับควำมส ำเร็จของกำรพัฒนำคุณภำพกำรบริหำรจัดกำรภำครัฐ ระดับ 
4. กิจกรรมและการด าเนินงาน 
  4. 1 ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต 26 ประชุมเตรียมกำรต้อนรับกำรตรวจ
ติดตำมยุทธศำสตร์ กลยุทธ์ทั้ง 2 ครั้งในปีงบประมำณ 
  4. 2 ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต 26 ติดตำมผลกำรด ำเนินงำนของโรงเรียนใน
สังกัด จ ำนวน 2 ครั้ง 
     4.3 ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำข้ันพ้ืนฐำน ติดตำมกำรด ำเนินงำนของส ำนักงำนเขตพ้ืนที่
กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต 26 จ ำนวน 2 ครั้ง  
 

กิจกรรม ระยะเวลำ ผู้รับผิดชอบ 
1.ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต 26 
ประชุมเตรียมกำรต้อนรับกำรตรวจติดตำม
ยุทธศำสตร์ กลยุทธ์ทั้ง 2 ครั้งในปีงบประมำณ  
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ต่อ 
กิจกรรม ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 

2.ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้น
พ้ืนฐำน  ติดตำมผลกำรด ำเนินตำมโครงกำร
แผนปฏิบัติกำร/ยุทธศำสตร์ กลยุทธ์ ครั้งที่ 1 

สพฐ.เป็นผู้แจ้ง
ก ำหนด 

 

3.ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้น
พ้ืนฐำน  ติดตำมผลกำรด ำเนินตำมโครงกำร
แผนปฏิบัติกำร/ยุทธศำสตร์ กลยุทธ์ ครั้งที่ 2 

สพฐ.เป็นผู้แจ้ง
ก ำหนด 

 

 
5. งบประมาณ จำกงบตำมภำรกิจของกลุ่มในส ำนักงำน จ ำนวน 40,000 บำท โดยขออนุมัติถั่วจ่ำยได้
ตำมควำมเหมำะสมและจ ำเป็นในกำรด ำเนินโครงกำร ดังนี้ 

ที ่ รายการ งบประมาณ จ าแนกตามรายจ่าย 
ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ 

 กิจกรรมที่ 1     
1. ประชุมบุคลำกรผู้รับผิดชอบตัวชี้วัด

และคณะกรรมกำรฝ่ำย 
- ค่ำอำหำรกลำงวัน 68*100 
- ค่ำอำหำรว่ำงและเครื่องดื่ม 68*60 
- ค่ำวัสดุ 

20,000  
 
 

 
 

6,800 
4,080 

 

 
 
 
 

4,220 
 กิจกรรมที่ 2     
2. รับกำร ติดตำม 

- ค่ำอำหำรกลำงวัน 68*100 
- ค่ำอำหำรว่ำงและเครื่องดื่ม 68*60 
- ค่ำวัสดุ 

20,000   
6,800 
4,080 

 

 
 
 

4,220 
 รวมทั้งสิ้น 40,000  30,000 10,000 

หมายเหตุ  ถัวจ่ำยทุกรำยกำร 
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6.  แผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณ 40,000 บาท  

แผนการปฏิบัติงาน 
(กิจกรรม) 

แผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณ 

รวม ไตรมาสที่ 
1/2564 

ไตรมาสที่ 
2/2564 

ไตรมาสที่ 
3/2564 

ไตรมาสที่ 
4/2564 

1. จัดท ำและเสนอขออนุมัติโครงกำร - - - - - 

2. จัดท ำปฏิทนิกำรด ำเนนิติดตำม 
ประเมนิผล ระดับคุณภำพกำร
ปฏิบัติงำนของสถำนศึกษำในสังกัดและ
ของส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ
มัธยมศึกษำ เขต 26 ตำมยุทธศำสตร์ 
กลยุทธ์ จุดเน้น ปีงบประมำณ 2564 
และจัดท ำปฏิทนิคู่มือกำรติดตำมและ
ประเมินผลกำรบริหำรจัดกำรของ
ส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ 
มัธยมศึกษำ เขต 26 ตำมตัวชี้วดั
แผนปฏบิัติรำชกำรของ สพฐ.ประจ ำปี
งบประมำณ 2564 จัดท ำค ำสั่งแต่งตั้ง
คณะกรรมกำรรับผิดชอบตัวชี้วดัฯ  

- - - - - 

3. แจ้งเวียนคู่มือ ปฏิทินกำรด ำเนิน 
และค ำสัง่แต่งแต่งตั้งคณะกรรมกำรฯ  

- - - - - 

4. จัดประชุมชี้แจงซักซ้อมควำมเข้ำใจ
เกณฑ์กำรประเมินและกำรจัดเก็บข้อมูล
ตำมตัวชี้วดัแผนปฏิบัติรำชกำรของ 
สพฐ.ประจ ำปีงบประมำณ 2564 

- - 10,000 - 10,000 

5. ติดตำม ประเมินผล ระดบัคุณภำพ
กำรปฏิบัติงำนของสถำนศึกษำในสังกัด
และของส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ
มัธยมศึกษำ เขต 26 ตำมยุทธศำสตร์ 
กลยุทธ์ จุดเน้น ปีงบประมำณ 2564 
จัดประชุมและติดตำมผลกำรด ำเนินงำน
ตำมตัวชี้วดัแผนปฏิบัติรำชกำรของ 
สพฐ.ประจ ำปีงบประมำณ 2564 

- 10,000 10,000 - 20,000 
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แผนการปฏิบัติงาน 
(กิจกรรม) 

แผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณ 

รวม ไตรมาสที่ 
1/2564 

ไตรมาสที่ 
2/2564 

ไตรมาสที่ 
3/2564 

ไตรมาสที่ 
4/2564 

6. ประชุมคณะกรรมกำร (ชุดคณะ
อ ำนวยกำร) เพ่ือพิจำรณำกลั่นกรอง
ผลกำรด ำเนินงำนตำมตัวชี้วัด
แผนปฏิบัติรำชกำรของ สพฐ.
ประจ ำปีงบประมำณ 2564 ก่อน
น ำเข้ำในระบบกำรรำยงำนตัวชี้วัด
ตำมแผนปฏิบัติรำชกำร (e-MES ทำง 
http://eva.obec.expert/) 

- - - 10,000 10,000 

7. แจ้งผลกำรประเมินผลกำรบริหำร
จัดกำรของส ำนักงำนเขตพ้ืนที่
กำรศึกษำ มัธยมศึกษำ เขต 26 ตำม
ตัวชี้วัดแผนปฏิบัติรำชกำรของ สพฐ.
ประจ ำปีงบประมำณ 2564 

- - - - - 

รวม - 10,000 20,000 10,000 40,000 

7 กลุ่มเป้าหมายผู้ได้รับผลประโยชน์ 
  7.1 ผู้บริหำรส ำนักงำนเขตพ้ืนที่ ผู้บริหำรสถำนศึกษำ ข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ  
และบุคลำกรในสังกัดส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ มัธยมศึกษำ เขต 26 
  7.2 ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่ และโรงเรียน 
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8. การประเมินผล 
ตัวบ่งชี้สภำพควำมส ำเร็จ วิธีวัดและประเมินผล เครื่องมือที่ใช้วัดและ

ประเมินผล 
1. ผลด ำเนินงำนตำมนโยบำย
ของกระทรวงศึกษำธิกำร ส ำนัก
นำยกรัฐมนตรี ปีงบประมำณ 
พ.ศ. 2564 เป็นไปตำมเป้ำหมำย
ร้อยละ 100  

ติดตำมผลกำรด ำเนินงำน  
 

แบบติดตำมตำมนโยบำยของ
คณะรัฐมนตรีฯ 

2. ผลกำรด ำเนินงำนตำม
นโยบำยของส ำนักงำน
คณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้น
พ้ืนฐำน เป็นไปตำมเป้ำหมำยร้อย
ละ 100  

ติดตำมผลกำรด ำเนินงำน  
 

แบบติดตำมตำมนโยบำยของ
ส ำนักงำนคณะกรรมกำร
กำรศึกษำข้ันพ้ืนฐำน 

3. ผลกำรบริหำรจัดกำรของเขต
พ้ืนที่กำรศึกษำ ปีงบประมำณ 
พ.ศ. 2564 เป็นไปตำมเป้ำหมำย
ร้อยละ 100  

ติดตำมผลกำรด ำเนินงำน  
 

แบบติดตำม 

4. เอกสำรรำยงำนติดตำม
นโยบำย ปีงบประมำณ พ.ศ. 
2564 

ติดตำม, สอบถำม รำยงำนผลกำรด ำเนินงำน 
ตำมนโยบำย 

 
9.ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
  9.1 รำยงำนผลกำรติดตำมผลด ำเนินงำนตำมนโยบำยของกระทรวงศึก ษำธิกำร และ
คณะรัฐมนตรี ปีงบประมำณ พ.ศ. 2564 
  9.2 รำยงำนผลกำรติดตำมผลกำรด ำเนินงำนตำมนโยบำยของส ำนักงำนคณะกรรมกำร
กำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน ได้ส ำเร็จเป็นไปตำมเป้ำหมำย 
  9.3 รำยงำนผลกำรติดตำมและประเมินผลกำรบริหำรจัดกำรของเขตพื้นที ่กำรศึกษำ 
ปีงบประมำณ พ.ศ. 2564 
  9.4 จัดท ำเอกสำรรำยงำนติดตำมนโยบำย ปีงบประมำณ พ.ศ. 2564  
  9.5 ส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต 26 มีกำรพัฒนำครูและบุคลำกรทำงกำร
ศึกษำให้เป็นบุคคลแห่งกำรเรียนรู้ และองค์กรแห่งกำรเรียนรู้ที่เป็นพลวัต (Dynamic) 
  9.6 สถำนศึกษำได้รับกำรพัฒนำให้เป็นแหล่งเรียนรู้ที ่เหมำะสมส ำหรับผู้เรียนให้สำมำรถ
เรียนรู้ได้ทุกสถำนกำรณ์และเต็มตำมศักยภำพ 
  9.7 ครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำพัฒนำตนเอง แสวงหำควำมรู้ด้ำนวิชำกำร วิชำชีพ ส่งผล
ถึงควำมก้ำวหน้ำของตนเองและหมู่คณะตลอดจนคุณภำพผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียนรู้ของผู้เรียน  
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   9.8 ส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต 26 และสถำนศึกษำในสังกัด สำมำรถ
รำยงำนผลกำรด ำเนินงำนได้อย่ำงมีคุณภำพและประสิทธิภำพ บรรลุตำมวัตถุประสงค์ และ
เป้ำหมำย ได้อย่ำงชัดเจน  
   9.9 ระดับควำมส ำเร็จของกำรพัฒนำคุณภำพกำรบริหำรจัดกำรภำครัฐ ระดับ 5  

********************* 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



แผนปฏิบัติการ ประจำาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564       285

285 

โครงการ              จัดท ำรำยงำนผลกำรด ำเนินงำนประจ ำปี    

ยุทธศาสตร์ชาติข้อ      ด้ำนกำรปรับสมดุลและพัฒนำระบบกำรบริหำรจัดกำรศึกษำ 
แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ    ประเด็นกำรบริกำรประชำชนและประสิทธิภำพภำครัฐ 
แผนการปฏิรูปประเทศข้อ              แผนกำรปฏิรูปประเทศด้ำนกำรศึกษำ 
สนองนโยบาย สพฐ. ที่  ด้ำนประสิทธิภำพ 
กลุ่มที่รับผิดชอบ         กลุ่มนโยบำยและแผน 
รับผิดชอบ            นำยปกรณ์ ชิณสิทธิ์, นำงสำวพิกุล ไชยแสน, นำงสำวจรรยำ สีแก้ว, 
        นำงสำวชลธิชำ กำรถำง, นำยกุศล ภูนบทอง 
ระยะเวลาที่ด าเนินการ  1  ตุลำคม  2563 - 30 กันยำยน 2564 
............................................................................................................................. ................................... 
1.  หลักการและเหตุผล 
   กำรติดตำมและรำยงำนผลกำรด ำเนินงำนผลกำรปฏิบัติงำนในรอบปีงบประมำณของ
ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำมีควำมส ำคัญอย่ำงยิ่ง เนื่องจำกเป็นกำรเผยแพร่กำรท ำงำนของส ำนักงำน
เขตพ้ืนที่ว่ำเป็นอย่ำงไร บริบทของเขตพ้ืนที่เป็นอย่ำงไร ให้ชุมชนและผู้รับบริกำรได้รับรู้กำรท ำงำนของ
เขตพ้ืนที่ว่ำเป็นไปตำมที่ได้รำยงำนหรือไม่และมีอุปสรรคในกำรท ำงำนอย่ำงไร เข้ำมำสัมผัสบริบทของ
เขตพ้ืนที่กำรศึกษำอย่ำงแท้จริง ประกอบกับเป็นกำรตรวจติดตำมกำรท ำงำนของส ำนักงำนเขตพ้ืนที่
กำรศึกษำตำมพระรำชกฤษฎีกำว่ำด้วยหลักเกณฑ์ และวิธีกำรบริหำรกิจกำรบ้ำนเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 มี
หลักฐำนสำมำรถตรวจสอบได้ เพ่ือให้กำรด ำเนินงำนบรรลุเป้ำหมำยที่ก ำหนดไว้ได้อย่ำงมีคุณภำพและ
ประสิทธิภำพ  
            ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต 26 ซึ่งเป็นหน่วยงำนมีหน้ำที่ส่งเสริม สนับสนุน 
ประสำน ติดตำม ตรวจสอบและประเมินผลกำรจัดกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำนในเขตพ้ืนที่ก ำรศึกษำ
มัธยมศึกษำ เพ่ือให้ภำรกิจตำมบทบำท หน้ำที่ บรรลุวัตถุประสงค์ตำมเจตนำรมณ์ อย่ำงมีประสิทธิภำพ 
จึงจัดให้มีโครงกำรติดตำม ประเมินผลกำรจัดกำรศึกษำขั้น 
2. วัตถุประสงค์ 

2.1 เพื่อรำยงำนและเผยแพร่ผลกำรด ำเนินงำนในรอบปีงบประมำณที่ผ่ำนมำ แสดงบริบท
และอุปสรรคในกำรท ำงำนของเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ 

2.2 เพ่ือน ำผลกำรด ำเนินงำนในปีที่ผ่ำนมำน ำมำแก้ไขปรับปรุงเปลี่ยนแปลงและพัฒนำกำร
ด ำเนินงำนตำมกลยุทธ์ของสถำนศึกษำในสังกัดและของส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ  
เขต 26 ปีงบประมำณ 2564 ให้ดียิ่งขึ้น 
3. เป้าหมาย 
 เชิงปริมำณ 

รำยงำนผลกำรด ำเนินงำนประจ ำปีของส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต 26  
จ ำนวน 100 เล่มเพ่ือใช้ในกำรเผยแพร่ประชำสัมพันธ์กำรท ำงำนของส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ  
 เชิงคุณภำพ 

สำมำรถน ำข้อมูลกำรด ำเนินงำนในรอบปีงบประมำณท่ีผ่ำนมำ มำใช้เป็นข้อมูลในกำรปรับปรุง
กำรด ำเนินงำนในปีต่อๆไป รวมทั้งชุมชนและผู้บริกำรได้รับทรำบกำรด ำเนินงำนและอุปสรรคในรอบปีที่
ผ่ำนมำจะได้เข้ำมำมีส่วนร่วมในกำรจัดกำรศึกษำ  
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4. กิจกรรมและการด าเนินงาน 
ที ่ กิจกรรม ระยะเวลาด าเนินการ ผู้รับผิดชอบ 
1 จัดท ำโครงกำรและเสนอขออนุมัติ

โครงกำร 
ต.ค.-ธ.ค. 2563  

2 จัดท ำปฏิทนิ แต่งตั้งคณะกรรมกำรจัดท ำ
รำยงำนผลกำรด ำเนินงำนประจ ำปี และ
แจ้งเวียนค ำสั่ง 

ต.ค. 2563  

3 รวบรวบผลกำรด ำเนินโครงกำร/กิจกรรม
ตำมแผนปฏิบัติรำชกำรประจ ำปี
งบประมำณ พ.ศ. 2564 

ต.ค. 2563 – ก.ย. 
2564 

 

4 ประชุมคณะกรรมกำรจัดท ำรำยงำนผล
กำรด ำเนินงำนประจ ำปี และจัดท ำรูปเล่ม 

ต.ค. 2564  

5. งบประมาณ จำกงบตำมภำรกิจของกลุ่มในส ำนักงำน จ ำนวน 40,000 บำท โดยขออนุมัติถั่วจ่ำยได้
ตำมควำมเหมำะสมและจ ำเป็นในกำรด ำเนินโครงกำร ดังนี้ 

ที ่ รายการ งบประมาณ จ าแนกตามรายจ่าย 
ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ 

 กิจกรรมที่ 
จัดท ำรำยงำนผลกำร
ด ำเนินงำนประจ ำปี 
2563 

    

 -ประชุมคณะกรรมกำร
จัดท ำรำยงำนผลกำร
ด ำเนินประจ ำปี 

5,000 - 5,000 - 

 -ค่ำจัดท ำรูปเล่ม 
จ ำนวน 100 เล่ม 

35,000 - 35,000 - 

 รวมทั้งสิ้น 40,000 - 40,000 - 
หมายเหตุ  ทุกรำยกำรสำมำรถถัวเฉลี่ยได้ 



แผนปฏิบัติการ ประจำาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564       287

287 

6.  แผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณ 40,000 บาท 

แผนการปฏิบัติงาน 
(กิจกรรม) 

แผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณ 

รวม ไตรมาสที่ 
1/2564 

ไตรมาสที่ 
2/2564 

ไตรมาสที่ 
3/2564 

ไตรมาสที่ 
4/2564 

1. จัดท ำโครงกำรและเสนอขอ
อนุมัติโครงกำร 

- - - - - 

2. จัดท ำปฏิทิน แต่งตั้ง
คณะกรรมกำรจัดท ำรำยงำนผล
กำรด ำเนินงำนประจ ำปี และ
แจ้งเวียนค ำสั่ง 

- - - - - 

3. รวบรวบผลกำรด ำเนิน
โครงกำร/กิจกรรมตำม
แผนปฏิบัติรำชกำรประจ ำปี
งบประมำณ พ.ศ. 2564 

- - - - - 

4. ประชุมคณะกรรมกำรจัดท ำ
รำยงำนผลกำรด ำเนินงำน
ประจ ำปี และจัดท ำรูปเล่ม 

- - - 40,000 40,000 

รวม - - - 40,000 40,000 

7 กลุ่มเป้าหมายผู้ได้รับผลประโยชน์ 
 7.1 ผู้บริหำรส ำนักงำนเขตพ้ืนที่ ผู้บริหำรสถำนศึกษำ ข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ และ
บุคลำกรในสังกัดส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ มัธยมศึกษำ เขต 26 
 7.2 ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่ และโรงเรียน 
8. การประเมินผล 
ตัวบ่งชี้สภำพควำมส ำเร็จ วิธีวัดและประเมินผล เครื่องมือที่ใช้วัดและ

ประเมินผล 
สพม.26 มีรำยงำนผลกำร
ด ำเนินงำนประจ ำปี คิดเป็นร้อย
ละ 100 

ติดตำมผลกำรด ำเนินงำน  
 

แบบฟอร์มกำรรำยงำนผล
กำรด ำเนินงำน 
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9. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
  1. สถำนศึกษำในสังกัดส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต 26 ได้รับทรำบผลกำร
ด ำเนินงำนในรอบปีที่ผ่ำนมำ พร้อมน ำผลกำรด ำเนินงำนดังกล่ำวไปใช้ในกำรปรับปรุงและบริหำร
กำรด ำเนินงำนในปีต่อๆไป 
  2. หน่วยงำนที่เกี่ยวข้องและชุมชนได้รับทรำบผลกำรด ำเนินงำนและอุปสรรคในรอบปีที่ผ่ำน
มำของส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต 26  

********************** 
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โครงการ                  วันส ำคัญและงำนรัฐพิธี 
ยุทธศาสตร์ชาติข้อ 3                ด้ำนกำรพัฒนำและเสริมสร้ำงศักยภำพทรัพยำกรมนุษย์ 
แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ   กำรปรับเปลี่ยนค่ำนิยมและวัฒนธรรม 
แผนปฏิรูปประเทศข้อ 1                ด้ำนกำรเมือง 
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติข้อ5  ควำมมั่นคงแห่งชำติเพื่อกำรพัฒนำประเทศสู่ควำม 

     มั่งคงและยั่งยืน 
แผนความม่ันคงแห่งชาติ            ด้ำนสังคม 
สนองนโยบาย สพฐ.              ด้ำนประสิทธิภำพ 
กลุ่มที่รับผิดชอบ              กลุ่มอ ำนวยกำร 
ผู้รับผิดชอบ                 นำงสำวนุจรินทร์  ภูสีฤทธิ์, นำงขันทอง  พิมพ์แสนศรี  
                                            อุษำมณี  เหล่ำอรรคะ,นำงสำวอำภรณ์  สิงหะสุริยะ 
ระยะเวลาในการด าเนินการ          ตลอดปีปฏิทิน 
................................................................................................................................................................  
1. หลักการและเหตุผล 

 ตำมพระรำชบัญญัติกำรศึกษำแห่งชำติพุทธศักรำช  2542   ซึ่งได้ก ำหนดควำมมุ่งหมำย
และหลักกำร กำรจัดกำรศึกษำต้องเป็นไปเพื่อพัฒนำคนไทยให้เป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ทั้งร่ำงกำย
จิตใจ  สติปัญญำ ควำมรู้และคุณธรรม  มีจริยธรรมและวัฒนธรรมในกำรด ำรงชีวิตอย่ำงมีควำมสุข 
ตลอดปีปฏิทินได้มีวันส ำคัญหลำยวันที่เกี่ยวข้องกับหน่วยงำนในกำรจัดกิจกรรม เช่น วันส ำคัญทำง
ศำสนำ  วันส ำคัญทำงประเพณีของไทย วันส ำคัญของชำติ เป็นต้น ส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ
มัธยมศึกษำ เขต 26 ได้ตระหนักถึงควำมส ำคัญของวันส ำคัญดังกล่ำว จึงได้จัดให้มีโครงกำรวัน
ส ำคัญขึ้น เพื่อเป็นกำรส่งเสริมให้หน่วยงำนได้ปฏิบัติกิจกรรมวันส ำคัญ และเทิดทูนชำติ ศำสนำ 
และพระมหำกษัตริย์ 
2. วัตถุประสงค์ 
 2.1  เพ่ือได้ทรำบถึงกิจกรรมที่ควรปฏิบัติในวันส ำคัญต่ำง ๆ 
    2.2  เพ่ือสืบทอดขนบธรรมเนียมประเพณีและวัฒนธรรมต่ำง ๆ ของไทย  
3. เป้าหมาย 
 3.1 ผลผลิต(เชิงปริมาณ) 
  3.1.1   บุคลำกรในสังกัด  เข้ำร่วมกิจกรรมวันส ำคัญต่ำง ๆ ที่หน่วยงำนภำครัฐจัดขึ้น  
 3.2 ผลลัพธ์(เชิงคุณภาพ) 
  3.2.1  บุคลำกรในสังกัดมีควำมรู้ควำมเข้ำใจเกี่ยวกับวันส ำคัญและงำนรัฐพิธีต่ำงๆ  
   3.2.2  บุคลำกรในสังกัดสืบทอดขนบธรรมเนียมประเพณีและวัฒนธรรมต่ำง ๆ ของไทย  
 ให้คงอยู่ตลอดไป 
   3.2.3  บุคลำกรในสังกัดภูมิใจในควำมเป็นไทย เห็นคุณค่ำภูมิปัญญำไทย นิยมไทย  และ
ด ำรงควำมเป็นไทย       
 
 
 

 3.2.2   บุคลากรในสังกัดสืบทอดขนบธรรมเนียมประเพณีและวัฒนธรรมต่าง ๆ ของไทย
ให้คงอยู่ตลอดไป
 3.2.3  บุคลากรในสังกัดภูมิใจในความเป็นไทย เห็นคุณค่าภูมิปัญญาไทย นิยมไทย และ
ดำารงความเป็นไทย
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4. กิจกรรมและการด าเนินงาน 
  บุคลำกรในสังกัดเข้ำร่วมกิจกรรมและวันส ำคัญงำนรัฐพิธีต่ำง ๆ เช่น วันขึ ้นปีใหม่ งำน
ประเพณีวันสงกรำนต์ กำรเข้ำร่วมกิจกรรมรับพิธีที่ทำงจังหวัดมหำสำรคำมจัดขึ้น  ตลอดจนกำร
ประดับผ้ำ ตกแต่งอำคำรสถำนที่รำชกำรในวันส ำคัญต่ำง ๆ 
5. งบประมาณ 
 งบส ำหรับส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ งบด ำเนินงำน ค่ำตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ จ ำนวนเงิน  
13,000 บำท  (หนึ่งหมื่นสำมพันบำทถ้วน)  

ที ่ รำยกำร งบประมำณ จ ำนวนแยกตำมรำยจ่ำย 
ค่ำตอบแทน ค่ำใช้สอย ค่ำวัสดุ 

1. กิจกรรม 
- วันขึ้นปีใหม่ 
- วันสงกรำนต์ 
- วันปิยมหำรำช 
- วันเฉลิมพระชนมพรรษำสมเด็จพระ
นำงเจ้ำสิริกิติ์ พระบรมรำชินีนำถ พระ
บรมรำชชนนีพันปีหลวง 
- พระบิดำแห่งฝนหลวง 
- วันเฉลิมพระชนมพรรษำ
พระบำทสมเด็จพระเจ้ำอยู่หัว 
- วันพ่อแห่งชำติ/วันชำติ 
- งำนรัฐพิธีและวันส ำคัญอ่ืน ๆ ที่
รัฐบำลก ำหนด 
- ค่ำวัสดุ (พำนพุ่มเงิน-ทอง/พำน
ดอกไม้/ 
ธงชำติ/ธงตรำสัญลักษณ์ต่ำง ๆ /ป้ำย/ 
ธูปเทียนแพร /เครื่องทองน้อย ฯลฯ 
(ถัวจ่ำยทุกรำยกำร) 
 

13,000    

 
6. การประเมินผล 

ตัวบ่งชี้สภำพควำมส ำเร็จ วิธีวัดและประเมินผล เครื่องมือที่ใช้วัดและประเมินผล 
     ข้ำรำชกำรครูและบุคลำกร
ทำงกำรศึกษำในสังกัดร่วม
กิจกรรมและงำนรัฐพิธีในวัน
ส ำคัญต่ำง ๆ 

- กำรสังเกต - แบบสอบถำม 
- แบบสังเกต 
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7. ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ 
 1.  บุคลำกรในสังกัดมีควำมตะหนักและเห็นควำมส ำคัญของวันส ำคัญและงำนรัฐพิธีต่ำงๆ  
 2. บุคลำกรในสังกัดภูมิใจในควำมเป็นไทย  เห็นคุณค่ำภูมิปัญญำไทย  นิยมไทยและด ำร งควำม
เป็นไทย 

********************** 
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โครงการ   เสริมสร้ำงประสิทธิภำพกำรท ำงำนตำมมำตรฐำนส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ 
สอดคล้องกับ ยุทธศาสตร์ชาติ  ข้อ 6. ด้ำนกำรปรับสมดุลพัฒนำระบบกำรบริหำรจัดกำรภำครัฐ 
แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ข้อ 20 กำรบริกำรประชำชนและประสิทธิภำพรัฐ 
แผนการปฏิรูปประเทศข้อ     ข้อ 2 ด้ำนกำรบริหำรรำชกำรแผ่นดิน 
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ข้อ 6 กำรบริหำรจัดกำรภำครัฐ กำรป้องกันทุจริต 
          ประพฤติมิชอบและธรรมำภิบำลในสังคมไทย 
แผนความม่ันคงแห่งชาติ  นโยบำยข้อที่ 9 เสริมสร้ำงควำมมั่นคงของชำติจำกภัยกำรทุจริตคอร์รัปชัน 
สนองนโยบาย สพฐ. ที่    ด้ำนประสิทธิภำพ 
ตอบแบบรายงานเรื่องใด  กำรบริหำรและกำรจัดกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำนของส ำนักงำน 
        เขตพ้ืนที่กำรศึกษำ ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2564 
กลุ่มที่รับผิดชอบ      กลุ่มอ ำนวยกำร 
ผู้รับผิดชอบ            1. นำงสำวอำภรณ์  สิงหะสุริยะ 2. นำงอุษำมณี เหล่ำอรรคะ    
                            3. นำงขันทอง  พิมพ์แสนศรี       
ระยะเวลาที่ด าเนินการ  วันที่ 1 ตุลำคม 2563 - 30 กันยำยน 2564  
................................................................................................................................................................  
1.  หลักการและเหตุผล 
   ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ เป็นส่วนรำชกำรที่มีควำมส ำคัญยิ่งในกำรก ำกับดูแลและ
สนับสนุนส่งเสริมกำรจัดกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำนทั้งในเชิงปริมำณและคุณภำพ โดยมีเป้ำหมำยหลักอยู่ที่
กำรให้บริกำรทำงกำร ศึกษำแก่ประชำกรวัยเรียนในระดับกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำนอย่ำงทั่วถึง มีคุณภำพ 
และไม่เก็บค่ำใช้จ่ำย ซึ่งเป็นไปตำมบทบัญญัติรัฐธรรมนูญแห่งรำชอำณำจักรไทย และพระรำชบัญญัติ
กำรศึกษำแห่งชำติ พ.ศ.2542 
      ในปัจจุบัน  ในช่วงเวลำกำรปฏิบัติงำนที่ผ่ำนมำ  พบว่ำ ควำมหลำกหลำยของบริบทและปัจจัย
กำรท ำงำน ท ำให้ผลกำรปฏิบัติงำนของส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำแต่ละแห่งมีระดับผลสัมฤทธิ์และ
กำรพัฒนำที่แตกต่ำงกัน และมีแนวโน้มที่จะแตกต่ำงกันมำกยิ่งขึ้นในอนำคต ดังนั้น เพ่ือให้ส ำนักงำนเขต
พ้ืนที่กำรศึกษำทุกแห่งได้มีกำรพัฒนำอย่ำงเป็นเอกภำพโดยพร้อมเพรียงกันและมีระดับคุณภำพเป็นที่พึง
พอใจ  ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน จึงก ำหนดเกณฑ์มำตรฐำนขั้นต่ ำส ำหรับส ำนักงำน
เขตพ้ืนที่กำรศึกษำขึ้น เพ่ือใช้เป็นฐำนแห่งกำรพัฒนำและเป็นเป้ำหมำยเบื้องต้น ในกำรปฏิบัติงำน ซึ่ง
คำดว่ำส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำทุกแห่งจะสำมำรถปรับปรุงพัฒนำเข้ำสู่มำตรฐำนได้ครบถ้วนทุกแห่ง
ในระยะเวลำอันรวดเร็ว น ำไปสู่กำรยกระดับมำตรฐำนให้สูงขึ้นได้อีกในอนำคตอันใกล้ 
   ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต 26 จึงได้ด ำเนินกำรวิ เครำะห์ สังเครำะห์และ
เทียบเคียง สภำพที่พึงประสงค์ในกำรพัฒนำของส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน และ
ก ำหนดรำยละเอียดกำรด ำเนินงำนตำมบริบทของส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำเพ่ือน ำไปสู่กำรปฏิบัติจริง
ขึ้น เพ่ือเป็นกำรปฏิบัติงำนอย่ำงเป็นรูปธรรมของบุคลำกรในสังกัด ตลอดจนส่งเสริม ก ำกับ ติดตำม 
ตรวจสอบประเมินผลกำรปฏิบัติงำน กำรพัฒนำส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำและสถำนศึกษำในสังกัด 
เกี่ยวกับกำรประกันคุณภำพกำรศึกษำ โดยได้จัดโครงกำรกำรด ำเนินงำน ตำมมำตรฐำนส ำนักงำนเขตพ้ืนที่
กำรศึกษำขึ้น เพ่ือเป็นประโยชน์ในกำรด ำเนินงำนให้เกิดผลอย่ำงมีประสิทธิภำพและประสิทธิผล 
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2. วัตถุประสงค์ 
  2.1 เพ่ือพัฒนำและยกระดับคุณภำพกำรบริหำรจัดกำรของส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ 
เขต 26 
  2.2 ใช้เป็นแนวทำงในกำรติดตำม ประเมินผลกำรด ำเนินงำน และพัฒนำสภำพแวดล้อมของส ำนักงำน
เขตพ้ืนที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต 26 ให้เอ้ือต่อกำรปฏิบัติงำน สำมำรถให้บริกำรได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ 
3. เป้าหมาย 
 เชิงปริมำณ 
   3.1.1 ผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต 26     จ ำนวน    1   คน 
  3.1.2 รองผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต 26    จ ำนวน   3  คน 
     3.1.3 ผอ.กลุ่มทุกกลุ่ม                                 จ ำนวน  10 คน 
     3.1.4 คณะท ำงำนผู้รับผิดชอบตัวชี้วัด                        จ ำนวน  42 คน  
 เชิงคุณภำพ 
     3.2.1  ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต 26 มีข้อมูลสำรสนเทศประกอบกำรบริหำร
และกำรจัดกำรศึกษำ 
     3.2.2  เกิดกำรขับเคลื่อนกำรปฏิบัติงำนอย่ำงเป็นกระบวนกำร มีขั้นตอนและระยะเวลำ            
ในกำรท ำงำนที่ชัดเจนเป็นรูปธรรม 
     3.2.3 เป็นแบบอย่ำงและบูรณำกำรในกำรปฏิบัติส ำหรับสถำนศึกษำในสังกัดโดยใช้ระบบ
กระบวนกำรเป็นตัวเชื่อมโยงเรียนรู้ระหว่ำงกัน 
     3.2.4  บุคลำกรในสังกัดมีแนวคิดใหม่ นวัตกรรมและมีผลงำนที่เป็น Best Practice ในกำร
ปฏิบัติงำน 
      3.2.5  ส่งผลให้สถำนศึกษำมีกำรบริหำรงำนที่มีประสิทธิภำพสูงขึ้นและมีควำมเข้มแข็งขึ้น 
4. กิจกรรมและการด าเนินงาน 
ที ่ กิจกรรม ระยะเวลา

ด าเนินการ 
ผู้รับผิดชอบ 

1 ศึกษำ วิเครำะห์  แนวทำงกำรบริหำรจัดกำร
ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ กรอบกำร
ติดตำม หลักเกณฑ์และวิธีกำรประเมินผล 
รวมถึงภำรกิจอ ำนำจหน้ำที่ของกลุ่มใน
ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ 

ตุลำคม 2563 – 
ธันวำคม 2563 

นำงสำวอำภรณ์  สิงหะสุริยะ 
นำงอุษำมณี เหล่ำอรรคะ 
นำงขันทอง พิมพ์แสนศรี 

2 แต่งตั้งคณะท ำงำนและก ำหนดผู้รับผิดชอบใน
แต่ละมำตรฐำนเพ่ือด ำเนินงำนตำมมำตรฐำน
ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำทั้งระบบ 

มกรำคม – 
มีนำคม 2564 

นำงสำวอำภรณ์  สิงหะสุริยะ 
นำงอุษำมณี เหล่ำอรรคะ 
นำงขันทอง พิมพ์แสนศรี 

3 ด ำเนินกำรประชุม (ครั้งที่ 1) เพ่ือชี้แจงท ำ
ควำมเข้ำใจ ให้กับคณะท ำงำนเสริมสร้ำง
ประสิทธิภำพกำรท ำงำน ตำมมำตรฐำน
ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ พ.ศ. 2560

เมษำยน 2564 นำงสำวอำภรณ์  สิงหะสุริยะ
นำงอุษำมณี เหล่ำอรรคะ 
นำงขันทอง พิมพ์แสนศรี 
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ที ่ กิจกรรม ระยะเวลา
ด าเนินการ 

ผู้รับผิดชอบ 

ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2564                   
(รำยงำนในรอบที่ 1) 

4 รวบรวมข้อมูลเพื่อรำยงำนผลกำรบริหำรจัด
กำรศึกษำของส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ
ตำมมำตรฐำนส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ 
ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ 2563 ผ่ำนระบบ 
(e-MES)  ในรอบท่ี 1 

พฤษภำคม –                   
กรกฎำคม 2564 

นำงสำวอำภรณ์  สิงหะสุริยะ 
นำงอุษำมณี เหล่ำอรรคะ 
นำงขันทอง พิมพ์แสนศรี 

5 ด ำเนินกำรประชุม (ครั้งที่ 2) เพ่ือชี้แจงท ำ
ควำมเข้ำใจ ให้กับคณะท ำงำนเสริมสร้ำง
ประสิทธิภำพกำรท ำงำนตำมมำตรฐำน
ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ พ.ศ. 2560
ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2563                   
(รำยงำนรอบที่ 2) 

สิงหำคม 2564 นำงสำวอำภรณ์  สิงหะสุริยะ 
นำงอุษำมณี เหล่ำอรรคะ 
นำงขันทอง พิมพ์แสนศรี 

6 รวบรวมข้อมูลเพื่อรำยงำนผลกำรบริหำรจัด
กำรศึกษำของส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ
ตำมมำตรฐำนส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ 
ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2563 ผ่ำนระบบ 
(e-MES) และตำมแบบฟอร์มที่ส ำนักติดตำม
และประเมินผลกำรจัดกำรศึกษำข้ันพ้ืนฐำน
ก ำหนด ในรอบที่ 2 

สิงหำคม – 
กันยำยน 2564 

นำงสำวอำภรณ์  สิงหะสุริยะ 
นำงอุษำมณี เหล่ำอรรคะ 
นำงขันทอง พิมพ์แสนศรี 

 
5. งบประมาณ 
 งบประมำณที่ได้รับจัดสรรจำกส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต 26 จ ำนวน 25,000 บำท 
รำยละเอียดประกอบกำรใช้จ่ำย ดังนี้ 
ที ่ รายการ งบประมาณ จ าแนกตามรายจ่าย 

ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ 
1. ค่ำเบี้ยเลี้ยง (6 คน x 240 บำท x 5 

วัน) 
7,200 7,200 - - 

2. ประชุมคณะท ำงำนมำตรฐำนเขต
พ้ืนที่กำรศึกษำ  
(ครั้งที่ 1)  
2.1 ค่ำอำหำรกลำงวัน   
(42 คน x 100 บำท x 1 มื้อ) 

6,720   -  
 
 
 

4,200 
 

- 
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ที ่ รายการ งบประมาณ จ าแนกตามรายจ่าย 
ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ 

2.2 ค่ำอำหำรว่ำงและเครื่องดื่ม (42 
คน x 30 บำท x 2 มื้อ) 

2,520 

3. ประชุมคณะท ำงำนมำตรฐำนเขต
พ้ืนที่กำรศึกษำ (ครั้งที่ 2)  
3.1 ค่ำอำหำรกลำงวัน (42 คน x 
100 บำท x 1 มื้อ) 
3.2 ค่ำอำหำรว่ำงและเครื่องดื่ม 
(42 คนx30 บำทx2 มื้อ) 

6,720 -  
 

4,200 
 

2,520 

  

4. ค่ำวัสดุ 4,360 - - 4,360 
 รวมงบประมาณทั้งสิ้น  25,000  7,200  13,440 4,360 

6.  แผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณ ด าเนินการ 25,000 บาท  

แผนการปฏิบัติงาน 
(กิจกรรม) 

แผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณ 

รวม ไตรมาสที่ 
1/2564 

ไตรมาส
ที่ 

2/2564 

ไตรมาส
ที ่

3/2564 

ไตรมาส
ที่ 

4/2564 
   1. ศึกษำ วิเครำะห์ แนว
ทำงกำรบริหำรจัดกำร
ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ 
กรอบกำรติดตำม หลักเกณฑ์
และวิธีกำรประเมินผล รวมถึง
ภำรกิจอ ำนำจหน้ำที่ของกลุ่มใน
ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ 

- - - - - 

2. แต่งตั้งคณะท ำงำนและ
ก ำหนดผู้รับผิดชอบในแต่ละ
มำตรฐำนเพ่ือด ำเนินงำนตำม
มำตรฐำนส ำนักงำนเขตพ้ืนที่
กำรศึกษำท้ังระบบ 

- - - - - 
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แผนการปฏิบัติงาน 
(กิจกรรม) 

แผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณ 

รวม ไตรมาสที่ 
1/2564 

ไตรมาส
ที่ 

2/2564 

ไตรมาส
ที ่

3/2564 

ไตรมาส
ที่ 

4/2564 
3. ด ำเนินกำรประชุม                    
(ครั้งที่ 1) เพ่ือชี้แจงท ำควำม
เข้ำใจ ให้กับคณะท ำงำน
เสริมสร้ำงประสิทธิภำพกำร
ท ำงำนตำมมำตรฐำนส ำนักงำน
เขตพ้ืนที่กำรศึกษำ พ.ศ. 2560
ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 
2564(รำยงำนในรอบที่ 1)  

- - 6,720 - 6,720 

4. รวบรวมข้อมูลเพื่อรำยงำน
ผลกำรบริหำรจัดกำรศึกษำของ
ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ
ตำมมำตรฐำนส ำนักงำนเขต
พ้ืนที่กำรศึกษำ ประจ ำปี
งบประมำณ พ.ศ 2563 ผ่ำน
ระบบ (e-MES)    ในรอบท่ี 1 

- - - - - 

5. ด ำเนินกำรประชุม(ครั้งที่ 2) 
เพ่ือชี้แจงท ำควำมเข้ำใจ              
ให้กับคณะท ำงำนเสริมสร้ำง
ประสิทธิภำพกำรท ำงำน 
ตำมมำตรฐำนส ำนักงำนเขต
พ้ืนที่กำรศึกษำ พ.ศ. 2560
ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 
2563 (รำยงำนรอบที่ 2) 

- - - 6,270 6,270 

6. รวบรวมข้อมูลเพื่อรำยงำน
ผลกำรบริหำรจัดกำรศึกษำของ
ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ
ตำมมำตรฐำนส ำนักงำนเขต
พ้ืนที่กำรศึกษำ ประจ ำปี
งบประมำณ พ.ศ. 2563 ผ่ำน
ระบบ (e-MES) และตำม
แบบฟอร์มที่ส ำนักติดตำมและ

- - - 11,560 11,560 
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แผนการปฏิบัติงาน 
(กิจกรรม) 

แผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณ 

รวม ไตรมาสที่ 
1/2564 

ไตรมาส
ที่ 

2/2564 

ไตรมาส
ที ่

3/2564 

ไตรมาส
ที่ 

4/2564 
ประเมินผลกำรจัดกำรศึกษำขั้น
พ้ืนฐำนก ำหนด ในรอบท่ี 2 

รวม - - 6,720 18,280 25,000 

7 กลุ่มเป้าหมายผู้ได้รับผลประโยชน์ 
 7.1 ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต 26 มีข้อมูลสำรสนเทศประกอบกำรบริหำรและ
กำรจัดกำรศึกษำ 
  7.2 เป็นแบบอย่ำงและบูรณำกำรในกำรปฏิบัติส ำหรับสถำนศึกษำในสังกัดโดยใช้ระบบกระบวนกำร
เป็นตัวเชื่อมโยงเรียนรู้ระหว่ำงกัน 
 7.4 บุคลำกรในสังกัดส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต 26 มีแนวคิดใหม่ นวัตกรรมและ
มีผลงำนที่เป็น Best Practice ในกำรปฏิบัติงำน 
   7.5 ส่งผลให้สถำนศึกษำมีกำรบริหำรงำนที่มีประสิทธิภำพสูงขึ้นและมีควำมเข้มแข็งข้ึน 
8. การประเมินผล 

ตัวบ่งชี้สภาพความส าเร็จ วิธีวัดและประเมินผล เครื่องมือที่ใช้วัดและ
ประเมินผล 

   ร้อยละ80 ควำมพึงพอใจของ
บุคลำกรและผู้รับบริกำรที่มีต่อ
สภำพแวดล้อมของส ำนักงำนเขต
พ้ืนที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต 
26 
 

1. ประเมินตำมมำตรฐำนทั้ง 3  
   มำตรฐำนของ สพฐ. 
2. ประเมินควำมพึงพอใจของ 
   บุคลำกร 
3. สังเกตกำรเข้ำร่วมกิจกรรม 
   กำรปฏิบัติกิจกรรม 

 1. หลักเกณฑ์และวิธีกำร
ประเมินตำมมำตรฐำน
ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ 
ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 
2564 ของ สพฐ. 
2. แบบประเมินควำม           
พึงพอใจ 

9. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
   9.1  ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต 26 ได้ข้อมูลและสำรสนเทศประกอบกำรบริหำร
และกำรจัดกำรศึกษำ 
 9.2 กำรบริหำรและกำรจัดกำรศึกษำของส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ เป็นไปอย่ำงมีประสิทธิภำพ
และอยู่ในระดับที่น่ำพึงพอใจ 
 9.3 มีกำรขับเคลื่อนนโยบำยไปสู่กำรปฏิบัติอย่ำงเป็นระบบ และเกิดผลส ำเร็จเป็นรูปธรรม 
  9.4 เกิดกำรบูรณำกำรและควำมเชื่อมโยงในกำรพัฒนำงำนไปสู่สถำนศึกษำอย่ำงเป็นระบบและเป็น
รูปธรรม 
  9.5 ประสิทธิภำพในกำรบริหำรจัดกำรศึกษำของสถำนศึกษำสูงขึ้น 

************************ 
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โครงการ      กำรประชุมผู้บริหำรสถำนศึกษำสังกัดส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต 26 
สอดคล้องกับ ยุทธศาสตร์ชาติ ข้อ 6. ด้ำนกำรปรับสมดุลพัฒนำระบบกำรบริหำรจัดกำรภำครัฐ 
แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ข้อ 20 กำรบริกำรประชำชนและประสิทธิภำพรัฐ 
แผนการปฏิรูปประเทศข้อ   ข้อ 2 ด้ำนกำรบริหำรรำชกำรแผ่นดิน 
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ข้อ 6 กำรบริหำรจัดกำรภำครัฐ กำรป้องกันทุจริตประพฤติ 
                                      มิชอบและธรรมำภิบำลในสังคมไทย 
แผนความม่ันคงแห่งชาติ นโยบำยข้อที่ 9 เสริมสร้ำงควำมมั่นคงของชำติจำกภัยกำรทุจริตคอร์รัปชัน 
สนองนโยบาย สพฐ. ที่   ด้ำนประสิทธิภำพ 
กลุ่มที่รับผิดชอบ       กลุ่มอ ำนวยกำร 
ผู้รับผิดชอบ           1. นำงสำวอำภรณ์  สิงหะสุริยะ 2. นำงขันทอง พิมพ์แสนศรี       
ระยะเวลาที่ด าเนินการ วันที่ 1 ตุลำคม 2563 - 30 กันยำยน 2564  
........................................................................................................................... ..................................... 
1.  หลักการและเหตุผล 
           ด้วย ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต 26  ได้จัดประชุมผู้บริหำรสถำนศึกษำสังกัด
ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต 26 เพ่ือสร้ำงควำมเข้ำใจในระบบกำรท ำงำนที่ดีและ
คล่องตัว ทันต่อเหตุกำรณ์ เนื่องจำกนโยบำยรัฐบำลที่เกี่ยวข้องกับกำรศึกษำมีกำรเปลี่ยนแปลงอยู่เสมอ 
ดังนั้น ผู้บริหำรสถำนศึกษำจะต้องมีควำมรู้ ควำมเข้ำใจ ทันต่อนโยบำยที่มีกำรเปลี่ยนแปลง เพ่ือ
ด ำเนินงำนเป็นไปตำมนโยบำยและกฎระเบียบในกำรปฏิบัติด้วยควำมถูกต้อง ครบถ้วน เพ่ือให้เกิด
ประสิทธิภำพและประสิทธิผลในกำรบริหำรจัดกำร 
2. วัตถุประสงค์ 
  2.1 เพ่ือให้ผู้อ ำนวยกำรสถำนศึกษำ มีควำมรู้ควำมเข้ำใจ ควำมสำมำรถและประสบกำรณ์ใหม่ ๆ ในกำร
บริหำรจัดกำรศึกษำในยุคปฏิรูปกำรศึกษำให้ทันกับกำรเปลี่ยนแปลงในปัจจุบัน และสำมำรถเป็นผู้น ำที่ดี 
  2.2 สถำนศึกษำได้รับข้อมูลข่ำวสำร กำรด ำเนินงำนเพ่ือน ำไปสู่กำรปฏิบัติที่ถูกต้อง 
3. เป้าหมาย 
 เชิงปริมำณ 
   3.1.1 ผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต 26      จ ำนวน   1  คน 
   3.1.2 รองผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต 26    จ ำนวน   3  คน 
   3.1.3 ผู้บริหำรสถำนศึกษำ                   จ ำนวน  35  คน 
   3.1.4 ผอ.กลุ่มทุกกลุ่ม                                                จ ำนวน  10  คน 
   3.1.5 เจ้ำหน้ำที่ในส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต 26       จ ำนวน   6  คน 
 เชิงคุณภำพ 
   3.2.1 ผู้บริหำรสถำนศึกษำในสังกัดส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต 26  มีควำมรู้ 
ควำมเข้ำใจในกำรปฏิบัติงำนที่ได้ดียิ่งขึ้น 
   3.2.2 ผู้บริหำรสถำนศึกษำในสังกัดส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต 26  ได้รับ
ทรำบข้อมูล ข่ำวสำร ควำมเคลื่อนไหวของทำงรำชกำรได้อย่ำงรวดเร็ว 
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4. กิจกรรมและการด าเนินงาน 
ที ่ กิจกรรม ระยะเวลา

ด าเนินการ 
ผู้รับผิดชอบ 

1.     วิเครำะห์ภำรกิจของส ำนักงำนเขตพ้ืนที่
กำรศึกษำ ก ำหนดแผนกำรประชุม แจ้งให้
กลุ่มงำนภำยในส ำนักงำนเขตพ้ืนที่
กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต 26 และ
สถำนศึกษำในสังกัดทรำบ 

ตุลำคม 2563 – 30 
กันยำยน 2564 

1. นำงสำวอำภรณ์ สิงหะสุริยะ 
2. นำงขันทอง พิมพ์แสนศรี        

 2.     ประสำนกับกลุ่มงำนภำยในส ำนักงำน
เขตพ้ืนที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต 26 
รวบรวมเรื่องที่จะน ำเสนอในที่ประชุมเพ่ือ
จัดท ำเอกสำรวำระกำรประชุม 

ตุลำคม 2563 – 30 
กันยำยน 2564 

1. นำงสำวอำภรณ์ สิงหะสุริยะ 
2. นำงขันทอง พิมพ์แสนศรี 

3.   ด ำเนินกำรแจ้งผู้เกี่ยวข้องเข้ำร่วมประชุม ตุลำคม 2563 – 30 
กันยำยน 2564 

1. นำงสำวอำภรณ์ สิงหะสุริยะ 
2. นำงขันทอง พิมพ์แสนศรี 

4.   ประสำนกำรจัดสถำนที่ประชุม กำรเตรียม
สื่อ อุปกรณ์ ส ำหรับใช้ในกำรประชุม พร้อม
ทั้งจดัเตรียมอำหำรว่ำงและเครื่องดื่ม 
ส ำหรับรับรองผู้มำประชุมและกำร
เตรียมกำรอ่ืนๆที่เกี่ยวข้อง 

ตุลำคม 2563 – 30 
กันยำยน 2564 

1. นำงสำวอำภรณ์ สิงหะสุริยะ 
2. นำงขันทอง พิมพ์แสนศรี 

5.    บันทึกกำรประชุมและจัดท ำรำยงำนกำร
ประชุม แจ้งให้ผู้เกี่ยวข้องทรำบผลกำร
ประชุมและด ำเนินกำรตำมมติที่ประชุม 

ตุลำคม 2563 – 30 
กันยำยน 2564 

1. นำงสำวอำภรณ์ สิงหะสุริยะ 
2. นำงขันทอง พิมพ์แสนศรี 

6.    ประสำน ติดตำมรวบรวมผลกำร
ปฏิบัติงำนตำมมติที่ประชุม เพ่ือเสนอ
ผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ
มัธยมศึกษำเขต 26 และผู้เกี่ยวข้องทรำบ 

ตุลำคม 2563 – 30 
กันยำยน 2564 

1. นำงสำวอำภรณ์ สิงหะสุริยะ 
2. นำงขันทอง พิมพ์แสนศรี 

 
5. งบประมาณ 
 งบประมำณที่ได้รับจัดสรรจำกส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต 26 จ ำนวน 25,000 บำท 
รำยละเอียดประกอบกำรใช้จ่ำย ดังนี้ 

ที ่ รายการ งบประมาณ จ าแนกตามรายจ่าย 
ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ 

1. ค่ำอำหำรกลำงวัน (100 
บำท x 55 คน x 4 เดือน) 

22,000 - 22,000  - 
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ที ่ รายการ งบประมาณ จ าแนกตามรายจ่าย 
ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ 

2. ค่ำอำหำรว่ำงและ
เครื่องดื่ม (30 บำท x 2 
มื้อ x 55 คน x 12 เดือน) 

39,600 - 39,600  - 

3. ค่ำพำหนะ จ ำนวน 2 คัน 
x 1,000 บำท x 3 เดือน 

6,000 - 6,000  - 

4. ค่ำวัสดุ  5,400 - - 5,400 
 รวมงบประมาณทั้งสิ้น 73,000 - 67,600 5,400 
      
 
6.  แผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณที่ด าเนินการ 73,000 บาท  

แผนการปฏิบัติงาน 
(กิจกรรม) 

แผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณ 
รวม ไตรมาส 

1/2564 
ไตรมาส 
2/2564 

ไตรมาส 
3/2564 

ไตรมาส 
4/2564 

   1. วิเครำะห์ภำรกิจของ
ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ 
ก ำหนดแผนกำรประชุม แจ้งให้
กลุ่มงำนภำยในส ำนักงำนเขต              
พ้ืนที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต 
26 และสถำนศึกษำในสังกัด
ทรำบ 

- - - - - 

   2. ประสำนกับกลุ่มงำนภำยใน
ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ
มัธยมศึกษำ เขต 26 รวบรวม
เรื่องท่ีจะน ำเสนอในที่ประชุม
เพ่ือจัดท ำเอกสำรวำระกำร
ประชุม 

1,350 1,350 1,350 1,350 1,350 

  3. ด ำเนินกำรแจ้งผู้เกี่ยวข้อง
เข้ำร่วมประชุม - - - - - 

  4. ประสำนกำรจัดสถำนที่
ประชุม กำรเตรียมสื่อ อุปกรณ์ 
ส ำหรับใช้ในกำรประชุม พร้อม
ทั้งจัดเตรียมอำหำรว่ำงและ
เครื่องดื่ม ส ำหรับรับรองผู้มำ

16,900 16,900 16,900  16,900 16,900   
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แผนการปฏิบัติงาน 
(กิจกรรม) 

แผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณ 
รวม ไตรมาส 

1/2564 
ไตรมาส 
2/2564 

ไตรมาส 
3/2564 

ไตรมาส 
4/2564 

ประชุมและกำรเตรียมกำรอ่ืนๆ  
ที่เก่ียวข้อง 
 5. บันทึกกำรประชุมและจัดท ำ
รำยงำนกำรประชุม แจ้งให้
ผู้เกี่ยวข้องทรำบผลกำรประชุม 
และด ำเนินกำรตำมมติที่ประชุม 

     

 6. ประสำน ติดตำมรวบรวมผล
กำรปฏิบัติงำนตำมมติที่ประชุม 
เพ่ือเสนอผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำน
เขตพ้ืนที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ              
เขต 26 และผู้เกี่ยวข้องทรำบ 

     

รวม 18,250 18,250 18,250 18,250 73,000 
7 กลุ่มเป้าหมายผู้ได้รับผลประโยชน์ 
   7.1  ผู้บริหำรสถำนศึกษำ ข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรในสังกัดส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ
มัธยมศึกษำ เขต 26  
  7.2 นักเรียนได้รับโอกำสในกำรรับรู้ข้อมูลข่ำวสำรต่ำง ๆ ได้แสดงออกถึงควำมรู้ควำมสำมำรถผ่ำนเวที 
ต่ำง ๆ ที่ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต 26 แจ้งให้ทรำบ ในกำรประชุมทุกเดือน 
8. การประเมินผล 

ตัวบ่งชี้สภาพความส าเร็จ วิธีวัดและประเมินผล เครื่องมือที่ใช้วัดและ
ประเมินผล 

    ร้อยละ 100 ผู้อ ำนวยกำร
โรงเรียนมีควำมสนใจเข้ำใจใน
ระเบียบ และระบบกำรท ำงำนที่ดี  
สำมำรถน ำไปปฏิบัติงำนได้
ถูกต้อง 
 

1. สังเกตพฤติกรรมขณะเข้ำ
ประชุม 
2. กำรอภิปรำย ซักถำมและ
สอบถำม 

1. แบบประเมิน 
2. แบบสอบถำม 

 
9. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
    9.1 ผู้บริหำรสถำนศึกษำในสังกัดส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต 26  ได้รับทรำบ
ข้อมูลข่ำวสำรอย่ำงท่ัวถึง 
    9.2 ผู้บริหำรสถำนศึกษำในสังกัดส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต 26  มีควำมเข้ำใจใน
กำรปฏิบัติอย่ำงถูกต้อง 
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    9.3 ผู้บริหำรสถำนศึกษำในสังกัดส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต 26  ได้รับทรำบ   
กระบวนกำรพัฒนำทำงวิชำชีพครู  และสร้ำงควำมเข้ำใจ  ควำมร่วมมืออันดี 

9.4 ผู้บริหำรสถำนศึกษำสำมำรถสนองนโยบำยส ำคัญ  เร่งด่วน ของรัฐบำลได้เป็นอย่ำงดี 
********************** 
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งาน/โครงการ        เพ่ิมประสิทธิภำพเครือข่ำยประชำสัมพันธ์ 
ยุทธศาสตร์ชาติ       ข้อ 3 ด้ำนกำรพัฒนำและเสริมสร้ำงศักยภำพทรัพยำกรมนุษย์ 
แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ   กำรพัฒนำระบบบริหำรงำนภำครัฐ 
แผนการปฏิรูปประเทศ    ข้อ 8 แผนปฏิรูปด้ำนสื่อสำรมวลชนเทคโนโลยีสำรสนเทศ 
สนองนโยบาย สพฐ.     ด้ำนประสิทธิภำพ 
กลุ่มที่รับผิดชอบ            กลุ่มอ ำนวยกำร 
ผู้รับผิดชอบ              1. นำงขันทอง  พิมพ์แสนศรี     ผู้อ ำนวยกำรกลุ่มอ ำนวยกำร 
                                 2. นำงสำวอำภรณ์ สิงห์สุธรรม   นักประชำสัมพันธ์ช ำนำญกำร 
ระยะเวลาที่ด าเนินการ ตุลำคม 2563 – กันยำยน 2564 
............................................................................................................................. ................................... 
1.  หลักการและเหตุผล 
   ในปัจจุบัน กำรประชำสัมพันธ์มีควำมส ำคัญ และมีควำมจ ำเป็นอย่ำงยิ่งส ำหรับหน่วยงำน องค์กร
และสถำบันในสังคม เพรำะกำรประชำสัมพันธ์เป็นงำนเชิงสร้ำงสรรค์ที่ก่อให้เกิดควำมรู้ ควำมเข้ำใจแก่
ประชำชน ด้วยกำรสร้ำงสัมพันธภำพอันดี และกำรพัฒนำส่งเสริมควำมเข้ำใจที่ถูกต้องร่วมกัน เพ่ือให้เกิด
ทัศนคติที่ดี กำรประชำสัมพันธ์เป็นกระบวนกำรสื่อสำรสองทำงที่ท ำให้ประชำชนเข้ำใจ ยอมรับ และ
สนับสนุน ช่วยสร้ำงภำพพจน์ที่ดีของหน่วยงำน ขจัดปัญหำข่ำวลือ และควำมเข้ำใจผิดโดยกำรเผยแพร่
ข่ำวสำรข้อมูล ที่เป็นจริง เชื่อถือได้ และมีแหล่งอ้ำงอิงรับรอง 
   งำนประชำสัมพันธ์ จึงมีหน้ำที่หลักในกำรเผยแพร่ประชำสัมพันธ์ ภำพลักษณ์ ผลงำน นวัตกรรม
ผลส ำเร็จ ของส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต 26 ครู นักเรียน องค์กร สู่สำธำรณชน ซึ่งวิธีกำร
ที่ส ำคัญวิธีหนึ่งในกำรประชำสัมพันธ์เพ่ือให้ครอบคลุมครบถ้วน และบรรลุวัตถุประสงค์ คือ กำรสร้ำง
เครือข่ำยประชำสัมพันธ์  ในกำรเผยแพร่ประชำสัมพันธ์ผ่ำนสื่อต่ำงๆ  เช่น หนังสือพิมพ์ วิทยุ โทรทัศน์ 
เว็บไซต์ http://www.ses26.go.th เฟสบุ๊คส ำนักงำน และกลุ่มไลน์ต่ำงๆ เป็นช่องทำงที่ให้เครือข่ำย
ประชำสัมพันธ์ส่งผลงำน ผลส ำเร็จ นวัตกรรม ภำพกิจกรรม ของโรงเรียน ครูและนักเรียนสู่สำธำรณชน ซึ่ง
จ ำเป็นต้องอำศัยรูปแบบกำรประชำสัมพันธ์เชิงรุกทั้งองค์กรภำยในและองค์กรภำยนอก แต่เนื่องจำก
บุคลำกรในกำรด ำเนินงำนด้ำนกำรประชำสัมพันธ์มีน้อย ท ำให้กำรเผยแพร่ประชำสัมพันธ์ข่ำวสำรมีจ ำนวน 
ไม่มำกจึงจ ำเป็นต้องพัฒนำระบบงำนประชำสัมพันธ์ โดยกำรสร้ำงเครือข่ำยประชำสัมพันธ์ เพ่ือเพ่ิมประสิทธิ
ภำพของงำนด้ำนประชำสัมพันธ์ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต 26 
2. วัตถุประสงค์ 
  2.1 เพ่ือให้บุคลำกรผู้ปฏิบัติงำนด้ำนกำรประชำสัมพันธ์ ได้รับรู้และเข้ำใจทิศทำงนโยบำย
และกำรเปลี่ยนแปลงด้ำนกำรประชำสัมพันธ์ของส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ และสถำนศึกษำใน
สังกัด  
  2.2 เพ่ือกำรพัฒนำศักยภำพบุคลำกรผู้ปฏิบัติงำนด้ำนกำรประชำสัมพันธ์ ในกำรเป็นนัก
ประชำสัมพันธ์มืออำชีพ ทุกคนสำมำรถเขียนข่ำวได้ด้วยตนเอง น ำเสนอได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ  
  2.3 เพ่ือให้เครือข่ำยประชำสัมพันธ์สำมำรถเผยแพร่ประชำสัมพันธ์ ผลงำน นวัตกรรม 
ผลส ำเร็จกิจกรรมของโรงเรียน ครูและนักเรียนสู่สำธำรณชน   
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3. เป้าหมาย 
 3.1 เชิงปริมำณ 
      3.1.1 จ ำนวนบุคลำกรผู้ปฏิบัติงำนด้ำนกำรประชำสัมพันธ์ในสังกัด ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ
มัธยมศึกษำ เขต 26 และเครือข่ำย จ ำนวน 80 คน สำมำรถเขียนข่ำวได้ด้วยตนเอง น ำเสนอได้อย่ำงมี
ประสิทธิภำพ 
      3.1.2 อัตรำกำรเพ่ิมข้ึนของข้อมูล ข่ำวสำร และผลงำนในรูปแบบต่ำงๆ เฉลี่ยเครือข่ำยละ 1 ข่ำว/
สัปดำห์  
 3.2 เชิงคุณภำพ 
      3.2.1 บุคลำกรผู้ปฏิบัติงำนด้ำนกำรประชำสัมพันธ์ในสังกัด ส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ
มัธยมศึกษำ เขต 26 และเครือข่ำย ทุกคนสำมำรถเขียนข่ำวได้ด้วยตนเอง น ำเสนอได้อย่ำงมี
ประสิทธิภำพ 
  3.2.2 มีผลงำน นวัตกรรม ผลส ำเร็จ กิจกรรม ของโรงเรียน ครู และนักเรียนได้เผยแพร่สู่
สำธำรณชนอย่ำงสม่ ำเสมอ 
4. กิจกรรมและการด าเนินงาน 

5. งบประมาณ 
งบประมำณท่ีได้รับจัดสรร จ ำนวน 10,000 บำท (หนึ่งหมื่นบำทถ้วน) รำยละเอียด ดังนี้ 

ที ่ รายการ งบประมาณ จ าแนกตามรายจ่าย 
ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ 

1.  อบรมปฏิบัติกำรเครือข่ำยประชำสัมพันธ์ 
1.1 ค่ำตอบแทนวิทยำกร   

(3 ชม. X600 บำท X 1 คน) 
1.2 ค่ำอำหำรว่ำงและเครื่องดื่ม  

(จ ำนวน 80 คน X1 มื้อ X มื้อละ 30 บำท) 
1.3 ค่ำท่ีพัก  

10,000  
1,800 

 
2,400 
800 

1,200 

 
 
 
 
 

 

 
กิจกรรม 

ระยะเวลำด ำเนินงำน 
2563 2564 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 
1.จัดอบรมให้ควำมรู้เกีย่วกับ
กำรเขียนข่ำวกำรส่งผลงำน 
นวัตกรรม ผลส ำเร็จ และกำร
ประชำสมัพันธ์กิจกรรมของครู 
นักเรียนผ่ำนเว็บไซต ์             
2.จัดท ำจดหมำยข่ำว สื่อ
ประชำสมัพันธ์ เพื่อเผยแพร่
ข้อมูล ข่ำวสำรควำม
เคลื่อนไหวของหน่วยงำน และ
เครือข่ำยในสังกัด สพม.26 
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  ต่อ    
ที ่ รายการ งบประมาณ จ าแนกตามรายจ่าย 

ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ 
 1.4 ค่ำพำหนะ (เดินทำง ไป-กลับ) 

 1.5 ค่ำเอกสำรและวัสดุอุปกรณ์สิ้นเปลือง 
  3,800  

 รวมทั้งสิ้น 10,000 6,200 3,800  
   
 หมำยเหตุ เงินงบประมำณสำมำรถถัวจ่ำยได้ทุกรำยกำร 

 
6.  แผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณ ที่ด าเนินการ 10,000 บาท  

แผนการปฏิบัติงาน 
(กิจกรรม) 

แผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณ 
รวม ไตรมาสที่ 

1/2564 
ไตรมาสที่ 
2/2564 

ไตรมาสที่ 
3/2564 

ไตรมาสที่ 
4/2564 

1. อบรมปฏิบัติกำรเครือข่ำย
ประชำสัมพันธ์ 

   
10,000 

  

รวม     10,000 
7 กลุ่มเป้าหมายผู้ได้รับผลประโยชน์ 

บุคลำกรผู้ปฏิบัติงำนด้ำนกำรประชำสัมพันธ์ ข้อมูล ข่ำวสำรของส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ
มัธยมศึกษำ เขต 26 และเครือข่ำยโรงเรียนในสังกัด 
 
8. การประเมินผล 
ตัวบ่งชี้สภำพควำมส ำเร็จ วิธีวัดและประเมินผล เครื่องมือที่ใช้วัดและ

ประเมินผล 
1. ผู้เข้ำชมเว็บไซต์ จ ำนวนผู้เข้ำชมเว็บไซต์ สถิติกำรใช้งำนหน้ำเว็บไซต์ 
2. อัตรำกำรเพ่ิมข้ึนของข้อมูล 
ข่ำวสำร และผลงำนในรูปแบบต่ำงๆ 
เฉลี่ยเครือข่ำยละ 1 ข่ำว/สัปดำห์ 

กำรตรวจนับ จ ำนวนข้อมูล ข่ำวสำร และ
ผลงำนที่ได้ประชำสัมพันธ์ใน
รูปแบบต่ำงๆ 

 
9. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
  9.1 บุคลำกรผู้ปฏิบัติงำนด้ำนกำรประชำสัมพันธ์ เป็นนักประชำสัมพันธ์มืออำชีพ ทุกคนสำมำรถ
เขียนข่ำวได้ด้วยตนเอง น ำเสนอได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ 
  9.2 บุคลำกรผู้ปฏิบัติงำนด้ำนกำรประชำสัมพันธ์ สำมำรถเผยแพร่ประชำสัมพันธ์ ผลงำน 
นวัตกรรม ผลส ำเร็จกิจกรรมของโรงเรียน ครูและนักเรียนสู่สำธำรณชน   

********************** 
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โครงการ    กำรประชุมปฏิบัติกำรกำรประเมินส่วนรำชกำรตำมมำตรกำรปรับปรุง 
    ประสิทธิภำพในกำรปฏิบัติรำชกำร ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2564 เพื่อ  
    ยกระดับกำรบริหำรจัดกำรเขตพ้ืนที่กำรศึกษำให้มีประสิทธิภำพยิ่งขึ้นและยั่งยืน                  
สอดคล้องกับ ยุทธศาสตร์ชาติข้อ 6 ด้ำนกำรปรับสมดุลและพัฒนำระบบบริหำรจัดกำรภำครัฐ 
แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ข้อ 20 กำรบริกำรประชำชน และกำรพัฒนำประสิทธิภำพภำครัฐ 
แผนการปฏิรูปประเทศข้อ 2 ด้ำนกำรบริหำรำชกำรแผ่นดิน 
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ข้อ 6 กำรบริหำรจัดกำรในภำครัฐและกำรป้องกันกำร 
         ทุจริตประพฤติมิชอบและธรรมำภิบำลในสังคมไทย 
แผนความม่ันคงแห่งชาติ นโยบายข้อที่  9 กำรเสริมสร้ำงควำมมั่นคงของชำติจำกภัยทุจริตคอรัปชั่น 
สนองนโยบาย สพฐ. ที่  6 ด้ำนประสิทธิภำพ 
กลุ่มที่รับผิดชอบ          กลุ่มอ ำนวยกำร 
ผู้รับผิดชอบ                นำงขันทอง พิมพ์แสนศรี นำงสำวอำภรณ์ สิงหะสุริยะ นำงอุษำมณี เหลำ่อรรคะ 
ระยะเวลาด าเนินการ     1 ตลุำคม 2563  – 30 กันยำยน  2564 
......................................................................... .......................................................................................  
1.หลักการและเหตุผล   
   กำรปฏิบัติรำชกำรตำมมำตรกำรปรับปรุงประสิทธิภำพในกำรปฏิบัติรำชกำรประจ ำปีของส่วน
รำชกำร เป็นกำรด ำเนินกำรตำมกรอบแนวทำง  พระรำชกฤษฎีกำว่ำด้วยหลักเกณฑ์และวิธีกำรบริหำร
กิจกำรบ้ำนเมืองที่ดีพ.ศ. 2546 หมวด 8 กำรประเมินผลกำรปฏิบัติรำชกำร ก ำหนดให้ส่วนรำชกำร
ด ำเนินกำรประเมินผลกำรปฏิบัติรำชกำรของส่วนรำชกำรเกี่ยวกับผลสัมฤทธิ์ของภำรกิจ คุณภำพกำร
ให้บริกำร ควำมพึงพอใจของประชำชนผู้รับบริกำร ควำมคุ้มค่ำในภำรกิจและอำจจัดให้มีกำรประเมินผล
ภำพรวมของผู้บังคับบัญชำแต่ละระดับหรือหน่วยงำนในส่วนรำชกำร โดยส่วนรำชกำรที่ให้บริกำรมี
คุณภำพเป็นไปตำมเป้ำหมำยท่ีก ำหนด สำมำรถเพ่ิมผลงำนโดยไม่เป็นกำรเพ่ิมค่ำใช้จ่ำย หรือสำมำรถ
ด ำเนินกำรตำมแผน ลดค่ำใช้จ่ำยต่อหน่วยได้ตำมหลักเกณฑ์ที่ก ำหนด และเพ่ือให้หน่วยงำนน ำแนว
ทำงกำรพัฒนำคุณภำพกำรบริหำรจัดกำรภำครัฐเป็นองค์กรมำตรฐำน   
    เพ่ือให้กำรขับเคลื่อนกำรด ำเนินงำนตำมมำตรกำรปรับปรุงประสิทธิภำพในกำรปฏิบัติรำชกำร
และกำรปฏิบัติงำนตำมกรอบเกณฑ์ แนวทำงกำรปฏิบัติรำชกำรตำมแผนปฏิบัติรำชกำร กำรรำยงำนผล
กำรด ำเนินกำร ตำมตัวชี้วัด บรรลุเป้ำหมำยของตัวชี้วัดได้อย่ำงมีประสิทธิภำพและบังเกิดประสิทธิภำพ
ผลคุ้มค่ำของกลุ่มพัฒนำระบบบริหำร ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำนส ำนักงำนเขตพ้ืนที่
กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต 26 ได้ด ำเนินกำรขับเคลื่อนอย่ำงต่อเนื่องพร้อมทั้งจัดท ำโครงกำรรองรับเพ่ือ
ด ำเนินกำรต่อไปทุกปี  
2.  วัตถุประสงค์   
  2.1  เพ่ือให้กำรด ำเนินกำรตำมมำตรกำรปรับปรุงประสิทธิภำพในกำรปฏิบัติรำชกำรระดับเขต
พ้ืนที่กำรศึกษำ สถำนศึกษำบรรลุเป้ำหมำยตำมตัวชี้วัดตำมกรอบกำรประเมินของส ำนักงำน
คณะกรรมกำรกำรศึกษำข้ันพ้ืนฐำน 
  2.2  เพ่ือสร้ำงควำมเข้ำใจในกำรด ำเนินงำนตำมมำตรกำรปรับปรุงประสิทธิภำพในกำรปฏิบัติ
รำชกำรผู้บริหำรในส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ ผู้บริหำรโรงเรียน ข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำร
ศึกษำให้มีควำมตระหนักในภำรกิจที่จะต้องด ำเนินกำรให้บรรลุเป้ำหมำย   
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  2.3  เพ่ือน ำแนวทำงในกำรพัฒนำคุณภำพกำรบริหำรจัดกำรภำครัฐมำใช้ในกำรพัฒนำองค์กร
และขยำยผลสู่สถำนศึกษำในสังกัด   
  2.4  เพ่ือให้กำรจัดท ำรำยงำนและข้อมูลกำรตรวจติดตำมตัวชี้วัดกำรด ำเนินกำรตำมมำตรกำร      
ปรับปรุงประสิทธิภำพในกำรปฏิบัติรำชกำรเป็นไปตำมผลกำรด ำเนินงำนแต่ละตัวชี้วัดที่ได้ก ำหนดไว้   
  2.5  เพ่ือพัฒนำองค์กรเป็นองค์กรมำตรฐำนส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ               
ตำมส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำนก ำหนด 
3.  เป้าหมาย 
 3.1  เป้าหมายเชิงปริมาณ 
  - ผู้บริหำร ข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำในส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ 
เขต 26 จ ำนวน 35  คน     
 3.2  เชิงคุณภาพ   
  1. บุคลำกรทำงกำรศึกษำในสังกัด ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต 26 ด ำเนินกำร
รำยงำนตัวชี้วัดตำมมำตรกำรปรับปรุงประสิทธิภำพในกำรปฏิบัติรำชกำรปีงบประมำณ พ.ศ. 2564 ได้
อย่ำงครบถ้วน      
  2. ทุกกลุ่มงำนในสังกัด ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต 26 ด ำเนินกำรสรุปผลกำร
ด ำเนินงำนตำมตัวชี้วัดได้ 100% เพื่อรำยงำนข้อมูลในระบบ KRS (KPI Report System) ของส ำนักงำน
คณะกรรมกำรกำรศึกษำข้ันพ้ืนฐำน ได้ครบทันตำมก ำหนด 
  3. ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต 26 เป็นองค์กรที่มีขีดสมรรถนะและมีควำม
พร้อมในกำรด ำเนินกำรยกระดับคุณภำพกำรบริหำรงำนตำมแผนพัฒนำองค์กร ได้ตำมเกณฑ์มำตรฐำน
ของส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน   
  4.  แต่ละกลุ่มงำนในสังกัดส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต 26 และโรงเรียน
สำมำรถวำงแผนยุทธศำสตร์และสำมำรถรวบรวม สร้ำง จัดระเบียบ ปรับเปลี่ยน ประยุกต์ใช้ควำมรู้ใน
องค์กรโดยพัฒนำระบบจำกข้อมูลไปสู่สำรสนเทศ เพ่ือให้เกิดควำมรู้และเป็นฐำนข้อมูลในกำรจัดควำมรู้  
(KM)  ในระดับกลุ่มและระดับสถำนศึกษำ   
 
4.  กิจกรรมและการด าเนินงาน 

ที ่ รายการกิจกรรม ระยะเวลาด าเนินการ 
1 จัดท ำโครงกำรเพ่ือขออนุมัติ ก.พ.  2564 
2 เจ้ำหน้ำที่ผู้รับผิดชอบเข้ำรับกำรอบรมรับทรำบนโยบำย

กำรด ำเนินกำรตำมมำตรกำรปรับปรุงประสิทธิภำพใน
กำรปฏิบัติรำชกำร 

มี.ค.  2564 

3 แต่งตั้งคณะท ำงำนรับผิดชอบตัวชี้วัด มี.ค.  2564 
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ต่อ 
ที ่ รายการกิจกรรม ระยะเวลา

ด าเนินการ 
4 ด ำเนินกำรประชุมชี้แจงกำรด ำเนินกำรตำมมำตรกำรปรับปรุง

ประสิทธิภำพ    ในกำรปฏิบัติรำชกำรปี 2564 ระดับเขตพ้ืนที่ รอบที่ 
1 และ รอบที่ 2  

มี.ค.– ม.ย.
2564 

5 จัดท ำเอกสำรชี้แจงแนวทำงด ำเนินงำนตำมมำตรกำรปรับปรุง
ประสิทธิภำพในกำรปฏิบัติรำชกำร บุคลำกรทำงกำรศึกษำในสังกัด 
35 คน 

มี.ค.– เม.ย.
2564 

6 ประชุมติดตำมกำรรำยงำนและสรุปผลกำรด ำเนินงำนตำมมำตรกำร
ปรับปรุงประสิทธิภำพในกำรปฏิบัติรำชกำร ตำมแผนปฏิบัติรำชกำร  
รอบท่ี  1 

พ.ค.– มิ.ย.
2564 

7 ประชุมติดตำมกำรรำยงำนและสรุปผลกำรด ำเนินงำนตำมมำตรกำร
ปรับปรุงประสิทธิภำพในกำรปฏิบัติรำชกำร ตำมแผนปฏิบัติรำชกำร  
รอบท่ี  2 

ก.ค.– ก.ย.
2564 

 
8 ด ำเนินกำรจัดประชุมเชิงปฏิบัติกำร สรุปกำรด ำเนินงำนตำมมำตรกำร

ปรับปรุงประชุมสรุปผลกำรด ำเนินงำนตำมมำตรกำรปรับปรุง
ประสิทธิภำพในกำรปฏิบัติรำชกำร ปีงบประมำณ พ.ศ. 2564 

 
ต.ค. 2564 

5.  งบประมาณ    
 งบประมำณที่ได้รับจัดสรรจำกส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต 26 จ ำนวน 22,000  บำท   

ที ่ รายการ/กิจกรรม/ค าชี้แจง ในการใช้งบประมาณ 

ประเภทค่าใช้จ่าย 

รวมทั้งสิ้น 
ค่าตอบแทน ค่าวัสดุ ค่าใช้สอย 

1. ค่ำอำหำรว่ำงและเครื่องดื่มส ำหรับผู้เข้ำร่วมประชุม 
จ ำนวน 35 คนๆ คนละ 30 บำท จ ำนวน 1 มื้อ × 5 
คร้ัง 

- - 
   5,250 5,250 

2. ค่ำเบี้ยเลี้ยง (5 คน × 240 บำท × 5 วัน) 6,000 - - 6,000 
3. ค่ำอำหำรกลำงวนัส ำหรับผู้เข้ำรว่มประชุม  

(100 บำท × 35 คน × 1 มื้อ × 1 คร้ัง) 
- - 3,500 3,500 

4. ค่ำน้ ำมนัเชื้อเพลง - - 3,000 3,000 
5. ค่ำวัสดุ  - 2,500 - 2,500 
6. ค่ำถ่ำยเอกสำร  - - 1,750 1,750 

รวมงบประมาณทั้งสิ้น 6,000 2,500 14,250 22,000 
หมายเหตุ  ค่ำใช้จ่ำยถัวจ่ำยได้ทุกรำยกำร  
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6. แผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณ  ที่ด าเนินการ  22,000 บาท 

แผนกำรปฏิบัติงำน 
(กิจกรรม) 

แผนกำรใช้จ่ำยเงินงบประมำณ 
รวม ไตรมำสที่ 

1/2564 
ไตรมำสที่ 
2/2564 

ไตรมำสที่ 
3/2564 

ไตรมำสที่ 
4/2564 

ด ำเนินกำรตำมมำตรกำรปรับปรุง
ประสิทธิภำพในกำรปฏิบัติรำชกำรปี 
2564 ระดับเขตพ้ืนที่ รอบที่ 1 และ  
รอบท่ี 2  

- 10,900 10,050 1,050 22,000 

7.  กลุ่มเป้าหมายผู้ได้รับผลประโยชน์ 
 - ข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำในสังกัดส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต 26
จ ำนวน 35 คน มีควำมรู้ควำมเข้ำใจและสำมำรถด ำเนินกำรรำยตัวชี้วัดตำมมำตรกำรปรับปรุง
ประสิทธิภำพในกำรปฏิบัติรำชกำรอย่ำงมีประสิทธิภำพ 
8.  การประเมินผล   

ตัวบ่งชี้ความส าเร็จ วิธีการวัดและประเมินผล เครื่องมือที่ใช้วัดและ
ประเมินผล 

1.ส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ 
เขต 26 สำมำรถด ำเนินกำรรำยงำนตัวชี้วัด
กำรประเมินส่วนรำชกำรตำมมำตรกำร
ปรับปรุงประสิทธิภำพในกำรปฏิบัติรำชกำร 
ปีงบประมำณ พ.ศ. 2564ได้ครบ 100 % 
2.สถำนศึกษำในสังกัดสำมำรถด ำเนินกำร
รำยงำนตัวชี้วดักำรประเมินส่วนรำชกำรตำม
มำตรกำรปรับปรุงประสิทธิภำพในกำรปฏิบัติ
รำชกำร ปีงบประมำณ พ.ศ. 2564ได้ครบ 
100 %   
3.ส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ 
เขต 26และโรงเรียนในสังกัดสำมำรถวัด  
วิเครำะห์ จัดกำรควำมรู้ (KM)ในระดับกลุ่ม
งำนและระดบัโรงเรียนได ้

- ประเมินผลจำก
ผู้รับผิดชอบระดับเขตพ้ืนที่
และสถำนศึกษำ  
- จำกแบบประเมินผลกำร
อบรมและกำรด ำเนินกำร
ระดับเขตพ้ืนที่และ
สถำนศึกษำ  
- ติดตำมกำรด ำเนินกำร
ระดับสถำนศึกษำ  

-  แบบประเมินโครงกำร 
-  แบบสอบถำม 
-  แบบสังเกตกำรณ์ 

9.  ผลที่คาดว่าจะได้รับ  
  1. ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต 26 สำมำรถด ำเนินกำรตำมมำตรกำรปรับปรุง  
ประสิทธิภำพในปฏิบัติรำชกำร ตำมแผนปฏิบัติรำชกำรประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2564 ได้ตำมกรอบ
กำรประเมินครอบคลุมทุกมิติและตัวชี้วัดที่ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำนก ำหนด  
  2. สถำนศึกษำในสังกัดส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต 26 รับทรำบนโยบำยและ 
ทรำบแนวทำงกำรด ำเนินกำรตำมมำตรกำรปรับปรุงประสิทธิภำพในกำรปฏิบัติรำชกำรได้อย่ำงทั่วถึง
และครอบคลุมทุกโรงเรียนในสังกัด   
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  3. ทุกกลุ่มงำนในเขตพ้ืนที่กำรศึกษำและโรงเรียนในสังกัดมีควำมรู้และควำมเข้ำและสำมำรถ
วิเครำะห์จัดกำรควำมรู้ (KM) ในระดับกลุ่มในส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต 26 และใน
ระดับสถำนศึกษำ  
  4. ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต 26 มีแผนกำรด ำเนินกำรรองรับกำรปฏิบัติงำน  
ตำมมำตรกำรปรับปรุงประสิทธิภำพกำรปฏิบัติรำชกำรในปีต่อไป 

********************* 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



แผนปฏิบัติการ ประจำาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564       311

311 

โครงการ    เสริมสร้ำงวินัย คุณธรรม จริยธรรม และจรรยำบรรณวิชำชีพ ข้ำรำชกำรครูและ 
     บุคลำกรทำงกำรศึกษำ ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2564 
ยุทธศาสตร์ชาติ  ด้ำนกำรปรับสมดุลและพัฒนำระบบกำรบริหำรจัดกำรภำครัฐ 
แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ กำรต่อต้ำนกำรทุจริตและประพฤติมิชอบ 
แผนการปฏิรูปประเทศข้อ    กำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริตและประพฤติมิชอบ 
สนองนโยบาย สพฐ. ที่   ด้ำนประสิทธิภำพ 
กลุ่มที่รับผิดชอบ        กฎหมำยและคดี 
ผู้รับผิดชอบ      นำยอ ำนำจ โพธิ์งำม          
ระยะเวลาที่ด าเนินการ   มกรำคม-กันยำยน 2564 
............................................................................................................................. ................................... 
1.  หลักการและเหตุผล 
    ตำมยุทธศำสตร์ชำติว่ำด้วยกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริต ระยะที่ 3 (พ.ศ.2560-
2564) ยุทธศำสตร์ที่ 4 พัฒนำระบบกำรทุจริตเชิงรุก โดยมุ่งเน้นกำรพัฒนำกลไกและปรับปรุงงำน
ด้ำนกำรป้องกันกำรทุจริตของประเทศไทยให้มีควำมเข้มแข็งและมีประสิทธิภำพมำกขึ้นเพื่อลด
โอกำสกำรทุจริตหรือท ำให้กำรทุจริตเกิดขึ้นได้ยำกขึ้น หรือไม่เกิดขึ้น โดยอำศัยทั้งกำรก ำหนดกลไก
ด้ำนกฎหมำย กลไกทำงด้ำนกำรบริหำร และกลไกอื่นๆ และเสริมสร้ำงกำรปฏิบัติงำนของ
หน่วยงำนรัฐและเอกชนให้มีธรรมำภิบำล         
      ยุทธศำสตร์ชำติ 20 ปี (พ.ศ.2561-2580) ด้ำนที่ 5 ยุทธศำสตร์ชำติด้ำนกำรปรับสมดุลและ
พัฒนำกำรบริหำรจัดกำรภำครัฐ มีเป้ำหมำยกำรพัฒนำที่ส ำคัญเพ่ือปรับเปลี่ยนภำครัฐที่ยึดหลัก  
“ ภำครัฐของประชำชนเพื่อประชำชนและประโยชน์ส่วนรวม” โดยภำครัฐต้องมีขนำดที่เหมำะสม
กับบทบำทภำรกิจและพร้อมที่จะปรับตัวให้ทันต่อกำรเปลี่ยนแปลงของโลกอยู่ตลอดเวลำกำรวำง
ระบบกำรบริหำรรำชกำรแบบบูรณำกำร และพัฒนำระบบบริหำรจัดกำรก ำลังคนและพัฒนำบุคล
กรภำครัฐ กำรต่อต้ำนกำรทุจริตและประพฤติมิชอบกำรปรับปรุงกฎหมำยและระเบียบต่ำงๆ ให้
ทันสมัยเป็นธรรมและเป็นสำกล พัฒนำกำรให้ระบบกำรให้บริกำรของประชำชนของหน่วยงำน
ภำครัฐ กำรปรับปรุงกำรบริหำรจัดกำรรำยได้และรำยจ่ำยของภำครัฐ 
       ยุทธศำสตร์ชำติที่กำรประเมินคุณธรรมและควำมโปร่งใสในกำรด ำเนินงำนของหน่วยงำน
ภำครัฐ (Intergrity Transparency Assessment ) เป็นกำรประยุกต์แนวคิดของกำรประเมิน
คุณธรรม ด ำเนินงำน( Intergrity Assessment)ขององค์กรต่ำงประเทศที่ประสบควำมส ำเร็จคือ 
อ ง ค ์ก ำ ร ต ่อ ต ้ำ นก ำ รท ุจ ร ิต ( Anti-Corruption and CiviL Rights Commission:ACRC) จ ำ ก
สำธำรณรัฐเกำหลี และบูรณำกำรเข้ำกับดัชนีวัดควำมโปร่งใสของป.ป.ช. โดยได้ก ำหนดเป็นกรอบ
แนวคิดกำรประเมิณคุณธรรมละควำมโปร่งใสกำรด ำเนินงำนของหน่วยงำนภำครัฐ และสังเครำะห์
เป็นองค์ประกอบหลักที ่ส ำคัญและจ ำเป็นกับกำรประเมิน เพื่อเป็นกำรสนองนโยบำยของชำติ 
นโยบำยของรัฐบำล ในกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริตและกำรส่งเสริมให้ข้ำรำชกำรครูและ
บุคลำกรทำงกำรศึกษำมีวินัย คุณธรรม จริยธรรม และจรรยำบรรณวิชำชีพ จึงเป็นเรื่องที่ส ำคัญ
และจ ำเป็น 
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2. วัตถุประสงค์ 
  2.1 เพ่ือให้ผู้เข้ำอบรมมีควำมรู้ ควำมเข้ำใจเกี่ยวกับระเบียบ กฎหมำยที่ใช้ในกำรปฏิบัติงำน 
  2.2 เพ่ือให้ผู้เข้ำรับกำรอบรมปฏิบัติรำชกำรได้อย่ำงมีประสิทธิภำพเกิดประโยชน์สูงสุด แก่
รำชกำรและเป็นแบบอย่ำงท่ีดีแก่สังคม 
  2.3 เพ่ือเป็นกำรเสริมสร้ำงวินัย ลดกำรกระท ำผิดวินัยแก่ข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำร
ศึกษำ 
  2.4 เพ่ือเสริมสร้ำงควำมเข้มแข็งให้สถำนศึกษำที่เป็นนิติบุคคลตำมกฎหมำยมหำชนในกำรบริหำร
กิจกำรบ้ำนเมืองที่ด ี
  2.5 เพ่ือขจัดควำมขัดแย้งในกำรปฏิบัติหน้ำที่รำชกำร อันน ำไปสู่กำรฟ้องร้องในคดีปกครอง 
 
3. เป้าหมาย 
 3.1  เชิงปริมาณ   
  - ผู้บริหำร ข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำในส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ 
เขต 26 จ ำนวน 200  คน     
 3.2  เชิงคุณภาพ   
  1. ผู้บริหำร ข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำในส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ 
เขต 26 มีควำมรู้ควำมเข้ำใจวินัย คุณธรรม จริยธรรม และจรรยำบรรณวิชำชีพ ข้ำรำชกำรครูและ
บุคลำกรทำงกำร ศึกษำ ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2564 ในระดับท่ีสูงขึ้น 
  2. ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต 26 ไม่มีเรื่องร้องเรียนเดี่ยวกับวินัย และ
จรรยำบรรณวิชำชีพ ข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำร ศึกษำ ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.2564 
4. กิจกรรมและการด าเนินงาน 

ที ่ กิจกรรม ระยะเวลาด าเนินการ ผู้รับผิดชอบ 
1. ประชุมเชิงปฏิบัติกำรให้ควำมรู้เรื่องวินัย

และกำรด ำเนินกำรทำงวินัย รอบท่ี 1 
2 พ.ค.64 อ ำนำจ โพธิ์งำม   

2 ประชุมเชิงปฏิบัติกำรให้ควำมรู้เรื่องวินัย
และกำรด ำเนินกำรทำงวินัย รอบท่ี 2 

5 พ.ค.64 อ ำนำจ โพธิ์งำม   

3 ประชุมเชิงปฏิบัติกำรให้ควำมรู้เรื่องวินัย
และกำรด ำเนินกำรทำงวินัย รอบท่ี 3 

8 พ.ค.64 อ ำนำจ โพธิ์งำม   

4 ประชุมเชิงปฏิบัติกำรให้ควำมรู้เรื่องวินัย
และกำรด ำเนินกำรทำงวินัย รอบท่ี 4 

10 พ.ค.64 อ ำนำจ โพธิ์งำม   
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5. งบประมาณ 
 งบประมำณท่ีได้รับจัดสรรจำก สพม.26 จ ำนวน  50,000บำท ขออนุมัติถัวจ่ำยทุกรำยกำร 
รำยละเอียดประกอบกำรใช้จ่ำย ดังนี้ 

ที ่ รำยกำร งบประมำณ จ ำแนกตำมรำยจ่ำย 
ค่ำตอบแทน ค่ำใช้สอย ค่ำวัสดุ 

1 ประชุมเชิงปฏิบัติกำรให้
ควำมรู้เรื่องวินัยและกำร
ด ำเนินกำรทำงวินัย รอบท่ี 1 
ค่ำอำหำรกลำงวัน+อำหำรว่ำง
และเครื่องดื่ม 50*160 
ค่ำตอบแทนวิทยำกร 

12,000  
 
 
 
 
4,000 

 
 
 
8,000 
 

 

2 ประชุมเชิงปฏิบัติกำรให้
ควำมรู้เรื่องวินัยและกำร
ด ำเนินกำรทำงวินัย รอบท่ี 2 
ค่ำอำหำรกลำงวัน+อำหำรว่ำง
และเครื่องดื่ม 50*160 
ค่ำตอบแทนวิทยำกร 

12,000  
 
 
 
 
4,000 

 
 
 
8,000 
 

 

3 ประชุมเชิงปฏิบัติกำรให้
ควำมรู้เรื่องวินัยและกำร
ด ำเนินกำรทำงวินัย รอบท่ี 3 
ค่ำอำหำรกลำงวัน+อำหำรว่ำง
และเครื่องดื่ม 50*160 
ค่ำตอบแทนวิทยำกร 

12,000  
 
 
 
 
4,000 

 
 
 
8,000 
 

 

4 ประชุมเชิงปฏิบัติกำรให้
ควำมรู้เรื่องวินัยและกำร
ด ำเนินกำรทำงวินัย รอบท่ี 4 
ค่ำอำหำรกลำงวัน+อำหำรว่ำง
และเครื่องดื่ม 50*160 
ค่ำตอบแทนวิทยำกร 

12,000  
 
 
 
 
4,000 

 
 
 
8,000 
 

 

 ค่ำวัสดุ    2000 
 รวมทั้งสิ้น 50,000    
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6.  แผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณ ที่ด าเนินการ 50,000บาท  

แผนการปฏิบัติงาน 
(กิจกรรม) 

แผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณ 
รวม ไตรมาสที่ 

1/2564 
ไตรมาสที่ 
2/2564 

ไตรมาสที่ 
3/2564 

ไตรมาสที่ 
4/2564 

1.ประชุมเชิงปฏิบัติกำรให้ควำมรู้
เรื่องวินัยและกำรด ำเนินกำรทำง
วินัย รอบท่ี 1 

  14,000  14,000 

2.ประชุมเชิงปฏิบัติกำรให้ควำมรู้
เรื่องวินัยและกำรด ำเนินกำรทำง
วินัย รอบท่ี 2 

  12,000  12,000 

3.ประชุมเชิงปฏิบัติกำรให้ควำมรู้
เรื่องวินัยและกำรด ำเนินกำรทำง
วินัย รอบท่ี 3 

  12,000  12,000 

4.ประชุมเชิงปฏิบัติกำรให้ควำมรู้
เรื่องวินัยและกำรด ำเนินกำรทำง
วินัย รอบท่ี 4 

  12,000  12,000 

รวม   50,000  50,000 

7 กลุ่มเป้าหมายผู้ได้รับผลประโยชน์ 
ผู้บริหำร ข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำในส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ  

เขต 26 จ ำนวน 200  คน    
 

8. การประเมินผล 
ตัวบ่งชี้สภำพควำมส ำเร็จ วิธีวัดและประเมินผล เครื่องมือที่ใช้วัดและ

ประเมินผล 
1.ร้อยละ 80 ของผู้เข้ำรับกำร
อบรมมีควำมรู้ควำมเข้ำใจใน
กำรอบรม 

1.ประเมินควำมพึงพอใจ 1.แบบประเมินควำมพึง
พอใจ 

9. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
 1. ผู้เข้ำรับกำรอบรมมีควำมรู้ ควำมเข้ำใจเกี่ยวกับคุณธรรมจริยธรรม วินัยกำรรักษำวินัย แล
ควำมโปร่งใสในกำรท ำงำน 
    2. ผู้เข้ำรับกำรอบรมมีศักยภำพ ประสิทธิภำพและมีควำมเจริญก้ำวหน้ำในกำรท ำงำนมำกขึ้น  
   3. ผู้เข้ำรับกำรอบรมมีทักษะและควำมรู้เกี่ยวกับคุณธรรมจริยธรรม วินัย กำรรักษำวินัย และ
ควำมโปร่งใสในกำรท ำงำน 
   4. ผู ้เข้ำรับกำรอบรมมีกำรเสริมสร้ำงและพัฒนำจิตส ำนึกแก่ผู ้เข้ำรับกำรอบรมในกำรปฏิบัติ
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 
ระยะเวลาที่ด าเนินการ  ตุลำคม  2563 –  กันยำยน  2564 
........................................................................................... ..................................................................... 
1.  หลักการและเหตุผล 
  พระรำชบัญญัติลูกเสือ พ.ศ. 2551 มำตรำ 39 ได้ก ำหนดให้มีส ำนักงำนลูกเสือเขตพ้ืนที่กำรศึกษำอยู่
ในส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำนั้น โดยมีผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำเป็นหัวหน้ำส ำนักงำน
ลูกเสือเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ  มีกำรบังคับบัญชำและรับผิดชอบกำรด ำเนินงำนของส ำนักงำนลูกเสือเขตพ้ืนที่
กำรศึกษำ เพ่ือบริหำรงำนลูกเสือในเขตพ้ืนที่กำรศึกษำนั้น  ซึ่งสอดคล้องกับแนวนโยบำยของคณะรักษำ
ควำมสงบแห่งชำติ (คสช.) ซึ่งเป็นรัฐบำล ในชุดปัจจุบัน ได้ก ำหนดแนวทำงกำรยกระดับคุณภำพกำรเรียน
กำรสอนและกำรจัดกิจกรรมลูกเสือของส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ ในกำรพัฒนำบุคลกำรทำงกำรลูกเสือ  
  กิจกรรมพัฒนำผู้เรียน เป็นกิจกรรมหนึ่งที่จัดให้ผู้เรียนได้พัฒนำควำมสำมำรถของตนเอง ตำม
ศักยภำพ ซึ่งแบ่งเป็น 2 กิจกรรม คือ กิจกรรมแนะแนวและกิจกรรมนักเรียน  ส ำหรับกิจกรรมลูกเสือ  เนตร
นำรี  เป็นอีกกิจกรรมหนึ่งที่มีกระบวนกำรจัดกิจกรรมที่ส่งเสริมให้เยำวชนได้พัฒนำศักยภำพของตนเองอย่ำง
เต็มก ำลังควำมสำมำรถ ในทำงสติปัญญำ สังคม จิตใจ มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์  โดยมุ่งเน้นกำรพัฒนำ
เยำวชนให้เจริญเติบโตขึ้น พร้อมด้วยคุณสมบัติที่เห็นแก่ประโยชน์ส่วนรวม มีควำมจงรักภักดีต่อ ชำติ 
ศำสนำ พระมหำกษัตริย์ มีควำมรับผิดชอบและมีวินัยในตนเองซึ่งกระทรวงศึกษำธิกำร มีจุดมุ่งหมำยในกำร
พัฒนำคุณภำพผู้เรียน ให้มีลักษณะใฝ่รู้ ใฝ่ดี คิดเป็น ท ำเป็น แก้ปัญหำเป็น  มีควำมเป็นสำกล  เป็นพลัง
ส ำคัญในกำรดูแลรักษำ และพัฒนำชำติบ้ำนเมืองให้เจริญมั่นคง เป็นผลต่อกำรพัฒนำประเทศให้
เจริญก้ำวหน้ำมำกยิ่งขึ้น  โดยมุ่งเน้นที่จะให้มีกำรจัดตั้งกองลูกเสือในสถำนศึกษำทุกระดับ เพ่ือพัฒนำ
กิจกรรมลูกเสือให้สอดรับกับกิจกรรมพัฒนำผู้เรียน  
  ส ำนักงำนลูกเสือเขตพ้ืนที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต 26 ได้เห็นควำมจ ำเป็นดังกล่ำวจึงจัดท ำ
โครงกำรฝึกทบทวนวิชำผู้บังคับบัญชำลูกเสือในสถำนศึกษำขึ้น  
  
2. วัตถุประสงค์ 
 2.1 เ พื ่อ ให ้สอดคล ้องและ เป ็นตำมพระรำชบ ัญญ ัต ิล ูก เส ือ  พ .ศ . 2551 และข ้อบ ังค ับ
คณะกรรมกำรบริหำรลูกเสือแห่งชำติ ว่ำด้วยกำรแต่งตั้งผู้บังคับบัญชำลูกเสือ พ.ศ. 2553 
 2.2 เพื่อให้ผู้บังคับบัญชำลูกเสือได้ทบทวนวิชำทำงกำรลูกเสือให้มีควำมรู้ ควำมเข้ำใจ ในเรื่อง
ของจุดหมำย หลักกำร วิธีกำรและกระบวนกำรฝึกอบรม  
 2.3 เพื่อให้น ำหลักกำร วิธีกำร และทักษะทำงลูกเสือ ในกำรวำงแผนกำรสอนและจัดกิจกรรม
ทำงกำรลูกเสือในสถำนศึกษำได้ถูกต้อง 
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 2.4  เพื่อให้ผู ้บังคับบัญชำลูกเสือ สำมำรถบริหำรและด ำเนินงำนในกองลูกเสือของตนเอง 
สำมำรถวำงแผนก ำหนดวิธีกำรด ำเนินกิจกรรมทำงกำรลูกเสือในโรงเรียนได้อย่ำงถูกต้อง ตำม พรบ.
ลูกเสือ พ.ศ.2551  
 
3. เป้าหมาย 
 เชิงปริมำณ  จ ำนวน 100 คน 
 3.1.1 ผู้บังคับบัญชำลูกเสือโรงเรียนในสังกัด สพม.26 รวมเป็น 70 คน 
 3.1.2 วิทยำกรและบุคลำกรทำงกำรลูกเสือในสังกัด สพม.26 จ ำนวน 30 คน 
 เชิงคุณภำพ 
 ผู้บังคับบัญชำลูกเสือและบุคลำกรทำงกำรลูกเสือ ที่ผ่ำนกำรฝึกอบรม มีทักษะ ควำมรู้ ควำมเข้ำใจ
สำมำรถน ำไปพัฒนำกำรฝึกอบรม กิจกำรลูกเสือได้อย่ำงถูกต้อง ส่งผลให้กิจกำรลูกเสือโรงเรียนมี
คุณภำพยิ่งขึ้น 
4. กิจกรรมและการด าเนินงาน 
ที ่ กิจกรรม ระยะเวลาด าเนินการ ผู้รับผิดชอบ 
1. จัดท ำและเสนอโครงกำรเพ่ือขออนุมัติ ตุลำคม  2563 

 
กลุ่มส่งเสริมกำรจัด

กำรศึกษำ 
2. ประชำสัมพันธ์สัมพันธ์โครงกำรฝึกทบทวน

วิชำผู้บังคับบัญชำลูกเสือในสถำนศึกษำให้
สถำนศึกษำในสังกัดทรำบส่งผู้เข้ำรับ
ฝึกอบรม 

มีนำคม – เมษำยน 
2564 

 

กลุ่มส่งเสริมกำรจัด
กำรศึกษำ 

3. ประสำนงำนเตรียมกำรด้ำนสถำนที่ 
วิทยำกร เจ้ำหน้ำที่ วัสดุอุปกรณ์และ
เอกสำรต่ำง ๆ 

พฤษภำคม 2564 
 

กลุ่มส่งเสริมกำรจัด
กำรศึกษำ 

4. ด ำเนินกำรแต่งตั้งคณะกรรมกำรและ
วิทยำกร 
และประชุมวิทยำกร มอบหมำยงำน 

มิถุนำยน 2564 
 

กลุ่มส่งเสริมกำรจัด
กำรศึกษำ 

5. จัดกำรฝึกอบรมทบทวนวิชำผู้บังคับบัญชำ
ลูกเสือในสถำนศึกษำและควำมรู้ทั่วไป 

กันยำยน 2564 
 

กลุ่มส่งเสริมกำรจัด
กำรศึกษำ 

6. ประเมินผลกำรด ำเนินงำน สรปุและ
รำยงำนผลกำรด ำเนินงำนให้หน่วยงำนที่
เกี่ยวข้อง 

กันยำยน  2564 
 

กลุ่มส่งเสริมกำรจัด
กำรศึกษำและคณะ

วิทยำกร 
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5. งบประมาณ 
 งบประมำณท่ีได้รับจัดสรรจำก..............................................จ ำนวน................................. .....บำท 
รำยละเอียดประกอบกำรใช้จ่ำย ดังนี้ 

ที ่ รำยกำร งบประมำณ จ ำแนกตำมรำยจ่ำย 
ค่ำตอบแทน ค่ำใช้สอย ค่ำวัสดุ 

1. ประชุมชี้แจงคณะกรรมกำรกำร
ด ำเนินงำน 

    

2. จัดกำรฝึกอบรมทบทวนวิชำ
ผู้บังคับบัญชำลูกเสือในสถำนศึกษำและ
ควำมรู้ทั่วไป 

    

3. ค่ำตอบแทนคณะวิทยำกร     
4. ค่ำวัสดุ/เอกสำรในกำรประชุม/ ค่ำป้ำย     
5. สรุปรำยงำนผลกำรด ำเนินงำน     

 รวมทั้งสิ้น     
6.  แผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณ 
      วงเงินงบประมาณที่ด าเนินการ ………………………………………………….…………………….บาท  

แผนการปฏิบัติงาน 
(กิจกรรม) 

แผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณ 
รวม ไตรมาสที่ 

1/2564 
ไตรมาสที่ 
2/2564 

ไตรมาสที่ 
3/2564 

ไตรมาสที่ 
4/2564 

1. ประชุมชี้แจงคณะกรรมกำรกำร
ด ำเนินงำน 

     

2. จัดกำรฝึกอบรมทบทวนวิชำบังคับ
บัญชำลูกเสือในสถำนศึกษำและควำมรู้
ทั่วไป 
-ค่ำตอบแทนคณะวิทยำกร 
-ค่ำวัสดุ/เอกสำรในกำรประชุม/ค่ำป้ำย 

     

3. สรุปรำยงำนผลกำรด ำเนินงำน      

รวม      

7 กลุ่มเป้าหมายผู้ได้รับผลประโยชน์ 
7.1 ผู้บังคับบัญชำลูกเสือโรงเรียนในสังกัด สพม.26 รวมเป็น 70 คน 
7.2 วิทยำกรและบุคลำกรทำงกำรลูกเสือในสังกัด สพม.26 จ ำนวน 30 คน 
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8. ตัวช้ีวัดและเป้าหมาย  
ตัวช้ีวัด เป้าหมาย 

เชิงปริมาณ 
1. ผู้บังคับบัญชำลูกเสือในสังกัด สพม.26 เข้ำร่วมกำรฝึกอบรม                         
2. ผู้บังคับบัญชำลูกเสือในสังกัดได้มีควำมรู้ ควำมเข้ำใจ ในเรื่องของ
จุดหมำย หลักกำร วิธีกำรและกระบวนกำรฝึกอบรมหลักกำร วิธีกำร และ
ทักษะทำงลูกเสือ ในกำรวำงแผนกำรสอนและจัดกิจกรรมทำงกำรลูกเสือใน
สถำนศึกษำได้ถูกต้อง 
เชิงคุณภาพ 
ผู้บังคับบัญชำลูกเสือ สำมำรถบริหำรและด ำเนินงำนในกองลูกเสือของ
ตนเอง สำมำรถวำงแผนก ำหนดวิธีกำรด ำเนินกิจกรรมทำงกำรลูกเสือใน
โรงเรียนได้อย่ำงถูกต้อง ตำม พรบ.ลูกเสือ พ.ศ.2551 

 
 
- ร้อยละ 100 ของโรงเรียน 
ในสังกัด 
 
 
 
 
- ร้อยละ 100 ของโรงเรียน 
ในสังกัด 

 
9. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
 9.1 ผู้ที่ผ่ำนกำรฝึกอบรม มีควำมรู้ ควำมเข้ำใจในบทบำทหน้ำที่ของผู้ก ำกับลูกเสือสำมัญรุ่นใหญ่ ดี
ยิ่งขึ้น สำมำรถพัฒนำกำรจัดกิจกรรมกำรเรียนกำรสอนได้อย่ำงมีคุณภำพ 
 9.2  ผู้ที่ผ่ำนกำรฝึกอบรม สำมำรถน ำควำมรู้ไปพัฒนำตนเองให้มีวุฒิที่สูงขึ้น และไปฝึกอบรมลูกเสือ                   
ในโรงเรียนของตนเองได้อย่ำงมีคุณภำพและประสิทธิภำพยิ่งขึ้น 
 9.3 ผู้ที่ผ่ำนกำรฝึกอบรม ได้แลกเปลี่ยน ควำมรู้ ประสบกำรณ์ ทักษะในกำรฝึกอบรม ซึ่งเป็นกำรพัฒนำ
ศักยภำพผู้บังคับบัญชำลูกเสือ 

************************* 
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โครงการ      เฝ้ำระวัง ป้องกันและแก้ไขปัญหำยำเสพติด ด้วยกระบวนกำรลูกเสือต้ำนภัยยำ
เสพติด ประจ ำปีกำรศึกษำ 2564 

สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติข้อ 1  ด้ำนควำมมั่นคง 
แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ   ประเด็นควำมมั่นคง 
แผนปฏิรูปประเทศข้อ     ด้ำนกำรศึกษำ 
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติข้อ 5 กำรเสริมสร้ำงควำมมั่นคงแห่งชำติเพ่ือกำรพัฒนำ 
           ประเทศสู่ควำมมั่งคั่งและยั่งยืน 
แผนความม่ันคงแห่งชาติ  กำรป้องกันและปรำบปรำมยำเสพติด 
สนองนโยบาย สพฐ. ที่ 1 ด้ำนควำมปลอดภัย 
กลุ่มที่รับผิดชอบ   กลุ่มส่งเสริมกำรจัดกำรศึกษำ 
ผู้รับผิดชอบ             นำงสำวไพลิน  ภูมิวัน  นักวิชำกำรศึกษำช ำนำญกำร 
ระยะเวลาด าเนินการ  มิถุนำยน - กรกฎำคม 2564 
.............................................................................................. .................................................................. 
1.  หลักการและเหตุผล 

 ปัญหำยำเสพติดเป็นปัญหำส ำคัญซึ่งมีผลกระทบและเป็นภัยต่อควำมมั่นคงของประเทศ รัฐบำล 
จึงได้ก ำหนดให้กำรป้องกันและแก้ไขปัญหำยำเสพติดเป็นวำระแห่งชำติ และก ำหนดยุทธศำสตร์พลังแผ่นดิน
เอำชนะยำเสพติดเพ่ือให้ทุกหน่วยงำนที่เกี่ยวข้อง ยึดเป็นหลักในกำรขับเคลื่อนงำนยำเสพติด พร้อมทั้งได้
มอบหมำยให้กระทรวงศึกษำธิกำร เป็นหน่วยงำนหลักรับผิดชอบยุทธศำสตร์ที่ 1 กำรป้องกันกลุ่มผู้มีโอกำส
เข้ำไปเกี่ยวข้องกับยำเสพติด โดยเฉพำะเด็กและเยำวชนตั้งแต่เด็กปฐมวัย เยำวชนทั้งในสถำนศึกษำและนอก
สถำนศึกษำ กำรป้องกันเยำวชนก่อนวัยเสี่ยงไม่ให้เข้ำไปเกี่ยวข้องกับยำเสพติด ส่งเสริมให้สถำนศึกษำ มี
กิจกรรมป้องกันและเฝ้ำระวังยำเสพติดโดยจะให้ควำมส ำคัญในกำรป้องกันยำเสพติดในสถำนศึกษำทุกแห่ง 
ซึ่งปัจจุบันพบว่ำ กลุ่มเด็กและเยำวชน เป็นเป้ำหมำยของขบวนกำรยำเสพติด  เน่ืองจำกเป็นวัยที่เอ้ือต่อกำร 
เข้ำไปเกี่ยวข้องกับยำเสพติด ทั้งปัจจัยจำกตนเองที่เกิดกำรอยำกเรียนรู้ อยำกลอง หรือปัจจัยจำกสิ่งรอบข้ำง 
ที่เกิดกำรกระตุ้นให้ทดลองและผลักดันให้มีควำมกล้ำเสี่ยง กล้ำท ำสิ่งท้ำทำย จนน ำไปสู่ปัญหำยำเสพติด 
และกลำยเป็นปัญหำอำชญำกรรมในอนำคต ดังนั้นจึงจ ำเป็นอย่ำงยิ่งที่จะต้องเรียนรู้วิธีป้องกันยำเสพติดใน
เด็กและเยำวชน เพ่ือจะได้สำมำรถร่วมมือกันปกป้องเด็กและเยำวชน จำกปัญหำยำเสพติดดังกล่ำว เพ่ือให้
กำรขับเคลื่อนกำรด ำเนินกำรป้องกันและแก้ไขปัญหำยำเสพติดบรรลุผลส ำเร็จ กระทรวงศึกษำธิกำร จึง
ก ำหนดนโยบำยในกำรเสริมสร้ำงทักษะกำรด ำรงชีวิตของผู้เรียน โดยมุ่งเน้นให้สถำนศึกษำจัดกิจกรรมที่
ส่งเสริมกำรพัฒนำผู้เรียน มีแนวทำงกิจกรรมที่น ำไปสู่ผลสัมฤทธิ์ท ำให้ผู้เรียนเกิดส ำนึก รู้สึกผิดชอบชั่วดี รัก
ในคุณค่ำของตนเอง มีจิตอำสำ จิตสำธำรณะ มีคุณธรรม จริยธรรมและสร้ำงกระแสนิยมที่เอ้ือต่อกำรป้องกัน
และแก้ไขปัญหำยำเสพติดและปัญหำอำชญำกรรม ในสังคม มีวิถีปฏิบัติอันดีงำมในชีวิตจริงได้ และให้มีส่วน
ร่วมในกิจกรรมอย่ำงจริงจังโดยใช้กระบวนกำรลูกเสือเป็นแนวทำงกำรด ำเนินงำน โดยเน้นกิจกรรมกลุ่ม
สัมพันธ์และให้ควำมรู้เรื่องยำเสพติด กำรสร้ำงอุดมกำรณ์ต้ำนภัยยำเสพติด ทักษะชีวิตเพ่ือกำรป้องกันภัย
จำกยำเสพติด  

ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต 26 จึงได้จัดท ำโครงกำรเฝ้ำระวัง ป้องกันและแก้ไข
ปัญหำยำเสพติด ด้วยกระบวนกำรลูกเสือต้ำนภัยยำเสพติด ประจ ำปีกำรศึกษำ 2564 ขึ้น เพ่ือเป็นแนว
ทำงกำรฝึกอบรมให้กับกลุ่มเป้ำหมำย  โดยเน้นกิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์ ให้ควำมรู้เรื่องยำเสพติด กำรสร้ำง
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อุดมกำรณ์ต้ำนยำเสพติด และสร้ำงเสริมทักษะชีวิตเพ่ือป้องกันปัญหำยำเสพติด  ตำมคุณลักษณะที่พึง
ประสงค ์ 
2. วัตถุประสงค์ 
 1. เพ่ือสร้ำงภูมิคุ้มกันยำเสพติดให้นักเรียนมีควำมรู้ ควำมเข้ำใจ และควำมตระหนักถึงภัย 
อันตรำย และควำมเสี่ยงต่อยำเสพติด 
 2. เพ่ือให้นักเรียนมีทักษะชีวิตของลูกเสือในกำรป้องกันตนเองให้ห่ำงไกลจำกยำเสพติด  
 3. เพ่ือเสริมสร้ำงควำมเข้มแข็งในโรงเรียนและชุมชน  พร้อมทั้งฝึกหัดให้เยำวชนเป็นผู้ประพฤติ
ดี และเป็นพลเมืองดีของชำติบ้ำนเมือง และพัฒนำตนเองให้สำมำรถป้องกันไม่เข้ำไปเกี่ยวข้องกับ  
ยำเสพติด  
3.  เป้าหมาย 
 1. เชิงปริมำณ 
    1.1 โรงเรียนในสังกัดส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต 26  จ ำนวน  35  โรงเรียน   
จัดกิจกรรมกำรด ำเนินงำนโครงกำรลูกเสือต้ำนภัยยำเสพติด              
  1.2 นักเรียน จ ำนวน 280 คน และผู้ก ำกับลูกเสือ จ ำนวน 35 คน 
 2. เชิงคุณภำพ 
  นักเรียนที่ผ่ำนกำรด ำเนินกำรตำมโครงกำร/กิจกรรม มีคุณสมบตัิท่ีพึงประสงค์ในกำรต้ำน                  
ภัยยำเสพติด รู้จักกำรป้องกันตัวเองให้ห่ำงไกลจำกยำเสพติด และสำมำรถอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้อย่ำงมีควำมสุข 
4.  กิจกรรมและการด าเนินการ 
  จัดฝึกอบรมตำมหลักสูตรลูกเสือต้ำนภัยยำเสพติด  ของกระทรวงศึกษำธิกำร  จ ำนวน 3 วัน 2 คืน  
โดยก ำหนดให้โรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัดส่งลูกเสือสำมัญรุ่นใหญ่  เข้ำรับกำรฝึกอบรม   
5.  งบประมาณ  รอแจ้งจัดสรรงบประมำณ จำกส ำนักงำนป้องกันและปรำบปรำมยำเสพติด (ป.ป.ส.) 

   
 

ที ่ รายการ หมวดรายจ่าย 
ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ 

1 
 
2 

 
3 
 
4 
 

 

ค่ำอำหำรเช้ำ/อำหำรกลำงวัน/อำหำรเย็น   
ส ำหรับลูกเสือ ทุกโรงเรียนในสังกัด จ ำนวน 35 โรงเรียน    
ค่ำอำหำรว่ำง/เครื่องดื่ม  ส ำหรับลูกเสือ ทุกโรงเรียน 
จ ำนวน 35 โรงเรียน   
ค่ำอำหำรเช้ำ/อำหำรกลำงวัน/อำหำรเย็น  ส ำหรับ 
ครูผู้ควบคุมนักเรียน และคณะกรรมกำรด ำเนินงำน 
ค่ำอำหำรว่ำง/เครื่องดื่ม ส ำหรับครูผู้ควบคุมนักเรียน 
และคณะกรรมกำรด ำเนินงำนจัดกำรฝึกอบรม  
 

 
 
 
 
 

 - 
 

  - 
 

       - 
 
       - 
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ต่อ 

                                                         
 6.  แผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณ 
 วงเงินงบประมำณท่ีด ำเนินกำร  รอจัดสรรจำก ป.ป.ส. 
7.  กลุ่มเป้าหมายผู้ได้รับผลประโยชน์ 
 สถำนศึกษำ และนักเรียนในสังกัดทุกโรงเรียน 
8. การประเมินผล  

ตัวบ่งชี้สภำพควำมส ำเร็จ วิธีวัดและประเมินผล เครื่องมือที่ใช้วัดและ
ประเมินผล 

-ผู้เข้ำร่วมกิจกรรมค่ำย  
สำมำรถเป็นแกนน ำและขยำย
ผลได้ 

-ทบทวนกิจกรรมค่ำย  ประมวล 
ประสบกำรณ์ สรุปควำมรู้ ควำมเข้ำใจ 
ทักษะต่ำงๆ กำรค้นพบควำมสำมำรถ 
ควำมถนัด สิ่งที่ต้องพัฒนำเพ่ิมเติมของ
ตนเอง  

1. แบบสอบถำม 
2. กำรสังเกต 

 
9.  ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ 
  1. นักเรียนมีควำมรู้ ควำมเข้ำใจ และควำมตระหนักถึงภัยอันตรำย และควำมเสี่ยงต่อยำเสพติด 
และเสริมสร้ำงควำมเข้มแข็งให้กับโรงเรียนและชุมชน และกำรสร้ำงภูมิคุ้มกันเรื่องยำเสพติดให้นักเรียน 
ทั้งด้ำนร่ำงกำย จิตใจ ไม่ให้ตกเป็นทำสของยำเสพติด และสำมำรถปฏิบัติตนเป็นพลเมืองดีของชำติ
บ้ำนเมือง และเป็นแบบอย่ำงที่ดีแก่ชุมชนและสังคมได้ 
  2. นักเรียนมีทักษะชีวิตของลูกเสือในกำรป้องกันตนเองให้ห่ำงไกลจำกยำเสพติดด้วย 
กำรฝึกปฏิบัติในกำรด ำเนินกิจกรรม 

************************** 
 
 
 
 
 
 
 

ที ่ รายการ หมวดรายจ่าย 
ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ 

5 
6 
7 

ค่ำป้ำย 
ค่ำวัสดุ/ค่ำเกียรติบัตร 
ค่ำสถำนที่ 

   

 รวมทั้งสิ้น    
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โครงการ  ค่ำยทักษะชีวิต “เยำวชนรุ่นใหม่ ร่วมใจต้ำนภัยยำเสพติด” 
สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติข้อ 3  ด้ำนกำรพัฒนำและสร้ำงเสริมศักยภำพทรัพยำกรมนุษย์ 
แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ   ประเด็นควำมมั่นคง 
แผนปฏิรูปประเทศข้อ ด้ำนกำรศึกษำ 
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติข้อ 5 กำรเสริมสร้ำงควำมมั่นคงแห่งชำติเพ่ือกำรพัฒนำ 
            ประเทศสู่ควำมมั่งคั่งและยั่งยืน 
แผนความม่ันคงแห่งชาติ    กำรป้องกันและปรำบปรำมยำเสพติด 
สนองนโยบาย สพฐ. ที่ 1   ด้ำนควำมปลอดภัย 
กลุ่มที่รับผิดชอบ    กลุ่มส่งเสริมกำรจัดกำรศึกษำ 
ผู้รับผิดชอบ      นำงสำวไพลิน  ภูมิวัน   นักวิชำกำรศึกษำช ำนำญกำร 
ระยะเวลาด าเนินการ   พฤษภำคม – มิถุนำยน  2564 
............................................................................................................................. ................................... 
1. หลักการและเหตุผล 
  เยำวชน คืออนำคตของชำติ  ปัจจุบันสังคมไทยก ำลังประสบปัญหำวิกฤต จำกสถำนกำรณ์ปัญหำ
ยำเสพติดที่ได้เริ่มแพร่ระบำดและก ำลังทวีควำมรุนแรงมำกขึ้นอย่ำงน่ำวิตก กำรหวนกลับมำระบำด
อย่ำงหนักของยำเสพติดในปัจจุบัน เป็นผลให้เยำวชน หลงผิดเข้ำสู่วงจรของกำรซื้อขำยและเสพยำเสพ
ติดเพ่ิมมำกข้ึน  ซึ่งเป็นอุปสรรคส ำคัญในกำรพัฒนำประเทศ และเป็นกำรท ำลำยทรัพยำกรบุคคลซึ่งเป็น
อนำคตและเป็นพลังในกำรพัฒนำประเทศให้ด้อยคุณภำพ อันจะส่งผลกระทบต่อควำมม่ันคงของชำติ 
และเป็นภำระงบประมำณของประเทศในกำรบ ำบัดรักษำผู้ป่วยที่เกิดจำกกำรเสพยำเสพติด อีกทั้งยัง
เป็นปัญหำที่สร้ำงควำมรู้สึกสะเทือนใจและเจ็บปวดให้กับพ่อแม่ผู้ปกครอง และปัญหำยำเสพติดได้น ำมำ
ซึ่งควำมรุนแรงในครอบครัวและอำชญำกรรมต่ำงๆในสังคม  เช่น กำรลักขโมย ฉกชิงวิ่งรำวและกำรก่อ
ปัญหำอำชญำกรรมอ่ืนๆตำมมำอีกมำกมำย ซึ่งท ำให้มีผลกระทบต่อสังคมโดยรวม     
  ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต 26 ได้ตระหนักถึงปัญหำดังกล่ำว และเห็นว่ำ  ทุก
ภำคส่วนของสังคมควรมีบทบำทในกำรแก้ปัญหำร่วมกัน กำรปล่อยให้เป็นหน้ำที่ของเจ้ำหน้ำที่ต ำรวจ
หรือหน่วยงำนภำครัฐรับผิดชอบเพียงฝ่ำยเดียวไม่เพียงพอ และจะท ำให้ปัญหำกำรแพร่ระบำดของยำ
เสพติดรุนแรงขึ้นเรื่อยๆ จึงได้จัดท ำโครงกำรค่ำยทักษะชีวิต “เยำวชนรุ่นใหม่ ร่วมใจต้ำนภัยยำเสพติด”
เพ่ือป้องกันปัญหำยำเสพติด เพ่ือส่งเสริมและพัฒนำทักษะชีวิตของผู้เรียนให้สูงขึ้น มีควำมสำมำรถ
เพียงพอในกำรมีชีวิตอยู่ในสังคมที่ผันผวนสำมำรถเตรียมพร้อมส ำหรับกำรปรับตัว ปรับจิตใจในอนำคต
ได้อย่ำงถูกต้องเหมำะสมและสำมำรถเผชิญกับสิ่งต่ำง ๆ ที่เกิดข้ึนในชีวิตได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ 

2. วัตถุประสงค์ 
  1. เพ่ือพัฒนำคุณภำพเด็กและเยำวชนให้มีทักษะชีวิตในกำรป้องกันตนเองจำกยำเสพติด   
ด้วยกิจกรรมค่ำยทักษะชีวิตฯ  
  2. เพ่ือพัฒนำคุณภำพเด็กและเยำวชนให้มีทักษะชีวิต มีควำมสำมำรถเพียงพอในกำรมีชีวิต  
อยู ่ในสังคม สำมำรถเตรียมพร้อมส ำหรับกำรปรับตัว ปรับจิตใจได้อย่ำงถูกต้องเหมำะสมและ
สำมำรถเผชิญกับสิ่งต่ำง ๆ ที่เกิดขึ้นในชีวิตได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ  
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  3. นักเรียนที่เข้ำร่วมโครงกำรฯ สำมำรถเป็นแกนน ำในกำรขับเคลื่อนกำรป้องกันและแก้ไข
ปัญหำยำเสพติดในสถำนศึกษำและชุมชนได้                                          
  4. เพ่ือให้มีกำรติดตำมดูแลช่วยเหลือเด็กและเยำวชนกลุ่มเสี่ยง ที่ชัดเจนเป็นรูปธรรมและ  
มีคุณภำพ 

3. เป้าหมาย 
 3.1 เชิงปริมำณ 
  นักเรียนโรงเรียนในสังกัดส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ  เขต  26  จ ำนวน 100 คน 35 
โรงเรียน ได้เข้ำร่วมกิจกรรมค่ำยทักษะชีวิต เพ่ือป้องกันปัญหำยำเสพติด  
 3.2 เชิงคุณภำพ 
  นักเรียนโรงเรียนในสังกัดได้รับกำรพัฒนำคุณภำพให้มีทักษะชีวิตในกำรป้องกันตนเองจำก  
ยำเสพติด  ด้วยกิจกรรมค่ำยทักษะชีวิต ฯ มีควำมสำมำรถเพียงพอในกำรมีชีว ิตอยู ่ในสังคม 
สำมำรถเตรียม พร้อมส ำหรับกำรปรับตัว  ปรับจิตใจในอนำคต  ได้อย่ำงถูกต้องเหมำะสมและ
สำมำรถเผชิญกับสิ่งต่ำง ๆ ที่เกิดขึ้นในชีวิตได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ     

4. กิจกรรม และการด าเนินงาน 
  4.1 กำรจัดค่ำยทักษะชีวิต จ ำนวน 3 วัน 2 คืน ระหว่ำงเดือนพฤษภำคม - มิถุนำยน  2564  ณ  
ค่ำยทักษะชีวิตชั่วครำว  จังหวัดมหำสำรคำม 
  4.2 กำรติดตำมผู้ผ่ำนกำรอบรมค่ำยทักษะชีวิตของโรงเรียนในสังกัดทุกโรงเรียน ระหว่ำงเดือน 
กรกฎำคม 2564  

ที ่
 

กิจกรรม/การด าเนินงาน ระยะเวลา
ด าเนินการ 

ผู้รับผิดชอบ 

1. 
 

2. 
3. 
 
 
 
 
 
 

 
4. 
5. 

ขออนุมัติโครงกำรประชำสัมพันธ์โครงกำร ประชุม/ 
ประสำนสถำนศึกษำในสังกัด 
แต่งตั้งและประชุมคณะท ำงำน 
ก ำหนดจัดกิจกรรม ได้แก่ 
-กำรเปิดค่ำย 
-กิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์ เพื่อละลำย พฤติกรรม  
-กิจกรรมที่น ำเสนอกระบวนกำรเรียนรู้ 
 ในประเด็นหรือเนื้อหำหลักของค่ำย 
-กิจกรรมที่สำมำรถก่อให้เกิดกำร 
 ประยุกต์กระบวนกำรเรียนรู้มำปรับใช้ ในระหวำ่ง
ค่ำย 
ด ำเนินกำรตำมกิจกรรม 
สรุป ประเมินผลและรำยงำน 

 
พฤษภำคม  2564 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

พ.ค. – มิ.ย. 64 

 
นำงสำวไพลนิ  
ภูมิวัน 
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5. งบประมาณ   รอจัดสรรงบประมำณจำกส ำนักงำนป้องกันและปรำบปรำมยำเสพติด (ป.ป.ส.) 

ที ่ รำยกำร งบประมำณ จ ำแนกตำมรำยจ่ำย 
ค่ำตอบแทน ค่ำใช้สอย ค่ำวัสดุ 

  1. 
 

  2. 
 
  3. 
 
  4. 
   
   
  5. 
  6. 
  7. 
  8. 

ค่ำอำหำร ส ำหรับนักเรียนเข้ำร่วม
กิจกรรมคำ่ยทักษะชีวิต (100x80x4) 
ค่ำอำหำรว่ำง/เครื่องดื่ม  
(100x30x4) 
ค่ำอำหำร ส ำหรับครู และ
คณะกรรมกำร 
ด ำเนินงำน (50x100x4) 
ค่ำอำหำรว่ำง/เครื่องดื่ม  ส ำหรับครู
และคณะกรรมกำรด ำเนินงำน  
(50x30x4) 
ค่ำตอบแทนวิทยำกร 
ค่ำป้ำย 
ค่ำวัสด/ุเอกสำรฯ 
ค่ำบ ำรุงสถำนที่ (ค่ำน้ ำ/ค่ำไฟ) 

  
 
 
 
 
 
 
 
 

- 

- 
 
- 
 
- 
 
 - 
 
 
 
 
 
- 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- 
- 

 
รวมงบประมำณทั้งสิ้น - 

หมายเหตุ  ถัวจ่ายทุกรายการ 
 
6.  แผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณ 
 วงเงินงบประมำณท่ีด ำเนินกำร  รอจัดสรรจำก ป.ป.ส. 
7.  กลุ่มเป้าหมายผู้ได้รับผลประโยชน์ 
 สถำนศึกษำ และนักเรียนในสังกัดทุกโรงเรียน 
8. การประเมินผล  

ตัวบ่งชี้สภำพควำมส ำเร็จ วิธีวัดและประเมินผล เครื่องมือที่ใช้วัดและ
ประเมินผล 

       -ผู้เข้ำร่วมกิจกรรมค่ำย  
มีทักษะชีวิตฯ ภูมิคุ้มกัน 
ปลอดภัยจำกยำเสพติดทุกคน 

-ทบทวนกิจกรรมค่ำย  ประมวล 
ประสบกำรณ์ สรุปควำมรู้ ควำมเข้ำใจ 
ทักษะต่ำงๆ กำรค้นพบควำมสำมำรถ 
ควำมถนัด สิ่งที่ต้องพัฒนำเพ่ิมเติมของ
ตนเอง  

1. แบบสอบถำม 
2. กำรสังเกต 

9. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
 1. เด็กและเยำวชนที่ผ่ำนกำรอบรมด้วยกิจกรรมค่ำยทักษะชีวิตฯมีภูมิคุ้มกัน ปลอดภัยจำก  
ยำเสพติดทุกคน 
 2. เด็กและเยำวชนได้รับกำรพัฒนำให้มีทักษะชีวิต  มีควำมสำมำรถเพียงพอในกำรมีชีวิต อยู่ใน
สังคม สำมำรถเตรียมพร้อมส ำหรับกำรปรับตัว ปรับจิตใจในอนำคต ได้อย่ำงถูกต้องเหมำะสม  
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    3. เด็กและเยำวชนกลุ ่มเสี ่ยง ได้รับกำรติดตำมดูแลช่วยเหลือที ่ชัดเจนเป็นรูปธรรมและมี
คุณภำพ  
 4. นักเรียนที่เข้ำร่วมโครงกำรฯ สำมำรถเป็นแกนน ำในกำรขับเคลื่อนกำรป้องกันและแก้ไข
ปัญหำยำเสพติดในสถำนศึกษำและชุมชนได้  

********************** 
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โครงการ โครงกำรสถำนศึกษำสีขำว ปลอดยำเสพติดและอบำยมุข ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.2564 
สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติข้อ 1  ด้ำนควำมมั่นคง 
แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ   ประเด็นควำมมั่นคง 
แผนปฏิรูปประเทศข้อ     ด้ำนกำรศึกษำ 
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติข้อ 5 กำรเสริมสร้ำงควำมม่ันคงแห่งชำติเพ่ือกำรพัฒนำ 
           ประเทศสู่ควำมมั่งคั่งและยั่งยืน 
แผนความม่ันคงแห่งชาติ      กำรป้องกันและปรำบปรำมยำเสพติด  
สนองนโยบาย สพฐ.       ด้ำนควำมปลอดภัย  
กลุ่มที่รับผิดชอบ      กลุ่มส่งเสริมกำรจัดกำรศึกษำ 
ผู้รับผิดชอบ        นำงสำวไพลิน  ภูมิวัน   นักวิชำกำรศึกษำช ำนำญกำร 
ระยะเวลาด าเนินการ     สิงหำคม  –  กันยำยน  2564 
............................................................................................................................. ................................... 
1.  หลักการและเหตุผล 
  ด้วย กระแสโลกำภิวัฒน์และกำรด ำรงอยู่ในสังคมยุคข้อมูลข่ำวสำร ตลอดจนควำมเจริญก้ำวหน้ำ
ทำงเทคโนโลยีที่แทรกซึมสู่วิถีชีวิตของผู้คนในสังคมทุกรูปแบบ ท ำให้คนไทยโดยเฉพำะเด็กและเยำวชน
ต้องเผชิญกับควำมเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นอย่ำงรวดเร็ว รุนแรง และเต็มไปด้วยสถำนกำรณ์ปัญหำที่มี
ควำมสลับซับช้อน นอกจำกนี้กำรไหลบ่ำของวัฒนธรรมต่ำงชำติที่มุ่งเข้ำสู่สังคมไทย ด้วยกระบวนกำร
ทำงทุนนิยมและบริโภคนิยม ในขณะที่วัฒนธรรมดั้งเดิมนับวันแต่จะอ่อนแอลง ท ำให้เด็กและเยำวชนตก
เป็นเหยื่อของสถำนกำรณ์ควำมเปลี่ยนแปลงทำงสังคมและวัฒนธรรมดังกล่ำว จนน ำไปสู่กำรมี
พฤติกรรมที่ไม่พึงประสงค์ และควำมล้มเหลวทั้งทำงด้ำนกำรเรียน ควำมไม่ม่ันคงในอนำคต 
  ปัญหำดังกล่ำวจึงจ ำเป็นได้รับกำรดูแล ป้องกัน และแก้ไขอย่ำงเร่งด่วน ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่
กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต 26 จึงได้จัดท ำโครงกำรสถำนศึกษำสีขำว ปลอดยำเสพติดและอบำยมุข 
ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.2564 ขึ้น เพ่ือเป็นแนวทำงด ำเนินกำรรณรงค์ป้องกันแก้ไขปัญหำสิ่งเสพติด 
กำรพนัน สิ่งไม่เหมำะสมและกำรทะเลำะวิวำทที่จะเกิดขึ้นกับนักเรียน  ตลอดจนวำงแนวปฏิบัติในกำร
ให้ควำมช่วยเหลือโดยระดมควำมร่วมมือจำกบ้ำน และชุมชนในกำรสร้ำงภูมิคุ้มกันให้กับนักเรียนควบคู่
ด้วยคุณธรรม ไม่ฝักใฝ่อบำยมุข และสร้ำงปัญหำให้กับสังคม สำมำรถด ำรงตนอยู่ในสังคมได้อย่ำงมี
ควำมสุขเป็นพลเมืองที่มีคุณภำพพัฒนำประเทศไทยให้เจริญรุ่งเรืองต่อไป  

2.  วัตถุประสงค์ 
  1. เพ่ือเสริมสร้ำงควำมรู้ควำมเข้ำใจในโทษและภัยของยำเสพติด สำมำรถป้องกันตนเองไม่เข้ำไป
ยุ่งเกี่ยวกับยำเสพติดและอบำยมุข โดยเน้นกิจกรรมสถำนศึกษำสีขำว ปลอดยำเสพติดและอบำยมุข 
  2. เพ่ือขับเคลื่อนสถำนศึกษำในสังกัดในกำรด ำเนินงำนสถำนศึกษำสีขำวปลอดยำเสพติดและ
อบำยมุข ให้เป็นไปอย่ำงต่อเนื่องและยั่งยืน 
  3. เพ่ือให้ผู้บริหำรสถำนศึกษำและบุคลำกรที่เกี่ยวข้องมีควำมรู้ ควำมเข้ำใจ ตระหนักถึงพิษภัยยำเสพ
ติด ปัญหำโรคเอดส์ มีนโยบำยไปสู่กำรปฏิบัติที่เป็นรูปธรรม 
	 3.	เพื่อให้ผู้บริหารสถานศึกษาและบุคลากรที่เกี่ยวข้องมีความรู้		ความเข้าใจ		ตระหนักถึงพิษภัย											

ยาเสพติด	ปัญหาโรคเอดส์	มีนโยบายไปสู่การปฏิบัติที่เป็นรูปธรรม
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  4. เพ่ือคัดเลือกสถำนศึกษำในสังกัดที่ด ำเนินงำนสถำนศึกษำสีขำวปลอดยำเสพติดและอบำยมุข 
ดี เด่น   เป็นตั วแทนส ำนักงำนเขต พ้ืนที่ กำรศึกษำ ไปแข่ งขัน ในระดับจั งหวัด และระดับ
กระทรวงศึกษำธิกำร 
3.  เป้าหมาย 
 3.1 เชิงปริมำณ 
  3.1.1 สถำนศึกษำในสังกัดส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต 26 จ ำนวน  35  แห่ง           
จัดกิจกรรมกำรด ำเนินงำนโครงกำรสถำนศึกษำสีขำว ปลอดยำเสพติดและอบำยมุขในรูปแบบเครือข่ำย
และวิธีกำรต่ำง ๆ 
  3.1.2 นักเรียนทุกคนในสังกัดส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต 26 ได้รับกำร
เสริมสร้ำงศักยภำพ  ทักษะชีวิตและควำมเข้มแข็งในกำรด ำเนินกิจกรรมในสถำนศึกษำกับเพ่ือนนักเรียน 
และชุมชน โดยเน้นกิจกรรมสถำนศึกษำสีขำว ปลอดยำเสพติดและอบำยมุข 
  3.1.3 บุคลำกรในหน่วยงำนปลอดยำเสพติดทุกคน 
 3.2 เชิงคุณภำพ 
  3.2.1 สถำนศึกษำในสังกัดมีกำรด ำเนินงำนสถำนศึกษำสีขำว ปลอดยำเสพติดและอบำยมุขอย่ำง
เป็นรูปธรรม และสำมำรถพัฒนำต่อยอดไปยังบ้ำน วัด ชุมชนในกำรด ำเนินงำนร่วมกันป้องกันพฤติกรรม
เบี่ยงเบนของนักเรียน 
  3.2.2 สถำนศึกษำได้รับกำรยกย่องให้เป็นสถำนศึกษำสีขำวอย่ำงยั่งยืน 100 %   
  3.2.3 นักเรียนในสังกัดได้รับกำรพัฒนำเสริมสร้ำงควำมรู้ควำมเข้ำใจในโทษและภัยของยำเสพติด 
สำมำรถป้องกันตนเองไม่เข้ำไปยุ่งเกี่ยวกับยำเสพติด 

4.  กิจกรรมและการด าเนินงาน  
  1. ขับเคลื่อน“หน่วยงำนปลอดยำเสพติด”โดยกำรตรวจหำสำรเสพติดบุคลำกรภำยในหน่วยงำน 
  2. จัดกิจกรรมประกวดสถำนศึกษำสีขำว ปลอดยำเสพติดและอบำยมุข  ดีเด่น ประจ ำปี
กำรศึกษำ 2564  เพ่ือคัดเลือกเป็นตัวแทนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำไปแข่งขันในระดับจังหวัด และระดับ
กระทรวงศึกษำธิกำรต่อไป 

5.  งบประมาณ 
 งบประมำณ ได้รับจัดสรรจำกส ำนักงำนคณะกรรมกำรป้องกันและปรำบปรำมยำเสพติด (ป.ป.ส.)   
จ ำนวน  15,000  บำท   รำยละเอียดประกอบกำรใช้จ่ำย ดังนี้  

ที ่ รำยกำร งบประมำณ จ าแนกตามรายจ่าย 
ค่ำตอบแทน ค่ำใช้สอย ค่ำวัสดุ 

 กิจกรรมที่ 1 
ขับเคลื่อน“หน่วยงำนปลอดยำเสพ
ติด”ค่ำอำหำรว่ำงและเครื่องดื่ม 
(จ ำนวน 80 คนๆละ 30 บำท) 
 

 1,000 2,400  
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ต่อ 

ที ่ รำยกำร งบประมำณ จ าแนกตามรายจ่าย 
ค่ำตอบแทน ค่ำใช้สอย ค่ำวัสดุ 

2. 
 
 

 

กิจกรรมที่ 2 
กำรประกวดสถำนศึกษำสีขำว 
ปลอดยำเสพติดและอบำยมุข   
ค่ำอำหำร,อำหำรว่ำงและเครื่องดื่ม
ประชุมคณะท ำงำน เพื่อเตรียม
ควำมพร้อมกำรประกวด
สถำนศึกษำสีขำวฯ  
ค่ำตอบแทนคณะกรรมกำรตัดสิน 
กำรประกวดสถำนศึกษำสีขำวฯ 

  
7,000 

 
4,600 

 
 
- 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

รวมทั้งสิ้น 15,000 8,000 7,000 - 
หมายเหตุ  ถัวจ่ำยทุกรำยกำร 
  
6.  แผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณ วงเงินงบประมำณท่ีด ำเนินกำร  15,000 
บำท รอจัดสรรจำก ป.ป.ส. 

แผนกำรปฏิบัติงำน  
(กิจกรรม) 

แผนกำรใช้จ่ำยเงินงบประมำณ  
รวม ไตรมำสที่ 

1/2564 
ไตรมำสที่ 
2/2564 

ไตรมำสที่ 
3/2564 

ไตรมำสที่ 
4/2564 

1. กำรตรวจหำสำรเสพติดฯ - - 3,400 -    3,400 
2. กำรประกวดสถำนศึกษำสี
ขำว ปลอดยำเสพติดและ
อบำยมุข   
 

- - - 11,600   11,600 

รวม - - 3,400 11,600 15,000 
7.  กลุ่มเป้าหมายผู้ได้รับผลประโยชน์ 
 สถำนศึกษำ และนักเรียนในสังกัดทุกโรงเรียน 
  
8. การประเมินผล  

ตัวบ่งชี้สภำพควำมส ำเร็จ วิธีวัดและประเมินผล เครื่องมือที่ใช้วัดและ
ประเมินผล 

 - ผลกำรตรวจหำสำรเสพติดใน
ปัสสำวะ 
- ผลกำรประกวดสถำนศึกษำสี
ขำวฯ 

-แต่งตั้งคณะกรรมกำรประเมินฯ เชิง
ประจักษ์ และจำกเอกสำรกำรรำยงำน
ผล 

1. ชุดตรวจปัสสำวะหำ
สำรเสพติด 
2. รำงวัล 
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9.  ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
 1. ปัญหำเด็กมีพฤติกรรมเบี่ยงเบนลดลง อันเป็นผลจำกกำรละเลิกอบำยมุขของบุคลำกรเป้ำหมำย 
 2. นักเรียน มีควำมรู้ควำมเข้ำใจเกี่ยวกับภัยยำเสพติด สำมำรถป้องกันตนเองไม่เข้ำไปยุ่งกับยำเสพติด
 3. นักเรียนได้รับกำรเสริมสร้ำงศักยภำพ ทักษะชีวิตในกำรด ำเนินกิจกรรมในสถำนศึกษำ กับเพ่ือน
นักเรียน และชุมชน โดยเน้นกิจกรรมสถำนศึกษำสีขำว  ปลอดยำเสพติดและอบำยมุข 
 4. สถำนศึกษำในสังกัดผ่ำนเกณฑ์กำรประเมินสถำนศึกษำสีขำว ปลอดยำเสพติดและอบำยมุขครบ 
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 
ระยะเวลาที่ด าเนินการ     1 ตุลำคม 2563 - กันยำยน 2564 
................................................................................................................................................................  
1. หลักการและเหตุผล 
  กำรออกก ำลังกำยและกำรเล่นกีฬำ เป็นกิจกรรมส่วนหนึ่งของชีวิตประจ ำวันของทุกคน เพรำะท ำ
ให้เกิดควำมแข็งแรง สมบูรณ์ทำงด้ำนร่ำงกำย จิตใจ อำรมณ์ สังคม และสติปัญญำ ตลอดจนท ำให้
เยำวชน มีควำมสำมัคคี มีน้ ำใจเป็นนักกีฬำ รู้แพ้ รู้ชนะ รู้อภัย ใช้เวลำว่ำงให้เกิดประโยชน์  ช่วยลด และ
ขจัดปัญหำ ยำเสพติด  มีคุณธรรม มีระเบียบวินัย สำมำรถพัฒนำคุณภำพชีวิตทรัพยำกรบุคคลของชำติ  
ส่งเสริมกำรเล่นกีฬำเพ่ือกำรออกก ำลังกำยสุขภำพดีถ้วนหน้ำ จะส่งผลให้เด็กและเยำวชนในสถำนศึกษำ
ได้รับกำรพัฒนำกำรด้ำนร่ำงกำย จิตใจ สติปัญญำ อำรมณ์ และสังคม  เป็นเยำวชนท่ีมีคุณภำพ มี
คุณธรรมซึ่งสอดคล้องกับค่ำนิยมไทย 12 ประกำรคือ มีควำมแข็งแรงทั้งร่ำงกำย และจิตใจ ไม่ยอมแพ้
ต่ออ ำนำจฝ่ำยต่ ำ   
  ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต 26จึงได้จัดโครงกำรแข่งขันกีฬำนักเรียนต้ำน 
ยำเสพติดปีกำรศึกษำ 2562 ขึ้นเพ่ือให้เยำวชน มีส่วนร่วมในกำรเล่นกีฬำ  เพ่ือนันทนำกำรและห่ำงไกล
ยำเสพติด 
2. วัตถุประสงค์   
 2.1 เพ่ือส่งเสริมให้เด็กและเยำวชนในโรงเรียนได้ออกก ำลังกำย เล่นกีฬำ เพื่อพัฒนำคุณธรรม   
ควำมมรีะเบียบวินัย และมีน้ ำใจนักกีฬำ 
 2.2  เพ่ือส่งเสริมพัฒนำคุณภำพชีวิตเด็กและเยำวชน  ให้มีเจตคติที่ดีต่อกำรออกก ำลังกำย               
และใช้เวลำว่ำงให้เป็นประโยชน์ เพ่ือหลีกเลี่ยงห่ำงไกลยำเสพติด และอบำยมุขทุกชนิด  
 2.3  เพื่อให้เด็กและเยำวชนได้พัฒนำทักษะกีฬำ  และมีมำตรฐำนกำรแข่งกีฬำให้สูงขึ้น 
 2.4 เพ่ือเป็นกำรเตรียมนักเรียนเป็นตัวแทนไปเข้ำร่วมแข่งขันในระดับสูงขึ้น 
3. เป้าหมาย 
 3.1  เป้ำหมำยเชิงปริมำณ 
  เด็กและเยำวชนโรงเรียนในสังกัดส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ  เขต 26  จ ำนวน 35  
โรงเรียน ได้เข้ำร่วมกิจกรรมกำรแข่งขันกีฬำมัธยมศึกษำต้ำนยำเสพติด 
 3.2 เป้ำหมำยเชิงคุณภำพ 
       เด็กและเยำวชนมีสุขภำพ พลำนำมัยแข็งแรงสมบูรณ์ มีพัฒนำกำรด้ำนร่ำงกำย อำรมณ์ จิตใจ   
มีน้ ำใจและใช้ชีวิตในสังคมอย่ำงสันติสุข 
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4. กิจกรรมและการด าเนินงาน 
 

ที ่ กิจกรรม ระยะเวลา
ด าเนินการ 

ผู้รับผิดชอบ 

1. ประชุมคณะกรรมกำรเพ่ือเตรียมกำรจัดกำรแข่งขันกีฬำ
ต้ำนยำเสพติด 

ส.ค.-ก.ย. 2564 สพม.26 

2. ก ำหนดจัดกิจกรรมกำรแข่งขัน ชนิดกีฬำและประเภท    
กำรแข่งขัน ได้แก่ ฟุตบอล  ฟุตซอล เซปัคตะกร้อ        
(ทีมเดี่ยว) วอลเลย์บอล บำสเกตบอล เปตอง และกรีฑำ  

ก.ย. 2564 สพม.26/โรงเรียน 

3. ขออนุมัติโครงกำร ก.ย. 2564 สพม.26 
4. แต่งตั้งคณะกรรมกำรจัดกำรแข่งขันกีฬำต้ำนยำเสพติด ก.ย.-ต.ค. 2564 สพม.26 
4. ประชำสัมพันธ์โครงกำร ประชุม/ประสำนงำน

หน่วยงำน/รับสมัครชนิดกีฬำและประเภทกีฬำจำก
สถำนศึกษำในสังกัด 

ก.ย.-ต.ค. 2564 สพม.26/โรงเรียน 

5. แต่งตั้งคณะท ำงำน/คณะกรรมกำรที่เกี่ยวข้อง  ก.ย.-ต.ค. 2564 สพม.26/โรงเรียน 
6. ประชุมคณะท ำงำน/คณะกรรมกำรที่เกี่ยวข้อง                   

ในกำรด ำเนินงำน 
ก.ย.-ต.ค. 2564 สพม.26 

7. จัดกำรแข่งขันกีฬำระดับสหวิทยำเขต                                
และระดับเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ 

ก.ย.- ต.ค. 
2564 

สพม.26/โรงเรียน 

8. สรุปและประเมินผล ต.ค. 2564 สพม.26  
 
5. งบประมาณ 
 งบประมำณท่ีได้รับจัดสรรจำก..............................................จ ำนวน......................................บำท  
รำยละเอียดประกอบกำรใช้จ่ำย ดังนี้ 
 
 

ที ่ รำยกำร งบประมำณ จ ำแนกตำมรำยจ่ำย 
ค่ำตอบแทน ค่ำใช้สอย ค่ำวัสดุ 

 กิจกรรมที่ 1 ประชุมคณะกรรมกำรที่
เกี่ยวข้องในกำรด ำเนินงำน 

    

 1.1 ค่ำอำหำรว่ำงและเครื่องดื่ม      
 1.2 ค่ำอำหำรกลำงวัน………     
 กิจกรรมที่ 2  ค่ำใช้จ่ำยในกำรจัดกำร

แข่งขันกีฬำ นักเรียนมัธยมศึกษำต้ำนยำเสพ
ติด  ปี 2562  

    

  2.1 ค่ำตอบแทนคณะกรรมกำรตัดสิน…     

5.

6.
7.

8.

9.
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ต่อ 
ที ่ รำยกำร งบประมำณ จ ำแนกตำมรำยจ่ำย 

ค่ำตอบแทน ค่ำใช้สอย ค่ำวัสดุ 
 กิจกรรมที่ 3 ค่ำใช้จ่ำยในพิธีเปิด-ปิด      
 3.1 ค่ำอำหำรกลำงวัน     
 3.2 ค่ำอำหำรว่ำงและเครื่องดื่ม      
 3.3 ค่ำท ำกำรนอกเวลำรำชกำร      
  3.4 ค่ำจัดท ำเอกสำร เกียรติบัตร สูจิบัตร 

และจัดหำวัสดุ อุปกรณ์ในกำร
ด ำเนินงำน…… 

    

 รวมทั้งสิ้น     
หมายเหตุ    ขอถัวจ่ายทุกรายการ     
6.  แผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณ 
      วงเงินงบประมาณที่ด าเนินการ ………………………………………………….…………………….บาท  

แผนการปฏิบัติงาน 
(กิจกรรม) 

แผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณ 
รวม ไตรมาสที่ 

1/2564 
ไตรมาสที่ 
2/2564 

ไตรมาสที่ 
3/2564 

ไตรมาสที่ 
4/2564 

1. ประชุ มคณะกรรมกำรที่
เกี่ยวข้องในกำรด ำเนินงำน 

     

2. ค่ำใช้จ่ำยในกำรจัดกำร
แข่งขันกีฬำนักเรียนมัธยมศึกษำ
ต้ำนยำเสพติด ปี 2562 

     

3 ค่ำใช้จ่ำยในพิธีเปิด-ปิด      
รวมทั้งหมด      

 
7. กลุ่มเป้าหมายผู้ได้รับผลประโยชน์ 

7.1 เด็กนักเรียน และเยำวชนในโรงเรียนได้ออกก ำลังกำย เล่นกีฬำ เพื่อพัฒนำคุณธรรม   
ควำมมีระเบียบวินัย และมีน้ ำใจนักกีฬำ 

7.2 เด็กและเยำวชนในโรงเรียนได้ออกก ำลังกำย เล่นกีฬำ เพ่ือพัฒนำคุณธรรม   
ควำมมีระเบียบวินัย และมีน้ ำใจนักกีฬำ 
      7.3 เด็กและเยำวชนได้พัฒนำทักษะกีฬำ  และมีมำตรฐำนกำรแข่งกีฬำให้สูงขึ้น 
      7.4 นักเรียนได้เป็นตัวแทนไปเข้ำร่วมแข่งขันในระดับสูงขึ้น 
 



แผนปฏิบัติการ ประจำาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564       333

333 

8. การประเมินผล 
 

ตัวบ่งชี้สภาพความส าเร็จ วิธีวัดและประเมินผล เครื่องมือที่ใช้วัด     
และประเมินผล 

1. กำรด ำเนินกำรจัดกำรแข่งขัน 
2.  กำรเข้ำร่วมกิจกรรมกำรแข่งขัน          
3.  จ ำนวนทีมและนักกีฬำที่เข้ำร่วมแข่งขัน  

1. แบบสอบถำม  
2. พฤติกรรมในกำรแข่งขันและ
พัฒนำกำรด้ำนต่ำง ๆ ของนักกีฬำ   

1. แบบสอบถำม 
2. กำรสังเกต 
 

 
9. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
   9.1  เด็กและเยำวชนในระบบโรงเรียนได้ออกก ำลังกำยอย่ำงต่อเนื่อง ได้รับกำรพัฒนำด้ำนคุณธรรม 
ระเบียบวินัย และมีน้ ำใจนักกีฬำ 
  9.2  เด็กและเยำวชนในระบบโรงเรียนมีเจตคติที่ดีต่อกำรออกก ำลังกำย และใช้เวลำว่ำงให้เกิด
ประโยชน์ 
 9.3  เด็กและเยำวชนได้พัฒนำศักยภำพของตนด้ำนทักษะกีฬำ และมำตรฐำนกำรแข่งขันกีฬำและ
มำตรฐำนกำรแข่งขันกีฬำที่สูงขึ้น 

9.4 เด็กและเยำวชนได้เป็นนักกีฬำตัวแทนเข้ำไปร่วมแข่งขันระดับเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ 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 
ระยะเวลาที่ด าเนินการ    ตุลำคม 2563 –  กันยำยน  2564 
..................................................................................................................................... ........................... 
1.  หลักการและเหตุผล 
  ปัจจุบันกำรเจริญเติบโตด้ำนเศรษฐกิจ สังคมและเทคโนโลยี  ได้เปลี่ยนแปลงไปอย่ำงรวดเร็วและ
เกี่ยวข้องกับวิถีชีวิตของประชำชนทั่วไปมำกยิ่งขึ้น  ส่งผลให้กำรด ำเนินชีวิตของทุก ๆ คน  มีกำรพัฒนำ
และปรับตัวให้เหมำะสมกับสภำวกำรณ์ที่เปลี่ยนไปอยู่ตลอดเวลำ ดังนั้น กำรจัดกำรศึกษำจึงจ ำเป็นต้อง
สร้ำงเด็กและเยำวชนให้มีควำมรู้  ควำมสำมำรถ ที่เปลี่ยนแปลงตำมสภำวกำรณ์ในปัจจุบัน  กำรจัด
กิจกรรมส่งเสริมสนับสนุนให้นักเรียนในระดับกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำนมีควำมเป็นเลิศทำงวิชำกำร  วิชำชีพ  
และมีสุนทรียภำพด้ำนดนตรี  กีฬำ  ศิลปะกำรแสดง  รวมถึงกำรประดิษฐ์คิดค้นนวัตกรรมใหม่ ๆ  ใน
กำรเตรียมพร้อมให้เด็กและเยำวชนเป็นก ำลังส ำคัญในกำรขับเคลื่อนประเทศในอนำคต   
  ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต 26 ในฐำนะเป็นหน่วยงำนหลักในกำร  
จัดกำรศึกษำให้แก่เด็กและเยำวชน ให้เป็นผู ้ถึงพร้อมด้วยคุณลักษณะที่พึงประสงค์ (ดี เก่ง มี
คุณธรรมและจริยธรรม) จึงสร้ำงโอกำสให้แก่เด็กและเยำวชน ได้แสดงออกซึ ่งศัก ยภำพและ
สุนทรียภำพ กิจกรรมสร้ำงสรรค์ ตลอดจนสนับสนุนส่งเสริมให้ครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำได้ใช้
ควำมรู้ ควำมสำมำรถ  ในกำรพัฒนำกำรเรียนกำรสอนอย่ำงเต็มควำมสำมำรถ  โดยก ำหนดจัดกำร
แข่งขันทักษะทำงวิชำกำร 8 กลุ่มสำระกำรเรียนรู้ และกิจกรรมพัฒนำผู้เรียน ในระดับเขตพื้นที่
กำรศึกษำ และคัดเลือกตัวแทนเข้ำร่วมกำรแข่งขันระดับภำค (ระดับประเทศ) ต่อไป   
  จำกเหตุผลควำมจ ำเป็นข้ำงต้นและสนองยุทธศำสตร์ชำติข้อที่ 3  พัฒนำและเสริมสร้ำงศักยภำพ
คน ของส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน กลุ่มส่งเสริมกำรจัดกำรศึกษำ ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่
กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต 26 จึงได้จัดท ำโครงกำรนี้ขึ้น 
2. วัตถุประสงค์ 
 2.1 เพ่ือส่งเสริมสนับสนุนให้นักเรียนได้แสดงออกถึงควำมสำมำรถในทำงวิชำกำรศิลปะกำรแสดง
และทักษะด้ำนวิชำชีพ 
 2.2 จัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้  ให้นักเรียนแสดงควำมสำมำรถท่ีเป็นเลิศทำงวิชำกำร วิชำชีพ 
สุนทรียภำพด้ำนดนตรี – นำฏศิลป์ กีฬำ ศิลปะกำรแสดงและสิ่งประดิษฐ์   ในระดับเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ
มัธยมศึกษำ เขต 26 ระดับภำค ระดับประเทศ และเผยแพร่ผลงำนในต่ำงประเทศ  
 2.3 เพ่ือจัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และน ำเสนอผลงำนของนักเรียน ครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ 
ให้ปรำกฏแก่สำธำรณชน 
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3. เป้าหมาย 
 เชิงปริมำณ 
  3.1.1 นักเรียน  ครู  และบุคลำกรทำงกำรศึกษำ ทุกคน ในสังกัดส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ
มัธยมศึกษำ เขต 26  ได้ร่วมกิจกรรมโครงกำรแข่งขันทักษะทำงวิชำกำร 
  3.1.2 ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต 26  จัดเวทีกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้  เพ่ือ
ส่งเสริมศักยภำพของนักเรียน และน ำเสนอผลงำนของนักเรียนในทุก ๆ ด้ำน ในระดับเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ 
  3.1.3 คัดสรรกิจกรรมและผลงำนยอดเยี่ยม ไปแสดงแลกเปลี่ยนในเวทีระดับภำค (ระดับประเทศ) 
 เชิงคุณภำพ 
  3.2.1 เด็กและเยำวชนเกิดกำรพัฒนำตนเองให้มีควำมรู้ ควำมสำมำรถ มีทักษะด้ำนวิชำกำรสำขำ
ต่ำง ๆ และสำมำรถน ำไปใช้ในกำรด ำรงชีวิตอย่ำงมีควำมสุข ซึ่งเกิดจำกกำรแลกเปลี่ยนเรียนรู้
ประสบกำรณ์ร่วมกัน 
  3.2.2 ครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำในสังกัดส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต 26  มี
ควำมคิดริเริ่มสร้ำงสรรค์ในกำรจัดกิจกรรมพัฒนำส่งเสริมศักยภำพนักเรียน  และมีโอกำสแลกเปลี่ยน
ประสบกำรณ์ร่วมกับผู้เข้ำแข่งขันจำกเขตพ้ืนที่กำรศึกษำอ่ืน ๆ 
 
4. กิจกรรมและการด าเนินงาน 

ที ่ กิจกรรม ระยะเวลา
ด าเนินการ 

ผู้รับผิดชอบ 

1. กิจกรรมที่ 1 ขั้นเตรียมการ 
ขั้นตอนการด าเนินงาน 
1.1 จัดท ำโครงกำรขออนุมัติ 
1.2 แต่งตั้งคณะกรรมกำรระดับเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ  
1.3 จัดประชุมคณะกรรมกำรระดับเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ วำงแผน
ด ำเนินกำรร่วมกัน แจ้งเกณฑ์กำรประกวดตำมกิจกรรมแกนกลำง 
ให้โรงเรียน/กลุ่มโรงเรียนในสังกัด ด ำเนินกำรคัดเลือก 

ส.ค.-ก.ย. 64 สพม.26 

2. กิจกรรมที่ 2 ขั้นด าเนินการ 
1. จัดกิจกรรมกำรประกวดแข่งขันในระดับเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ 
2. ส่งตัวแทนเข้ำร่วมกิจกรรมกำรประกวดแข่งขัน และกำร
แสดงผลงำนระดับภำค ระดับชำติ 

ก.ย.-ธ.ค. 64 สพม.26/
สถำนศึกษำ              
ที่เก่ียวข้อง 

3. กิจกรรมที่ 3 ขั้นการวัดและประเมินผลการด าเนินงาน 
1. ติดตำมและประเมินผลโครงกำร รำยงำนเผยแพร่
ประชำสัมพันธ์ 

ต.ค.64-                    
ม.ค.65 

สพม.26 
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5. งบประมาณ 
 งบประมำณท่ีได้รับจัดสรรจำก......................................จ ำนวน......................................บำท  
รำยละเอียดประกอบกำรใช้จ่ำย ดังนี้ 

ที ่ รำยกำร งบประมำณ จ ำแนกตำมรำยจ่ำย 
ค่ำตอบแทน ค่ำใช้สอย ค่ำวัสดุ 

1. กิจกรรมที่ 1 จัดประชุมคณะกรรมกำรระดับ
เขตพ้ืนที่กำรศึกษำ วำงแผนด ำเนินกำรร่วมกัน 
แจ้งเกณฑ์กำรประกวดตำมกิจกรรมแกนกลำง 
ให้โรงเรียน/กลุ่มโรงเรียนในสังกัด ด ำเนินกำร
คัดเลือก 
-จัดท ำเอกสำร/ข้อมูลเพื่อจัดประกวดแข่งขัน
ระดับเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ 

    

2. กิจกรรมที่ 2 จัดกิจกรรมกำรประกวดแข่งขัน             
ในระดับเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ 

    

3. กิจกรรมที่ 3 ติดตำมและประเมินผลโครงกำร  
รำยงำนเผยแพร่ประชำสัมพันธ์ 

    

 รวมทั้งสิ้น     
หมายเหตุ  ขอถัวจ่ำยทุกรำยกำร 
6.  แผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณที่ด าเนินการ ………………. บาท  

แผนการปฏิบัติงาน 
(กิจกรรม) 

แผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณ 
รวม ไตรมาสที่ 

1/2564 
ไตรมาสที่ 
2/2564 

ไตรมาสที่ 
3/2564 

ไตรมาสที่ 
4/2564 

1. จัดประชุมคณะกรรมกำร
ระดับเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ 
วำงแผนด ำเนินกำรร่วมกัน แจ้ง
เกณฑ์กำรประกวดตำมกิจกรรม
แกนกลำง ให้โรงเรียน/กลุ่ม
โรงเรียนในสังกัด ด ำเนินกำร
คัดเลือก 

     

2. จัดกิจกรรมกำรประกวด
แข่งขันในระดับเขตพ้ืนที่
กำรศึกษำ 
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แผนการปฏิบัติงาน 
(กิจกรรม) 

แผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณ 
รวม ไตรมาสที่ 

1/2564 
ไตรมาสที่ 
2/2564 

ไตรมาสที่ 
3/2564 

ไตรมาสที่ 
4/2564 

3. ติดตำมและประเมินผล
โครงกำร  รำยงำนเผยแพร่
ประชำสัมพันธ์ 

     

รวม      

7. กลุ่มเป้าหมายผู้ได้รับผลประโยชน์ 
 7.1 สถำนศึกษำที่จัดกำรศึกษำตั้งแต่ระดับมัธยมศึกษำปีที่ 1-6  ในจังหวัดมหำสำรคำม จ ำนวน   
66 โรงเรียน 
 7.2 นักเรียน ครู และบุคลำกรทำงกำรศึกษำ ในสังกัดส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต 26 
 7.3 นักเรียน ครู และบุคลำกรทำงกำรศึกษำ สถำนศึกษำในสังกัด อบจ./อปท./สถำนศึกษำใน 
ก ำกับของมหำวิทยำลัย 
8. การประเมินผล 

ตัวบ่งชี้สภำพควำมส ำเร็จ วิธีวัดและ
ประเมินผล 

เครื่องมือที่ใช้วัด
และประเมินผล 

1. นักเรียน คร ู และบุคลำกรทำงกำรศึกษำในสังกัดส ำนักงำน                  
เขตพ้ืนที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ  เขต 26 ได้รับกำรพัฒนำศักยภำพ   
มีควำมคิดสร้ำงสรรค์ ในกำรบูรณำกำรอย่ำงหลำกหลำย ร้อยละ 80 

- ตรวจสอบข้อมูล  
- ติดตำม 
ประเมินผล 

- แบบรำยงำน 
-แบบสอบถำม  

2. ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต 26  จัดกิจกรรม 
และเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้บรรลุวัตถุประสงค์ ร้อยละ 80 

    

3. นักเรียน  บุคลำกรครู  และบุคลำกรทำงกำรศึกษำ                  
ได้แสดงผลงำนทำงกำรศึกษำ ให้ปรำกฏ  เป็นที่น่ำชื่นชม                
แก่สำธำรณชนแก่ชำวไทย และชำวต่ำงชำติ   ร้อยละ 80 

  

 
9. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
 9.1 นักเรียน ครู  และบุคลำกรทำงกำรศึกษำในสังกัดส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ  เขต 
26  ได้รับกำรพัฒนำศักยภำพ  มีควำมคิดสร้ำงสรรค์ ในกำรบูรณำกำรอย่ำงหลำกหลำย   
 9.2 ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต 26  จัดกิจกรรม  และเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้บรรลุ
วัตถุประสงค์    
 9.3 นักเรียน  บุคลำกรครู  และบุคลำกรทำงกำรศึกษำ  ได้แสดงผลงำนทำงกำรศึกษำ ให้ปรำกฏ   
เป็นที่น่ำชื่นชมแก่สำธำรณชนแก่ชำวไทย  และชำวต่ำงชำติ 

********************** 
 
 

9. ผลที่คำดว่ำจะได้รับ

 9.1 นักเรียน ครู  และบุคลากรทางการศึกษาในสังกัดสำานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 26  

ได้รับการพัฒนาศักยภาพ  มีความคิดสร้างสรรค์ ในการบูรณาการอย่างหลากหลาย  

 9.2 สำานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 26  จัดกิจกรรม  และเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้บรรลุ

วัตถุประสงค์   

 9.3 นักเรียน  บุคลากรครู  และบุคลากรทางการศึกษา  ได้แสดงผลงานทางการศึกษา ให้ปรากฏ   

เป็นที่น่าชื่นชมแก่สาธารณชนแก่ชาวไทย  และชาวต่างชาติ

**********************
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โครงการ           เปิดตลำดนัดวิชำกำรน ำเสนอผลกำรพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำ 
            ผู้มีผลงำนดีเด่นประสบผลส ำเร็จเป็นที่ประจักษ์ 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 
ระยะเวลาด าเนินการ      ตุลำคม 2563 – มิถุนำยน  2564 
1.  หลักการและเหตุผล 
  กำรพัฒนำประเทศให้เจริญก้ำวหน้ำ สำมำรถเข้ำสู่กำรแข่งขันในเวทีโลก จ ำเป็นต้องมี
กระบวนกำรจัดกำรศึกษำของประเทศให้มีมำตรฐำนทั้งในระดับประเทศ และสำมำรถเทียบเคียง
สมรรถนะได้กับมำตรฐำนนำนำชำติ กำรประกันคุณภำพจึงเป็นกระบวนกำรที่ส ำคัญยิ่งกิจกรรมหนึ่งที่
สถำนศึกษำต้องด ำเนินกำรควบคู่ไปกับกำรบริหำรสถำนศึกษำ เพรำะกำรประกันคุณภำพ (Quality 
Assurance) เป็นกำรด ำเนินกำรของสถำนศึกษำ เพ่ือให้หลักประกันกับภำคประชำสังคมว่ำผลผลิตที่
เกิดขึ้น คือ คุณภำพของผู้เรียนจะมีคุณภำพเป็นไปตำมเป้ำหมำยของหลักสูตร มำตรฐำนกำรศึกษำของ
ชำติ และสอดคล้องกับเจตนำรมณ์ของพระรำชบัญญัติกำรศึกษำแห่งชำติ 
  กระทรวงศึกษำธิกำรมีนโยบำยให้ปฏิรูประบบกำรประเมินและประกันคุณภำพกำรศึกษำ  
ทั้งภำยในและภำยนอกของทุกระดับ และได้ออกกฎกระทรวงว่ำด้วยกำรประกันคุณภำพกำรศึกษำ  
พ.ศ. 2561 เมื่อวันที่ 20 กุมภำพันธ์ พ.ศ.2561 และประกำศให้ใช้มำตรฐำนกำรศึกษำระดับปฐมวัย  
ระดับกำรศึกษำข้ันพ้ืนฐำน และระดับกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำนศูนย์กำรศึกษำพิเศษ เมื่อวันที่ 20 กุมภำพันธ์ 
2561 เพ่ือเป็นแนวทำงให้หน่วยงำนต้นสังกัดและสถำนศึกษำระดับกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำนในกำรสนับสนุน 
ส่งเสริม และด ำเนินงำนพัฒนำระบบกำรประกันคุณภำพภำยในสถำนศึกษำให้เข้มแข็ง ส ำนักงำนเขต
พ้ืนที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต 26 กำรพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำของโรงเรียนในเขตพ้ืนท่ีกำรศึกษำ
มัธยมศึกษำเขต 26 โดยใช้พื้นที่เป็นฐำน SARA Model บูรณำกำรนิเทศ ติดตำม และประเมินผลกำรจัด
กำรศึกษำ ยึด 3 หลัก 6 ร่วม เพ่ือเป็นแนวทำงในกำรขับเคลื่อนกำรพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำของ
สถำนศึกษำ ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต 26 จึงได้จัดท ำโครงกำรกำรยกย่องเชิดชู
เกียรติผู้มีผลงำนดีเด่นประสบผลส ำเร็จเป็น ที่ประจักษ์และน ำเสนอผลกำรพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำของ
สถำนศึกษำ ผู้บริหำร ครูผู้สอน และบุคลำกรทำงกำรศึกษำ อ่ืน ปีงบประมำณ 2563 เป็นอีกหนึ่ง
กิจกรรมที่ส ำคัญต่อกำรพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำ  
2. วัตถุประสงค์  
 2.1 เพ่ือยกระดับกำรบริหำรจัดกำรศึกษำของสถำนศึกษำในสังกัดสู่มำตรฐำนสำกล 
 2.2 เพ่ือยกย่องเชิดชูเกียรติแก่ผู้มีผลงำนดีเด่นประสบผลส ำเร็จเป็นที่ประจักษ์   
 2.3 เพ่ือกำรแลกเปลี่ยนเรียนรู้ผลกำรพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำ 
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3. เป้าหมายการด าเนิน 
 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 ผู้อ ำนวยกำรกลุ่มทุกกลุ่มในสังกัด สพม.26 และศึกษำนิเทศก์ทุกคน 
 3.2 เป้าหมายเชิงคุณภาพ 
  3.2.1 ผู้เรียนที่มีควำมต้องกำรจ ำเป็นพิเศษ ได้รับศึกษำอย่ำงทั่วถึง เท่ำเทียม และมีคุณภำพ  
พร้อมก้ำวสู่สำกลตำมมำตรฐำนสถำนศึกษำ 
  3.2.2 ร้อยละของส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำผ่ำนเกณฑ์กำรประเมินคุณภำพมำตรฐำน  
ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ  
  3.2.3 ร้อยละของสถำนศึกษำท่ีมีผลกำรประเมินภำยนอกในระดับดีขึ้นไป 
  3.2.4 สถำนศึกษำ มีควำมเป็นอิสระในกำรบริหำรงำนและจัดกำรเรียนรู้ ร่วมมือกับชุมชน 
ภำคเอกชน และผู้เกี่ยวข้องในกำรจัดกำรศึกษำ 
  3.2.5 ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ มีกำรบริหำรงำนเชิงบูรณำกำรใช้ข้อมูลสำรสนเทศ 
และกำรวิจัยและพัฒนำในกำรขับเคลื่อนคุณภำพ 
  3.2.6 ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำมีระบบกำรก ำกับ ติดตำม ประเมินและ รำยงำนผล 
อย่ำงเป็นระบบ 
4. วิธีการด าเนินงาน 
 กิจกรรมที่ 1 พัฒนำเครื่องมือกำรก ำกับ ติดตำม และตรวจสอบคุณภำพกำรศึกษำ  
ณ ห้องประชุมพระเทพสิทธำจำรย์ สพม.26 ดังนี้ 
 1.1 แต่งตั้งคณะกรรมกำรพัฒนำเครื่องมือกำรก ำกับ ติดตำม และตรวจสอบคุณภำพกำรศึกษำ     
 1.2 น ำเสนอเครื่องมือในกำรประชุมผู้บริหำรโรงเรียน   
 1.3 น ำเสนอคณะ ก.ต.ป.น. เพ่ือขออนุมัติ 
 1.4 จัดท ำข้อตกลง (MOU) ประกำศใช้เครื่องมือ 
 กิจกรรมที่ 2  ประชุมสัมมนำ กำรยกระดับคุณภำพกำรศึกษำสู่มำตรฐำนสำกล และมอบโล่รำงวัล 
 2.1 แต่งตั้งคณะกรรมกำรด ำเนินโครงกำร 
 2.2 ประชุมคณะกรรมกำร และประสำนผู้เกี่ยวข้อง 
 2.3 ด ำเนินโครงกำรฯ   
 2.4 สรุปรำยงำนผล  
 กิจกรรมที่ 3 ประชุมสัมมนำ สรุปรำยงำนผลกำรด ำเนินโครงกำรฯ ทุกกิจกรรมโดยภำพรวม
โครงกำรฯ   
5. ระยะเวลาและสถานที่ด าเนินการ 
  ระยะเวลำ ช่วงเดือน กันยำยน 2564 
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6. งบประมาณ 
 6.1 งบประมำณ จ านวน              -         บาท   โดยขออนุมัติถ่ัวจ่ำยได้ตำมควำมเหมำะสมและ
จ ำเป็นในกำรด ำเนินโครงกำร  
 6.2 รำยละเอียดกำรใช้งบประมำณ (ขออนุมัติถ่ัวจ่ำยได้ตำมควำมเหมำะสมและจ ำเป็นในกำรด ำเนิน
โครงกำร” ดังนี้ 
 

ที ่ กิจกรรม   งบประมาณ 

4 

กิจกรรมที่ 2 กำรประชุมสัมมนำ “เปิดตลำดวิชำกำร” และน ำเสนอ
ผลงำนที่ประสบควำมส ำเร็จกำรพัฒนำคุณภำพสถำนศึกษำ 
ผู้อ ำนวยกำร รองผู้อ ำนวยกำร ครูผู้สอน บุคลำกรทำงกำรศึกษำอ่ืน 
ศึกษำนิเทศก์ และส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ ในรอบปีงบประมำณ 
2562 จ ำนวน 1 วัน เป้ำหมำยผู้เข้ำแลกเปลี่ยนเรียนรู้ผลกำรพัฒนำ
คุณภำพ จ ำนวน 500 คน   
4.1 ค่ำอำหำรว่ำงและเครื่องดื่มส ำหรับผู้เข้ำร่วมประชุมสัมมนำ 
(2X50X250) 
4.2 ค่ำอำหำรกลำงวันผู้เข้ำร่วมประชุมสัมมนำ (1X300X250) 
4.3 โล่รำงวัลครูผู้สอนยอดเยี่ยม ผู้ชนะเลิศเหรียญทอง OBEC 
AWARDS จ ำนวน 90 รำงวัล (จ ำนวน 90X1500) 
4.4 โล่รำงวัลสถำนศึกษำ ผู้อ ำนวยกำร และรองผู้อ ำนวยกำรยอดเยี่ยม  
ชนะเลิศเหรียญทอง จ ำนวน 29 รำงวัล (จ ำนวน 19X1500) 
4.5 โล่รำงวัลบุคลำกร และศึกษำนิเทศก์ยอดเยี่ยม ผู้ชนะเลิศเหรียญ
ทอง จ ำนวน 9 รำงวัล (จ ำนวน 11X1500) 
4.6 พิธีกำรเปิด และจัดท ำรำยงำน     

 

รวมทั้งสิ้น  
7. การวิเคราะห์ความเสี่ยงของโครงการ 
 7.1 ปัจจัยควำมเสี่ยง 
  7.1.1 กำรบริหำรจัดกำรอย่ำงเป็นระบบ 
  7.1.2 กำรมุ่งให้ควำมส ำเร็จกับศักยภำพของผู้เรียนเพ่ือยกระดับคุณภำพกำรศึกษำ 
  7.1.3 กำรเรียนกำรสอนโดยครูมืออำชีพ  
  7.1.4 กำรส่งเสริมพัฒนำระบบกำรประกันคุณภำพภำยในให้เป็นส่วนหนึ่งในกำรบริหำร 
จัดกำรที่เป็นระบบและกำรท ำงำนของบุคลำกรทุกคน 
  7.1.5 ทีมงำนมีควำมรู้ควำมเข้ำใจในกรอบภำระงำนที่แท้จริง 
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8. ตัวชี้วัดความส าเร็จ 
 

ตัวช้ีวัด ค่าเป้าหมาย 
1. ผู้เรียนที่มีควำมต้องกำรจ ำเป็นพิเศษ ได้รับศึกษำอย่ำงทั่วถึง  
    เท่ำเทียม และมีคุณภำพ พร้อมก้ำวสู่สำกลตำมมำตรฐำนสถำนศึกษำ 

ร้อยละ 95 

2. ร้อยละของส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำผ่ำนเกณฑ์กำรประเมินคุณภำพ 
    มำตรฐำน ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ 

ร้อยละ 95 

3. ร้อยละของสถำนศึกษำที่มีผลกำรประเมินภำยนอกในระดับดีขึ้นไป ร้อยละ 95 
4. สถำนศึกษำ มีควำมเป็นอิสระในกำรบริหำรงำนและจัดกำรเรียนรู้  
    ร่วมมือกับชุมชน ภำคเอกชน และผู้เกี่ยวข้องในกำรจัดกำรศึกษำ 

ร้อยละ 95 

5. ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ มีกำรบริหำรงำนเชิงบูรณำกำร  
    ใช้ข้อมูลสำรสนเทศและกำรวิจัยและพัฒนำในกำรขับเคลื่อนคุณภำพ 

ร้อยละ 95 

6. ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำมีระบบกำรก ำกับ ติดตำม ประเมินและ 
    รำยงำนผลอย่ำงเป็นระบบ 

ร้อยละ 95 

7. ผู้รับบริกำรมีควำมพึงพอใจต่อกำรให้บริกำร   ร้อยละ 95 
9. ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ 
 9.1 ผู้เรียนที่มีควำมต้องกำรจ ำเป็นพิเศษได้รับกำรพัฒนำศักยภำพอย่ำงทั่วถึงอย่ำมีคุณภำพ  
ตำมมำตรฐำนสถำนศึกษำ 
 9.2 ครูจัดกำรเรียนกำรที่มีนวัตกรรมที่หลำกหลำย 
 9.3 สถำนศึกษำในสังกัดมีผลกำรประเมินภำยนอกในระดับดีเด่นขึ้นไป 
 9.4 สถำนศึกษำมีระบบกำรบริหำรจัดกำร และจัดกำรเรียนรู้ ร่วมมือกับชุมชน และผู้เกี่ยวข้อง 
ในกำรจัดกำรศึกษำ 
 9.5 ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำผ่ำนเกณฑ์กำรประเมินคุณภำพมำตรฐำน ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ  
 9.6 ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำมีระบบกำรบริหำรงำนเชิงบูรณำกำร โดยใช้ข้อมูลสำรสนเทศเป็นฐำน
กำรพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำ และกำรวิจัยพัฒนำในกำรขับเคลื่อนคุณภำพกำรศึกษำ 
 9.7 ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำมีระบบ กำรก ำกับ ติดตำม และตรวจสอบคุณภำพกำรศึกษำที่ชัดเจน 
 9.8 ผู้รับบริกำรมีควำมพึงพอใจต่อระบบกำรบริหำรจัดกำรของสถำนศึกษำ และส ำนักงำนเขตพ้ืนที่
กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต 26  

************************* 
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โครงการ    ส่งเสริมนักเรียนผู้มีคุณธรรม จริยธรรม บ ำเพ็ญประโยชน์เข้ำศึกษำต่อใน
สถำบันอุดมศึกษำและอำชีวศึกษำจังหวัดมหำสำรคำม (โครงกำรเด็กดีมีที่เรียน) 
ปีงบประมำณ พ.ศ.2564  ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ 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  
ระยะเวลาที่ด าเนินการ     ตุลำคม 2563 - กันยำยน 2564 
.............................................................. ..................................................................................................  
1.  หลักการและเหตุผล 
   ตำมที ่กระทรวงศึกษำธิกำร ได้มีนโยบำยและจุดเน้นของกระทรวงศึกษำธิกำร ใน
ปีงบประมำณ พ.ศ.2563 เพื่อให้กำรด ำเนินกำรจัดกำรศึกษำและกำรบริหำรจัดกำรกำรศึกษำของ 
มีควำมสอดคล้องกับยุทธศำสตร์ชำติ เป้ำหมำยของแผนแม่บทภำยใต้ยุทธศำสตร์ชำติ วัตถุประสงค์
ของแผนกำรปฏิรูปประเทศด้ำนกำรศึกษำ และนโยบำยของรัฐบำล โดยเฉพำะนโยบำย เร่งด่วน 
เรื่อง กำรเตรียมคนสู่ศตวรรษที่ 21 

อีกทั ้ง  กระทรวงศึกษำธิกำรได้ม ีนโยบำยในกำรยกระดับกำรศึกษำให้มีค ุณภำพได้
มำตรฐำนสำกล ควบคู่ไปกับกำรส่งเสริมกำรเรียนรู้ภูมิปัญญำท้องถิ่น กำรปลูกฝังคุณธรรม กำร
สร้ำงวินัย ยึดมั่นในสถำบันชำติ  ศำสนำ พระมหำกษัตริย์ กำรมีจิตสำธำรณะ ควำมตระหนักถึง
ผลประโยชน์ของส่วนรวมมำกกว่ำส่วนตน เสริมสร้ำงควำมรู้ควำมเข้ำใจที่ถู กต้องในหลักกำร
ประชำธิปไตย เคำรพควำมคิดเห็นของผู้อื่น ยอมรับควำมแตกต่ำงหลำกหลำยควำมคิด อุดมกำรณ์ 
และควำมเชื่อ รวมทั้งรู้คุณค่ำและสืบสำนวัฒนธรรมและขนบประเพณีอันดีงำมของไทย  ดังนั้น จึง
จ ำเป็นที่ผู้เรียนต้องได้รับกำรพัฒนำในทุกมิติอย่ำงองค์รวม  ด้วยประสบกำรณ์ที่หลำกหลำยทั้งจำก
ภำยในและภำยนอกสถำนศึกษำ หลักสูตรแกนกลำงกำรศึกษำขั้นพื้นฐำนมีเป้ำหมำยมุ่งพัฒนำเด็ก
และเยำวชนโดยใช้คุณธรรม จริยธรรม ค่ำนิยม และคุณลักษณะ อันพึงประสงค์เป็นพ้ืนฐำนในกำร
จัดกำรเรียนรู้  พร้อมทั้งยังมีกำรจัดเวลำให้ผู้เรียนได้เข้ำร่วมกิจกรรมพัฒนำผู้ เรียน ซึ่งเป็นกิจกรรมที่มุ่ง
พัฒนำองค์รวมของควำมเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ทั้งร่ำงกำย สติปัญญำ อำรมณ์ และสังคม อีกทั้งยังเสริมสร้ำง
ให้ผู้เรียนมีศีลธรรม จริยธรรม มีระเบียบวินัย ปลูกฝังและสร้ำงจิตส ำนึกของกำรท ำประโยชน์เพ่ือสังคม 
สำมำรถจัดกำรตนเองได้ และอยู่ร่วมกันได้ โดยส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต 26 และได้
จัดท ำบันทึกข้อตกลงควำมร่วมมือ (MOU) โครงกำรส่งเสริมนักเรียนผู้มีคุณธรรม จริยธรรม และบ ำเพ็ญ
ประโยชน์เข้ำศึกษำต่อในสถำบันอุดมศึกษำ และอำชีวศึกษำ จังหวัดมหำสำรคำม (โครงกำรเด็กดีมีที่เรียน) 
เมื่อวันที่ 18 กันยำยน 2557 ณ ห้องประชุมพระเทพสิทธำจำรย์ ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ 
เขต 26 

ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต 26 จึงได้จัดท ำโครงกำรส่งเสริมนักเรียนผู้มีคุณธรรม 
จริยธรรม บ ำเพ็ญประโยชน์เข้ำศึกษำต่อในสถำบันอุดมศึกษำและอำชีวศึกษำจังหวัดมหำสำรคำม  (โครงกำร
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เด็กดีมีที่เรียน) เพ่ือประสำนควำมร่วมมือสถำบันอุดมศึกษำในพ้ืนที่ที่มีเจตนำรมณ์เดียวกันในกำรคัดเลือก
นักเรียนผู้มีคุณธรรม จริยธรรม และบ ำเพ็ญประโยชน์เพ่ือสังคมเข้ำศึกษำต่อในมหำวิทยำลัยและอำชีวศึกษำ
ในจังหวัดมหำสำรคำมเข้ำศึกษำต่อ, เพ่ือเพ่ิมและกระจำยโอกำสให้ประชำกรวัยเรียนได้รับกำรศึกษำขั้น
พ้ืนฐำนอย่ำงทั่วถึง ครอบคลุมผู้เรียนให้ได้รับโอกำสในกำรพัฒนำเต็มตำมศักยภำพและมีคุณภำพเพ่ือจัดท ำ
ฐำนข้อมูลนักเรียนในโครงกำรเด็กดีมีที่เรียน, เพ่ือกระจำยโอกำสและส่งเสริมนักเรียน นักศึกษำผู้มีคุณธรรม 
จริยธรรมและบ ำเพ็ญประโยชน์เข้ำศึกษำต่อในสถำบันอุดมศึกษำและอำชีวศึกษำในจังหวัดมหำสำรคำม, 
เพ่ือแลกเปลี่ยนเรียนรู้โครงกำรเด็กดีมีที่เรียนเพ่ือเป็นกำรเสริมสร้ำงควำมเข้มแข็ง พัฒนำ และสร้ำงเครือข่ำย
แนะแนวกำรศึกษำต่อโครงกำรเด็กดีมีที่เรียนให้กับนิสิตในโครงกำรและสถำบันอุดมศึกษำ/อำชีวศึกษำใน
พ้ืนที่ รวมทั้งเป็นกำรพัฒนำนิสิตให้เป็นฐำนก ำลังส ำคัญในกำรพัฒนำ สังคม และประเทศต่อไป 
2.  วัตถุประสงค์ 
 2.1 เพ่ือประสำนควำมร่วมมือสถำบันอุดมศึกษำในพ้ืนที่ที่มีเจตนำรมณ์เดียวกันในกำรคัดเลือกนักเรียนผู้
มีคุณธรรม จริยธรรม และบ ำเพ็ญประโยชน์เพ่ือสังคมเข้ำศึกษำต่อในมหำวิทยำลัยและอำชีวศึกษำในจังหวัด
มหำสำรคำมเข้ำศึกษำต่อ 
 2.2 เพ่ือเพ่ิมและกระจำยโอกำสให้ประชำกรวัยเรียนได้รับกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำนอย่ำงทั่วถึง ครอบคลุม
ผู้เรียนให้ได้รับโอกำสในกำรพัฒนำเต็มตำมศักยภำพ และมีคุณภำพ 
 2.3 เพ่ือจัดท ำฐำนข้อมูลนักเรียนในโครงกำรเด็กดีมีที่เรียน 
 2.4 เพ่ือกระจำยโอกำส และส่งเสริมนักเรียน นักศึกษำผู้มีคุณธรรม จริยธรรม และบ ำเพ็ญประโยชน์เข้ำ
ศึกษำต่อในสถำบันอุดมศึกษำ และอำชีวศึกษำ จังหวัดมหำสำรคำม 
 2.5 เพ่ือแลกเปลี่ยนเรียนรู้โครงกำรเด็กดีมีที่เรียน เพ่ือเป็นกำรเสริมสร้ำงควำมเข้มแข็ง พัฒนำและสร้ำง
เครือข่ำยแนะแนวกำรศึกษำต่อโครงกำรเด็กดีมีที่เรียนให้กับนิสิตในโครงกำรและสถำบันอุดมศึกษำ/
อำชีวศึกษำในพ้ืนที่ รวมทั้งเป็นกำรพัฒนำนิสิตให้เป็นฐำนก ำลังส ำคัญในกำรพัฒนำ สังคมและประเทศชำติ
ต่อไป 
3.  เป้าหมาย ประกอบด้วย 4 กิจกรรม ดังนี้ 
  กิจกรรมที่ 1 ประชุมวางแผนการจัดสรรโควตา                    
  เป้าหมายเชิงปริมาณ  
  - จ ำนวนผู้เข้ำร่วมกิจกรรม 25 คน  ประกอบด้วยผู้แทนสถำบันอุดมศึกษำ / อำชีวศึกษำในพ้ืนที่ 
จ.มหำสำรคำม คณะกรรมกำรโครงกำร และเครือข่ำยนิสิตโครงกำรเด็กดีมีท่ีเรียน 
  -  มีจ ำนวนโควตำและแผนกำรรับนักเรียน/ปฏิทินกำรรับนักเรียนในโครงกำรเด็กดี มีที่เรียนเป็น
ของส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต 26 
  เป้าหมายเชิงคุณภาพ   
  - ผู้เข้ำร่วมกิจกรรมมีควำมรู้ควำมเข้ำใจ ให้ควำมร่วมมือ มีกำรวำงแผนงำนร่วมกัน ในกำรจัดสรร
โควตำให้กับนักเรียนในสังกัดส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต 26 ได้เข้ำศึกษำต่อใน
โครงกำรดังกล่ำว   
  - หน่วยงำนสถำบันอุดมศึกษำ / อำชีวศึกษำในพ้ืนที่จังหวัดมหำสรคำม ให้กำรประสำนควำม
ร่วมมือจำกสถำบันอุดมศึกษำในพ้ืนที่ที่มีเจตนำรมณ์เดียวกันในกำรคัดเลือกนักเรียนผู้มีคุณธรรม 
จริยธรรม และบ ำเพ็ญประโยชน์เพ่ือสังคมเข้ำศึกษำต่อในมหำวิทยำลัยและอำชีวศึกษำในจังหวัด
มหำสำรคำมเข้ำศึกษำต่อ 
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  ระยะเวลาด าเนินการกิจกรรมที่ 1 ตุลำคม 2563 – กันยำยน 2564 
  กิจกรรมที่ 2 ประชุมชี้แจงการจัดสรรและรายละเอียดโควตา 
  เป้าหมายเชิงปริมาณ  
  -  จ ำนวนผู ้เข ้ำร ่วมกิจกรรม 60  คน ประกอบด้วยผู ้แทนจำกสถำบันอุดมศึกษำ และ
อำชีวศึกษำใน จ.มหำสำรคำม, คณะกรรมกำร,  ครูแนะแนว/ครูผู้รับผิดชอบโครงกำรโรงเรียนใน
สังกัด  
  เป้าหมายเชิงคุณภาพ   
  - ผู้เข้ำร่วมกิจกรรมมีควำมรู้ควำมเข้ำใจกำรจัดสรรโควตำ และรำยละเอียดกำรสมัครเข้ำ
ศึกษำต่อของนักเรียนในสังกัด และสำมำรถวำงแผนกำรด ำเนินงำนและคัดเลือกนักเรียนในสังกัด
เข้ำศึกษำต่อตำมโครงกำรได้ 
  - มีกำรกระจำยโอกำส และส่งเสริมนักเรียน นักศึกษำผู้มีคุณธรรม จริยธรรม และบ ำเพ็ญ
ประโยชน์เข้ำศึกษำต่อในสถำบันอุดมศึกษำ และอำชีวศึกษำ จังหวัดมหำสำรคำม ให้กับนักเรียน
โรงเรียนในสังกัด 
  - มีจ ำนวนข้อมูลนักเรียนในสังกัดที่สมัครเข้ำศึกษำต่อและได้รับคัดเลือกให้เข้ำศึกษำต่อใน
โครงกำรดังกล่ำว 
  ระยะเวลาด าเนินการกิจกรรมที่ 2 ตุลำคม 2563 – กันยำยน 2564 
  กิจกรรมที่ 3 แลกเปลี่ยนเรียนรู้โครงการเด็กดีมีที่เรียน  
  เป้าหมายเชิงปริมาณ  
  - จ ำนวนผู้เข้ำร่วมกิจกรรม 50 คน ประกอบด้วยผู้แทนสถำบันอุดมศึกษำ / อำชีวศึกษำใน  
จ.มหำสำรคำม, นิสิตจำกสถำบันอุดมศึกษำ / อำชีวศึกษำใน จ.มหำสำรคำม, นักเรียนในสังกัดที่
สนใจเข้ำร่วมกิจกรรม, ครูแนะแนวโรงเรียนในสังกัดที่สนใจเข้ำร่วมกิจกรรม และคณะกรรมกำร
โครงกำร 
  เป้าหมายเชิงคุณภาพ 
  - นักเรียน / นิสิตที่เข้ำร่วมโครงกำรได้รับกำรพัฒนำและส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมอย่ำงเป็นระบบ
เพ่ือเป็นฐำนในกำรพัฒนำก ำลังคนของสังคมและชำติต่อไป  
  - กลุ่มเป้ำหมำยที่เข้ำร่วมกิจกรรมเกิดภำคีเครือข่ำยร่วมกันในกำรด ำเนินกำรอย่ำงต่อเนื่อง  
  - มีกำรแลกเปลี ่ยนเรียนรู ้โครงกำรเด็กดีมีที ่เรียน เพื่อเป็นกำรเสริมสร้ำงควำมเข้มแข็ง 
พัฒนำ และสร้ำงเครือข่ำยแนะแนวกำรศึกษำต่อโครงกำรเด็กดีมีที่เรียนให้กับนิสิตในโครงกำรและ
สถำบันอุดมศึกษำ/อำชีวศึกษำในพื้นที่ รวมทั้งเป็นกำรพัฒนำนิสิตให้เป็นฐำนก ำลังส ำคัญในกำร
พัฒนำ สังคม และประเทศชำติต่อไป 
  ระยะเวลาด าเนินการกิจกรรมที่ 1 ตุลำคม 2563 – กันยำยน 2564 
กิจกรรมที่ 4 ประชุมวางแผนการคัดเลือก จัดท าข้อมูล นักเรียนเข้าศึกษาต่อในโครงการเด็กดีมีที่เรียน 
  เป้าหมายเชิงปริมาณ  
  - จ ำนวนผู้เข้ำร่วมประชุม 25 คน ประกอบดว้ยคณะกรรมกำร/คณะท ำงำน 
  เป้าหมายเชิงคุณภาพ 
  - ผู้เข้ำร่วมประชุมมีควำมรู้ควำมเข้ำใจในกำรคัดเลือกนักเรียนเข้ำศึกษำต่อในโครงกำรเด็กดีมีที่เรียน  
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  - มีกำรวำงแผนในกำรคัดเลือก เพ่ือคัดเลือกนักเรียนเข้ำศึกษำต่อในโครงกำรเด็กดีมีที่เรียนตรงตำมวัตถุ
ปะสงค์โครงกำร 

  - มีข้อมูลนักเรียนเข้ำศึกษำต่อในโครงกำรเด็กดีมีที่เรียน 
4. กิจกรรมและการด าเนินงาน 
 

หมายเหตุ ระยะเวลำในกำรด ำเนินกิจกรรมกำรคัดเลือกนักเรียนคำบเก่ียวปีงบประมำณ พ.ศ.2565 โดย
กำรจัดกิจกรรมในกำรใช้จ่ำยงบประมำณให้แล้วเสร็จใน ปีงบประมำณ พ.ศ.2564 ส่วนกำร
ด ำเนินงำนและคัดเลือกต่อเนื่องในปีงบประมำณ พ.ศ.2565 เนื่องจำกเป็นช่วงสมัครเข้ำศึกษำ
ต่อและปฏิทินโดยรวมอยู่ในช่วงนี้ 

 
 
 
 
 

ที ่ กิจกรรม ระยะเวลาด าเนินการ ผู้รับผิดชอบ 
1. วำงแผน ประสำนงำน คณะกรรมกำร/หน่วยงำน 

ที่เกี่ยวข้อง 
ตุลำคม 2563 - มิถุนำยน 
2564 

ธิดำรัตน์ พลศรี 

2. ประชุมวำงแผนกำรจัดสรรโควตำร่วมกับผู้แทน
สถำบันอุดมศึกษำและอำชีวศึกษำในพ้ืนที่                               
จ.มหำสำรคำม ที่เข้ำร่วมโครงกำร 

กรกฎำคม - สิงหำคม 2564 ธิดำรัตน์  พลศรี 

3. ประชุมผู้แทนสถำบันกำรศึกษำและครูแนะแนว
โรงเรียนในสังกัดเพ่ือชี้แจงรำยละเอียดโครงกำรฯ 

สิงหำคม - กันยำยน 2564 ธิดำรัตน์  พลศรี 

4. แลกเปลี่ยนเรียนรู้โครงกำรเด็กดีมีที่เรียน สร้ำง
เครือข่ำยนิสิตโครงกำรเด็กดีมีที่เรียน 

กันยำยน - ตุลำคม 2564 ธิดำรัตน์  พลศรี 

5. แต่งตั้งคณะกรรมกำรพิจำรณำคัดเลือกเข้ำศึกษำ
ต่อระดับอุดมศึกษำ/คณะท ำงำนคัดเลือกและ
จัดท ำข้อมูล ตลอดจนประสำนงำน
คณะกรรมกำรในกำรคัดเลือก 

ตุลำคม 2564 ธิดำรัตน์ พลศรี 

6. รับสมัครและคัดเลือกนักเรียนตำมโควตำที่ได้รับ
จัดสรรพร้อมส่งให้สถำบันอุดมศึกษำและ
อำชีวศึกษำในพ้ืนที่ จ.มหำสำรคำม ที่เข้ำร่วม
โครงกำร 

ตุลำคม 2564 -  มีนำคม 
2565 

ธิดำรัตน์  พลศรี 

7. ติดตำมควำมก้ำวหน้ำของโครงกำร   ตุลำคม 2564 - มีนำคม 
2565 

ธิดำรัตน์  พลศรี 

9. สรุปผลกำรด ำเนินงำน/รำยงำนผลกำร
ด ำเนินงำนให้หน่วยงำนที่เกี่ยวข้องทรำบ 

ตุลำคม 2564 - มีนำคม 
2565 

ธิดำรัตน์  พลศรี 
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5. งบประมาณ ได้รับจัดสรรจำกส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำข้ันพ้ืนฐำน จ ำนวน 55,000 บำท 
รำยละเอียดประกอบกำรใช้จ่ำย ดังนี้ หมายเหตุ ขอถัวจ่ำยทุกรำยกำร 

  
 
ที ่

 
 

กิจกรรม 

เงินงบประมาณ  
 

รวม 
ตอบ
แทน 

ใช้สอย วัสดุ พาหนะ/ 
น้ ามัน

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
โครงการเด็กดีมีท่ีเรียน 

     

1. ค่ำอำหำรกลำงวัน  5,000   5,000 
2. ค่ำอำหำรว่ำง / เครื่องดื่ม  3,000   3,000 
3. ค่ำตอบแทนวิทยำกร 3,600    3,600 
4. ค่ำพำหนะ / ค่ำน้ ำมันเชื้อเพลิง    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 จัดท าข้อมูล นักเรียนเข้า
ศึกษาต่อในโครงการเด็กดีมีท่ีเรียน 

     

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.  แผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณที่ด ำเนินกำร 55,000 บำท  

แผนการปฏิบัติงาน 
(กิจกรรม) 

แผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณ 

รวม ไตรมาส
ที่ 

1/2564 

ไตรมาส
ที่ 

2/2564 

ไตรมาส
ที่ 

3/2564 

ไตรมาส
ที่ 

4/2564 
1. กิจกรรมที่ 1 ประชุมวำงแผนกำรจัดสรร
โควต้ำ                    

 
- 

 
- 

 
4,000 

 
4,000 8,000 

2. กิจกรรมที่ 2 ประชุมชี้แจงกำรจัดสรรและ
รำยละเอียดโควต้ำ 

 
- 

 
- 

 
- 
 

17,000 17,000 

3. กิจกรรมที่ 3 ประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้
โครงกำรเด็กดีมีที่เรียน 

 
- 

 
- 

 
- 

 
22,000 

 
22,000 

4. กิจกรรมที่ 4 ประชุมวำงแผนกำรคัดเลือก 
จัดท ำข้อมูล นักเรียนเข้ำศึกษำต่อในโครงกำร
เด็กดีมีที่เรียน 

 
 

- 

 
 

- 

 
 

- 

 
 

8,000 

 
 

8,000 

รวม - - 4,000 51,000 55,000 

7  กลุ่มเป้าหมายผู้ได้รับผลประโยชน์ 
7.1 นักเรียน คุณครู และโรงเรียนในสังกัดส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต 26 
7.2 ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต 26 
7.3 สถำบันอุดมศึกษำ/อำชีวศึกษำในพ้ืนที่จังหวัดมหำสำรคำม 
7.4 นักศึกษำและนิสิตในโครงกำรเด็กดีมีที่เรียน 

8. การติดตามและประเมินผล/ตัวชี้วัดความส าเร็จของโครงการ 
 

ตัวบ่งชี้สภาพความส าเร็จ วิธีวัดและประเมินผล เครื่องมือที่ใช้
วัด 

   -   ร้อยละ 100 ของนักเรียนที่มีคุณธรรม จริยธรรมและ
บ ำเพ็ญประโยชน์เพื่อสังคมตำมค่ำนิยมหลักของคนไทย 12 
ประกำร ได้รับกำรส่งเสริมและได้เข้ำศึกษำต่อใน
สถำบันอุดมศึกษำและอำชีวศึกษำ จังหวัดมหำสำรคำม 

- ตรวจสอบข้อมูล 
- ติดตำมและสอบถำม  

- แบบรำยงำน 
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ต่อ 
ตัวบ่งชี้สภำพควำมส ำเร็จ วิธีวัดและประเมินผล เครื่องมือที่ใช้วัด 

-   ร้อยละ 100 ของนักเรียน/นิสิต ที่เข้ำร่วมโครงกำรได้รับ
กำรพัฒนำและส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมอย่ำงเป็นระบบ 
เพ่ือ เป็นฐำนในกำรพัฒนำก ำลังคนของสังคมและชำติต่อไป 

- ตรวจสอบข้อมูล 
- ติดตำมและสอบถำม 

- แบบรำยงำน 

-  ร้อยละ 100 ของกลุ่มเป้ำหมำยได้เข้ำร่วมโครงกำร และ
เกิดภำคีเครือข่ำยร่วมกันในกำรด ำเนินกำรอย่ำงต่อเนื่อง 

- ตรวจสอบข้อมูล 
- ติดตำมและสอบถำม 

- แบบรำยงำน 

 
9. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
 9.1 เกิดกำรประสำนควำมร่วมมือสถำบันอุดมศึกษำในพ้ืนที่ที่มีเจตนำรมณ์เดียวกันในกำรคัดเลือก
นักเรียนผู้มีคุณธรรม จริยธรรม และบ ำเพ็ญประโยชน์เพ่ือสังคมเข้ำศึกษำต่อในมหำวิทยำลัยและ
อำชีวศึกษำในจังหวัดมหำสำรคำมเข้ำศึกษำต่อ 
 9.2 มีกำรเพ่ิมและกระจำยโอกำสให้ประชำกรวัยเรียนได้รับกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำนอย่ำงทั่วถึง 
ครอบคลุมผู้เรียนให้ได้รับโอกำสในกำรพัฒนำเต็มตำมศักยภำพ และมีคุณภำพ 
 9.3 มีฐำนข้อมูลนักเรียนในโครงกำรเด็กดีมีที่เรียน 
 9.4 มีกำรแลกเปลี่ยนเรียนรู้โครงกำรเด็กดีมีท่ีเรียน เพ่ือเป็นกำรเสริมสร้ำงควำมเข้มแข็ง พัฒนำ และ
สร้ำงเครือข่ำยให้กับนิสิตในโครงกำรที่เข้ำไปเรียนต่อในสถำบันอุดมศึกษำและอำชีวศึกษำในพื้นที่ให้เป็น
ฐำนก ำลังส ำคัญในกำรพัฒนำ สังคมและประเทศต่อไป 
 9.5 นักเรียนที่มีคุณธรรม จริยธรรมและบ ำเพ็ญประโยชน์เพ่ือสังคมตำมค่ำนิยมหลักของคนไทย                           
12 ประกำร ได้รับกำรส่งเสริมและได้เข้ำศึกษำต่อในสถำบันอุดมศึกษำและอำชีวศึกษำ จังหวัด
มหำสำรคำม 
 9.6 สำมำรถพัฒนำนักเรียน/นิสิตได้อย่ำงต่อเนื่องและเชื่อมโยงกันระหว่ำงระดับกำรศึกษำขั้น
พ้ืนฐำนและอุดมศึกษำ 

*********************** 
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โครงการ     กำรเพ่ิมประสิทธิภำพกำรด ำเนินงำนสถำนศึกษำในสังกัดส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ 
    มัธยมศึกษำ เขต 26 โดยคณะกรรมกำรติดตำม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศ 
    กำรศึกษำ (ก.ต.ป.น.) 
ยุทธศาสตร์ชาติ ข้อ   3.ด้ำนกำรพัฒนำและเสริมสร้ำงศักยภำพทรัพยำกรมนุษย์ 
แผนปฏิรูปประเทศ ข้อ   3 ด้ำนพัฒนำและเสริมสร้ำงศักยภำพ ทรัพยำกรมนุษย ์
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ข้อ 1.กำรเสริมสร้ำงและพัฒนำศักยภำพทุนมนุษย์ 
แผนความม่ันคงแห่งชาติ   3.7.1 กำรเสริมสร้ำงควำมมั่นคงของมนุษย์  
นโยบาย สพฐ.              ด้ำนประสิทธิภำพ 
กลุ่มที่รับผิดชอบ   กลุ่มนิเทศ ติดตำม และประเมินผลกำรจัดกำรศึกษำ 
ผู้รับผิดชอบ     นำงดวงใจ  จ ำปำทอง  ศึกษำนิเทศก์    
ระยะเวลาด าเนินการ      ตุลำคม  2563 – กันยำยน  2564 
............................................................................................................................. ................................... 
1. หลักการและเหตุผล 
  จำกเจตนำรมณ์แห่งพระรำชบัญญัติกำรศึกษำแห่งชำติ พ.ศ. 2542 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 
2) พ.ศ. 2545 ที่มุ่งเน้นกระจำยอ ำนำจทำงกำรศึกษำให้ท้องถิ่น และสถำนศึกษำได้มีบทบำทและมีส่วน
ร่วมในกำรพัฒนำหลักสูตร เพ่ือให้สอดคล้องกับสภำพและควำมต้องกำรของท้องถิ่น และจำกบทบัญญัติ 
ในมำตรำ  20  วรรคส่ี  แห่งพระรำชบัญญัติระเบียบบริหำรรำชกำรกระทรวงศึกษำธิกำร  พ.ศ.  2546  
ที่ก ำหนดให้มีคณะกรรมกำรติดตำม  ตรวจสอบ  ประเมินผล  และนิเทศกำรศึกษำของเขตพ้ืนที่
กำรศึกษำ  เพ่ือท ำหน้ำที่ในกำรก ำกับ  ดูแลกำรบริหำรและกำรจัดกำรศึกษำ โดยมุ่งเน้นผลสัมฤทธิ์ของ
หน่วยงำนและสถำนศึกษำในสังกัดเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ  เพ่ือเตรียมรับกำรนิเทศ ติดตำมและประเมินผล
จำกหน่วยงำนภำยนอกประสำนควำมร่วมมือในกำรน ำไปใช้ขับเคลื่อนก ำหนดนโยบำยพัฒนำคุณภำพกร
ศึกษำ 
  ดังนั้น  เพ่ือกำรเพ่ิมประสิทธิภำพกำรด ำเนินงำนมนสถำนศึกษำในสังกัดส ำนักงำนเขตพ้ืนที่
กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต 26 โดยคณะกรรมกำรติดตำม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศกำรศึกษำ 
(ก.ต.ป.น.) จึงเป็นเรื่องส ำคัญและจ ำเป็นอย่ำงยิ่ง และเพ่ือให้กำรด ำเนินงำนเป็นไปด้วยควำมเรียบร้อย มี
ควำมต่อเนื่องและมีประสิทธิภำพ คณะกรรมกำรติดตำม ตรวจสอบ ประเมินผล และนิเทศกำรศึกษำใน
สังกัดส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ จึงต้องจัดประชุมและด ำเนินโครงกำรกำรเพ่ิมประสิทธิภำพกำร
ด ำเนินงำนในสถำนศึกษำในสังกัดส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต 26 โดยคณะกรรมกำร
ติดตำม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศกำรศึกษำ (ก.ต.ป.น.) เพ่ือส่งเสริมสนับสนุนกำรพัฒนำคุณภำพ
กำรศึกษำของสถำนศึกษำในสังกัดได้ตำมมำตรฐำน 
2.วัตถุประสงค์ 
 2.1  เพ่ือพัฒนำระบบติดตำม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศกำรศึกษำของโรงเรียนในสังกัด
ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต 26 
 2.2 เพ่ือติดตำม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศกำรจัดกำรศึกษำโดยมุ่งผลสัมฤทธิ์โรงเรียนในสังกัด
ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต 26 
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 2.3  เพ่ือน ำผลกำรติดตำม  ตรวจสอบ  ประเมินผลและนิเทศกำรศึกษำมำใช้ในกำรวำงแผนพัฒนำ
คุณภำพกำรจัดกำรศึกษำของสถำนศึกษำ ในสังกัดส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต 26 
อย่ำงต่อเนื่องและมีประสิทธิภำพ   

3.  เป้าหมาย 
 3.1 เชิงปริมาณ 
  3.1.1 จัดประชุมคณะกรรมกำรติดตำม  ตรวจสอบ  ประเมินผลและนิเทศกำรศึกษำสังกัด
ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต26  จ ำนวน 2 ครั้ง/ปี 
  3.1.2. โรงเรียนในสังกัดสังกัดส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต 26 
ทั้ง ๓๕ โรงเรียนได้รับกำร ติดตำม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศกำรศึกษำ 1 ครั้ง/ปี 
   3.2  เชิงคุณภาพ 
        3.2.1 โรงเรียนในสังกัดส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต 26 ทุกโรงเรียนได้รับกำร
ติดตำม  ตรวจสอบ  ประเมินผล อย่ำงต่อเนื่องและมีประสิทธิภำพ 
      3.2.2 ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต26  มีข้อมูลสำรสนเทศ  ผลกำรติดตำม 
ตรวจสอบ ประเมินผล และนิเทศกำรศึกษำของโรงเรียนในสังกัดที่สำมำรถน ำไปใช้ในกำรปรับปรุง  
พัฒนำคุณภำพกำรศึกษำอย่ำงมีประสิทธิภำพ 
4. กิจกรรมและวิธีการด าเนินงาน 
ที ่ กิจกรรม ระยะเวลา ผุ้รับผิดชอบ 
1 ประชุมคณะกรรมกำรติดตำม ตรวจสอบฯ 

จ ำนวน 2 ครั้ง/ป ี
ก.พ. 2564 
พ.ค. 2564 

นำงดวงใจ จ ำปำทอง / 
คณะศึกษำนิเทศก์ 

2 ด ำเนินกำรติดตำม ตรวจสอบฯ 
จ ำนวน 1 ครั้ง/ปี 

 
มี.ค.2564 

คณะ ก.ต.ป.น./คณะ
ศึกษำนิเทศก์/ประธำน
สหวิทยำเขต 

3 จัดท ำรำยงำนผลกำรติดตำม ตรวจสอบฯ ส.ค.- ก.ย. 
2564 

นำงดวงใจ จ ำปำทอง / 
คณะศึกษำนิเทศก์ 

5. กิจกรรมและงบประมาณด าเนินการ 
     งบประมำณที่ได้รับจัดสรรจำกส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต 26 
จ ำนวน  60,000 บำท  โดยมีรำยละเอียดประกอบกำรใช้งบประมำณ  ดังนี้  

ที ่ กิจกรรม/รายละเอียดการใช้งบประมาณ 

งบประมาณจ าแนกตาม
รายจ่าย รวม ค่า 

ตอบแทน 
ค่าใช้
สอย 

ค่า
วัสดุ 

1. 
 
 

กิจกรรมที ่1 ประชุมคณะกรรมกำร ก.ต.ป.น. 
รวม 4 ครั้งจ ำนวน9 คนดังนี้ 
1.1. ประธำนกรรมกำร ก.ต.ป.น.จ ำนวน 1 
คนๆละ1500x2 

 
 

3,000 
 

 
 

- 
 

 
 

- 
 

 
 

3000 
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2. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
3. 

1.2. คณะกรรมกำร ก.ต.ป.น.จ ำนวน 7 คนๆ
ละ1200x7x2 
1.3. เลขำนุกำร ก.ต.ป.น. 1200x2 
1.4. ค่ำอำหำรว่ำงกำรประชุมก.ต.ป.น.และ
คณะอนุกรรมกำร/คณะศึกษำนิเทศก์  
(จ ำนวนคน 22x30x2) 
1.5.ค่ำอำหำรกลำงวัน(22x50x2) 
กิจกรรมที่ 2 กิจกรรมกำรประเมินโรงเรียน 
ดังนี้ 
2.1 ติดตำม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศ
กำรศึกษำโรงเรียนในสังกัดทั้ง 35 โรงเรียน 
2.2.  แบ่งคณะกรรมกำรติดตำม ตรวจสอบฯ
ออกเป็น 7 คณะประกอบไปด้วยประธำน สห
วิทยำเขต,ก.ต.ป.น.,ศึกษำนิเทศก์(ค่ำน้ ำมัน
เชื้อเพลิงเหมำจ่ำยวันละ 500 บำทรวมคณะละ 
3 วัน= 500x3=1500x7) 
2.3. เบี้ยเลี้ยงคณะกรรมกำรติดตำม 
ตรวจสอบฯแบ่งออกเป็น 7 คณะประกอบด้วย
ประธำนสหวิทยำเขตจ ำนวน 7 คน,ก.ต.ป.น.
จ ำนวน 9 คน,คณะอนุกรรมกำรจ ำนวน 15 
คนพนักงำนขับรถจ ำนวน 1 คนรวม 27 คน 
คณะละ 3 วันรวม 1 ครั้ง/ปี 
ดังนี้ (จ ำนวนคน 27x160x3x1) 
กิจกรรมที3่ กิจกรรมกำรจัดท ำรำยงำนผลกำร
ติดตำม ตรวจสอบฯ  
(จ ำนวน 40 เล่มๆละ50 บำท) 
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2,200 
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22,920 
 
 
 
 
 
 
 
 

2,320 
 

รวม 35,160 12,520 2,320 60,000 
6. การประเมินผลการด าเนินงาน 

ตัวชี้วัดความส าเร็จ วิธีวัดและประเมิน เครื่องมือที่ใช้ 
1. โรงเรียนในสังกัด 35 โรงเรียนได้รับกำรติดตำม 
ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศกำรศึกษำครบ 

- กำรสังเกต 
- กำรสอบถำม 
- กำรรำยงำนผล 

- แบบสังเกต 
- แบบสอบถำม 
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ตัวชี้วัดความส าเร็จ วิธีวัดและประเมิน เครื่องมือที่ใช้ 
2. ผู้บริหำรโรงเรียน ครู มีควำมรู้ ควำมเข้ำใจกำร
จัดกำรศกึษำและปฏิบัติได้อย่ำงมีคุณภำพ 

- แบบสอบถำม 
- แบบสัมภำษณ์ 
- กำรสังเกต 

- แบบสังเกต 
- แบบสอบถำม 
- แบบสัมภำษณ์ 
- แบบรำยงำน 

3. สถำนศึกษำในสังกัดส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ
มัธยมศึกษำ เขต 26 สำมำรถบริหำรจัดกำรได้อย่ำง
มีคุณภำพ 

- แบบสอบถำม 
- แบบสัมภำษณ์ 
- กำรสังเกต 
- กำรรำยงำนผล 

- แบบสอบถำม 
- แบบสัมภำษณ์ 
- แบบสังเกต 
- แบบรำยงำน 

7. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
 7.1 สถำนศึกษำในสังกัดส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต 26 ทั้ง 35 แห่ง ได้รับกำร
ติดตำมตรวจสอบ ประเมินผล และนิเทศกำรศึกษำจำกคณะกรรมกำร ก.ต.ป.น. อย่ำงน้อยภำคเรียนละ 
1 ครั้ง  
 7.2 สถำนศึกษำมีกำรพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำอย่ำงเป็นระบบและมีเอกสำรหลักฐำน ในกำรพัฒนำ
งำนให้มีประสิทธิภำพ 
 7.3 ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต26 มีข้อมูลสำรสนเทศของสถำนศึกษำในสังกัด
เพ่ือใช้เป็นข้อมูลในกำรวำงแผนพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำอย่ำงมีประสิทธิภำพ 

********************* 
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งาน/โครงการ  ยกระดับกำรเสริมสร้ำงคุณธรรม จริยธรรมและธรรมำภิบำลในเขตพื้นที่ 
      กำรศึกษำ“ป้องกันกำรทุจริต”กิจกรรมส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำสุจริตและ 
      กิจกรรมกำรประเมินคุณธรรมและควำมโปร่งใสในกำรด ำเนินงำนของส ำนักงำน 
      เขตพ้ืนที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำเขต 26 
ยุทธศาสตร์ชาติ    ประสิทธิภำพกำรบริหำรจัดกำรและกำรเข้ำถึงกำรให้บริกำรของภำครัฐ 
แผนปฏิรูปประเทศข้อที่6 ด้ำนกำรปรับสมดุลและพัฒนำระบบกำรบริหำรจัดกำรศึกษำ 
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ  ข้อที่ 1 กำรเสริมสร้ำงและพัฒนำศักยภำพทุนมนุษย์ 
แผนความม่ันคงแห่งชาติ      6.1 แผนงำนบูรณำกำรป้องกัน ปรำบปรำมกำรทุจริตและ  
             ประพฤติมิชอบ 
จุดเน้น สพม.26     6.ด้ำนกำรบริหำรจัดกำรด้วยหลักธรรมำภิบำล (Stable good  
         governance)  
กลุ่มที่รับผิดชอบ    กลุ่มนิเทศติดตำม และประเมินผล 
ผู้รับผิดชอบ      นำงมิ่งขวัญ หนองขุ่นสำร,นำงสำวธนำภำ บุญครอบ                        
ระยะเวลาที่ด าเนินการ   1 ตุลำคม 2563 – 30 กันยำยน 2564 
................................................................................................. ...............................................................  

1.  หลักการและเหตุผล 
 ส ำนักงำน ป.ป.ช. ร่วมกับ สพฐ. ได้ก ำหนดแนวทำงกำรจัดท ำแผนปฏิบัติกำรกำรป้องกันและ
ปรำบปรำมกำรทุจริตและประพฤติมิชอบ เพ่ือให้ส่วนรำชกำรและหน่วยงำนภำครัฐแปลงแนวทำงและ
มำตรกำรตำมยุทธศำสตร์ชำติฯไปสู่กำรปฏิบัติโดยก ำหนดไว้ในแผนปฏิบัติรำชกำร 4 ปี และแผนปฏิบัติ
รำชกำรประจ ำปี โดยให้ยึดกรอบยุทธศำสตร์หลักที่ใช้ในกำรจัดท ำแผนปฏิบัติกำรป้องกันทุจริตและ
ประพฤติมิชอบให้ค ำนึงถึงควำมสอดคล้องกับยุทธศำสตร์ชำติ 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) 
ทุจริตและนโยบำยปรำบปรำมกำรทุจริตของรัฐบำลที่มุ่งส่งเสริมปลูกจิตส ำนึกให้สังคมไทยมีวินัย และยึด
ม่ันในคุณธรรม จริยธรรม ควบคู่กับกำรพัฒนำเครือข่ำยป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริตอย่ำงบูรณำ
กำรโดยให้ประชำชนมีบทบำทส ำคัญในกระบวรกำรด ำเนินงำนอย่ำงมีส่วนร่วม โปร่งใส เสมอภำคและ
เป็นธรรม สร้ำงระบบและกลไกที่มีอิสระอย่ำงแท้จริงในกำรตรวจสอบ ควบคุม กระจำย ถ่วงดุลอ ำนำจ 
ควบคู่กับกำรบูรณำกำรควำมร่วมมือจำกทุกภำคส่วนในกำรต่อต้ำนกำรทุจริตทุกรูปแบบอย่ำงเข้มแข็ง 
เพ่ือให้ประเทศไทย เป็นประเทศที่มีมำตรฐำนควำมโปร่งใสเทียบเท่ำสำกล และจำกที่ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่
กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต 26 ได้มีกำรวิเครำะห์ควำมเสี่ยงเกี่ยวกับกำรปฏิบัติงำนที่อำจเกิดประโยชน์
ทับซ้อน เพ่ือก ำหนดมำตรกำรส ำคัญเร่งด่วนเชิงรุกในกำรป้องกันกำรทุจริต กำรบริหำรที่โปร่งใส
ตรวจสอบได้ และแก้ไขปัญหำกำรกระท ำผิดวินัยของเจ้ำหน้ำที่  ที่เป็นปัญหำ และเพ่ือเป็นกำรพัฒนำ
ศักยภำพในกำรปฏิบัติงำนของเจ้ำหน้ำที่ให้ทันต่อกำรเปลี่ยนแปลงที่ เกิดขึ้น ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่
กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต 26 จึงได้มีโครงกำรศึกษำดูงำนเสริมสร้ำงคุณธรรม จริยธรรมและ  ธรรมำภิ
บำลในสถำนศึกษำ “ป้องกันกำรทุจริต” (กิจกรรมส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำสุจริตและกิจกรรมกำร
ประเมินคุณธรรมและควำมโปร่งใส ในกำรด ำเนินงำนของสถำนศึกษำและส ำนักงำน              เขตพ้ืนที่
กำรศึกษำ) เพ่ือพัฒนำองค์กรให้เป็นที่น่ำเชื่อถือและผ่ำนกำรประเมินตำมมำตรฐำนที่ได้ก ำหนด 
ประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส ในการดำาเนินงานของสถานศึกษาและสำานักงาน เขตพื้นที่การศึกษา) 

เพื่อพัฒนาองค์กรให้เป็นที่น่าเชื่อถือและผ่านการประเมินตามมาตรฐานที่ได้กำาหนด
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2. วัตถุประสงค์ 
 2.1 เพ่ือศึกษำตัวอย่ำงองค์กร หรือหน่วยงำนที่ประสบผลส ำเร็จในด้ำนกำรด ำเนินงำนเขตสุจริต           
และคุณธรรม จริยธรรม 
 2.2 เพ่ือศึกษำแนวทำงในกำรด ำเนินงำน และมำตรฐำนกำรปฏิบัติงำนของหน่วยงำนในกำรปรับใช้         
ในกำรพัฒนำเขตพ้ืนที่สุจริต และกำรพัฒนำองค์กร 
3. เป้าหมาย 
 เชิงปริมำณ 
 3.1.1 บุคลำกรของส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต 26 จ ำนวน 39 คน ได้ศึกษำดูงำน
และเยี่ยมพ้ืนที่ (Site Visit) 
 เชิงคุณภำพ 
 3.2.1 บุคลำกรได้รับประสบกำรณ์จำกกำรศึกษำดูงำนเยี่ยมพ้ืนที่ (Site Visit) และน ำแนวคิดมำปรับ
ใช้ในกำรปฏิบัติงำน รวมทั้งสำมำรถถ่ำยทอดควำมรู้ให้กับบุคลำกรของส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ
มัธยมศึกษำ เขต 26 เพ่ือพัฒนำเป็นเขตพ้ืนที่กำรศึกษำสุจริต 
4. กิจกรรมและการด าเนินงาน 
กิจกรรม ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 
1.กิจกรรมประชุมเชิงปฏิบัติกำรเพื่อ ยกระดับกำร
เสริมสร้ำงคุณธรรม จริยธรรมและธรรมำภิบำลใน   เขต
พ้ืนที่กำรศึกษำ “ป้องกันกำรทุจริต” กิจกรรมส ำนักงำน
เขตพ้ืนที่กำรศึกษำสุจริตและกิจกรรมกำรประเมิน
คุณธรรม และควำมโปร่งใส 

ม.ค. 2564 กลุ่มนิเทศฯ 

2.กิจกรรมประชุมเชิงปฏิบัติกำร  "กำรกระท ำที่ถือเป็น
เรื่องผลประโยชน์ทับซ้อน" 

ม.ค.2564 กลุ่มนิเทศฯ 

3.ปรับฐำนควำมคิดบุคลำกร ให้สำมำรถ แยกแยะระหว่ำง 
ผลประโยชน์ส่วนตัว และ ผลประโยชน์ส่วนรวมในกำร    
ด ำเนินงำน 

เม.ย.64 กลุ่มนิเทศฯ 

4.ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ มีผลกำรประเมิน 
คุณธรรมและควำมโปร่งใสในกำรด ำเนินงำนเป็นไปตำม 
เป้ำหมำย หรือสูงกว่ำเป้ำหมำย เพื่อผลักดันให้ดัชนี 
ภำพลักษณ์คอร์รัปชั่น (CPI) ของประเทศไทยเพ่ิมสูงขึ้น 

พ.ค.64 กลุ่มนิเทศฯ 

5.เสริมสร้ำงภำพลักษณ์ท่ีดี ในองค์กรและสำธำรณชนให้ 
เกิดควำมเชื่อมั่นในกระบวนกำร ท ำงำนด้ำนกำร ป้องกัน
และปรำบปรำมกำรทุจริต 

พ.ค.64 กลุ่มนิเทศฯ 
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5. งบประมาณ 
 งบประมำณท่ีได้รับจัดสรรจำก สพฐ.จ ำนวน.....................บำท รำยละเอียดประกอบกำรใช้จ่ำย ดังนี้ 

รายการ งบประมาณ จ าแนกตามรายจ่าย 
ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ 

1.กิจกรรมประชุมเชิงปฏิบัติกำร
เพ่ือ ยกระดับกำรเสริมสร้ำง
คุณธรรม จริยธรรมและธรรมำภิ
บำลใน เขตพ้ืนที่กำรศึกษำ 
“ป้องกันกำรทุจริต” กิจกรรม
ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ
สุจริตและกิจกรรมกำรประเมิน
คุณธรรมและควำมโปร่งใส 

    

2กิจกรรมประชุมเชิงปฏิบัติกำร 
"กำรกระท ำท่ีถือเป็นเรื่อง
ผลประโยชน์ทับซ้อน" 

    

3.ปรับฐำนควำมคิดบุคลำกร ให้
สำมำรถ แยกแยะระหว่ำง 
ผลประโยชน์ส่วนตัว และ 
ผลประโยชน์ส่วนรวมในกำร    
ด ำเนินงำน 

    

4.ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ มี
ผลกำรประเมิน คุณธรรมและ
ควำมโปร่งใสในกำรด ำเนินงำน
เป็นไปตำม เป้ำหมำย หรือสูงกว่ำ
เป้ำหมำย เพ่ือผลักดันให้ดัชนี 
ภำพลักษณ์คอร์รัปชั่น (CPI) ของ
ประเทศไทยเพ่ิมสูงขึ้น 

    

5.เสริมสร้ำงภำพลักษณ์ท่ีดี ใน
องค์กรและสำธำรณชนให้ เกิด
ควำมเชื่อมั่นในกระบวนกำร
ท ำงำนด้ำนกำร ป้องกันและ
ปรำบปรำมกำรทุจริต 
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6. การประเมินผล 

ตัวบ่งชี้สภาพความส าเร็จ วิธีวัดและประเมินผล เครื่องมือที่ใช้วัดและ
ประเมินผล 

1. ร้อยละของบุคลำกรที่มี
ควำมรู้ ควำมเข้ำใจในกำร
ปฏิบัติงำน 

1. ส ำรวจควำมพึงพอใจ 1. แบบส ำรวจ 

2. ร้อยละบุคลำกรที่มีเจตคติต่อ
กำรท ำงำนให้แก่องค์กร  

2. ส ำรวจควำมพึงพอใจ 2. แบบส ำรวจ 

7. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
 ผลผลิต (Output) 
  1. บุคลำกรได้เห็นแบบอย่ำงขององค์กร หรือหน่วยงำนท่ีประสบควำมส ำเร็จในด้ำนกำร
ด ำเนินงำน เขตสุจริตและคุณธรรม จริยธรรม เพ่ือปรับใช้ในกำรด ำเนินงำนได้ 
  2. บุคลำกรมีควำมรู้ ควำมเข้ำใจเกี่ยวกับแนวทำงกำรด ำเนินงำน และมำตรฐำนกำรปฏิบัติงำน            
ของเขตสุจริต 
 ผลลัพธ์ (Outcome) 
  1. บุคลำกรมีวินัยในตนเอง เกิดจิตสำธำรณะต่อองค์กร และสังคม 
  2. ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต 26 มีมำตรฐำนกำรปฏิบัติงำนตำมแนวทำงเขต
สุจริต 
  3. เพ่ือศึกษำตัวอย่ำงองค์กร หรือหน่วยงำนที่ประสบควำมส ำเร็จในด้ำนกำรด ำเนินงำนเขตสุจริต 
และคุณธรรม จริยธรรม 

********************* 
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สวนที่ 4 
การขับเคลื่อนนโยบายสูการปฏิบัติ 
 

 สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 26 โดยใชกรอบแนวทางของสํานักงานคณะกรรมการ
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน มีการขับเคลื่อนนโยบายสูการปฏิบัติ 4 ดาน ดังนี้ 
 

นโยบาย 
1. ดานความปลอดภัย 
      1.ดานการจัดการศึกษาเพ่ือความม่ันคงของมนุษยและของชาติ 
2. ดานโอกาส 
      2.ดานการจัดการศึกษาเพ่ือเพ่ิมความสามารถในการแขงขันของประเทศ 
      4.ดานการสรางโอกาสในการเขาถึงบริการการศึกษาท่ีมีคุณภาพ มีมาตรฐาน และลดความ
เหลื่อมล้ําทางการศึกษา 
      5.ดานการจัดการศึกษาเพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิตท่ีเปนมิตรกับสิ่งแวดลอม 
 3. ดานคุณภาพ 
      3.ดานการพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพทรัพยากรมนุษย 
 4. ดานประสิทธิภาพ 
     6.ดานการปรับสมดลุและพัฒนาระบบบริหารจัดการศึกษา 

โดยจัดทําแผนปฏิบัติการประจําป เปนเครื่องมือสําคัญในการปฏิบัติงานเพ่ือสงมอบผลผลิต 
การใหบริการการศึกษาท่ีเชื่อมโยงสอดคลองกับนโยบายรัฐบาล กระทรวงศึกษาธิการ และหนวยงานท่ี
เก่ียวของ สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 26 จึงไดกําหนดปจจัยความสําเร็จและ
กระบวนการนําแผนสูการปฏิบัติ ดังนี้ 
 

 
การจัดสรรทรัพยากรเพ่ือการขับเคล่ือนแผนปฏิบัติการ 

สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 26 กําหนดแนวทางการจัดสรรงบประมาณ
ปงบประมาณ พ.ศ. 2564 เพ่ือขับเคลื่อนการดําเนินงานตามภารกิจ พันธกิจ ยุทธศาสตร ตัวชี้วัด ของ
สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ดังนี้ 

1.งบประมาณดําเนินการในสวนสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 26  
  ดําเนินงานตามยุทธศาสตร ตัวชี้วัด จุดเนน โครงการ กิจกรรม โดยมีกลุมงานในสํานักงานท้ัง 9 
กลุมและ 1 หนวย เปนผูรับผิดชอบโครงการดําเนินงาน 

2.งบประมาณดําเนินการสําหรับเขตพ้ืนท่ีการศึกษา  
   2.1 งบประมาณตามความจําเปนพ้ืนฐาน เพ่ือใชบริหารจัดการสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา 
ท้ังนี้พิจารณาจัดสรรตามเกณฑงบบริหารงานพ้ืนท่ีการศึกษา คาสาธารณูปโภค ระยะหางไกลและ
จัดสรรตามภาระงานประกอบดวย เกณฑจํานวนนักเรียน ครู โรงเรียนท่ีอยูในพ้ืนท่ี คุณภาพการบริหาร
การจัดการศึกษาของเขตพ้ืนท่ีการศึกษาจากจํานวนโรงเรียนท่ีผานการประเมินภายนอกรอบสาม 
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  2.2 งบประมาณเพ่ิมประสิทธิผลตามกลยุทธ เพ่ือให เขตพ้ืนท่ีการศึกษาดําเนินการตาม
ยุทธศาสตร ตัวชี้วัด ของสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐานและสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 26 เพ่ือพัฒนาคุณภาพการศึกษาตามบริบทของเขตพ้ืนท่ีการศึกษา 

3.งบประมาณดําเนินการสําหรับกลุมเครือขาย/สถานศึกษา  
 เพ่ือใหกลุมเครือขายและสถานศึกษาใชในการบริหารจัดการและพัฒนาคุณภาพการศึกษาตาม
วัตถุประสงคของงบประมาณท่ีไดรับ 
ปจจัยความสําเร็จ 
 1. ผูบริหารการศึกษาทุกระดับใหความสําคัญในการบริหารจัดการ โดยมุงเนนผลสัมฤทธิ์ของงาน 
และการทํางานแบบมีสวนรวมท่ีเอ้ือตอการพัฒนาความคิดริเริ่มสรางสรรค การปฏิบัติงานใหบรรลุตาม
วัตถุประสงคและเปาหมายท่ีกําหนดไว 
 2. หนวยงานท่ีเก่ียวของสงเสริมการบริหารจัดการเชิงยุทธศาสตรในการพัฒนาการปฏิบัติงานอยาง
เปนระบบ 
 3. เชื่อมโยงความสําเร็จของการปฏิบัติงานกับการบริหารงานบุคคลอยางชัดเจน 
 4. บริหารจัดการโดยเปดโอกาสใหทุกภาคสวนมีสวนรวมและยึดหลักธรรมาภิบาล 
 
กระบวนการนําแผนสูการปฏิบัติ 
 1. สื่อสารทิศทางองคกรท้ังวิสัยทัศน พันธกิจ เปาประสงค จุดเนนการพัฒนา และเปาหมายการ
ใหบริการหนวยงาน ใหบุคลากรทุกระดับรับรูและเขาใจตรงกันอยางท่ัวถึง 
 2. จัดโครงสราง กระบวนการทํางาน และมอบหมายผูรับผิดชอบปฏิบัติงาน ท้ังเจาภาพหลัก 
เจาภาพรอง และผูสนับสนุน พรอมกําหนดบทบาทความรับผิดชอบอยางชัดเจน 
 3. วิเคราะหเปรียบเทียบสภาพปจจุบัน และเปาหมายตามนโยบาย เพ่ือกําหนดกลยุทธและจัดทํา
แผนปฏิบัติงานใหบรรลุตามเปาหมายวัตถุประสงค 
 4. ดําเนินงาน กิจกรรม ตามแผนปฏิบัติการท่ีกําหนด 
 5. ติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผล เพ่ือใหการนํากลยุทธสูการปฏิบัติอยางเปนรูปธรรมโดย
ติดตามความกาวหนาประจําป การประเมินผลระยะครึ่งป และการประเมินผลเม่ือสิ้นสุดปงบประมาณ 
 6. สรางกลไกการขับเคลื่อนและตรวจสอบสาธารณะ โดยรายงานผลการปฏิบัติงานประจําป  สู
สาธารณชนและหนวยงานท่ีเก่ียวของ 
 
การติดตามและประเมินผล   
           กลไกการกํากับ  ติดตาม  ประเมินผล  เพ่ือพัฒนาและปรับปรุงแผนพัฒนาการศึกษาและ
แผนปฏิบัติราชการประจําป  ไดกําหนดไว  ดังนี้ 

1)  กํากับ  ติดตาม  ประเมินผล  และรายงานผล  ตามท่ีระบุไวในโครงการของผูรับผิดชอบ
โดยตรง  เรียกวา  เปนข้ันตอนของการประเมินตนเอง 

2)  กํากับ  ติดตาม  ประเมินผล  โดยผูบริหารของหนวยงานผูรับผิดชอบ 
3)  กํากับ  ติดตาม  ประเมินผล  โดยคณะกรรมการจัดทําแผนปฏิบัติการประจําปงบประมาณ 

พ.ศ.2564 
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 หลังจากดําเนินการตามกระบวนการแลว ไดนํารางแผนปฏิบัติราชการประจําปงบประมาณ        
พ.ศ. 2564  สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 26 ประชุมคณะกรรมการจัดทําแผนปฏิบัติ
การ เสนอแนะและใหความคิดเห็น เพ่ือปรับปรุงแกไขเปนฉบับสมบูรณ จากนั้นนําเสนอขอความ
เห็นชอบจากคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัด (กศจ.) พิจารณาเห็นชอบ แผนปฏิบัติราชการประจําป
งบประมาณ พ.ศ. 2564 เพ่ือขับเคลื่อนการดําเนินงานสูสถานศึกษาใหเกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล
ตอไป   
 
ปฏิทินการบริหารแผนสูการปฏิบัติ 

ระยะเวลา แนวปฏิบัต ิ
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. เพ่ือบริหารจัดการและพัฒนา
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) 

พรอมสงรูปเลมรายงานโครงการฉบบัสมบูรณ 
               
 ท้ังนี้การบริหารจัดการงบประมาณใหมีประสิทธิภาพ คุมคา และพัฒนาคุณภาพการศึกษามุงสู
ความสําเร็จ รวมท้ังบรรลุตามวัตถุประสงคและเปาหมาย เชื่อมโยงสอดคลองกับยุทธศาสตร ตัวชี้วัดของ
สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน โดยยึดระเบียบวิธีการบริหารงบประมาณ การเงิน การ
คลังตอไป 
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คําส่ังสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 26 
                                                  ท่ี   349/2563 

เรื่อง   แตงตั้งคณะกรรมการพิจารณากรอบทิศทางและแนวทางการดําเนินงาน 
ในการจัดทําแผนปฏิบัติการประจําปงบประมาณ พ.ศ.2564 

................................................... 
  ตามท่ี สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 26 ไดจัดใหมีการประชุมเชิงปฏิบัติการ
กําหนดทิศทางและแนวทางการดําเนินงาน ในการจัดทําแผนปฏิบัติการประจําปงบประมาณ พ.ศ.
2564  เพ่ือใหสอดคลองกับนโยบายและยุทธศาสตรชาติ แผนการปฏิรปูการศึกษา แผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับท่ี 12 (พ.ศ.2560-2564) แผนการศึกษาแหงชาติ (พ.ศ. 2560-
2574) นโยบายรัฐบาล นโยบายกระทรวงศึกษาธิการ นโยบายสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ัน
พ้ืนฐาน และยุทธศาสตรจังหวัด 
 ดังนั้น เพ่ือใหการพิจารณากรอบทิศทางและแนวทางการดําเนินงานในการจัดทําแผนปฏิบัติ
การประจําปงบประมาณ พ.ศ.2564 ดําเนินไปดวยความเรียบรอย และบรรลุวัตถุประสงค อยางมี
ประสิทธิภาพและคุณภาพ จึงแตงตั้งคณะกรรมการพิจารณากรอบทิศทางและแนวทางการดําเนินงานใน
การจดัทําแผนปฏิบัติการประจาํปงบประมาณ 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 ผูอํานวยการโรงเรียนประชาพัฒนา     กรรมการ 
  13. นางปราณี รัตนธรรม   ผูอํานวยการโรงเรียนนาเชือกพิทยาสรรค    กรรมการ 
  14. นายสมัย ศาลาจนัทร  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  พิมพแสนศร ีผูอํานวยการกลุมอํานวยการ            กรรมการ 
 22. นางวราลักษณ  บุษบง  ผูอํานวยการกลุมสงเสริมการจัดการการศึกษา   กรรมการ 

  23. นางภวิสรภร  อุปนันท     ผูอํานวยการหนวยตรวจสอบภายใน              กรรมการ 
  24. นางบุญชู  โคตรบรรเทา   ปฏิบัติหนาท่ี ผอ.กลุมบริหารงานการเงินและสินทรัพย   กรรมการ 

 25. นางชุติมา นามศรีอุน       ปฏิบัติหนาท่ี ผอ.กลุมพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา 

        และปฏิบัติหนาท่ี ผอ.กลุมสงเสริมการศึกษาทางไกลฯ  กรรมการ 

 26. นายอํานาจ  โพธิ์งาม  ปฏิบัติหนาท่ี 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. วาท่ี ร.ท.สุเขตร ศรีบุญเรือง ศึกษานิเทศกชํานาญการพิเศษ    กรรมการ 
 36. น.ส.นงลักษณ มีแกว   ศึกษานิเทศกชํานาญการพิเศษ    กรรมการ 
 37. นายนิมิตต  การะดี ศึกษานิเทศกชํานาญการพิเศษ    กรรมการ 
 38. นางม่ิงขวัญ หนองขุนสาร ศึกษานิเทศกชํานาญการพิเศษ   กรรมการ 
 39. นางอรชุมา   ดวงชาง ศึกษานิเทศกชํานาญการพิเศษ   กรรมการ 
 40. นายโพยม พลเรือง ศึกษานิเทศกชํานาญการพิเศษ   กรรมการ 
  41. น.ส.อาภรณ  สิงหสุธรรม นักประชาสัมพันธชํานาญการ   กรรมการ 
  42. นายกันตินันท  ฉิมพลี  เจาหนาท่ีธุรการ           กรรมการ
  43. นายชัยยะ  จะรมัย     เจาหนาท่ีบันทึกขอมูล        กรรมการ 
  44. นายปกรณ  ชิณสิทธิ์    ผูอํานวยการกลุมนโยบายและแผน     กรรมการ/เลขานุการ 
  45. นางสาวพิกุล ไชยแสน     นกัวิเคราะหนโยบายและแผนชํานาญการพิเศษ       
              กรรมการ/ชวยเลขานุการ 
  46. น.ส.จรรยา  สีแกว  นักวิเคราะหนโยบายและแผนชํานาญการ    
              กรรมการ/ชวยเลขานุการ 
  47. น.ส.ชลธิชา การถาง   นักวิเคราะหนโยบายและแผนปฏิบัติการ   
              กรรมการ/ผูชวยเลขานุการ 
  48. นายกุศล  ภูนบทอง    เจาหนาท่ีคอมพิวเตอร              กรรมการ/ผูชวยเลขานุการ        
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ใหผูไดรับแตงตั้งตามคําสั่งมีหนาท่ีพิจารณาทิศทางและแนวทางการดําเนินงาน เพ่ือจัดทํา
แผนปฏิบตัิการประจาํปงบประมาณ พ.ศ. 2564 ของสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 
26 ท่ีมีความสอดคลองกับแผนและนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ ใหเปนไปดวยความถูกตอง 
สมบูรณ เกิดประโยชนสูงสุดตอทางราชการ 
   

ท้ังนี้ ตั้งแตบัดนี้เปนตนไป 
 

   สั่ง  ณ  วันท่ี 24  เดือน พฤศจิกายน    พ.ศ. 2563 
 

 

 

(นายสวาท ฦาชา) 
ผูอํานวยการสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 26 
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คําส่ังสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 26 
                                                  ท่ี   324  /2563 

เรื่อง   แตงตั้งคณะกรรมการพิจารณาแผนการใชจายงบประมาณและกรอบวงเงินงบประมาณ 
ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2564  
................................................... 

  ดวยสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 26 ไดรับการจัดสรรงบประมาณ ประจําป
งบประมาณ พ.ศ. 2564 จากสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน เพ่ือเปนคาใชจายในการ
บริหารจัดการสํานักงาน คาสาธารณูปโภค คาใชจายในการบริหารจัดการโรงเรียนในสังกัดตามภาระงาน 
และภารกิจตามพัฒนาคุณภาพการศึกษา จากแผนงานพ้ืนฐานดานการพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพ
ทรัพยากรมนุษย งบดําเนินงานโดยจัดสรรใหสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาละ  2,000,000 
บาท (สองลานบาท)   
   ดังนั้น เพ่ือเปนการเตรียมการใชจายงบประมาณใหเปนไปตามกรอบวงเงินงบประมาณ และ 

เปนไปอยางมีประสิทธิภาพ รวมท้ังเพ่ือเปนการเตรียมการในการจัดทําแผนปฏิบัติการประจําป
งบประมาณ พ.ศ. 2564 ใหดําเนินไปดวยความเรียบรอย และบรรลุวัตถุประสงค อยางมีประสิทธิภาพ
และคุณภาพ จึงแตงตั้งคณะกรรมการพิจารณาแผนการใชจายงบประมาณและกรอบวงเงินงบประมาณ
ประจาํปงบประมาณ 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  ประกอบนนัท 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      ผูอํานวยการหนวยตรวจสอบภายใน              กรรมการ 
  10. นางบุญชู  โคตรบรรเทา   ปฏิบัติหนาท่ี ผอ.กลุมการเงินและสินทรัพย            กรรมการ 

 11. นางชุติมา นามศรีอุน       ปฏิบัติหนาท่ี ผอ.กลุมพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา 

        และปฏิบัติหนาท่ี 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       เจาหนาท่ีคอมพิวเตอร                             กรรมการ/ 
                ผูชวยเลขานุการ                    
              

   ใหผูไดรับแตงตั้งตามคําสั่ง มีหนาท่ีพิจารณาโครงการและวงเงินงบประมาณเพ่ือบรรจุ/
ใชในการจัดทําแผนปฏิบัติการประจําป งบประมาณ พ.ศ. 2564 ใหอยูในกรอบวงเงินงบประมาณ และ
เปนไปอยางมีประสิทธิภาพ บรรลุวัตถุประสงค มีความสอดคลองกับแผนและนโยบายของ
กระทรวงศึกษาธิการ เกิดประโยชนสูงสุดตอทางราชการ 
   

ท้ังนี้ ตั้งแตบัดนี้เปนตนไป 
 

   สั่ง  ณ  วันท่ี  11  เดือน พฤศจิกายน    พ.ศ. 2563 
 

 

(นายสวาท ฦาชา) 
ผูอํานวยการสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 26 
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คําส่ังสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 26 
                                                  ท่ี   .....352...../2563 

เรื่อง   แตงตั้งคณะกรรมการยกรางรูปแบบการพัฒนา 
สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 26 สูความเปนเลิศ 

  ตามท่ี สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 26 ไดกําหนดจัดใหมีการประชุมยกราง
รูปแบบการพัฒนาสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 26 สูความเปนเลิศ ซ่ึงเปนการกําหนด
ทิศทางและแนวทางการดําเนินงานประจําปงบประมาณ พ.ศ.2564 
 ดังนั้น เพ่ือใหยกรางรูปแบบการพัฒนาสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 26 
สูความเปนเลิศ ดําเนินไปดวยความเรียบรอย และบรรลุวัตถุประสงค อยางมีประสิทธิภาพและคุณภาพ 
จึงแตงตั้งคณะกรรมการพิจารณากรอบทิศทางและแนวทางการดําเนินงานในการจัดทําแผนปฏิบัติการ
ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2564 ประกอบดวย 

คณะกรรมการท่ีปรึกษา 
  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 ประกอบนนัท  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  เจาหนาท่ีธุรการ         กรรมการ
  12. นายปกรณ  ชิณสิทธิ์    ผูอํานวยการกลุมนโยบายและแผน       กรรมการ/เลขานุการ 
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  13. นางสาวพิกุล ไชยแสน     นักวิเคราะหนโยบายและแผนชํานาญการพิเศษ    กรรมการ/
                     ผูชวยเลขานุการ 
  14. น.ส.จรรยา  สีแกว  นักวิเคราะหนโยบายและแผนชํานาญการ       กรรมการ/
                 ผูชวยเลขานุการ 

  15. น.ส.ชลธิชา การถาง   นักวิเคราะหนโยบายและแผนปฏิบัติการ       กรรมการ/ 
                 ผูชวยเลขานุการ 

  16. นายกุศล  ภูนบทอง    เจาหนาท่ีคอมพิวเตอร      กรรมการ/ผูชวยเลขานุการ        
                 

 ใหผูไดรับแตงตั้งตามคําสั่งมีหนาท่ียกรางรูปแบบการพัฒนาสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา 
มัธยมศึกษา เขต 26 สูความเปนเลิศ ท่ีมีความสอดคลองกับแผนและนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ 
ใหเปนไปดวยความถูกตอง สมบูรณ เกิดประโยชนสูงสุดตอทางราชการ 

  ท้ังนี้ ตั้งแตบัดนี้เปนตนไป 
 

      สั่ง  ณ  วันท่ี  24   เดือน พฤศจิกายน    พ.ศ. 2563 
 

 

 

(นายสวาท ฦาชา) 
ผูอํานวยการสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 26 
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คณะทํางานจัดทําแผนปฏิบัตกิารประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564 
 

ท่ีปรึกษา 
  1. นายสวาท  ฦาชา     ผูอํานวยการสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 26 
  2. นายสุริยา ทองบุญมา  รองผูอํานวยการสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 26 
  3. นายวสิษฐ สมจิตศรีปญญา  รองผูอํานวยการสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 26 
  4. นายวงศกร ประกอบนนัท   รองผูอํานวยการสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 26 
 
คณะทํางาน 
 1. นางนวพรรดิ์ นามพุทธา  ผูอํานวยการกลุมนิเทศติดตามและประเมินผล 
 2. นายปกรณ  ชิณสิทธิ์          ผูอํานวยการกลุมนโยบายและแผน 

 3. นางกุสุมา  โอษะคลัง    ผูอํานวยการกลุมบริหารงานบุคคล 

 4. นางขันทอง  พิมพแสนศรี   ผูอํานวยการกลุมอํานวยการ 

 5. นางบุญชู โคตรบรรเทา   นักจัดการงานท่ัวไป ชํานาญการพิเศษ 

            ปฏิบัติหนาท่ี ผูอํานวยการกลุมการเงินและสินทรัพย 

 6. นางชุติมา นามศรีอุน    นักวิชาการศึกษา ชํานาญการพิเศษ 

            ปฏิบัติหนาท่ี ผอ.กลุมพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา 

 7. นางวราลักษณ บุษบง    ผูอํานวยการกลุมสงเสริมการจัดการศึกษา 

 8. นางภวิสรภร  อุปนันท    ผูอํานวยการหนวยตรวจสอบภายใน 

  9. นายอํานาจ  โพธิ์งาม      นิติกรชํานาญการ ปฏิบัติหนาท่ีผูอํานวยการกลุมกฎหมายและคดี 
 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. วาท่ี ร.ท.สุเขตร ศรีบุญเรือง ศึกษานิเทศกชํานาญการพิเศษ   
 21. น.ส.นงลักษณ มีแกว     ศึกษานิเทศกชํานาญการพิเศษ     
 22. นายนิมิตต  การะดี   ศึกษานิเทศกชํานาญการพิเศษ    
 23. นางม่ิงขวัญ หนองขุนสาร   ศึกษานิเทศกชํานาญการพิเศษ   
 24. นายโพยม พลเรือง   ศึกษานิเทศกชํานาญการพิเศษ 
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 25. นางธนาภา บุญครอบ  ศึกษานิเทศกชํานาญการ    
 26. น.ส.รุงฤทัย ไมตรีกานตรง   ศึกษานิเทศกชํานาญการ  
 27. นางสาวพิกุล  ไชยแสน     นักวิเคราะหนโยบายและแผนชํานาญการพิเศษ                
 28. นางสาวจรรยา สีแกว   นักวิเคราะหนโยบายและแผนชํานาญการ 
 29. นางสาวชลธิชา การถาง   นักวิเคราะหนโยบายและแผนปฏิบัติการ 
 30. นายกุศล  ภูนบทอง     เจาหนาท่ีคอมพิวเตอร                                          
 
จัดทําเอกสาร และตรวจสอบ 
 1. นายปกรณ  ชิณสิทธิ์        ผูอํานวยการกลุมนโยบายและแผน 

  2. นางสาวชลธชิา การถาง      นักวิเคราะหนโยบายและแผนปฏิบัติการ 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


