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ค ำน ำ 
 
 แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ 2560 ของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา 
เขต 26 เล่มนี้ จัดท าขึ้นเพ่ือใช้เป็นกรอบแนวทางในการด าเนินงานบริหารจัดการศึกษา เชื่อมโยง
วิสัยทัศน์ และกลยุทธ์ ของส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษามัธยมศึกษา เขต 26 และสถานศึกษาสามารถด าเนินการให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน 
เพ่ือให้ประชาชน ผู้ปกครองและนักเรียนได้รับประโยชน์สูงสุด เป็นการบริหารงานน าไปสู่การ
บริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี (Good Governance) สร้างโอกาสทางการศึกษาให้ประชากรวัย
เรียนอย่างทั่วถึง ยกระดับคุณภาพการศึกษาให้สูงขึ้น และได้มาตรฐาน ตลอดจนการมีส่วนร่วม
จากทุกภาคส่วนในการจัดการศึกษา 
  

 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 26 ขอขอบคุณคณะท างานจัดท า
แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ผู้รับผิดชอบโครงการ ตลอดจนผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง
ที่ได้ให้ความร่วมมือในการจัดท าแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ให้ส าเร็จลุล่วง
ด้วยดี เพ่ือใช้เป็นกรอบแนวทางในการบริหารและจัดการศึกษา วางแผนด าเนินงาน เพ่ือพัฒนา
คุณภาพการศึกษาให้ประสบผลส าเร็จอย่างมีคุณภาพ เป็นที่พึงพอใจของผู้รับบริการและผู้มีส่วน
เกี่ยวข้อง 
 

กลุ่มนโยบายและแผน 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 26 
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ส่วนที่ 1 

สภาพการจัดการศึกษา 

ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 26  จัดตั้งตามพระราชบัญญัติการศึกษา
แห่งชาติ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2553 และพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ 
(ฉบับที่ 2) พ.ศ.2553 ก าหนดให้มีเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา และเขตพ้ืนที่การศึกษา
มัธยมศึกษา อาศัยอ านาจตามความในมาตรา 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 ซึ่งแก้ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการ 
กระทรวงศึกษาธิการ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2553 รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการโดยค าแนะน า 
ของสภาการศึกษาเมื่อคราวประชุม ครั้งที่ 2/2553 วันที่ 17 สิงหาคม พ.ศ. 2553 จึงก าหนด 
เขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา และท่ีตั้งของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เพ่ือบริหาร 
และจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐานระดับมัธยมศึกษา จ านวน 42 เขต โดยมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 18 
สิงหาคม 2553 ซึ่งประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่ม 127 ตอนพิเศษ 98 ง ราชกิจจานุเบกษา 18 
สิงหาคม 2553 
 
1. บริบทพื้นฐาน 

ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 26 มีที่ตั้งอยู่ภายในพ้ืนที่โรงเรียนมหาวิชานุกูล 
ถนนเลี่ยงเมืองมหาสารคาม - ร้อยเอ็ด ต าบลแวงน่าง อ าเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม มีพ้ืนที่
รับผิดชอบให้บริการครอบคลุม 13 อ าเภอ ดังนี้ เมืองมหาสารคาม, แกด า, โกสุมพิสัย, กันทรวิชัย 
เชียงยืน, บรบือ, นาเชือก,  พยัคฆภูมิพิสัย, วาปีปทุม, นาดูน,  ยางสีสุราช, กุดรัง และชื่นชม 

 
 มีอาณาเขตติดต่อกับจังหวัดใกล้เคียง ดังนี้ 
 ทิศเหนือ ติดต่อกับจังหวัดขอนแก่นและจังหวัดกาฬสินธุ์ 
 ทิศตะวันออก ติดต่อกับจังหวัดกาฬสินธุ์และจังหวัดร้อยเอ็ด 
 ทิศใต้  ติดต่อกับจังหวัดสุรินทร์และจังหวัดบุรีรัมย์ 
 ทิศตะวันตก ติดต่อกับจังหวัดบุรีรัมย์และจังหวัดขอนแก่น 
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2. ข้อมูลพื้นฐานทางการศึกษา 
2.1 ข้อมูลโรงเรียน จ าแนกตามขนาด (ข้อมูล 10 มิ.ย. 59) 
 

ขนาดโรงเรียน 
ปีการศึกษา 

2558 2559 
ขนาดเล็ก (1-499 คน) 19 20 
ขนาดกลาง (500-1,499 คน) 8 7 
ขนาดใหญ่ (1,500-2,499 คน) 4 4 
ขนาดใหญ่พิเศษ (2,500 คนข้ึนไป) 4 4 

รวม 35 35 
  
 2.2 ข้อมูลนักเรียน จ าแนกตามชั้นเรียน (ข้อมูล 10 มิ.ย. 59) 
 

ระดับชั้น 
ปีการศึกษา 

2557 2558 2559 
มัธยมศึกษาปีที่ 1 6,125 6,046 5,978 
มัธยมศึกษาปีที่ 2 6,293 6,100 5,986 
มัธยมศึกษาปีที่ 3 6,533 6,541 6,100 
มัธยมศึกษาปีที่ 4 5,957 5,679 5,645 
มัธยมศึกษาปีที่ 5 6,138 5,787 5,125 
มัธยมศึกษาปีที่ 6 6,232 6,141 5,585 
ปวช.1 35 49 75 
ปวช.2 41 39 51 
ปวช.3 53 44 34 
รวม 37,407 36,426 34,579 
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2.3 ข้อมูลครูและบุคลากรทางการศึกษา (ข้อมูล 10 มิ.ย. 59) 

 
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 

(ตาม จ 18) 
ปีการศึกษา 

2558 2559 
ผู้อ านวยการโรงเรียน  35 33 
รองผู้อ านวยการโรงเรียน 61 56 
คร ู 1,892 1,804 
ครูมาช่วยราชการ (ต่างเขต) 7 6 
ครูไปช่วยราชการ (ต่างเขต) 6 5 
พนักงานราชการ (ครูผู้สอน) 79 78 
ลูกจ้างประจ า 78 73 
รวม 2,151 2,055 
  
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  

(สนับสนุน) 
ปีการศึกษา 

2558 2559 
ลูกจ้างชั่วคราว (ธุรการ) 27 27 
ลูกจ้างชั่วคราว (นักการภารโรง) 37 37 
รวม 64 64 
 

2.4 จ านวนข้าราชการในส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา (ข้อมูล 10 มิ.ย. 59) 
 

บุคลากรในส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา 
ปีการศึกษา 

2558 2559 
ผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 1 1 
รองผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 2 4 
ศึกษานิเทศก์ 9 9 
บุคลากรทางการศึกษา 38 ค (2) 35 36 
ลูกจ้างประจ า 1 1 
ลูกจ้างชั่วคราว 10 9 
รวม 58 60 
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3. ข้อมูลผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
 3.1 ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 3 
ตารางท่ี 1  แสดงคะแนนเฉลี่ย คะแนนเฉลี่ยร้อยละ และระดับคุณภาพนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษา 

ปีที่ 3 จ าแนกเป็นรายกลุ่มสาระการเรียนรู้ ในภาพรวมของส านักงานเขตพ้ืนที่ 
การศึกษามัธยมศึกษา เขต 26 ปีการศึกษา 2559 

 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ จ านวน
นักเรียน 

คะแนน
เต็ม 

ค่าเฉลี่ย 
เขตพ้ืนที่ 

S.D ค่าเฉลี่ย
ประเทศ 

ภาษาไทย 4,319 100 47.40 11.90 46.36 
คณิตศาสตร์ 4,314 100 30.41 15.59 29.31 
วิทยาศาสตร์ 4,323 100 35.60 10.01 34.99 
ภาษาอังกฤษ 4,316 100 30.71 10.41 31.80 
สังคมศึกษา 4,323 100 50.73 12.01 49.00 
 

 จากตารางที่ 1 พบว่า ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ใน 5 สาระ
หลัก วิชาสังคมศึกษามีคะแนนเฉลี่ยร้อยละสูงสุด คือ 50.73 รองลงมาได้แก่ ภาษาไทย วิทยาศาสตร์  
ภาษาอังกฤษ และคณิตศาสตร์ มีค่าเฉลี่ยร้อยละ 47.40 , 35.60 , 30.71 และ 30.41 ตามล าดับ เมื่อ
พิจารณาค่าความเบี่ยงเบนมาตรฐาน จะเห็นว่าคะแนนมีการกระจายมากทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ โดย
มีค่าอยู่ระหว่าง 10.01-15.59 
 
ตารางท่ี 2  เปรียบเทียบค่าเฉลี่ยร้อยละผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 
  ปีการศึกษา 2558-2559 
 

กลุ่มสาระการ
เรียนรู้ 

ค่าเฉลี่ยร้อยละ 
ปีการศึกษา 2558 

ค่าเฉลี่ยร้อยละ 
ปีการศึกษา 2559 

+ เพ่ิมข้ึน 
- ลดลง 

เขตพ้ืนที่ ประเทศ เขตพ้ืนที่ ประเทศ เขตพ้ืนที่ ประเทศ 
ภาษาไทย 43.95 42.64 47.40 46.36 + 3.45 + 3.72 
คณิตศาสตร์ 33.26 32.40 30.41 29.31 - 2.85 - 3.09 
วิทยาศาสตร์ 39.44 37.63 35.60 34.99 - 3.84 - 2.64 
ภาษาอังกฤษ 29.84 30.62 30.71 31.80 + 0.87 + 1.18 
สังคมศึกษา 47.64 46.24 50.73 49.00 + 3.09 + 2.76 
 
 จากตารางที่ 2 พบว่า ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 5 กลุ่มสาระหลัก ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา
ปีที่ 3 ปีการศึกษา 2559 เพ่ิมขึ้นจากปีการศึกษา 2558 ทุก 3 กลุ่มสาระการเรียนรู้ คือ ภาษาไทย, 
สังคมศึกษา และภาษาอังกฤษ เพ่ิมร้อยละ 3.45, 3.09 และ 0.87 ตามล าดับ  
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 ในระดับประเทศ พบว่า ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน5 กลุ่มสาระหลัก ของนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2559 เพ่ิมข้ึน 3 กลุ่มสาระการเรียนรู้ คือ ภาษาไทย สังคมศึกษา และ
ภาษาอังกฤษ โดยมีคะแนนเฉลี่ยร้อยละเพ่ิม 3.72 , 2.76 และ 1.18 ตามล าดับ สาระการเรียนรู้ 
ใน 5 กลุ่มสาระหลักที่มีคะแนนเฉลี่ยลดลง คือ คณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ โดยมีคะแนนลดลง 
3.09 และ 2.64 ตามล าดับ 
  

3.2 ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 6 
ตารางท่ี 3  แสดงคะแนนเฉลี่ย คะแนนเฉลี่ยร้อยละ และระดับคุณภาพนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษา 

ปีที่ 6 จ าแนกเป็นรายกลุ่มสาระการเรียนรู้ ในภาพรวมของส านักงานเขตพ้ืนที่ 
การศึกษามัธยมศึกษา เขต 26 ปีการศึกษา 2559 

 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ จ านวน
นักเรียน 

คะแนน
เต็ม 

ค่าเฉลี่ย 
เขตพ้ืนที่ 

S.D ค่าเฉลี่ย
ประเทศ 

ภาษาไทย 4,044 100 51.09 14.33 52.29 
คณิตศาสตร์ 4,056 100 22.53 10.83 24.88 
วิทยาศาสตร์ 4,040 100 30.68 7.37 31.62 
ภาษาอังกฤษ 4,048 100 24.46 8.43 27.76 
สังคมศึกษา 4,056 100 35.64 7.74 35.89 
 
 จากตารางที่ 3 พบว่า ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 
2559 ใน 5 สาระการเรียนรู้หลัก วิชาภาษาไทยมีคะแนนเฉลี่ยร้อยละสูงสุด คือ 51.09 รองลงมาได้แก่ 
สังคมศึกษา วิทยาศาสตร์ ภาษาอังกฤษและคณิตศาสตร์ มีค่าเฉลี่ยร้อยละ 35.64 , 30.68 , 24.46 
และ 22.53 ตามล าดับ เมื่อพิจารณาค่าความเบี่ยงเบนมาตรฐาน จะเห็นว่าคะแนนมีการกระจายมาก
ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ โดยมีค่าอยู่ระหว่าง 7.37-14.33 
 
ตารางท่ี 4  เปรียบเทียบค่าเฉลี่ยร้อยละผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 
  ปีการศึกษา 2558-2559 
 
กลุ่มสาระการ

เรียนรู้ 
ค่าเฉลี่ยร้อยละ 

ปีการศึกษา 2558 
ค่าเฉลี่ยร้อยละ 

ปีการศึกษา 2559 
+ เพ่ิมข้ึน 
- ลดลง 

เขตพ้ืนที่ ประเทศ เขตพ้ืนที่ ประเทศ เขตพ้ืนที่ ประเทศ 
ภาษาไทย 48.58 49.36 51.09 52.29 + 2.51 + 2.93 
คณิตศาสตร์ 24.47 26.59 22.53 24.88 - 1.94 - 1.71 
วิทยาศาสตร์ 32.81 33.40 30.68 31.62 - 2.13 - 1.78 
ภาษาอังกฤษ 21.78 24.98 24.46 27.76 + 2.68 + 2.78 
สังคมศึกษา 40.15 39.70 35.64 35.89 - 4.51 - 3.81 
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จากตารางที่ 4 พบว่า ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 
2559 ใน 5 สาระหลักเพ่ิมข้ึนจากปีการศึกษา 2558 จ านวน 2 กลุ่มสาระการเรียนรู้ คือ ภาษาอังกฤษ 
และภาษาไทย เพ่ิมข้ึนร้อยละ 2.68 และ 2.51 ตามล าดับ และลดลง 3 กลุ่มสาระการเรียนรู้ คือ 
สังคมศึกษา, วิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ มีค่าคะแนนเฉลี่ยลดลงร้อยละ 4.51, 2.13 และ 1.94 

ในระดับประเทศ พบว่าผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ปี
การศึกษา 2559 ใน 5 สาระหลักเพ่ิมขึ้น 2 กลุ่มสาระการเรียนรู้ คือ ภาษาไทย และภาษาอังกฤษ 
เพ่ิมข้ึนร้อยละ 2.93 และ 2.78 ตามล าดับ สาระการเรียนรู้ที่มีคะแนนเฉลี่ยลดลง คือ สังคมศึกษา 
วิทยาศาสตร์ และคณิตศาสตร์ โดยมีคะแนนลดลง 3.81, 1.78 และ 1.71 
 
4. การบริหารและการกระจายอ านาจ 
 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาได้กระจายอ านาจในการจัดการด้านการศึกษา โดย
แบ่งพ้ืนที่รับผิดชอบออกเป็นสหวิทยาเขต 6 สหวิทยาเขต ดังนี้ 
สหวิทยาเขต ที่ 1 สหวิทยาเขตเจริญราชเดช 

 
ต าแหน่ง ชื่อ – สกุล ต าแหน่ง / สถานศึกษา 

ประธานสหวิทยาเขต นายเกษม ไชยรัตน์ ผู้อ านวยการโรงเรียนสารคามพิทยาคม 
รองประธานสหวิทยาเขต นายบัณฑิต วิเท่ห์ ผู้อ านวยการโรงเรียนมหาชัยพิทยาคาร 
กรรมการ นายทรงศักดิ์  ชาวไพร ผู้อ านวยการโรงเรียนนาโพธิ์พิทยาสรรพ์ 
กรรมการ นายมนตรี ลุนสมบัติ ผู้อ านวยการโรงเรียนกุดรังประชาสรรค์ 
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ นายสุนทร  กองศรี  
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ นายประภาส  เขตบุรี  
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ นายประวิทย์  โยวะผุย  
กรรมการและเลขานุการ นายเกษม  บุญบรรจง ผู้อ านวยการโรงเรียนมหาวิชานุกูล 
ผู้ช่วยเลขานุการ นายทองค า  ชาญศึก รอง ผอ. โรงเรียน สารคามพิทยาคม 
 
สหวิทยาเขต ที่ 2 สหวิทยาเขตตักศิลา 

 

ต าแหน่ง ชื่อ – สกุล ต าแหน่ง / สถานศึกษา 
ประธานสหวิทยาเขต นายมีศิลป์  ชินภักดี ผู้อ านวยการโรงเรียนผดุงนารี 
รองประธานสหวิทยาเขต นายจงกล เวียงสมุทร ผู้อ านวยการโรงเรียนกันทรวิชัย 
กรรมการ นายส ารวย ทินพิษ ผู้อ านวยการโรงเรียนเขวาใหญ่พิทยาสรรค์ 
กรรมการ นายสงกรานต์ อุดทารุณ ผู้อ านวยการโรงเรียนแกด าวิทยาคาร 
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ รศ.ดร.สุวกิจ  ศรีปัดถา  
กรรมการและเลขานุการ นายบุญสงค์ อรรคฮาตสี ผู้อ านวยการโรงเรียนมิตรภาพ 
ผู้ช่วยเลขานุการ นายนิคม  วิทาโน รองผู้อ านวยการ โรงเรียนผดุงนารี 
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สหวิทยาเขต ที่ 3 สหวิทยาเขตบรบือ 
 

ต าแหน่ง ชื่อ – สกุล ต าแหน่ง / สถานศึกษา 
ประธานสหวิทยาเขต นายประเทือง  พลเสนา ผู้อ านวยการโรงเรียนบรบือวิทยาคาร 
รองประธานสหวิทยาเขต นายสมาน  เรื่องฤทธิ์ ผู้อ านวยการโรงเรียนเหล่ายาววิทยาคาร 
กรรมการ นางพิศมัย  จ านงพิศ ผู้อ านวยการโรงเรียนยางวิทยาคม 
กรรมการ นายธิติวัฒน์  พิไลวงศ์ ผู้อ านวยการโรงเรียนโนนราษีวิทยา 
กรรมการ นายส าอางค์  จันทนนตรี ผู้อ านวยการโรงเรียนหนองม่วงวิทยาคาร 
กรรมการ นางสมัย  ศาลาจันทร์ ผู้อ านวยการโรงเรียนโนนแดงวิทยาคม 
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ นายวิสูตร จงชูวณิชย ์ นายกเทศมนตรีต าบลบรบือ 
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ นายสรรพภัญญู ศิริไปล์  
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ นายมีฤทธิ์  ปัญญาวงศ์  
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ นายไพรฑูรย์  พรเพ็ง  
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ นายสุทธิพงษ์ นาชัยสินธุ์  
กรรมการและเลขานุการ นายนิพนธ์  ยศดา ผู้อ านวยการโรงเรียนบรบือ 
ผู้ช่วยเลขานุการ นางสาวพรชนก นนยะโส รองผู้อ านวยการโรงเรียนบรบือวิทยาคาร 
 

สหวิทยาเขต ที่ 4 สหวิทยาเขตพุทธมณฑลเทพประทุม 
 

ต าแหน่ง ชื่อ – สกุล ต าแหน่ง / สถานศึกษา 
ประธานสหวิทยาเขต นายมนูญ เพชรมีแก้ว ผู้อ านวยการโรงเรียนวาปีปุทม 
รองประธานสหวิทยาเขต นางบุญทัน วัฒนศักดิ์สุรกุล ผู้อ านวยการโรงเรียนนาดูนประชา

สรรพ ์
กรรมการ นายเหรียญชัย ม่วงคลา ผู้อ านวยการโรงเรียนประชาพัฒนา 
กรรมการ นายประสิทธิ์  ชาญศิริ ผู้อ านวยการโรงเรียนดงบังพิสัยนวการ

นุสรณ์ 
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ นายประภาส กิจจินดาโอภาส นายกเทศมนตรีต าบลวาปีปทุม 
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ นายจรัญ  แทนหลาบ ประธาน ก.ก.สศ. โรงเรียนนาดูน

ประชาสรรพ์ 
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ นายด ารง เสนาโนฤทธิ์ ประธาน ก.ก.สศ. โรงเรียนดงบัง

พิสัยนวการนุสรณ์ 
กรรมการและเลขานุการ นายไพทูล พรมมากุล ผู้อ านวยการโรงเรียนดงใหญ่วิทยาคม 

รัชมังคลาภิเษก 
ผู้ช่วยเลขานุการ นายวัชรินทร์ ติดวงศ์ษา รองผู้อ านวยการโรงเรียนวาปีปทุม 
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สหวิทยาเขต ที่ 5 สหวิทยาเขตสารคามใต้ 
 

ต าแหน่ง ชื่อ – สกุล ต าแหน่ง / สถานศึกษา 
ประธานสหวิทยาเขต นายเชาว์วัศ  ปัดส าราญ ผู้อ านวยการโรงเรียนนาภูพิทยาคม 
รองประธานสหวิทยาเขต นางปราณี รัตนธรรม ผู้อ านวยการโรงเรียนนาเชือกพิทยา

สรรค์ 
กรรมการ นายไพรวัลย์ ผลชู ผู้อ านวยการโรงเรียนปอพานพิทยาคม 

รัชมังคลาภิเษก 
กรรมการ นายศักดา สวัสดิ์สละ ผู้อ านวยการโรงเรียนมัธยมยางสีสุราช 
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ นายสุรสิทธิ์ สิริผลหลาย  
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ นายปรีชา โชคสิริเมธากุล  
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ นายธีรวุฒน์ ทุมดี  
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ นายชูวิทย์ แพงไธสง  
กรรมการและเลขานุการ นายประพันธ์  ขันโมลี ผู้อ านวยการโรงเรียนพยัคฆภูมิวิทยา

คาร 
ผู้ช่วยเลขานุการ นายนิคม ปักกาเวสา รองผู้อ านวยการ โรงเรียนพยัคฆภูมิ

วิทยาคาร 
 
สหวิทยาเขต ที ่6 สหวิทยาเขตสะดืออีสาน 

 

ต าแหน่ง ชื่อ – สกุล ต าแหน่ง / สถานศึกษา 
ประธานสหวิทยาเขต นายพงษ์ศักดิ์ ถวิลไพร ผู้อ านวยการโรงเรียนโกสุมวิทยาสรรค์ 
รองประธานสหวิทยาเขต นายเทพโกศล มูลไธสง ผู้อ านวยการโรงเรียนเชียงยืนพิทยาคม 
กรรมการ นายจิรศักดิ์ ปราณีกิจ ผู้อ านวยการโรงเรียนเขื่อนพิทยาสรรค์ 
กรรมการ นายพีรนนท์  เหล่าสมบัติ ผู้อ านวยการโรงเรียนชื่นชมพิทยาคาร 
กรรมการ นายธงชัย หมื่นสา ผู้อ านวยการโรงเรียนวังยาวศึกษาวิทย์ 
กรรมการ นายเอกลักษณ์ บุญท้าว ผู้อ านวยการโรงเรียนโพนงามพิทยานุกูล 
กรรมการ นายชัดสกร พิกุลทอง ผู้อ านวยการโรงเรียนกู่ทองพิทยาคม 
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ นายพรชัย สัจจพงษ์  
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ นายอุทัย รัตนจา  
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ นายเรืองยศ ไชยศึก  
กรรมการและเลขานุการ นายสมทรัพย์ ภูโสดา ผู้อ านวยการโรงเรียนเขวาไร่ศึกษา 
ผู้ช่วยเลขานุการ นางวาทินี ทองอาสน์ รองผู้อ านวยการ โรงเรียนโกสุมวิทยา

สรรค์ 
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ส่วนที่ 2 
ทิศทางการพัฒนาการศึกษา 

 

ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 26 ได้น ากรอบแนวคิดจากวิสัยทัศน์ 
ประเทศไทยและนโยบายที่เกี่ยวข้องเป็นหลักน าทางในการก าหนดทิศทางการพัฒนาการศึกษาขั้น
พ้ืนฐาน ดังนี้ 

2.1 วิสัยทัศน์ประเทศไทย 
2.2 นโยบายนายกรัฐมนตรี 
2.3 นโยบายของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ 
2.4 จุดเน้น 6 ยุทธศาสตร์ กระทรวงศึกษาธิการ 

     2.5 นโยบายด้านการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน (ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน) 
     2.6 นโยบายส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานและคณะกรรมการการศึกษาขัน้พ้ืนฐาน 
           ปีงบประมาณพ.ศ. 2560 วิสยัทัศน์/กลยุทธ์/จุดเน้น/ตัวชี้วัด 

2.7 มาตรฐานการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
2.8 มาตรฐานส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
2.9 แผนพัฒนาการศึกษาจังหวัดมหาสารคาม ปี พ.ศ. 2560 – 2564 

 
2.1 วิสัยทัศน์ประเทศไทย ปี 2558 – 2563 “ม่ันคง ม่ังคั่ง ย่ังยืน” 

ประเทศไทยได้ประกาศ วิสัยทัศน์ เพ่ือก าหนดทิศทางการพัฒนาประเทศของรัฐบาล โดยมี
ชื่อว่า “มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน” เพ่ือพัฒนาทั้งด้านเสถียรภาพ ความสงบสุข เศรษฐกิจที่เข้มแข็ง ด้านการ
ใช้จ่าย จัดหางบประมาณเพ่ือพัฒนาประเทศไทยให้มากขึ้น แก้ปัญหาด้านสาธารณูปโภค การดูแล
สุขภาพ และการศึกษา 

วิสัยทัศน์ “มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน” น าไปสู่การพัฒนาให้คนไทยมีความสุข ภายใต้ “ปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง” และสนองตอบผลประโยชน์แห่งชาติ อันได้แก่ การมีเอกราช อธิปไตย และบูรณ
ภาพแห่งเขต อ านาจรัฐ การด ารงอยู่อย่างมั่นคง ยั่งยืนของสถาบันหลักของชาติ การด ารงอยู่อย่าง
มั่นคงของชาติและประชาชนจากภัยคุกคามทุกรูปแบบ การอยู่ร่วมกันในชาติอย่างสันติสุข เป็น
ปึกแผ่น มีความมั่นคงทางสังคม ท่ามกลางพหุสังคมและการมีเกียรติและศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์ 
ความเจริญเติบโตของชาติ ความเป็นธรรมและความ อยู่ดีมีสุขของประชาชน ความยั่งยืนของฐาน
ทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม ความมั่นคงทางพลังงาน อาหาร ความสามารถในการรักษา
ผลประโยชน์ของชาติภายใต้การเปลี่ยนแปลงของสภาวะแวดล้อมระหว่างประเทศ และการอยู่ร่วมกัน
อย่างสันติ ประสานสอดคล้องกันด้านความมั่นคงในประชาคมอาเซียนและประชาคมโลกอย่างมี
เกียรติและศักดิ์ศรี 
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2.2 นโยบายของนายกรัฐมนตรี 

ในค าแถลงนโยบายของนายกรัฐมนตรี พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา ต่อสภานิติบัญญัติ
แห่งชาติ วันศุกร์ที่ 12 พฤศจิกายน 2557 นโยบายด้านการศึกษาก าหนดไว้ในข้อที่ 4 การศึกษาและ
เรียนรู้การทะนุบ ารุงศาสนา ศิลปะ และวัฒนธรรม และนโยบายด้านวิจัย ข้อที่ 8 การพัฒนาและ
ส่งเสริมในการใช้ประโยชน์จากวิทยาศาสตร์เทคโนโลยี การวิจัยและพัฒนา และนวัตกรรม จาก
นโยบายรัฐบาล 11 ด้าน คือ 1) การปกปูองและเชิดชูสถาบันพระมหากษัตริย์ 2) การรักษาความ
มั่นคงของรัฐและการต่างประเทศ 3)การลดความเหลื่อมล้ าของสังคม และการสร้างโอกาสการเข้าถึง
บริการของรัฐ 4) การศึกษาและเรียนรู้ การทะนุบ ารุงศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม 5) การยกระดับ
คุณภาพบริการด้านสาธารณสุขและสุขภาพของประชาชน 6)การเพ่ิมศักยภาพทางเศรษฐกิจของ
ประเทศ 7) การส่งเสริมบทบาทและการใช้โอกาสในประชาคมอาเซียน 8) การพัฒนาและส่งเสริมการ
ใช้ประโยชน์จากวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี การวิจัยและพัฒนา และนวัตกรรม 9) การรักษาความม่ันคง
ของฐานทรัพยากร และการสร้างสมดุลระหว่างการอนุรักษ์ กับการใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืน 10) การ
ส่งเสริมการบริหารราชการแผ่นดินที่มีธรรมาภิบาล และการปูองกันปราบปรามการทุจริต และ
ประพฤติมิชอบในภาครัฐ 11) การปรับปรุงกฎหมายและกระบวนการยุติธรรม 

 
         นโยบายด้านการศึกษา ข้อที่ 4 การศึกษาและเรียนรู้ การทะนุบ ารุงศาสนา ศิลปะและ
วัฒนธรรม      เพื่อสร้างสังคมให้เข้มแข็งอย่างมีคุณภาพ และคุณธรรมควบคู่กัน ดังนี้ 
 1.จัดให้มีการปฏิรูปการศึกษาและการเรียนรู้ ทั้งในระบบ และการศึกษาทางเลือกไปพร้อม
กัน 
 2. ปรับเปลี่ยนการจัดสรรงบประมาณและการเรียนรู้ สนับสนุนการศึกษาให้สอดคล้องกับ
ความจ าเป็นของผู้เรียน และลักษณะของพ้ืนที่ของโรงเรียน  
 3.ให้องค์กรภาคประชาสังคม ภาคเอกชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และประชาชนทั่วไป 
มีโอกาสจัดการศึกษาท่ีมีคุณภาพ ทั่วถึง และร่วมปฏิรูปการศึกษาและเรียนรู้ 
 4.พัฒนาคนในทุกช่วงวัยโดยส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต สร้างความรู้และทักษะใหม่ที่
สามารถประกอบอาชีพได้อย่างหลากหลาย รองรับการเปลี่ยนแปลงในอนาคต 
 5.ส่งเสริมอาชีวศึกษาและการศึกษาระดับวิทยาลัยชุมชน เพ่ือสร้างแรงงานที่มีทักษะตรงตาม    
ความต้องการท้องถิ่นและตลาดแรงงาน 
 6.พัฒนาระบบการผลิตและพัฒนาครูที่มีคุณภาพและมีจิตวิญญาณของความเป็นครู ส่งเสริม 
ให้  ครูมีวุฒิตามวิชาที่สอน ให้สามารถน าเทคโนโลยีและเครื่องมือมาใช้เป็นเครื่องมือช่วยครูหรือเพ่ือ
การเรียนรู้ด้วยตนเอง 
 7.ทะนุบ ารุงและอุปถัมภ์พระพุทธศาสนาและศาสนาอ่ืนๆ สนับสนุนให้ทุกองค์กรมีบทบาทใน
การปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรม และพัฒนาคุณภาพชีวิต 
 8.อนุรักษ์ฟ้ืนฟูและเผยแพร่มรดกทางวัฒนธรรมของประเทศเพ่ือนบ้านและวัฒนธรรมสากล
และการสร้างสรรค์งานศิลปะและวัฒนธรรมที่เป็นสากล 
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 9.ปลูกฝังค่านิยม และจิตสานึกที่ดี รวมทั้งสนับสนุนการผลิตสื่อคุณภาพ เปิดพ้ืนที่สาธารณะ       
ให้เยาวชนและประชาชนได้มีโอกาสแสดงออกอย่างสร้างสรรค์ 
 
          นโยบายด้านการศึกษา ข้อที่ 8 การพัฒนาและส่งเสริมการใช้ประโยชน์จากวิทยาศาสตร์ 
เทคโนโลยี การวิจัยและพัฒนา และนวัตกรรม เพื่อนาไปสู่การผลิตและบริการที่ทันสมัย 
 1. สนับสนุนการเพิ่มค่าใช้จ่ายในการวิจัยและพัฒนาของประเทศ เพ่ือมุ่งไปสู่เปูาหมายให้ไม่
ต่ ากว่า ร้อยละ 1 ของรายได้ประชาชาติและมีสัดส่วนรัฐต่อเอกชน 30 : 70 เพ่ือให้ประเทศสามารถ
แข่งขันและก้าวหน้าทัดเทียมประเทศอ่ืน 
 2.เร่งเสริมสร้างสังคมนวัตกรรม โดยส่งเสริมระบบการเรียนการสอนที่เชื่อมโยงระหว่าง
วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิศวกรรมศาสตร์ และคณิตศาสตร์  
 4.การปฏิรูประบบให้สิ่งจูงใจ ระเบียบและกฎหมายที่เป็นอุปสรรคต่อการท างานวิจัยและ
พัฒนา   ไปต่อยอดหรือใช้ประโยชน์  
 5.ส่งเสริมให้โครงการลงทุนขนาดใหญ่ของประเทศ ใช้ประโยชน์จากผลการศึกษาวิจัยและ
พัฒนา และนวัตกรรมของไทยตามความเหมาะสม  
 6.ปรับปรุงและจัดเตรียมให้มีโครงสร้างพื้นฐานด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ด้านการวิจัย
และพัฒนา และด้านนวัตกรรมซึ่งเป็นโครงสร้างพ้ืนฐานทางปัญญาในการต่อยอดสู่การใช้เชิงพาณิชย์
ของภาคอุตสาหกรรม 

นอกจากนโยบายด้านการศึกษาสองข้อของรัฐบาลแล้ว นายกรัฐมนตรียังได้ให้นโยบายด้าน
การศึกษาไว้อีก 10 ข้อ คือ  
 1) ท าให้เร็ว มีผลสัมฤทธิ์ภายในเดือนกันยายน 2559 ให้มากท่ีสุด ที่เหลือส่งต่อให้รัฐบาล
ต่อไป  
 2) ประชาชน สังคมพึงพอใจ ประเทศได้คนมีคุณภาพ  
 3) ปรับ ลดภาระงานที่ไม่จ าเป็นของกระทรวงศึกษาธิการลง  
 4) เร่งปรับหลักสูตร/ต าราแต่ละกลุ่มให้เหมาะสม การพิมพ์ต าราต้องคุ้มราคา  
 5) ผลิตคนให้ทันกับความต้องการของประเทศ จบแล้วต้องมีงานท า เข้าท างาน AEC ให้ทันปี
นี้ ช่วยแก้ไขปัญหาว่างงาน และปัญหาสังคมได้  
 6) ปรับหลักสูตร ท าให้เด็ก ครู ผู้ปกครองมีความสุข  
 7) ใช้สื่อการสอน กระตุ้นผู้เรียนเพ่ือสร้างแรงจูงใจในการเรียนรู้กับเด็ก  
 8) ลดความเหลื่อมล้ า จัดการศึกษาให้ทั่วถึง เท่าเทียม และมีคุณภาพ  
 9) น าระบบ ICT เข้ามาใช้จัดการเรียนรู้อย่างเป็นรูปธรรมและกว้างขวาง  
 10) เรียนไม่ใช่เพื่อสอบ แต่เรียนให้ได้ทักษะชีวิต อยู่ในยุคโลกไร้พรมแดน 
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2.3 นโยบายของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ 
นายแพทย์ธีระเกียรติ  เจริญเศรษฐศิลป์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ และ ม.ล.

ปนัดดา ดิศกุล  รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ได้แถลงนโยบายด้านการศึกษา เมื่อวัน
อังคารที ่20 ธันวาคม  2559ดังนี้  

1. น้อมน าพระบรมราโชบายของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ์ บดินทรเทพยวาราง
กูล   ในหลวงรัชกาลที่ 10มีใจความส าคัญว่า  “การศึกษาต้องมุ่งสร้างพื้นฐานให้แก่ผู้เรียนใน 2 
ด้าน คือ ส่งเสริมให้นักเรียนมีทัศนคติที่ถูกต้อง 2) การศึกษาต้องมุ่งสร้างพ้ืนฐานชีวิตหรืออุปนิสัย
ที่ม่ันคงเข้มแข็ง อาทิ การสร้างบุคลิกและอุปนิสัยที่ดีงาม (Character Education)" 
 สืบสานปณิธานด้านการศึกษาของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ใน
หลวงรัชกาลที่ 10 เกี่ยวกับการปฏิรูปการศึกษา 
 “ให้ครูรักเด็กและเด็กรักครู” 
 “ให้ครูสอนเด็กให้มีน้าใจต่อเพื่อน ไม่ให้แข่งขันกัน แต่ให้แข่งกับตัวเอง” 
 “ให้เด็กที่เรียนเก่งกว่าช่วยสอนเพื่อนที่เรียนช้ากว่า” 
 “ให้ครูจัดกิจกรรมให้เด็กท าร่วมกัน เพื่อให้เห็นคุณค่าของความสามัคคี” 
  2. การด าเนินการตามแผนยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ 20 ปี 

ด าเนินการตามแผนยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ 20 ปี (พ.ศ.2560-2579) ภายใต้
วิสัยทัศน์ “ประเทศมีความม่ันคง มั่งค่ัง ยั่งยืน เป็นประเทศพัฒนาแล้ว ด้วยการพัฒนาตามปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียง” ได้ก าหนดไว้ในรัฐธรรมนูญฯ โดยมียุทธศาสตร์6 ด้าน คือ 1) ความมั่นคง 2) 
การสร้างความสามารถในการแข่งขัน 3) การลงทุนในทรัพยากรมนุษย์ 4) การสร้างโอกาสความเสมอ
ภาคและการลดความเหลื่อมล้ าทางสังคม 5) การสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล้อม 6) การปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ 

3. มอบหมายภารกิจและหน่วยงานในความรับผิดชอบของ รมช.ศึกษาธิการ 
   3.1 พล.อ.สุรเชษฐ์ ชัยวงศ์  รบัผิดชอบเรื่องความมั่นคงทางการศึกษาและยุทธศาสตร์ที่

เกี่ยวข้องในพ้ืนที่และดูแล2 หน่วยงาน คือ ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.) และ
ส านักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย (ส านักงาน กศน.) 

   3.2 ม.ล.ปนัดดา ดิศกุล  รบัผิดชอบเกี่ยวกับการขับเคลื่อนงานเกี่ยวกับคณะกรรมการ 
ศึกษาธิการจังหวัด (กศจ.) รวมทั้งศึกษาธิการภาค, โครงการเศรษฐกิจพอเพียง, โรงเรียนคุณธรรม, 
โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติและโรงเรียนตามโครงการในพระราชด าริ, คณะกรรมการบริหารลูกเสือ
แห่งชาติ, สถาบันระหว่างประเทศเพ่ือการค้าและการพัฒนา (องค์การมหาชน) (ITD), งานด้านการ
ประชาสัมพันธ์ของกระทรวงศึกษาธิการ และมอบหมายภารกิจให้ดูแลหน่วยงานส านักงานเลขาธิการ
สภาการศึกษา (สกศ.) 

4.  ประกาศว่า ศธ.ยุคนี้จะโปร่งใสที่สุดในประวัติศาสตร์ และ Anti-Corruption 
"กระทรวงศึกษาธิการต้องการสร้างเด็กให้โตขึ้นมา เกลียดการโกง หรือเติบโตขึ้นมากับความไม่
โกง ด้วยการปลูกฝังการไม่โกงไว้ในบรรยากาศ ระบบ และการสนทนา เพราะการไม่โกงมีวิธีการ
เดียวก็คือ ให้เกลียดการโกง และจะได้ไม่ท า" 

5.  เตรียมพัฒนาโรงเรียน ICU ทั่วประเทศ ตามแนวทาง School Improvement Project  
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6.  ย้ าไม่ทิ้งนโยบายเดิม แต่จะปรับปรุงให้ดีและทันสมัยมากข้ึนจะท าให้กระทรวงศึกษาธิการ
มีความทันสมัยกับสถานการณ์ปัจจุบัน หรือ Modernise MOE ภายใต้ค าขวัญที่ว่า "Work hard, be 
nice" อีกท้ังจะไม่ใช้ One size fits all หรือการตัดเสื้อขนาดเดียวแล้วน ามาใช้กับทุกคน เนื่องจากแต่
ละหน่วยงานมีบริบทที่แตกต่างกัน  

7. ร่างรัฐธรรมนูญฯ ฉบับลงประชามติ พ.ศ.2559 ที่เก่ียวข้องด้านการศึกษาจะมีการตั้ง
คณะกรรมการที่เกี่ยวข้องในการด าเนินการดูแลกองทุนตามร่างรัฐธรรมนูญฯฉบับดังกล่าว ตามมาตรา 
54 วรรคหกและด าเนินการปฏิรูปการศึกษาในด้านต่าง ๆ ให้เกิดผล ตามมาตรา 258 ต่อไป 
 
2.4 นโยบายด้านการศึกษาขั้นพื้นฐาน   (ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน) 
      1. การแก้ไขปัญหาเด็กประถม อ่านไม่ออก เขียนไม่ได้ 
 1.1 ปรับปรุงวิธีการเรียนการสอนที่เห็นผลสัมฤทธิ์ชัดเจน เช่น การสอนแบบแจกลูกสะกดค า
โดยใช้แนวการจัดการเรียนรู้ที่สอดคล้องกับพัฒนาการสมอง (BBL) 
 1.2 ก าหนดเปูาหมายให้นักเรียนชั้น ป.1 ต้องอ่านออกเขียนได้ ชั้น ป.2 ขึ้นไปต้องอ่านคล่อง  
เขียนคล่อง 
     2. การดูแลเด็กออกกลางคัน 
 - การดูแลเด็กออกกลางคันให้ได้รับการศึกษาภาคบังคับ  เช่น ต้องมีฐานข้อมูลเรื่องนี้ หาก
เด็กจบออกไปต้องมีระบบติดตามดูแลและหากเด็กออกไปท างานที่ใดต้องสนับสนุนให้เรียนต่อใน
สถานศึกษาของ กศน. 
     3. ปรับปรุงหลักสูตร 
 3.1  การลดเวลาเรียน ลดการบ้านนักเรียน ให้นักเรียนเรียนอย่างมีความสุข แต่ไม่ใช่เวลา
เหลือแล้วไปจัดกิจกรรมที่เพ่ิมภาระหรือเพ่ิมการบ้านให้นักเรียนอีก 
 3.2  ไม่ใช่การเรียนเพ่ือมาสอบอย่างเดียว 
 3.3  ต้องสร้างภูมิต้านทานให้กับเด็กในยุคโลกไร้พรมแดน ให้นักเรียนคิด/ปฏิบัติมากกว่า
ท่องจ า 
     4. การแก้ไขปัญหาโรงเรียนขนาดเล็ก 
 4.1 การแก้ไขปัญหาโรงเรียนขนาดเล็กที่มีครูสอนไม่ครบชั้นเรียน 
 4.2 ใช้การศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม (DLTV) อย่างจริงจังเต็มรูปแบบ ส่งเสริมสนับสนุน
โรงเรียนไกลกังวลให้เป็นโรงเรียนต้นทางที่มีคุณภาพ 
    5. การลดความเหลื่อมล้ าทางการศึกษา 
 - การใช้โครงการพัฒนาคุณภาพทางการศึกษาทางไกล DLTV และผ่าน ICT ด้วย DLTV 
    6. การประเมินครู/ นักเรยีน/ โรงเรียน 
 - การประเมินครู/ นักเรียน/ โรงเรียน หาความสมดุล ระหว่างการควบคุมคุณภาพทางการ
ศึกษากับภาระงานของครูที่ต้องเพ่ิมข้ึน ตลอดจนปรับปรุงการคัดสรรครู ผู้บริหาร การประเมินวิทย
ฐานะให้เหมาะสมอาจจัดโมบายทีม จากส่วนกลาง เพ่ือลดภาระครูหรือน าเทคโนโลยีเข้ามาช่วย 
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  7. การดูแลรักษาสิ่งก่อสร้างและครุภัณฑ์ในหน่วยงานและสถานศึกษา 
 - ควรจัดให้มีระบบในการดูแลรักษาสิ่งของทั้งหมดอย่างแน่นหนา ไม่ว่าจะเป็นอาคาร 
สถานที่ ยานพาหนะ ตลอดจนครุภัณฑ์ต่างๆ ประกอบด้วย 1) ระบบการจัดหา-แจกจ่าย โดยจะต้องมี
ตรรกะ-มีเหตุ มีผลในการแจกจ่าย ไม่ใช่แจกจ่ายตามความเสน่หา จะท าให้เกิดความเลียแข้งเลียขากัน 
เป็นเรื่องที่ไม่ดี 2) ระบบการซ่อมบ ารุง ควรตั้งทีมเฉพาะขึ้นมาเพ่ือบ ารุงดูแลรักษาอย่างต่อเนื่องทุก
วงรอบการใช้งาน พร้อมทั้งมีการรายงานผลการตรวจด้วย โดยเฉพาะยานพาหนะจะต้องมี
ผู้รับผิดชอบที่ชัดเจน เพ่ือให้การบ ารุงรักษา มีความต่อเนื่อง และ 3) การจ าหน่าย เพ่ือที่จะได้จัดซื้อ
ทดแทน 
   8. การดูแลเรื่องสวัสดิการ 
 8.1 ให้ความส าคัญกับการบรรจุ โยกย้าย เลื่อนต าแหน่ง วิทยฐานะ 
 8.2 การแก้ไขปัญหาหนี้สินครูจ านวนกว่าล้านล้านบาท ขณะนี้ได้มีการวางแนวทางและ
จัดระบบแก้ไขปัญหาเรื่องนี้ร่วมกับธนาคารออมสินแล้ว จึงขอฝากให้ครูใช้หลักปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียงในการด าเนินชีวิต รู้จักใช้ รู้จักเก็บ ไม่แก่งแย่งแข่งขันกัน ขอให้ครูพยายามลดหนี้ลง ใน
ขณะเดียวกนัต้องสร้างจิตส านึกในการใช้จ่ายให้กับลูกหลานของตัวเองด้วย 
   9. การขยายโครงการธนาคารขยะในสถานศึกษา 
 9.1 ปลูกฝังการคัดแยกขยะและทิ้งขยะให้ถูกที่แก่นักเรียน นิสิตนักศึกษาในทุกระดับ
การศึกษาและทุกสังกัด 
 9.2 ขยายโครงการธนาคารขยะในโรงเรียนสังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้น
พ้ืนฐาน 38,000 แห่งทั่วประเทศ โดยมอบ สพฐ.ศึกษารายละเอียดเพ่ือหาแนวทางขยายโครงการ
ธนาคารขยะให้ครบทุกโรงเรียน   แนวทางการท างาน เพื่อขับเคลื่อนงานด้านการศึกษาใน 3 ลักษณะ 
ดังนี้ 
 1. Hit the Point ฉีกปัญหาให้ขาด ตีโจทย์ให้แตกเพ่ือแก้ไขปัญหาให้ตรงจุด 
 2. Dynamic ขับเคลื่อนงานตลอดเวลา 
 3. Lively ท างานแบบมีชีวิตจิตใจ 
 
2.5 จุดเน้น 6 ยุทธศาสตร์ กระทรวงศึกษาธิการ 

กระทรวงศึกษาธิการได้ก าหนด จุดเน้น 6 ยุทธศาสตร์ เพ่ือเป็นแนวทางการด าเนินงาน            
ของกระทรวงศึกษาธิการ ดังนี้  

1. ครู เพ่ือแก้ปัญหาครูไม่ครบชั้น สอนไม่ตรงเอก ภาระงานเยอะ ขาดขวัญและก าลังใจ           
โดยมีแนวทางด าเนินงาน อาทิโครงการคุรุทายาท ทุนครูระดับอุดมศึกษา ราชภัฎเป็นเลิศ (ด้านครู) 
มหาวิทยาลัยพ่ีเลี้ยงพัฒนาครูช่วงปิดภาคเรียน ปรับปรุงเกณฑ์ประเมินวิทยฐานะปรับปรุงบ้านพักครู
เป็นต้น  

2. หลักสูตรและกระบวนการเรียนรู้ เพ่ือแก้โจทย์เด็กเรียนมาก ไม่มีความสุข และผลสัมฤทธิ์
ต่ า โดยใช้แนวทางการปฏิรูปหลักสูตรส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน และส านักงาน
คณะกรรมการการอาชีวศึกษา การตั้งกรมวิชาการ โครงการลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้ STEM 
Education กระบวนการ BBL ทวิศึกษา การจัดท ามาตรฐานภาษาอังกฤษ Boot-camp เป็นต้น  
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3. พัฒนาคุณภาพสถานศึกษาและแหล่งเรียนรู้ เพ่ือการผลิตพัฒนาก าลังคนและงานวิจัย           
ที่สอดคล้องกับความต้องการของการพัฒนาประเทศ เพ่ือส่งเสริมการผลิตบัณฑิตในสาขาวิชาที่เป็น
ความต้องการของประเทศ ยกระดับมาตรฐานฝีมือ แก้ปัญหาขาดแคลนก าลังแรงงานสายวิชาชีพ และ
งานวิจัยที่ไม่สามารถน าไปใช้ได้จริง โดยใช้แนวทางการสร้างค่านิยมอาชีวศึกษา ทุนการศึกษาด้าน
วิชาชีพ ทวิศึกษา ทวิภาคี อาชีวศึกษาสู่สากล ปรับเกณฑ์การสรรหาและบรรจุครูอาชีวศึกษาและ
อุดมศึกษาที่เป็นเลิศ  ทุนให้ยืมสาขาขาดแคลน เช่นภาษาอังกฤษ เป็นต้น  

4. การประเมินและการพัฒนามาตรฐานการศึกษา เพื่อส่งเสริมการประเมินครู การศึกษาต่อ
ในแต่ละระดับ การประเมินผลสัมฤทธิ์ผู้เรียนและสถานศึกษา โดยการสร้างกรอบมาตรฐานการ
ประเมิน ก าหนดแนวทางการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษา การทดสอบผ่านหรือซ้ า
ชั้นประถมศึกษา ปีที่ 6ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 พัฒนาแบบทดสอบการศึกษา
มาตรฐานระดับชาติ สร้างเครื่องมือ ระบบวิธีประเมินหรือประกันคุณภาพ เป็นต้น  

5. ICT เพ่ือการศึกษา เพ่ือปรับปรุงโครงสร้างพ้ืนฐาน พัฒนาระบบฐานข้อมูล และระบบ          
การจัดการเนื้อหาสาระหรือองค์ความรู้ โดยใช้แนวทางการจัดท าแผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศ         
เพ่ือการศึกษา และแผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการบริหารงาน มีการบูรณาการงบประมาณ 
ICT และโครงการ DLTV เป็นต้น 

6. การบริหารจัดการ เพ่ือให้มีระบบงบประมาณท่ีสอดคล้องกับการด าเนินงาน การก ากับ
ดูแล ที่มีประสิทธิภาพ ที่มีการบูรณาการและกระจายอ านาจ โดยใช้แนวทางของระบบคูปองเพ่ือ
การศึกษา  การจัดสรรงบประมาณตามกรอบปฏิรูปการศึกษา จัดกลุ่ม Cluster การปรับโครงสร้าง 
และปรับปรุงระเบียบในการเข้าสู่ต าแหน่งและความก้าวหน้าในต าแหน่งผู้บริหารในพ้ืนที่ 
 
2.6 นโยบายส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 

1. เร่งรัดปฏิรูปการศึกษาขั้นพ้ืนฐานให้มีการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงระบบและกระบวนการ
การ     จัดการศึกษาข้ันพื้นฐานทั้งระบบให้มีประสิทธิภาพทันสมัยทันเหตุการณ์ทันโลกให้ส าเร็จอย่าง
เป็นรูปธรรม 

2. เร่งพัฒนาความแข็งแกร่งทางการศึกษาให้ผู้เรียนทุกระดับทุกประเภทรวมถึงเด็กพิการและ 
ด้อยโอกาสมีความรู้และทักษะแห่งโลกยุคใหม่ควบคู่กันไปโดยเฉพาะทักษะการอ่านการเขียนและการ
คิดเพ่ือให้มีความพร้อมเข้าสู่การศึกษาระดับสูงและโลกของการท างาน 

3. เร่งปรับระบบสนับสนุนการจัดการศึกษาที่สอดคล้องไปในทิศทางเดียวกันมีการประสาน
สัมพันธ์กับเนื้อหาทักษะและกระบวนการเรียนการสอนประกอบไปด้วยมาตรฐานและการประเมิน
หลักสูตรและการสอนการพัฒนาทางวิชาชีพและสภาพแวดล้อมการเรียนรู้   

4. ยกระดับความแข็งแกร่งมาตรฐานวิชาชีพครูและผู้บริหารสถานศึกษาให้ครูเป็นผู้ที่มี
ความสามารถและทักษะที่เหมาะสมกับการพัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียนผู้บริหารสถานศึกษามี
ความสามารถในการบริหารจัดการและเป็นผู้น าทางวิชาการครูและผู้บริหารสถานศึกษาประพฤติตน
เป็นแบบอย่างท่ีดีแก่ผู้เรียนสร้างความมั่นใจและไว้วางใจส่งเสริมให้รับผิดชอบต่อผลที่เกิดกับนักเรียน
ที่สอดคล้องกับวิชาชีพ 
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5. เร่งสร้างระบบให้ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาเป็นองค์กรคุณภาพที่แข็งแกร่งและ                 
มีประสิทธิภาพเพ่ือการให้บริการที่ดีมีความสามารถรับผิดชอบการจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐานที่มีคุณภาพ
และมาตรฐานได้เป็นอย่างดี 

6. เร่งรัดปรับปรุงโรงเรียนให้เป็นองค์กรที่มีความเข้มแข็งมีแรงบันดาลใจและมีวิสัยทัศน์ใน
การจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐานที่ชัดเจนเป็นสถานศึกษาคุณภาพและมีประสิทธิภาพที่สามารถจัดการ
เรียนการสอนอย่างมีคุณภาพและได้มาตรฐานระดับสากล 

7. สร้างระบบการควบคุมการจัดการการเปลี่ยนแปลงทางการศึกษาที่มีข้อมูลสารสนเทศและ
ข่าวสารเกี่ยวกับกระบวนการเรียนการสอนอย่างพร้อมบริบูรณ์และมีนโยบายการติดตามประเมินผล
อย่างเป็นรูปธรรม 

8. สร้างวัฒนธรรมใหม่ในการท างานให้มีประสิทธิภาพเพ่ือการให้บริการที่ดีทั้งส่วนกลางและ
ส่วนภูมิภาคเร่งรัดการกระจายอ านาจและความรับผิดชอบส่งเสริมการพัฒนาเชิงพ้ืนที่ที่ทุกภาคส่วน
เข้ามามี   ส่วนร่วมปรับปรุงระบบของโรงเรียนให้เป็นแบบร่วมคิดร่วมท า การมีส่วนร่วมและการ
ประสานงานสามารถใช้เครือข่ายการพัฒนาการศึกษาระหว่างโรงเรียนกับโรงเรียนองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นองค์กรวิชาชีพ   กลุ่มบุคคลองค์กรเอกชนองค์กรชุมชนและองค์กรสังคมอ่ืน 

9. เร่งปรับระบบการบริหารงานบุคคลมุ่งเน้นความถูกต้องเหมาะสมเป็นธรรมปราศจาก
คอร์รัปชั่นให้เป็นปัจจัยหนุนในการเสริมสร้างคุณภาพและประสิทธิภาพขวัญและก าลังใจสร้างภาวะจูง
ใจแรงบันดาลใจและความรับผิดชอบในความส าเร็จตามภาระหน้าที่ 

10. มุ่งสร้างพลเมืองดีที่ตื่นตัวและอยู่ร่วมกับผู้อ่ืนในสังคมพหุวัฒนธรรมได้และท าให้
การศึกษาน าการแก้ปัญหาส าคัญของสังคมรวมทั้งปัญหาการคอร์รัปชั่น 

11. ทุ่มเทมาตรการเพื่อยกระดับคุณภาพสถานศึกษาท่ีพัฒนาล้าหลังและโรงเรียนขนาดเล็กที่
ไม่ได้คุณภาพเพ่ือไม่ให้ผู้เรียนต้องเสียโอกาสได้รับการศึกษาที่มีคุณภาพ 
 
องค์ประกอบนโยบายปีงบประมาณพ.ศ. 2560  

จากการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นในความเป็นมานโยบายส านักงานคณะกรรมการการศึกษา           
ขั้นพ้ืนฐานซึ่งมีภารกิจหลักในการจัดและส่งเสริมการศึกษาขั้นพ้ืนฐานจึงก าหนดองค์ประกอบนโยบาย
เพ่ือพัฒนาไปในทิศทางที่สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงของประเทศและของโลกโดยความเห็นชอบ
ของคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานประกอบด้วยวิสัยทัศน์พันธกิจประเด็นยุทธศาสตร์
เปูาประสงค์กลยุทธ์ผลผลิตจุดเน้นและตัวชี้วัดดังนี้ 
 

วิสัยทัศน์ 
การศึกษาขั้นพ้ืนฐานของประเทศไทยมีคุณภาพและมาตรฐานระดับสากลบนพ้ืนฐานของความ

เป็นไทย 
 

พันธกิจ 
 1. ส่งเสริมและสนับสนุนให้ประชากรวัยเรียนทุกคนได้รับการศึกษาอย่างทั่วถึงและมีคุณภาพ 

2. ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีคุณธรรมจริยธรรมมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามหลักสูตรและ
ค่านิยมหลักของคนไทย 12 ประการ 
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3. พัฒนาระบบบริหารจัดการที่เน้นการมีส่วนร่วมเพ่ือเสริมสร้างความรับผิดชอบต่อคุณภาพ
การศึกษาและบูรณาการการจัดการศึกษา 

 

เป้าประสงค์ 
เพ่ือให้การจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐานของประเทศไทยมีคุณภาพและมาตรฐานระดับสากลบน

พ้ืนฐานของความเป็นไทยส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานจึงก าหนดเปูาประสงค์ดังนี้ 
1. นักเรียนระดับก่อนประถมศึกษาและระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐานทุกคนมีพัฒนาการ

เหมาะสมตามวัยและมีคุณภาพ 
2. ประชากรวัยเรียนทุกคนได้รับโอกาสในการศึกษาข้ันพ้ืนฐานอย่างทั่วถึงมีคุณภาพและ 

เสมอภาค 
3. ครูและบุคลากรทางการศึกษามีสมรรถนะตรงตามสายงานและมีวัฒนธรรมการท างาน 

ที่มุ่งเน้นผลสัมฤทธิ์ 
4. ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาส านักบริหารงานการศึกษาพิเศษและสถานศึกษามี

ประสิทธิภาพและเป็นกลไกขับเคลื่อนการศึกษาขั้นพ้ืนฐานสู่คุณภาพระดับมาตรฐานสากล 
5. ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานเน้นการท างานแบบบูรณาการมีเครือข่าย        

การบริหารจัดการบริหารแบบมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วนในการจัดการศึกษาและกระจายอ านาจและ     
ความรับผิดชอบสู่ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาและสถานศึกษา 

6. พ้ืนที่พิเศษได้รับการพัฒนาคุณภาพการศึกษาและพัฒนารูปแบบการจัดการศึกษาที่
เหมาะสมตามบริบทของพ้ืนที่ 
 
ประเด็นยุทธศาสตร์ในการด าเนินงาน 4 ยุทธศาสตร์ 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาคุณภาพผู้เรียนในระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 การเพ่ิมโอกาสให้ผู้เรียนเข้าถึงบริการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาคุณภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา 
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาระบบการบริหารจัดการ 

ผลผลิต 
         ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐานมีการด าเนินงาน6 ผลผลิตดังนี้ 
 1) ผู้จบการศึกษาก่อนประถมศึกษา 
 2) ผู้จบการศึกษาภาคบังคับ 
 3) ผู้จบการศึกษามัธยมศึกษาตอนปลาย 
 4) เด็กพิการได้รับการศึกษาข้ันพ้ืนฐานและพัฒนาสมรรถภาพ 
 5) เด็กด้อยโอกาสได้รับการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
 6) ผู้ที่มีความสามารถพิเศษได้รับการพัฒนาศักยภาพ 

โดยมีหน่วยงานก ากับประสานส่งเสริมการจัดการศึกษาคือส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาจ านวน 183 เขตส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาจ านวน 42 เขตและส านัก
บริหารงานการศึกษาพิเศษซึ่งมีสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานเป็นหน่วยปฏิบัติการการจัดการศึกษาเพ่ือให้
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ภารกิจดังกล่าวสามารถตอบสนองสภาพปัญหาและรองรับการขับเคลื่อนนโยบายกระทรวงศึกษาธิการ
และนโยบายรัฐบาล 
จุดเน้น 

ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานก าหนด 6 จุดเน้นการด าเนินงานปีงบประมาณ     
พ.ศ.2560 ที่สอดคล้องกับ 6 ยุทธศาสตร์กระทรวงศึกษาธิการดังนี้ 

1. จุดเน้นด้านหลักสูตรและกระบวนการเรียนรู้ 
2. จุดเน้นด้านครูและบุคลากรทางการศึกษา 
3. จุดเน้นด้านพัฒนาก าลังคนและงานวิจัยที่สอดคล้องกับความต้องการของประเทศ 
4. จุดเน้นด้านการทดสอบการประเมินการประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา 
5. จุดเน้นด้าน ICT เพ่ือการศึกษา 
6. จุดเน้นด้านการบริหารจัดการ 

 
จุดเน้นด้านหลักสูตรและกระบวนการเรียนรู้ 

1. หลักสูตรและกระบวนการเรียนรู้มีการปรับปรุงตามความเหมาะสม 
2. ผู้เรียนมีสมรรถนะที่ส าคัญสู่มาตรฐานสากล 
3. ผู้เรียนมีคุณธรรมจริยธรรมตามค่านิยมหลักของคนไทย 12 ประการรวมทั้งมีจิตส านึก           

ในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมและห่างไกลยาเสพติด 
4. ผู้เรียนที่มีความต้องการพิเศษได้รับการส่งเสริมสนับสนุนและพัฒนาเต็มตามศักยภาพ          

เป็นรายบุคคล 
ตัวช้ีวัดด้านหลักสูตรและกระบวนการเรียนรู้ 

1. หลักสูตรและกระบวนการเรียนรู้มีการปรับปรุงตามความเหมาะสม 
1.1หลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพื้นฐานได้รับการปรับปรุงให้เหมาะสมกับผู้เรียน 
1.2โครงสร้างเวลาเรียนได้รับการปรับปรุงให้เหมาะสมกับผู้เรียน 
1.3สถานศึกษาทุกแห่งได้รับการยกระดับมาตรฐานภาษาอังกฤษในแต่ละช่วงชั้น 
1.4ร้อยละ 90 ของสถานศึกษาใช้ STEM Education BBL DLTV  

2. ผู้เรียนมีสมรรถนะที่ส าคัญสู่มาตรฐานสากล 
     2.1 ผู้เรียนระดับก่อนประถมศึกษาทุกคนได้รับการเตรียมความพร้อมตามช่วงวัย 

              2.2 ผู้เรียนชั้นประถมศึกษาปีที ่1 ทุกคนอ่านออกเขียนได้ 
              2.3 ผู้เรียนตั้งแต่ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 ขึ้นไปทุกคนอ่านคล่องเขียนคล่อง 
              2.4 ค่าเฉลี่ยร้อยละของผู้เรียนชั้นประถมศึกษาปีที่๓ของการสอบประเมินคุณภาพ 
การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน (NT) เพ่ิมข้ึนไม่น้อยกว่าร้อยละ๓ 

    2.5 ค่าเฉลี่ยร้อยละของผู้เรียนชั้นประถมศึกษาปีที่๖ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และชั้น 
มัธยมศึกษาปีที่ 6 ของผลการทดสอบระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-NET) กลุ่มสาระหลัก 5 วิชาโดยรวม
เพ่ิมข้ึนไม่น้อยกว่าร้อยละ3 

    2.6 ผู้เรียนระดับมัธยมศึกษาทุกคนมีแรงจูงใจสู่อาชีพและการมีงานท าในอนาคต 
              2.7 ผู้เรียนทุกคนมีทักษะในการสื่อสารทักษะการคิดทักษะการแก้ปัญหาทักษะชีวิตและ 
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ทักษะการใช้เทคโนโลยี 
           2.8 ร้อยละ 50 ของผู้เรียนที่จบการศึกษาในระดับมัธยมศึกษาตอนต้นเรียนต่อสายอาชีพ 
           2.9 ผู้เรียนทุกคนได้รับการวัดและประเมินผลโดยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ (E-testing)  
    3. ผู้เรียนมีคุณธรรมจริยธรรมตามค่านิยมหลักของคนไทย12 ประการรวมทั้งมีจิตส านึก                
ในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมและห่างไกลยาเสพติด 
           3.1 ผู้เรียนทุกคนมีคุณธรรมจริยธรรมตามค่านิยมหลักของคนไทย 12 ประการ 
สอดคล้องตามช่วงวัย 

 3.2 ผู้เรียนทุกคนมีจิตส านึกในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
 3.3 ผู้เรียนทุกคนปูองกันตนเองให้ห่างไกลยาเสพติดและการแก้ไขปัญหายาเสพติด 

ในโรงเรียน 
     4. ผู้เรียนที่มีความต้องการพิเศษได้รับการส่งเสริมและพัฒนาเต็มตามศักยภาพเป็นรายบุคคลไม่
น้อยกว่าร้อยละ 80 
จุดเน้นด้านครูและบุคลากรทางการศึกษา 

1. ครูและบุคลากรทางการศึกษาได้รับการพัฒนาองค์ความรู้ตรงตามความต้องการของบุคคล    
และสถานศึกษา 

2. ผู้บริหารสถานศึกษาสามารถบริหารงานทุกด้านให้มีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล 
3. ครูและบุคลากรทางการศึกษามีขวัญก าลังใจในการท างานและมีผลการปฏิบัติงานเชิง

ประจักษ์ 
4. องค์กรองค์คณะบุคคลและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียวางแผนสรรหาย้ายโอนครูและบุคลากร

ทางการศึกษาให้สอดคล้องกับความต้องการของโรงเรียนและชุมชน 
ตัวช้ีวัดด้านครูและบุคลากรทางการศึกษา 

1. ครูและบุคลากรทางการศึกษาได้รับการพัฒนาองค์ความรู้ตรงตามความต้องการของบุคคล    
และสถานศึกษา 

    1.1 ครูและบุคลากรทางการศึกษาทุกคนผ่านการประเมินการพัฒนาวิธีการจัดการเรียนรู้
ที่มีทักษะกระบวนการคิดการวัดและประเมินผลการเรียนรู้และประยุกต์ใช้ระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร 

    1.2 ศึกษานิเทศก์ทุกคนสามารถนิเทศและช่วยเหลือครูให้จัดกิจกรรมการเรียนรู้เพ่ือ
ยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 

    1.3 ครูและบุคลากรทางการศึกษาทุกคนมี ID-Plan และน าไปใช้ในการพัฒนาตนเอง 
         2. ผู้บริหารสถานศึกษาสามารถบริหารงานทุกด้านให้มีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล             
มีความสามารถบริหารสถานศึกษาในศตวรรษท่ี 21 ในระดับดีข้ึนไป 
         3. ครูและบุคลากรทางการศึกษามีขวัญก าลังใจในการท างานและมีผลการปฏิบัติงาน 
          4. องค์กรองค์คณะบุคคลและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียวางแผนสรรหาย้ายโอนครูและบุคลากร
ทางการศึกษาให้สอดคล้องกับความต้องการของโรงเรียนและชุมชน 
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จุดเน้นด้านพัฒนาก าลังคนและงานวิจัยท่ีสอดคล้องกับความต้องการของประเทศ 
1. สถานศึกษาสร้างค่านิยมเชิงบวกในการเรียนสายอาชีพเพ่ือลดสัดส่วนการเรียนสายสามัญ 
2. หน่วยงานทุกระดับมีการวิจัยที่สามารถน าไปใช้ประโยชน์ได้ 

ตัวช้ีวัดด้านพัฒนาก าลังคนและงานวิจัยท่ีสอดคล้องกับความต้องการของประเทศ 
1. สถานศึกษาทุกแห่งสร้างค่านิยมเชิงบวกในการเรียนสายอาชีพเพ่ือลดสัดส่วนการเรียน 

สายสามัญ 
2. ร้อยละ 80 ของหน่วยงานทุกระดับมีการวิจัยที่สามารถน าไปใช้ประโยชน์ได้ 

จุดเน้นด้านการทดสอบการประเมินการประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา 
1. ระบบการประเมินสถานศึกษาและผู้เรียนมีการพัฒนาให้เหมาะสมกับสถานศึกษาและ

ผู้เรียน 
2. ระบบทดสอบเพ่ือประเมินผ่านหรือซ้ าชั้นมีการพัฒนาให้เหมาะสมในการจบการศึกษา          

ชั้นประถมศึกษาปีที ่6 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และชั้นมัธยมศึกษาปีที ่6  
3. ผู้ประเมินคุณภาพสถานศึกษามีการพัฒนาตามมาตรฐานผู้ประเมิน 

ตัวช้ีวัดด้านการทดสอบการประเมินการประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา 
1. ระบบการประเมินสถานศึกษาและผู้เรียนได้รับการพัฒนาให้เหมาะสมกับสถานศึกษา 

และผู้เรียน 
2. ระบบทดสอบเพื่อประเมินผ่านหรือซ้ าชั้นได้รับการพัฒนาให้เหมาะสมในการจบการศึกษา       

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และชั้นมัธยมศึกษาปีที ่6  
3. ผู้ประเมินคุณภาพสถานศึกษาทุกคนได้รับการพัฒนาตามมาตรฐานผู้ประเมิน 

จุดเน้นด้าน ICT เพื่อการศึกษา 
1. หน่วยงานทุกระดับพัฒนาระบบ ICT เพ่ือการศึกษาให้เหมาะสมกับสถานศึกษาและผู้เรียน 
2. หน่วยงานทุกระดับพัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศให้เป็นฐานเดียวกันในเรื่องข้อมูล

นักเรียนข้อมูลครูและบุคลากรทางการศึกษาข้อมูลสถานศึกษาและข้อมูลข้าราชการและบุคลากรอ่ืน
ในการใช้ข้อมูลร่วมกันอย่างมีประสิทธิภาพ 

3. หน่วยงานทุกระดับพัฒนา DLTV DLIT ให้เหมาะสมกับสถานศึกษาและผู้เรียน 
4. ผู้เรียนมีคอมพิวเตอร์ใช้ในการเรียนรู้ 

ตัวช้ีวัดด้าน ICT เพื่อการศึกษา 
          1. หน่วยงานทุกระดับได้รับการพัฒนาระบบ ICT เพ่ือการศึกษาให้เหมาะสมกับสถานศึกษา 
และผู้เรียน 

2. หน่วยงานทุกระดับได้รับการพัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศให้เป็นฐานเดียวกันในเรื่อง
ข้อมูลนักเรียนข้อมูลครูและบุคลากรทางการศึกษาข้อมูลสถานศึกษาและข้อมูลข้าราชการและ
บุคลากรอ่ืนในการใช้ข้อมูลร่วมกันอย่างมีประสิทธิภาพ 

3. หน่วยงานทุกระดับได้รับการพัฒนา DLTV DLIT ให้เหมาะสมกับสถานศึกษาและผู้เรียน 
4. ผู้เรียนทุกคนมีคอมพิวเตอร์ใช้ในการเรียนรู้ 
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จุดเน้นด้านการบริหารจัดการ 
1. หน่วยงานทุกระดับบริหารจัดการโดยมุ่งเน้นการกระจายอ านาจการสร้างเครือข่ายและรับผิดชอบ

ต่อผลการด าเนินงาน 
2. หน่วยงานทุกระดับส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา 

ตัวช้ีวัดด้านการบริหารจัดการ 
1. หน่วยงานทุกระดับบริหารจัดการโดยมุ่งเน้นการกระจายอ านาจการสร้างเครือข่ายและ

รับผิดชอบต่อผลการด าเนินงาน 
   1.1 สถานศึกษาทุกแห่งมีระบบประกันคุณภาพภายในที่เข้มแข็งตามกฎกระทรวงว่าด้วย

หลักเกณฑ์และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. 2553 มุ่งเน้นการกระจายอ านาจการสร้าง
เครือข่ายการมีส่วนร่วมและมีความรับผิดชอบต่อผลการด าเนินงาน 

   1.2 สถานศึกษาทุกแห่งที่เข้ารับการประเมินคุณภาพภายนอกผ่านการรับรองคุณภาพ
ภายนอกตามท่ีก าหนด 

   1.3 ร้อยละ 60 ของสถานศึกษาขนาดเล็กบริหารจัดการศึกษาได้อย่างมีคุณภาพและ
ประสิทธิภาพ 

   1.4 ร้อยละ 60 ของสถานศึกษาระดับต าบลมีการบริหารจัดการได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
 1.5 เครือข่าย cluster ทุกแห่งบริหารจัดการได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
 1.6 สถานศึกษาทุกแห่งมีการจัดท าแผนเผชิญเหตุภัยพิบัติต่างๆและบูรณาการในการจัดการ

เรียนรู้ 
 1.7 ร้อยละ 80 ของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาผ่านการประเมินมาตรฐานส านักงานเขต

พ้ืนที่การศึกษาระดับดีมากขึ้นไป 
 1.8 เมื่อสิ้นปีงบประมาณพ.ศ.2560 ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานส านักงาน       

เขตพ้ืนที่การศึกษาสถานศึกษาเบิกจ่ายงบประมาณในภาพรวมได้ไม่น้อยกว่าร้อยละ 96 และงบลงทุน
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 87 

 1.9 ร้อยละ 1 ของสถานศึกษาได้รับการพัฒนาให้เป็นหน่วยเบิกจ่ายตรง 
 1.10 สถานศึกษาทุกแห่งสามารถพัฒนารูปแบบการบริหารโรงเรียนและด าเนินการได้          

อย่างมีประสิทธิภาพ 
 1.11 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาทุกแห่งผ่านการประเมินตามโครงการคุณธรรมและ          

ความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ 
 1.12 หน่วยงานทุกระดับมีผลงานเชิงประจักษ์ท่ีได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติ 
 1.13 ร้อยละ 80 ของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาและสถานศึกษามีงานวิจัยและน า

ผลการวิจัย ใช้พัฒนาการบริหารและการจัดการศึกษา 
2. หน่วยงานทุกระดับส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา 
   2.1 ส านักเขตพ้ืนที่การศึกษาสถานศึกษาทุกแห่งได้รับความร่วมมือส่งเสริมและสนับสนุน

ทรัพยากรเพ่ือการจัดการศึกษา 
        2.2 สถานศึกษาทุกแห่งในโครงการโรงเรียนประชารัฐสามารถพัฒนารูปแบบการบริหาร
โรงเรียนอย่างมีประสิทธิภาพ 
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2.7 มาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
 มาตรฐานการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน แบ่งเป็น 5 ด้าน มี 15 มาตรฐาน คือ 
 ด้านที่ 1  มาตรฐานด้านคุณภาพผู้เรียน 
  มาตรฐานที่  1 ผู้เรียนมีสุขภาวะที่ดีและมีสุนทรีภาพ 
  มาตรฐานที่  2 ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมที่พึงประสงค์ 
  มาตรฐานที่  3 ผู้เรียนมีทักษะในการแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง รักการเรียนรู้และ 
                                          พัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง 
  มาตรฐานที่  4 ผู้เรียนมีความสามารถในการคิดอย่างเป็นระบบ 
  มาตรฐานที่  5 ผู้เรียนมีความรู้และทักษะที่จ าเป็นตามหลักสูตร 
  มาตรฐานที่  6 ผู้เรียนมีทักษะในการท างาน รักการท างาน สามารถท างานร่วมกับ 
                                          ผู้อื่นได้และมี่เจตคติที่ดีต่ออาชีพสุจริต 
 ด้านที่  2  มาตรฐานด้านการจัดการศึกษา 
  มาตรฐานที่  7 ครูปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพและเกิด 
                                          ประสิทธิผล 
  มาตรฐานที่  8 ผู้บริหารปฏิบัติงานตามบทบาท หน้าที่และเกิดประสิทธิผล 
  มาตรฐานที ่ 9 คณะกรรมการสถานศึกษา และผู้ปกครอง ชุมชน ปฏิบัติงานตาม 
                                         บทบาทหน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล 
  มาตรฐานที่  10 สถานศึกษามีการจัดหลักสูตร กระบวนการเรียนรู้และกิจกรรมการ 
                                         พัฒนาคุณภาพผู้เรียนอย่างรอบด้าน 
  มาตรฐานที่  11 สถานศึกษามีการจัดสภาพแวดล้อมและการบริการที่ส่งเสริมให้ 
                                          ผู้เรียนพัฒนาเต็มศักยภาพ 
  มาตรฐานที่  12 สถานศึกษามีการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษาตามท่ี 
                                          ก าหนดในกฎกระทรวง 
 ด้านที่ 3  มาตรฐานด้านการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ 
  มาตรฐานที่ 13 สถานศึกษามีการสร้าง ส่งเสริม สนับสนุนให้สถานศึกษาเป็นสังคม 
                                          แห่งการเรียนรู ้
 ด้านที่ 4  มาตรฐานด้านอัตลักษณ์ของสถานศึกษา 
  มาตรฐานที่ 14 การพัฒนาสถานศึกษาให้บรรลุเปูาหมายตามวิสัยทัศน์  ปรัชญา 
                                          และจุดเน้นที่ก าหนด 
 ด้านที่ 5  มาตรฐานด้านมาตรฐานการส่งเสริม 
  มาตรฐานที่ 15 การจัดกิจกรรมตามนโยบาย จุดเน้น แนวทางการปฏิรูปการศึกษา 
                                         ให้ยกระดับคุณภาพสูงขึ้น 
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2.8 มาตรฐานส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา (มี 3 มาตรฐาน 17 ตัวบ่งช้ี) 
 มาตรฐานที่  1  การบริหารจัดการองค์กรสู่ความเป็นเลิศ 
  ตัวบ่งชี้ที่  1 การบริหารจัดการที่ดี 
  ตัวบ่งชี้ที่  2 การพัฒนาองค์กรสู่องค์การสู่การเรียนรู้ 
  ตัวบ่งขี้ท่ี  3 การกระจายอ านาจและการส่งเสริมการบริหารจัดการอย่างมีส่วนร่วม 
  ตัวบ่งชี้ที่  4 การติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษาที่มี 
 ประสิทธิภาพ 
 มาตรฐานที่  2  การบริหารและการจัดการศึกษาที่มีประสิทธิภาพ 
  ตัวบ่งชี้ที่  1  การบริหารงานด้านวิชาการ 
  ตัวบ่งชี้ที่  2  การบริหารงานด้านงบประมาณ 
  ตัวบ่งชี้ที่  3  การบริหารงานด้านบริหารงานบุคคล 
  ตัวบ่งชี้ที่  4  การบริหารงานด้านบริหารทั่วไป 
  ตัวบ่งชี้ที่  5  การขับเคลื่อนนโยบายสู่การปฏิบัติ 
 มาตรฐานที่  3  ผลการบริหารและการจัดการศึกษาของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
  ตัวบ่งชี้ที่  1  ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามีผลงานที่แสดงความส าเร็จและเป็น 
                                     แบบอย่างได้  
  ตัวบ่งชี้ที่  2  สถานศึกษามีคุณภาพตามมาตรฐานการประกันคุณภาพการศึกษา 
  ตัวบ่งชี้ที่  3  ผู้เรียนทุกระดับการศึกษามีคุณภาพตามหลักสูตร 
  ตัวบ่งชี้ที่ 4   ผู้เรียนมีคุณภาพตามจุดเน้นและสมรรถนะส าคัญตามหลักสูตร 
                                     แกนกลางการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551   
  ตัวบ่งชี้ที่ 5   ผู้เรียนมีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษา 
                                     ขั้นพ้ืนฐาน พ.ศ. 2551 
  ตัวบ่งชี้ที่ 6   ผู้เรียนมีสุขภาพกายและสุขภาพจิตที่ดี 
  ตัวบ่งชี้ที่ 7   ประชากรวัยเรียนได้รับสิทธิและโอกาสทางการศึกษาขั้นพ้ืนฐานเท่า 
                                     เทียมกันและศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้น 
  ตัวบ่งชี้ที่ 8  ความพึงพอใจของผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้เสีย 
 
2.9 แผนพัฒนาการศึกษาจังหวัดมหาสารคาม พ.ศ. 2560 – 2564 
วิสัยทัศน์  (VISION STATEMENT ) 

“เป็นเมืองแห่งการเรียนรู้ชั้นน าที่บริหารจัดการศึกษาอย่างมีคุณภาพตามมาตรฐาน 
ระดับชาติสู่สากล”   
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         ค าอธิบายวิสัยทัศน์ (VISION EXPLANATION) 

เมืองแห่งการเรียนรู้ชั้นน า หมายถึง หน่วยงานทางการศึกษาทุกระดับของจังหวัด 
มหาสารคามมีการบริหารจัดการการศึกษาในทุกระดับ   โดยมุ่งเน้นพัฒนาการศึกษาภายใต้การ
จัดการความรู้ (KM) อย่างมีคุณภาพ 

มาตรฐานสากล หมายถึง หน่วยงานทางการศึกษาทุกระดับของจังหวัดมหาสารคาม   
มีการบริหารจัดการการศึกษา  โดยมีการประยุกต์ใช้มาตรฐานสากลอาทิเช่น  TQA TQC  AUNQA 
CUPTQA ISO9001 ISO14001 ฯลฯ  
พันธกิจ  (MISSION) 

1. พัฒนาครู  บุคลากรทางการศึกษา ผู้เรียนทั้งในระบบ และนอกระบบ  เพื่อเข้าสู่องค์กร 
แห่งการเรียนรู้   
 2  พัฒนาระบบการบริหารจัดการโดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศที่ทันสมัย ตามหลักธรรมา 
ภิบาล   
 3. เสริมสร้างโอกาสทางการศึกษาให้กับผู้เรียนและประชาชนอย่างท่ัวถึง และเท่าเทียม  
 4. เสริมสร้างบรรยากาศ  สภาพแวดล้อม และพัฒนาแหล่งเรียนรู้ให้เอื้อต่อการเรียนรู้  
ประเด็นยุทธศาสตร์ 

1. ผลิตและพัฒนาครู  คณาจารย์ บุคลากรทางการศึกษา ให้มีความรู้ ความสามารถในการ
ใช้และพัฒนาหลักสูตร โดยใช้กระบวนการวิจัยเป็นฐาน และสอดคล้องกับการพัฒนา
ประเทศไทย 4.0 

2. พัฒนาผู้เรียนทุกระดับการศึกษา ให้มีวินัย คุณธรรม จริยธรรม  มีทักษะตามมาตรฐาน
วิชาชีพและมีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา 

3. พัฒนาระบบการบริหารจัดการ และระบบประกันคุณภาพ การศึกษา โดยใช้ระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศ ความคิดสร้างสรรค์ นวัตกรรม และสานพลังประชารัฐ 

4. เสริมสร้างโอกาสทางการศึกษาให้กับผู้เรียนและประชาชนอย่างทั่วถึง  เท่าเทียมและ
ต่อเนื่องตลอดชีวิต 

5. เสริมสร้างบรรยากาศ สภาพแวดล้อม และพัฒนาแหล่งเรียนรู้ให้เอื้อต่อการเรียนรู้อย่างมี
ความสุข 
เป้าประสงค์ 

1. ครู  คณาจารย์ บุคลากรทางการศึกษา มีความรู้ ความสามารถในการใช้และพัฒนา 
หลักสูตร โดยใช้กระบวนการวิจัยเป็นฐาน และสอดคล้องกับการพัฒนาประเทศไทย 4.0 

2. ผู้เรียนทุกระดับการศึกษา มีวินัย คุณธรรม จริยธรรม  มีทักษะตามมาตรฐานวิชาชีพ  
และมีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา 

3. หน่วยงานทางการศึกษามีระบบการบริหารจัดการ และระบบประกันคุณภาพการศึกษา  
ใช้ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ ความคิดสร้างสรรค์ นวัตกรรม และสานพลังประชารัฐ 
 4. ผู้เรียนและประชาชนได้รับโอกาสทางการศึกษาอย่างทั่วถึง  เท่าเทียม และต่อเนื่องตลอด
ชวีิต 
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5. หน่วยงานทางการศึกษา ชุมชน และสังคม มีบรรยากาศ  สภาพแวดล้อม และแหล่ง
เรียนรู้ 
ที่เอ้ือต่อการเรียนรู้  ส่งผลให้ผู้เรียนและประชาชนมีความสุข 
กลยุทธ์ 

       1.ส่งเสริมการผลิตและพัฒนาครู  คณาจารย์ บุคลากรทางการศึกษา ให้มีความรู้ 
ความสามารถในการใช้และพัฒนาหลักสูตร โดยใช้กระบวนการวิจัยเป็นฐาน และสอดคล้องกับการ
พัฒนาประเทศไทย 4.0 

2.พัฒนาผู้เรียนทุกระดับการศึกษา ให้มีวินัย คุณธรรม จริยธรรม มีทักษะตามมาตรฐาน
วิชาชีพและมีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา 

3.พัฒนาระบบการบริหารจัดการ และระบบประกันคุณภาพการศึกษา โดยใช้ระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศ ความคิดสร้างสรรค์ นวัตกรรม และสานพลังประชารัฐ 
 4. เสริมสร้างโอกาสทางการศึกษาให้กับผู้เรียนและประชาชนอย่างท่ัวถึง เท่าเทียมและ
ต่อเนื่องตลอดชีวิต 

5. เสริมสร้างบรรยากาศ สภาพแวดล้อม และพัฒนาแหล่งเรียนรู้ให้เอื้อต่อการเรียนรู้อย่างมี
ความสุข 

 
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1  ผลิตและพัฒนาครู  คณาจารย์ บุคลากรทางการศึกษา ให้มีความรู้ 
ความสามารถในการใช้และพัฒนาหลักสูตร โดยใช้กระบวนการวิจัยเป็นฐาน และสอดคล้องกับการ
พัฒนาประเทศไทย 4.0 

เป้าประสงค์ที่ 1  ครู  คณาจารย์ บุคลากรทางการศึกษา มีความรู้ความสามารถในการใช้ 
และพัฒนาหลักสูตรโดยใช้กระบวนการวิจัยเป็นฐาน และสอดคล้องกับการพัฒนาประเทศไทย 4.0 

ตัวช้ีวัดความส าเร็จ 
  1. ร้อยละของครู ตามแผนการผลิตได้รับการผลิตให้สอดคล้องกับความต้องการใน
การจัดการศึกษาและมีคุณภาพตามเกณฑ์ท่ีก าหนด   
  2. ร้อยละของครูและบุคลากรทางการศึกษา ได้รับการพัฒนาความรู้ ความสามารถ
ในการใช้และพัฒนาหลักสูตร โดยใช้กระบวนการวิจัยเป็นฐาน และสอดคล้องกับการพัฒนาประเทศ
ไทย 4.0   
  3. ระดับความพึงพอใจในระบบบริหารงานบุคคลของครู คณาจารย์ และบุคลากร 
ทางการศึกษา 
  4. จ านวนผลงานวิจัยและนวตักรรมสิ่งประดิษฐ์ที่น าไปใช้ประโยชน์หรือต่อยอด 
ในเชิงพาณิชย์    
 
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2  พัฒนาผู้เรียนทุกระดับการศึกษา ให้มีวินัย คุณธรรม จริยธรรม  มีทักษะ
ตามมาตรฐานวิชาชีพ และมีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา 
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เป้าประสงค์ที่ 2  ผู้เรียนทุกระดับการศึกษา มีวินัย คุณธรรม จริยธรรม  มีทักษะตาม
มาตรฐานวิชาชีพ และมีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา 

ตัวช้ีวัดความส าเร็จ 
1. จ านวนโรงเรียนที่จัดกิจกรรมส่งเสริมด้านวินัย คุณธรรม จริยธรรม  มีทักษะตาม

มาตรฐานวิชาชีพ และมีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา 
  2. ร้อยละของผู้เรียนที่ได้รับการพัฒนากิจกรรมส่งเสริมด้านวินัย คุณธรรม 
จริยธรรม 
  3. ร้อยละของผู้เรียนที่ผ่านการประเมินมาตรฐานวิชาชีพ  
  4. ร้อยละของคะแนนเฉลี่ยผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนทุกระดับการศึกษาจากการ
ทดสอบระดับชาติเพ่ิมข้ึน 
 
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3  พัฒนาระบบการบริหารจัดการ และระบบประกันคุณภาพการศึกษา โดยใช้
ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ ความคิดสร้างสรรค์ นวัตกรรม และสานพลังประชารัฐ 

เป้าประสงค์ที่ 3 หน่วยงานทางการศึกษามีระบบการบริหารจัดการ และระบบประกันคุณภาพ
การศึกษา ใช้ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ ความคิดสร้างสรรค์ นวัตกรรม และสานพลังประชารัฐ 

ตัวช้ีวัดความส าเร็จ 
1. ร้อยละ 80 ของสถานศึกษามีระบบการประกันคุณภาพ ภายใน ระดับดีเยี่ยม  
2. ร้อยละของหน่วยงานทางการศึกษา และสถานศึกษา มีระบบเครือข่ายข้อมูล 

สารสนเทศ 
3. ร้อยละของหน่วยงานทางการศึกษา และสถานศึกษา มีผลงานสร้างสรรค์ 

และนวัตกรรมที่ได้รับรางวัลระดับชาติ/นานาชาติ 
4. ร้อยละของหน่วยงานทางการศึกษา และสถานศึกษามีเครือข่ายความร่วมมือ 

สานพลังประชารัฐ 
 
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4  เสริมสร้างโอกาสทางการศึกษาให้กับผู้เรียนและประชาชนอย่างทั่วถึง เท่า
เทียม และต่อเนื่องตลอดชีวิต 

เป้าประสงค์ที่ 4  ผู้เรียนและประชาชนได้รับโอกาสทางการศึกษาอย่างทั่วถึง เท่าเทียม 
และต่อเนื่องตลอดชีวิต 

ตัวช้ีวัดความส าเร็จ 

  1. จ านวนปีการศึกษาเฉลี่ยของคนไทยอายุ 15–59 ปี เพิ่มขึ้น 
  2. ร้อยละของก าลังแรงงานที่ส าเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนต้นขึ้นไป   

  3. ร้อยละของประชากรวัย 13 – 15 ปี และวัย 16 – 18 ปี ได้รับการศึกษาในระดับ
มัธยมศึกษาตอนต้นและระดับมัธยมศึกษาตอนปลายตามล าดับเพิ่มขึ้น 
  4. ร้อยละของผู้เรียนพิการที่ขึ้นทะเบียนคนพิการได้รับการพัฒนาสมรรถภาพหรือ
บริการ 
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ทางการศึกษาเพ่ิมข้ึน 
5.ร้อยละของผู้ผ่านการฝึกอบรม/พัฒนาทักษะอาชีพระยะสั้น สามารถน าความรู้ไป 

ใช้ในการประกอบอาชีพหรือพัฒนางานได้ 
  6. จ านวนแรงงานอายุ 15 – 59 ปี ที่ขอเทียบโอนประสบการณ์และความรู้เพื่อ
ขอรับวุฒิการศึกษาเพ่ิมข้ึน 
  7. จ านวนแหล่งเรียนรู้ที่ได้รับการพัฒนาให้สามารถจัดการศึกษาและการเรียนรู้
ตลอดชีวิต 
ที่มีคุณภาพ มีความหลากหลาย และให้บริการได้อย่างทั่วถึง  
  8. สัดส่วนผู้เรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลายประเภทอาชีวศึกษาต่อสายสามัญ 

  9. ร้อยละของผู้ส าเร็จการศึกษาระดับอาชีวศึกษาและระดับอุดมศึกษามีสมรรถนะ 
เป็นที่พึงพอใจของสถานประกอบการ และมีงานท าภายใน 1 ปี รวมทั้งประกอบอาชีพอิสระเพ่ิมขึ้น 

  10. สัดสว่นผู้เรียนในสถานศึกษาทุกระดับของรัฐต่อเอกชน 
  11. จ านวนผู้เรียนในระบบทวิภาคีเพ่ิมขึ้นเฉลี่ยร้อยละ 30 ต่อปี 
  12. ร้อยละของผู้เรียนสายวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี ในสถาบันอุดมศึกษาระดับ
อนุปริญญาถึงปริญญาตรีเพ่ิมขึ้น 
  13. ร้อยละ 80 ของผู้เรียนพิการที่ขึ้นทะเบียนคนพิการได้รับการพัฒนาสมรรถภาพ
หรือบริการทางการศึกษาเพิ่มขึ้น  
 
ยุทธศาสตร์ที่ 5  เสริมสร้างบรรยากาศ  สภาพแวดล้อม และพัฒนาแหล่งเรียนรู้ให้เอ้ือต่อการเรียนรู้ 
อย่างมีความสุข 

เป้าประสงค์ที่ 5  หน่วยงานทางการศึกษา ชุมชน และสังคม มีบรรยากาศ  สภาพแวดล้อม  
และแหล่งเรียนรู้ที่เอ้ือต่อการเรียนรู้  ส่งผลให้ผู้เรียนและประชาชนมีความสุข 

ตัวช้ีวัดความส าเร็จ 
1. ร้อยละของหน่วยงานทางการศึกษาทุกระดับ มีสภาพแวดล้อมและแหล่งเรียนรู้ 

เหมาะสมพอเพียง 
2. ร้อยละของหน่วยงานทางการศึกษา และสถานศึกษาทุกระดับ มีบรรยากาศ 

สภาพแวดล้อมและแหล่งเรียนรู้ที่เอื้อต่อการเรียนรู้  ส่งผลให้ผู้เรียนและประชาชนมีความสุข 
3. ร้อยละของหน่วยงานทางการศึกษา และสถานศึกษาทุกระดับ มีเทคโนโลยี สื่อ วัสดุ 

อุปกรณ์ที่เอ้ือต่อการเรียนรู้  
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ทิศทางการพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
ของส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 26 ปีงบประมาณ 2560 

 
วิสัยทัศน์  (Vision) 

เป็นองค์กรที่บริหารจัดการศึกษาอย่างมีคุณภาพ ได้มาตรฐาน สู่ความเป็นสากล  บนพ้ืนฐาน
ของความเป็นไทย 
พันธกิจ  (Mission)  

1. ส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน 
2. ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีโอกาสเข้าถึงบริการ การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
3. ส่งเสริมและพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาให้ปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
4. สนับสนุนการพัฒนาระบบการบริหารจัดการการศึกษาอย่างมีประสิทธิภาพ 
5. สนับสนุนการพัฒนาวินัยเข้มแข็ง วิชาการ เข้มข้น บนความพอเพียง 

เป้าประสงค์  (Goal) 
1. ผู้เรียนระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐานทุกคนได้รับการพัฒนาเต็มตามศักยภาพและมีคุณภาพ 
2. ผู้เรียนระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐานทุกคนได้รับโอกาสในการศึกษาข้ันพ้ืนฐานอย่างทั่วถึงมี

คุณภาพและเป็นธรรม 
3. ครู ผู้บริหารสถานศึกษาและบุคลากรทางการศึกษา มีทักษะและมีวัฒนธรรมการท างาน

มุ่งเน้นผลสัมฤทธิ์ 
4. ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาและสถานศึกษามีการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ และ

เป็นกลไกขับเคลื่อนการศึกษาขั้นพ้ืนฐานสู่คุณภาพระดับมาตรฐานสากล 
5. ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาและสถานศึกษาได้รับการส่งเสริมและพัฒนาวินัยเข้มแข็ง 

วิชาการเข้มข้นบนความพอเพียง 
ค่านิยม (Value) :  
“SESAO26” (Secondary Educational Service Area Office 26) 
S = Service mind 
E = Effectiveness 
S = Smart 
A = Accountability 
O = Opportunity 
2 = Two Ways Communication 
6 = Six Networks 

จิตบริการ 
ท างานมุ่งประสิทธิผล 
ประพฤติตนเป็นแบบอย่างท่ีดี 
มีความรับผิดชอบ ตรวจสอบได ้
สร้างโอกาสสู่ความส าเร็จ 
สื่อสารสองทาง 
การบริหารจัดการแบบกระจายอ านาจและ
ร่วมมือกันเป็น 6 สหวิทยาเขต 
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ยุทธศาสตร์ 
 จากวิสัยทัศน์ พันธกิจ เปูาประสงค์ ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 26  
จึงก าหนดยุทธศาสตร์ ปีงบประมาณ 2560 จ านวน 4 ยุทธศาสตร์ ดังนี้ 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาคุณภาพผู้เรียนในระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 การเพ่ิมโอกาสให้ผู้เรียนเข้าถึงบริการ การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาคุณภาพครูและบุคลากร ทางการศึกษา  
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาระบบการบริหารจัดการ 

จุดเน้น 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 26 ก าหนดจุดเน้นการด าเนินการ 

ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ดังนี้ 
จุดเน้นด้านหลักสูตรและกระบวนการเรียนการสอน  
1. หลักสูตรและกระบวนการเรียนรู้มีการปรับปรุงตามความเหมาะสม ดังต่อไปนี้  

1.1 หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐานมีการปรับปรุงให้เหมาะสมกับผู้เรียน  
1.2 โครงสร้างเวลาเรียนมีการปรับปรุงให้เหมาะสมกับผู้เรียน  
1.3 สถานศึกษาทุกแห่งมีการยกระดับมาตรฐานภาษาอังกฤษในแต่ละช่วงชั้น  
1.4 สถานศึกษาใช้ STEM Education BBL DLTV  

2. ผู้เรียนมีสมรรถนะที่ส าคัญ สู่มาตรฐานสากล ดังต่อไปนี้  
2.1 ผู้เรียนระดับมีพัฒนาการด้าน ร่างกาย อารมณ์ จิตใจ สังคมและสติปัญญา

ที่สมดุล เหมาะสมกับสังคม วยั และเรียนรู้อย่างมีความสุข  
2.2 ผู้เรียน อ่านออก เขียนได้  
2.3 ผู้เรียน อ่านคล่องเขียนคล่อง  
2.4 ผู้เรียน มีความสามารถด้านภาษา ด้านค านวณ และด้านเหตุผล  

ผ่านเกณฑ์มาตรฐานที่ก าหนดเพ่ิมข้ึน  
2.5 ผู้เรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 มีผลสัมฤทธิ์

ทางการเรียนจากการทดสอบระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-NET) กลุ่มสาระหลักเพ่ิมขึ้น  
2.6 ผู้เรียนในระดับมัธยมศึกษาได้รับการส่งเสริมให้มีแรงจูงใจสู่อาชีพ  

ด้วยการแนะแนว และได้รับการพัฒนาความรู้ทักษะที่เหมาะสมเพื่อการมีงานท าในอนาคต  
2.7 ผู้เรียนมีทักษะในการสื่อสาร ทักษะการคิด ทักษะการแก้ปัญหา ทักษะ

ชีวิต และทักษะ การใช้เทคโนโลย ีที่เหมาะสมตามช่วงวัย  
2.8 ผู้เรียนได้รับการวัดและประเมินผลที่หลากหลายเหมาะสมตาม

ศักยภาพเป็นรายบุคคล 
3. ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรม ตามค่านิยมหลักของคนไทย 12 ประการ รวมทั้ง 

มีจิตส านึกในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และห่างไกลยาเสพติด  
3.1 ผู้เรียนระดับประถมศึกษา ใฝุเรียนรู้ ใฝุดี และอยู่ร่วมกับผู้อ่ืนได้  
3.2 ผู้เรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้น มีทักษะการแก้ปัญหา และอยู่อย่าง

พอเพียง  
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3.3 ผู้เรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย มีความมุ่งมั่นในการศึกษาและการ
ท างาน สามารถปรับตัวเข้ากับพหุวัฒนธรรม บนพื้นฐานวัฒนธรรมที่ดีงามของไทย 

4. ผู้เรียนที่มีความต้องการพิเศษได้รับการส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนาเต็มตาม
ศักยภาพเป็นรายบุคคล ได้แก่  

4.1 ผู้พิการ  
4.2 ผู้ด้อยโอกาสและผู้เรียนในพื้นที่พิเศษ  
4.3 ผู้เรียนที่มีความสามารถพิเศษ  
4.4 ผู้เรียนภายใต้การจัดการศึกษาโดยครอบครัว สถานประกอบการ  

และศูนย์การเรียน  
4.5 ผู้เรียนที่ต้องการความคุ้มครองและช่วยเหลือเป็นกรณีพิเศษ 

ตัวช้ีวัดด้านหลักสูตรและกระบวนการเรียนการสอน  
1. หลักสูตรและกระบวนการเรียนรู้มีการปรับปรุงตามความเหมาะสม  

-หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐานได้รับการปรับปรุงให้เหมาะสมกับ
ผู้เรียน  

- โครงสร้างเวลาเรียนได้รับการปรับปรุงให้เหมาะสมกับผู้เรียน  
- สถานศึกษาทุกแห่งได้รับการยกระดับมาตรฐานภาษาอังกฤษในแต่ละช่วงชั้น  
-ร้อยละ 90 ของสถานศึกษา ใช้ STEM Education BBL DLTV  

2. ผู้เรียนมีสมรรถนะที่ส าคัญสู่มาตรฐานสากล  
- ผู้เรียนระดับก่อนประถมศึกษาทุกคนได้รับการเตรียมความพร้อมตามช่วงวัย  
- ผู้เรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ทุกคนอ่านออกเขียนได้  
- ผู้เรียนตั้งแต่ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 ขึ้นไปทุกคน อ่านคล่องเขียนคล่อง  
- ค่าเฉลี่ยร้อยละของผู้เรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ของการสอบประเมิน

คุณภาพการศึกษา ขั้นพ้ืนฐาน (NT) เพ่ิมข้ึนไม่น้อยกว่าร้อยละ 3  
- ค่าเฉลี่ยร้อยละของผู้เรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 

และชั้นมัธยมศึกษา ปีที ่6 ของผลการทดสอบระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-NET) กลุ่มสาระหลัก 5 วิชา 
โดยรวมเพ่ิมข้ึนไม่น้อยกว่า ร้อยละ 3  

- ผู้เรียนระดับมัธยมศึกษาทุกคนมีแรงจูงใจสู่อาชีพและการมีงานท าใน
อนาคต  

- ผู้เรียนทุกคนมีทักษะในการสื่อสาร ทักษะการคิด ทักษะการแก้ปัญหา 
ทักษะชีวิต และทักษะการใช้เทคโนโลยี  

- ร้อยละ 50 ของผู้เรียนที่จบการศึกษาในระดับมัธยมศึกษาตอนต้นเรียน
ต่อสายอาชีพ  

- ผู้เรียนทุกคนได้รับการวัดและประเมินผลโดยโปรแกรมคอมพิวเตอร์  
(E-testing) 

3. ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรม ตามค่านิยมหลักของคนไทย 12 ประการ รวมทั้ง 
มีจิตส านึก ในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และห่างไกลยาเสพติด  
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- ผู้เรียนทุกคนมีคุณธรรม จริยธรรม ตามค่านิยมหลักของคนไทย 12 
ประการ สอดคล้องตามช่วงวัย  

- ผู้เรียนทุกคนมีจิตส านึกในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  
- ผู้เรียนทุกคนปูองกันตนเองให้ห่างไกลยาเสพติดและการแก้ไขปัญหา 

ยาเสพติดในโรงเรียน  
4. ผู้เรียนที่มีความต้องการพิเศษได้รับการส่งเสริมและพัฒนาเต็มตามศักยภาพเป็น

รายบุคคล ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 
จุดเน้นด้านการผลิตและพัฒนาคร ู 
1. ครูและบุคลากรทางการศึกษา ได้รับการพัฒนาองค์ความรู้ ตรงตามความต้องการ

ของบุคคล และสถานศึกษา  
1.1 ครูและบุคลากรทางการศึกษา ได้รับการพัฒนาวิธีจัดการเรียนรู้ ที่ใช้

ทักษะกระบวนการคิด รวมทั้งการวัดและประเมินผลการเรียนรู้  
1.2 ครูและบุคลากรทางการศึกษา สามารถประยุกต์ใช้ระบบเทคโนโลยี

สารสนเทศ และการสื่อสารที่ทันสมัย  
1.3 ครูและบุคลากรทางการศึกษา ได้รับการนิเทศแบบกัลยาณมิตร  

จากส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา ผู้บริหารสถานศึกษา และครู ทั้งในโรงเรียน ระหว่างโรงเรียน หรือ
ภาคส่วนอื่นๆ ตามความพร้อมของโรงเรียน  

1.4 ครูและบุคลากรทางการศึกษา สร้างเครือข่ายการเรียนรู้ การมีส่วนร่วม
จากผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง และทุกภาคส่วนให้เกิดชุมชนแห่งการเรียนรู้  

1.5 ครูจัดการเรียนรู้สู่ประชาคมอาเซียน  
1.6 ครูและบุคลากรทางการศึกษา มีจิตวิญญาณของความเป็นครู การเป็น

ครูมืออาชีพ และยึดมั่นในจรรยาบรรณวิชาชีพ  
2. ผู้บริหารสถานศึกษา สามารถ บริหารงาน ทุกด้าน ให้มีประสิทธิภาพ และเกิด

ประสิทธิผล  
3. ครูและบุคลากรทางการศึกษา มีขวัญก าลังใจในการท างาน และมีผลการ

ปฏิบัติงานเชิงประจักษ์  
4. องค์กร องค์คณะบุคคล และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียวางแผนสรรหา ย้าย โอน คร ูและ

บุคลากรทางการศึกษา ให้สอดคล้องกับความต้องการของโรงเรียนและชุมชน 
ตัวช้ีวัดด้านการผลิตและพัฒนาคร ู 
1. ครูและบุคลากรทางการศึกษา ได้รับการพัฒนาองค์ความรู้ ตรงตามความต้องการ

ของบุคคล และสถานศึกษา  
-ครูและบุคลากรทางการศึกษาทุกคนผ่านการประเมินการพัฒนาวิธีการ

จัดการเรียนรู้ที่มีทักษะกระบวนการคิด การวัดและประเมินผลการเรียนรู้ และประยุกต์ใช้ระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสาร  

-ศึกษานิเทศก์ทุกคน สามารถนิเทศและช่วยเหลือครูให้จัดกิจกรรมการ
เรียนรู้ เพ่ือยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  
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-ครูและบุคลากรทางการศึกษาทุกคน มี ID-Plan และน าไปใช้ในการพัฒนา
ตนเอง  

2. ผู้บริหารสถานศึกษา สามารถบริหารงาน ทุกด้าน ให้ มีประสิทธิภาพ และเกิด
ประสิทธิผล  

-ผู้บริหารสถานศึกษาทุกโรง (โรงเรียนมาตรฐานสากล โรงเรียนในฝัน  
และโรงเรียนดี ประจ าต าบล  โรงเรียนประชารัฐ) มีความสามารถบริหารสถานศึกษา ในศตวรรษที่ 21 
ในระดับดีขึ้นไป 

3. ครูและบุคลากรทางการศึกษา มีขวัญก าลังใจในการท างาน และมีผลการ
ปฏิบัติงาน  

-ครูและบุคลากรทางการศึกษาทุกคนที่มีผลการปฏิบัติงานเชิงประจักษ์ตาม
เกณฑ์ได้รับ การยกย่องเชิดชูเกียรติ  

4. องค์กร องค์คณะบุคคล และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียวางแผนสรรหา ย้าย โอน ครู และ
บุคลากร ทางการศึกษา ให้สอดคล้องกับความต้องการของโรงเรียนและชุมชน 

-คณะอนุกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเขตพ้ืนที่
การศึกษา และคณะกรรมการสถานศึกษา มีการบริหารงานบุคคลเป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล 

จุดเน้นด้านการทดสอบ การประเมิน การประกันคุณภาพและพัฒนามาตรฐาน
การศึกษา  

1. ระบบการประเมินสถานศึกษาและผู้เรียนมีการพัฒนาให้เหมาะสมกับสถานศึกษา
และผู้เรียน  

2. ระบบทดสอบเพ่ือประเมินผ่าน หรือซ้ าชั้น มีการพัฒนาให้เหมาะสมในการจบ
การศึกษาชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6  

3. ผู้ประเมินคุณภาพสถานศึกษามีการพัฒนาตามมาตรฐานผู้ประเมิน 
ตัวช้ีวัดด้านการทดสอบ การประเมิน การประกันคุณภาพและพัฒนามาตรฐาน

การศึกษา  
1. ระบบการประเมินสถานศึกษาและผู้เรียนได้รับการพัฒนาให้เหมาะสมกับ

สถานศึกษาและผู้เรียน  
2. ระบบทดสอบเพ่ือประเมินผ่าน หรือซ้ าชั้น ได้รับการพัฒนาให้เหมาะสมในการจบ

การศึกษา ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6  
3. ผู้ประเมินคุณภาพสถานศึกษาทุกคนได้รับการพัฒนาตามมาตรฐานผู้ประเมิน 
จุดเน้นด้านพัฒนาก าลังคนและงานวิจัยที่สอดคล้องกับความต้องการของการ

พัฒนาประเทศ  
1. สถานศึกษาสร้างค่านิยมเชิงบวกในการเรียนสายอาชีพ เพ่ือลดสัดส่วนการเรียน

สายสามัญ  
2. หน่วยงานทุกระดับมีการวิจัยที่สามารถน าไปใช้ประโยชน์ได้ 
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ตัวช้ีวัดด้านพัฒนาก าลังคนและงานวิจัยที่สอดคล้องกับความต้องการของการ
พัฒนาประเทศ  

1. สถานศึกษาทุกแห่งสร้างค่านิยมเชิงบวกในการเรียนสายอาชีพ เพ่ือลดสัดส่วน
การเรียนสายสามัญ  

2. ร้อยละ 80 ของหน่วยงานทุกระดับมีการวิจัยที่สามารถน าไปใช้ประโยชน์ได้ 
จุดเน้นด้าน ICT เพื่อการศึกษา  
1. หน่วยงานทุกระดับพัฒนาระบบ ICT เพ่ือการศึกษาให้เหมาะสมกับสถานศึกษา

และผู้เรียน  
2. หน่วยงานทุกระดับพัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศให้เป็นฐานเดียวกันในเรื่อง

ข้อมูลนักเรียน ข้อมูลครูและบุคลากรทางการศึกษา ข้อมูลสถานศึกษาและข้อมูลข้าราชการและ
บุคลากรอ่ืน ในการใช้ข้อมูลร่วมกันอย่างมีประสิทธิภาพ  

3. หน่วยงานทุกระดับพัฒนา DLTV DLIT ให้เหมาะสมกับสถานศึกษาและผู้เรียน  
4. ผู้เรียนมีคอมพิวเตอร์ใช้ในการเรียนรู้  
ตัวช้ีวัดด้าน ICT เพื่อการศึกษา  
1. หน่วยงานทุกระดับได้รับการพัฒนาระบบ ICT เพ่ือการศึกษาให้เหมาะสมกับ

สถานศึกษาและผู้เรียน 
2. หน่วยงานทุกระดับได้รับการพัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศให้เป็นฐานเดียวกันใน

เรื่องข้อมูลนักเรียน ข้อมูลครูและบุคลากรทางการศึกษา ข้อมูลสถานศึกษาและข้อมูลข้าราชการและ
บุคลากรอ่ืน ในการใช้ข้อมูลร่วมกันอย่างมีประสิทธิภาพ  

3. หน่วยงานทุกระดับได้รับการพัฒนา DLTV DLIT ให้เหมาะสมกับสถานศึกษาและ
ผู้เรียน  

4. ผู้เรียนทุกคนมีคอมพิวเตอร์ใช้ในการเรียนรู้ 
จุดเน้นด้านการบริหารจัดการ  
1. หน่วยงานทุกระดับบริหารจัดการโดยมุ่งเน้นการกระจายอ านาจ การสร้าง

เครือข่าย และรับผิดชอบต่อผลการด าเนินงาน  
1.1 สถานศึกษาท่ีไม่ผ่านการรับรองคุณภาพภายนอกตามที่ก าหนดได้รับ

การแก้ไข ช่วยเหลือ นิเทศ ติดตาม และประเมินผล  
1.2 สถานศึกษาขนาดเล็กได้รับการพัฒนาให้มีคุณภาพการจัดการศึกษา  
1.3 สถานศึกษาท่ีมีความพร้อมรับการกระจายอ านาจ มีรูปแบบการบริหาร

จัดการได้อย่างมีประสิทธิภาพ  
1.4 สถานศึกษาบริหารจัดการร่วมกันโดยใช้การวางแผนพัฒนาการศึกษา

ระดับต าบล (Educational Maps)  
1.5 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาบริหารร่วมกันในรูปแบบ cluster อย่างมี

ประสิทธิภาพ  
1.6 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาบริหารจัดการอย่างมีคุณภาพ โดยใช้

มาตรฐานส านักงาน เขตพ้ืนที่การศึกษา  
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1.7 หน่วยงานทุกระดับพัฒนาคุณภาพการศึกษา สร้างระบบสวัสดิการ 
สวัสดิภาพ และความปลอดภัยให้เหมาะสมตามบริบทของพ้ืนที่พิเศษ  

1.8 หน่วยงานทุกระดับพัฒนาระบบ ก ากับ ติดตาม และประเมินผล เพ่ือ
การบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพและต่อเนื่อง  

1.9 หน่วยงานทุกระดับปรับปรุงระบบการจัดสรรงบประมาณ และเกณฑ์
การจัดสรรงบเงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายรายหัว ให้มีความเหมาะสมและเพียงพอ  

1.10 หน่วยงานทุกระดับ ยกย่องเชิดชูเกียรติ หน่วยงาน องค์คณะบุคคล
และบุคลากรที่มีผลงานเชิงประจักษ์  

1.11 หน่วยงานทุกระดับ ส่งเสริมให้มีการวิจัยเพื่อพัฒนานโยบายและ
พัฒนาการจัดการศึกษาของเขตพ้ืนที่การศึกษาและสถานศึกษา  

1.12 หน่วยงานทุกระดับ มีการบริหารจัดการโดยยึดหลักธรรมาภิบาล 
2. หน่วยงานทุกระดับ ส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา  

2.1 หน่วยงานทุกระดับ ส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเข้า
มามีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา  

2.2 หน่วยงานทุกระดับ ส่งเสริมการระดมทรัพยากรในการจัดการศึกษา  
2.3 หน่วยงานทุกระดับ รับฟังความคิดเห็น ข้อเสนอแนะจากทุกภาคส่วน 

และผู้มีส่วนได้ ส่วนเสียเพื่อปรับปรุงพัฒนาการจัดการศึกษา 
ตัวช้ีวัดด้านการบริหารจัดการ  
1. หน่วยงานทุกระดับบริหารจัดการโดยมุ่งเน้นการกระจายอ านาจ การสร้าง

เครือข่าย และรับผิดชอบต่อผลการด าเนินงาน  
- สถานศึกษาทุกแห่งมีระบบประกันคุณภาพภายในที่เข้มแข็งตาม

กฎกระทรวงว่าด้วย หลักเกณฑ์และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ.2553 มุ่งเน้นการกระจาย
อ านาจ การสร้างเครือข่าย การมีส่วนร่วม และมีความรับผิดชอบต่อผลการด าเนินงาน  

- สถานศึกษาทุกแห่งที่เข้ารับการประเมินคุณภาพภายนอก ผ่านการรับรอง
คุณภาพภายนอกตามที่ก าหนด  

- ร้อยละ 60 ของสถานศึกษาขนาดเล็กบริหารจัดการศึกษาได้อย่าง 
มีคุณภาพและประสิทธิภาพ  

- ร้อยละ 60 ของสถานศึกษาระดับต าบลมีการบริหารจัดการได้อย่าง 
มีประสิทธิภาพ  

- เครือข่าย cluster ทุกแห่ง บริหารจัดการได้อย่างมีประสิทธิภาพ  
- สถานศึกษาทุกแห่งมีการจัดท าแผนเผชิญเหตุภัยพิบัติต่างๆ และบูรณา

การในการจัดการเรียนรู้  
- ร้อยละ 80 ของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาผ่านการประเมินมาตรฐาน

ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาระดับดีมากข้ึนไป  
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- เมื่อสิ้นปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้น
พ้ืนฐาน ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา สถานศึกษา เบิกจ่ายงบประมาณในภาพรวมได้ไม่น้อยกว่าร้อย
ละ 96 และงบลงทุน ไม่น้อยกว่าร้อยละ 87  

- ร้อยละ 1 ของสถานศึกษา ได้รับการพัฒนาให้เป็นหน่วยเบิกจ่ายตรง  
- สถานศึกษาทุกแห่ง สามารถพัฒนารูปแบบการบริหารโรงเรียนและ

ด าเนินการได้อย่างมีประสิทธิภาพ  
- ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาทุกแห่งผ่านการประเมินตามโครงการ

คุณธรรม และความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ  
- หน่วยงานทุกระดับมีผลงานเชิงประจักษ์ ที่ได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติ  
- ร้อยละ 80 ของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาและสถานศึกษา มีงานวิจัย

และน าผลการวิจัย ใช้พัฒนาการบริหารและการจัดการศึกษา 
2. หน่วยงานทุกระดับ ส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา  

- ส านักเขตพ้ืนที่การศึกษา สถานศึกษาทุกแห่ง ได้รับความร่วมมือ ส่งเสริม
และสนับสนุนทรัพยากรเพ่ือการจัดการศึกษา  
- สถานศึกษาทุกแห่งในโครงการโรงเรียนประชารัฐ สามารถพัฒนารูปแบบการบริหารโรงเรียนอย่าง 
มีประสิทธิภาพ 
 
นโยบายผู้อ านวยการส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 26 
 

 1. น้อมน าหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เพ่ือมาพัฒนาศักยภาพของ ครู บุคลากรและ
นักเรียน 
 2. ยกระดับคุณภาพผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษาให้สามารถปฏิบัติงานได้อย่างมี
ประสิทธิภาพและเต็มศักยภาพ 
 3. ยกระดับส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาและสถานศึกษาสู่ประชาคมอาเซียน (ASEAN 
Community) วางรากฐานองค์ความรู้ ทักษะต่างๆ ที่ส าคัญในการเป็นพลเมืองของประชาคมอาเซียน 
 4. ยกระดับคุณภาพของผู้เรียนทุกคน ให้มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ครบทุกประการและมี
สมรรถนะส าคัญครบทุกด้าน 
 5. ยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ทุกกลุ่มสาระ มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้นร้อยละ 3 
 6. พัฒนากลไกในการบริหารจัดการใหม่ บริหารโดยใช้หลักการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนใช้
หลักธรรมาภิบาลและการประกันคุณภาพภายใน 

7. พัฒนาสถานศึกษาให้มีความเข้มแข็งในการบริหารจัดการศึกษาโดยใช้ SBM 
8. ยกระดับมาตรฐาน สนับสนุน ส่งเสริมให้โรงเรียนพัฒนาหลักสูตรและจัดการเรียน 

การสอนอย่างมีคุณภาพเทียบเคียงมาตรฐานสากล รวมทั้งมีการบริหารจัดการด้วยระบบคุณภาพ 
9. พัฒนาการอ่านของนักเรียนที่อ่านไม่ได้ เขียนไม่ได้ และอ่านไม่คล่อง เขียนไม่ได้ 
10. ปฏิบัติตามนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการและส านักงานคณะกรรมการการศึกษา 

ขัน้พื้นฐาน 
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แผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2560 
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 26 

 
1.งบบริหารส านักงาน  5,000,000 บาท 

ที ่ รายการ จ านวนเงิน (บาท) 
ก ค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ  
1 ค่าตอบแทนปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 80,000 
2 ค่าเบี้ยประชุมคณะกรรมการ ก.ต.ป.น. 12,000 
3 ค่าเบี้ยเลี้ยง พาหนะและค่าท่ีพัก 400,000 
4 ค่าใช้จ่ายในการประชุมคณะท างาน 50,000 
5 ค่าซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง 100,000 
6 ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์/ค่าบ ารุงรักษาเครื่องปรับอากาศ 80,000 
7 ค่าซ่อมแซมสิ่งก่อสร้าง/ปรับปรุงภูมิทัศน์ 100,000 
8 ค่าวัสดุส านักงาน 483,806 
9 ค่าวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น 150,000 
10 ค่าจ้างถ่ายเอกสาร 100,000 
 รวมรายการ (1-10) 1,555,806 

11 ค่าจ้างลูกจ้าง 13 อัตรา  
 ลูกจ้าง(ป.ตรี) 3 อัตรา  

จ้างอัตราละ 15,000 บาท/เดือน 
ประกันสังคม 750 บาท/เดือน 

567,000 

 แม่บ้านท าความสะอาด 2 อัตราและยามฯ 2 อัตรา รวมทั้งสิ้น 4 อัตรา 
จ้างอัตราละ 9,000 บาท/เดือน 
ประกันสังคม 450 บาท/เดือน 

453,600 

 ลูกจ้าง ปวส. 3 อัตรา 
จ้างอัตราละ 12,000 บาท/เดือน 
ประกันสังคม 600 บาท/เดือน 

453,600 

 *ลูกจ้าง ปวส. 2 อัตรา จ้าง 10 เดือน 
จ้างอัตราละ 12,000 บาท/เดือน 
ประกันสังคม 600 บาท/เดือน 

252,000 

 *ลูกจ้าง 1 อัตรา จ้าง 9 เดือน 
จ้างอัตราละ 7,300 บาท/เดือน 
ประกันสังคม 365 บาท/เดือน 

68,985 

 รวมค่าจ้างลูกจ้าง 13 อัตรา 1,795,185 
 รวมรายการ (1-11) 3,350,991 
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แผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2560 
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 26 

 

 

ที ่ รายการ จ านวนเงิน (บาท) 
ข ค่าสาธารณูปโภค  
1 ค่าไฟฟ้า 700,000 
2 ค่าน้ าประปา 50,000 
3 ค่าโทรศัพท์/อินเตอร์เน็ต 40,000 
4 ค่าไปรษณีย์โทรเลข 60,000 
 รวมค่าสาธารณูปโภค 850,000 
 รวมทั้งสิ้น (ก - ข) 4,200,991 
 -จัดสรรให้โครงการต่างๆเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารส านักงาน

เขตพื้นที ่
799,009 
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โครงการ/กิจกรรมตามวงเงินงบประมาณที่ส านักต่างๆ จัดสรรให้ สพม. เขต 26 

 

ที ่ โครงการ/กิจกรรม จ านวนเงิน 
(บาท) 

ผู้รับผิดชอบ 

1 แผนงานพื้นฐานด้านการสร้างความสามารถ   
 ในการแข่งขันของประเทศ   
 1.โครงการการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานทางวิจัย 35,500 ฐิตารีย์ วิลัยเลิศ 
 บุคลากรทางการวิจัยและระบบมาตรฐาน   
 การวิจัยของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยม   
 ศึกษา เขต 26   
2 แผนงานพื้นฐานด้านพัฒนาและเสริมสร้าง   
 ศักยภาพคน   
 1.โครงการพัฒนายกระดับคุณภาพมาตรฐาน 30,000 นวพรรดิ์ นามพุทธา 
 การศึกษาและประกันคุณภาพภายใน   
 2.โครงการพัฒนาศักยภาพด้านการประเมิน 23,000 เอมอร จันทนนตรี 
 คุณภาพผู้เรียน   
 3.โครงการการยกระดับคุณภาพการจัดการเรียน 110,000 เอมอร จันทนนตรี 
 การสอนและการประเมินผลการเรียนรู้ของ   
 นักเรียนเพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษาไทยโดย   
 ใช้องค์ความรู้จากการเข้าร่วมโครงการ PISA   
 4.โครงการพัฒนาระบบวัดและประเมินผล 50,000 เอมอร จันทนนตรี 
 การเรียนรู้แนวใหม่เพ่ือยกระดับคุณภาพ   
 การศึกษา   
 5.โครงการส่งเสริมนักเรียนผู้มีคุณธรรม 20,000 ไพลิน ภูมิวัน 
 จริยธรรมและบ าเพ็ญประโยชน์เข้าศึกษาต่อ   
 ในสถาบันอุดมศึกษา และอาชีวศึกษา จังหวัด   
 มหาสารคาม   
 6.โครงการการยกระดับผลการทดสอบทางการ 245,000 เอมอร จันทนนตรี 
 ศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน O-NET   
 7.โครงการพัฒนาการอ่านการเขียนเพื่อการ

สื่อสาร-อ่านเข้าใจ 
143,000 นวพรรดิ์ นามพุทธา 

 8.โครงการพัฒนาการเรียนการสอนภาษา 316,600 วราภรณ์ คชโคตร 
 อังกฤษ ครั้งที่ 1   
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โครงการ/กิจกรรมตามวงเงินงบประมาณที่ส านักต่างๆ จัดสรรให้ สพม. เขต 26 

 

ที ่ โครงการ/กิจกรรม จ านวนเงิน 
(บาท) 

ผู้รับผิดชอบ 

 แผนงานพื้นฐานด้านพัฒนาและเสริมสร้าง   
 ศักยภาพคน   
 9.โครงการพัฒนาบุคลากรด้านเทคนิคการสอน 20,000 เอมอร จันทนนตรี 
 และการจัดการเรียนรู้เพ่ือยกระดับคุณภาพ   
 การเรียนการสอน กลุ่มสาระการเรียนรู้   
 คณิตศาสตร์   
 10.โครงการพัฒนาและส่งเสริมนิสัยรักการอ่าน 140,000 นวพรรดิ์ นามพุทธา 
 11.โครงการพัฒนาคุณภาพการจัดการเรียน 63,000 ไวรัช ตะวัน 
 การสอนสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม   
 12.โครงการนิเทศ ติดตาม และประเมินผล 15,000 อภิชาต เข็มพิลา 
 การจัดการศึกษาของโรงเรียน   
 13.โครงการส่งเสริมให้นักเรียนท างานหารายได้ 270,000 อรทัย บุพโชติ 
 ในช่วงปิดภาคเรียนฤดูร้อน ปี2560   
 14.โครงการยกระดับคุณภาพระบบดูแล 96,000 อรทัย บุพโชติ 
 ช่วยเหลือนักเรียนและการแนะแนวในสถาน   
 ศึกษาประจ าปี 2560   
 15.โครงการการสร้างเครือข่ายการเรียนรู้ด้าน 143,000 สัมภาษณ์ ค าผุย 
 เศรษฐศาสตร์อาเซียนและภาษาอาเซียนเพื่อ   
 เตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน   
 16.โครงการพัฒนาโรงเรียนในฝันสู่มาตรฐาน 595,000 สัมภาษณ์ ค าผุย 
 สากล โดยใช้ระบบการบริหารจัดการ OBECQA   
 17.ค่าเบี้ยประชุมกรรมการสถานศึกษา 243,000  
 18.ฝึกครูผู้ช่วยสู่การเป็นมืออาชีพในประชาคม 88,900  
 อาเซียน   
 19.ตรวจประเมินผลงานเพ่ือให้มีและเลื่อนเป็น 278,850  
 วิทยฐานะช านาญการพิเศษ   
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โครงการ/กิจกรรมตามวงเงินงบประมาณที่ส านักต่างๆ จัดสรรให้ สพม. เขต 26 

 

ที ่ โครงการ/กิจกรรม จ านวนเงิน 
(บาท) 

ผู้รับผิดชอบ 

3 แผนงานบูรณาการยกระดับคุณภาพการศึกษา   
 และการเรียนรู้ตลอดชีวิต   
 1.โครงการพัฒนาการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ 90,000 วราภรณ์ คชโคตร 
 ครั้งที่ 2   
 2.โครงการพัฒนากระบวนการเรียนรู้เพื่อ 92,000 นวพรรดิ์ นามพุทธา 
 ยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนภาษาไทย   
 3.โครงการขับเคลื่อนการจัดการเรียนรู้สะเต็ม 289,200 อภิชาต เข็มพิลา 
 ศึกษา   
 4.โครงการพัฒนาการจัดการเรียนรู้ทั้งระบบ 233,800 ฐิตารีย์ วิลัยเลิศ 
 สู่การยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและเตรียม   
 ผู้เรียนให้สอดคล้องกับศตวรรษท่ี 21 ด้านทักษะ   
 การเรียนรู้และนวัตกรรม (Learning and    
 Innovation Skills) เพ่ือให้ผู้เรียนพร้อมเป็น   
 พลเมืองในยุคประเทศไทย 4.0   
 5.โครงการพัฒนาการจัดการศึกษาเพ่ือการมีงาน 95,500 ฐิตารีย์ วิลัยเลิศ 
 ท า ตามแนวทางการจัดทักษะการเรียนรู้   
 ในศตวรรษท่ี 21 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา   
 มัธยมศึกษา เขต 26   
 6.โครงการขับเคลื่อนการจัดการเรียนรู้ลดเวลา 50,000 อภิชาต เข็มพิลา 
 เรียนเพ่ิมเวลารู้   
 7.โครงการประเมินการอ่าน การเขียน นักเรียน 165,609 นวพรรดิ์ นามพุทธา 
 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1   
 8.โครงการพัฒนาระบบการวัดและประเมินผล 120,000 เอมอร จันทนนตรี 
 การเรียนรู้แนวใหม่เพ่ือยกระดับคุณภาพ   
 การศึกษา   
 9.โครงการการพัฒนาครูประยุกต์ใช้สื่อ DLIT 52,000 ฐิตารีย์ วิลัยเลิศ 
 เพ่ือการจัดการเรียนรู้ในโรงเรียนมัธยมศึกษา   
 สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา   
 เขต 26   
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โครงการ/กิจกรรมตามวงเงินงบประมาณที่ส านักต่างๆ จัดสรรให้ สพม. เขต 26 

 

ที ่ โครงการ/กิจกรรม จ านวนเงิน 
(บาท) 

ผู้รับผิดชอบ 

4 แผนงานบูรณาการการป้องกันปราบปราม   
 และบ าบัดรักษาผู้ติดยาเสพติด   
 1.โครงการจัดค่ายทักษะชีวิต “รวมพลังเด็กและ 90,000 ชุติมา นามศรีอุ่น 
 เยาวชน ต้านภัยยาเสพติด”   
 2.โครงการฝึกอบรมลูกเสือต้านภัยยาเสพติด 264,000 ชุติมา นามศรีอุ่น 
 ประจ าปีงบประมาณ 2560   
5 แผนงานบูรณาการการป้องกันและปราบปราม   
 การทุจริตและประพฤติมิชอบ   
 1.โครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม และ 27,300 ไวรัช ตะวัน 
 ธรรมาภิบาลในสถานศึกษา “ป้องกันการทุจริต”   
 (ภายใต้ชื่อโรงเรียนสุจริต และเขตสุจริต)   
6 แผนงานบูรณาการการบริหารจัดการขยะและ   
 สิ่งแวดล้อม   
 1.โครงการสร้างจิตส านึกด้านการบริหารจัดการ 50,000 วราลักษณ์ บุษบง 
 ขยะโรงเรียนในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่   
 การศึกษามัธยมศึกษา เขต 26   
 2.โครงการกิจกรรม 5 ส โดยใช้หลัก 3R และ 50,000 ขันทอง พิมพ์แสนศรี 
 การสร้างจิตส านึกด้านการบริหารจัดการขยะ   
 รวมงบประมาณทั้งสิ้น 4,595,259  
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โครงการ/กิจกรรมตามวงเงินงบประมาณที่จัดสรรเพื่อบริหารเพิ่มประสิทธิภาพ 
ในการบริหารส านักงานเขตพื้นที่ (งบประมาณ 799,009 บาท) 

 

ที ่ โครงการ/กิจกรรม จ านวนเงิน 
(บาท) 

ผู้รับผิดชอบ 

1 โครงการจัดท าแผนปฏิบัติการประจ าปี 10,000 ปกรณ์ ชิณสิทธิ์ 
 งบประมาณ พ.ศ. 2560 และแผนพัฒนาการ   
 ศึกษาขั้นพ้ืนฐานระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2560-2564)   
 ของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา   
 เขต 26   
2 การจัดท าข้อมูลสารสนเทศเพ่ือใช้ในการบริหาร 50,000 วิทยา ศรีพันชาติ 
 จัดการด้านการศึกษาของส านักงานเขตพ้ืนที่   
 การศึกษามัธยมศึกษา เขต 26 ปีงบประมาณ   
 พ.ศ. 2560   
3 สรรหาบุคลากรในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่ 225,520 วรรณกุล ลอยคลัง 
 การศึกษามัธยมศึกษา เขต 26   
4 การประเมินผลการปฏิบัติงานเพ่ือประกอบ 64,000 สมลักษณ ์สุวรรณเพ็ง 
 การพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนข้าราชการครู  วรรณกุล ลอยคลัง 
 และบุคลากรทางการศึกษา และการประเมิน   
 ผลการปฏิบัติงานลูกจ้างชั่วคราว ปี 2560   
5 ให้ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการป้องกันและ 30,000 ศุลีพร ค าควร 
 ปราบปรามการทุจริตและความรับผิดทางละเมิด  เสนอ เวียงบาล 
 ของเจ้าหน้าที่ในส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา   
 มัธยมศึกษา เขต 26   
6 การพัฒนาศักยภาพข้าราชการครูและบุคลากร 139,489 ศุลีพร ค าควร 
 ทางการศึกษาในส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา   
 มัธยมศึกษา เขต 26    
7 การประชุมผู้บริหารสถานศึกษาสังกัดส านักงาน 90,000 กลุ่มอ านวยการ 
 เขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 26   
8 ประชุมเชิงปฏิบัติการตามค ารับรองปฏิบัติ 40,000 กลุ่มอ านวยการ 
 ราชการ เพื่อยกระดับการบริหารจัดการเขต   
 พ้ืนที่ให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นและยั่งยืน   
9 เสริมสร้างประสิทธิภาพการท างานตามมาตรฐาน 15,000 กลุ่มอ านวยการ 
 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา   
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โครงการ/กิจกรรมตามวงเงินงบประมาณที่จัดสรรเพื่อบริหารเพิ่มประสิทธิภาพ 
ในการบริหารส านักงานเขตพื้นที่ (งบประมาณ 799,009 บาท) 

 

ที ่ โครงการ/กิจกรรม จ านวนเงิน 
(บาท) 

ผู้รับผิดชอบ 

10 วันส าคัญต่างๆ 40,000 กลุ่มอ านวยการ 
11 พัฒนาศักยภาพเครือข่ายประชาสัมพันธ์ 23,000 กลุ่มอ านวยการ 
 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 26   
12 ตรวจสอบภายในเพื่อสร้างความเข้มแข็งในการ 22,000 ภวิสร์ภร พิมพ์แสนศรี 
 บริหารงานภาครัฐแนวใหม่ ปีงบประมาณ 2560   
13 การเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมในสถานศึกษา 10,000 อรทัย บุพโชติ 
14 ส่งเสริมให้โอกาสทางการศึกษาอย่างทั่งถึงและมี 10,000 เยาวลักษณ์ นพนิยม 
 คุณภาพลดอัตราผู้เรียนออกกลางคัน   
15 การด าเนินงานสถานศึกษาสีขาว ปลอดยา 10,000 ชุติมา นามศรีอุ่น 
 เสพติดและอบายมุข ปีการศึกษา 2560   
16 ประชุมชี้แจงการยื่นขอรับบ าเหน็จบ านาญ 20,000 บุญชู โคตรบรรเทา 
 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560   
17 ติดตามและประเมินผลการบริหารจัดการ  รอเหลือจ่ายจากงบ 
 ของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา  กลาง 
 เขต 26 ประจ าปีงบประมาณ 2560   
18 จัดท ารายงานผลการด าเนินงานประจ าปี  รอเหลือจ่ายจากงบ 
   กลาง 
19 พัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  รอเหลือจ่ายจากงบ 
   กลาง 
20 การก ากับ ติดตามการด าเนินงานการจัดวาง  รอเหลือจ่ายจากงบ 
 ระบบควบคุมภายใน  กลาง 
21 อบรม my office  รอเหลือจ่ายจากงบ 
   กลาง 
22 จัดตั้งศูนย์บริการร่วมแบบครบวงจร (One  รอเหลือจ่ายจากงบ 
 Stop service)  กลาง 
23 โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการ  รอเหลือจ่ายจากงบ 
 ส านักงาน  กลาง 
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ส่วนที่ 3 
รายละเอียดโครงการ 

 
โครงการ       การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานทางวิจัย บุคลากรทางวิจัย และระบบ 
       มาตรฐานการวิจัย ของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 26 
 สนองแผนยุทธศาสตร์ที่ 4 การผลิตพัฒนาก าลังคนและงานวิจัยที่สอดคล้องกับความต้องการของ 
                                 การพัฒนาประเทศ 
สนองชุดโครงการที่ 1  งานวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนการสอน 
  กิจกรรมที่ 2 โครงการวิจัยและส่งเสริมวิจัยทางการศึกษา  

ตัวช้ีวัดที ่2  ครูและบุคลากรทางการศึกษาทุกเขตพ้ืนที่การศึกษา 
ผลิตผลงานวิจัยเพื่อพัฒนาหรือแก้ปัญหาการจัดการศึกษา 
ตามความต้องการของเขตพ้ืนที่การศึกษา ๆ ละ 1 เรื่อง 
รวม 225 เรื่อง 

ตัวช้ีวัดที ่5  ร้อยละ 80 ของงานวิจัยมีคุณภาพสามารถน าไปใช้
ประโยชน์ได้ 

กลุ่มที่รับผิดชอบ  กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา 
 

ผู้รับผิดชอบ  นางสาวฐิตารีย์  วิลัยเลิศ  และคณะศึกษานิเทศก์ สพม.26 
ระยะเวลาที่ด าเนินการ   1 ตุลาคม 2559 – 30 กันยายน 2560 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 1.  หลักการและเหตุผล 
 

 การปฏิรูปการศึกษาตามแนวแห่งพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 และแก้ไข
เพ่ิมเติม ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2545 ซึ่งมีหลักในการจัดการศึกษา บัญญัติไว้ในมาตรา 8 ว่ายึดหลักการศึกษา
ตลอดชีวิต เพื่อปวงชน หลักการมีส่วนร่วมของทุกฝ่าย และหลักการพัฒนากระบวนการเรียนรู้อย่าง
ต่อเนื่อง และในหมวดที่ 5 มาตรา 31 – 46 ได้บัญญัติให้การบริหารและการจัดการศึกษา เป็นกลไก
ส าคัญในการด าเนินงาน โดยก าหนดให้มีการกระจายอ านาจการบริหารจัดการศึกษา ด้านวิชาการ ด้าน
งบประมาณ การบริหารบุคคล และการบริหารทั่วไปไปยังคณะกรรมการ ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
และสถานศึกษาโดยตรง โดยมุ่งหวังว่าจะสามารถแก้ปัญหาทางการบริหารและการจัดการศึกษา ซึ่งมี
ปัญหาเรื่องการรวมศูนย์อ านาจเข้าสู่ส่วนกลาง ปัญหาขาดเอกภาพด้านนโยบายและการบริหาร ปัญหา
ขาดประสิทธิภาพของการประกันคุณภาพการศึกษา ปัญหาขาดการมีส่วนร่วมของประชาชน ปัญหา
ขาดการพัฒนานโยบายอย่างต่อเนื่อง และปัญหาขาดความเชื่อมโยงกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
(ส านักงานปฏิรูปการศึกษา. 2544 : 2-3) ดังนั้นกระทรวงศึกษาธิการได้ด าเนินการปฏิรูปการศึกษา  โดย
ได้ก าหนดเป้าหมายในการปฏิรูปการศึกษารอบสอง คือ คนไทยได้เรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างมีคุณภาพ โดย
เริ่มขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษารอบสอง ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2552-2561 โดยมุ่งเน้น 3 เรื่องหลัก เพ่ือ
น าไปสู่การปฏิบัติที่เป็นรูปธรรม คือ 1) เรื่องคุณภาพ เป็นการสร้างคุณภาพใหม่ให้เกิดขึ้น ประกอบด้วย 
คุณภาพครู คุณภาพแหล่งเรียนรู้ และสิ่งแวดล้อมแห่งการเรียนรู้ทั้งในและนอกระบบ คุณภาพของ
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สถานศึกษาควรมีแหล่งเรียนรู้ เช่น ห้องสมุด อุทยานประวัติศาสตร์ อุทยานวิทยาศาสตร์ คุณภาพการ
บริหารจัดการ เน้นการกระจายอ านาจ และธรรมาภิบาล 2) เรื่องโอกาสการเปิดโอกาสให้คนไทยทุก
กลุ่ม ทุกประเภท ได้มีการเรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างมีคุณภาพ เช่น  ผู้ด้อยโอกาส ผู้พิการ เด็กตามขอบ
ตะเข็บชายแดน และ 3) เรื่องการมีส่วนร่วม มุ่งเน้นการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วนในการสนับสนุนการ
จัดการศึกษาและพัฒนาคุณภาพการศึกษา (ธงทอง จันทรางศุ. 2553 : 1-3)  
 จากความเปลี่ยนแปลงที่เกิดจากการปฏิรูปการศึกษาดังกล่าว จึงมีความจ าเป็นอย่างยิ่ง 
ทีเ่ขตพ้ืนที่การศึกษา จะต้องบริหารงานให้สอดคล้องกับเจตนารมณ์ในรัฐธรรมนูญ พระราชบัญญัติ
การศึกษาแห่งชาติ ฯ และ Thailand 4.0 ซึ่งเป็นการพัฒนาประเทศให้มีความทันสมัย  โดยจะต้อง
ผลิตนวัตกรรมใหม่ๆ เพื่อเป็นฐานในการพัฒนาประเทศ ดังนั้นการบริหารคุณภาพการศึกษาให้มี
ประสิทธิภาพได้นั้น ผู้บริหารนับว่าเป็นบุคคลที่มีความส าคัญที่สุด การพัฒนาคุณภาพการศึกษาให้
เกิดข้ึนในสถานศึกษาได้อย่างต่อเนื่อง และให้ยั่งยืนตลอดไปนั้น ผู้บริหารหรือผู้น าองค์การจะต้อง
ศึกษาและน าเทคนิคการบริหารองค์การในรูปแบบต่างๆ เพ่ือน าไปประยุกต์ใช้ให้เหมาะสมกับองค์การ
ของแต่ละแห่ง เทคนิคการบริหารที่ส าคัญในยุคปัจจุบัน  ได้แก่ การบริหารแบบมุ่งผลสัมฤทธิ์ การ
เทียบเคียงมาตรฐาน การบริหารคุณภาพ 
ทั่วทั้งองค์กร การบริหารโดยอาศัยตัวบ่งชี้ และการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม เป็นต้น  
  ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 26 ตระหนักถึงความส าคัญของการวิจัย 
เพ่ือพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา จึงได้จัดท าโครงการการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานทางวิจัย 
บุคลากรทางวิจัย และระบบมาตรฐานการวิจัย ของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 26 
เพ่ือวิจัยและพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 26 
ตามมาตรฐานการปฏิบัติงาน โดยใช้แนวทาง Thailand 4.0 ให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 
 

2. วัตถุประสงค์ 
 

 2.1 เพ่ือพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานทางวิจัย บุคลากรทางวิจัย และระบบมาตรฐานการวิจัย  
ของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 26 
 2.2 เพ่ือพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 26 
ตามมาตรฐานการปฏิบัติงาน โดยใช้แนวทาง Thailand 4.0 
 2.3 เพ่ือส่งเสริมให้ครูและบุคลากรทางการศึกษาในส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา 
เขต 26 สามารถสร้างและสะสมองค์ความรู้ที่มีศักยภาพและท าการวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนการสอน
และพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาตามมาตรฐานการปฏิบัติงานส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 26 โดยใช้แนวทาง Thailand 4.0 และแก้ปัญหาการจัดการศึกษาให้มีคุณภาพ
สามารถน าไปใช้ประโยชน์ได้ 
 

3. เป้าหมาย 
 3.1 เชิงปริมาณ 
  3.1.1 ร้อยละ 80 ครูและบุคลากรทางการศึกษาในส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
มัธยมศึกษาเขต 26 มีความรู้ความเข้าใจ และสามารถพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานทางวิจัย บุคลากรทาง
วิจัย และระบบมาตรฐานการวิจัย ของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 26 
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  3.1.2 ร้อยละ 80 ครูและบุคลากรทางการศึกษาในส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 26 ได้รับการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 26 ตามมาตรฐานการปฏิบัติงาน โดยใช้แนวทาง Thailand 4.0 
  3.1.3 ร้อยละ 80 ครูและบุคลากรทางการศึกษา ในส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 26 สามารถสร้างและสะสมองค์ความรู้ที่มีศักยภาพและท าการวิจัยเพื่อพัฒนาการ
เรียนการสอน และพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาตามมาตรฐานการปฏิบัติงาน โดยใชแ้นวทาง 
Thailand 4.0 และแก้ปัญหาการจัดการศึกษาให้มีคุณภาพสามารถน าไปใช้ประโยชน์ได้ 
 3.2 เชิงคุณภาพ 
  3.2.1 ครูและบุคลากรทางการศึกษาในส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 26  
มีความรู้ความเข้าใจ และสามารถพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานทางวิจัย บุคลากรทางวิจัย และระบบ
มาตรฐานการวิจัย ของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 26 
  3.2.2 ครูและบุคลากรทางการศึกษาในส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 26 
ได้รับการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 26 ตาม
มาตรฐานการปฏิบัติงาน โดยใช้แนวทาง Thailand 4.0 
  3.2.3 ครูและบุคลากรทางการศึกษาในส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 26 
สามารถสร้างและสะสมองค์ความรู้ที่มีศักยภาพและท าการวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนการสอนและ
พัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 26 ตามมาตรฐาน
การปฏิบัติงานโดยใช้แนวทาง Thailand 4.0 และแก้ปัญหาการจัดการศึกษาให้มีคุณภาพสามารถ
น าไปใช้ประโยชน์ได้ 
 

4. กิจกรรมการด าเนินงาน 
 4.1 การวางแผน (P) 
  4.1.1 ศึกษาแนวทางการพัฒนาคุณภาพการศึกษาและศึกษากระบวนการวิจัยและพัฒนา 
(The Research and Development) กระบวนการวิจัยเชิงปฏิบัติการ (Action Research) 
 และศึกษาแนวทางการใช้ Thailand 4.0 
  4.1.2 แต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินงานและกลุ่มผู้ร่วมวิจัยของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 26 
 4.2 การปฏิบัติ (D) 
  4.2.1 ประชุมชี้แจงสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับโครงสร้างพ้ืนฐานทางวิจัย บุคลากรทางวิจัย  
และระบบมาตรฐานการวิจัย ของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 26 และสอบถาม 
สภาพปัจจุบัน สภาพที่พึงประสงค์และวิธีการพัฒนา กับกลุ่มผู้ร่วมวิจัย จ านวน 45 คน และครูนักวิจัย  
จ านวน 35 คน รวมจ านวน 80 คน เป็นเวลา 1 วัน 
  4.2.2 ประชุมพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา  
เขต 26 ตามมาตรฐานการปฏิบัติงาน โดยใช้แนวทาง Thailand 4.0 กับกลุ่มผู้ร่วมวิจัย ประกอบด้วย 
ผู้อ านวยการ สพม.26 รองผู้อ านวยการ สพม.26 จ านวน 3 คน ผู้อ านวยกลุ่มในสังกัด สพม.26  
จ านวน 6 คน ศึกษานิเทศก์ สพม.26 จ านวน 9 คน และเจ้าหน้าที่ จ านวน 27 คน รวมทั้งสิ้น  
จ านวน 45 คน จ านวน 1 วัน 
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  4.2.3 ประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้และน าเสนองานวิจัยการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา 
ตามมาตรฐานการปฏิบัติงาน โดยใช้แนวทาง Thailand 4.0 กับกลุ่มผู้ร่วมวิจัย จ านวน 45 คน จ านวน 
1 วัน 
 4.3 การติดตาม ตรวจสอบ  (C) 
  นิเทศ ติดตาม การพัฒนาพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 26 ตามมาตรฐานการปฏิบัติงาน โดยใช้แนวทาง Thailand 4.0 
 4.4  การปรับปรุง  (A) 
  สรุปผลและรายงานการด าเนินงาน โครงการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาของส านักงาน 
เขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 26 ตามมาตรฐานการปฏิบัติงาน โดยใช้แนวทาง Thailand 4.0 
 

5. งบประมาณ 
 

 5.1 งบประมาณท่ีได้รับจัดสรรครั้งที่ 1 จ านวน 35,500 บาท (สามหมื่นห้าพันห้าร้อยบาท
ถ้วน) 
  กิจกรรมที่ 1 จ านวน 12,000 บาท (หนึ่งหมื่นสองพันบาทถ้วน) 
  กิจกรรมที่ 2 จ านวน 23,500 บาท (สองหมื่นสามพันห้าร้อยบาทถ้วน) 
 5.2 งบประมาณท่ีได้รับจัดสรรครั้งที่ 2 จ านวน 20,000 บาท (สองหมื่นบาทถ้วน) 
  กิจกรรมที่ 3 จ านวน 20,000 บาท (สองหมื่นบาทถ้วน) 
 5.3 ค่าใช้จ่ายจ าแนกตามกิจกรรม (ขอถั่วจ่ายทุกรายการเท่าที่จ่ายจริง) 
 
 

ที ่ กิจกรรม งบประมาณ 
รายละเอียดการใช้งบประมาณ 

ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ 
กิจกรรมที ่1 ประชุมชี้แจงสร้างความ
เข้าใจเกี่ยวกับโครงสร้างพื้นฐานทางวิจัย 
บุคลากรทางวิจัย และระบบมาตรฐาน
การวิจัย และสอบถามสภาพปัจจุบัน 
สภาพที่พึงประสงค์และวิธีการพัฒนา  
กับกลุ่มผู้ร่วมวิจัย จ านวน 45 คน 
และครูนักวิจัย จ านวน 35 คน รวม
จ านวน 80 คน เป็นเวลา 1 วนั 

    

1 ค่าอาหารว่างเครื่องดื่ม (80X2X25) 4,000 - 4,000 - 
2 ค่าอาหารกลางวัน (80X1X100) 8,000 - 8,000 - 

รวมทั้งสิ้น (ถัวจ่ายทุกรายการ) จ านวน 12,000 บาท (หนึ่งหม่ืนสองพันบาทถ้วน)   
กิจกรรมที ่2 ประชุมพัฒนาคุณภาพ 
การจัดการศึกษากับกลุ่มผู้ร่วมวิจัย 
จ านวน 45 คน (2 ครั้ง ๆ ละ 1 วัน) 
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1 ค่าอาหารว่างเครื่องดื่ม (45X4X25) 4,500 - 4,500 - 
2 ค่าอาหารกลางวัน (45X2X100) 9,000 - 9,000 - 
3 ค่าวัสดุ และถ่ายเอกสาร 10,000 - - 10,000 

รวมทั้งสิ้น (ถัวจ่ายทุกรายการ) จ านวน 23,500 บาท (สองหมื่นสามพันห้าร้อยบาทถ้วน)   
กิจกรรมที ่3 ประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้
และน าเสนองานวิจัยกับกลุ่มผู้ร่วมวิจัย 
จ านวน 45 คน จ านวน 1 วัน 

    

1 ค่าอาหารว่างเครื่องดื่ม (45X2X25) 2,250 - 2,250 - 
2 ค่าอาหารกลางวัน (45X1X100) 4,500 - 4,500 - 
3 ค่าวัสดุและจัดท ารูปเล่มงานวิจัย 13,250 - 13,250 - 

รวมทั้งสิ้น (ถัวจ่ายทุกรายการ) จ านวน 20,000 บาท (สองหม่ืนบาทถ้วน)   
 

6. การวิเคราะห์ความเสี่ยงของโครงการ 
 6.1 ปัจจัยความเสี่ยง 
  6.1.1 งบประมาณได้รับการจัดสรรและการอนุมัติไม่เป็นไปตามก าหนดเวลา 
  6.1.2 ระยะเวลาในการด าเนินการจ ากัด เนื่องจากการจัดสรรงบประมาณล่าช้า 
  6.1.3 ครูและบุคลากรทางการศึกษามีภาระงานมาก ท าให้ไม่มีเวลาในการด าเนินการวิจัย 
พัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 26 ตามมาตรฐาน 
การปฏิบัติงาน โดยใช้แนวทาง Thailand 4.0 
 6.2 แนวทางการบริหารความเสี่ยง 
  6.2.1 พัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 
26 ตามมาตรฐานการปฏิบัติงาน โดยใช้แนวทาง Thailand 4.0 ให้สอดคล้องกับสภาพปัญหาและ
ความต้องการของผู้บริหาร ครูและนักเรียน 
  6.2.2 สร้างเครือข่ายนักวิจัยในเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 26 เน้นการแลกเปลี่ยน
เรียนรู้และหาแนวทางการพัฒนาร่วมกันอย่างเหมาะสม 
 

7. การวัดและประเมินผล 
 

ตัววัดความส าเร็จ วิธีการวัด เครื่องมือ 
ตัวช้ีวัดที ่1 ครูและบุคลากรทางการศึกษาทุกเขตพ้ืนที่การศึกษา 
ผลิตผลงานวิจัยเพื่อพัฒนาหรือแก้ปัญหาการจัดการศึกษา  
ตามความต้องการของเขตพ้ืนที่การศึกษา ๆ ละ 1 เรื่อง  
ตัวช้ีวัดที ่2 ร้อยละ 80 ของงานวิจัยมีคุณภาพสามารถน าไปใช้
ประโยชน์ได้ 

1. สังเกต 
2. การสอบถาม 
3. การประเมิน 
4. นิเทศติดตาม 
และประเมินผล 

1. แบบสังเกต 
2. แบบสอบถาม 
3. แบบประเมิน 
4. แบบนิเทศ 
ติดตาม 
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8.  ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
 8.1 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 26 พัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาตาม
มาตรฐานการปฏิบัติงาน โดยใช้แนวทาง Thailand 4.0 ได้อย่างมีคุณภาพ 
 8.2 ผู้บริหารการศึกษาและบุคลากรทางการศึกษา สามารถสร้างและสะสมองค์ความรู้ในการ
ผลิตผลงานวิจัยเพื่อพัฒนาการจัดการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 และแก้ปัญหาการจัดการศึกษา 
 8.3 ผู้บริหารการศึกษาและบุคลากรทางการศึกษา ได้รับการส่งเสริมวิจัยทางการศึกษาให้ผลิต
ผลงานวิจัยเพื่อพัฒนาหรือแก้ปัญหาการจัดการศึกษาท่ีมีคุณภาพ 
 8.4 ผู้บริหารการศึกษาและบุคลากรทางการศึกษา สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 26 มีเครือข่ายนักวิจัยและมีงานวิจัยที่น าไปใช้แก้ปัญหาและพัฒนาการจัดการศึกษา 
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โครงการ    พัฒนายกระดับคุณภาพมาตรฐานการศึกษาและประกันคุณภาพ 
   ภายใน 
   (กิจกรรม ติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการจัดการศึกษาของ 
   สถานศึกษา) 
 สนองแผนยุทธศาสตร์ที่ 3  การทดสอบ การประเมิน ประกันคุณภาพและพัฒนามาตรฐาน 
    การศึกษา 
สนองชุดโครงการที่ 3      พัฒนามาตรฐานและประกันคุณภาพการศึกษา 

ตัวช้ีวัดที ่ร้อยละ 100 ของสถานศึกษามีระบบการประกัน
คุณภาพภายในที่เข้มแข็งพร้อมรับการประเมินคุณภาพภายนอก 
กิจกรรม ติดตามและตรวจสอบ 

กลุ่มที่รับผิดชอบ   กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา 
ผู้รับผิดชอบ   นางนวพรรดิ์  นามพุทธา  ศึกษานิเทศก์ สพม.26 
ระยะเวลาที่ด าเนินการ  1 ตุลาคม 2559 – 30 กันยายน 2560 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
1.  หลักการและเหตุผล 
 การประกันคุณภาพการศึกษาเป็นกลไกส าคัญประการหนึ่งที่สามารถขับเคลื่อนการพัฒนา
คุณภาพการศึกษาให้ด าเนินไปอย่างต่อเนื่องปฏิบัติงานได้อย่างเป็นระบบ มีคุณภาพตามมาตรฐาน 
นักเรียนที่จบการศึกษาจากสถานศึกษาทุกแห่งมีความรู้ความสามารถ มีทักษะและมีคุณลักษณะที่พึง
ประสงค์ตามที่หลักสูตรสถานศึกษาก าหนด ด้วยเหตุที่มาตรา 47 แห่งพระราชบัญญัติการศึกษา
แห่งชาติบัญญัติให้มีระบบการประกันคุณภาพการศึกษาทั้งการประกันคุณภาพภายใน และการ
ประกันคุณภาพภายนอกเพ่ือการพัฒนาคุณภาพการศึกษาทุกระดับและต้องเป็นไปตามที่กฎกระทรวง
ตามท่ีก าหนด ซึ่งกระทรวงศึกษาธิการได้ประกาศ กฎกระทรวงว่าด้วยระบบ หลักเกณฑ์ และวิธีการ
ประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. 2553 มีหลักเกณฑ์และแนวปฏิบัติในการประกันคุณภาพภายใน
ระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ประกอบด้วย 8 องค์ประกอบหลัก คือ 1) ก าหนดมาตรฐานการศึกษาของ
สถานศึกษา 2) จัดท าแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษาที่มุ่งคุณภาพตามมาตรฐาน
การศึกษาของสถานศึกษา 3) จัดระบบบริหารและสารสนเทศ 4) ด าเนินงานตามแผนพัฒนาการจัด
การศึกษาของสถานศึกษา 5) จัดให้มีการติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษา 6) จัดให้มีการประเมิน
คุณภาพภายในตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 7) จัดท ารายงานประจ าปีที่เป็นรายงาน
ประเมินคุณภาพภายใน และ 8) จัดให้มีการพัฒนาคุณภาพการศึกษาอย่างต่อเนื่อง สอดคล้องกับ
หลักการปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษที่สองตามเจตนารมณ์ของพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ
โดยเฉพาะในหมวดที่ว่าด้วยการประกันคุณภาพการศึกษานอก ได้ก าหนดกรอบแนวทางการปรับปรุง
การศึกษาไว้ 4 ประการ คือ การพัฒนาคุณภาพคนไทยยุคใหม่ การพัฒนาคุณภาพครูยุคใหม่ การ
พัฒนาคุณภาพสถานศึกษาและแหล่งเรียนรู้ยุคใหม่ และการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการใหม่ 
และกระทรวงศึกษาได้มีการประกาศใช้มาตรฐานการศึกษาขั้นพ้ืนฐานเพ่ือการประกันคุณภาพภายใน
ของสถานศึกษา เมื่อวันที่ 11 ตุลาคม 2559  มีจ านวน 4 มาตรฐาน คือ มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของ
ผู้เรียน 1.1 ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน 1.2 คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน มาตรฐานที่ 2 
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กระบวนการบริหารและการจัดการของผู้บริหารสถานศึกษา มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียน
การสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ มาตรฐานที่ 4 ระบบการประกันคุณภาพภายในที่มีประสิทธิผล   
 ด้วยเหตุผลดังกล่าว ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษามีบทบาทหน้าที่ส าคัญในการ
ส่งเสริมพัฒนาการศึกษาให้มีคุณภาพและได้มาตรฐานระดับสากล สถานศึกษาทุกแห่งมีระบบการ
ประกันคุณภาพในที่เข้มแข็งตามกฎกระทรวงว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษา 
พ.ศ. 2553 มุ่งเน้นการกระจายอ านาจ การสร้างเครือข่ายการมีส่วนร่วม และมีความรับผิดชอบต่อผล
การด าเนินงาน 
 

2. วัตถุประสงค์  
 2.1 เพ่ือพัฒนาระบบตรวจสอบและประเมินคุณภาพการศึกษา 
 2.2 เพ่ือลดความเหลื่อมล้ าด้านคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาเพ่ือการประกันคุณภาพ
การศึกษา 
 2.3 เพ่ือการพัฒนาข้อมูลสารสนเทศด้านการจบการศึกษา 
 2.4 เพ่ือพัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายในพร้อมรับการประเมินคุณภาพภายนอก 
 

3. เป้าหมายการด าเนิน 
 3.1 เป้าหมายเชิงปริมาณ 
  3.1.1 ผู้บริหารสถานศึกษาทุกโรง ทั้ง 35 โรงเรียน 
  3.1.2 รองผู้บริหารสถานศึกษา/ผู้ช่วยผู้บริหารสถานศึกษาทุกคน ทั้ง 35 โรงเรียน 
  3.1.3 ผู้รับผิดงานประกันคุณภาพภายใน ทั้ง 35 โรงเรียน 
  3.1.4 ผู้รับผิดชอบงานแผนงาน งานวิชาการ ทั้ง 35 โรงเรียน 
  3.1.5 ผู้ทรงคุณวุฒิในการประเมินคุณภาพภายใน ทั้ง 35 โรงเรียน 
 3.2 เป้าหมายเชิงคุณภาพ 
  3.2.1 ผู้บริหารสถานศึกษามีความรู้ ความเข้าใจ เสริมสร้างองค์ความรู้ใหม่ๆ สามารถน า
ความรู้ไปใช้เป็นแนวทางในการด าเนินงานวางระบบการเตรียมความพร้อมสานศึกษาเข้ารับการ
ประเมินคุณภาพภายนอกรอบสี่ ได้อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล มีความมั่นใจและพร้อม
เข้ารับการประเมิน 
  3.2.1 บุคลากรที่รับผิดชอบงานประกันคุณภาพ งานงบประมาณสถานศึกษามีทักษะและ
ขีดความสามารถในการบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษาที่มีไม่มีการพัฒนาการเพ่ิมขึ้น 
  3.2.3 สถานศึกษาทุกแห่งได้รับการติดตามและตรวจสอบคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา
ตามกฎกระทรวงฯ โดยต้นสังกัด 
  3.2.4 สถานศึกษามีผู้ทรงคุณวุฒิที่มีความรู้ ความเข้าใจ ในบทบาทหน้าที่การติดตาม
ตรวจสอบและประเมินคุณภาพการศึกษาภายในของสถานศึกษาอย่างมีประสิทธิภาพ และเกิด
ประสิทธิผลต่อการพัฒนาของสถานศึกษา 
  3.2.5 สถานศึกษาในสังกัดสามารถเชื่อมโยงข้อมูลสาสนเทศด้านคุณภาพและมาตรฐาน
การศึกษาไปพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา 
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  3.2.6 บุคลากรระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา และสถานศึกษามีความตระหนักในภาระหน้าที่
ความรับผิดชอบ ซึ่งจะส่งผลให้สถานศึกษามีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาตามที่กระทรวงศึกษาได้
ก าหนดไว้ 
  3.2.7 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา และสถานศึกษามีระบบการประกันคุณภาพภายใน
อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล ผู้รับบริการมีความม่ันใจและพร้อมเข้ารับการประเมินจาก
ภายนอก 
  3.2.8 นักเรียนมีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา และหลักสูตรสถานศึกษาก าหนด 
 

4. วิธีการด าเนินงาน 
ที ่ กิจกรรม / ขั้นตอนการด าเนินงาน ระยะเวลา ด าเนินการ ผู้รับผิดชอบ 

กิจกรรมที่ 1  การพัฒนาระบบตรวจสอบและประเมินคุณภาพการศึกษา 

1.1 
  

ติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการจัดการศึกษาของ
สถานศึกษามีขั้นตอนการด าเนินงาน ดังนี้ 
1. ก าหนดเป้าหมาย คณะกรรมการติดตาม และสถานศึกษา 
    คณะกรรมการ แบ่งเป็น 5 ชุด ๆ ละ 5 คน  
    รับผิดชอบชุดละ 7 โรงเรียน 
2. สร้างความรู้ความเข้าใจในการติดตามตรวจสอบและ 
    ประเมินผลการจัดการศึกษา (ตามเครื่องมือที่พัฒนา 
    ขึ้นตามกิจกรรมที่ 1.1) 
3. ด าเนินงานตามแผน 
4. ประชุมสรุปผลการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผล 
5. สรุป – รายงานผล 

จ านวน 7 วัน 
พฤษภาคม 2560  

และ  
มีนาคม 2561 

 

ดร.นวพรรดิ์  
นามพุทธา 

1.2  

น าเสนอผลงาน Best Pratice การส่งเสริมและพัฒนาระบบ
การประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา ระดับสถานศึกษา 
ระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา และมอบรางวัลแสดงการยกย่อง
ชมเชยให้แก่ สถานศึกษาระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา
ศึกษานิเทศก์และส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาระดับประเทศ  

จ านวน 1 วัน 
กันยายน 2560 

ดร.นวพรรดิ์  
นามพุทธา 

 

5. ระยะเวลาและสถานที่ด าเนินการ 
 ช่วงระยะเวลาในการด าเนินโครงการ ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2559 – 30 กันยายน 2560 
  

6. งบประมาณ 
 6.1 งบประมาณ จ านวน  30,000 บาท  โดย ขออนุมัติถั่วจ่ายได้ตามความเหมาะสมและ
จ าเป็นในการด าเนินโครงการ   
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6.2 รายละเอียดการใช้งบประมาณ 
 

ที ่ กิจกรรม   งบประมาณ 

1.1 
ติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการจัดการศึกษาของสถานศึกษามีขั้นตอนการ
ด าเนินงาน ค่าใช้จ่าย (แบ่ง 5 ชุด ๆ 5 คน 7 วัน)  
1. ค่าตอบแทนใช้สอย เหมาจ่าย   

 
30,000  

รวมทั้งสิ้น 30,000 
 

7. การวิเคราะห์ความเสี่ยงของโครงการ 
 7.1 ปัจจัยความเสี่ยง 
  7.1.1 งบประมาณได้รับการจัดสรรและการอนุมัติไม่เป็นไปตามก าหนดเวลา 
  7.1.2 ภาระงานของบุคลากรที่รับผิดชอบระดับโรงเรียนช้ าซ้อน ไม่มีเวลาในการ
ด าเนินการเต็มความสามารถ 
  7.1.3 ระบบการบริหารจัดการไม่คล่องตัว ไม่เป็นระบบ 
  7.1.4 ระยะเวลาในการด าเนินการไม่เพียงพอ เนื่องจากการจัดสรรงบประมาณล่าช้า 
 7.2 แนวทางการบริหารความเสี่ยง 
  7.2.1 จัดระบบสารสนเทศให้เชื่อมโยงต่อการน าข้อมูลมาใช้ในการบริหารจัดการ 
  7.2.2 สร้างความตระหนักรับรู้ด้วยกันให้เกิดการท างานเป็นทีม ร่วมคิด ร่วมท า ร่วม
พัฒนา และร่วมแก้ไขปัญหา 
  7.2.3 สร้างเครือข่ายการพัฒนา เน้นการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ความคิดเห็น หาแนวทาง
การพัฒนาร่วมกันอย่างเหมาะสม 
  7.2.4 ไม่มอบภาระงานที่ช้ าซ้อน จัดสรรเวลาในการด าเนินการให้เหมาะสมกับช่วง
ระยะเวลา 
 

ตัวช้ีวัดความส าเร็จ 
ตัวช้ีวัด ค่าเป้าหมาย 

1. นักเรียนมีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาตามที่กระทรวงศึกษาก าหนด ร้อยละ 85 
2. ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาและสถานศึกษามีระบบการประกันคุณภาพ
ภายในสถานมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล พร้อมรับการประเมิน
ภายในและประเมินคุณภาพภายนอก  

ร้อยละ 95 

3. ครูจัดกระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ ร้อยละ 95 
4. ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา และสถานศึกษา ด าเนินการเป็นไปตาม
กฎกระทรวงว่าด้วยระบบ หลักเกณฑ์ และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษา 
พ.ศ. ๒๕๕๓    

 
ร้อยละ 95 
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ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
  7.1 ผู้บริหารสถานศึกษามีความรู้ ความเข้าใจ เสริมสร้างองค์ความรู้ใหม่ ๆ สามารถน า
ความรู้ไปใช้เป็นแนวทางในการด าเนินงานวางระบบการเตรียมความพร้อมสานศึกษาเข้ารับการ
ประเมินคุณภาพภายนอกรอบสี่ ได้อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล มีความมั่นใจและพร้อม
เข้ารับการประเมนิ 
  7.2 บุคลากรที่รับผิดชอบงานประกันคุณภาพ งานงบประมาณสถานศึกษามีทักษะและขีด
ความสามารถในการบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษาที่มีไม่มีการพัฒนาการเพ่ิมข้ึน 
  7.3 สถานศึกษาทุกแห่งได้รับการติดตามและตรวจสอบคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา
ตามกฎกระทรวงฯ โดยต้นสังกัด 
  7.4 สถานศึกษามีผู้ทรงคุณวุฒิที่มีความรู้ ความเข้าใจ ในบทบาทหน้าที่การติดตาม
ตรวจสอบและประเมินคุณภาพการศึกษาภายในของสถานศึกษาอย่างมีประสิทธิภาพ และเกิด
ประสิทธิผลต่อการพัฒนาของสถานศึกษา 
  7.5 สถานศึกษาในสังกัดสามารถเชื่อมโยงข้อมูลสาสนเทศด้านคุณภาพและมาตรฐาน
การศึกษาไปพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา 
  7.6 บุคลากรระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา และสถานศึกษามีความตระหนักในภาระหน้าที่ความ
รับผิดชอบ ซึ่งจะส่งผลให้สถานศึกษามีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาตามที่กระทรวงศึกษาได้
ก าหนดไว้ 
  7.7 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา และสถานศึกษามีระบบการประกันคุณภาพภายในอย่าง 
มีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล ผู้รับบริการมีความมั่นใจและพร้อมเข้ารับการประเมินจาก
ภายนอก 
  7.8 นักเรียนมีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา และหลักสูตรสถานศึกษาก าหนด 
  7.9 ผู้รับบริการมีความพึงพอใจต่อการด าเนินการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของส านักงาน
เขตพ้ืนที่การศึกษา สถานศึกษา 
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โครงการ  พัฒนาศักยภาพด้านการประเมินคุณภาพผู้เรียน 
แผนงาน พ้ืนฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน 
สนองยุทธศาสตร์ที ่3  การทดสอบ การประเมิน ประกันคุณภาพและพัฒนามาตรฐาน 
  การศึกษา 
เป้าประสงค์ที่  1 ผู้เรียนระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐานทุกคน มีการพัฒนาเหมาะสมตามวัย 
  และมีคุณภาพ 
กลยุทธ์ที่ 1  เสริมสร้างความเข็มแข็งให้กับการพัฒนาผู้เรียนอย่างมีคุณภาพ 
กลุ่มที่รับผิดชอบ กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา 
ผู้รับผิดชอบโครงการ นางเอมอร  จันทนนตรี,   
  ศึกษานิเทศก์ ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 26 
ระยะเวลาด าเนินการ 1 ตุลาคม 2559 – 30 กันยายน 2560 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
1.  หลักการและเหตุผล 

ตามท่ีกระทรวงศึกษาธิการ ได้ด าเนินการปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษท่ีสอง (พ.ศ. 2552-
2561)  โดยมุ่งเน้นให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในการพัฒนาคุณภาพคนไทยยุคใหม่ ครูยุคใหม่ 
สถานศึกษา และแหล่งเรียนรู้ใหม่ และระบบบริหารจัดการใหม่ ต้องอาศัยการด าเนินการพัฒนาใน
กระบวนการต่าง ๆ ที่เชื่อมโยงกันทั้งกระบวนการด้านหลักสูตร การจัดการเรียนรู้ การวัดและ
ประเมินผล  ซึ่งเน้นในการยกระดับคุณภาพผู้เรียนให้เต็มตามศักยภาพนั้น  ซึ่งส านักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานได้ก าหนดจุดเน้นส าคัญในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา คือ 
ยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนใน 5 กลุ่มสาระการเรียนรู้หลักให้เพิ่มขึ้น และเพ่ิมศักยภาพนักเรียน
ในด้านภาษา คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีเพ่ือพัฒนาสู่ความเป็นหนึ่งในภูมิภาคเอเชีย
ตะวันออกเฉียงใต้    

ส านักเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 26 เป็นหน่วยงานที่รับผิดชอบในการส่งเสริม
สนับสนุนให้โรงเรียนมีความเข้มแข็งในด้านการวัดและประเมินผล สามารถวัดและประเมินคุณภาพ
นักเรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพ สร้างความเข้มแข็งด้านการวัดและประเมินผู้เรียน เพ่ือให้ครูได้เพ่ิมพูน
ความรู้ ความเชี่ยวชาญ มีความม่ันใจในการจัดการเรียนรู้ มีเจตคติท่ีดีต่อการจัดการเรียนรู้ และ
สามารถพัฒนาความก้าวหน้าในวิชาชีพได้ ดังนั้น ส านักเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 26  
จึงเห็นควรจัดโครงการพัฒนาศักยภาพด้านการประเมินคุณภาพผู้เรียน  เพ่ือการสร้างความเข้มแข็ง
ทางด้านการประเมิน  แก่ครูผู้สอน โดยมุ่งเน้นการประเมินผลที่สอดรับกับจุดเน้นคุณภาพผู้เรียน  
จุดเปลี่ยนการปฏิรูปการศึกษาไทย โดยใช้รูปแบบของเครื่องมือที่ใกล้เคียงกับแบบทดสอบที่ใช้ในการ
สอบระดับชาติ O-NET และระดับนานาชาติ PISA เพ่ือให้เด็กได้คุ้นเคยกับรูปแบบการทดสอบที่
มุ่งเน้นทักษะการคิดขั้นสูงอีกด้วย 
 

2. วัตถุประสงค์โครงการ 
2.1 เพื่อพัฒนาศักยภาพด้านการประเมินคุณภาพผู้เรียนของครูผู้สอนที่มีประสิทธิภาพ 
2.2 เพ่ือยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนให้สูงขึ้น 
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3. เป้าหมายการด าเนินโครงการ 
 3.1 เป้าหมายเชิงปริมาณ 
   3.1.1 ครูผู้สอนมีความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับแนวคิด หลักการ วิธีการ และเทคนิค
การวัดประเมินผลแนวใหม่ 

 3.1.2 คะแนนผลการสอบ O-NET สูงขึ้นร้อยละ 5 
 3.2 เป้าหมายเชิงคุณภาพ 
   3.2.1 ครูผู้สอนสามารถวัดและประเมินผลได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
  3.2.2 นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้น 
 

4. กิจกรรม และระยะเวลา ด าเนินโครงการ 
ที ่ กิจกรรม ระยะเวลาด าเนินการ ผู้รับผิดชอบ 
1 การวางแผน  (Plan) 

1.1 ศึกษาสภาพปัจจุบัน / ปัญหา   
     ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับโครงการฯ 
1.2 ศึกษาผลการด าเนินโครงการฯ  
     ในปีที่ผ่านมา 
1.3 ศึกษาบริบทและสภาพความเป็น 
     ไปได้ ในการพัฒนาโครงการฯ 
1.4 จัดท าโครงการฯ น าเสนอผู้บริหาร 
     บริหาร 

1 พ.ย. 59  ถึง 
30 ธ.ค. 59 

นางเอมอร   จันทนนตรี 
และคณะ 

2 
 
 
 
 
 

การปฏิบัติ  (Do) 
2.1 ประชุมคณะท างานเพ่ือชี้แจง 
     โครงการฯ และมอบหมายภาระงาน 
2.2 ด าเนินงานตามโครงการฯ โดยมี 
     กิจกรรม ดังนี้ 
     - พัฒนาครูผู้สอนให้มีความรู้ความ
เข้าใจในวิธีการวัดและประเมินคุณภาพ
ผู้เรียน แนวใหม่  

มีนาคม  ถึง 
สิงหาคม 2560 

 
 
 

พฤษภาคม – มิถุนายน 
2560  

 

นางเอมอร   จันทนนตรี 
และคณะ 

 
 
 

3 ขั้นนิเทศติดตามผล  (Check) 
    นิเทศติดตามการด าเนินงาน  
และอ านวยความสะดวกในการด าเนิน
กิจกรรมของผู้เกี่ยวข้องให้เป็นไปตาม
ภาระงานที่โครงการฯ ก าหนด 

1 มีนาคม 2560  ถึง 
30  
 
 

ผู้อ านวยการ 
กลุ่มนิเทศฯ 
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ที ่ กิจกรรม ระยะเวลาด าเนินการ ผู้รับผิดชอบ 
4 ขั้นสรุปและประเมินผล  (Act) 

  4.1 สรุปประเมินโครงการ 
  4.2 จัดท ารายงานโครงการฯ  
       น าเสนอผู้บริหาร 

1 – 30 สิงหาคม 2560 นางเอมอร   จันทนนตรี 
และคณะ 

 
5. งบประมาณ  และสถานที่ด าเนินโครงการ 

งบประมาณท่ีได้รับจัดสรรจากส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  สนอง
ยุทธศาสตร์ สพฐ. 1 การพัฒนาคุณภาพผู้เรียนในระดับการศึกษาศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  กลยุทธ์ที่ 1 
เสริมสร้างความเข็มแข็งให้กับการพัฒนาผู้เรียนอย่างมีคุณภาพ  จ านวน   23,00 บาท (สองหมื่นสาม
พันบาทถ้วน) สามารถถัวจ่ายได้ทุกรายการ รายละเอียดประกอบการใช้จ่าย  ดังนี้ 

ที ่ รายการ งบประมาณ 
จ าแนกตามรายจ่าย 

ค่าตอบแทน ค่าใช้จ่าย ค่าวัสดุ 
1 กิจกรรมที่ 1 พัฒนาครูผู้สอนให้มี

ความรู้ความเข้าใจในวิธีการวัดและ
ประเมินคุณภาพผู้เรียน แนวใหม่   

23,000    

   (ผู้เข้าร่วม 40 คน 1 วัน) 
  1) ค่าวิทยากร จ านวน 1 วัน 
(600X7X1วันX1คน) 
  2) ค่าอาหารว่าง  จ านวน 2 มื้อ 
(15X40X2มื้อ) 
  3) อาหารกลางวัน จ านวน 1 มื้อ 
(120X40X1มื้อ)     
  4) ค่าพาหนะผู้เข้าอบรม (200X35) 
 5) เอกสารประกอบการอบรม 

 
4,200 

 
1,200 

 
4,800 

 
7,000 
5,800 

 
4,200 

 
 
 
 

 

 
 
 

1,200 
 

4,800 
 

7,000 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

5,800 
รวมทั้งสิ้น (สองหม่ืนสามพันบาทถ้วน) 23,000 4,200 13,000 5,800 

หมายเหตุ  สามารถถัวจ่ายทุกรายการ 
 

6.  การประเมินผล 
ตัวบ่งชี้สภาพความส าเร็จ วิธีวัดและประเมินผล เครื่องมือที่ใช้วัด 

ร้อยละ 85 ครูมีวิธีการวัดและประเมินคุณภาพ
ผู้เรียนที่มีประสิทธิภาพ 

- ประเมินจากผลการปฏิบัติ 
และร่องรอย 

- แบบประเมิน 
- สังเกต 

ร้อยละ 85 นักเรียนได้รับการยกระดับผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนเพ่ิมขึ้น 

- ประเมินจากผลการปฏิบัติ 
และร่องรอย 

- แบบสอบถาม 
- ร่องรอย 
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7. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
 7.1 ครูมีคุณภาพสามารถวัดและประเมินผลการจัดการเรียนการสอนที่มีประสิทธิภาพ 
 7.2 นักเรียนได้รับการพัฒนาศักยภาพด้วยวิธีการที่เหมาะสม  และสอดคล้องกับผู้เรียน  
 7.3 นักเรียนมีคุณภาพตามหลักสูตรสถานศึกษาก าหนด 
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โครงการ     การยกระดับคุณภาพการจัดการเรียนการสอนและการประเมินผลการ
เรียนรู้ของนักเรียนเพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษาไทยโดยใช้องค์ความรู้
จากการเข้าร่วมโครงการ PISA 

แผนงาน  พ้ืนฐานด้านการพัฒนาคุณภาพและเสริมสร้างศักยภาพคน 
หน่วยงานที่รับผิดชอบ  กลุ่มงานวัดและประเมินผลการศึกษา  กลุ่มนิเทศ  ติดตาม   
       และประเมินผลฯ 
ผู้รับผิดชอบ     นางเอมอร  จันทนนตรี และคณะศึกษานิเทศก ์
ลักษณะโครงการ   โครงการต่อเนื่อง 
ระยะเวลาด าเนินการ  กันยายน 2559  -  30 กันยายน 2560 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
1. เหตุผลและความจ าเป็น 

 

  เนื่องจากจุดมุ่งหมายหลักของการจัดการศึกษาทุกระบบ คือการเตรียมเยาวชนให้เป็น
พลเมืองที่มีคุณภาพเป็นทรัพยากรก าลังคนที่มีความสามารถแข่งขันได้ในอนาคต เพ่ือตรวจสอบว่า
ระบบการศึกษาของชาติได้เตรียมเยาวชนให้พร้อมส าหรับอนาคตเพียงใด และมีศักยภาพเพียงใด  
เมื่อเปรียบเทียบกับประเทศอ่ืนประเทศไทยจึงได้เข้าร่วมโครงการประเมินผลนักเรียนนานาชาติ
(Programme of Internationnal Student Assessment)  ที่รู้จักกันในนามของ PISA เป็น
โครงการที่ด าเนินการโดยองค์การเพ่ือความร่วมมือและพัฒนาทางเศรษฐกิจ(Organisation for 
Economic Co-operation and Development:OECD) เพ่ือหาตัวชี้วัดคุณภาพการศึกษา ส าหรับ
ประเทศสมาชิก และประเทศร่วมโครงการ ทั้งหมดประมาณ 90% ของเศรษฐกิจโลกนอกจาก PISA 
ประเมินผลครอบคลุมความรู้และทักษะในด้านการอ่าน คณิตศาสตร์ และวิทยาศาสตร์แล้วยังมีการ
แก้ปัญหาแบบร่วมมือของ PISA  
  ตามท่ีกระทรวงศึกษาธิการมีนโยบายยกระดับคุณภาพการศึกษา โดยมุ่งปฏิรูปการเรียนรู้ทั้ง
ระบบให้สัมพันธ์เชื่อมโยงกันระหว่างหลักสูตร การเรียนการสอน และการวัดและประเมินผล เพื่อให้
นักเรียนสามารถวิเคราะห์ แก้ปัญหา และเรียนรู้ด้วยตนเองได้อย่างต่อเนื่อง มีคุณลักษณะอันพึง
ประสงค์ตามหลักสูตร และมีทักษะที่จ าเป็นส าหรับศตวรรษท่ี 21 และคาดหวังว่าผลการจัดอันดับ
การศึกษาไทยจากผลการทดสอบ PISA  ในปี พ.ศ.2560 อยู่ในอันดับที่สูงขึ้น อีกท้ังส านักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานก าหนดจุดเน้นการด าเนินงานของสถานศึกษาเพ่ือให้นักเรียนมี
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้หลักเพ่ิมขึ้นอย่างน้อยร้อยละ 3 และก าหนดแนวปฏิบัติ
ให้สถานศึกษาท้ังระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษาทุกแห่งด าเนินการ ด าเนินการ ตามข้อที่ (3)จัด
กิจกรรมเสริมเพ่ือพัฒนาศักยภาพนักเรียนด้านการอ่าน เขียน และคิดวิเคราะห์ โดยใช้องค์ความรู้จาก
ผลการทดสอบ PISA  
  การด าเนินงานของ PISA ของประเทศไทย พยายามเก็บข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่างให้
ครอบคลุมนักเรียนมากกว่า 6,000 คน จากทุกสังกัด โครงการการเตรียมความพร้อมผู้สอนและ
ผู้เรียนพัฒนาศักยภาพการด าเนินการทดสอบระดับนานาชาติ PISA เพ่ีอเป็นกลไกในการขับเคลื่อน
คุณภาพในระดับห้องเรียน โดยเสนอข้ันตอนส าคัญ 
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เชิงปฏิบัติการให้สามารถน าไปปรับใช้ได้จริง  แนวคิดในการใช้การสอบชี้น าการสอนองค์ความรู้เกี่ยวกับการ
ประเมินผลแบบต่างๆที่เน้นความสามารถและคุณลักษณะของผู้เรียนเพ่ือเป็นการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนให้สูงขึ้นอย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง     
 

2.  วัตถุประสงค์ 
        2.1  เพ่ือสร้างความตระหนักครูผู้สอนในการน าผลการประเมินมาใช้ขับเคลื่อนการจัดการเรียนการสอน  
ตามแนวทาง PISA   
 2.2  เพ่ือพัฒนาครูในการการน าผลการประเมินมาใช้ขับเคลื่อนการจัดการเรียนการสอนตาม
แนวการทดสอบระดับนานาชาติ PISA 
 2.3  เพ่ือการยกระดับคุณภาพการจัดการเรียนการสอนและการประเมินผลการเรียนรู้ของ
นักเรียนเพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษาไทยโดยใช้องค์ความรู้จากการเข้าร่วมโครงการ PISA  
 

3.  เป้าหมาย  
       3.1 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 26  จัดกิจกรรมเพ่ือส่งเสริมให้ครูได้เพ่ิมพูน
ความรู้ และทักษะในการจัดสอบ ตามแนวการทดสอบระดับนานาชาติ PISA  
       3.2 ครูผู้สอน โรงเรียนละ 5 คน ทั้งหมด 175 คน ประกอบด้วย    
           3.2.1 ครูผู้สอนด้านการรู้เรื่องการอ่าน (ภาษาไทย) จ านวน 1  คน  
           3.2.2 ครูผู้สอนด้านการรู้เรื่องคณิตศาสตร์ จ านวน 1 คน 
           3.2.3 ครูผู้สอนด้านการรู้เรื่องวิทยาศาสตร์ จ านวน 1 คน 
           3.2.4 ครูผู้สอนที่มีความสามารถด้านการแก้ปัญหา จ านวน 1 คน 
  3.2.4 ครูผู้สอนที่มีความสามารถด้านคอมพิวเตอร์ จ านวน 1 คน 
        3.4  ผู้อ านวยการโรงเรียน  จ านวน 35 คน 
        3.5  รองผู้อ านวยการโรงเรียน(ฝ่ายวิชาการ) จ านวน 35 คน 
        3.5  ผู้อ านวยการเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 26  และรองผู้อ านวยการเขตพ้ืนที่
การศึกษา รวม 3 คน 
        3.6 ศึกษานิเทศก์  วิทยากร และคณะท างาน รวมทั้งสิ้น 12  คน  
        รวมเป้าหมายทั้งสิ้นจ านวน 260  คน 
   

4.   กิจกรรมและการด าเนินการ 

ที ่ กิจกรรม 
ระยะเวลา 
ด าเนินการ 

ผู้รับผิดชอบ 

1 ด าเนินการ เสนอโครงการ 
พฤษภาคม 

60 
- นางเอมอร  จันทนนตรี 
และคณะศึกษานิเทศก์ 

2 ประชุมชี้แจงแนวด าเนินการโครงการเตรียมการ พฤษภาคม 
60 

-รอง ผอ.สพม.- ศึกษานิเทศก์ 
-คณะท างาน 

3 กิจกรรมที่ 1 อบรมผู้บริหาร และรองผู้บริหารฝ่าย
วิชาการ 

มิถุนายน 60 - นางเอมอร  จันทนนตรี 
 และคณะศึกษานิเทศก์ 
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ที ่ กิจกรรม 
ระยะเวลา 
ด าเนินการ 

ผู้รับผิดชอบ 

P: วิเคราะห์/จัดท าแผน/เตรียมสื่อ/แต่งตั้ง
คณะท างาน/ประชุมทีมงาน/ประสานสถานที่
สถานศึกษา 
D: จัดอบรม 
C: ติดตาม/นิเทศ/สนับสนุน 
A: ปรับปรุงการด าเนินงาน 

4 กิจกรรมที่ 2  
อบรมครูผู้สอนภาษาไทย คณิตศาสตร์ 
วิทยาศาสตร์       และการแก้ปัญหาแบบร่วมมือ  
P: วิเคราะห์/จัดท าแผน/เตรียมสื่อ/แต่งตั้ง
คณะท างาน/ประชุมทีมงาน 
D: จัดอบรม 
C: ติดตาม/นิเทศ/สนับสนุน 
A: ปรับปรุงการด าเนินงาน 

มิถุนายน – 
กรกฎาคม 

60  

-คณะศึกษานิเทศก์ 

5 กิจกรรมที่ 3  
การสร้างความเข้มแข็งในการก ากับ ติดตาม และ
ประเมินผล 
P: วิเคราะห์/สร้างเครื่องมือติดตาม/แต่งตั้ง
คณะท างาน/ประชุมทีมงาน 
D: ติดตาม นิเทศ/สร้างคลัง 
C: วิเคราะห์ผล 
A: จดัท ารายงาน/ปรับปรุง 

กรกฎาคม- 
กันยายน 60 

- รอง ผอ.สพม และ              
คณะศึกษานิเทศก์ 
 

7 สรุปผลและรายงานผลการด าเนินงาน กันยายน 60 -นางเอมอร  จันทนนตรี  
และคณะศึกษานิเทศก์ 

8 เผยแพร่ผลงาน  กันยายน 60 -นางเอมอร  จันทนนตรี  
และคณะศึกษานิเทศก์ 

 
5. งบประมาณด าเนินโครงการ 
     งบประมาณท่ีได้รับจัดสรรจากส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน กลยุทธ์ที่ 1 
พัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาทุกระดับตามหลักสูตรและส่งเสริมความสามารถด้าน
เทคโนโลยี เพื่อเป็นเครื่องมือในการเรียนรู้  จ านวน 110,000 บาท (หนึ่งแสนหนึ่งหมื่นบาทถ้วน) และ
ขออนุมัติถัวจ่ายได้ทุกรายการ ดังนี้ 
  5.1 กิจกรรมที่ 1 ประชุมอบรมผู้บริหาร และรองผู้บริหารฝ่ายวิชาการ ประกอบด้วย 
ผู้บริหาร จ านวน  35 คน  รองผู้บริหาร จ านวน 35 คน คณะท างาน 10 คน รวมทั้งสิ้น 80 คน 
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ระยะเวลา 1 วัน     มิถุนายน 2560 ณ ห้องประชุมพระเทพสิทธาจารย์  ส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษามัธยมศึกษา เขต 26   ดังตาราง  
 

รายการค่าใช้จ่าย 
รายละเอียดค่าใช้จ่าย 

ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ รวมทั้งสิ้น 
1. ค่าอาหารว่างเครื่องดื่ม (25X80 X2)  4,000  4,000 
2. ค่าอาหารกลางวัน (100X80X1)  8,000  8,000 
3. เอกสาร    8,000 8,000 

รวมทั้งสิ้น  12,000 8,000 20,000 
 
 5.2 กิจกรรมที่ 2 ประชุมอบรมครูผู้สอนภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และการ
แก้ปัญหาแบบร่วมมือ ประกอบด้วย ครูผู้สอน โรงเรียนละ 5 คน จ านวน 175 คน ดังนี้ 

-ภาษาไทย (1)  
-คณิตศาสตร์ (1)   
-วิทยาศาสตร์ (1)   
-การแก้ปัญหาแบบร่วมมือ (1) 
-ครูคอมพิวเตอร์ (1) 
คณะท างาน 25 คน รวมทั้งสิ้น 200 คน โดยจัดเป็น 2 รุ่นๆละ 80 คน  ระยะเวลา 4 วนั 

ระหว่างวันที่ มิถุนายน 2560 ณ ห้องประชุมพระเทพสิทธาจารย์  ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 26   ดังตาราง  

 

รายการค่าใช้จ่าย 
รายละเอียดค่าใช้จ่าย 

ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ รวมทั้งสิ้น 
1. ค่าอาหารว่างเครื่องดื่ม (25X80 
X2)X4 

 16,000  16,000 

2. ค่าอาหารกลางวัน (100X80X1) X4  32,000  32,000 
3. เอกสาร    20,000 20,000 

รวมทั้งสิ้น  48,000 20,000 68,000 
 
5.3 กิจกรรมที่ 3 การสร้างความเข้มแข็งในการก ากับ ติดตาม และประเมินผล ทีมนิเทศ 
ประกอบด้วย  รอง ผอ.สพม คณะศึกษานิเทศก์ และครูแกนน า รวมทั้งสิ้น 15 คน ระยะเวลา 7 วัน 
เดือน กรกฎาคม  2560  ณ โรงเรียนในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 26 ดัง
ตาราง  
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รายการค่าใช้จ่าย 
รายละเอียดค่าใช้จ่าย 

ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ รวมทั้งสิ้น 
1. ค่าพาหนะเดินทางทีมนิเทศ (300X15 
X5) 

 22,000.00  22,000.00 

รวมทั้งสิ้น  22,000.00  22,000.00 
หมายเหตุ วัน เวลา ในทุกกิจกรรมอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม 
 
6.   การประเมินผล 

ตัวช้ีวัดความส าเร็จ วิธีการประเมินผล เครื่องมือที่ใช้ 
6.1 ครูน าผลการประเมินไปใช้ในการวิเคราะห์การขับเคลื่อนสู่
ห้องเรียน 

- ปฏิบัติการ 
-ติดตาม ตรวจสอบ 

- แบบกิจกรรม 
- แบบสอบถาม 

6.2  ครูด าเนินการจัดการเรียนการสอน ตามแนวการทดสอบระดับ 
      นานาชาติ PISA  

- ปฏิบัติการ 
-ติดตาม ตรวจสอบ 

- แบบกิจกรรม 
- แบบสอบถาม 

 
7.  ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
  7.1 ครูในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 26  ได้รับการพัฒนาส่งเสริม
ให้เพ่ิมพูนความรู้ ความเชี่ยวชาญ มีความมั่นใจในด้านการน าผลการประเมินมาใช้ในการขับเคลื่อน
การจัดการเรียนการสอน และการสร้างเครื่องมือวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ตามแนวการทดสอบ
ระดับนานาชาติ PISA 
  7.2 นักเรียนในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 26  ได้รับการพัฒนา
ส่งเสริมให้เพ่ิมพูนความรู้ ความเชี่ยวชาญ มีความมั่นใจและความพร้อมในการทดสอบระดับนานาชาติ 
PISA 
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โครงการ  พัฒนาระบบการวัดและประเมินผลการเรียนรู้แนวใหม่ 
                                     เพ่ือยกระดับคุณภาพการศึกษา 
แผนงาน พ้ืนฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน 
สนองยุทธศาสตร์  การทดสอบ การประเมิน ประกันคุณภาพและพัฒนามาตรฐาน 
  การศึกษา 
กลุ่มที่รับผิดชอบ กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา 
ผู้รับผิดชอบโครงการ นางเอมอร  จันทนนตรี,   
  ศึกษานิเทศก์ ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 26 
ระยะเวลาด าเนินการ 1 ตุลาคม 2559 – 30 กันยายน 2560 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
1.  หลักการและเหตุผล 

ตามท่ีกระทรวงศึกษาธิการ ได้ด าเนินการปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษท่ีสอง (พ.ศ. 2552-
2561)  โดยมุ่งเน้นให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในการพัฒนาคุณภาพคนไทยยุคใหม่ ครูยุคใหม่ 
สถานศึกษา และแหล่งเรียนรู้ใหม่ และระบบบริหารจัดการใหม่ ต้องอาศัยการด าเนินการพัฒนาใน
กระบวนการต่าง ๆ ที่เชื่อมโยงกันทั้งกระบวนการด้านหลักสูตร การจัดการเรียนรู้ การวัดและ
ประเมินผล  ซึ่งเน้นในการยกระดับคุณภาพผู้เรียนให้เต็มตามศักยภาพนั้น  ซึ่งส านักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานได้ก าหนดจุดเน้นส าคัญในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา คือ 
ยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนใน 5 กลุ่มสาระการเรียนรู้หลักให้เพิ่มขึ้น และเพ่ิมศักยภาพนักเรียน
ในด้านภาษา คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีเพ่ือพัฒนาสู่ความเป็นหนึ่งในภูมิภาคเอเชีย
ตะวันออกเฉียงใต้    

ส านักเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 26 เป็นหน่วยงานที่รับผิดชอบในการส่งเสริม
สนับสนุนให้โรงเรียนมีความเข้มแข็งในด้านการวัดและประเมินผล สามารถวัดและประเมินคุณภาพ
นักเรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพ สร้างความเข้มแข็งด้านการวัดและประเมินผู้เรียน เพ่ือให้ครูได้เพ่ิมพูน
ความรู้ ความเชี่ยวชาญ มีความม่ันใจในการจัดการเรียนรู้ มีเจตคติท่ีดีต่อการจัดการเรียนรู้ และ
สามารถพัฒนาความก้าวหน้าในวิชาชีพได้ ดังนั้น ส านักเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 26 จึง
เห็นควรจัดโครงการพัฒนาระบบการวัดและประเมินผลการเรียนรู้เพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษา  
เพ่ือการสร้างความเข้มแข็งทางด้านการประเมิน  แก่ครูผู้สอน โดยมุ่งเน้นการประเมินผลที่สอดรับกับ
จุดเน้นคุณภาพผู้เรียน จุดเปลี่ยนการปฏิรูปการศึกษาไทย โดยใช้รูปแบบของเครื่องมือที่ใกล้เคียงกับ
แบบทดสอบที่ใช้ในการสอบระดับชาติ O-NET และระดับนานาชาติ PISA เพ่ือให้เด็กได้คุ้นเคยกับ
รูปแบบการทดสอบที่มุ่งเน้นทักษะการคิดขั้นสูงอีกด้วย 
 

2. วัตถุประสงค์โครงการ 
2.1 เพื่อพัฒนาวิธีการวัดและประเมินคุณภาพผู้เรียนของครูผู้สอนที่มีประสิทธิภาพ 
2.2 เพ่ือพัฒนาครูในการจัดท าเครื่องมือและคลังความรู้ด้านการวัดประเมินผลผู้เรียน 
2.3 เพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนให้สูงขึ้น 
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3. เป้าหมายการด าเนินโครงการ 
 3.1 เป้าหมายเชิงปริมาณ 
   3.1.1 ครูผู้สอนมีความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับแนวคิด หลักการ วิธีการ และเทคนิค
การวัดประเมินผลแนวใหม่ 

3.1.2 คะแนนผลการสอบ O-NET  สูงขึ้นร้อยละ 5 
 3.2 เป้าหมายเชิงคุณภาพ 
   3.2.1 ครูผู้สอนสามารถวัดและประเมินผลได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
   3.2.2 โรงเรียนมีระบบวัดและประเมินผลที่มีประสิทธิภาพ 
  3.2.3 นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้น 
 

4. กิจกรรม และระยะเวลา ด าเนินโครงการ 
ที ่ กิจกรรม ระยะเวลาด าเนินการ ผู้รับผิดชอบ 
1 การวางแผน  (Plan) 

1.1 ศึกษาสภาพปัจจุบัน / ปัญหา   
     ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับโครงการฯ 
1.2 ศึกษาผลการด าเนินโครงการฯ  
     ในปีที่ผ่านมา 
1.3 ศึกษาบริบทและสภาพความเป็น 
     ไปได้ ในการพัฒนาโครงการฯ 
1.4 จัดท าโครงการฯ น าเสนอผู้บริหาร 
     บริหาร 

1 พ.ย. 59  ถึง 
30 ธ.ค. 59 

นางเอมอร   จันทนนตรี 
และคณะ 

2 
 
 
 
 
 

การปฏิบัติ  (Do) 
2.1 ประชุมคณะท างานเพ่ือชี้แจง 
     โครงการฯ และมอบหมายภาระงาน 
2.2 ด าเนินงานตามโครงการฯ โดยมี 
     กิจกรรมดังนี้ 
     2.2.1 พัฒนาครูผู้สอนให้มีความรู้
ความเข้าใจในวิธีการวัดและประเมิน
คุณภาพผู้เรียน แนวใหม่  

1 มี.ค. 60  ถึง 
29 ส.ค. 60 

 
 
 

พ.ค. 2560   
 

 

นางเอมอร   จันทนนตรี 
และคณะ 

 
 
 

3 ขั้นนิเทศติดตามผล  (Check) 
    นิเทศติดตามการด าเนินงาน  
และอ านวยความสะดวกในการด าเนิน
กิจกรรมของผู้เกี่ยวข้องให้เป็นไปตาม
ภาระงานที่โครงการฯ ก าหนด 

1 มี.ค. 60  ถึง 
30 ส.ค. 60 

 
 

ผู้อ านวยการ 
กลุ่มนิเทศฯ 

4 ขั้นสรุปและประเมินผล  (Act) 
  4.1 สรุปประเมินโครงการ 

1 – 30 ส.ค. 60 นางเอมอร   จันทนนตรี 
และคณะ 
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  4.2 จัดท ารายงานโครงการฯ  
       น าเสนอผู้บริหาร 

 

5. งบประมาณ  และสถานที่ด าเนินโครงการ 
งบประมาณท่ีได้รับจัดสรรจากส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  สนอง

ยุทธศาสตร์ สพฐ. 1 การพัฒนาคุณภาพผู้เรียนในระดับการศึกษาศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  กลยุทธ์ที่ 1 
เสริมสร้างความเข็มแข็งให้กับการพัฒนาผู้เรียนอย่างมีคุณภาพ  จ านวน   50,000 บาท (ห้าหมื่นบาท
ถ้วน) สามารถถัวจ่ายได้ทุกรายการ รายละเอียดประกอบการใช้จ่าย  ดังนี้ 

 

ที ่ รายการ งบประมาณ 
จ าแนกตามรายจ่าย 

ค่าตอบแทน ค่าใช้จ่าย ค่าวัสดุ 
1 กิจกรรม พัฒนาครูผู้สอนให้มี

ความรู้ความเข้าใจในวิธีการวัดและ
ประเมินคุณภาพผู้เรียน แนวใหม่   

50,000    

   1) ค่าอาหารว่าง จ านวน 4 มื้อ 
(25X80X4มื้อ) 
  2) อาหารกลางวัน จ านวน 2 วัน 
(100X80X2มื้อ)      
  3) ค่าตอบแทน วิทยากร (600X7 
ช.ม.X2วัน) 
  4) ค่าพาหนะ วิทยากร  
  5) ค่าท่ีพัก วิทยากร (1400X2วัน) 
  6) ค่าเอกสาร/วัสดุ 

8,000 
 

16,000 
 

8,400 
 

5,000 
2,800 
9,800 

 
 
 
 

8,400 
 
 

8,000 
 

16,000 
 
 
 

5,000 
2,800 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

9,800 
รวมทั้งสิ้น ห้าหม่ืนบาทถ้วน   50,000 8,400 31,800 9,800 

หมายเหตุ  สามารถถัวจ่ายทุกรายการ 

6.  การประเมินผล 
ตัวบ่งชี้สภาพความส าเร็จ วิธีวัดและประเมินผล เครื่องมือที่ใช้วัด 

ร้อยละ 85 ครูมีวิธีการวัดและประเมินคุณภาพ
ผู้เรียนที่มีประสิทธิภาพ 

- ศึกษาเอกสาร 
ผลการประเมิน 

- ผลการประเมิน 
รอบสาม 

ร้อยละ 100 โรงเรียนมีระบบวัดและประเมินผล
ทีม่ีประสิทธิภาพ 

- ประเมินจากผลการ
ปฏิบัติ และร่องรอย 

-  ร่องรอย การ
จัดท าเอกสาร
หลักฐาน 

ร้อยละ 100 โรงเรียนมีคลังข้อสอบที่เป็นระบบ
และมีประสิทธิภาพ 

- ประเมินจากผลการ
ปฏิบัติ และร่องรอย 

-  ร่องรอย การ
จัดท าคลังข้อสอบ 

ร้อยละ 85 นักเรียนได้รับการยกระดับผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนเพ่ิมขึ้น 

- ประเมินจากผลการ
ปฏิบัติ และร่องรอย 

- แบบสอบถาม 
- ร่องรอย 
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7. ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ 
 7.1 โรงเรียนมีระบบงานวัดและประเมินผลเพ่ือการพัฒนาคุณภาพการศึกษาที่มี
ประสิทธิภาพ 
 7.2 ครูมีคุณภาพสามารถวัดและประเมินผลการจัดการเรียนการสอนที่มีประสิทธิภาพ 
 7.3 นักเรียนได้รับการพัฒนาศักยภาพด้วยวิธีการที่เหมาะสม  และสอดคล้องกับผู้เรียน  
 7.4 นักเรียนมีคุณภาพตามหลักสูตรสถานศึกษาก าหนด 
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โครงการ      ส่งเสริมนักเรียนผู้มีคุณธรรม จริยธรรมและบ าเพ็ญประโยชน์ 
เข้าศึกษาต่อในสถาบันอุดมศึกษา และอาชีวศึกษา จังหวัด
มหาสารคาม (โครงการเด็กดีมีที่เรียน) 

สนองแผนยุทธศาสตร์ที่  1   หลักสูตรและกระบวนการเรียนการสอน 
สนองชุดโครงการที่ 4     ด้านคุณธรรม จริยธรรม    
กลุ่มที่รับผิดชอบ              กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 
ผู้รับผิดชอบ           นางสาวไพลิน  ภูมิวัน    นักวิชาการศึกษาช านาญการ    
ระยะเวลาด าเนินการ         กรกฎาคม  2560  -   มกราคม  2561 
................................................................................................ ................................................................ 
1. หลักการและเหตุผล 
         ตามท่ีกระทรวงศึกษาธิการได้มีนโนบายในการปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษที่สอง (พ.ศ.2552        
ถึง 2561) โดยมีเป้าหมายหลักสามประการ คือ พัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาและเรียนรู้
ของคนไทย      เพ่ิมโอกาสทางการศึกษาและเรียนรู้อย่างทั่วถึงและมีคุณภาพ และส่งเสริมการมีส่วน
ร่วมของทุกภาคส่วนของสังคมในการบริหารและจัดการศึกษา ลดความเหลื่อมล้ า จัดการศึกษาให้
ทั่วถึง เท่าเทียม และมีคุณภาพ เพ่ือให้โอกาสแก่นักเรียนที่ท าความดี มีคุณธรรม จริยธรรมและ
บ าเพ็ญประโยชน์เพื่อสังคมได้เข้าศึกษาในระดับปริญญาตรีมากขึ้น และส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 26 ได้ประสานความร่วมมือกับสถาบันการศึกษาในพ้ืนที่ที่มีเจตนารมณ์ร่วมกัน และ
ได้จัดท าบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) โครงการส่งเสริมนักเรียนผู้มีคุณธรรม จริยธรรม และ
บ าเพ็ญประโยชน์เข้าศึกษาต่อในสถาบันอุดมศึกษา และอาชีวศึกษา จังหวัดมหาสารคาม (โครงการ
เด็กดีมีที่เรียน) เมื่อวันที่ 18 กันยายน 2557 ณ ห้องประชุมพระเทพสิทธาจารย์ ส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษามัธยมศึกษา เขต 26 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 26 จึงได้จัดท าโครงการ
ส่งเสริมนักเรียน ผู้มีคุณธรรม จริยธรรม และบ าเพ็ญประโยชน์เข้าศึกษาต่อในสถาบันอุดมศึกษา และ
อาชีวศึกษา จังหวัดมหาสารคาม (โครงการเด็กดีมีที่เรียน) เพ่ือเพ่ิมโอกาสทางการศึกษาให้แก่นักเรียน
ระดับมัธยมศึกษาที่ท าความดี  มีคุณธรรม จริยธรรม ช่วยเหลือสังคมเป็นที่ประจักษ์ เข้าศึกษาต่อ
ระดับปริญญาตรีในมหาวิทยาลัย และวิทยาลัยในพื้นที่ 
 

2. วัตถุประสงค์ 
 1.  เพ่ือประสานความร่วมมือกับสถาบันอุดมศึกษาในพ้ืนที่ที่มีเจตนารมณ์เดียวกันในการ
คัดเลือกนักเรียนผู้มีคุณธรรม จริยธรรม และบ าเพ็ญประโยชน์เพื่อสังคมเข้าศึกษาต่อใน
สถาบันอุดมศึกษา และอาชีวศึกษา จังหวัดมหาสารคาม 

2.  เพ่ือเพ่ิมและกระจายโอกาสให้ประชากรวัยเรียนทุกคนได้รับการศึกษาขั้นพ้ืนฐานอย่าง 
ทั่วถึง ครอบคลุมผู้เรียนให้ได้รับโอกาสในการพัฒนาเต็มตามศักยภาพ และมีคุณภาพ 

3.  เพ่ือจัดท าฐานข้อมูลนักเรียนในโครงการ ฯ 
 4.  เพ่ือกระจายโอกาส และส่งเสริมนักเรียน นักศึกษาผู้มีคุณธรรม จริยธรรม และบ าเพ็ญ
ประโยชน์เข้าศึกษาต่อในสถาบันอุดมศึกษา และอาชีวศึกษา จังหวัดมหาสารคาม 
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3. เป้าหมาย 
 เป้าหมายเชิงปริมาณ  

ร้อยละ 100 ของนักเรียนที่มีคุณธรรม จริยธรรมและบ าเพ็ญประโยชน์เพื่อสังคม
ตามค่านิยมหลักของคนไทย 12 ประการ ได้รับการส่งเสริมและได้เข้าศึกษาต่อในสถาบันอุดมศึกษา
และอาชีวศึกษา จังหวัดมหาสารคาม       

เป้าหมายเชิงคุณภาพ  
  

     นักเรียนที่ท าความดี มีคุณธรรม จริยธรรมและบ าเพ็ญประโยชน์เพื่อสังคมตาม
ค่านิยมหลักของคนไทย 12 ประการ ได้รับการส่งเสริมและได้เข้าศึกษาต่อในสถาบันอุดมศึกษาและ
อาชีวศึกษา จังหวัดมหาสารคาม 
 

4. กิจกรรมและการด าเนินงาน 
1.  ประสานงานสถาบันอุดมศึกษาและอาชีวศึกษา ทุกแห่งในเขตพ้ืนที่ที่รับผิดชอบ 

 2.  ประชุมวางแผนการด าเนินงาน/จัดสรรโควตาร่วมกับสถาบันการศึกษาที่เข้าร่วมโครงการ 
3.  ประชุมผู้แทนสถาบันการศึกษาและครูแนะแนวโรงเรียนในสงักัดเพ่ือชี้แจงรายละเอียดโครงการฯ 
4.  รับสมัครนักเรียนตามโควตาที่ได้รับจัดสรร พร้อมส่งให้สถาบันอุดมศึกษาและอาชีวศึกษา 

จังหวัดมหาสารคาม 
5.  แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับอุดมศึกษา 
6.  ติดตามความก้าวหน้าของนักเรียนที่เข้าร่วมโครงการ โดยจัดเข้าค่ายนักเรียนที่ได้ศึกษา

ต่อร่วมกับสถาบันอุดมศึกษา และอาชีวศึกษาจังหวัดมหาสารคาม 
7. ประชุมคณะกรรมการด าเนินงานเพื่อสรุปผลการด าเนินงาน/รายงานผลการด าเนินงานให้

หน่วยงานที่เกี่ยวข้องทราบ 
 

5. งบประมาณ 
 ได้รับจัดสรรจาก สพฐ. จ านวน  20,000 บาท (สองหมื่นบาทถ้วน) รายละเอียดการใช้จ่าย
งบประมาณดังนี้ 
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ที ่

 
รายการ 

 
งบประมาณ 

จ าแนกตามหมวดรายจ่าย 
ค่าตอบแทน ค่าใช้

สอย 
ค่า
วัสดุ 

 
 
 
 
 
1 
 
 
 
 
 
 
2 
3 
4 

โครงการส่งเสริมนักเรียนผู้มีคุณธรรม จริยธรรม
และบ าเพ็ญประโยชน์เข้าศึกษาต่อใน
สถาบันอุดมศึกษา และอาชีวศึกษา จังหวัด
มหาสารคาม (โครงการเด็กดีมีที่เรียน) 
กิจกรรมที่ 1 ประชุมเพ่ือจัดสรรโควตาระหว่าง
สถาบันการศึกษาจังหวัดมหาสารคาม (9 แห่ง) 
และคณะกรรมการฯ  
- ค่าอาหาร/อาหารว่าง/เครื่องดื่ม 
- ค่าป้าย   
กิจกรรมที่ 2 ประชุมชี้แจงแนวทางการคัดเลือก
นักเรียนฯ (ครูแนะแนว ร.ร.ละ 1 คน/ผู้แทน
สถาบันการศึกษา/คณะกรรมการฯ)   
- ค่าอาหาร/อาหารว่าง/เครื่องดื่ม   
- ค่าป้าย 
- ค่าวัสดุ/เอกสารการประชุม 

20,000  
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
  
 

3,750 
     

    
 
 
9,750 
 

    

 
 
 
 
 
 
   
 

450 
    
  
     
 

450 
5,600 

                  รวมทั้งสิ้น 20,000 (สองหมื่นบาทถว้น) 
 

หมายเหตุ   ถัวจ่ายได้ทุกรายการ 
    
6. การประเมินผล 
ตัวบ่งชี้สภาพความส าเร็จ วิธีวัดและประเมินผล เครื่องมือที่ใช้วัด 
ครูมีความรู้ความเข้าใจการพัฒนา
กิจกรรมลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้  
ระยะที่ 2 

-สอบถาม  
-ตรวจสอบเอกสาร 

1. แบบสอบถาม 
2.แบบตรวจสอบเอกสาร 

ครูมชีุดทักษะการจัดกิจกรรมลดเวลา
เรียนเพ่ิมเวลารู้ ระยะที่ 2 

-สอบถาม  
-สังเกต 

1. แบบสอบถาม 
2. แบบตรวจผลงาน 

โรงเรียนได้รับการนิเทศติดตามกิจกรรม
ลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้ ระยะที่ 2 

-สอบถาม  
-สัมภาษณ์ 

1. แบบสอบถาม 
2.แบบสัมภาษณ์ 
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7. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
7.1 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาและโรงเรียนในสังกัด ได้แนวทางการปรับหลักสูตร และ

การบริหารจัดการกิจกรรมลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้ ระยะที่ 2 
 7.2 ครูได้แนวทาง สื่อ การจัดกิจกรรมลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้ ระยะที่ 2 
 7.3 ครูและโรงเรียนสร้างเครือข่ายการจัดกิจกรรมการเรียนรู้และกิจกรรมลดเวลาเรียนเพิ่ม
เวลารู้ ระยะที่ 2  
 7.4 นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น ได้เรียนรู้ผ่านกิจกรรมลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้อย่าง
มีคุณภาพ 
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โครงการ  การยกระดับผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน  
  O-NET 
สนองชุดโครงการที่ 1      โครงการยกระดับคุณภาพผู้เรียนสู่การประเมินระดับชาติและ 
  นานาชาติ 
สนองชุดโครงการที่ 2      โครงการพัฒนาระบบการประเมินคุณภาพผู้เรียน 
สนองยุทธศาสตร์ สพฐ.   การพัฒนาคุณภาพผู้เรียนในระดับการศึกษาศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
ยุทธศาสตร์ที่ 3             การทดสอบ การประเมิน การประกันคุณภาพและพัฒนามาตรฐาน 
  การศึกษา 
กลุ่มที่รับผิดชอบ   กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา 
ผู้รับผิดชอบโครงการ นางเอมอร  จันทนนตรี,   
  ศึกษานิเทศก์ ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 26 
ระยะเวลาที่ด าเนินการ   พฤษภาคม-กันยายน 2560 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
1.  หลักการและเหตุผล 

ตามท่ีกระทรวงศึกษาธิการ ได้ด าเนินการปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษท่ีสอง (พ.ศ. 2552-
2561)  โดยมุ่งเน้นให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในการพัฒนาคุณภาพคนไทยยุคใหม่ ครูยุคใหม่ 
สถานศึกษา และแหล่งเรียนรู้ใหม่ และระบบบริหารจัดการใหม่ ต้องอาศัยการด าเนินการพัฒนาใน
กระบวนการต่าง ๆ ที่เชื่อมโยงกันทั้งกระบวนการด้านหลักสูตร การจัดการเรียนรู้ การวัดและ
ประเมินผล  ซึ่งเน้นในการยกระดับคุณภาพผู้เรียนให้เต็มตามศักยภาพนั้น  ซึ่งส านักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานได้ก าหนดจุดเน้นส าคัญในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา คือ 
ยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนใน 5 กลุ่มสาระการเรียนรู้หลักให้เพิ่มขึ้น และเพ่ิมศักยภาพนักเรียน
ในด้านภาษา คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีเพ่ือพัฒนาสู่ความเป็นหนึ่งในภูมิภาคเอเชีย
ตะวันออกเฉียงใต้    

ส านักเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 26 เป็นหน่วยงานที่รับผิดชอบในการส่งเสริม
สนับสนุนให้โรงเรียนมีความเข้มแข็งในด้านการวัดและประเมินผล สามารถวัดและประเมินคุณภาพ
นักเรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพ สร้างความเข้มแข็งด้านการวัดและประเมินผู้เรียน เพ่ือให้ครูได้เพ่ิมพูน
ความรู้ ความเชี่ยวชาญ มีความม่ันใจในการจัดการเรียนรู้ มีเจตคติท่ีดีต่อการจัดการเรียนรู้ และ
สามารถพัฒนาความก้าวหน้าในวิชาชีพได้ ดังนั้น ส านักเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 26 จึง
เห็นควรจัดโครงการพัฒนาระบบการวัดและประเมินผลการเรียนรู้เพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษา  
เพ่ือการสร้างความเข้มแข็งทางด้านการประเมิน  แก่ครูผู้สอน โดยมุ่งเน้นการประเมินผลที่สอดรับกับ
จุดเน้นคุณภาพผู้เรียน จุดเปลี่ยนการปฏิรูปการศึกษาไทย โดยใช้รูปแบบของเครื่องมือที่ใกล้เคียงกับ
แบบทดสอบที่ใช้ในการสอบระดับชาติ O-NET และระดับนานาชาติ PISA เพ่ือให้เด็กได้คุ้นเคยกับ
รูปแบบการทดสอบที่มุ่งเน้นทักษะการคิดขั้นสูงอีกด้วย 
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2. วัตถุประสงค์โครงการ 
2.1 เพื่อพัฒนาวิธีการวัดและประเมินคุณภาพผู้เรียนของครูผู้สอนที่มีประสิทธิภาพ 
2.2 เพ่ือพัฒนาครูในการจัดท าข้อสอบและจัดท าคลังข้อสอบในการวัดประเมินผลผู้เรียน 
2.3 เพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนให้สูงขึ้น 

 

3. เป้าหมายการด าเนินโครงการ 
 3.1 เป้าหมายเชิงปริมาณ 
   3.1.1 ครูผู้สอนมีความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับแนวคิด หลักการ วิธีการ และเทคนิค
การวัดประเมินผลแนวใหม่ 

 3.1.2 โรงเรียนสามารถจัดท าคลังข้อสอบที่เป็นระบบและมีประสิทธิภาพทุกโรงเรียน 
 3.1.3 คะแนนผลการสอบ O-NET  สูงขึ้นร้อยละ 5 

 3.2 เป้าหมายเชิงคุณภาพ 
   3.2.1 ครูผู้สอนสามารถวัดและประเมินผลได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
   3.2.2 โรงเรียนมีระบบวัดและประเมินผลที่มีประสิทธิภาพ 
  3.2.3 นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้น 
 

4. กิจกรรม และระยะเวลา ด าเนินโครงการ 
ที ่ กิจกรรม ระยะเวลาด าเนินการ ผู้รับผิดชอบ 
1 การวางแผน  (Plan) 

1.1 ศึกษาสภาพปัจจุบัน / ปัญหา   
     ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับโครงการฯ 
1.2 ศึกษาผลการด าเนินโครงการฯ  
     ในปีที่ผ่านมา 
1.3 ศึกษาบริบทและสภาพความเป็น 
     ไปได้ ในการพัฒนาโครงการฯ 
1.4 จัดท าโครงการฯ น าเสนอผู้บริหาร 
     บริหาร 

1 พ.ย. 59  ถึง 
30 ธ.ค. 59 

นางเอมอร   จันทนนตรี 
และคณะ 

2 
 
 
 
 
 

การปฏิบัติ  (Do) 
2.1 ประชุมคณะท างานเพ่ือชี้แจง 
     โครงการฯ และมอบหมายภาระงาน 
2.2 ด าเนินงานตามโครงการฯ โดยมี 
     กิจกรรมดังนี้ 
     2.2.1 พัฒนาครูผู้สอนให้มีความรู้
ความเข้าใจในวิธีการวัดและประเมิน
คุณภาพผู้เรียน แนวใหม่  
     2.2.2 พัฒนาครูผู้สอนในการจัดท า
ข้อสอบและจัดท าคลังข้อสอบ  

1 มี.ค. 60  ถึง 
29 ส.ค. 60 

 
 
 

เม.ย. 2560   
 
 

พ.ค. 2560  
 

นางเอมอร   จันทนนตรี 
และคณะ 
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     2.2.3 การประเมินคุณภาพ
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน เพื่อการประกัน
คุณภาพผู้เรียน  
      2.2.4 การลด 0 , ร , มส ใน
โรงเรียน  

มิ.ย. 2560  
 
 

พ.ย. 2559 –  
มี.ค. 2560 

3 ขั้นนิเทศติดตามผล  (Check) 
    นิเทศติดตามการด าเนินงาน  
และอ านวยความสะดวกในการด าเนิน
กิจกรรมของผู้เกี่ยวข้องให้เป็นไปตาม
ภาระงานที่โครงการฯ ก าหนด 

1 มี.ค. 60  ถึง 
30 ส.ค. 60 

 
 

ผู้อ านวยการ 
กลุ่มนิเทศฯ 

4 ขั้นสรุปและประเมินผล  (Act) 
  4.1 สรุปประเมินโครงการ 
  4.2 จัดท ารายงานโครงการฯ  
       น าเสนอผู้บริหาร 

1 – 30 ส.ค. 60 นางเอมอร   จันทนนตรี 
และคณะ 

 
5. งบประมาณ  และสถานที่ด าเนินโครงการ 

งบประมาณท่ีได้รับจัดสรรจากส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน   จ านวน   
245,000 บาท (สองแสนสี่หมื่นห้าพันบาทถ้วน) สามารถถัวจ่ายไดทุ้กรายการ รายละเอียดประกอบ 
การใช้จ่าย  ดังนี้ 
 

ที ่ รายการ งบประมาณ 
จ าแนกตามรายจ่าย 

ค่าตอบแทน ค่าใช้จ่าย ค่าวัสดุ 
1 กิจกรรมที่ 1 พัฒนาครูผู้สอนให้มี

ความรู้ความเข้าใจในวิธีการวัดและ
ประเมินคุณภาพผู้เรียน แนวใหม่   

152,000    

   1) ค่าอาหารว่าง จ านวน 4 มื้อ 
(50X80X4มื้อ) 
  2) อาหารกลางวัน จ านวน 2 วัน 
(250X80X2มื้อ)      
  3) ค่าตอบแทน วิทยากร  
(600X7 ช.ม.X2วัน)  
4) ค่าพาหนะ/เบี้ยเลี้ยงผู้อบรม 
(1000X80) 
    4) ค่าเอกสาร/วัสดุ 

16,000 
 

40,000 
 

8,400 
 

80,000 
 

7,600 

 
 
 
 

8,400 
 
 

16,000 
 

40,000 
 
 
 

80,000 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

7,600 
รวมกิจกรรมที่ 1 152,000 8,400 136,000 7,600 
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ที ่ รายการ งบประมาณ 
จ าแนกตามรายจ่าย 

ค่าตอบแทน ค่าใช้จ่าย ค่าวัสดุ 
2 กิจกรรมที่ 2 พัฒนาครูผู้สอนในการ

จัดท าข้อสอบและจัดท าคลังข้อสอบ 
93,000    

   1) ค่าอาหารว่าง จ านวน 4 มื้อ 
(25X80X4มื้อ) 
  2) อาหารกลางวัน จ านวน 2 วัน 
(100X80X2มื้อ)    
 4) ค่าพาหนะ/เบี้ยเลี้ยงผู้อบรม 
(500X80)  
  3) ค่าพาหนะเดินทางคณะท างาน 
(500X10 คนX2 ครั้ง)  
 4) ค่าเอกสาร/วัสดุ 

8,000 
 

16,000 
 

40,000 
 

10,000 
 

19,000 

 
 
 
 
 
 

8,000 
 

16,000 
 

40,000 
 

10,000 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

19,000 
รวมกิจกรรมที่ 2 93,000  74,000 4,000 

รวมทั้งสิ้น สองแสนสี่หม่ืนห้าพันบาทถ้วน   245,000 8,400 210,000 26,600 
หมายเหตุ  สามารถถัวจ่ายทุกรายการ , ค่าเบี้ยเลี้ยงผู้เข้าอบรม เบิกได้ 2 ใน 3  
 

6.  การประเมินผล 
ตัวบ่งชี้สภาพความส าเร็จ วิธีวัดและประเมินผล เครื่องมือที่ใช้วัด 

ร้อยละ 85 ครูมีวิธีการวัดและประเมินคุณภาพ
ผู้เรียนที่มีประสิทธิภาพ 

- ศึกษาเอกสาร 
ผลการประเมิน 

- ผลการประเมิน 
รอบสาม 

ร้อยละ 100 โรงเรียนมีระบบวัดและประเมินผลที่มี
ประสิทธิภาพ 

- ประเมินจากผลการปฏิบัติ 
และร่องรอย 

-  ร่องรอย การจัดท า
เอกสารหลักฐาน 

ร้อยละ 100 โรงเรียนมีคลังข้อสอบที่เป็นระบบและ
มีประสิทธิภาพ 

- ประเมินจากผลการปฏิบัติ 
และร่องรอย 

-  ร่องรอย การจัดท า
คลังข้อสอบ 

ร้อยละ 85 นักเรียนได้รับการยกระดับผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนเพ่ิมขึ้น 

- ประเมินจากผลการปฏิบัติ 
และร่องรอย 

- แบบสอบถาม 
- ร่องรอย 

 
7. ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ 
 7.1 โรงเรียนมีระบบงานวัดและประเมินผลเพ่ือการพัฒนาคุณภาพการศึกษาที่มี
ประสิทธิภาพ 
 7.2 ครูมีคุณภาพสามารถวัดและประเมินผลการจัดการเรียนการสอนที่มีประสิทธิภาพ 
 7.3 นักเรียนได้รับการพัฒนาศักยภาพด้วยวิธีการที่เหมาะสม  และสอดคล้องกับผู้เรียน  
 7.4 นักเรียนมีคุณภาพตามหลักสูตรสถานศึกษาก าหนด 
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โครงการ     พัฒนาการอ่านการเขียนเพ่ือการสื่อสาร-อ่านเข้าใจ 
สนองแผนยุทธศาสตร์ที่ 1  หลักสูตรและกระบวนการเรียนการสอน 
แผนงาน   พ้ืนฐานด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศ  
สนองชุดโครงการที่ 2  พัฒนากระบวนการเรียนรู้เพ่ือยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
สนองแผนยุทธศาสตร์ที่ 3  การทดสอบ การประเมิน ประกันคุณภาพและพัฒนามาตรฐาน 
    การศึกษา 
สนองชุดโครงการที่ 1  การยกระดับคุณภาพผู้เรียนสู่การประเมินระดับชาติและนานาชาติ 
กลุ่มที่รับผิดชอบ   กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา 
ผู้รับผิดชอบ   นางนวพรรดิ์  นามพุทธา  ศึกษานิเทศก์ สพม.26 
ระยะเวลาที่ด าเนินการ  1 ตุลาคม 2559 – 30 กันยายน 2560 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
1.  หลักการและเหตุผล 
 การปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษท่ีสอง (2552-2561) ยึดหลักการที่ว่าระบบการศึกษา และ
ระบบการเรียนรู้เป็นส่วนหนึ่งของระบบการพัฒนาประเทศ ต้องเชื่อมโยงกับการพัฒนาระบบอื่นทั้ง
ด้านเศรษฐกิจ สังคม เป็นต้น ซึ่งสอดคล้องกับพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 แก้ไข
เพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2545 (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2553 ได้ระบุให้การจัดการศึกษาต้องเป็นไปเพ่ือ
พัฒนาคนไทยให้เป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ทั้งร่างกาย จิตใจ สติปัญญา ความรู้ และคุณธรรม มีจริยธรรม
และวัฒนธรรมในการด ารงชีวิต สามารถอยู่ร่วมกับผู้อ่ืนได้อย่างมีความสุข มาตรา 22 ได้ระบุไว้ การ
จัดการศึกษาต้องยึดหลักว่าผู้เรียนทุกคนมีความสามารถเรียนรู้และพัฒนาตนเองได้ และถือว่าผู้เรียนมี
ความส าคัญที่สุด กระบวนการจัดการศึกษาต้องเสริมให้ผู้เรียนสามารถพัฒนาตามธรรมชาติและเต็ม
ตามศักยภาพ การส่งเสริมและยกระดับมาตรฐานวิชาชีพครูและบุคลากรทางการศึกษาอย่างยั่งยืนเป็น
วิชาชีพที่มีคุณค่า และการพัฒนากระบวนการเรียนรู้เป็นอีกระบบหนึ่งที่เอ้ืออ านวยให้ผู้เรียนสามารถ
เรียนรู้ด้วยตนเองอย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 26 ตระหนัก
ถึงความส าคัญของภาษาไทยอันเป็นภาษาประจ าชาติ ซึ่งคนไทยทุกคนต้องเรียนรู้ เพื่อเพ่ิมพูน
ประสิทธิภาพในการใช้ภาษาไทย ทั้งในวงวิชาการและวิชาชีพ รวมทั้งเพ่ือยกระดับมาตรฐานการเรียน
การสอนภาษาไทยในสถานศึกษาทุกระดับให้สัมฤทธิผลดียิ่งขึ้น และเพ่ือเปิดโอกาสให้ผู้เกี่ยวข้องมี
ส่วนร่วมในการจัดกิจกรรม หัวใจส าคัญของการจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐานคือ การสร้างและพัฒนาคน
ไทยเพ่ืออนาคตของประเทศ สร้างคนไทยให้เป็นคนดีและคนเก่ง มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ตาม
ค่านิยมหลักของคนไทย 12 ประการ มีความเข็มแข็งทั้งร่างกายและจิตใจ เน้นการอ่านออก เขียนได้ 
คิดวิเคราะห์เป็น สามารถสร้างวิสัยทัศน์และวางแผนอนาคตที่ดีของตนเองได้ ส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษามัธยมศึกษา เขต 26 ตระหนักรับรู้ในบทบาทหน้าที่ จึงได้จัดท าโครงการส่งเสริมพัฒนา
ระบบการคัดกรองและทักษะการจัดการเรียนรู้ครูผู้สอนภาษาไทยในโรงเรียนสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษามัธยมศึกษา เขต 26 โดยใช้การประเมินแบบเสริมพลัง 
 ด้วยเหตุผลดังกล่าว จึงได้จัดท าโครงการส่งเสริมพัฒนาระบบการคัดกรองและทักษะการ
จัดการเรียนรู้ครูผู้สอนภาษาไทยในโรงเรียนสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 26 
โดยใช้การประเมินแบบเสริมพลัง 
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2. วัตถุประสงค์  
 2.1 เพ่ือส่งเสริมพัฒนาทักษะการจัดกระบวนการเรียนรู้ของครูภาษาไทย  
 2.2 เพ่ือส่งเสริมทักษะการอ่านการเขียนเพ่ือการสื่อสาร การอ่านเข้าใจของนักเรียน 
 2.3 เพ่ือยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย 
 

3. เป้าหมายการด าเนินโครงการ 
 3.1 เป้าหมายเชิงปริมาณ     
  3.1.1 นักเรียนในสังกัดทุกคน 
  3.1.2 ครูผู้สอนภาษาไทยในสังกัดทุกคน 
 3.2 เป้าหมายเชิงคุณภาพ 
   3.2.1 ครูผู้สอนภาษาไทยมีความรู้ความเข้าใจและสามารถจัดกระบวนการเรียนรู้ที่หลาก
หลานรูปแบบ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ และเพ่ิมประสิทธิผล เช่น การสอน เรียงความ ย่อความ สรุป
ความ   
            3.2.2 นักเรียนได้รับการส่งเสริมพัฒนาทักษะกระบวนการคิดวิเคราะห์และเขียนสื่อ
ความได้อย่างมีประสิทธิภาพ ตามแนวทางประเมินผลนักเรียนร่วมกับนานาชาติ (PISA)  
  3.2.3 นักเรียนสามารถเรียนรู้ด้วยตนเองอย่างต่อเนื่องและมีนิสัยรักการอ่าน 
  3.2.4 นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเพิ่มข้ึน 
    
4. วิธีการด าเนินงาน 

 
 
 

ที ่ กิจกรรม/ขั้นตอนการด าเนินงาน 
ระยะเวลา
ด าเนินงาน 

ผู้รับผิดชอบ 

1 กิจกรรมที่ 1 ส่งเสริมพัฒนาเทคนิควิธีการสอน และซ่อมเสริม
ให้นักเรียนอ่านออกเขียนได้ เพ่ือน าไปสู่การอ่านเขียนเพ่ือการ
สื่อสาร (อ่านเข้าใจ) การสอนคิดวิเคราะห์ (ตามแนวทาง
ประเมินผล นักเรียนร่วมกับนานาชาติ (PISA) การสอน 
เรียงความ ย่อความ สรุปความ  (ทุกผู้สอนภาษาไทยทุกคน) 
ขั้นตอนการด าเนินงาน 
1.1 ก าหนดเป้าหมาย   
1.2 ประชุมหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย เพ่ือวางแผน 
1.3 ด าเนินการตามแผน 
1.4 นิเทศ ติดตาม และให้ความช่วยเหลือ 
1.5 ประเมินการด าเนินโครงการ 
1.6 สรุป – รายงานผล  

พฤษภาคม 
2560 

ดร.นวพรรดิ์ 
นามพุทธา 
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5. ระยะเวลาและสถานที่ด าเนินการ 
 ช่วงระยะเวลา เดือน มีนาคม 2560 – กันยายน 2560 
 

6.  งบประมาณ 
 6.1 งบประมาณ จ านวน 143,000 บาท  และขออนุมัติถ่ัวจ่ายได้ทุกรายการตามความจ าเป็นและ
เหมาะสม  
 6.2 รายละเอียดการใช้งบประมาณ     

ที ่ กิจกรรม/ขั้นตอนการด าเนินงาน ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 

2 

กิจกรรมที่ 2 ก ากับ ติดตาม และตรวจสอบการพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาของโรงเรียนในสังกัด ทั้ง 35 โรงเรียนร 
ขั้นตอนการด าเนินงาน 
1.1 ก าหนดเป้าหมาย / วางแผนการด าเนินงาน 
1.2 แต่งตั้งคณะกรรมการ จ านวน 12 ชุด ๆ 7 คน 
1.3 ประชุมคณะกรรมการ / จัดท าแผนประเมิน 
1.4 ด าเนินการตามแผน 
1.5 สรุป – รายงานผล 

 ตลอดปี 
ดร.นวพรรดิ์ 
นามพุทธา  
และคณะ 

ที ่ กิจกรรม งบประมาณ 

1 

กิจกรรมที่ 1 กิจกรรมที่ 1 ส่งเสริมพัฒนาเทคนิควิธีการสอน และซ่อม
เสริมให้นักเรียนอ่านออกเขียนได้ เพ่ือน าไปสู่การอ่านเขียนเพ่ือการสื่อสาร 
(อ่านเข้าใจ) การสอนคิดวิเคราะห์ (ตามแนวทางประเมินผล นักเรียน
ร่วมกับนานาชาติ (PISA) การสอน เรียงความ ย่อความ สรุปความ จ านวน 
1 วัน  ครู 225 คน 
ค่าใช้จ่าย 
1.1 ค่าอาหารกลางวัน (225X1X250) 
1.2 ค่าอาหารว่างเครื่องดื่ม (225x2X50) 
1.3 ค่าวิทยากร (3X6X600) 
1.4 ค่าเอกสารประกอบการอบรม (200X100) 

 รวม 

 
 
 
 
 
 

65,250 
22,500 
10,800 
10,000 

108,550 
2 กิจกรรมที่ 2  ก ากับ ติดตาม และตรวจสอบคุณภาพการศึกษาในการ

จัดการเรียนการสอนภาษาไทย ทั้ง 35 โรงเรียน ค่าใช้จ่าย 
1.1 ค่าตอบแทนใช้สอย (35X120X13) 

 รวม 

  
34,450 

 
34,450 

รวมทั้งสิ้น  143,000 
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7. การวิเคราะห์ความเสี่ยงของโครงการ 
      ปัจจัยความเสี่ยง 
  1. การจัดกิจกรรมไม่เป็นไปตามระยะเวลาที่ก าหนดเนื่องจากงบประมาณล่าช้า 
 2. บางโรงเรียนมีครูไม่ครบตามเป้า 
          3. ผู้ปฏิบัติงานมีภารกิจทับซ้อนท าให้ไม่สามารถด าเนินโครงการ/กิจกรรมไม่เป็นไปตาม
ปฏิทิน 
 แนวทางการบริหารความเสี่ยง 
 1. ยืดหยุ่นการก าหนดการจัดกิจกรรมตามงบประมาณ 
 2. จัดท าตารางให้โควตาครูผู้เข้าอบรมและให้โรงเรียนแจงตอบรับ 
          3. จัดท าตารางการปฏิบัติงานตลอดปี และยืดหยุ่นตามภารกิจ 
 

8. ตัวช้ีวัดและค่าเป้าหมาย 
 

ตัวช้ีวัด ค่าเป้าหมาย 
1. ครูผู้สอนภาษาไทยมีความรู้ความเข้าใจ และสามารถจัดกระบวนการเรียนรู้ที่
หลากหลานรูปแบบ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ และเพ่ิมประสิทธิผล เช่น การสอน 
เรียงความ ย่อความ สรุปความ   

ร้อยละ 95 

2. นักเรียนได้รับการส่งเสริมพัฒนาทักษะกระบวนการคิดวิเคราะห์และเขียนสื่อ
ความได้อย่างมีประสิทธิภาพ ตามแนวทางประเมินผลนักเรียนร่วมกับนานาชาติ 
(PISA)  
3. นักเรียนสามารถเรียนรู้ด้วยตนเองอย่างต่อเนื่องและมีนิสัยรักการอ่าน 
4. นักมีผลสัมฤทธิ์ (O-NET) เพ่ิมข้ึน 

ร้อยละ 80 
 
 

ร้อยละ 95 
ร้อยละ 3 

 
 9. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
  1. จัดกระบวนการเรียนรู้ที่หลากหลานรูปแบบได้อย่างมีประสิทธิภาพ และเพ่ิมประสิทธิผล  
 2. นักเรียนได้รับการส่งเสริมพัฒนาทักษะกระบวนการคิดวิเคราะห์และเขียนสื่อความได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ ตามแนวทางประเมินผลนักเรียนร่วมกับนานาชาติ (PISA)  
 3. นักเรียนสามารถเรียนรู้ด้วยตนเองอย่างต่อเนื่องและมีนิสัยรักการอ่าน 
 4. นักมีผลสัมฤทธิ์ (O-NET) เพ่ิมข้ึน 
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โครงการ   พัฒนาการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ  ครั้งที่ 1 
สนองแผนยุทธศาสตร์ที่ 1  หลักสูตรและกระบวนการเรียนการสอน 
สนองชุดโครงการที่ 10    กิจกรรมที่ 2-4 ตัวชี้วัดที่ 2-4   
แผนงาน   พ้ืนฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน 
          กิจกรรมพัฒนาการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ (Boot Camp) 
กลุ่มที่รับผิดชอบ   กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา  
ผู้รับผิดชอบ   นางวราภรณ์  คชโคตร ศึกษานิเทศก์ช านาญการพิเศษ และคณะ 
ระยะเวลาที่ด าเนินการ   ตุลาคม 2559 - กันยายน 2560 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
1. หลักการและเหตุผล 
  ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน กระทรวงศึกษาธิการ มีนโยบาย
ยกระดับมาตรฐานการเรียนการสอนภาษาอังกฤษในระดับการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน แผนงานบูรณาการ
ยกระดับคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิต แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้าง
ศักยภาพคน  โดยมีกิจกรรมพัฒนาการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ (Boot Camp) เพ่ือเสริมทักษะ
ภาษาอังกฤษของผู้เรียน พัฒนาการบริหารจัดการเรียนการสอนวิชาอ่ืนเป็นภาษาอังกฤษในรูปแบบ 
EBE  และสนับสนุนการด าเนินการบริหารจัดการโครงการพัฒนาการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ  
              ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 26 เป็นหน่วยงานขับเคลื่อนการ
พัฒนาคุณภาพการศึกษาสู่การปฏิบัติในระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา ได้ตระหนักและเห็นความส าคัญ
ของการส่งเสริมและพัฒนาการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ ซึ่งในสภาพปัจจุบัน นักเรียนส่วนมากขาด
ทักษะในการใช้ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนอยู่ในระดับพอใช้ และผลการ
ทดสอบระดับชาติ (O-NET) ต่ า  ดังนั้น จึงจัดท าโครงการพัฒนาการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ 
ประกอบด้วย 4 กิจกรรม ดังนี้ 
            1.  กิจกรรมเสริมทักษะภาษาอังกฤษแบบเข้มส าหรับนักเรียน 
            2.  กิจกรรมแข่งขันทักษะภาษาอังกฤษของนักเรียนระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา 
            3.  กิจกรรมบริหารจัดการเรียนการสอนวิชาอ่ืนเป็นภาษาอังกฤษโดยรูปแบบ EBE 
            4.  กิจกรรมสนับสนุนการด าเนินการและบริหารจัดการโครงการพัฒนาการเรียนการสอน
ภาษาอังกฤษ 
 

2. วัตถุประสงค์ของโครงการ 
1.เพ่ือพัฒนาความสามารถของนักเรียนด้านการใช้ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร  

  2.เพ่ือส่งเสริมความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร และคัดเลือกตัวแทนนักเรียน  
ระดับเขตพ้ืนการศึกษา 
 3.เพ่ือพัฒนาการจัดการเรียนการสอนวิชาวิทยาศาสตร์เป็นภาษาอังกฤษในรูปแบบ EBE 

4.เพ่ือสนับสนุนการด าเนินการและบริหารจัดการโครงการพัฒนาการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ 
ให้มีประสิทธิภาพ  
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3. เป้าหมาย 
 3.1  เป้าหมายเชิงปริมาณ 
        3.1.1 นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1- 6  อย่างน้อย 500 คน 
   3.1.2 นักเรียนที่สมัครเข้าร่วมการแข่งขันทุกคน 

3.1.3 ครูในโครงการจัดการเรียนการสอนในรูปแบบ EBE ทุกคน (รร.ผดุงนารี/รร.
นาดูนประชาสรรพ์)  

3.1.4 ศึกษานิเทศก์ผู้บริหารโครงการ ครูผู้จัดการศูนย์ ERIC ครูวิทยากรแกนน า 
หรือผู้เกี่ยวข้องทุกคน 
 3.2  เป้าหมายเชิงคุณภาพ 
         3.2.1 นักเรียนมีสมรรถนะในการใช้ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารเพ่ิมขึ้น 

3.2.2 นักเรียนมีความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร และเป็น
ตัวแทนระดับเขตพ้ืนการศึกษา 

3.2.3 ครูสามารถจัดการเรียนการสอนรูปแบบ EBE ได้อย่างมีประสิทธิภาพ  
3.2.4 การด าเนินการและบริหารจัดการโครงการพัฒนาการเรียนการสอน

ภาษาอังกฤษมีประสิทธิภาพ  
 

4. วิธีการด าเนินงาน 

ที ่ กิจกรรม/ขั้นตอนการด าเนินงาน 
ระยะเวลา
ด าเนินงาน 

ผู้รับผิดชอบ 

4.1 กิจกรรมเสริมทักษะภาษาอังกฤษแบบเข้ม
ส าหรับนักเรียน 
1) เสนอขออนุมัติจัดกิจกรรม/แต่งตั้งคณะ 
ท างาน/ประชุมผู้เกี่ยวข้อง/ประสานโรงเรียน 
ผู้เกี่ยวข้อง/จัดเตรียมเอกสาร งบประมาณ และ
วัสดุอุปกรณ์  
2)  จัดกิจกรรมเสริมทักษะภาษาอังกฤษแบบ
เข้มส าหรับนักเรียน 
3) นิเทศ ติดตาม และสรุปผลการด าเนินงาน 
4) รายงานผู้เกี่ยวข้อง 

มี.ค.– ก.ย. 
60 

 ศูนย์ ERIC 3 ศูนย ์
- นางเรไร  สุปัญบุตร  
รร.ผดุงนารี 
- นางวาสนา  เหล่าดวงด ี 
รร.โกสุมวิทยาสรรค์ 
- นางสาวมยุรี  ลาดนาเลา  
รร.วาปีปทุม 
- นางวราภรณ์  คชโคตร 
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ที ่ กิจกรรม/ขั้นตอนการด าเนินงาน ระยะเวลา
ด าเนินงาน 

ผู้รับผิดชอบ 

4.2 กิจกรรมแข่งขันทักษะภาษาอังกฤษของ
นักเรียนระดับเขตพื้นที่การศึกษา 
1) เสนอขออนุมัติจัดกิจกรรม/แต่งตั้งคณะ 
ท างาน/ประชุมผู้เกี่ยวข้อง/ประสานโรงเรียน 
ผู้เกี่ยวข้อง/จัดเตรียมเอกสาร งบประมาณ  
และวัสดุอุปกรณ์  
2)  จัดแข่งขันทักษะภาษาอังกฤษระดับเขต
พ้ืนที่การศึกษา 
3) นิเทศ ติดตาม และสรุปผลการด าเนินงาน 
4) รายงานผู้เกี่ยวข้อง 

มี.ค.– ก.ย. 60 
 

- นางวราภรณ์  คชโคตร 
และคณะ 

4.3 กิจกรรมการบริหารจัดการเรียนการสอนวิชา 
อ่ืนเป็นภาษาอังกฤษโดยรูปแบบ EBE 
1)  เสนอขออนุมัติจัดกิจกรรม/แต่งตั้งคณะ 
ท างาน/ประชุมผู้เกี่ยวข้อง/จัดเตรียมเอกสาร 
งบประมาณและวัสดุอุปกรณ์  
2)  จัดประชุมเชิงปฏิบัติการครูในโรงเรียน  
3)  นิเทศ ติดตาม และสรุปผลการด าเนินงาน 
4) รายงานผู้เกี่ยวข้อง 

มี.ค.– ก.ย. 60 - นางปิยนาฏ  มาคิน 
ครู รร.ผดุงนารี 

-  น.ส.จุรีรัตน์  จวงสมุทร  
ครู รร.นาดูนประชา
สรรพ ์

- นางวราภรณ์  คชโคตร 
- นายอุทิน นิติกานต์การุณ 

4.4 กิจกรรมสนับสนุนการด าเนินการและบริหาร 
จัดการโครงการพัฒนาการเรยีนการสอน
ภาษาอังกฤษ 
1)  เป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ                       
พัฒนาการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ 
2) จัดประชุม/ประชุมปฏิบัติการใช้สื่อเสริม 
ภาษาอังกฤษเพ่ือการเรียนการสอนภาษา 
อังกฤษด้วยระบบ VDO Conference  
-  เสนอขออนุมัติจัดกิจกรรม  
-  ด าเนินการจัดกิจกรรม 
-  นิเทศ ติดตาม และสรุปผลการด าเนินงาน 
-  รายงานผู้เกี่ยวข้อง 

ต.ค.59– ก.ย. 
60 

- นางวราภรณ์  คชโคตร  
และคณะ 
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5. ระยะเวลาและสถานที่ด าเนินการ 
    5.1  กิจกรรมเสริมทักษะภาษาอังกฤษแบบเข้มส าหรับนักเรียน 

  มีนาคม- กันยายน 2560  ณ โรงเรียนในสังกัด 
    5.2  กิจกรรมแข่งขันทักษะภาษาอังกฤษของนักเรียนระดับเขตพื้นที่การศึกษา 

  มีนาคม- กันยายน 2560 ณ โรงเรียนในสังกัด 
    5.3  กิจกรรมบริหารจัดการเรียนการสอนวิชาอื่นเป็นภาษาอังกฤษโดยรูปแบบ EBE 
            มีนาคม- กันยายน 2560 ณ โรงเรียนผดุงนารี/นาดูนประชาสรรพ์ 
  5.4  กิจกรรมสนับสนุนการด าเนินการและบริหารจัดการโครงการพัฒนาการเรียนการสอน
ภาษาอังกฤษ 
            1)  เป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการพัฒนาการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ                                       
ระหว่างเดือนตุลาคม 2559 – กันยายน 2560 ณ สถานที่ตามท่ี สพฐ.ก าหนด หรือ หน่วยงาน/ส่วน
ราชการก าหนด 

 2)  จัดประชุม/ประชุมปฏิบัติการใช้สื่อเสริมภาษาอังกฤษเพ่ือการเรียนการสอภาษาอังกฤษ 
ด้วยระบบ VDO Conference ระหว่างเดือนตุลาคม 2559 – กันยายน 2560 ณ สพม. เขต 26/ 
โรงเรียนโกสุมวิทยาสรรค์/โรงเรียนวาปีปทุม 
 

6.  งบประมาณ 
 6.1 งบประมาณ ได้รับจัดสรรจาก สพฐ. จ านวน  316,600  บาท (ขอถัวจ่ายทุกรายการ) 
 6.2 รายละเอียดการใช้งบประมาณ   
 
ที ่ กิจกรรม งบประมาณ (บ.) 

1) กิจกรรมเสริมทักษะภาษาอังกฤษแบบเข้มส าหรับนักเรียน 
- ค่าอาหารกลางวัน            500 คนๆละ 100 บ. 2  มื้อ 
- ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม 500 คนๆละ  50 บ.  4  มื้อ 

 
100,000 
100,000 

 รวม 200,000        
2) กิจกรรมแข่งขันทักษะภาษาอังกฤษของนักเรียนระดับเขตพื้นที่การศึกษา 

- ค่าอาหารกลางวัน              100 คนๆละ 100 บ. 1  มื้อ   
- ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม   100  คนๆละ  25 บ. 1  วัน   
- ค่าตอบแทนกรรมการ           25 คนๆละ 300 บ. 1  วัน 

 
10,000 
2,500 
7,500 

 รวม        20,000 
3) กิจกรรมบริหารจัดการเรียนการสอนวิชาอ่ืนเป็นภาษาอังกฤษ 

โดยรูปแบบ EBE  
- ค่าอาหารกลางวัน            50 คนๆละ 100 บ. 2 วัน  
- ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม 50 คนๆละ  50 บ.  2 วัน  
- ค่าพาหนะ/ค่าตอบแทนวิทยากร          2 วัน 

 
 

10,000 
  5,000 

               6,600 
 รวม 21,600 
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4) กิจกรรมสนับสนุนการด าเนินการและบริหารจัดการโครงการพัฒนา 
การเรียนการสอนภาษาอังกฤษ 
-  ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ (พาหนะ/เบี้ยเลี้ยง/ที่พัก)             
-  จัดประชุม/ประชุมปฏิบัติการใช้สื่อเสริมภาษาอังกฤษฯ 
ด้วยระบบ VDO Conference (ค่าอาหาร/ค่าวัสดุ)  

 
 

40,000 
35,000 

 
 รวม 75,000 
                             รวมทั้งสิ้น 316,600 

 
7. การวิเคราะห์ความเสี่ยงของโครงการ 
   7.1 ปัจจัยความเสี่ยง  
         การจัดกิจกรรมไม่เป็นไปตามก าหนดเวลา  
   7.2 แนวทางการบริหารความเสี่ยง 
        เตรียมด าเนินการล่วงหน้า และด าเนินการโดยค านึงถึงความเหมาะสมและบริบทของเขตพ้ืนที่
การศึกษาและกลุ่มเป้าหมาย 
 

8.  ตัวช้ีวัดและค่าเป้าหมาย 
ตัวช้ีวัด ค่าเป้าหมาย 

1)  กิจกรรมเสริมทักษะภาษาอังกฤษแบบเข้มส าหรับนักเรียน 
 - ร้อยละของนักเรียนที่เข้าร่วมกิจรรม  
และความพึงพอใจ 

- นักเรียนเข้าร่วมกิจรรมร้อยละ 90  
และมีความพึงพอใจต่อกิจกรรมระดับมาก 

2)  กิจกรรมแข่งขันทักษะภาษาอังกฤษของนักเรียนระดับเขตพื้นที่การศึกษา 
- ร้อยละของนักเรียนที่เข้าร่วมกิจกรรม                    และ
ครบทุกกิจกรรม และความสามารถ 
ในการใช้ภาษาอังกฤษของนักเรียนที่เป็นตัวแทน 

-  นักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมครบทุกกิจกรรม                
ร้อยละ 100 และนักเรียนที่ได้รับคัดเลือกเป็นตัวแทน 
มีความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษ 

3) กิจกรรมบริหารจัดการเรียนการสอนวิชาอ่ืนเป็นภาษาอังกฤษโดยรูปแบบ EBE 
-  ร้อยละของครูที่เข้าร่วมกิจกรรม และความสามารถ 
ในการจัดการเรียนการสอนรูปแบบ EBE อย่างมี
ประสิทธิภาพ 

- ครูเข้าร่วมกิจกรรมร้อยละ 100 และสามารถ
จัดการเรียนการสอนรูปแบบ EBE ได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ  

4) กิจกรรมสนับสนุนการด าเนินการและบริหารจัดการโครงการพัฒนาการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ 
- ร้อยละของกิจกรรมตามโครงการบรรลุตาม
วัตถุประสงค์และเป้าหมาย 

- กิจกรรมตามโครงการบรรลุตามวัตถุประสงค์ 
และเป้าหมาย 
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9.  ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
     9.1  นักเรียนมีสมรรถนะในการใช้ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารเพ่ิมขึ้น  
     9.2  นักเรียนมีความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร และเป็นตัวแทนระดับเขตพ้ืนการศึกษา 
     9.3  ครูสามารถจัดการเรียนการสอนรูปแบบ EBE ได้อย่างมีประสิทธิภาพ  
     9.4  การด าเนินการและบริหารจัดการโครงการพัฒนาการเรียนการสอนภาษาอังกฤษมี
ประสิทธิภาพ 
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โครงการ  การพัฒนาบุคลากรด้านเทคนิคการสอนและการจัดการเรียนรู้  
  เพ่ือยกระดับคุณภาพการเรียนการสอน กลุ่มสาระการเรียนรู้ 
 คณิตศาสตร์ 
แผนงาน พ้ืนฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน 
สนองยุทธศาสตร์ สพฐ. 1  พัฒนาคุณภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา 
กลุ่มที่รับผิดชอบ กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา 
ผู้รับผิดชอบโครงการ นางเอมอร  จันทนนตร,ี   
  ศึกษานิเทศก์ ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 26 
ระยะเวลาด าเนินการ 1 ตุลาคม 2559 – 30 กันยายน 2560 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
1.  หลักการและเหตุผล 

 การพัฒนาคุณภาพการศึกษา  เป็นกระบวนการจัดการศึกษาเพ่ือพัฒนาคนให้มีขีด
ความสามารถตามศักยภาพ  มีคุณภาพชีวิตที่ดี และเป็นแรงผลักดันที่ส าคัญต่อการพัฒนาประเทศชาติ 
ให้เจริญรุ่งเรืองต่อไปในอนาคต  โครงการยกระดับวิชาการ กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและ
เทคโนโลยี  เป็นเครื่องมือที่จะช่วยในการก าหนดทิศทางการด าเนินการจัดการศึกษาให้ชัดเจน  
ครบถ้วน  สมบูรณ์ และสอดคล้องกับเจตนารมณ์ ของพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 
และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2)  พ.ศ. 2545 และ โรงเรียนต้องพัฒนา  ก าหนดเป้าหมาย และตัวบ่งชี้
ให้ชัดเจน  โดยต้องระดมความคิดเห็น  วิเคราะห์ ก าหนดทิศทาง อันจะส่งผลให้เห็นภาพ และทิศ
ทางการพัฒนา สามารถติดตาม และประเมินผลได้   
  การจัดการเรียนการสอนของครูกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ต้องพัฒนาศักยภาพใน
การด้านการจัดการเรียนการสอน  เพราะคุณภาพของผู้เรียนเป็นผลสะท้อนมาจากการจัดการเรียน
การสอนของครูซึ่งสอดคล้องกับพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ  พ.ศ. 2542 มาตรา 22 ที่ระบุว่า 
“การจัดการศึกษาต้องยึดหลักผู้เรียนทุกคนมีความสามารถในการเรียนรู้ และพัฒนาตนเองได้ และ
เต็มศักยภาพ” 
  การพัฒนาศักยภาพด้านการจัดการเรียนการสอนคณิตศาสตร์  ที่ส่งผลต่อคุณภาพนักเรียน
ที่เป็นไปตามมาตรฐาน  อันจะส่งผลให้การจัดการศึกษาเป็นไปตามเจตนารมณ์ของพระราชบัญญัติ
การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 และภาพความส าเร็จของโครงการพัฒนาคุณภาพโรงเรียนสู่การบรรลุ
ตามมาตรฐาน  
  ดังนั้นเพื่อให้ได้ผลสัมฤทธิ์ตามที่ก าหนดในตัวบ่งชี้  กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์  จึงได้
จัดท าโครงการการพัฒนาบุคลากรด้านเทคนิคการสอนและการจัดการเรียนรู้ เพ่ือยกระดับคุณภาพ
การเรียนการสอน กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ปีการศึกษา 2560 ขึ้น    
 

2. วัตถุประสงค์โครงการ 

  2.1 เพ่ือเพ่ิมศักยภาพครูในการจัดการเรียนการสอนคณิตศาสตร์ 
 2.2 เพ่ือยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ 
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3. เป้าหมายการด าเนินโครงการ 
 3.1 เป้าหมายเชิงปริมาณ 
   3.1.1 ประชุมเชิงปฏิบัติการ  “การพัฒนาบุคลากรด้านเทคนิคการสอนและการจัดการ
เรียนรู้ เพ่ือยกระดับคุณภาพการเรียนการสอน กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์” โรงเรียนละ 1 คน 
รวม 35  คน คณะท างาน 5  คน  รวมทั้งสิ้นจ านวน 40 คน 
 3.2 เป้าหมายเชิงคุณภาพ 
  3.2.1 บุคลากรสามารถพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้านเทคนิคการสอน การจัดการเรียนรู้
  3.2.2 ครมูีเทคนิคการสอนในการการจัดการเรียนรู้ เพ่ือยกระดับคุณภาพการเรียนการ
สอน   
 3.2.3 นักเรียนมีความสามารถในการเรียนรู้  
 3.2.4 นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้น 
 

4. กิจกรรม และระยะเวลา ด าเนินโครงการ 
ที ่ กิจกรรม ระยะเวลาด าเนินการ ผู้รับผิดชอบ 
1 การวางแผน  (Plan) 

1.1 ศึกษาสภาพปัจจุบัน / ปัญหา   
     ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับโครงการฯ 
1.2 ศึกษาผลการด าเนินโครงการฯ  
     ในปีที่ผ่านมา 
1.3 ศึกษาบริบทและสภาพความเป็น 
     ไปได้ ในการพัฒนาโครงการฯ 
1.4 จัดท าโครงการฯ น าเสนอผู้บริหาร 
     บริหาร 

1 ม.ค. 60  ถึง 
30 ม.ค. 60 

นางเอมอร   จันทนนตรี 
และคณะ 

2 
 
 
 
 
 
 
 
 

การปฏิบัติ  (Do) 
2.1 ประชุมคณะท างานเพ่ือชี้แจง 
     โครงการฯ และมอบหมายภาระงาน 
2.2 ด าเนินงานตามโครงการฯ ต่างๆ  
     โดยมีกิจกรรมดังนี้ 
     การประชุมเชิงปฏิบัติการ       
“การพัฒนาบุคลากรด้านเทคนิคการ
สอนและการจัดการเรียนรู้ เพ่ือยกระดับ
คุณภาพการเรียนการสอน กลุ่มสาระ
การเรียนรู้คณิตศาสตร์” 

พฤษภาคม 2560  ถึง 
สิงหาคม  2560 

 
 
 
 
 
 
 

 

นางเอมอร   จันทนนตรี 
และคณะ 

 
 
 
 
 
 

 

3 ขั้นนิเทศติดตามผล  (Check) 
    นิเทศติดตามการด าเนินงาน  
และอ านวยความสะดวกในการด าเนิน

มิถุนายน 2560  ถึง 
สิงหาคม  2560 

 

ผู้อ านวยการ 
กลุ่มนิเทศฯ 
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กิจกรรมของผู้เกี่ยวข้องให้เป็นไปตาม
ภาระงานที่โครงการฯ ก าหนด 

 

4 ขั้นสรุปและประเมินผล  (Act) 
  4.1 สรุปประเมินโครงการ 
  4.2 จัดท ารายงานโครงการฯ  
       น าเสนอผู้บริหาร 

สิงหาคม  2560 นางเอมอร   จันทนนตรี 
และคณะ 

 
5. งบประมาณ  และสถานที่ด าเนินโครงการ 
     งบประมาณท่ีได้รับจัดสรรจากส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  กลยุทธ์ที่ 1  
พัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาทุกระดับตามหลักสูตรและส่งเสริมความสามารถด้าน
เทคโนโลยี เพื่อเป็นเครื่องมือในการเรียนรู้  จ านวน  20,000 บาท  รายละเอียดประกอบการใช้จ่าย  
ดังนี้ 
 

ที ่ รายการ งบประมาณ 
จ าแนกตามรายจ่าย 

ค่าตอบแทน ค่าใช้จ่าย ค่าวัสดุ 
1 การประชุมเชิงปฏิบัติการ   

“การพัฒนาบุคลากรด้านเทคนิคการ
สอนและการจัดการเรียนรู้  
เพ่ือยกระดับคุณภาพการเรียนการสอน 
กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์” 
(ผู้เข้าร่วม 40 คน 1 วัน) 
  1) ค่าวิทยากร จ านวน 1 วัน 
(600X7X1วันX1คน) 
  2) ค่าอาหารว่าง  จ านวน 2 มื้อ 
(15X40X2มื้อ) 
  3) อาหารกลางวัน จ านวน 1 มื้อ 
(120X40X1มื้อ)     
  4) ค่าพาหนะผู้เข้าอบรม (200X35) 
 5) เอกสารประกอบการอบรม 

 
 
 
 
 
 

4,200 
 

1,200 
 

4,800 
 

7,000 
2,800 

 
 
 
 
 
 

4,200 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

1,200 
 

4,800 
 

7,000 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2,800 
รวมทั้งสิ้น (ถัวจ่ายทุกรายการ) 20,000 4,200 13,000 2,800 
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6.  การประเมินผล 
 

ตัวบ่งชี้สภาพความส าเร็จ วิธีวัดและประเมินผล เครื่องมือที่ใช้วัด 

ร้อยละ 85 ครูจัดการเรียนการสอนคณิตศาสตร์ด้วย
กระบวนการที่มีประสิทธิภาพ 

- ศึกษาเอกสาร 
ผลการประเมิน 

- แบบประเมิน 

ร้อยละ 85 นักเรียนได้รับการยกระดับผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนเพ่ิมขึ้น 

- ประเมินจากผลการปฏิบัติ 
และร่องรอย 

- แบบสอบถาม 

- ร่องรอย 
ร้อยละ 85 ผู้รับบริการมีความพึงพอใจ - สอบถามความคิดเห็น - แบบสอบถาม 
 
7. ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ 
 7.1 ครูผู้สอนสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ได้รับการพัฒนาศักยภาพสู่วิชาชีพที่มี
ประสิทธิภาพ 
 7.2 ครูมีคุณภาพในการจัดการเรียนการสอนที่มีประสิทธิภาพ 
 7.3 นักเรียนได้รับการพัฒนาศักยภาพด้วยวิธีการที่เหมาะสม  และสอดคล้องกับผู้เรียน 
 7.4 นักเรียนมีคุณภาพตามหลักสูตรสถานศึกษาก าหนด 
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โครงการ     พัฒนาและส่งเสริมนิสัยรักการอ่าน 
สนองแผนยุทธศาสตร์ที่ 1  หลักสูตรและกระบวนการเรียนการสอน 
แผนงาน   พ้ืนฐานด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศ  
สนองชุดโครงการที่ 2  พัฒนากระบวนการเรียนรู้เพ่ือยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
สนองแผนยุทธศาสตร์ที่ 3  การทดสอบ การประเมิน ประกันคุณภาพและพัฒนามาตรฐาน 
    การศึกษา 
สนองชุดโครงการที่ 1  การยกระดับคุณภาพผู้เรียนสู่การประเมินระดับชาติและนานาชาติ 
กลุ่มที่รับผิดชอบ   กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา 
ผู้รับผิดชอบ   นางนวพรรดิ์  นามพุทธา  ศึกษานิเทศก์ สพม.26 
ระยะเวลาที่ด าเนินการ  1 ตุลาคม 2559 – 30 กันยายน 2560 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
1.  หลักการและเหตุผล 
 การปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษท่ีสอง (2552-2561) ยึดหลักการที่ว่าระบบการศึกษา และ
ระบบการเรียนรู้เป็นส่วนหนึ่งของระบบการพัฒนาประเทศ ต้องเชื่อมโยงกับการพัฒนาระบบอื่นทั้ง
ด้านเศรษฐกิจ สังคม เป็นต้น ซึ่งสอดคล้องกับพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 แก้ไข
เพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2545 (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2553 ได้ระบุให้การจัดการศึกษาต้องเป็นไปเพ่ือ
พัฒนาคนไทยให้เป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ทั้งร่างกาย จิตใจ สติปัญญา ความรู้ และคุณธรรม มีจริยธรรม
และวัฒนธรรมในการด ารงชีวิต สามารถอยู่ร่วมกับผู้อ่ืนได้อย่างมีความสุข มาตรา 22 ได้ระบุไว้ การ
จัดการศึกษาต้องยึดหลักว่าผู้เรียนทุกคนมีความสามารถเรียนรู้และพัฒนาตนเองได้ และถือว่าผู้เรียนมี
ความส าคัญที่สุด กระบวนการจัดการศึกษาต้องเสริมให้ผู้เรียนสามารถพัฒนาตามธรรมชาติและเต็ม
ตามศักยภาพ การส่งเสริมและยกระดับมาตรฐานวิชาชีพครูและบุคลากรทางการศึกษาอย่างยั่งยืนเป็น
วิชาชีพที่มีคุณค่า และการพัฒนากระบวนการเรียนรู้เป็นอีกระบบหนึ่งที่เอ้ืออ านวยให้ผู้เรียนสามารถ
เรียนรู้ด้วยตนเองอย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 26 ตระหนัก
ถึงความส าคัญของภาษาไทยอันเป็นภาษาประจ าชาติซึ่งคนไทยทุกคนต้องเรียนรู้ เพื่อเพ่ิมพูน
ประสิทธิภาพในการใช้ภาษาไทย ทั้งในวงวิชาการและวิชาชีพรวมทั้งเพ่ือยกระดับมาตรฐานการเรียน
การสอนภาษาไทยในสถานศึกษาทุกระดับให้สัมฤทธิผลดียิ่งขึ้น และเพ่ือเปิดโอกาสให้ผู้เกี่ยวข้องมี
ส่วนร่วมในการจัดกิจกรรม หัวใจส าคัญของการจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐานคือ การสร้างและพัฒนาคน
ไทยเพ่ืออนาคตของประเทศ สร้างคนไทยให้เป็นคนดีและคนเก่ง มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ตาม
ค่านิยมหลักของคนไทย 12 ประการ มีความเข็มแข็งทั้งร่างกายและจิตใจ เน้นการอ่านออก เขียนได้ 
คิดวิเคราะห์เป็น สามารถสร้างวิสัยทัศน์และวางแผนอนาคตที่ดีของตนเองได้ ส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษามัธยมศึกษา เขต 26 ตระหนักรับรู้ในบทบาทหน้าที่ จึงได้จัดท า โครงการ พัฒนาและ
ส่งเสริมนิสัยรักการอ่าน 
 

2. วัตถุประสงค์  
 2.1 เพ่ือพัฒนาและส่งเสริมนิสัยรักการอ่าน 
 2.2 เพ่ือยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
 2.3 เพ่ือยกระดับคุณภาพการศึกษา 
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3. เป้าหมายการด าเนินโครงการ 
 3.1 เป้าหมายเชิงปริมาณ     
  3.1.1 นักเรียนในสังกัดทุกคน 
  3.1.2 ครูผู้สอนภาษาไทยในสังกัดทุกคน 
 3.2 เป้าหมายเชิงคุณภาพ 
   3.2.1 นักเรียนได้รับการพัฒนาและส่งเสริมให้เกิดนิสัยรักการอ่าน   
            3.2.2 นักเรียนได้รับการพัฒนาศักยภาพตามความเหมาะสมตามหลักสูตร   
  2.2.3 โรงเรียนในสังกัดมีคุณภาพในการจัดการศึกษา 
    

4. วิธีการด าเนินงาน 

 
 
 
 
 
 

ที ่ กิจกรรม/ขั้นตอนการด าเนินงาน 
ระยะเวลา
ด าเนินงาน 

ผู้รับผิดชอบ 

1 กิจกรรมที่ 1 สร้างเครือข่ายพัฒนาและส่งเสริมนิสัยรักการ
อ่านส าหรับนักเรียน 
ขั้นตอนการด าเนินงาน 
1.1 ก าหนดเป้าหมาย   
1.2 ด าเนินการตามแผน 
1.3 นิเทศ ติดตาม และให้ความช่วยเหลือ 
1.4 ประเมินการด าเนินโครงการ 
1.5 สรุป – รายงานผล  

พฤษภาคม 
2560 

ดร.นวพรรดิ์ 
นามพุทธา 

2 

กิจกรรมที่ 2 แข่งขันทักษะการท าหนังสือเล่มเล็กส าหรับ
นักเรียนมัธยมศึกษาตอนต้น และมัธยมศึกษาตอนปลาย  
ขั้นตอนการด าเนินงาน 
2.1 ก าหนดเป้าหมาย / วางแผนการด าเนินงาน 
2.2 แต่งตั้งคณะกรรมการ   
2.3 ประชุมคณะกรรมการ / จัดท าแผนประเมิน 
2.4 ด าเนินการตามแผน 
2.5 สรุป – รายงานผล 

 สิงหาคม 
2560 

ดร.นวพรรดิ์ 
นามพุทธา 

3 กิจกรรมที่ 3 ก ากับนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัด
การศึกษา ด้านการส่งเสริมนิสัยรักการอ่าน 

ตลอดปี
การศึกษา 
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5. ระยะเวลาและสถานที่ด าเนินการ 
 ช่วงระยะเวลา เดือน มีนาคม 2560 – กันยายน 2560 
 

6.  งบประมาณ 
 6.1 งบประมาณ จ านวน 140,000 บาท  และขออนุมัติถ่ัวจ่ายได้ทุกรายการตามความจ าเป็นและ
เหมาะสม  
 6.2 รายละเอียดการใช้งบประมาณ     

 
7. การวิเคราะห์ความเสี่ยงของโครงการ 
      ปัจจัยความเสี่ยง 
  1. การจัดกิจกรรมไม่เป็นไปตามระยะเวลาที่ก าหนดเนื่องจากงบประมาณล่าช้า 
 2. บางโรงเรียนมีครูไม่ครบตามเป้า 
          3. ผู้ปฏิบัติงานมีภารกิจทับซ้อนท าให้ไม่สามารถด าเนินโครงการ/กิจกรรมไม่เป็นไปตาม
ปฏิทิน 
  
 

ที ่ กิจกรรม งบประมาณ 

1 

กิจกรรมที่ 1 สร้างเครือข่ายพัฒนาและส่งเสริมนิสัยรักการอ่านส าหรับ
นักเรียนเป้าหมาย นักเรียนโรงเรียนละ 5 คน ทั้ง 35 โรงเรียน ครู 35 
โรงเรียนๆ 1 คน ศึกษานิเทศก์ 5 คน รวม 215 คน จ านวน 1 วัน  
ค่าใช้จ่าย 
1.1 ค่าอาหารกลางวัน (215X1X250) 
1.2 ค่าอาหารว่างเครื่องดื่ม (215x2X50) 
1.3 ค่าวิทยากร (2X6X600) 
1.4 ค่าเอกสารประกอบการอบรม (200X100) 

 รวม 

 
 
 
 

53,750 
21,500 
7,200 
9,800 

92,250  

2 

กิจกรรมที่ 2  แข่งขันทักษะการท าหนังสือเล่มเล็กส าหรับนักเรียน
มัธยมศึกษาตอนต้น และมัธยมศึกษาตอนปลาย ค่าใช้จ่าย 
2.1 ค่าตอบแทนคณะกรรมการ (3X5X400) 
2.2 ค่าอาหารกลางวันส าหรับนักเรียน (5X35X150)  
2.3 ค่าโล่รางวัล (3X1500) 

รวม 

 
 

6,000 
26,250 
4,500 

36,750 

3 
กิจกรรมที่ 3 ก ากับ นิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา                
ด้านการส่งเสริมนิสัยรักการอ่าน ทั้ง 35 โรงเรียน 
3.1 ค่าตอบแทนใช้สอยวัสดุ (40X150) 

 
 

60,000 
รวมทั้งสิ้น 140,000 
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แนวทางการบริหารความเสี่ยง 
 1. ยืดหยุ่นการก าหนดการจัดกิจกรรมตามงบประมาณ 
 2. จัดท าตารางให้โควตาครูผู้เข้าอบรมและให้โรงเรียนแจงตอบรับ 
           3. จัดท าตารางการปฏิบัติงานตลอดปี และยืดหยุ่นตามภารกิจ 
 

8. ตัวช้ีวัดและค่าเป้าหมาย 
ตัวช้ีวัด 

ค่าเป้าหมาย 

1. ผู้บริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียนได้รับการพัฒนาและ
ส่งเสริมให้เกิดนิสัยรักการอ่าน   

ร้อยละ 95 

2. นักเรียนได้รับการพัฒนาศักยภาพตามความเหมาะสมตามหลักสูตร  ร้อยละ 95 
3. นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนที่สูงขึ้น ร้อยละ 95 
 
9. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
  9.1 ผู้บริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียนได้รับการพัฒนาและส่งเสริมให้เกิดนิสัย
รักการอ่าน   
 9.2 นักเรียนได้รับการพัฒนาศักยภาพตามความเหมาะสมตามหลักสูตร   
 9.3 โรงเรียนในสังกัดมีคุณภาพในการจัดการศึกษา และได้รับการศรัทธา สร้างความเชื่อมั่นต่อ
การพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
 9.4 ผู้รับบริการมีความพึงพอใจต่อการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนในสังกัด 
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โครงการ                    พัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนการสอนสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม   
สนองยุทธศาสตร์ที่ 1     หลักสูตรและกระบวนการเรียนการสอน 
สนองชุดโครงการที่ 1     โครงการยกระดับคุณภาพผู้เรียนสู่การประเมินระดับชาติและนานาชาติ 
ตัวช้ีวัดที่                    ข้อ  5 นักเรียน ม.3, ม.6 มีค่าเฉลี่ย O-NET เพ่ิมขั้นไม่ต่ ากว่า ร้อยละ 3 
แผนงาน    พ้ืนฐานด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศ  
จุดเน้น สพฐ.   ข้อ 1 หลักสูตรและกระบวนการจัดการเรียนรู้ (ข้อ 1.4) 
กลุ่มที่รับผิดชอบ   กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา 
ผู้รับผิดชอบ    นายไวรัช   ตะวัน 
ระยะเวลาที่ด าเนินการ   มีนาคม-กันยายน 2560 
............................................................................................................................ 
1. หลักการและเหตุผล 
          จุดมุ่งหมายที่ส าคัญของการปฏิรูปการศึกษา ก็คือการยกระดับคุณภาพการศึกษาของ
สถานศึกษาให้ได้มาตรฐานสูงขึ้นโดยการสร้างโอกาสให้ผู้เรียนเข้าถึงการเรียนรู้ที่มีคุณภาพอย่างเท่า
เทียมกัน และการเปิดโอกาสให้ภาคีทุกภาคส่วนของสังคมมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาสถานศึกษามี
ภารกิจส าคัญในการบริหารจัดการศึกษาให้มีคุณภาพ สถานศึกษาจึงต้องมีศักยภาพสูงในการแปลง
นโยบายและพัฒนาหลักสูตรการศึกษาขั้นพ้ืนฐานไปสู่การปฏิบัติให้บรรลุตามเป้าหมายอย่างมี
ประสิทธิภาพ  
          การศึกษาเป็นเรื่องที่ส าคัญมาก การขับเคลื่อนการศึกษาในแต่ละครั้งล้วนต้องใช้เวลา ดังนั้น 
ทิศทางที่เราจะขับเคลื่อนไปต้องเป็นทิศทางที่จะน าเราไปสู่ความส าเร็จ และทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
กับการศึกษาต้องมุ่งไปในทิศทางเดียวกัน อีกท้ังการพัฒนาการศึกษาจะต้องสอดคล้องกับการผลิต
ก าลังคนที่ตรงกับความต้องการของประเทศ เพ่ือเป้าหมายการพัฒนาประเทศไทยไปสู่ Thailand 4.0  
ซึ่งรูปแบบการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 มีลักษณะที่เป็นการเรียนรู้ร่วมกัน ดังนั้น Active Learning จึง
เป็นกระบวนการเรียนการสอนอย่างหนึ่ง ที่เน้นให้ผู้เรียนได้เรียนรู้ผ่านการปฏิบัติ หรือ การลงมือท า
ซึ่ง " ความรู้ " ที่เกิดขึ้นก็เป็นความรู้ที่ได้จากประสบการณ์ กระบวนการในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้
ที่ผู้เรียนต้องได้มีโอกาสลงมือกระท ามากกว่าการฟังเพียงอย่างเดียว ต้องจัดกิจกรรมให้ผู้เรียนได้การ
เรียนรู้โดยการอ่าน, การเขียน, การโต้ตอบ, และการวิเคราะห์ปัญหา อีกท้ังให้ผู้เรียนได้ใช้
กระบวนการคิดข้ันสูง ได้แก่ การวิเคราะห์, การสังเคราะห์, และการประเมินค่า โดยประยุกต์ใช้
เทคโนโลยีที่มีอย่างหลากหลาย  
            ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 26 จึงจัดท าโครงการพัฒนาการเรียนรู้เพื่อ
ยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรู้กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์ เพ่ือยกระดับคุณภาพการเรียนรู้ทักษะใน
ศตวรรษท่ี 21 อย่างมีคุณภาพ  
 

2. วัตถุประสงค์ 
  2.1 เพ่ือขยายผลการพัฒนาบุคลากรแกนน าด้านการศึกษา เพ่ือสร้างความเป็นพลเมืองใน
ระบอบประชาธิปไตย  
   2.2 เพ่ือขยายผลรูปแบบการจัดการเรียนรู้ประวัติศาสตร์  3  เรื่อง 
             1) การจัดการเรียนรู้ประวัติศาสตร์ท้องถิ่น  
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       2) โครงการส่งเสริมความเข้าใจระหว่างวัฒนธรรมผ่านการเรียนรู้ประวัติศาสตร์อาเซียน 
        3) การเรียนรู้ประวัติศาสตร์เพื่อสร้างส านึกรักชาติไทยในสถานศึกษา 
  2.3 เพ่ือพัฒนาครูและส่งเสริมการจัดการเรียนรู้วิชาภูมิศาสตร์    
 

3. เป้าหมาย 
 เชิงปริมาณ 
 3.1.1 ประชุมปฏิบัติการครูแกนน าผู้สอนสังคมศึกษาฯ ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น จาก 35 
โรงเรียน  โรงเรียนละ 2 คน รวม 70 คน ในหัวข้อต่อไปนี้  1) เพ่ือขยายผลการพัฒนาบุคลากรแกน
น าด้านการศึกษา เพ่ือสร้างความเป็นพลเมืองในระบอบประชาธิปไตย  2) ขยายผลการจัดการเรียนรู้
ประวัติศาสตร์ท้องถิ่น 3) ขยายผลโครงการส่งเสริมความเข้าใจระหว่างวัฒนธรรมผ่านการเรียนรู้
ประวัติศาสตร์อาเซียน  4) ขยายผลการเรียนรู้ประวัติศาสตร์เพ่ือสร้างส านึกรักชาติไทยในสถานศึกษา 
5) เพื่อพัฒนาครูและส่งเสริมการจัดการเรียนรู้วิชาภูมิศาสตร์   
 เชิงคุณภาพ 
  3.2.1 ครูผู้สอนสาระสังคมศึกษามีความรู้ความเข้าใจและสามารถจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่มี
คุณภาพ 
           3.2.2 นักเรียนได้เรียนรู้สาระสังคมศึกษา และพัฒนาทักษะกระบวนการคิด การแก้ปัญหา 
การท างาน และทักษะกระบวนการเรียนรู้โดยการปฏิบัติ  
 

4. วิธีการด าเนินงาน 

ที ่ กิจกรรม/ขั้นตอนการด าเนินงาน 
ระยะเวลา
ด าเนินงาน 

ผู้รับผิดชอบ 

1 กิจกรรมที่ 1  พัฒนาบุคลากรแกนน าด้านการศึกษา 
เพ่ือสร้างความเป็นพลเมืองในระบอบประชาธิปไตย 
ขั้นตอนการด าเนินงาน 
1.1 ประชุมคณะท างาน เตรียมสื่อ วิทยากร 
ประสานงาน 
1.2 ด าเนินการจัดประชุมปฏิบัติการ 
1.3 ติดตาม นิเทศ ภายในระดับโรงเรียน 
1.4 ครูน าไปปรับปรุงพัฒนากระบวนการเรียนรู้ 

มี.ค. – ก.ย. 
2560 

นายอุทิน นิติกานต์กา
รุณ  
นายไวรัช   ตะวัน 
ศูนย์พัฒนาวิชาการกลุ่ม
สาระสังคมศึกษา 1 
ศูนย ์

2 กิจกรรมที่ 2  ขยายผลโครงการส่งเสริมความเข้าใจ
ระหว่างวัฒนธรรมผ่านการเรียนรู้ประวัติศาสตร์
อาเซียน 
ขั้นตอนการด าเนินงาน 
2.1 ประชุมทีม แจ้งประสาน เตรียมสื่อ/เครื่องมือ 
2.2 ด าเนินการติดตาม นิเทศระดับชั้นเรียน 
2.3 สะท้อนผล ให้ข้อเสนอแนะ 
2.4 ครูน าไปปรับปรุงพัฒนากระบวนการเรียนรู้ 

มี.ค. – ก.ย. 
2560 

นายอุทิน นิติกานต์กา
รุณ  
นายไวรัช   ตะวัน 
ศูนย์พัฒนาวิชาการกลุ่ม
สาระสังคมศึกษา 1 
ศูนย ์
และคณะศึกษานิเทศก์ 
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3 กิจกรรมที่ 3  พัฒนาครูและส่งเสริมการจัดการ
เรียนรู้วิชาภูมิศาสตร์ 
ขั้นตอนการด าเนินงาน 
3.1 ประชุมทีม แจ้งประสาน เตรียมสื่อ/เครื่องมือ 
3.2 ด าเนินการติดตาม นิเทศระดับชั้นเรียน 
3.3 สะท้อนผล ให้ข้อเสนอแนะ 
3.4 ครูน าไปปรับปรุงพัฒนากระบวนการเรียนรู้ 

มี.ค. – ก.ย. 
2560 

นายอุทิน นิติกานต์กา
รุณ  
นายไวรัช   ตะวัน 
ศูนย์พัฒนาวิชาการกลุ่ม
สาระสังคมศึกษา 1 
ศูนย ์
และคณะศึกษานิเทศก์ 

4 กิจกรรมที่ 4  พัฒนาการจัดการเรียนรู้ประวัติศาสตร์
ชาติไทยตามแนวพระราชด าริของสมเด็จพระนางเจ้า
สิริกิติ์  
ขั้นตอนการด าเนินงาน 
1.1 ประชุมคณะท างาน เตรียมสื่อ วิทยากร 
ประสานงาน 
1.2 ด าเนินการจัดประชุมปฏิบัติการ 
1.3 ติดตาม นิเทศ ภายในระดับโรงเรียน 
1.4 ครูน าไปปรับปรุงพัฒนากระบวนการเรียนรู้ 

มี.ค. – ก.ย. 
2560 

นายอุทิน นิติกานต์กา
รุณ  
นายไวรัช   ตะวัน 
ศูนย์พัฒนาวิชาการกลุ่ม
สาระสังคมศึกษา 1 
ศูนย ์

 
5. ระยะเวลาและสถานที่ด าเนินการ 
 ระยะเวลาด าเนินการ มีนาคม-กันยายน 2560 
           สถานที่ด าเนินการ ห้องประชุมโรงเรียนศูนย์พัฒนาวิชาการกลุ่มสาระการเรียนรู้สาระสังคม
ศึกษา 
    1. สาขาภูมิศาสตร์  :  โรงเรียนบรบือวิทยาคาร 
   2. สาขาประวัติศาสตร์ : โรงเรียนสารคามพิทยาคม 
           และโรงเรียนในเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 26 
 

6. งบประมาณ 
        6.1 งบประมาณ จากส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  จ านวน  63,000 บาท  
และขออนุมัติถัวจ่ายได้ทุกรายการ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



98 

 

 

        6.2 รายละเอียดการใช้งบประมาณ 
กิจกรรม งบประมาณ 

(บาท) 
กิจกรรมที่ 1  พัฒนาบุคลากรแกนน าด้านการศึกษา เพ่ือสร้างความเป็นพลเมือง
ในระบอบประชาธิปไตย 
ค่าใช่จ่าย 
1.1 ค่าด าเนินการอบรมครูผู้สอนสังคมศึกษา ม.ต้น-ม.ปลาย (35  โรง รวม 80 
คน 1 วัน) 
     -ค่าอาหารว่าง และเครื่องดื่ม (80*50*1) 
     -ค่าอาหาร (80*100*1) 
     -ค่าวิทยากร (800*5) 
     -ค่าเอกสาร เกียรติบัตร ชุดอุปกรณ์ และอ่ืน ๆ   

20,000 
(ถัวจ่ายทุก
รายการ) 

 
 

4,000 
8,000 
4,000 
4,000 

กิจกรรมที่ 2  ขยายผลโครงการส่งเสริมความเข้าใจระหว่างวัฒนธรรมผ่านการ
เรียนรู้ประวัติศาสตร์อาเซียน 
ค่าใช่จ่าย 
1.1 ค่าด าเนินการอบรมครูผู้สอนประวัติศาสตร์ ม.ต้น-ม.ปลาย (35 โรง รวม 80 
คน 1 วัน) 
     -ค่าอาหารว่าง และเครื่องดื่ม (80*50*1) 
     -ค่าอาหาร (80*100*1) 
     -ค่าวิทยากร  
     -ค่าเอกสาร เกียรติบัตร ชุดอุปกรณ์ และอ่ืน ๆ 

10,000 
(ถัวจ่ายทุก
รายการ) 

 
 

4,000 
8,000 

 
 

กิจกรรมที่ 3  พัฒนาครูและส่งเสริมการจัดการเรียนรู้วิชาภูมิศาสตร์ 
 
ค่าใช่จ่าย 
1.1 ค่าด าเนินการอบรมครูผู้สอนภูมิศาสตร์ ม.ต้น-ม.ปลาย (35 โรง รวม 80 คน 
1วัน) 
     -ค่าอาหารว่าง และเครื่องดื่ม (80*50*1) 
     -ค่าอาหาร (80*100*1) 
     -ค่าวิทยากร (800*5) 
     -ค่าเอกสาร เกียรติบัตร ชุดอุปกรณ์ และอ่ืน ๆ  

23,000 
(ถัวจ่ายทุก
รายการ) 

 
 

4,000 
8,000 
4,000 
7,000 
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กิจกรรม งบประมาณ 

(บาท) 

กิจกรรมที่ 4  พัฒนาการจัดการเรียนรู้ประวัติศาสตร์ชาติไทยตามแนว
พระราชด าริของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ 
ค่าใช่จ่าย 
1.1 ค่าด าเนินการอบรมครูผู้สอนประวัติศาสตร์  ม.ต้น-ม.ปลาย (35 โรง รวม 80 
คน 1 วัน) 
     -ค่าอาหารว่าง และเครื่องดื่ม (80*50*1) 
     -ค่าอาหาร (80*100*1) 
     -ค่าวิทยากร  
     -ค่าเอกสาร เกียรติบัตร ชุดอุปกรณ์ และอ่ืน ๆ  

10,000 
(ถัวจ่ายทุก
รายการ) 

 
 

4,000 
8,000 

 
 

รวม 63,000 
 
7. การวิเคราะห์ความเสี่ยงของโครงการ 
          ปัจจัยความเสี่ยง 
  1. การจัดกิจกรรมไม่เป็นไปตามระยะเวลาที่ก าหนดเนื่องจากงบประมาณล่าช้า 
 2. บางโรงเรียนมีครูไม่ครบตามเป้า 
           3. ผู้ปฏิบัติงานมีภารกิจทับซ้อนท าให้ไม่สามารถด าเนินโครงการ/กิจกรรมไม่เป็นไปตาม
ปฏิทิน 
 แนวทางการบริหารความเสี่ยง 
 1. ยืดหยุ่นการก าหนดการจัดกิจกรรมตามงบประมาณ 
 2. จัดท าตารางให้โควตาครูผู้เข้าอบรมและให้โรงเรียนแจงตอบรับ 
           3. จัดท าตารางการปฏิบัติงานตลอดปี และยืดหยุ่นตามภารกิจ 
 

8. ตัวช้ีวัดและค่าเป้าหมาย 
 

ตัวช้ีวัด ค่าเป้าหมาย 
เชิงปริมาณ 
1. นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและค่าเฉลี่ย O-NET เพ่ิมข้ึน 
2. ครูที่เข้ารับการพัฒนา มีความรู้ความเข้าใจการออกแบบการเรียนรู้ 
   ที่เน้นการปฏิบัติ  
3. โรงเรียนมีการพัฒนากระบวนการจัดการเรียนรู้ Active Learning 

 
ร้อยละ 3 
ร้อยละ 90 
 
ร้อยละ 100 

เชิงคุณภาพ 
1. นักเรียนได้เรียนรู้และได้รับการวัดผลและประเมินผลตามสภาพจริง
อย่างมี 

 
ระดับดีข้ึนไป 
ระดับดีข้ึนไป 
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    คุณภาพ  
2. ครูออกแบบการเรียนรู้ที่เน้นการปฏิบัติได้อย่างมีคุณภาพ  
3. นักเรียนได้เรียนรู้อย่างมีความหมาย สนุก และมีความสุขในการเรียนรู้  
 

 
ระดับดีข้ึนไป 

 
9. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
          9.1 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาและโรงเรียนในสังกัด ได้แนวทางการปรับหลักสูตร และ
การจัดการเรียนรู้ และการวัดผลประเมินผลตามสภาพจริงของกลุ่มสาระการเรียนรู้สาระสังคมศึกษา     
          9.2 ครูได้แนวทาง สื่อ การจัดกิจกรรม กลุ่มสาระการเรียนรู้สาระสังคมศึกษา  
 9.3 ครูและโรงเรียนสร้างเครือข่ายกิจกรรม กลุ่มสาระการเรียนรู้สาระสังคมศึกษา 
          9.4 นักเรียนได้เรียนรู้ผ่านกิจกรรมที่เน้นการปฏิบัติในกลุ่มสาระการเรียนรู้สาระสังคมศึกษา
อย่างมีคุณภาพ 
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โครงการ     นิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษาของโรงเรียน 
สนองชุดโครงการที่ 2      พัฒนาระบบนิเทศ 
ประเด็นยุทธศาสตร์ สพฐ.  การพัฒนาคุณภาพและบุคลากรทางการศึกษา 
จุดเน้น สพฐ.    ข้อ 2 ด้านบุคลากรทางการศึกษา (ข้อ 1.1, ข้อ 1.2, ข้อ 1.3,  

ข้อ 1.4) 
ยุทธศาสตร์ที่ 2    การผลิตและการพัฒนาครู 
กลุ่มที่รับผิดชอบ    กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา 
ผู้รับผิดชอบ     นายอภิชาต  เข็มพิลา 
ระยะเวลาที่ด าเนินการ    พฤษภาคม-กันยายน 2560 
............................................................................................................................. ................................... 
1. หลักการและเหตุผล 
          การนิเทศเป็นงานที่มีความส าคัญงานหนึ่งของการจัดและบริหารสถานศึกษาในการพัฒนา
การศึกษาจะต้องมีการนิเทศเป็นหลักของการจัดกิจกรรมบริหารสถานศึกษา ด้วยเหตุนี้การนิเทศจึง
เป็นกระบวนการของการศึกษาที่มุ่งจะส่งเสริมให้การสนับสนุน และพัฒนามาตรฐานของการศึกษา
โดยเฉพาะผู้นิเทศก็ต้องการความรู้ ประสบการณ์ และทักษะต่างๆ ในการนิเทศ ต้องการ การ
สนับสนุนต้องการขวัญและก าลังใจ ต้องการความร่วมมือร่วมใจจากบุคลากรทุกฝ่ายที่เกี่ยวกับ
การศึกษาขณะเดียวกันผู้รับการนิเทศก็ต้องการการดูแลเอาใจใส่ ต้องการขวัญและก าลังใจ และการ
สนับสนุนจากผู้นิเทศและผู้บริหารเช่นกัน 
          การนิเทศ ตรงกับค าภาษาอังกฤษว่า “supervision” จากความหมายตามรูปศัพท์ก็คือ การ
ให้ความช่วยเหลือ ให้ค าแนะน า ตามรูปศัพท์จากพจนานุกรม หมายถึง การชี้แจง การแสดงการ
จ าแนก (พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ.2542 : 588) ปรียาพร วงศ์อนุตรโรจน์ (2546 : 15-
16) กล่าวว่า การนิเทศ หมายถึง กระบวนการจัดบริหารการศึกษา เพ่ือชี้แนะให้ความช่วยเหลือและ
ความร่วมมือกับครู และบุคคลที่เกี่ยวข้องกับการจัดการศึกษา เพ่ือปรับปรุงการเรียนการสอนของครู 
และเพ่ิมคุณภาพของนักเรียนให้เป็นไปตามเป้าหมายของการศึกษานโยบายของรัฐบาลในการ
สนับสนุนแนวทางการปฏิรูปการศึกษาอย่างเป็นรูปธรรม  
           ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 26  จึงจัดท าโครงการพัฒนาการติดตาม 
นิเทศ และประเมินผลการจัดการศึกษา ปีงบประมาณ 2560  เพ่ือสนับสนุนส่งเสริมคุณภาพการ
จัดการเรียนรู้ของครูที่น าไปสู่การพัฒนาคุณภาพผู้เรียนอย่างยั่งยืน 
 

2. วัตถุประสงค์ 
 2.1 เพ่ือพัฒนาศึกษานิเทศก์ให้มีสมรรถนะและสามารถปฏิบัติงานได้ตามมาตรฐาน 
          2.2 เพ่ือติดตาม นิเทศ แระเมินและพัฒนาระบบการนิเทศของโรงเรียน 
 2.3 เพ่ือติดตาม นิเทศ การประเมินผล และรายงานการจัดกิจกรรมตามนโยบาย 
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3. เป้าหมาย 
 เชิงปริมาณ 
 3.1.1 ศึกษานิเทศก์ทุกคนได้รับการพัฒนาสมรรถนะและการปฏิบัติงาน 
           3.1.2 ติดตาม นิเทศ ประเมินผล ระดับชั้นเรียนและงานตามนโยบาย 2 ครั้ง/โรงเรียน/ภาค
เรียน 
 3.1.3 การประชุมปฏิบัติการคัดเลือกผลการปฏิบัติงานที่เป็นเลิศโดยใช้การวิจัยเป็นฐาน 1 
ครั้ง 
 เชิงคุณภาพ 
 3.2.1 ศึกษานิเทศก์และครูผู้ร่วมนิเทศมีความรู้และสามารถนิเทศงานในระดับโรงเรียนได้
อย่างมีคุณภาพ              
           3.2.2 กลุ่มงานนิเทศ ติดตาม และประเมินผลมีการพัฒนาการปฏิบัติงานอย่างเป็นระบบ 
           3.2.3 โรงเรียนมีระบบการนิเทศและมีผลการปฏิบัติงานที่เป็นเลิศทางวิชาการโดย
กระบวนการการนิเทศ 
 

4. วิธีด าเนินการ/ขั้นตอนการด าเนินงาน 
ที ่ กิจกรรม ระยะเวลาด าเนินการ หมายเหตุ 

(ผู้รับผิดชอบ) 
1 ประชุมปฏิบัติการสร้างเครื่องมือการ

นิเทศ ปีงบประมาณ 2560  
ตุลาคม 2559 นายอภิชาต เข็มพิลา  

และคณะศึกษานิเทศก์ 
2 ประชุมปฏิบัติการเครือข่ายครูผู้นิเทศ

คัดเลือกการปฏิบัติงานที่เป็นเลิศด้านการ
นิเทศการศึกษา และเผยแพร่  

สิงหาคม 2560 ทีมศึกษานิเทศก์ สพม.
26 

 
5. ระยะเวลาและสถานที่ด าเนินการ 

ระยะเวลาด าเนินการ ภาคเรียนที่ 1/2560  สถานที่ด าเนินการ  ห้องประชุม ส านักงานเขต
พ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 26 โรงเรียนกลุ่มเป้าหมาย 35 โรงเรียน 
 

6. งบประมาณ 
 งบประมาณท่ีได้รับจัดสรร แผนงานพื้นฐานด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขันของ
ประเทศ กิจกรรมพัฒนาระบบนิเทศ (ศนฐ.) (งบประมาณจัดสรร 6 ล้าน) จ านวน 15,000 บาท (ตาม
ตาราง รายละเอียดค่าใช้จ่ายของโครงการ ปีงบประมาณ พ.ศ.2560) ดังนี้ 
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รายการ งบประมาณ 
จ าแนกตามรายจ่าย 

ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ 
กิจกรรมที่ 1 ประชุมปฏิบัติการสร้าง
เครื่องมือการนิเทศ ปีงบประมาณ 2560  

    

1. การจัดประชุมปฏิบัติการพัฒนาสื่อ
ต้นแบบ (10 คน 1 วัน) 
    -ค่าอาหาร-เบรก (10*150*1) 
    -ค่าสื่อทัศนูปกรณ์/เอกสาร  
    -การจัดท าสรุปรายงานการนิเทศ 
ประจ าปีงบประมาณ  

 
 

1,500 
1,000 

500 

 
 

- 
- 
- 

 
 

1,500 
- 
- 
 

 
 

- 
1,000 

500 

รวมกิจกรรมที่ 1 3,000 - 1,500 1,500 
กิจกรรมที่ 2 ประชุมปฏิบัติการเครือข่ายครู 
   ผู้นิเทศระดับโรงเรียน (1 วัน รร.ละ 2 
คน)              
    -ค่าอาหาร-เบรก (2*(35+5)*150*1) 

 
 
 

12,000 

 
 
 

- 

 
 
 

12,000 

 
 
 

- 
รวมกิจกรรมที่ 3 12,000 - 12,000 - 

รวมทั้งสิ้น (ถัวจ่ายทุกรายการ) 15,000 - 13,500 1,500 
 

7. การวิเคราะห์ความเสี่ยงของโครงการ 
          ปัจจัยความเสี่ยง 
      1. การจัดกิจกรรมไม่เป็นไปตามระยะเวลาที่ก าหนดเนื่องจากงบประมาณล่าช้า 
                2. ผู้ปฏิบัติงานมีภารกิจทับซ้อนท าให้ไม่สามารถด าเนินโครงการ/กิจกรรมไม่เป็นไปตาม
ปฏิทิน 
 แนวทางการบริหารความเสี่ยง 
      1. ยืดหยุ่นการก าหนดการจัดกิจกรรมตามงบประมาณ 
                2. จัดท าตารางการปฏิบัติงานตลอดปี และยืดหยุ่นตามภารกิจ 
 

8. ตัวช้ีวัดและค่าเป้าหมาย 
ตัวช้ีวัด ค่าเป้าหมาย 

เชิงปริมาณ 
1. ศึกษานิเทศก์ ได้รับการพัฒนาสมรรถนะและการปฏิบัติงานตาม
มาตรฐาน 
2. โรงเรียนในสังกัด สพม.เขต 26 แต่ละโรงได้รับการนิเทศติดตาม อย่าง
น้อย 2 ครั้ง/ภาคเรียน  
3. ได้คู่มือ/เครื่องมือการนิเทศการศึกษา/ผลการปฏิบัติงานที่เป็นเลิศ  

 
ร้อยละ 100 

 
35 โรง 

 
2 ต้นฉบับ 
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ตัวช้ีวัด ค่าเป้าหมาย 
เชิงคุณภาพ 
1. ศึกษานิเทศก์ปฏิบัติงานตามสมรรถนะเต็มศักยภาพอย่างมีคุณภาพ 
2. เขตพ้ืนที่และโรงเรียนพัฒนารูปแบบการนิเทศ ติดตาม และ
ประเมินผล 
3. ครูจัดกิจกรรม ACTIVE LEARNING/STEM/เพ่ิมเวลารู้/นโยบาย ศธ.  
    อย่างมีคุณภาพ  

 
ระดับดีข้ึนไป 

 
 

ระดับดีข้ึนไป 

 

9. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
           9.1 โรงเรียนในสังกัด ได้แนวทางการปรับหลักสูตร การบริหารจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบ 
ACTIVE LEARNING/STEM/เพ่ิมเวลารู้/PLC และงานตามนโยบายอย่างมีประสิทธิภาพ  
 9.2 ครูผู้นิเทศได้ความรู้ ได้แนวทาง สื่อ การจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบ ACTIVE 
LEARNING/STEM/เพ่ิมเวลารู้/PLC  
 9.3 ครูและโรงเรียนสร้างเครือข่ายการนิเทศเพ่ือพัฒนาระบบการนิเทศภายในที่มี
ประสิทธิภาพ 
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โครงการ   ส่งเสริมให้นักเรียนท างานหารายได้ในช่วงปิดภาคเรียนฤดูร้อน 
ปี  2560 

กลุ่มที่รับผิดชอบ       กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 
ผู้รับผิดชอบ                นางสาวอรทัย   บุพโชติ และบุคลากรกลุ่มส่งเสริม 

การจัดการศึกษา 
ระยะเวลาที่ด าเนินการ  มกราคม  - พฤษภาคม  2560 
............................................................................................................................. ............................... 
1.  หลักการและเหตุผล 
           ตามท่ีรัฐบาลมีนโยบายจัดให้มีการศึกษาและการเรียนรู้โดยให้ความส าคัญท้ัง
การศึกษาในระบบการศึกษาทางเลือกไปพร้อมกัน  โดยให้องค์กรภาคประชาสังคม  ภาคเอกชน  
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  และประชาชนทั่วไปมีโอกาสร่วมจัดร่วมจัดการศึกษาที่มีคุณภาพและ
ทั่วถึง  ซึ่งครอบคลุมผู้เรียนทุกระดับทุกประเภทรวมถึงเด็กพิการและด้วยโอกาสจะได้มีความรู้และ
ทักษาแห่งยุคใหม่ควบคู่กันไปโดยเฉพาะทักษะการอ่าน  เขียน และการคิด  เพ่ือให้มีความพร้อมสู่
การศึกษา  ระดับสูง  และโลกของการท างาน นั้น  เพื่อเป็นการสนับสนุนนโยบายดังกล่าว  ส านักงาน
เขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 26 จึงจัดโครงการส่งเสริมให้นักเรียนท างานหารายได้ในช่วงปิด
ภาคเรียนฤดูร้อน  ปี  2560  โดยเปิดโอกาสให้นักเรียนทั่วไป  รวมทั้งนักเรียนที่ยากจน  ด้วยโอกาส  
และพิการ  ที่มีอายุตั้งแต่  15  ปี  ขึ้นไป ได้มีโอกาสท างานที่เหมาะสมในหน่วยงานราชการช่วงปิด
ภาคเรียนฤดูร้อน  เพ่ือให้นักเรียนดังกล่าวน ารายได้จากการท างานไปใช้เป็นทุนการศึกษาซื้ออุปกรณ์
การเรียนการสอน  รวมทั้งช่วยแบ่งเบาภาระของผู้ปกครอง และยังท าให้นักเรียนรู้จักใช้เวลาว่างให้
เกิดประโยชน์ ฝึกวินัย  ความรับผิดชอบ  และการตรงต่อเวลา  เสริมสร้างให้นักเรียนและครอบครัวมี
ความเข้มแข็ง  เตรียมพร้อมเข้าสู่การศึกษาระดับสูงและโลกของการ 
 

2.  วัตถุประสงค์ 
                   1. เพื่อเพ่ิมโอกาสในการศึกษาต่อให้แก่นักเรียน 
            2. เพื่อให้นักเรียนได้รับประสบการณ์จากการท างานจริง  และเตรียมตัวเข้าสู่การ
ท างานในอนาคต 
            3. เพื่อให้นักเรียนใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์  ฝึกวินัย  ความรับผิดชอบ  และการ
ตรงต่อเวลา 
            4. เพื่อให้นักเรียนมีรายได้ในช่วงปิดภาคเรียน  ช่วยแบ่งเบาภาระของผู้ปกครอง  
เห็นคุณค่าของเงิน คุณค่าของงานและมีความภูมิใจในการพ่ึงพาตนเอง 
 

3.  เป้าหมาย 
  3.1 เชิงปริมาณ 
   โรงเรียนในสังกัด จ านวน  35 โรง เข้าร่วมโครงการ  โดยเปิดโอกาสให้
นักเรียนทั่วไป รวมทั้งนักเรียนที่ยากจน  ด้วยโอกาส  และพิการ ระดับมัธยมศึกษาตอนปลายที่มีอายุ
ตั้งแต่  15  ปี  ขึ้นไป   
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3.2 เชิงคุณภาพ 
  1. นักเรียนยากจน ด้อยโอกาสหรือพิการ ร้อยละ 80  
  2. นักเรียนที่เข้าร่วมโครงการไม่น้อยกว่า 50 คน 
 

4. วิธีการด าเนินงาน 

 

5. ระยะเวลาและสถานที่ด าเนินการ  
     มกราคม –พฤษภาคม 2560 โรงเรียนในสังกัด  สพม. 26 
 
 
 
 
 
 

ที ่ กิจกรรม/ขั้นตอนการด าเนินงาน ระยะเวลา
ด าเนินงาน 

ผู้รับผิดชอบ 

1 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา 
1 ประชุมวางแผนการด าเนินการ 
   -  จัดท าโครงการ 

-  ท าหนังสือแจ้งโรงเรียนเขียนโครงการ
ส่งเสริมให้นักเรียนท างานหารายได้ในช่วงปิด
ภาคเรียนฤดูร้อน ปี  2560  

  - สรุปรายงานผลการด าเนินโครงการภาพรวม
ส่งให้ สพฐ. 

ม.ค.60 
 
 
ก.พ.60 
  
 
พ.ค.60 

กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 
 
กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 
 
 
 
กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา    

 ระดับสถานศึกษา 
- โรงเรียนจ านวน 35 โรงเรียน เขียนโครงการหา
ส่งเสริมให้นักเรียนท างานหารายได้ในช่วงปิด
ภาคเรียนฤดูร้อน 
- คัดเลือกนักเรียนเข้าร่วมโครงการ 
- ด าเนินการจ้างนักเรียนปฏิบัติงานตาม
ความสามารถและความเหมาะสมของนักเรียน   
- เสนอขออนุมัติค่าตอบแทนการจ้างนักเรียน 
- การเบิกจ่ายเงินค่าตอบแทนนักเรียน  
- สรุปการด าเนินงาน 

 
ก.พ.60 
 
มี.ค.60 
เม.ย.60 
 
พ.ค.60 
พ.ค.60 
พ.ค.60 

 
โรงเรียน 35 โรง 

 ระดับ สพฐ. 
   - สพฐ.ติดตามผลการด าเนินโครงการ  

10 เม.ย - 
5 พ.ค. 60 

สพฐ. 
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6.  งบประมาณ 
 6.1 งบประมาณจ านวน 270,000 บาท (สองแสนเจ็ดหมื่นบาทถ้วน ) 
 6.2 รายละเอียดการใช้งบประมาณ     

หมายเหตุ ขอถัวจ่ายทุกรายการ 
 

7. ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย 
 

ตัวช้ีวัด ค่าเป้าหมาย 
1. สถานศึกษาในสังกัดทุกแห่งได้ฝึกวินัยนักเรียนให้มี ความรับผิดชอบ  
ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์   

 

2. สถานศึกษาในสังกัดทุกแห่งมีการขับเคลื่อนระบบดูแลช่วยเหลือ
นักเรียนมีการดูแลคุ้มครองช่วยเหลือนักเรียนที่เข้มแข็งและยั่งยืน 

 

 
8. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
       1. นักเรียนได้ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์  ได้ฝึกวินัย  ความรับผิดชอบ  และการตรงต่อเวลา 
       2. นักเรียนได้ช่วงแบ่งเบาภาระผู้ปกครอง  หารายได้ด้วยตนเอง  เห็นคุณของเงิน  คุณค่าของ
งานเกิดความภูมิใจในการพ่ึงพาตนเอง 
       3. นักเรียนและครอบครัวมีความเข้มแข็ง  มีความพร้อมที่จะเข้าสู่การศึกษาระดับสูงและโลก
แห่งการท างาน 
 
 
 
 
 
 
 

ที ่ กิจกรรม งบประมาณ 
1 กิจกรรมที่ 1 ประชุมวางแผนการด าเนินการ 

ค่าใช้จ่าย 
1.1 ค่าอาหารว่างเครื่องดื่ม/อาหารกลางวันคณะกรรมการ 
1.2 ค่าติดตามการด าเนินงานโรงเรียน/สรุปรายงานผล 

 
 

3,200 
6,800  

 กิจกรรมที่  
- จัดให้กับโรงเรียนขนาดกลางและขนาดเล็กที่ด าเนินโครงการ(ที่ได้รับ
จัดสรรงบประมาณ)  

 
260,000 

 รวม 270,000 
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โครงการ           ยกระดับคุณภาพระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนและการแนะแนว 
ในสถานศึกษาประจ าปี 2560                      

สนองยุทธศาสตร์ ที่ 1   หลักสูตรและกระบวนการเรียนการสอน 
สนองชุดโครงการที่ 5     ระบบแนะแนวและระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนในโรงเรียน 
ตัวช้ีวัด                       2.1/2.2/2.3/2.4   
ผู้รับผิดชอบโครงการ     นางสาวอรทัย   บุพโชติ และบุคลากรกลุ่มส่งเสริมการจัดศึกษา 
ลักษณะโครงการ          โครงการใหม่  
ระยะเวลาด าเนินการ       ตุลาคม  2559 - กันยายน  2560 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
1. หลักการและเหตุผล 

ด้วย ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน  ที่ก าหนดให้ปีการศึกษา  2559 – 
2560  “ปีแห่งการรักและเห็นคุณค่า ในตนเองและผู้อ่ืน”  จึงแสวงหาแนวทางสร้างความเข้มแข็ง
ให้กบัผู้บริหารสถานศึกษา ครูผู้รับผิดชอบระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน  เครือข่ายผู้ปกครอง ชุมชน 
องค์กร ภาครัฐและเอกชน  เข้ามามีส่วนร่วมในการเฝ้าระวังปัญหาของเด็กและเยาวชนอย่างรอบ
ด้าน  โดยมุ่งเน้นการรู้จักนักเรียนเป็นรายบุคคล มีระบบการคัดกรอง รวมทั้งน าข้อมูลมาใช้เพื่อการ
พัฒนา ป้องกัน และแก้ไขปัญหานักเรียนอย่างจริงจัง บังเกิดผลเป็นรูปธรรม   ทั้งนี้ เพื่อส่งเสริม
พัฒนาการป้องกันและการแก้ไขปัญหาแก่นักเรียน  เพ่ือให้นักเรียนมีคุณลักษณะที่พึงประสงค์   มี
ภูมิคุ้มกันทางจิตใจที่เข้มแข็ง  มีคุณภาพชีวิตที่ดี มีทักษะการด ารงชีวิตและรอดพ้นจากวิกฤตท้ังปวง   
              ดังนั้น เพ่ือเป็นการยกระดับคุณภาพระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน เพ่ือให้โรงเรียนในสังกัด
ได้ตระหนักและพัฒนาระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนในการสร้างภูมิคุ้มกันให้แก่นักเรียนเป็นผู้
สมบูรณ์ทุกด้าน  ส่งเสริมศักยภาพ   ให้ครูได้พัฒนางานระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนของ
สถานศึกษาให้มีความเข้มแข็ง สามารถร่วมการประกวดและรับรางวัลระบบการดูแลช่วยเหลือ
นักเรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพและต่อเนื่อง   ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 26 จึงได้
จัดท าโครงการยกระดับคุณภาพระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนและการแนะแนวในสถานศึกษาประจ าปี 
2560 ขึ้น 
 

2. วัตถุประสงค์ 
 1. เพ่ือส่งเสริมศักยภาพให้ครูได้พัฒนางานระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน ของสถานศึกษา
ให้มีความเข้มแข็ง สามารถร่วมประกวดและรับรางวัลระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนได้อย่างมี
ประสิทธิภาพและต่อเนื่อง  
           2. เพ่ือให้โรงเรียนในสังกัดได้ตระหนักและพัฒนาระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนในการ
สร้างภูมิคุ้มกันให้แก่นักเรียน 
           3. เพื่อให้ครูแนะแนวมีความรู้ด้านงานแนะแนวตามนโยบายและหลักสูตรการพัฒนา                      
ความเข้มแข็งครูแนะแนวในสถานศึกษา มีเนื้อหาเรื่อง การแนะแนวอาชีพเพ่ือการท างาน กิจกรรม
โฮมรูม การเยี่ยมบ้าน ระบบดูแลช่วยเหลือ การจัดกิจกรรมแนะแนวอาชีพเพ่ือเตรียมความพร้อมสู่
โลกของงาน  และกลไกสู่ความส าเร็จ 
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3.  เป้าหมาย 
          เชิงปริมาณ 
            1. ครูที่รับผิดชอบงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน ในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่กรศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 26 จ านวน 35 โรงเรียนๆ ละ 2 คน รวม 70 คน และทีมวิทยากรคณะท างาน 13 
คน รวมทั้งหมด 83 คน           
            2.  ครูฝ่ายปกครองในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่กรศึกษามัธยมศึกษา เขต 26 จ านวน 35 
โรงเรียน โรงเรียน ละ 2 คน รวม 70 คน และทีมวิทยากรคณะท างาน 20 คน รวมทั้งหมด 90 คน 
            3. ครูแนะแนวในโรงเรียน สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 26 จ านวน 
๓5 โรงเรียน จ านวน 35 คน และบุคลากรและคณะวิทยากร รวม 55 คน  
           เชิงคุณภาพ 
   1. โรงเรียนมีการด าเนินงานเป็นระบบและมีเครือข่ายระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนที่
เข้มแข็งและเป็นแหล่งเรียนรู้และศึกษาดูงานระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน       
             2. สถานศึกษาครูและบุคลากรที่ปฏิบัติงานแนะแนวในสถานศึกษามีความรู้ ความเข้าใจ
และเทคนิคการส่งเสริมให้นักเรียนศึกษาต่อและการมีอาชีพสุจริต 
             3. โรงเรียนในสังกัด ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต26 มีครูที่ปฏิบัติหน้าที่
พนักงานเจ้าหน้าที่ส่งเสริมความประพฤตินักเรียน นักศึกษา เป็นเครือข่าย (ฉก.ชน.สพม.26) 
 

4.  วิธีการด าเนินงาน  
 
ที ่ กิจกรรม/ขั้นตอนการด าเนินงาน ระยะเวลา

ด าเนินงาน 
ผู้รับผิดชอบ 

1 กิจกรรมที่ 1  
- ประชุมเชิงปฏิบัติการครูท่ีรับผิดชอบงาน
ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน 
- ติดตามคัดเลือกสถานศึกษาที่มีการบริหาร
จัดการระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนดีเด่น ระดับ
เขตพ้ืนที่การศึกษา 

 
มี.ค. – เม.ย. 60 

 
มิ.ย. 60 

 
กลุ่มส่งเสริมฯ 

 
กลุ่มส่งเสริมฯ/
คณะกรรมการ

ประเมิน  
2 กิจกรรมที่ 2 

- จัดอบรมครูแนะแนว/บุคลการที่รับผิดชอบ
งานแนะแนวความรู้ด้านงานแนะแนวตาม
นโยบาย 

 
มิ.ย. 60 

กลุ่มส่งเสริมฯ 

3 - อบรมครูฝ่ายปกครอง เพื่อปฏิบัติหน้าที่
พนักงานเจ้าหน้าที่ส่งเสริมความประพฤติ
นักเรียน นักศึกษา  
- การคัดเลือกพนักงานเจ้าหน้าที่ส่งเสริมความ
ประพฤตินักเรียนนักศึกษาดีเด่น 

มิ.ย.– ก.ค.60 
 
 

     ม.ค. – ก.พ.61 

กลุ่มส่งเสริมฯ 
 

กลุ่มส่งเสริมฯ /
คณะกรรมการ 
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5.  ระยะเวลาและสถานที่ด าเนินการ 
         มีนาคม – กันยายน  2560   สพม. 26 
6.  งบประมาณ  จ านวน  96,000 บาท (เก้าหมื่นหกพันบาทถ้วน) รายละเอียดการใช้จ่ายงบประมาณ 
ดังนี้   
 

 
ที ่

 
รายการ 

งบ 
ประมาณ 

จ าแนกตามหมวดรายจ่าย 
ค่าตอบแทน ค่าใช้

สอย 
ค่าวัสดุ 

 
1 
 
 
 
 
 
 

โครงการ ยกระดับคุณภาพระบบดูแลช่วยเหลือ
นักเรียนและการแนะแนวประจ าปี 2560 
กิจกรรมที่ 1   
1.1 ประชุมเชิงปฏิบัติการครูที่รับผิดชอบงานระบบ
ดูแลช่วยเหลือนักเรียน 
  - ค่าอาหาร (83 คน x 100 บาท x 1 มื้อ) 
  - ค่าอาหารว่าง/เครื่องดื่ม(83 คน x 30บาท x 2 มื้อ) 
  - ค่าวัสดุ/เอกสารในการประชุม 
  - ค่าวิทยากร 
  - ค่าท่ีพัก 
  - ค่าป้าย 
  - ค่าสรุปรายงานผลการด าเนินกิจกรรม 
1.2 กิจกรรมคัดเลือกสถานศึกษา และ ครูเพ่ือรับ
รางวัลระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนดีเด่น ระดับเขต
พ้ืนที่การศึกษา เพ่ือเป็นตัวแทนประกวดระดับ สพฐ. 
- ค่าอาหาร/อาหารว่าง/เครื่องดื่มส าหรับประชุม
คณะกรรมการด าเนินงาน เพ่ือวางแผนการด าเนินงาน 
(20 คน x 160 บาท) 
- ค่าน้ ามันเชื้อเพลิง 
- ค่าตอบแทนคณะกรรมการประเมินระบบดูแล
ช่วยเหลือนักเรียน  
- ค่าเอกสารแบบประเมิน 

96,000 
 
 

27,480 
 
 
 
 
 
 
 
 

14,900 

 
 
 
 
 
 
 
 

4,200 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

7,200 
 

 
 
      
  

 
8,300 
4,980 

 
 

2,400 
 
 
 
 
 

3,200 
 

3,000 
 

 
 
  
 
 
 
 

4,000 
 
 

600 
3,000 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

1,500 
รวม 42,380 11,400 21,880 9,100 

2 กิจกรรมที่ 2  
ประชุมเชิงปฏิบัติการครูที่รับผิดชอบงานครูแนะแนว
โรงเรียน 
ในสังกัด  
 ค่าอาหาร/อาหารว่าง/เครื่องดื่มส าหรับประชุม

 
21,200 

 

 
 
 
 
 

 
 
 
3,200 
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คณะกรรมการด าเนินงาน เพ่ือวางแผนการด าเนินงาน 
(20 คน x 160 บาท) 
-  ค่าอาหาร/อาหารว่าง/เครื่องดื่มส าหรับผู้เข้าอบรม
ครูแนะแนวของโรงเรียนในสังกัดและคณะกรรมการ
ด าเนินงานวิทยากร จ านวน 1 วัน (55 คน x 160) 
บาท    
- ค่าตอบแทนวิทยากร  
- ค่าวัสดุ/เอกสารในการประชุม 
- ค่าป้าย 
- ค่าสรุปรายงานผลการด าเนินกิจกรรม 

 
 
 

 
3,600 

8,800 
 

 
 
 
 
3,000 
600 
2,000 

รวม 21,200 3,600 12,000 5,600 
3 

 
 
 
 
 

   กิจกรรมที่ 3  
3.1 ประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพ
เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานส่งเสริมความประพฤตินักเรียน 
นักศึกษา 
  - ค่าอาหาร (90 คน x 100 บาท x 1 มื้อ) 
  - ค่าอาหารว่าง/เครื่องดื่ม (90 คน x 30 บาท x 2 
มื้อ) 
  - ค่าวัสดุ/เอกสารในการประชุม 
  - ค่าวิทยากร 
  - ค่าท่ีพัก 
 3.2 การคัดเลือกพนักงานเจ้าหน้าที่ส่งเสริมความ
ประพฤตินักเรียนนักศึกษา 
 - ค่าอาหาร/อาหารว่าง/เครื่องดื่มส าหรับ
คณะกรรมการประเมินผลงาน (20 คน x 160 บาท) 
- ค่าจัดท าคู่มือ/วัสดุ 

 
32,320 

 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
4,200 

                   
 

 
9,000 
5,400 

 
 

3,000 
 
 

3,200 

 
 

 
 
 

4,520 
 
 
 
 
 
 

3,000  

รวม 32,320 4200 20,600 7,520 
รวมทั้งหมด 96,000 19,200 54,480 22,320 

หมายเหตุ   ถัวจ่ายได้ทุกรายการ 
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7.  ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
          1. สถานศึกษาในสังกัดทุกแห่งมีการขับเคลื่อนระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนมีการบริหาร
จัดการระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนที่เข้มแข็งได้มาตรฐาน       
         2. สถานศึกษามีแนวทางการพัฒนาด้านการคุ้มช่วยเหลือ และการสร้างภูมิคุ้มกันส่งเสริม
ความประพฤติและพัฒนาระบบการ ดูแลช่วยนักเรียน 
          3. ผู้บริหาร ครู และบุคลากรที่เก่ียวข้องกับผู้เรียน ได้รับการส่งเสริมและพัฒนาให้มีความรู้                      
ความเข้าใจและสามารถใช้กระบวนการแนะแนวได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
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โครงการ                      การสร้างเครือข่ายการเรียนรู้ด้านเศรษฐศาสตร์อาเซียนและภาษา 
    อาเซียนเพ่ือเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน 
สนองชุดโครงการ             พัฒนาคุณภาพโรงเรียนสู่มาตรฐาน  
ตัวช้ีวัดที่  2.1    ร้อยละ 80 ของสถานศึกษา ใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ 
แผนงาน     พ้ืนฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน 
สนองจุดเน้นยุทธศาสตร์ที่ 6  การบริหารจัดการ 
จุดเน้น สพฐ.    ข้อ 1 หลักสูตรและกระบวนการจัดการเรียนรู้ (ข้อ 1.4) 
ยุทธศาสตร์ที่ 6              การบริหารจัดการ 
กลุ่มที่รับผิดชอบ    กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา 
ผู้รับผิดชอบ     นายสัมภาษณ์ ค าผุย และคณะ 
ระยะเวลาด าเนินการ  1 ตุลาคม 2559 – 30 กันยายน 2560 
............................................................................................................................. ................................... 
1.หลักการและเหตุผล 

การสร้างเครือข่ายการเรียนรู้ด้านเศรษฐศาสตร์อาเซียนและภาษาอาเซียน ในการสร้างความ
ร่วมร่วมมือ (Collaborative) กับประชาคมอาเซียน ตามกรอบการพัฒนาคนในศตวรรษที่ 21 และ
เป็นการเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียนและมาตรฐานสากล ซึ่งสอดคล้องกับแนวทางท่ี
ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ที่เน้นทักษะการเรียนรู้แบบ PLC (Professional 
Learning Community) ของครูและนักเรียนให้มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการเป็นชุมชนแห่งการ
เรียนรู้ทางวิชาการ และการอยู่ร่วมกันของบุคลากรในบริบทของชุมชนแห่งการเรียนรู้ (Community 
of Practice) ที่มีความหลากหลายทางวัฒนธรรมในประชาคมอาเซียนและประชาคมโลกในอนาคต 
จึงจ าเป็นต้องพัฒนาครูผู้สอนให้มีความรู้ความเข้าใจในการจัดกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้ และการ
จัดการเรียนการสอนเพื่อเตรียมความพร้อมโดยการสร้างเครือข่ายการเรียนรู้ด้านเศรษฐศาสตร์
อาเซียนและภาษาอาเซียน  ที่จะท าให้คนอยู่ร่วมกันในสังคมโลก (Global Community) และได้รับ
การพัฒนาทักษะในศตวรรษท่ี 21 และก้าวสู่ Education 4.0 ให้ได้อย่างมีความสุขและยั่งยืนตลอดไป 
 

2.วัตถุประสงค์ 
2.1 เพ่ือสร้างความรู้ความเข้าใจส าหรับครูผู้สอนในโรงเรียนทุกโรงในการสร้างเครือข่ายการ

เรียนรู้ด้านเศรษฐศาสตร์อาเซียนและภาษาอาเซียน  เพ่ือเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียนและ
ทักษะในศตวรรษที่ 21  

2.2 เพ่ือแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ออกแบบการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบ Active learning เพ่ือ
พัฒนาทักษะการเรียนรู้แบบชุมชนทางวิชาการ (PLC) ในการสร้างเครือข่ายการเรียนรู้ด้าน
เศรษฐศาสตร์อาเซียนและภาษาอาเซียน ตามแนวทางของอาเซียน (ASEAN Way) 

2.3 เพ่ือนิเทศติดตาม การจัดการเรียนการสอนเศรษฐศาสตร์อาเซียนและภาษาอาเซียน การ
สร้างเครือข่ายการเรียนรู้ภาษาภาษาอาเซียนในประชาคมอาเซียน ตลอดจนเชิดชูเกียรติครูที่มีผลงาน
ดีเด่น 
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3. เป้าหมาย 
3.1 เชิงปริมาณ  
     ผู้บริหารและครู 8 กลุ่มสาระ ทุกโรงเรียน รวม 315 คน คณะวิทยากรและคณะท างาน 

10 คน รวม 325 คน ได้รับการพัฒนาให้มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการสร้างเครือข่ายการเรียนรู้
เศรษฐศาสตร์อาเซียนและภาษาอาเซียน 

3.2 เชิงคุณภาพ  
     ผู้บริหารและครูผู้สอนที่ผ่านการประชุมปฏิบัติการ ร้อยละ 100 มีความรู้ ความเข้าใจ

เกี่ยวกับการออกแบบการจัดกิจกรรมการเรียนรู้เพ่ือการสร้างเครือข่ายการเรียนรู้ด้านเศรษฐศาสตร์
อาเซียนและภาษาอาเซียนแบบ Active learning เพ่ือพัฒนาทักษะการเรียนรู้แบบชุมชนทางวิชาการ 
(PLC) ตามแนวทางของอาเซียน (ASEAN Way) 
 

4. วิธีการด าเนินงาน 
 

กิจกรรม ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 
1. ประชุมทีมวิทยากร จัดเตรียมสื่อ-ความรู้และสาระการ
อบรม-เครื่องมือนิเทศ- เครื่องมือการติดตามประเมินผลการ
จัดการเรียนรู้เพื่อเตรียมสร้างเครือข่ายการเรียนรู้แบบ Active 
learning เศรษฐศาสตร์อาเซียนและภาษาอาเซียนตาม
แนวทาง PLC ทักษะในศตวรรษที่ 21 ในประชาคมอาเซียน
และเตรียมพร้อมสู่ Education 4.0 
2. จัดประชุมปฏิบัติการสร้างเครือข่ายการเรียนรู้ด้าน
เศรษฐศาสตร์อาเซียนและภาษาอาเซียนส าหรับผู้บริหารและ
คร ู8 กลุ่มสาระ ทุกโรงเรียน รวม 315 คน วิทยากรและ
คณะท างาน 10 คน รวม 325 คน  
3. นิเทศ ติดตาม ถอดบทเรียนสรุป และรายงานผล 

เม.ย. 2560 
 
 

พ.ค. 2560 
ส.ค. 2560 

 
 
 

มิย.-ก.ย. 
2560 

นายสัมภาษณ์ ค าผุย 
และคณะ  

 
5. ระยะเวลาและสถานที่ด าเนินการ 
 ระยะเวลาด าเนินการ ธันวาคม 2559 – มีนาคม 2560 
              สถานที่ด าเนินการ ห้องประชุมโรงเรียน และห้องประชุมเอกชน 
 

6. งบประมาณ  
  6.1 งบประมาณ สพฐ. แผนงานด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศ 
143,000 บาท จาก 1) กิจกรรมเศรษฐศาสตร์อาเซียน 28,000  2) กิจกรรมการจัดการศึกษาสู่
ประชาคมอาเซียน 115,000 บาท) 
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6.2 รายละเอียดการใช้งบประมาณ 
กิจกรรม งบประมาณ 

การประชุมเชิงปฏิบัติการสร้างเครือข่ายการเรียนรู้ด้านเศรษฐศาสตร์อาเซียนและ
ภาษาอาเซียนด้านเศรษฐศาสตร์อาเซียนและภาษาอาเซียนด้านเศรษฐศาสตร์อาเซียน 
โดยการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบ Active learning แบบ PLC เพ่ือพัฒนาทักษะใน
ศตวรรษท่ี 21 เพ่ือก้าวสู่ Education 4.0 (จ านวน 325 คน ระยะเวลา 1 วัน) 
   1) ค่าอาหารกลางวัน อาหารว่างและเครื่องดื่ม 1 วัน ๆ ละ 150 บาท 
   2) ค่าตอบแทนคณะวิทยากร 1 วัน (5 คน) 
   3) ค่าท่ีพักและค่าเดินทางวิทยากร (5 คน) 
   5) ค่าวัสดุ 
   6) พัฒนาโรงเรียนศูนย์อาเซียนศึกษา (รร.บรบือวิทยาคาร) ตามเงื่อนไข สพฐ. 

 
 
 
 

48,750         
18,000 
20,000 
6,250 

50,000 
รวม (ถัวจ่ายทุกรายการ) 143,000 

 
7. การวิเคราะห์ความเสี่ยงของโครงการ 
              ปัจจัยความเสี่ยง 
  1. การจัดกิจกรรมไม่เป็นไปตามระยะเวลาที่ก าหนดเนื่องจากงบประมาณล่าช้า 
           2. ผู้ปฏิบัติงานมีภารกิจทับซ้อนท าให้ไม่สามารถด าเนินโครงการ/กิจกรรมไม่เป็นไปตาม
ปฏิทิน 
 แนวทางการบริหารความเสี่ยง 
 1. ยืดหยุ่นการก าหนดการจัดกิจกรรมตามงบประมาณ 
 2. จัดท าตารางให้โควตาครูผู้เข้าอบรมและให้โรงเรียนแจงตอบรับ 
           3. จัดท าตารางการปฏิบัติงานตลอดปี และยืดหยุ่นตามภารกิจ 
 

8. ตัวช้ีวัดและค่าเป้าหมาย 
ตัวช้ีวัด ค่าเป้าหมาย 

เชิงปริมาณ 
1. นักเรียนมีความรู้ความเข้าใจวัฒนธรรม เศรษฐกิจ และภาษาอาเซียน 
2. ผู้บริหาร/ครูที่เข้ารับการพัฒนา รับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน  
3. โรงเรียนมีการปรับตัวรองรับการเป็นประชาคมอาเซียน 

 
ร้อยละ 3 
ร้อยละ 90 
ร้อยละ 100 

เชิงคุณภาพ 
1. นักเรียนได้เรียนรู้อย่างมีความหมาย สนุก และมีความสุขในการเรียนรู้ 
2. ครูออกแบบการเรียนรู้ Active Learning ที่เน้น PLC 
3. ผู้บริหารโรงเรียนมีการพัฒนารองรับประชาคมอาเซียน 

 
ระดับดีข้ึนไป 
ระดับดีข้ึนไป 
ระดับดีข้ึนไป 
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9. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
         9.1  ผู้บริหารโรงเรียนในฝันทุกโรงพัฒนาผู้เกี่ยวข้องรองรับประชาคมอาเซียน  
         9.2  ครูได้แนวทางการจัดการเรียนรู้ Active Learning, PLC และการวัดผลประเมินผลตาม
สภาพจริง 

9.3 นักเรียนได้เรียนรู้ และพัฒนาทักษะกระบวนการคิด การแก้ปัญหา การท างาน และ            
มีทักษะกระบวนการเรียนรู้ตามแนวทางและเตรียมพร้อมเป็นพลเมืองอาเซียน 
         9.4  ผู้บริหารและครู บริหารจัดการ และจัดการเรียนรู้โดยใช้การวิจัยในชั้นเรียนเป็นฐาน 
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โครงการ                      พัฒนาโรงเรียนในฝันสู่มาตรฐานสากลโดยใช้ระบบการบริหาร 
    จัดการ OBECQA 
สนองชุดโครงการที่ 6       พัฒนากลุ่มโรงเรียนที่มีความพร้อมสูงเพ่ือให้เกิดความเข้มแข็ง 

ในการบริหารจัดการ 
แผนงาน     พ้ืนฐานด้านพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน 
ประเด็นยุทธศาสตร์ สพฐ.  ข้อ 6 การบริหารจัดการ 
จุดเน้น สพฐ.    ข้อ 1 หลักสูตรและกระบวนการจัดการเรียนรู้ (ข้อ 1.4) 
ยุทธศาสตร์ที่ 6              การบริหารจัดการ 
กลุ่มที่รับผิดชอบ    กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา 
ผู้รับผิดชอบ     นายสัมภาษณ์ ค าผุย และคณะ 
ระยะเวลาที่ด าเนินการ    พฤษภาคม-กันยายน 2560 
......................................................................... ................................................................. 
1. หลักการและเหตุผล 
          การยกระดับคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาสู่มาตรฐานสากล เป็นเป้าหมายในการปฏิรูป
การบริหารจัดการ การพัฒนาหลักสูตรและกระบวนการเรียนรู้ รวมถึงการพัฒนาทักษะในศตวรรษที่ 
21 เพ่ือเตรียมความพร้อมเยาวชนของชาติให้สนองตอบต่อความเปลี่ยนแปลงของสภาพเศรษฐกิจ 
สังคม และเทคโนโลยีที่เปลี่ยนแปลงไปทุกวัน จึงต้องเตรียมพัฒนาคุณภาพโรงเรียนที่มีความพร้อมสูง
ทั่วประเทศให้มีคุณภาพทัดเทียมกับนานาชาติ โดยการสร้างโอกาสให้ผู้เรียนเข้าถึงการเรียนรู้ที่มี
คุณภาพอย่างทั่วถึงและเท่าเทียมกัน และเปิดโอกาสให้ภาคีเครือข่ายทุกภาคส่วนของสังคมเข้ามามี
ส่วนร่วมในการจัดการศึกษา เพ่ือสนับสนุนและส่งเสริมการบริหารจัดการศึกษาและแหล่งเรียนรู้ให้มี
คุณภาพ สถานศึกษาจึงต้องมีศักยภาพสูงในการบริหารจัดการตามแนวทาง OBECQA การพัฒนา
หลักสูตรและกระบวนการจัดการเรียนรู้ให้สนองตอบต่อความเปลี่ยนแปลงสู่ Thailand 4.0 และ  
Education  4.0 และส่งเสริมให้ครูจัดการเรียนรู้ตามแนวทาง Active Learning ที่เน้นให้ผู้เรียนได้
เรียนรู้ผ่านการปฏิบัติการค้นหาความรู้ด้วยตนเอง เปิดโอกาสให้ผู้เรียนได้ลงมือปฏิบัติมากกว่าการฟัง
เพียงอย่างเดียว ต้องจัดกิจกรรมให้ผู้เรียนได้แก้ปัญหาด้วยตนเอง จากการวิเคราะห์, การสังเคราะห์, 
และการประเมินค่า ผ่านช่องทางการสื่อและเทคโนโลยีประกอบการสืบค้นหาความรู้ด้วยวิธีการี่
หลากหลาย 
 

2. วัตถุประสงค์ 
           2.1 เพ่ือส่งเสริมและพัฒนาการยกระดับคุณภาพการศึกษาและการพัฒนาความยั่งยืนของ
โรงเรียนในฝัน ตามเป้าหมายและภาพความส าเร็จของโรงเรียนในฝันทุกด้าน 

2.2 เพ่ือส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพในการวิจัย การพัฒนานวัตกรรมที่สอดคล้องตาม
เป้าหมายและภาพความส าเร็จของโรงเรียนในฝันทุกด้าน 

2.3 เพ่ือสนับสนุนให้โรงเรียนในฝันทุกโรงเรียนได้สร้างสรรค์นวัตกรรมที่สอดคล้องกับบริบท 
เป้าหมายของการพัฒนาโรงเรียนในฝัน  
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3. เป้าหมาย   
เชิงปริมาณ 

โรงเรียนในฝันทุกโรงเรียน (ยกเว้นโรงเรียนในฝันที่เข้าสู่โครงการโรงเรียนมาตรฐานสากล) จ านวน 14 โรง          
และบุคลากรที่เก่ียวข้อง ตามประเด็นการวิจัย/การพัฒนานวัตกรรม คือ 1) การพัฒนากระบวนการ
คิดวิเคราะห์ 2) การพัฒนาความยั่งยืนในด้านคุณภาพการศึกษา 3) การพัฒนาคุณภาพที่ยั่งยืนทั้ง
ระบบโรงเรียน  /การพัฒนาโรงเรียนในฝันตัวอย่าง 4) การสร้างเครือข่ายชุมชนการเรียนรู้ PLC ของ
ผู้บริหาร ครู และศึกษานิเทศก์ 5) การใช้ ICT เพ่ือการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 6) การพัฒนาทักษะ
การเรียนรู้สู่ศตวรรษที่ 21 7) การพัฒนานวัตกรรมกิจกรรมตามนโยบายส าคัญของรัฐบาล เช่น 
กิจกรรมลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้ 8) การส่งเสริมและพัฒนาการจัดการเรียนรู้ของโรงเรียนในฝัน เพ่ือ
พัฒนาคุณภาพโรงเรียนในฝันสู่มาตรฐานสากลอย่างยั่งยืน โดย 
 3.1 ประชุมปฏิบัติการ ผู้บริหาร และครูทุกคน ในโรงเรียนในฝัน จาก 14 โรงเรียน รวม 892 
คน ตามกิจกรรมในหัวข้อต่อไปนี้ 1) การบริหารจัดการด้วยระบบคุณภาพตามเกณฑ์ฯ OBECQA 2) 
การวิเคราะห์ตัวชี้วัดสู่การออกแบบการเรียนรู้ Active Learning 3) การวิเคราะห์ผล O-NET สู่การ
ยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 4) การใช้สื่อ ICT เพ่ือพัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนรู้  5) การ
พัฒนานวัตกรรมเพ่ือการวิจัยปฏิบัติการในชั้นเรียน 6) การส่งเสริมและคัดเลือกครูเพ่ือรับการยกย่อง
เชิดชูเกียรติ หลักสูตร 2 วัน   
      - ประชุมปฏิบัติการผู้บริหาร รองวิชาการ และผู้รับผิดชอบโครงการโรงเรียนในฝัน โรง
ละ 15 คน จ านวน  210 คน และคณะกรรมการด าเนินงาน 10 คน รวม 220 คน 
 เชิงคุณภาพ 
   3.2 ผู้บริหารและครูมีความรู้ความเข้าใจ สามารถจัดกิจกรรมการเรียนรู้ตามแนวทางของ
โรงเรียนในฝันได้อย่างมีคุณภาพ             

  3.3 ผู้บริหารและครู บริหารจัดการ และจัดการเรียนรู้โดยใช้การวิจัยในชั้นเรียนเป็นฐาน 
 

4. วิธีการด าเนินงาน 

ที ่ กิจกรรม/ขั้นตอนการด าเนินงาน 
ระยะเวลา
ด าเนินงาน 

ผู้รับผิดชอบ 

1 กิจกรรมที่ 1 ประชุมปฏิบัติการผู้บริหาร รองวิชาการ 
และผู้รับผิดชอบโครงการโรงเรียนในฝัน โรงละ 15 
คน จ านวน  210 คน และคณะกรรมการด าเนินงาน 
10 คน รวม 220 คน 
ขั้นตอนการด าเนินงาน 
1.1 ประชุมคณะท างาน เตรียมสื่อ วิทยากร 
ประสานงาน 
1.2 ด าเนินการจัดประชุมปฏิบัติการ 
1.3 นิเทศติดตามคณะนิเทศภายในโรงเรียน 
1.4 ผู้บริหาร/ครูน าไปปรับปรุงพัฒนาการบริหาร
จัดการและการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ 

พฤษภาคม 
2560 

นายสัมภาษณ์  ค าผุย 
และคณะ 
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2 กิจกรรมที่ 2 การนิเทศติดตามคณะกรรมการนิเทศ
ภายในโรงเรียนและบุคลากรหลัก 

กค.-สค.
2560 

นายสัมภาษณ์ ค าผุย  
และคณะ 

3 กิจกรรมที่ 3 ประเมินความต่อเนื่องและยั่งยืน
โรงเรียนในฝัน 

สค.-กย. 
2560 

นายสัมภาษณ์ ค าผุย  
และคณะ 

 
5. ระยะเวลาและสถานที่ด าเนินการ 
 ระยะเวลาด าเนินการ ธันวาคม 2559 – มีนาคม 2560 
              สถานที่ด าเนินการ ห้องประชุมโรงเรียน และห้องประชุมเอกชน 
 

6. งบประมาณ 
        6.1 งบประมาณ จ านวน  595,000 บาท 
        6.2 รายละเอียดการใช้งบประมาณ 

กิจกรรม งบประมาณ 
กิจกรรม 1 ประชุมปฏิบัติการผู้บริหารและครูผู้สอน ตามหลักสูตร 1) การบริหาร
จัดการด้วยระบบคุณภาพตามเกณฑ์ฯ OBECQA 2) การสร้างเครือข่ายชุมชนการ
เรียนรู้ PLC ของผู้บริหาร ครู และศึกษานิเทศก์ 3) การวิเคราะห์ตัวชี้วัดสู่ออกแบบ
การเรียนรู้ Active Learning 4) การวิเคราะห์ผล O-NET สูก่ารยกระดับผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียน 5) การใช้สื่อ ICT เพ่ือพัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนรู้  6) การพัฒนา
นวัตกรรมและการวิจัยในชั้นเรียน 

 

ครั้งที่ 1 ประชุมปฏิบัติการผู้บริหาร รองวิชาการ และผู้รับผิดชอบโครงการโรงเรียนใน
ฝัน โรงละ 15 คน จ านวน  210 คน และคณะกรรมการด าเนินงาน 10 คน รวม 220 
คน 
     -ค่าอาหาร/อาหารว่าง (220*400=176,000) 
     -ค่าวิทยากร (3600*2=7,200) 
     -ค่าเอกสาร เกียรติบัตร ชุดอุปกรณ์ และอ่ืน ๆ (220*180=39,600) 

222,800 
 
 

176,000 
7,200 

39,600 
ครั้งที่ 2 โรงเรียนประชุมปฏิบัติการครูและบุคลากรทางการศึกษา เพ่ือขยายผลการ
พัฒนาโรงเรียนในฝันสู่มาตรฐานสากล ทุกโรงเรียน งบประมาณโรงเรียนละ 20,000 
บาท 14 โรงเรียน (14*20,000=280,000) 

280,000 
 
 

กิจกรรมที่ 2 การนิเทศติดตามคณะกรรมการนิเทศภายในแบบ School Based 
Training  20 คน 15 โรงเรียนๆละ 1 ครั้ง/ 1วัน 
     -ค่าอาหาร/อาหารว่าง (20*150*15=45,000) 
     -ค่าพาหนะเดินทาง (17,200) 
     -ค่าเอกสาร วัสดุ ชุดอุปกรณ์ และอ่ืน ๆ (15,000) 

77,200 
 

45,000 
17,200 
15,000 

กิจกรรมที่ 2 ประเมินความต่อเนื่องและยั่งยืน 3 โรงเรียน คณะกรรมการ 10 คน 
โรงเรียนละ 1 วัน ค่าตอบแทนคณะกรรมการคนละ 500 บาท (500*10*3=15000) 

15,000 
 

รวม (ถัวจ่ายทุกรายการ) 595,000 
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7. การวิเคราะห์ความเสี่ยงของโครงการ 
          ปัจจัยความเสี่ยง 
  1. การจัดกิจกรรมไม่เป็นไปตามระยะเวลาที่ก าหนดเนื่องจากงบประมาณล่าช้า 
           2. ผู้ปฏิบัติงานมีภารกิจทับซ้อนท าให้ไม่สามารถด าเนินโครงการ/กิจกรรมไม่เป็นไปตาม
ปฏิทิน 
 แนวทางการบริหารความเสี่ยง 
 1. ยืดหยุ่นการก าหนดการจัดกิจกรรมตามงบประมาณ 
 2. จัดท าตารางให้โควตาครูผู้เข้าอบรมและให้โรงเรียนแจงตอบรับ 
           3. จัดท าตารางการปฏิบัติงานตลอดปี และยืดหยุ่นตามภารกิจ 
 
8. ตัวช้ีวัดและค่าเป้าหมาย 

ตัวช้ีวัด ค่าเป้าหมาย 
เชิงปริมาณ 
1. นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและค่าเฉลี่ย O-NET เพ่ิมข้ึน 
2. ผู้บริหาร/ครูที่เข้ารับการพัฒนา มีความรู้ความเข้าใจระบบบริหาร
จัดการ  
3. โรงเรียนมีการพัฒนาระบบการบริหารจัดการเตรียมรับการประเมิน
ความยั่งยืน 

 
ร้อยละ 3 
ร้อยละ 90 
 
ร้อยละ 100 

เชิงคุณภาพ 
1. นักเรียนได้เรียนรู้อย่างมีความหมาย สนุก และมีความสุขในการเรียนรู้ 
2. ครูออกแบบการเรียนรู้ที่เน้นการปฏิบัติได้อย่างมีคุณภาพ  
3. ผู้บริหารโรงเรียนมีการพัฒนาระบบการบริหารจัดการอย่างมีคุณภาพ 

 
ระดับดีข้ึนไป 
ระดับดีข้ึนไป 
ระดับดีข้ึนไป 

 
9. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
          9.1  ผู้บริหารโรงเรียนในฝันทุกโรงได้แนวทางการบริหารจัดการ OBECQA สู่มาตรฐานสากล  
          9.2  ครูได้แนวทางการจัดการเรียนรู้ Active Learning และการวัดผลประเมินผลตามสภาพ
จริง            

9.3 นักเรียนได้เรียนรู้ และพัฒนาทักษะกระบวนการคิด การแก้ปัญหา การท างาน และ 
มีทักษะกระบวนการเรียนรู้ตามแนวทางและเตรียมรับการประเมินโรงเรียนในฝันยั่งยืน 
         9.4  ผู้บริหารและครู บริหารจัดการ และจัดการเรียนรู้โดยใช้การวิจัยในชั้นเรียนเป็นฐาน 
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โครงการ   พัฒนาการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ  ครั้งที่ 2 
สนองแผนยุทธศาสตร์ที่ 1  หลักสูตรและกระบวนการเรียนการสอน 
สนองชุดโครงการที่ 10    กิจกรรมที่ 1 ตัวชี้วัดที่ 1   
แผนงาน   บูรณาการยกระดับคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิต 
         โครงการพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา 
         กิจกรรมพัฒนาการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ (Boot Camp) 
กลุ่มที่รับผิดชอบ   กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา  
ผู้รับผิดชอบ    นางวราภรณ์  คชโคตร ศึกษานิเทศก์ช านาญการพิเศษ  

และคณะ  
ระยะเวลาที่ด าเนินการ  ตุลาคม 2559 - กันยายน 2560  
............................................................................................................................. ................................. 
1. หลักการและเหตุผล 

ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน กระทรวงศึกษาธิการ มีนโยบาย
ยกระดับมาตรฐานการเรียนการสอนภาษาอังกฤษในระดับการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน แผนงานบูรณาการ
ยกระดับคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิต โครงการพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา 
กิจกรรมพัฒนาการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ (Boot Camp) โดยการเสวนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้การ
จัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ 
              ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 26 เป็นหน่วยงานขับเคลื่อนการ
พัฒนาคุณภาพการศึกษาสู่การปฏิบัติในระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา ได้ตระหนักและเห็นความส าคัญของ
การส่งเสริมและพัฒนาการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ ในสภาพปัจจุบัน ครูขาดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้
ระหว่างครูผู้สอนภาษาอังกฤษการเชื่อมโยงเครือข่ายและแหล่งเรียนรู้พัฒนาการเรียนการสอน
ภาษาอังกฤษ การสัมมนาผลิตสื่อและนวัตกรรม และการน าเสนอ Best Practices ดังนั้น หากครูมี
โอกาสเสวนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้การจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ จะส่งผลให้ครูมีแนวทางน าไป
พัฒนาการจัดการเรียนการสอนได้อย่างมีประสิทธิภาพ ดังนั้น จึงจัดท าโครงการพัฒนาการเรียนการ
สอนภาษาอังกฤษ ครั้งที่ 2 กิจกรรมเสวนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้การจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ 
 

2. วัตถุประสงค์ 
เพ่ือเสวนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้การจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ 

 

3. เป้าหมาย 
  3.1 เชิงปริมาณ 

ครูผู้สอนภาษาอังกฤษ  จ านวนอย่างน้อย 150   คน  
    3.2  เชิงคุณภาพ 

       ครูผู้สอนภาษาอังกฤษมีความพึงพอใจต่อการเสวนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้การจัดการเรียนการสอน 
ภาษาอังกฤษ  
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4. วิธีการด าเนินงาน 

ที ่ กิจกรรม/ขั้นตอนการด าเนินงาน 
ระยะเวลา
ด าเนินงาน 

ผู้รับผิดชอบ 

1 กิจกรรมเสวนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้การจัด 
การเรียนการสอนภาษาอังกฤษ จัดสรรเงิน 
ให้ศูนย์ ERIC 3 ศูนย์  
1) เสนอขออนุมัตโิครงการ/กิจกรรม/แต่งตั้ง 
คณะท างาน/ประชุมผู้เกี่ยวข้อง/ประสานงาน  
2)  จัดประชุมเสวนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 
การจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ  
3) นิเทศ ติดตาม และสรุปผลการด าเนินงาน 
4) รายงานผู้เกี่ยวข้อง 

มี.ค.– ก.ย. 60 - ศูนย์ ERIC 3 ศูนย์ 
รร.ผดุงนารี/ 
รร.โกสุมวิทยาสรรค์/ 
รร.วาปีปทุม 
-  นางวราภรณ์  คช

โคตร 

 
5. ระยะเวลาและสถานที่ด าเนินการ 
     มีนาคม- สิงหาคม 2560 ณ ศูนย์ ERIC  โรงเรียนผดุงนารี/โกสุมวิทยาสรรค์/วาปีปทุม/
สถานที่ตามก าหนด  
 

6.  งบประมาณ 
 6.1 งบประมาณ ได้รับจัดสรรจาก สพฐ. จ านวน    90,000  บาท (ขอถัวจ่ายทุกรายการ) 
 6.2 รายละเอียดการใช้งบประมาณ 
   
ที ่ กิจกรรม/ขั้นตอนการด าเนินงาน งบประมาณ (บ.) 
1 จัดสรรเงินให้ศูนย์ ERIC 3 ศูนย์ๆละ 30,000 บาท 

เพ่ือจัดกิจกรรมเสวนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้การจัดการเรียนการสอนภาษา 
อังกฤษ 
- โรงเรียนผดุงนารี /โกสุมวิทยาสรรค์/วาปีปทุม 

90,000 

 
7. การวิเคราะห์ความเสี่ยงของโครงการ 
    7.1 ปัจจัยความเสี่ยง  
          การจัดกิจกรรมไม่เป็นไปตามก าหนดเวลา  
    7.2 แนวทางการบริหารความเสี่ยง 
          เตรียมด าเนินการล่วงหน้า และด าเนินการโดยค านึงถึงความเหมาะสมและบริบท
ของเขตพ้ืนที่การศึกษาและกลุ่มเป้าหมาย 
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8.  ตัวช้ีวัดและค่าเป้าหมาย 
ตัวช้ีวัด ค่าเป้าหมาย 

- ร้อยละของครูที่เข้าร่วมกิจกรรม และความพึง
พอใจต่อกิจกรรม 

- ครูเข้าร่วมกิจกรรมร้อยละ 90  และมีความพึง
พอใจต่อการเข้าร่วมกิจกรรม 

 
9.  ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

ครูผู้สอนภาษาอังกฤษมีความพึงพอใจในการเสวนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้การจัดการเรียนการ
สอนภาษาอังกฤษ  สร้างความเข้มแข็งและความร่วมมือในเครือข่ายส่งผลให้ครูสามารถพัฒนาการ
เรียนการสอนได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



124 

 

 

โครงการ    พัฒนากระบวนการเรียนรู้เพ่ือยกระดับผลสัมฤทธิ์ 
ทางการเรียนภาษาไทย 

สนองแผนยุทธศาสตร์ที่ 1  หลักสูตรและกระบวนการเรียนการสอน 
แผนงาน   บูรณาการยกระดับคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิต 
สนองชุดโครงการที่ 2  พัฒนากระบวนการเรียนรู้เพ่ือยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
สนองแผนยุทธศาสตร์ที่ 3  การทดสอบ การประเมิน ประกันคุณภาพและพัฒนามาตรฐาน 
    การศึกษา 
สนองชุดโครงการที่ 1  การยกระดับคุณภาพผู้เรียนสู่การประเมินระดับชาติและนานาชาติ 
กลุ่มที่รับผิดชอบ   กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา 
ผู้รับผิดชอบ   นางนวพรรดิ์  นามพุทธา  ศึกษานิเทศก์ สพม.26 
ระยะเวลาที่ด าเนินการ  1 ตุลาคม 2559 – 30 กันยายน 2560 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
1.  หลักการและเหตุผล 
 การปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษท่ีสอง (2552-2561) ยึดหลักการที่ว่าระบบการศึกษา และ
ระบบการเรียนรู้เป็นส่วนหนึ่งของระบบการพัฒนาประเทศ ต้องเชื่อมโยงกับการพัฒนาระบบอื่นทั้ง
ด้านเศรษฐกิจ สังคม เป็นต้น ซึ่งสอดคล้องกับพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 แก้ไข
เพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2545 (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2553 ได้ระบุให้การจัดการศึกษาต้องเป็นไปเพ่ือ
พัฒนาคนไทยให้เป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ทั้งร่างกาย จิตใจ สติปัญญา ความรู้ และคุณธรรม มีจริยธรรม
และวัฒนธรรมในการด ารงชีวิต สามารถอยู่ร่วมกับผู้อ่ืนได้อย่างมีความสุข มาตรา 22 ได้ระบุไว้ การ
จัดการศึกษาต้องยึดหลักว่าผู้เรียนทุกคนมีความสามารถเรียนรู้และพัฒนาตนเองได้ และถือว่าผู้เรียนมี
ความส าคัญที่สุด กระบวนการจัดการศึกษาต้องเสริมให้ผู้เรียนสามารถพัฒนาตามธรรมชาติและเต็ม
ตามศักยภาพ การส่งเสริมและยกระดับมาตรฐานวิชาชีพครูและบุคลากรทางการศึกษาอย่างยั่งยืนเป็น
วิชาชีพที่มีคุณค่า และการพัฒนากระบวนการเรียนรู้เป็นอีกระบบหนึ่งที่เอ้ืออ านวยให้ผู้เรียนสามารถ
เรียนรู้ด้วยตนเองอย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 26 ตระหนัก
ถึงความส าคัญของภาษาไทยอันเป็นภาษาประจ าชาติ ซึ่งคนไทยทุกคนต้องเรียนรู้ เพื่อเพ่ิมพูน
ประสิทธิภาพในการใช้ภาษาไทย ทั้งในวงวิชาการและวิชาชีพรวมทั้งเพ่ือยกระดับมาตรฐานการเรียน
การสอนภาษาไทยในสถานศึกษาทุกระดับให้สัมฤทธิผลดียิ่งขึ้น และเพ่ือเปิดโอกาสให้ผู้เกี่ยวข้องมี
ส่วนร่วมในการจัดกิจกรรม หัวใจส าคัญของการจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐานคือ การสร้างและพัฒนาคน
ไทยเพ่ืออนาคตของประเทศ สร้างคนไทยให้เป็นคนดีและคนเก่ง มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ตาม
ค่านิยมหลักของคนไทย 12 ประการ มีความเข็มแข็งทั้งร่างกายและจิตใจ เน้นการอ่านออก เขียนได้ 
คิดวิเคราะห์เป็น สามารถสร้างวิสัยทัศน์และวางแผนอนาคตที่ดีของตนเองได้ ส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษามัธยมศึกษา เขต 26 ตระหนักรับรู้ในบทบาทหน้าที่ จึงได้จัดท าโครงการส่งเสริมพัฒนา
ระบบการคัดกรองและทักษะการจัดการเรียนรู้ครูผู้สอนภาษาไทยในโรงเรียนสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษามัธยมศึกษา เขต 26 โดยใช้การประเมินแบบเสริมพลัง 
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 ด้วยเหตุผลดังกล่าว จึงได้จัดท าโครงการส่งเสริมพัฒนาระบบการคัดกรองและทักษะการ
จัดการเรียนรู้ครูผู้สอนภาษาไทยในโรงเรียนสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 26 
โดยใช้การประเมินแบบเสริมพลัง 
 

2. วัตถุประสงค์  
 2.1 เพ่ือส่งเสริมทักษะการอ่านการเขียนเพ่ือการสื่อสาร การอ่านเข้าใจของนักเรียน 
 2.2 เพ่ือยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย 
 2.3 เพ่ือสร้างขวัญก าลังใจแก่ผู้มีผลงานดีเด่นของนักเรียน 
 

3. เป้าหมายการด าเนินโครงการ 
 3.1 เป้าหมายเชิงปริมาณ     
  3.1.1 นักเรียนในสังกัดทุกคน 
  3.1.2 ครูผู้สอนภาษาไทยในสังกัดทุกคน 
 3.2 เป้าหมายเชิงคุณภาพ 
   3.2.1 ครูผู้สอนภาษาไทยมีความรู้ความเข้าใจและสามารถจัดกระบวนการเรียนรู้ที่หลาก
หลานรูปแบบ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ และเพ่ิมประสิทธิผล เช่น การสอน เรียงความ ย่อความ สรุป
ความ   
            3.2.2 นักเรียนได้รับการส่งเสริมพัฒนาทักษะกระบวนการคิดวิเคราะห์และเขียนสื่อ
ความได้อย่างมีประสิทธิภาพ ตามแนวทางประเมินผลนักเรียนร่วมกับนานาชาติ (PISA)  
  2.2.3 นักเรียนสามารถเรียนรู้ด้วยตนเองอย่างต่อเนื่องและมีนิสัยรักการอ่าน 
  2.2.4 นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเพิ่มข้ึน 
    

4. วิธีการด าเนินงาน 

 

ที ่ กิจกรรม/ขั้นตอนการด าเนินงาน ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 

1 

กิจกรรมที่ 1 แข่งขันทักษะภาษาไทยนักเรียนระดับมัธยมศึกษา
ตอนต้น และมัธยมศึกษาตอนปลาย และคัดเลือกโรงเรียน 
ส่งเสริมรักการอ่าน และกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยส่งเสริม
รักการอ่าน เพื่อรับโล่รางวัลระดับประเทศในวันภาษาไทย 
(29 กรกฎาคม)  
ขั้นตอนการด าเนินงาน 

1.6 ก าหนดเป้าหมาย / วางแผนการด าเนินงานแต่งตั้ง
คณะกรรมการ จ านวน 12 ชุดๆ 7 คน 

1.7 ประชุมคณะกรรมการ / จัดท าแผนประเมิน 
1.8 ด าเนินการตามแผน 
1.9 สรุป – รายงานผล 

วันที่ 8 – 9 
มิถุนายน 
2560 

ดร.นวพรรดิ์ 
นามพุทธา 
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5. ระยะเวลาและสถานที่ด าเนินการ 
 ช่วงระยะเวลา เดือน มีนาคม 2560 – กันยายน 2560 
 

6.  งบประมาณ 
 6.1 งบประมาณ จ านวน 92,000 บาท  และขออนุมัติถ่ัวจ่ายได้ทุกรายการตามความจ าเป็นและ
เหมาะสม  
 6.2 รายละเอียดการใช้งบประมาณ     

 
7. การวิเคราะห์ความเสี่ยงของโครงการ 
      ปัจจัยความเสี่ยง 
  1. การจัดกิจกรรมไม่เป็นไปตามระยะเวลาที่ก าหนดเนื่องจากงบประมาณล่าช้า 
 2. บางโรงเรียนมีครูไม่ครบตามเป้า 
          3. ผู้ปฏิบัติงานมีภารกิจทับซ้อนท าให้ไม่สามารถด าเนินโครงการ/กิจกรรมไม่เป็นไปตาม
ปฏิทิน 

2 

กิจกรรมที ่2 
เข้าร่วมประชุมกิจกรรมการน าเสนอผลงานวิชาการ
ระดับชาติของครู นักเรียน ในวันภาษาไทย ระดับชาติ  
(29 กรกฎาคม)  

วันที่27 – 29 
กรกฎาคม 

2560 

ดร.นวพรรดิ์ 
นามพุทธา 

ที ่ กิจกรรม งบประมาณ 
1 กิจกรรมที่ 1  แข่งขันทักษะภาษาไทยนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 

และมัธยมศึกษาตอนปลาย และคัดเลือกโรงเรียน ส่งเสริมรักการอ่าน และ
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยส่งเสริมรักการอ่าน เพื่อรับโล่รางวัล
ระดับประเทศในวันภาษาไทย (29 กรกฎาคม) ค่าใช้จ่าย 
1.1 ค่าตอบแทนคณะกรรมการ (12X3X300) 
1.2 ค่าอาหารกลางวันนักเรียน (12X25X130)  
1.3 ค่าโล่รางวัล (12X1500) 
1.4 ค่าถ่ายเอกสาร / ป้าย / วัสดุอื่น ๆ /สรุปรายงานผล 

รวม 

 
 
 
 

10,800 
39,000 
18,000 
14,400 
82,200 

2 

กิจกรรมที ่2 
เข้าร่วมประชุมกิจกรรมการน าเสนอผลงานวิชาการระดับชาติของครู 
นักเรียน ในวันภาษาไทย ระดับชาติ (29 กรกฎาคม)  
1.1 ค่าพาหนะนักเรียนเข้าร่วมการแข่งขันระดับชาติ (1X5000) 
1.2 ค่าท่ีพัก (8X1X600)  

รวม 

 
 
 

5,000 
4,800 
9,800 

รวมทั้งสิ้น  92,000 
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 แนวทางการบริหารความเสี่ยง 
 1. ยืดหยุ่นการก าหนดการจัดกิจกรรมตามงบประมาณ 
 2. จัดท าตารางให้โควตาครูผู้เข้าอบรมและให้โรงเรียนแจงตอบรับ 
          3. จัดท าตารางการปฏิบัติงานตลอดปี และยืดหยุ่นตามภารกิจ 
 

8. ตัวช้ีวัดและค่าเป้าหมาย 
 

ตัวช้ีวัด ค่าเป้าหมาย 
1. ครูผู้สอนภาษาไทยมีความรู้ความเข้าใจ และสามารถจัดกระบวนการเรียนรู้ที่
หลากหลานรูปแบบ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ และเพ่ิมประสิทธิผล เช่น การสอน 
เรียงความ ย่อความ สรุปความ   

ร้อยละ 95 

2. นักเรียนได้รับการส่งเสริมพัฒนาทักษะกระบวนการคิดวิเคราะห์และเขียนสื่อ
ความได้อย่างมีประสิทธิภาพ ตามแนวทางประเมินผลนักเรียนร่วมกับนานาชาติ 
(PISA)  
3. นักเรียนสามารถเรียนรู้ด้วยตนเองอย่างต่อเนื่องและมีนิสัยรักการอ่าน 
4. นักมีผลสัมฤทธิ์ (O-NET) เพ่ิมข้ึน 
 

ร้อยละ 80 
 
 
ร้อยละ 95 
ร้อยละ 3 

 
 9. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
  1. จัดกระบวนการเรียนรู้ที่หลากหลานรูปแบบได้อย่างมีประสิทธิภาพ และเพ่ิมประสิทธิผล  
 2. นักเรียนได้รับการส่งเสริมพัฒนาทักษะกระบวนการคิดวิเคราะห์และเขียนสื่อความได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ ตามแนวทางประเมินผลนักเรียนร่วมกับนานาชาติ (PISA)  
 3. นักเรียนสามารถเรียนรู้ด้วยตนเองอย่างต่อเนื่องและมีนิสัยรักการอ่าน 
 4. นักมีผลสัมฤทธิ์ (O-NET) เพ่ิมข้ึน 
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โครงการ              ขับเคลื่อนการจัดการเรียนรู้สะเต็มศึกษา (STEM Education) 
สนองชุดโครงการที่ 1     โครงการยกระดับคุณภาพผู้เรียนสู่การประเมินระดับชาติและนานาชาติ 
แผนงาน    บูรณาการยกระดับคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิต 
ประเด็นยุทธศาสตร์  หลักสูตรและกระบวนการจัดการเรียนรู้ 
จุดเน้น สพฐ.   หลักสูตรและกระบวนการจัดการเรียนรู้ (ข้อ 1.4) 
ยุทธศาสตร์ที่ 3             การทดสอบ การประเมิน ประกันคุณภาพและพัฒนามาตรฐานการศึกษา 
กลุ่มที่รับผิดชอบ   กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา 
ผู้รับผิดชอบ    นายอภิชาต  เข็มพิลา 
ระยะเวลาที่ด าเนินการ   พฤษภาคม-กันยายน 2560 
................................................................................................................................................................  
1. หลักการและเหตุผล 
        นโยบายของรัฐบาลในการสนับสนุนแนวทางการปฏิรูปการศึกษาอย่างเป็นรูปธรรม นโยบาย
หนึ่ง คือ สะเต็มศึกษา เป็นนวัตกรรมการเรียนรู้รูปแบบหนึ่งที่บูรณาการวิทยาศาสตร์ 
วิศวกรรมศาสตร์ เทคโนโลย ีและคณิตศาสตร์เข้าด้วยกัน ให้ผู้เรียนน าความรู้ไปใช้แก้ปัญหาในชีวิต
จริง รวมทั้งการพัฒนากระบวนการหรือผลผลิตใหม่ที่เป็นประโยชน์ต่อการด าเนินชีวิตและการ
ประกอบอาชีพ ผ่านประสบการณ์ในการท า กิจกรรมการเรียนรู้แบบโครงงานเป็นฐาน (Project-
Based Learning) หรือ กิจกรรมการเรียนรู้แบบใช้ปัญหาเป็นฐาน (Problem-Based Learning)  
         เนื่องจาก สะเต็มศึกษาเป็นแนวทางการจัดการศึกษาที่บูรณาการความรู้ใน 4 สหวิทยาการ 
ได้แก่ วิทยาศาสตร์ วิศวกรรม เทคโนโลยี และคณิตศาสตร์ โดยเน้นการน าความรู้ไปใช้แก้ปัญหาใน
ชีวิตจริง รวมทั้งการพัฒนากระบวนการหรือผลผลิตใหม่ ที่เป็นประโยชน์ต่อการด าเนินชีวิต และการ
ท างาน ช่วยนักเรียนสร้างความเชื่อมโยงระหว่าง 4 สหวิทยาการ กับชีวิตจริงและการท างาน  การ
จัดการเรียนรู้แบบสะเต็มศึกษาเป็นการจัดการเรียนรู้ที่ไม่เน้นเพียงการท่องจ าทฤษฎีหรือกฎทาง
วิทยาศาสตร์ และคณิตศาสตร์ แต่เป็นการสร้างความเข้าใจทฤษฎีหรือกฎเหล่านั้นผ่านการปฏิบัติให้
เห็นจริงควบคู่กับการพัฒนาทักษะการคิด  ตั้งค าถาม  แก้ปัญหาและการหาข้อมูลและวิเคราะห์ข้อ
ค้นพบใหม่ๆ พร้อมทั้งสามารถน าข้อค้นพบนั้นไปใช้หรือบูรณาการกับชีวิตประจ าวันได้ 
การจัดการเรียนรู้ตามแนวทางสะเต็มมีลักษณะ  5  ประการได้แก่ (1) เป็นการสอนที่เน้นการบูรณา
การ (2) ช่วยนักเรียนสร้างความเชื่อมโยงระหว่างเนื้อหาวิชาทั้ง 4 กับชีวิตประจ าวันและการท า
อาชีพ  (3) เน้นการพัฒนาทักษะในศตวรรษท่ี 21  (4) ท้าทายความคิดของนักเรียน  และ (5) เปิด
โอกาสให้นักเรียนได้แสดงความคิดเห็น และความเข้าใจที่สอดคล้องกับเนื้อหาทั้ง 4 วิชา  จุดประสงค์
ของการจัดการเรียนรู้ตามแนวทางสะเต็มศึกษา คือ ส่งเสริมให้ผู้เรียนรักและเห็นคุณค่าของการเรียน
วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิศวกรรมศาสตร์ และคณิตศาสตร์ และเห็นว่าวิชาเหล่านั้นเป็นเรื่องใกล้ตัวที่
สามารถน ามาใช้ได้ทุกวัน    
           ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 26 จึงจัดท าโครงการขับเคลื่อนการจัดการ
เรียนรู้สะเต็มศึกษา (STEM Education) เพ่ือจัดท าคู่มือกิจกรรมที่สอดคล้องกับบริบทของโรงเรียนใน
โครงการ เพ่ือเป็นแนวทางให้ครูสามารถจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนในกิจกรรมการจัดการเรียนรู้สะเต็ม
ศึกษา (STEM Education) ที่สอดคล้องกับการพัฒนาทักษะในศตวรรษที่ 21 อย่างมีคุณภาพ  
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2. วัตถุประสงค์ 
 2.1 เพ่ือพัฒนาครูแกนน าในการวิเคราะห์ตัวชี้วัดและออกแบบการเรียนรู้รองรับการเรียนรู้ใน
ศตวรรษท่ี 21 และการพัฒนา Thailand 4.0 (STEM Education)  
 2.2 เพ่ือพัฒนาคู่มือการจัดกิจกรรม STEM Education ระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา 
          2.3 เพ่ือนิเทศ ติดตามสนับสนุนการจัดกิจกรรม STEM Education 
 

3. เป้าหมาย 
 เชิงปริมาณ 
 3.1.1 ประชุมปฏิบัติการครูแกนน าโรงเรียนศูนย์ฝึกอบรมและให้ค าปรึกษาประจ าจังหวัด 
จ านวน 2 โรงเรียน (สารคามพิทยาคม และผดุงนารี) จ านวน  1 ครั้ง 1 วัน  กลุ่มเป้าหมาย 80 คน 
 3.1.2 คัดเลือกครูดีเด่น STEM AWARDS ระดบัมัธยมศึกษาตอนต้น (3 สาขา) และระดับ
มัธยมศึกษาตอนปลาย (6 สาขา) 
 3.1.3 จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ให้โรงเรียน กลุ่มเป้าหมาย ปี 2559 จ านวน 10 โรง 
 3.1.4 จัดประชุม Face to Face ร่วมกับ สพป.มค.1 และมหาวิทยาลัย อย่างน้อยโรงเรียน
ละ 3 คน  
 3.1.5 ติดตาม นิเทศ ประเมินผลโรงเรียนกลุ่มเป้าหมาย 10 โรงเรียน 
 เชิงคุณภาพ 
 3.2.1 ครูมีความรู้ความเข้าใจและสามารถจัดกิจกรรมกิจกรรม STEM Education   
          3.2.2 นักเรียนได้เรียนรู้ STEM Education และพัฒนาทักษะกระบวนการคิด การแก้ปัญหา 
การท างาน และทักษะกระบวนการเรียนรู้โดยการปฏิบัติ  
 

4. กิจกรรมและการด าเนินงาน 
ที ่ กิจกรรม ระยะเวลา

ด าเนินการ 
ผู้รับผิดชอบ 

1 ประชุมปฏิบัติการครูแกนน าโรงเรียนศูนย์
ฝึกอบรมและให้ค าปรึกษาประจ าจังหวัด  
(สารคามพิทยาคม และผดุงนารี) จ านวน  
1 ครั้ง 1 วัน  (100*150*2) 

พค.2560 นายอภิชาต เข็มพิลา  
และคณะ 

1 ประชุมปฏิบัติการครูแกนน าโรงเรียนศูนย์
ฝึกอบรมและให้ค าปรึกษาประจ าจังหวัด  
(สารคามพิทยาคม และผดุงนารี)  

พฤษภาคม 2560 นายอภิชาต เข็มพิลา  
ศูนย์ผดุงนารี 
ศูนย์สารคามพิทยาคม 

2 คัดเลือกครูดีเด่น STEM AWARDS ระดับ
มัธยมศึกษาตอนต้น (3 สาขา) และระดับ
มัธยมศึกษาตอนปลาย (6 สาขา) 

สิงหาคม 2560 นายอภิชาต เข็มพิลา  
และคณะ 

3 จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ส าหรับโรงเรียน 
กลุ่มเป้าหมาย ปี 2559 จ านวน 10 โรง 

พฤษภาคม 2560 นายอภิชาต เข็มพิลา  
และคณะ 
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4 จัดประชุม Face to Face ร่วมกับ 
สพป.มค.1 และมหาวิทยาลัย อย่างน้อย
โรงเรียนละ 3 คน 

พฤษภาคม  2560 นายอภิชาต เข็มพิลา  
นางเอมอร  มาลาม 
นส.ฐิตารีย์  วลิัยเลิศ 

5 ติดตาม นิเทศ ประเมินผลโรงเรียน
กลุ่มเป้าหมาย 10 โรงเรียน 

พค.-กย.60 นายอภิชาต เข็มพิลา  
และคณะ 

 
5. ระยะเวลาและสถานที่ด าเนินการ 
 1. ห้องประชุมส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 26 
    2. โรงเรียนศูนย์ STEM (ผดุงนารี) 
    3. โรงเรียนศูนย์ STEM (สารคามพิทยาคม) 
 

6. งบประมาณ 
 งบประมาณท่ีได้รับจัดสรร แผนงานบูรณาการยกระดับคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้ตลอด
ชีวิต โครงการยกระดับคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา กลุ่มกิจกรรม STEM จ านวน 289,200 บาท  
 

รายการ งบประมาณ 
จ าแนกตามรายจ่าย 

ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ 
กิจกรรมที่ 1 ประชุมปฏิบัติการครูแกนน า
โรงเรียนศูนย์ฝึกอบรมและให้ค าปรึกษา
ประจ าจังหวัด  
(สารคามพิทยาคม และผดุงนารี)  ) 

    

1. การจัดประชุมปฏิบัติการพัฒนาพัฒนาครู 
   (50 คน 1 วัน/ศูนย์) 
    -ค่าอาหาร-เบรก (50*150*1*2) 
    -ค่าตอบแทนวิทยากร (3600*1*2) 
    -ค่าสื่อทัศนูปกรณ์/เอกสาร  

 
 

7,500x2 
3,600x2 

950x2 

 
 

- 
3,600x2 

- 

 
 

7,500x2 
- 
- 

 
 

- 
- 

950x2 
รวมกิจกรรมที่ 1 24,100 7,200 15,000 1,900 

กิจกรรมที่ 2 คัดเลือกครูดีเด่น STEM 
AWARDS ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (3 
สาขา) และระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (6 
สาขา) 

10,000 
 

7,000 
 
 

2,000 
 
 

1,000 
 

รวมกิจกรรมที่ 2 10,000 7,000 2,000 1,000 
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รายการ งบประมาณ 
จ าแนกตามรายจ่าย 

ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ 
กิจกรรมที่ 3 จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ STEM 
ส าหรับโรงเรียน กลุ่มเป้าหมาย ปี 2559 
จ านวน 10 โรง 

 
 84,400 

 
- 

 
- 

 
84,000 

รวมกิจกรรมที่ 3 84,000 - - 84,000 
กิจกรรมที่ 4 จัดประชุม Face to Face 
ร่วมกับ สพป.มค.1 และมหาวิทยาลัย อย่าง
น้อยโรงเรียนละ 3 คน 

168,100 68,100 100,000 - 

รวมกิจกรรมที่ 4 168,100 68,100 100,000 - 
กิจกรรมที่ 5 การนิเทศติดตามการจัด
กิจกรรม 
                ระดับชั้นเรียน 

3,000 - 3,000 - 

รวมกิจกรรมที่ 5 3,000 - 3,000 - 
รวมทั้งสิ้น (ถัวจ่ายทุกรายการ) 289,200 82,300 120,000 85,000 

 
7. การวิเคราะห์ความเสี่ยงของโครงการ 
          ปัจจัยความเสี่ยง 
      1. การจัดกิจกรรมไม่เป็นไปตามระยะเวลาที่ก าหนดเนื่องจากงบประมาณล่าช้า 
                2. ผู้ปฏิบัติงานมีภารกิจทับซ้อนท าให้ไม่สามารถด าเนินโครงการ/กิจกรรมไม่เป็นไปตาม
ปฏิทิน 
 แนวทางการบริหารความเสี่ยง 
      1. ยืดหยุ่นการก าหนดการจัดกิจกรรมตามงบประมาณ 
                2. จัดท าตารางการปฏิบัติงานตลอดปี และยืดหยุ่นตามภารกิจ 
 

8. ตัวช้ีวัดและค่าเป้าหมาย 
ตัวช้ีวัด ค่าเป้าหมาย 

เชิงปริมาณ 
1. ครูที่เข้ารับการพัฒนามีความรู้ความเข้าใจการกิจกรรม STEM 
Education  
2. ครูได้แนวทางการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ STEM ระดับ ม.ต้น/ระดับม.
ปลาย  
3. โรงเรียนกลุ่มเป้าหมาย ได้เรียนรู้บูรณาการ STEM Education 

 
ร้อยละ 90 
 
ร้อยละ 90 
 
10 โรง 
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ตัวช้ีวัด ค่าเป้าหมาย 

เชิงคุณภาพ 
1. ครูจัดกิจกรรม STEM Education  ได้อย่างมีคุณภาพ  
2. นักเรียนได้เรียนรู้ตามกิจกรรม STEM Education และได้รับการ
พัฒนาทักษะในศตวรรษที่ 21   
3. นักเรียนได้เรียนรู้อย่างมีความหมาย สนุก และมีความสุขในการเรียนรู้  

 
ระดับดีข้ึนไป 
ระดับดีข้ึนไป 
 
ระดับดีข้ึนไป 

 
9. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
          9.1 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาและโรงเรียนในสังกัด ได้แนวทางการปรับหลักสูตร และการ
บริหารจัดการกิจกรรม STEM Education   
 9.2 ครูได้แนวทาง สื่อ การจัดกิจกรรม STEM Education   
 9.3 ครูและโรงเรียนสร้างเครือข่ายการจัดกิจกรรม STEM Education   
 9.4 นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น ได้เรียนรู้ผ่านกิจกรรม STEM Education อย่างมี
คุณภาพ  
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โครงการ   พัฒนาการจัดการเรียนรู้ทั้งระบบสู่การยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
   และเตรียมผู้เรียนให้สอดคล้องกับศตวรรษที่ 21 ด้านทักษะการเรียนรู้และนวัตกรรม 
    (Learning and Innovation Skills) เพ่ือให้ผู้เรียนพร้อมเป็นพลเมือง 
   ในยุคประเทศไทย 4.0 
สนองแผนยุทธศาสตร์ที่ 1  หลักสูตรและกระบวนการเรียนการสอน 
สนองชุดโครงการที่ 2   พัฒนากระบวนการเรียนรู้เพ่ือยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
       กิจกรรมที่ 1 พัฒนาการจัดการเรียนรู้ทั้งระบบสู่การยกระดับผลสัมฤทธิ์ 
       ทางการเรียนและการเตรียมผู้เรียนให้สอดคล้องกับศตวรรษที่ 21  
กลุ่มที่รับผิดชอบ   กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา 
ผู้รับผิดชอบ     นางสาวฐิตารีย์  วิลัยเลิศ  ศึกษานิเทศก์ช านาญการพิเศษ สพม.26 
ระยะเวลาที่ด าเนินการ   1 ตุลาคม 2559 – 30 กันยายน 2560 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
1. หลักการและเหตุผล 
         ความท้าทายด้านการศึกษาในศตวรรษท่ี 21  ในการเตรียมนักเรียนให้พร้อมกับชีวิตในศตวรรษ
ที่ 21 เป็นเรื่องส าคัญของกระแสการปรับเปลี่ยนทางสังคมที่เกิดขึ้นในศตวรรษที่ 21 ส่งผลต่อวิถีการ
ด ารงชีพของสังคมอย่างทั่วถึง ครูจึงต้องมีความตื่นตัวและเตรียมพร้อมในการจัดการเรียนรู้เพื่อเตรียม
ความพร้อมให้นักเรียนมีทักษะส าหรับการออกไปด ารงชีวิตในโลกในศตวรรษท่ี 21 ที่เปลี่ยนไปจาก
ศตวรรษท่ี 20 และ 19 โดยทักษะแห่งศตวรรษที่ 21 ที่ส าคัญที่สุด คือ ทักษะการเรียนรู้ (Learning 
Skill) ส่งผลให้มีการเปลี่ยนแปลงการจัดการเรียนรู้เพ่ือให้เด็กในศตวรรษที่ 21 นี้ มีความรู้ 
ความสามารถ และทักษะจ าเป็น ซึ่งเป็นผลจากการปฏิรูปเปลี่ยนแปลงรูปแบบการจัดการเรียนการ
สอน ตลอดจนการเตรียมความพร้อมด้านต่าง ๆ ซึ่งทักษะเพ่ือการด ารงชีวิตในศตวรรษที่ 21 
ประกอบด้วย การเรียนรู้ 3R x 7C โดย 3R คือ (R) Reading (อ่านออก), (W) Riting (เขียนได้), และ 
(A) Rithemetics (คิดเลขเป็น)  ส่วน 7C ได้แก่ Critical Thinking and Problem Solving (ทักษะ
ด้านการคิดอย่างมีวิจารณญาณ และทักษะในการแก้ปัญหา) Creativity and Innovation (ทักษะ 
ด้านการสร้างสรรค์ และนวัตกรรม) Cross-cultural Understanding (ทักษะด้านความเข้าใจความ
ต่างวัฒนธรรม ต่างกระบวนทัศน์) Collaboration, Teamwork and Leadership (ทักษะด้านความ
ร่วมมือการท างานเป็นทีม และภาวะผู้น า) Communications, Information, and Media Literacy 
(ทักษะด้านการสื่อสารสารสนเทศ และรู้เท่าทันสื่อ) Computing and ICT Literacy (ทักษะด้าน
คอมพิวเตอร์ และเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร) และ Career and Learning Skills (ทักษะ
อาชีพ และทักษะการเรียนรู้) ซึ่งสอดคล้องกับนโยบายรัฐบาลนโยบายของรัฐบาลในการสนับสนุนแนว
ทางการปฏิรูปการศึกษาอย่างเป็นรูปธรรม ครูต้องใช้ความสามารถในการอธิบายและบูรณาการให้
ครบถ้วนอย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้นและก าหนดให้สถานศึกษาต้องจัดกิจกรรมสร้างสรรค์ให้อย่าง
หลากหลายเพื่อเพิ่มพูนทักษะการคิดวิเคราะห์ความมีน้ าใจต่อการท างานเป็นทีม กระตุ้นให้ผู้เรียนได้
ค้นหาศักยภาพและความชอบของตนเอง ประกอบกับปัจจุบันประเทศไทยก้าวสู่ “ไทย
แลนด์ 4.0” ทีเ่ป็นวิสัยทัศน์เชิงนโยบายการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศไทย หรือโมเดลพัฒนา
เศรษฐกิจของรัฐบาล ภายใต้การน าของพลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและหัวหน้าคณะ
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รักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) ที่เข้ามาบริหารประเทศบนวิสัยทัศน์ที่ ว่า “ม่ันคง ม่ังคั่ง และ
ยั่งยืน” ที่มีภารกิจส าคัญในการขับเคลื่อนปฏิรูปประเทศด้านต่างๆ เพื่อปรับแก้ จัดระบบ ปรับทิศทาง 
และสร้างหนทางพัฒนาประเทศให้เจริญ สามารถรับมือกับโอกาสและภัยคุกคามแบบใหม่ๆ ที่
เปลี่ยนแปลงอย่างเร็ว รุนแรงในศตวรรษท่ี 21ได้  
        ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 26 จึงจัดท าโครงการพัฒนาการจัดการเรียนรู้ทั้ง
ระบบสู่การยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและเตรียมผู้เรียนให้สอดคล้องกับศตวรรษท่ี 21 ด้าน
ทักษะการเรียนรู้และนวัตกรรม (Learning and Innovation Skills) เพ่ือให้ผู้เรียนพร้อมเป็นพลเมือง
ในยุคประเทศไทย 4.0 และเพ่ือให้ครูสามารถจัดท าสื่อ/นวัตกรรม/เทคนิคการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ 
จัดท าคู่มือกิจกรรม/สื่อที่สอดคล้องกับบริบทของโรงเรียน และพัฒนาโรงเรียนให้เป็นเครือข่ายสังคม
แห่งการเรียนรู้ (Learning Community) ในศตวรรษท่ี 21 อย่างมีคุณภาพ  
 

2. วัตถุประสงค์ 
 2.1 เพ่ือส่งเสริม สนับสนุนและสร้างความเข็มแข็งส าหรับผู้บริหารการศึกษา ผู้บริหาร
สถานศึกษาและศึกษานิเทศก์ ได้รับความรู้ความเข้าใจ และสามารถพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา
ให้สอดคล้องกับศตวรรษในที่ 21 เพ่ือให้ผู้เรียนพร้อมเป็นพลเมืองในยุคประเทศไทย 4.0  
 2.2 เพ่ืออบรมพัฒนาครูด้านการพัฒนาสื่อ นวัตกรรม เทคนิค/วิธีการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่
สอดคล้องกับศตวรรษที่ 21 ด้านทักษะการเรียนรู้และนวัตกรรม (Learning and Innovation Skills) 
เพ่ือให้ผู้เรียนพร้อมเป็นพลเมืองในยุคประเทศไทย 4.0 
 2.3 เพ่ือพัฒนาคลังสื่อสื่อ นวัตกรรม และเทคนิคการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่สอดคล้องกับ
ศตวรรษท่ี 21   
 2.4 เพ่ือพัฒนาโรงเรียนให้เป็นเครือข่ายสังคมแห่งการเรียนรู้ (Learning Community) 
 

3. เป้าหมาย 
 3.1 เป้าหมายเชิงปริมาณ  
  3.1.1 ร้อยละ 100 ผู้บริหารการศึกษา ผู้บริหารสถานศึกษา และศึกษานิเทศก์ได้รับการ
ส่งเสริม สนับสนุนและสร้างความเข็มแข็งเพ่ือพัฒนาการจัดการศึกษาให้มีคุณภาพ จ านวน 50 คน  
  3.1.2 ร้อยละ 80 ครูได้รับการพัฒนาด้านการจัดท าสื่อ นวัตกรรม และเทคนิคการจัด
กิจกรรมการเรียนรู้ที่สอดคล้องกับศตวรรษในที่ 21 ด้านทักษะการเรียนรู้และนวัตกรรม (Learning 
and Innovation Skills) เพ่ือให้ผู้เรียนพร้อมเป็นพลเมืองในยุคประเทศไทย 4.0 จ านวน 125 คน  
  3.1.3 ร้อยละ 80 ครูผู้รับผิดชอบระบบเครือข่ายและเว็บไซต์โรงเรียนและศึกษานิเทศก์
ได้รับการพัฒนาด้านการจัดท าคลังสื่อ และนวัตกรรมการเรียนรู้ที่สอดคล้องกับศตวรรษในที่ 21 
จ านวน 45 คน  
 3.2 เป้าหมายเชิงคุณภาพ 
          3.2.1 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาและโรงเรียนในสังกัด ได้แนวทางการปรับหลักสูตร และ
การบริหารจัดการกิจกรรมจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่สอดคล้องกับศตวรรษในที่ 21 เพ่ือให้ผู้เรียนพร้อม
เป็นพลเมืองในยุคประเทศไทย 4.0  
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  3.2.2 ผู้บริหารการศึกษา ผู้บริหารสถานศึกษา และศึกษานิเทศก์ ได้รับการส่งเสริม 
สนับสนุนและสร้างความเข็มแข็งเพ่ือพัฒนาการจัดการศึกษาให้สอดคล้องกับศตวรรษในที่ 21 เพ่ือให้
ผู้เรียนพร้อมเป็นพลเมืองในยุคประเทศไทย 4.0  
  3.2.3 ครูได้แนวทางการพัฒนาสื่อ นวัตกรรม เทคนิค/วิธีการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่
สอดคล้องกับศตวรรษที่ 21 ด้านทักษะการเรียนรู้และนวัตกรรม (Learning and Innovation Skills) 
เพ่ือให้ผู้เรียนพร้อมเป็นพลเมืองในยุคประเทศไทย 4.0 
  3.2.4 นักเรียนได้เรียนรู้ผ่านกิจกรรมจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่สอดคล้องกับศตวรรษท่ี 21 
ด้านทักษะการเรียนรู้และนวัตกรรม (Learning and Innovation Skills) และมีผลการทดสอบ
ระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-NET) กลุ่มสาระหลัก 5 วิชา โดยรวมเพ่ิมข้ึนไม่น้อย ร้อยละ 3 และมี
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้น 
 

4. กิจกรรมการด าเนินงาน 
 4.1 การวางแผน (P) 
  4.1.1 ศึกษาแนวทางการพัฒนาการจัดการเรียนรู้ทั้งระบบสู่การยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนและเตรียมผู้เรียนให้สอดคล้องกับศตวรรษที่ 21 ด้านทักษะการเรียนรู้และนวัตกรรม (Learning 
and Innovation Skills) และนโยบายประเทศไทย 4.0 
  4.1.2 ประชุมเตรียมการอบรมและศึกษาดูงานการพัฒนาการจัดการเรียนรู้ทั้งระบบสู่การ
ยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและเตรียมผู้เรียนให้สอดคล้องกับศตวรรษท่ี 21 ด้านทักษะการ
เรียนรู้และนวัตกรรม (Learning and Innovation Skills) เพ่ือให้ผู้เรียนพร้อมเป็นพลเมืองในยุค
ประเทศไทย 4.0 
 4.2 การปฏิบัติ (D) 
  4.2.1 การส่งเสริม สนับสนุนและสร้างความเข็มแข็งส าหรับผู้บริหารการศึกษา ผู้บริหาร
สถานศึกษา และศึกษานิเทศก์เพ่ือพัฒนาการจัดการศึกษาให้มีคุณภาพ โดยการอบรมและศึกษาดูงาน
กับสถานศึกษาที่มีวิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศ (Best Practice) ด้านทักษะการเรียนรู้และนวัตกรรม 
(Learning and Innovation Skills) เพ่ือให้ผู้เรียนพร้อมเป็นพลเมืองในยุคประเทศไทย 4.0 จ านวน 
50 คน จ านวน 3 วัน 
  4.2.2 จัดอบรมพัฒนาครูในการจัดท าสื่อ นวัตกรรม และเทคนิคการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ 
ที่สอดคล้องกับศตวรรษในที่ 21 ด้านทักษะการเรียนรู้และนวัตกรรม (Learning and Innovation 
Skills) เพ่ือให้ผู้เรียนพร้อมเป็นพลเมืองในยุคประเทศไทย 4.0 จ านวน  35  โรงเรียนๆ ละ 3 คน รวม 
105 คนและศึกษานิเทศก์ 10 คน รวมจ านวน 115 คน จ านวน 2 วัน 
  4.2.3 ประชุมปฏิบัติการครูผู้รับผิดชอบระบบเครือข่ายและเว็บไซต์โรงเรียนและครูวิชาการ 
เพ่ือจัดท าคลังสื่อ และนวัตกรรมการเรียนรู้ที่สอดคล้องกับศตวรรษที่ 21 จ านวน 35 โรงเรียนๆ 2 คน  
จ านวน 70 คน ศึกษานิเทศก์และคณะท างาน จ านวน 10 คน รวมจ านวน 80 คน จ านวน 1 วัน  
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 4.3 การติดตาม ตรวจสอบ  (C) 
  การนิเทศติดตามการจัดกิจกรรมระดับชั้นเรียน และดูคลังสื่อและนวัตกรรมการเรียนรู้ใน
ระบบเครือข่ายและเว็บไซต์โรงเรียน 
 4.4  การปรับปรุง  (A) 
  สรุปผลและรายงานการด าเนินงาน โครงการการพัฒนาการจัดการเรียนรู้ทั้งระบบสู่การ
ยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและเตรียมผู้เรียนให้สอดคล้องกับศตวรรษท่ี 21 ด้านทักษะการ
เรียนรู้และนวัตกรรม (Learning and Innovation Skills) เพ่ือให้ผู้เรียนพร้อมเป็นพลเมืองในยุค
ประเทศไทย 4.0 
 

5. งบประมาณ 
 5. งบประมาณ 
 5.1 งบประมาณท่ีได้รับจัดสรร จ านวน 233,800 บาท (สองแสนสามหมื่นสามพันแปดร้อย
บาทถ้วน) 
  กิจกรรมที่ 1 จ านวน 174,700 บาท (หนึ่งแสนห้าหมื่นเก้าพันเจ็ดร้อยบาทถ้วน)    
  กิจกรรมที่ 2 จ านวน 43,500 บาท (สี่หมื่นสามพันห้าร้อยบาทถ้วน) 
  กิจกรรมที่ 3 จ านวน 15,600 บาท (หนึ่งหมื่นห้าพันหกร้อยบาทถ้วน) 
 5.2 ค่าใช้จ่ายจ าแนกตามกิจกรรม (ขอถั่วจ่ายทุกรายการเท่าที่จ่ายจริง) 
 

ที ่ กิจกรรม งบประมาณ 
รายละเอียดการใช้งบประมาณ 

ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ 
กิจกรรมที่ 1 การส่งเสริม สนับสนุน 
และสร้างความเข็มแข็งส าหรับ
ผู้บริหารการศึกษา ผู้บริหาร
สถานศึกษา และศึกษานิเทศก์เพ่ือ
การจัดการศึกษาให้มีคุณภาพ โดย
การอบรมและศึกษาดูงานกับ
สถานศึกษาที่มีวิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศ 
(Best Practice) (จ านวน 50 คน  
รวม 3 วัน) 

    

1 ค่าท่ีพัก (50X2X600) 60,000 - 60,000 - 
2 ค่าอาหารว่างเครื่องดื่ม 

(50X3X50) 
7,500 - 7,500 - 

3 ค่าอาหารกลางวัน และอาหาร
เย็น (50X4X300) 

60,000 - 60,000 - 

4 ค่าตอบแทนวิทยากร 
(2X600X6)  

7,200 7,200 - - 
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ที ่ กิจกรรม งบประมาณ 
รายละเอียดการใช้งบประมาณ 

ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ 
5 ค่าพาหนะ (3X13000) 39,000   39,000 
6 ค่าของที่ระลึก 1,000   1,000 

รวมทั้งสิ้น 
(ถัวจ่ายทุกรายการ) 

174,700 บาท 
(หนึ่งแสนห้าหม่ืนเก้าพันเจ็ดร้อยบาทถ้วน) 

กิจกรรมที่ 2 จัดอบรมพัฒนาครู 
ในการพัฒนาสื่อ นวัตกรรม เทคนิค/
วิธีการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่
สอดคล้องกับศตวรรษในที่ 21 ด้าน
ทักษะการเรียนรู้และนวัตกรรม 
(Learning and Innovation Skills) 
เพ่ือให้ผู้เรียนพร้อมเป็นพลเมืองในยุค
ประเทศไทย 4.0 (จ านวน 115 คน 
จ านวน 2 วัน)  

    

1 ค่าอาหารว่างเครื่องดื่ม 
(115X4X25) 

11,500 - 11,500 - 

3 ค่าอาหารกลางวัน 
(115X2X100) 

23,000 - 23,000 - 

4 ค่าตอบแทนวิทยากร 
(2X600X6)  

7,200 7,200 - - 

5 ค่าวัสดุ + จัดท าเอกสาร 1,800 - 41700 1,800 
รวมทั้งสิ้น 

(ถัวจ่ายทุกรายการ) 
43,500 บาท 

(สี่หม่ืนสามพันห้าร้อยบาทถ้วน) 
กิจกรรมที่ 3 ประชุมปฏิบัติการครู 
ผู้รับผิดชอบระบบเครือข่ายและ
เว็บไซต์และครูวิชาการโรงเรียนเพ่ือ
จัดท าคลังสื่อ และนวัตกรรมการ
เรียนรู้ที่สอดคล้องกับศตวรรษท่ี 21 
(จ านวน 80 คน  
จ านวน 1 วัน) 

    

1 ค่าอาหารว่างเครื่องดื่ม 
(80X2X25) 

4,000 - 4,000 - 

3 ค่าอาหารกลางวัน (80X1X100) 8,000 - 8,000 - 
4 ค่าตอบแทนวิทยากร 3,600 3,600 - - 



138 

 

 

(1X600X6)  
รวมทั้งสิ้น 

(ถัวจ่ายทุกรายการ) 
15,600 บาท 

(หนึ่งหม่ืนห้าพันหกร้อยบาทถ้วน) 
 
6. การวิเคราะห์ความเสี่ยงของโครงการ 
 6.1 ปัจจัยความเสี่ยง 
  6.1.1 งบประมาณได้รับการจัดสรรและการอนุมัติไม่เป็นไปตามก าหนดเวลา 
  6.1.2 ระยะเวลาในการด าเนินการจ ากัด เนื่องจากการจัดสรรงบประมาณล่าช้า 
 6.2 แนวทางการบริหารความเสี่ยง 
  6.2.1 ผู้บริหารการศึกษา ผู้บริหารสถานศึกษา และศึกษานิเทศก์ ได้รับการส่งเสริม 
สนับสนุนและสร้างความเข็มแข็งเพ่ือพัฒนาการจัดการศึกษาให้สอดคล้องกับศตวรรษในที่ 21  
  6.2.2 ครูได้แนวทางการพัฒนาสื่อ นวัตกรรม เทคนิค/วิธีการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่
สอดคล้องกับศตวรรษที่ 21 ด้านทักษะการเรียนรู้และนวัตกรรม (Learning and Innovation Skills) 
เพ่ือให้ผู้เรียนพร้อมเป็นพลเมืองในยุคประเทศไทย 4.0 
 

7. การวัดและประเมิน 
ตัววัดความส าเร็จ วิธีการวัด เครื่องมือ 

ตัวช้ีวัดที่ 2 ค่าเฉลี่ยร้อยละของผู้เรียนชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 6 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 6 ของผลการทดสอบระดับช าติขั้น
พ้ืนฐาน (O-NET) กลุ่มส าระหลัก 5 วิชาโดยรวม
เพ่ิมข้ึนไม่น้อย ร้อยละ 3 

1. สังเกต 
2. การสอบถาม 
3. การประเมินผล 
4. การนิเทศ ติดตาม 

1. แบบสังเกต 
2. แบบสอบถาม 
3. แบบประเมินผล 
4. แบบนิเทศ  
ติดตาม 

 
 

8. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
        8.1 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาและโรงเรียนในสังกัด ได้แนวทางการปรับหลักสูตร และการ
บริหารจัดการกิจกรรมจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่สอดคล้องกับศตวรรษในที่ 21 เพ่ือให้ผู้เรียนพร้อมเป็น
พลเมืองในยุคประเทศไทย 4.0  
 8.2 ผู้บริหารการศึกษา ผู้บริหารสถานศึกษา และศึกษานิเทศก์ ได้รับการส่งเสริม สนับสนุน
และสร้างความเข็มแข็งเพ่ือพัฒนาการจัดการศึกษาให้สอดคล้องกับศตวรรษในที่ 21 เพ่ือให้ผู้เรียน
พร้อมเป็นพลเมืองในยุคประเทศไทย 4.0  
 8.3 ครูได้แนวทางการพัฒนาสื่อ นวัตกรรม เทคนิค/วิธีการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่สอดคล้อง
กับศตวรรษที่ 21 ด้านทักษะการเรียนรู้และนวัตกรรม (Learning and Innovation Skills) เพ่ือให้
ผู้เรียนพร้อมเป็นพลเมืองในยุคประเทศไทย 4.0 
 8.4 นักเรียนได้เรียนรู้ผ่านกิจกรรมจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่สอดคล้องกับศตวรรษที่ 21 ด้าน
ทักษะการเรียนรู้และนวัตกรรม (Learning and Innovation Skills) อย่างมีคุณภาพ เพื่อให้ผู้เรียน
พร้อมเป็นพลเมืองในยุคประเทศไทย 4.0 
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 8.5 นักเรียนมีผลการทดสอบระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-NET) กลุ่มสาระหลัก 5 วิชา โดยรวม
เพ่ิมข้ึนไม่น้อย ร้อยละ 3 และมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้น 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



140 

 

 

โครงการ       โครงการพัฒนาการจัดการศึกษาเพ่ือการมีงานท า ตามแนวทาง 
               การจัดทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
       มัธยมศึกษา เขต 26 
สนองแผนยุทธศาสตร์ที่ 1 หลักสูตรและกระบวนการเรียนการสอน 
สนองชุดโครงการที่ 2  ปฏิรูปหลักสูตร 
  กิจกรรมที่ 3 พัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาเพ่ือการมีงานท า  
กลุ่มที่รับผิดชอบ  กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา 
  กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา และกลุ่มนโยบายและแผน  
ผู้รับผิดชอบ  นางสาวฐิตารีย์  วิลัยเลิศ  ศึกษานิเทศก์ช านาญการพิเศษ สพม.26 
  นางวราลักษณ์  บุษบง  นักวิชาการศึกษาช านาญการพิเศษ สพม.26  
  นางสาวไพลิน  ภูมิวัน   นักวิชาการศึกษาช านาญการ สพม.26  
  นางสาวพิกุล  ไชยแสน  นักวิเคราะห์นโยบายและแผน สพม.26  
ระยะเวลาที่ด าเนินการ  1 ตุลาคม 2559 – 30 กันยายน 2560 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
 1. หลักการและเหตุผล 
 

 คุณภาพการศึกษาไทยที่ปรากฏในรายงานของ PISA เยาวชนไทยอายุ 15 ปีมีคะแนนเฉลี่ยต่ า
กว่าหลายประเทศ รวมทั้งเพ่ือนบ้านในกลุ่มประชาคมอาเซียน และพบว่าปัญหาการจัดการศึกษาของ
ประเทศไทยที่ส านักงานเลขาธิการการศึกษา (สกศ.) ได้ศึกษาและรวบรวมไว้ คือนักเรียนออกกลางคัน
สูง เรียนไม่จบการศึกษาภาคบังคับ และการศึกษาขั้นพ้ืนฐานระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ตามนโยบาย
เรียนฟรี 12 ปี เนื่องมาจากคนไทยยังมีปัญหาความยากจน และปัญหาสภาพแวดล้อมทั้งครอบครัว 
โรงเรียน และสังคม นักเรียนที่เข้าเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 พอเรียนถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ออก
กลางคันไปร้อยละ 20 เรียนไปถึงมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพปี 3 ออกกลางคันไป
ร้อยละ 43 หรือเกือบครึ่ง คิดเป็นจ านวนคนราว 4 แสนกว่าคน ซึ่งคิดเฉพาะนักเรียนรุ่นเดียวยังไม่ได้
คิดสะสมทุกปีของประชากรไทย ผลการศึกษาและการรวบรวมรายงานต่าง ๆ จึงต้องให้ความส าคัญ
และแก้ปัญหาเยาวชนที่หลุดออกนอกระบบจ านวนมากท่ีสะท้อนถึงการขาดคุณภาพของเยาวชน
เหล่านั้นที่ไม่สามารถท าอะไรได้ตามเกณฑ์มาตรฐานของคนทั่วไปในอายุ 15 ปี  
 ตัวแปรที่เป็นผลของการขาดคุณภาพ คือ หลักสูตรสถานศึกษาท่ียังขาดการบูรณาการ
มาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัดรายวิชาเข้าไปในแหล่งเรียนรู้ที่เป็นสภาพแวดล้อมและวิถีการด าเนิน
ชีวิตของนักเรียน บทบาทของครูยังไม่เปลี่ยนบทบาทการจัดกระบวนการเรียนรู้แบบ Passive 
Learning มาเป็น Active Learning ยังเป็นผู้บอกและบรรยาย ไม่ได้เป็นผู้ออกแบบกระบวนการ
เรียนรู้และอ านวยความสะดวกให้นักเรียนไปเรียนรู้และสร้างองค์ความรู้ด้วยตนเอง ตัวแปรที่ส าคัญอีก
ตัวแปร คือ กระบวนการเรียนรู้ของผู้เรียนยังขาดการเรียนรู้จากการปฏิบัติจริงที่เป็นแหล่งเรียนรู้และ
เป็นวิถีการด าเนินชีวิตจริง รวมถึงการวัดผลต้องเป็นไปตามสภาพจริงที่จะต้องน าทฤษฎีความรู้ไป
อธิบายกระบวนการและขั้นตอนการท างานน าไปสู่การแก้ปัญหาได้จริง เกิดการเรียนรู้สู่วิถีการด าเนิน
ชีวิต ที่ใช้หลักคุณธรรมก ากับความรู้  น าไปสู่การพัฒนาตนเอง ขยายผลไปสู่ครอบครัว และชุมชน 
สังคม และคุณภาพชีวิตของตัวนักเรียนเอง การจัดการศึกษาของสถานศึกษาจึงต้องพัฒนานักเรียนให้
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ตรงตามศักยภาพเป็นรายบุคคลสามารถส าเร็จการศึกษาแล้วมีงานท าพัฒนาคุณภาพชีวิตเป็นไปตาม
ความต้องการของสถานประกอบการ และกลุ่มอาชีพอิสระ รองรับการพัฒนาประเทศ 
 กรอบยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี ยุทธศาสตร์ที่ 3 ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาและเสริมสร้าง
ศักยภาพคน ประเด็นที่ 3.2 การยกระดับคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิต ซึ่งกระทรวง 
ศึกษาธิการได้ก าหนดเป็นยุทธศาสตร์ที่ 1 การผลิตและพัฒนาก าลังคนให้สอดคล้องกับความต้องการ
และรองรับการพัฒนาประเทศ มุ่งพัฒนาก าลังคนให้มีคุณภาพและมาตรฐานสอดคล้องกับยุทธศาสตร์
การพัฒนาประเทศ ผู้เรียนและผู้ส าเร็จการศึกษามีสมรรถนะตรงความต้องการของตลาดแรงงาน
ภายในประเทศเรียนจบแล้วต้องมีงานท าไปสู่การรองรับการเป็นศูนย์พัฒนาอาเซียน และเขตพัฒนา
เศรษฐกิจพิเศษและโครงการลงทุนขนาดใหญ่ของรัฐบาล ให้มีความเพียงพอและตรงความต้องการ
ของสถานประกอบการ มีขีดความสามารถแข่งขันได้ในระดับสากล และได้ก าหนดกรอบวิธีการที่ต้อง
จัดท าฐานข้อมูลความต้องการแรงงานร่วมกับหน่วยงานภาครัฐและเอกชน โดยที่สถานศึกษาจะต้องมี
ฐานข้อมูลการผลิตและพัฒนาผู้เรียนให้เชื่อมโยงกับความต้องการจ าเป็นในพื้นที่ของจังหวัดและ
อ าเภอ และตรงทิศทางการพัฒนาประเทศ ซึ่งจะต้องให้ภาคประชาชนในสังคม อันได้แก่ สถาน
ประกอบการ และกลุ่มอาชีพอิสระเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา มีการบูรณาการการเรียนรู้คู่
ไปกับการท างานและร่วมกับสถานประกอบการหรือกลุ่มอาชีพอิสระ 
 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 26 จึงได้จัดท าโครงการพัฒนาการจัดการศึกษา 
เพ่ือการมีงานท า ตามแนวทางการจัดทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
มัธยมศกึษา เขต 26 เพ่ือเป็นการสนองนโยบายของส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานทีไ่ด้
ขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การผลิตและพัฒนาก าลังคนให้สอดคล้องกับความต้องการและรองรับการ
พัฒนาประเทศ  
 

2. วัตถุประสงค์ 
 2.1 เพ่ือพัฒนาการจัดการศึกษาและหลักสูตรสถานศึกษา ให้มีแผนการเรียนรองรับกลุ่มความ
ถนัดทางสาขาวิชา แนวทางการออกแบบหน่วยการเรียนรู้บูรณาการแบบสหวิทยาการและแนว
ทางการพัฒนาเครื่องมือการวัดผลตามสภาพจริง ให้ครูผู้สอนสามารถน าหลักสูตรสู่การปฏิบัติจริงได้
อย่างมีประสิทธิภาพ  
 2.2 เพ่ือสร้างแนวทางการวัดผลตามสภาพจริงตามกระบวนการในกิจกรรมการเรียนรู้ของ 
หน่วยเรียนรู้บูรณาการครอบคลุมทักษะ ความรู้ และคุณลักษณะนิสัยที่อิงมาตรฐาน ตัวชี้วัดและผล 
การเรียนรู้รายวิชาและประเมินผลสมดุลเชิงคุณภาพ 
 2.3 เพ่ือส่งเสริมการมีงานท าให้นักเรียนฝึกทักษะเป็นผู้ประกอบการท าธุรกิจพอเพียงจากการ
จ าหน่วยผลผลิตของสหกรณ์โรงเรียน และสนับสนุนการจัดกิจกรรมสหกรณ์โรงเรียนของโรงเรียนใน
สังกัดเพ่ือเป็นแหล่งเรียนรู้ให้แก่ชุมชนและเครือข่ายได้ 
 2.4 เพ่ือค้นหาสถานศึกษาที่มีวิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศ (Best Practice) ด้านการจัดการศึกษาเพ่ือ
การมงีานท า ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 
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3. เป้าหมาย 
 3.1 เชิงปริมาณ 
  3.1.1 โรงเรียน 35 โรง มีหลักสูตรสถานศึกษารองรับกลุ่มความถนัดทางสาขาวิชาในการ
เรียนต่อระดับอุดมศึกษา ตอบสนองความต้องการของบุคลิกภาพและความถนัดของนักเรียนตรงตาม
ความต้องการของการพัฒนาก าลังคนในกลุ่มจังหวัด 
  3.1.2 นักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลายทุกคนในโรงเรียนที่จัดการศึกษาและจัดท า
หลักสูตรการศึกษาเพ่ือการมีงานก่อนจบการศึกษาจะได้เรียนรู้ ฝึกปฏิบัติจริง มีทัศนคติที่ดีต่อการ
ประกอบอาชีพ สามารถวิเคราะห์ตัดสินใจในการเลือกอาชีพได้ 
  3.1.3 โรงเรียน 35 โรงเรียน มีการด าเนินงานกิจกรรมสหกรณ์โรงเรียนและร้อยละ 60  
ของนักเรียนในโรงเรียนมีการด าเนินงานกิจกรรมสหกรณ์ มีผลิตภัณฑ์สินค้าและบริการเชิงนวัตกรรม 
  3.1.4 โรงเรียน 35 โรงเรียน มีวิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศ (Best Practice) ด้านการจัดการศึกษา 
เพ่ือการมีงานท า ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 
 3.2 เชิงคุณภาพ 
  3.2.1 โรงเรียนมีหลักสูตรสถานศึกษาเพ่ือการมีงานท าที่รองรับกลุ่มความถนัดทางสาขาวิชา 
ในการเรียนต่อระดับอุดมศึกษา ตอบสนองความต้องการของบุคลิกภาพและความถนัดของนักเรียน 
ตรงตามความต้องการของการพัฒนาก าลังคนในกลุ่มจังหวัดที่มีประสิทธิภาพ 
          3.2.2 ครูผู้สอนสามารถน าหลักสูตรสู่การปฏิบัติจริง และมีเครื่องมือการวัดผลให้ตรงตาม 
สภาพจริง และประเมินผลโดยเน้นการประเมินความสมดุลเชิงคุณภาพ   
  3.2.3 โรงเรียนมีการด าเนินงานกิจกรรมสหกรณ์โรงเรียนและนักเรียนในโรงเรียนมีการ
ด าเนินงานกิจกรรมสหกรณ์ มีผลิตภัณฑ์สินค้าและบริการเชิงนวัตกรรม 
  3.2.4 โรงเรียนมีวิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศ (Best Practice) ด้านการจัดการศึกษาเพ่ือการมีงาน
ท า ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 
 

4. กิจกรรมการด าเนินงาน 
 4.1 การวางแผน (P) 
  4.1.1 ศึกษาการจัดการศึกษาและการจัดท าหลักสูตรสถานศึกษาเพ่ือการมีงานท า ตาม
แนวทางการจัดทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21   
  4.1.2 ประชุมเตรียมความพร้อมของคณะกรรมการด าเนินงานตามกิจกรรม ทั้ง 3 กิจกรรม 
  4.1.3 ประชาสัมพันธ์รับสมัครคัดเลือกโรงเรียนต้นแบบสหกรณ์โรงเรียนระดับเขตพ้ืนที่
การศึกษาและการจัดประกวด และยกย่องชมเชยสถานศึกษาที่มีวิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศ (Best Practice) 
เกี่ยวกับการจัดการศึกษาเพ่ือการมีงานท าระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 
 4.2 การปฏิบัติ (D) 
  4.2.1 จัดประชุมปฏิบัติการการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษารองรับกลุ่มความถนัดทาง
สาขาวิชาให้กับผู้บริหารสถานศึกษา รองผู้บริหารสถานศึกษาฝ่ายวิชาการ และครูแนะแนว ทั้ง 35 
โรงเรียน  โรงเรียนละ 3 คน รวม 105 คน และศึกษานิเทศก/์วิทยากร 10 คน รวมทั้งสิ้น 115 คน 
เป็นเวลา 2 วัน 
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  4.2.2 ประเมินคัดเลือกโรงเรียนต้นแบบสหกรณ์โรงเรียนของโรงเรียนในสังกัดส านักงาน 
เขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 26    
  4.2.3 จัดประกวด และยกย่องชมเชยสถานศึกษาท่ีมีวิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศ (Best Practice)  
เกี่ยวกับการจัดการศึกษาเพ่ือการมีงานท าระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ให้กับสถานศึกษา ทั้ง 35 โรง   
 4.3 การติดตาม ตรวจสอบ  (C) 
  นิเทศ ติดตามผลการจัดการเรียนรู้ตามแผนการเรียนในหลักสูตรสถานศึกษาเพ่ือการมีงาน
ท าตามแนวทางการจัดทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา 
เขต 26 
 4.4  การปรับปรุง  (A) 
  สรุปผลและรายงานการด าเนินงาน โครงการพัฒนาการจัดการศึกษาเพ่ือการมีงานท า  
ตามแนวทางการจัดทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 
26 ประจ าปี 2560 
 

5. งบประมาณ 
 

 5.1 งบประมาณท่ีได้รับจัดสรร จ านวน 95,500 บาท (เก้าหมื่นห้าพันห้าร้อยบาทถ้วน) 
  กิจกรรมที่ 1 จ านวน 60,600 บาท (หกหมื่นหกร้อยบาทถ้วน)    
  กิจกรรมที่ 2 จ านวน 12,400 บาท (หนึ่งหมื่นสองพันสี่ร้อยบาทถ้วน) 
  กิจกรรมที่ 3 จ านวน 22,500 บาท (สองหมื่นสองพันห้าร้อยบาทถ้วน) 
 5.2 ค่าใช้จ่ายจ าแนกตามกิจกรรม (ขอถั่วจ่ายทุกรายการเท่าที่จ่ายจริง) 
 

ที ่ กิจกรรม งบประมาณ 
รายละเอียดการใช้งบประมาณ 

ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ 
กิจกรรมที่ 1 การประชุม
ปฏิบัติการการพัฒนาหลักสูตร
สถานศึกษา 
เพ่ือการมีงานท า ตามแนวทาง 
การจัดทักษะการเรียนรู้ใน
ศตวรรษ 
ที่ 21 และสร้างเครื่องมือการ
วัดผลให้ตรงตามสภาพจริง 
(ค่าใช้จ่าย รวม 2 วัน จ านวน 115 
คน) 

    

1 ค่าอาหารว่างเครื่องดื่ม 
(115X4X25) 

11,500 - 11,500 - 

2 ค่าอาหารกลางวัน  
(115X2X100) 

23,000 - 23,000 - 
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3 ค่าตอบแทนวิทยากร  
(2X600X7)  

8,400 8,400 - - 

4 ค่าท่ีพักและค่าพาหนะ
วิทยากร 

5,000  5,000 - 

5 ค่าวัสดุ + จัดท าเอกสาร 12,700   12,700 
รวมทั้งสิ้น 

ถัวจ่ายทุกรายการ 
60,600 บาท 

(หกหม่ืนหกร้อยบาทถ้วน)   
กิจกรรมที่ 2 การประเมินคัดเลือก
โรงเรียนต้นแบบสหกรณ์โรงเรียน
ของโรงเรียนในสังกัดส านักงาน 
เขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา  
เขต 26  

    

1 ค่าอาหารและเครื่องดื่ม  2,100 - 2,100 - 
2 ค่าตอบนแทนคณะกรรมการ 2,800 2,800 - - 
3 ค่าวัสดุ/เอกสารในการ

ประชุม 
4,500 - - 4,500 

3 ค่าน้ ามันเชื้อเพลิง 3,000 - 3,000 - 
รวมทั้งสิ้น 

ถัวจ่ายทุกรายการ 
12,400 บาท 

(หนึ่งหม่ืนสองพันสี่ร้อยบาทถ้วน)   
กิจกรรมที่ 3 การจัดประกวด  
และยกย่องชมเชยสถานศึกษาที่มี
วิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศ (Best 
Practice)  
เกี่ยวจัดการศึกษาเพ่ือการมีงาน
ท าระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 
ให้กับสถานศึกษา (ค่าใช้จ่าย  
จ านวน 100 คน จัด 1 วัน) 

    

1 ค่าอาหารว่างเครื่องดื่ม 
(100X2X25) 

5,000 - 5,000 - 

2 ค่าอาหารกลางวัน  
(100X1X100) 

10,000 - 10,000 - 

3 ค่าวัสดุ (โล่รางวัล) 7,500 - - 7,500 
รวมทั้งสิ้น 

ถัวจ่ายทุกรายการ 
22,500 บาท 

(สองหม่ืนสองพันห้าร้อยบาทถ้วน)   
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6. การวิเคราะห์ความเสี่ยงของโครงการ 
 6.1 ปัจจัยความเสี่ยง 
  6.1.1 งบประมาณได้รับการจัดสรรและการอนุมัติไม่เป็นไปตามก าหนดเวลา 
  6.1.3 ระยะเวลาในการด าเนินการจ ากัด เนื่องจากการจัดสรรงบประมาณล่าช้า 
  6.1.4 บุคลากรที่รับผิดชอบงานหลักสูตรสถานศึกษาเพ่ือการมีงานท ามีภาระงานมาก  
ท าให้ไม่มีเวลาในการด าเนินการเต็มความสามารถ 
 6.2 แนวทางการบริหารความเสี่ยง 
  6.2.1 จัดหลักสูตรสถานศึกษาเพ่ือการมีงาน ให้สอดคล้องกับความต้องการและความถนัด 
ของนักเรียนและความต้องการของการพัฒนาก าลังคนในกลุ่มจังหวัด 
  6.2.2 สร้างความตระหนักให้ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในการด าเนินงานพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา 
เพ่ือการมีงานท า รับรู้ร่วมกันเพ่ือให้เกิดการท างานเป็นทีม ร่วมคิด ร่วมท า ร่วมพัฒนา และร่วมแก้ไข
ปัญหา 
  6.2.3 สร้างเครือข่ายการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาเพ่ือการมีงานท า เน้นการแลกเปลี่ยน
เรียนรู้และหาแนวทางการพัฒนาร่วมกันอย่างเหมาะสม 
  6.2.4 บุคลากรที่รับผิดชอบงานหลักสูตรสถานศึกษาเพ่ือการมีงานท า ที่มีภาระงานมาก 
จัดสรรเวลาให้เป็นระบบมีเพ่ือให้การด าเนินงานได้เต็มความสามารถ 
 

7. การวัดและประเมินผล 
 

ตัววัดความส าเร็จ วิธีการวัด เครื่องมือ 
7.1 ร้อยละ 60 ของโรงเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย พัฒนา
หลักสูตรสถานศึกษาให้มีแผนการเรียนรองรับกลุ่มความถนัดทาง
สาขาวิชาในการเรียนต่อระดับอุดมศึกษา ตอบสนองความ
ต้องการของบุคลิกภาพและความถนัดของนักเรียนตรงตามความ
ต้องการของการพัฒนาก าลังคนในกลุ่มจังหวัด 
7.2 ร้อยละ 80 ครูผู้สอนมีเครื่องมือการวัดผลตรงตามสภาพจริง 
และประเมินผลโดยเน้นการประเมินความสมดุลเชิงคุณภาพ 
7.3 ร้อยละ 90 โรงเรียนมีห้องสืบค้นความรู้ และจัดหา 
แหล่งอ้างอิง สื่อการเรียนรู้ ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ ส าหรับ
นักเรียนเพื่อการเรียนรู้ 
7.4 ร้อยละ 60 ของนักเรียนในโรงเรียนที่มีการด าเนินงาน
กิจกรรมสหกรณ์ มีผลิตภัณฑ์ สินค้าและบริการเชิงนวัตกรรม 
7.5 ร้อยละ 100 ของโรงเรียนในสังกัดมีการด าเนินงานกิจกรรม
สหกรณ์โรงเรียน 
7.6 ร้อยละ 80 โรงเรียนมีผลงานสถานศึกษาที่มีวิธีปฏิบัติที่เป็น
เลิศ (Best Practice) เกี่ยวกับการจัดการศึกษาเพ่ือการมีงานท า
ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ให้กับสถานศึกษา ทั้ง 35 โรง 

1. สังเกต 
2. การสอบถาม 
3. นิเทศติดตาม 
และประเมินผล 

1. แบบสังเกต 
2. แบบสอบถาม 
3. แบบนิเทศ 
ติดตาม 
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8.  ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
 

 8.1 โรงเรียนมีหลักสูตรสถานศึกษาเพ่ือการมีงานท ารองรับกลุ่มความถนัดทางสาขาวิชาและ
ครูผู้สอนสามารถน าหลักสูตรสู่การปฏิบัติจริงได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
 8.2 สถานศึกษามีความร่วมมือพัฒนาการจัดการศึกษาและหลักสูตรสถานศึกษาระดับ
มัธยมศึกษาตอนปลายรองรับกลุ่มความถนัดทางสาขาวิชากับมหาวิทยาลัยในกลุ่มจังหวัด 
 8.3 สถานศึกษามีหลักสูตรสถานศึกษา ที่มีแผนการเรียนรองรับกลุ่มความถนัดทางสาขาวิชา  
แนวทางการออกแบบหน่วยการเรียนรู้บูรณาการแบบสหวิทยาการและแนวทางการพัฒนาเครื่องมือ 
การวัดผลตามสภาพจริง ให้ครูผู้สอนสามารถน าหลักสูตรสู่การปฏิบัติจริงได้อย่างมีประสิทธิภาพ  
 8.4 สถานศึกษามีแนวทางการวัดผลตามสภาพจริงตามกระบวนการในกิจกรรมการเรียนรู้ 
ของหน่วยเรียนรู้บูรณาการครอบคลุมทักษะ ความรู้ และคุณลักษณะนิสัยที่อิงมาตรฐาน ตัวชี้วัด 
และผลการเรียนรู้รายวิชาและประเมินผลสมดุลเชิงคุณภาพ 
 8.5 ครผูู้สอนสามารถจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่สอดคล้องกับศตวรรษท่ี 21 (Learning and 
Innovation Skills) และมีเครื่องมือการวัดผลให้ตรงตามสภาพจริง และประเมินผลโดยเน้นการ
ประเมินความสมดุลเชิงคุณภาพ 
 8.6 นักเรียนมีทักษะเป็นผู้ประกอบการท าธุรกิจพอเพียงจากการจ าหน่ายผลผลิตของสหกรณ์ 
โรงเรียน 
 8.7 นักเรียนตระหนักถึงการใช้ชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
 8.8 โรงเรียนในสังกัด สพม.26 สามารถจัดกิจกรรมสหกรณ์โรงเรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
และสามารถเป็นแหล่งเรียนรู้ให้แก่ชุมชนและเครือข่ายได้ 
 8.9 โรงเรียนมีผลงานสถานศึกษาที่มีวิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศ (Best Practice) เกี่ยวกับการจัด
การศึกษาเพ่ือการมีงานท าระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 
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โครงการ     ขับเคลื่อนการจัดการเรียนรู้ลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้ 
สนองชุดโครงการที่ 3      การขับเคลื่อนการจัดการเรียนรู้สู่กิจกรรมลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้ 
แผนงาน     บูรณาการการยกระดับคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้ 

ตลอดชีวิต 
ประเด็นยุทธศาสตร์ สพฐ.  หลักสูตรและกระบวนการจัดการเรียนรู้ 
จุดเน้น สพฐ.    หลักสูตรและกระบวนการจัดการเรียนรู้ (ข้อ 1.1, ข้อ 1.2) 
กลุ่มที่รับผิดชอบ    กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา 
ผู้รับผิดชอบ     นายอภิชาต  เข็มพิลา 
ระยะเวลาที่ด าเนินการ   พฤษภาคม-กันยายน 2560 
............................................................................................................................. ................................... 
1. หลักการและเหตุผล 
        นโยบายของรัฐบาลในการสนับสนุนแนวทางการปฏิรูปการศึกษาอย่างเป็นรูปธรรม นโยบาย
หนึ่ง คือ การปรับลดเวลาเรียนของเด็กให้น้อยลง  เป็นการลดเวลาเรียน เพ่ิมเวลารู้ โดยให้ส านักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานพิจารณา ปรับลดชั่วโมงเรียนของบางวิชาให้น้อยลงแต่ต้องไม่
กระทบเนื้อหาหลักที่เด็กควรเรียนรู้  ครูต้องใช้ความสามารถในการอธิบายและบูรณาการให้ครบถ้วน
อย่างมีประสิทธิภาพมากข้ึนและก าหนดให้สถานศึกษาต้องจัดกิจกรรมสร้างสรรค์ให้อย่างหลากหลาย
เพ่ือเพ่ิมพูนทักษะการคิดวิเคราะห์ความมีน้ าใจต่อการ การท างานเป็นทีม กระตุ้นให้ผู้เรียนได้ค้นหา
ศักยภาพและความชอบของตนเอง  โดยก าหนดนโยบายลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้ โดยจะไม่เปลี่ยน
โครงสร้างหลักสูตร แต่ปรับเนื้อหาวิชาให้กระชับและเหมาะสมกับเวลาที่ลดลง โดยจะเลิกเรียน
วิชาการในเวลา 14.00 น. จากนั้นอีกชั่วโมงครึ่งก่อนเลิกเรียนจะเป็นกิจกรรมเรียนรู้ที่มุ่งเน้นพัฒนา
ทักษะชีวิตและอาชีพ เสริมสมรรถนะร่างกาย สร้างค่านิยมความเป็นไทย โดยคาดหวัง 
ให้เด็กไทยยุคใหม่นี้มีทักษะชีวิตเผชิญปัญหาได้ทุกสถานการณ์ 
  กรอบการจัดกิจกรรมเพ่ิมเวลารู้ 4 องค์ คือ พุทธิศึกษา จริยศึกษา หัตถศึกษา และพลศึกษา 
หรือการพัฒนาตามแนว  4H : Head หมายถึง การพัฒนานักเรียนให้มีความสมบูรณ์ มีพัฒนา
สมรรถนะการเรียนด้านสมอง อาทิ ความสามารถด้านการสื่อสาร  ความสามารถด้านการคิด 
ความสามารถด้านการใช้เทคโนโลยี  การพัฒนาทักษะการเรียนรู้ 8 กลุ่มสาระ, Heart หมายถึง  การ
ปลูกฝังค่านิยมและจิตส านึก การปลูกฝังความรักชาติ การปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม, Hand หมายถึง 
การฝึกท างาน  ทักษะทางอาชีพทรัพย์สินทางปัญญา อยู่อย่างพอเพียง และมีวินัยทางการเงิน  และ 
Health หมายถึง การเสริมสร้างสมรรถนะทางกาย  การเรียนรู้ด้านการเสริมสร้างทักษะการท างาน 
การด ารงชีวิต และทักษะชีวิต และการพัฒนากระบวนการคิดของผู้เรียน  
           ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 26 จึงจัดท าโครงการการพัฒนาหลักสูตรและ
การจัดการเรียนรู้สู่กิจกรรมลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้ เพ่ือจัดท าคู่มือกิจกรรมที่สอดคล้องกับบริบทของ
โรงเรียนในโครงการเพื่อเป็นแนวทางให้ครูสามารถจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนในกิจกรรมลดเวลาเรียน
เพ่ิมเวลารู้ที่สอดคล้องกับการพัฒนาทักษะในศตวรรษที่ 21 อย่างมีคุณภาพ และเตรียมการรองรับ
การขยายผลสู่โรงเรียนอีก  31 โรง จนครบ 35 โรง ในปีการศึกษา 2559 
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2. วัตถุประสงค์ 
 2.1 เพ่ือทบทวนและพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษารองรับการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 
(QSCCS/BLOOM TAXONOMY/ACTIVE LEARNING และกิจกรรมลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้)  
 2.2 เพ่ือติดตาม นิเทศ และประเมินการจัดกิจกรรมลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้ ตามหลักองค์ 4 
ในการจัดการศึกษา (4 H, Head-Hand-Heart-Health) 
 2.3 เพ่ือแลกเปลี่ยนเรียนรู้ น าเสนอผลงานในรูปแบบตลาดนัดวิชาการ คัดเลือกผลการ
ปฏิบัติงานที่เป็นเลิศ และเชิดชูเกียรติ 
 

3. เป้าหมาย 
 เชิงปริมาณ 
 3.1.1 ประชุมปฏิบัติการทบทวนการจัดโครงสร้าง การจัดกิจกรรมลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้ 
ตามหลักองค์ 4 ในการจัดการศึกษา (4 H) ด้วยหลัก ACTIVE LEARNING และ BLOOM 
TAXONOMY จากโรงเรียนระยะท่ี  1 และระยะที่ 2 จ านวน 35 โรงเรียน  โรงเรียนละ 5 คน (ฝ่าย
บริหาร 1 คน/โรง ครูแกนน า 4 คน/โรง ศึกษานิเทศก์  10 คน รวม 150 คน)  
 3.1.2 ติดตาม นิเทศและประเมินผลการด าเนินกิจกรรมลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้ ตามสายที่
รับผิดชอบ 1 ครั้ง/เดือน/โรง  
 เชิงคุณภาพ 
 3.2.1 ครูมีความรู้ความเข้าใจและสามารถจัดกิจกรรมลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้  
          3.2.2 นักเรียนได้เรียนรู้และพัฒนาทักษะกระบวนการคิด การแก้ปัญหา การท างาน และ
ทักษะกระบวนการเรียนรู้โดยการปฏิบัติ 
 

4. วิธีด าเนินการ/ขั้นตอนการด าเนินงาน 
ที ่ กิจกรรม ระยะเวลาด าเนินการ หมายเหตุ 

(ผู้รับผิดชอบ) 
1 ประชุมปฏิบัติการพัฒนาการออกแบบ 

กิจกรรมลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้ส าหรับ
คร ู
แกนน า ปีการศึกษา 2560 

มีนาคม 2560 นายอภิชาต เข็มพิลา  
และคณะ 

2 ติดตาม นิเทศ และประเมินการจัด
กิจกรรมลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้ ตาม
หลักองค์ 4 ในการจัดการศึกษา (4 H, 
Head-Hand-Heart-Health) 

ตลอดปีงบประมาณ  
ภาคเรียนละ 4 ครั้ง 

SMART TRAINNER
ศึกษานิเทศก์ประจ า 
สหวิทยาเขต 

 
5. ระยะเวลาและสถานที่ด าเนินการ 
 ระยะเวลาด าเนินการ ภาคเรียนที่ 1/2560 
           สถานที่ด าเนินการห้องประชุมส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 26 
 



149 

 

 

6. งบประมาณ 
 งบประมาณท่ีได้รับจัดสรร L3559  จ านวน 50,000 บาท  
           (ตามตารางรายละเอียดค่าใช้จ่ายของโครงการ ปีงบประมาณ พ.ศ.2561) ดังนี้ 

รายการ งบประมาณ 
จ าแนกตามรายจ่าย 

ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ 
กิจกรรมที่ 1 ประชุมปฏิบัติการทบทวน
หลักสูตรลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้ 

    

(จ านวน 90 คน 1 วัน) 2 รุ่น 
    -ค่าอาหาร-เบรก (90*150*2) 
    -ค่าสื่อทัศนูปกรณ์/เอกสาร (90*40*2)   
    -ค่าตอบแทนวิทยากร (2*3600) 

 
27,000 
7,200 
7,200 

 
- 
- 

7,200 

 
27,000 

- 
- 

 
- 

7,200 
- 

รวมกิจกรรมที่ 1 41,400 - 27,000 7,200 
กิจกรรมที่ 2 การนิเทศติดตามการจัด
กิจกรรม ระดับโรงเรียน/ชั้นเรียน และ
รายงาน 

8,600 - 4,000 4,600 

รวมกิจกรรมที่ 3 - - 4,000 4,600 
รวมทั้งสิ้น 50,000 7,200 27,000 7,200 

    
7. การวิเคราะห์ความเสี่ยงของโครงการ 
          ปัจจัยความเสี่ยง 
      1. การจัดกิจกรรมไม่เป็นไปตามระยะเวลาที่ก าหนดเนื่องจากงบประมาณล่าช้า 
               2. ผู้ปฏิบัติงานมีภารกิจทับซ้อนท าให้ไม่สามารถด าเนินโครงการ/กิจกรรมไม่เป็นไปตาม
ปฏิทิน 
 แนวทางการบริหารความเสี่ยง 
      1. ยืดหยุ่นการก าหนดการจัดกิจกรรมตามงบประมาณ 
                2. จัดท าตารางการปฏิบัติงานตลอดปี และยืดหยุ่นตามภารกิจ 
 

8. ตัวช้ีวัดและค่าเป้าหมาย 
ตัวช้ีวัด ค่าเป้าหมาย 

เชิงปริมาณ 
1. โรงเรียนกลุ่มเป้าหมายจัดกิจกรรมลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้ ระยะที่ 3 
2. ครูมีความรู้ความเข้าใจและมีแนวทางการพัฒนาการจัดกิจกรรมลด
เวลาเรียนเพิ่มเวลารู้ ระยะที่ 2 
3. โรงเรียนในสังกัด สพม.เขต 26 แต่ละโรงได้รับการนิเทศติดตามการ
ขับเคลื่อนนโยบายลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้ ระยะที่ 2 อย่างน้อย 1 ครั้ง/
เดือน  

 
ร้อยละ 100 
ร้อยละ 90 
 
 
35 โรง 
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เชิงคุณภาพ 
1. ครูจัดกิจกรรมลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้ ระยะที่ 2 vย่างมีคุณภาพ  
2. นักเรียนได้เรียนรู้ตามกิจกรรม ACTIVE LEARNING/STEM/เพ่ิมเวลา
รู้และได้รับการพัฒนาทักษะในศตวรรษที่ 21   
3. นักเรียนได้เรียนรู้อย่างมีความหมาย สนุก และมีความสุขในการเรียนรู้  

 
ระดับดีข้ึนไป 
ระดับดีข้ึนไป 
 
ระดับดีข้ึนไป 

 
9. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
          9.1 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาและโรงเรียนในสังกัด ได้แนวทางการปรับหลักสูตร และการ
บริหารจัดการกิจกรรมลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้ V.3 
 9.2 ครูได้แนวทาง สื่อ การจัดกิจกรรมลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้ V.3 
 9.3 ครูและโรงเรียนสร้างเครือข่ายการจัดกิจกรรมการเรียนรู้และกิจกรรมลดเวลาเรียนเพิ่ม
เวลารู้ V.3  
 9.4 นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น ได้เรียนรู้ผ่านกิจกรรมลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้อย่าง
มีคุณภาพ 
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โครงการ   ประเมินการอ่าน การเขียนนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 
สนองยุทธศาสตร์ที่ 3  การทดสอบ การประเมิน ประกันคุณภาพและพัฒนามาตรฐานการศึกษา 
แผนงาน แผนงานบูรณาการยกระดับคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิต 
สนองชุดโครงการที่ 2 ยกระดับผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ (ด้านการอ่าน การเขียน) 
กลุ่มที่รับผิดชอบ  กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา 
ผู้รับผิดชอบ  นางนวพรรดิ์  นามพุทธา  ศึกษานิเทศก์ สพม.26 
ระยะเวลาที่ด าเนินการ 1 ตุลาคม 2559 – 30 กันยายน 2560 
............................................................................................................................. ................................... 
1.  หลักการและเหตุผล 
 การปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษท่ีสอง (2552-2561) ยึดหลักการที่ว่าระบบการศึกษา และ
ระบบการเรียนรู้เป็นส่วนหนึ่งของระบบการพัฒนาประเทศ ต้องเชื่อมโยงกับการพัฒนาระบบอื่นทั้ง
ด้านเศรษฐกิจ สังคม เป็นต้น ซึ่งสอดคล้องกับพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 แก้ไข
เพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2545 (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2553 ได้ระบุให้การจัดการศึกษาต้องเป็นไปเพ่ือ
พัฒนาคนไทยให้เป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ทั้งร่างกาย จิตใจ สติปัญญา ความรู้ และคุณธรรม มีจริยธรรม
และวัฒนธรรมในการด ารงชีวิต สามารถอยู่ร่วมกับผู้อ่ืนได้อย่างมีความสุข มาตรา 22 ได้ระบุไว้ การ
จัดการศึกษาต้องยึดหลักว่าผู้เรียนทุกคนมีความสามารถเรียนรู้และพัฒนาตนเองได้ และถือว่าผู้เรียนมี
ความส าคัญที่สุด กระบวนการจัดการศึกษาต้องเสริมให้ผู้เรียนสามารถพัฒนาตามธรรมชาติและเต็ม
ตามศักยภาพ การส่งเสริมและยกระดับมาตรฐานวิชาชีพครูและบุคลากรทางการศึกษาอย่างยั่งยืนเป็น
วิชาชีพที่มีคุณค่า และการพัฒนากระบวนการเรียนรู้เป็นอีกระบบหนึ่งที่เอ้ืออ านวยให้ผู้เรียนสามารถ
เรียนรู้ด้วยตนเองอย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 26 ตระหนัก
ถึงความส าคัญของภาษาไทยอันเป็นภาษาประจ าชาติ ซึ่งคนไทยทุกคนต้องเรียนรู้ เพื่อเพ่ิมพูน
ประสิทธิภาพในการใช้ภาษาไทย ทั้งในวงวิชาการและวิชาชีพ รวมทั้งเพ่ือยกระดับมาตรฐานการเรียน
การสอนภาษาไทยในสถานศึกษาทุกระดับให้สัมฤทธิผลดียิ่งขึ้น และเพ่ือเปิดโอกาสให้ผู้เกี่ยวข้องมี
ส่วนร่วมในการจัดกิจกรรม หัวใจส าคัญของการจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐานคือ การสร้างและพัฒนาคน
ไทยเพ่ืออนาคตของประเทศ สร้างคนไทยให้เป็นคนดีและคนเก่ง มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ตาม
ค่านิยมหลักของคนไทย 12 ประการ มีความเข็มแข็งทั้งร่างกายและจิตใจ เน้นการอ่านออก เขียนได้ 
คิดวิเคราะห์เป็น สามารถสร้างวิสัยทัศน์และวางแผนอนาคตที่ดีของตนเองได้ ส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษามัธยมศึกษา เขต 26 ตระหนักรับรู้ในบทบาทหน้าที่ จึงได้จัดท า โครงการ  ประเมินการอ่าน 
การเขียนนักเรียน นักเรียนมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2561 
 

2. วัตถุประสงค์  
 2.1 เพ่ือประเมินการอ่าน การเขียน นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 
 2.2 เพ่ือยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
 2.3 เพ่ือยกระดับคุณภาพการศึกษาของโรงเรียน 
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3. เป้าหมายการด าเนินโครงการ 
 3.1 เป้าหมายเชิงปริมาณ     
  3.1.1 นักเรียนในสังกัดทุกคน 
  3.1.2 ครูผู้สอนภาษาไทยในสังกัดทุกคน 
 3.2 เป้าหมายเชิงคุณภาพ 
   3.2.1 นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ได้รับการประเมินการอ่าน การเขียน   
            3.2.2 นักเรียนได้รับการพัฒนาศักยภาพตามความเหมาะสมตามหลักสูตร   
  2.2.3 โรงเรียนมีระบบสาระสนเทศในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
    

4. วิธีการด าเนินงาน 

 
 
 
 

ที ่ กิจกรรม/ขั้นตอนการด าเนินงาน 
ระยะเวลา
ด าเนินงาน 

ผู้รับผิดชอบ 

1 กิจกรรมที่ 1 ประเมินนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ด้าน
การอ่าน การเขียน ทั้ง 35 โรงเรียน (ใช้แบบประเมินที่ สพ
ม.26 พัฒนาขึ้นในโครงการเรียนรวม) 
ขั้นตอนการด าเนินงาน 
1.1 ก าหนดเป้าหมาย   
1.2 ด าเนินการตามแผน 
1.3 นิเทศ ติดตาม และให้ความช่วยเหลือ 
1.4 ประเมินการด าเนินโครงการ 
1.5 สรุป – รายงานผล  

มิถุนายน 
2560 

ดร.นวพรรดิ์ 
นามพุทธา และ

คณะ 

2 

กิจกรรมที่ 2 ยกระดับคุณภาพการศึกษาโรงเรียนที่มีการ
ประเมินไม่ผ่านเกณฑ์ (โรงเรียนที่มีนักเรียนต่ ากว่า 500 คน) 
ขั้นตอนการด าเนินงาน 
2.1 ก าหนดเป้าหมาย / วางแผนการด าเนินงาน 
2.2 แต่งตั้งคณะกรรมการ   
2.3 ประชุมคณะกรรมการ / จัดท าแผนประเมิน 
2.4 ด าเนินการตามแผน 
2.5 สรุป – รายงานผล 

มิถุนายน 
2560 

ดร.นวพรรดิ์ 
นามพุทธา และ

คณะ 

3 กิจกรรมที่ 3 ก ากับนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัด
การศึกษา ด้านการส่งเสริมนิสัยรักการอ่าน 

ตลอดปี
การศึกษา 
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5. ระยะเวลาและสถานที่ด าเนินการ 
 ช่วงระยะเวลา เดือน มีนาคม 2560 – กันยายน 2560 
 

6.  งบประมาณ 
 6.1 งบประมาณ จ านวน 165,609 บาท  และขออนุมัติถั่วจ่ายได้ทุกรายการตามความจ าเป็นและ
เหมาะสม  
 6.2 รายละเอียดการใช้งบประมาณ     

 
7. การวิเคราะห์ความเสี่ยงของโครงการ 
      ปัจจัยความเสี่ยง 
  1. การจัดกิจกรรมไม่เป็นไปตามระยะเวลาที่ก าหนดเนื่องจากงบประมาณล่าช้า 
 2. บางโรงเรียนมีครูไม่ครบตามเป้า 
          3. ผู้ปฏิบัติงานมีภารกิจทับซ้อนท าให้ไม่สามารถด าเนินโครงการ/กิจกรรมไม่เป็นไปตาม
ปฏิทิน 
 แนวทางการบริหารความเสี่ยง 
 1. ยืดหยุ่นการก าหนดการจัดกิจกรรมตามงบประมาณ 
 2. จัดท าตารางให้โควตาครูผู้เข้าอบรมและให้โรงเรียนแจงตอบรับ 
          3. จัดท าตารางการปฏิบัติงานตลอดปี และยืดหยุ่นตามภารกิจ 

ที ่ กิจกรรม งบประมาณ 

1 

กิจกรรมที่ 1 ประเมินนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ด้านการอ่าน การ
เขียน ทั้ง 35 โรงเรียน (ใช้แบบประเมินท่ี สพม.26 พัฒนาขึ้นในโครงการ
เรียนรวม) 
ค่าใช้จ่าย จัดสรรงบประมาณให้โรงเรียนด าเนินการ 
1.1 จัดสรรงบประมาณให้โรงเรียนด าเนิน (35X2000) 
1.2 ค่าตอบแทน / พาหนะ เหมาจ่าย เยี่ยมโรงเรียนระหว่างสอบ 

(จ านวน 20 โรงเรียน ๆ ละ 500 บาท) 
รวม 

 
 
 
 

70,000 
10,000 

 
80,000  

2 

กิจกรรมที่ 2  ยกระดับคุณภาพการศึกษาโรงเรียนที่มีการประเมินไม่ผ่าน
เกณฑ์ (โรงเรียนที่มีนักเรียนต่ ากว่า 500 คน) 
2.1 ค่าที่พัก (50X1X600) 
2.2 ค่าอาหารกลางวัน/เย็น (50X3X300) 
2.3 ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม (50X3X50) 

รวม 

 
 

30,000 
45,000 
7,500 

82,500 
3 กิจกรรมที่ 3 ก ากับนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา ด้าน

การส่งเสริมนิสัยรักการอ่าน 
3,109 

รวมทั้งสิ้น 165,609   
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8. ตัวช้ีวัดและค่าเป้าหมาย 
ตัวช้ีวัด ค่าเป้าหมาย 

1. นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ได้รับการประเมินการอ่าน การเขียน   ร้อยละ 100 
2. นักเรียนได้รับการพัฒนาศักยภาพตามความเหมาะสมตามหลักสูตร  ร้อยละ 100 
3. นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนที่สูงขึ้น ร้อยละ 95 
4. โรงเรียนมีระบบสาระสนเทศในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา ร้อยละ 100 
 
 9. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
  9.1 นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ได้รับการประเมินการอ่าน การเขียน   
 9.2 นักเรียนได้รับการพัฒนาศักยภาพตามความเหมาะสมตามหลักสูตร    
 9.3 โรงเรียนมีระบบสาระสนเทศในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
 9.4 ผู้รับบริการมีความพึงพอใจต่อการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนในสังกัด 
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โครงการ  โครงการพัฒนาระบบการวัดและประเมินผลการเรียนรู้แนวใหม่ 
                                     เพ่ือยกระดับคุณภาพการศึกษา 
แผนงาน บูรณาการยกระดับคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิต 
สนองยุทธศาสตร์ สพฐ. 1  การพัฒนาคุณภาพผู้เรียนในระดับการศึกษาศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
กลุ่มที่รับผิดชอบ กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา 
ผู้รับผิดชอบโครงการ นางเอมอร  จันทนนตรี,   
  ศึกษานิเทศก์ ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 26 
ระยะเวลาด าเนินการ 1 ตุลาคม 2559 – 30 กันยายน 2560 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
1.  หลักการและเหตุผล 

ตามท่ีกระทรวงศึกษาธิการ ได้ด าเนินการปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษท่ีสอง (พ.ศ. 2552-
2561)  โดยมุ่งเน้นให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในการพัฒนาคุณภาพคนไทยยุคใหม่ ครูยุคใหม่ 
สถานศึกษา และแหล่งเรียนรู้ใหม่ และระบบบริหารจัดการใหม่ ต้องอาศัยการด าเนินการพัฒนา 
ในกระบวนการต่าง ๆ ที่เชื่อมโยงกันทั้งกระบวนการด้านหลักสูตร การจัดการเรียนรู้ การวัดและ
ประเมินผล  ซึ่งเน้นในการยกระดับคุณภาพผู้เรียนให้เต็มตามศักยภาพนั้น  ซึ่งส านักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานได้ก าหนดจุดเน้นส าคัญในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา คือ 
ยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนใน 5 กลุ่มสาระการเรียนรู้หลักให้เพิ่มขึ้น และเพ่ิมศักยภาพนักเรียน
ในด้านภาษา คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีเพ่ือพัฒนาสู่ความเป็นหนึ่งในภูมิภาคเอเชีย
ตะวันออกเฉียงใต้    

ส านักเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 26 เป็นหน่วยงานที่รับผิดชอบในการส่งเสริม
สนับสนุนให้โรงเรียนมีความเข้มแข็งในด้านการวัดและประเมินผล สามารถวัดและประเมินคุณภาพ
นักเรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพ สร้างความเข้มแข็งด้านการวัดและประเมินผู้เรียน เพ่ือให้ครูได้เพ่ิมพูน
ความรู้ ความเชี่ยวชาญ มีความม่ันใจในการจัดการเรียนรู้ มีเจตคติท่ีดีต่อการจัดการเรียนรู้ และ
สามารถพัฒนาความก้าวหน้าในวิชาชีพได้ ดังนั้น ส านักเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 26  
จึงเห็นควรจัดโครงการพัฒนาระบบการวัดและประเมินผลการเรียนรู้เพ่ือยกระดับคุณภาพการศึกษา  
เพ่ือการสร้างความเข้มแข็งทางด้านการประเมิน  แก่ครูผู้สอน โดยมุ่งเน้นการประเมินผลที่สอดรับกับ
จุดเน้นคุณภาพผู้เรียน จุดเปลี่ยนการปฏิรูปการศึกษาไทย โดยใช้รูปแบบของเครื่องมือที่ใกล้เคียงกับ
แบบทดสอบที่ใช้ในการสอบระดับชาติ O-NET และระดับนานาชาติ PISA เพ่ือให้เด็กได้คุ้นเคยกับ
รูปแบบการทดสอบที่มุ่งเน้นทักษะการคิดขั้นสูงอีกด้วย 
 

2. วัตถุประสงค์โครงการ 
2.1 เพ่ือพัฒนาวิธีการวัดและประเมินคุณภาพผู้เรียนของครูผู้สอนที่มีประสิทธิภาพ 
2.2 เพ่ือพัฒนาครูในการจัดท าข้อสอบและจัดท าคลังข้อสอบในการวัดประเมินผลผู้เรียน 
2.3 เพ่ือยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนให้สูงขึ้น 
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3. เป้าหมายการด าเนินโครงการ 
 3.1 เป้าหมายเชิงปริมาณ 
   3.1.1 ครูผู้สอนมีความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับแนวคิด หลักการ วิธีการ และเทคนิค
การวัดประเมินผลแนวใหม่ 

 3.1.2 โรงเรียนสามารถจัดท าคลังข้อสอบที่เป็นระบบและมีประสิทธิภาพทุกโรงเรียน 
 3.1.3 คะแนนผลการสอบ O-NET  สูงขึ้นร้อยละ 5 

 3.2 เป้าหมายเชิงคุณภาพ 
   3.2.1 ครูผู้สอนสามารถวัดและประเมินผลได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
   3.2.2 โรงเรียนมีระบบวัดและประเมินผลที่มีประสิทธิภาพ 
  3.2.3 นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้น 
 

4. กิจกรรม และระยะเวลา ด าเนินโครงการ 
ที ่ กิจกรรม ระยะเวลาด าเนินการ ผู้รับผิดชอบ 
1 การวางแผน  (Plan) 

1.1 ศึกษาสภาพปัจจุบัน / ปัญหา   
     ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับโครงการฯ 
1.2 ศึกษาผลการด าเนินโครงการฯ  
     ในปีที่ผ่านมา 
1.3 ศึกษาบริบทและสภาพความเป็น 
     ไปได้ ในการพัฒนาโครงการฯ 
1.4 จัดท าโครงการฯ น าเสนอผู้บริหาร 
     บริหาร 

1 พ.ย. 59  ถึง 
30 ธ.ค. 59 

นางเอมอร   จันทนนตรี 
และคณะ 

2 
 
 
 
 
 

การปฏิบัติ  (Do) 
2.1 ประชุมคณะท างานเพ่ือชี้แจง 
     โครงการฯ และมอบหมายภาระ
งาน 
2.2 ด าเนินงานตามโครงการฯ โดยมี 
     กิจกรรม ดังนี้ 
    - การลด 0 , ร , มส ในโรงเรียน  

1 มี.ค. 60  ถึง 
29 ส.ค. 60 

 
 

มิ.ย. 2560  
 

นางเอมอร   จันทนนตรี 
และคณะ 

 
 
 

3 ขั้นนิเทศติดตามผล  (Check) 
    นิเทศติดตามการด าเนินงาน  
และอ านวยความสะดวกในการด าเนิน
กิจกรรมของผู้เกี่ยวข้องให้เป็นไปตาม
ภาระงานที่โครงการฯ ก าหนด 

1 มี.ค. 60  ถึง 
30 ส.ค. 60 

 
 

ผู้อ านวยการ 
กลุ่มนิเทศฯ 

4 ขั้นสรุปและประเมินผล  (Act) 
  4.1 สรุปประเมินโครงการ 

1 – 30 ส.ค. 60 นางเอมอร   จันทนนตรี 
และคณะ 
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  4.2 จัดท ารายงานโครงการฯ  
       น าเสนอผู้บริหาร 

 

5. งบประมาณ  และสถานที่ด าเนินโครงการ 
งบประมาณท่ีได้รับจัดสรรจากส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  สนอง

ยุทธศาสตร์ สพฐ. 1 การพัฒนาคุณภาพผู้เรียนในระดับการศึกษาศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  กลยุทธ์ที่ 1 
เสริมสร้างความเข็มแข็งให้กับการพัฒนาผู้เรียนอย่างมีคุณภาพ  จ านวน   120,000 บาท (หนึ่งแสน
สองหมื่นบาทถ้วน) สามารถถัวจ่ายได้ทุกรายการ รายละเอียดประกอบการใช้จ่าย  ดังนี้ 
 

ที ่ รายการ งบประมาณ 
จ าแนกตามรายจ่าย 

ค่าตอบแทน ค่าใช้จ่าย ค่าวัสดุ 
1 กิจกรรม 

การลด 0 , ร , มส ในโรงเรียน 
 

120,000 
 
 

 
 

 
 

   1) จัดสรรให้โรงเรียน  จ านวน 35 
โรงเรียนๆละ  3,200 บาท 
  2) นิเทศติดตามการพัฒนางาน
ของโรงเรียน 

11,200 
 

8,000 
 

 
 

11,200 
 

8,000 

 
 
 
 

รวมทั้งสิ้น หนึ่งแสนสองหม่ืนบาทถ้วน   120,000  120,000 10,000 
หมายเหตุ  สามารถถัวจ่ายทุกรายการ 

6.  การประเมินผล 
ตัวบ่งชี้สภาพความส าเร็จ วิธีวัดและประเมินผล เครื่องมือที่ใช้วัด 

ร้อยละ 85 ครูมีวิธีการวัดและประเมินคุณภาพ
ผู้เรียนที่มีประสิทธิภาพ 

- ศึกษาเอกสาร 
ผลการประเมิน 

- ผลการประเมิน 
รอบสาม 

ร้อยละ 100 โรงเรียนมีระบบวัดและประเมินผล
ทีม่ีประสิทธิภาพ 

- ประเมินจากผลการ
ปฏิบัติ และร่องรอย 

-  ร่องรอย การ
จัดท าเอกสาร
หลักฐาน 

ร้อยละ 85 นักเรียนได้รับการยกระดับผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนเพ่ิมขึ้น 

- ประเมินจากผลการ
ปฏิบัติ และร่องรอย 

- แบบสอบถาม 
- ร่องรอย 

 

7. ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ 
 7.1 โรงเรียนมีระบบงานวัดและประเมินผลเพ่ือการพัฒนาคุณภาพการศึกษาที่มี
ประสิทธิภาพ 
 7.2 ครูมีคุณภาพสามารถวัดและประเมินผลการจัดการเรียนการสอนที่มีประสิทธิภาพ 
 7.3 นักเรียนได้รับการพัฒนาศักยภาพด้วยวิธีการที่เหมาะสม  และสอดคล้องกับผู้เรียน  
 7.4 นักเรียนมีคุณภาพตามหลักสูตรสถานศึกษาก าหนด 
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โครงการ        การพัฒนาครูประยุกต์ใช้สื่อ DLIT เพ่ือการจัดการเรียนรู้ 
        ในโรงเรียนมัธยมศึกษาสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
        มัธยมศึกษา เขต 26 
สนองจุดเน้นยุทธศาสตร์ที ่5   ICT เพ่ือการศึกษา 
สนองชุดโครงการที่ 2     การพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ 
       และการสื่อสารเพ่ือการศึกษา 
       กิจกรรมที่ 9 พัฒนาการศึกษาด้วยเทคโนโลยีการศึกษาทางไกล (DLIT)  
       กิจกรรมที่ 11 การนิเทศ ก ากับ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา
ทางไกล 
กลุ่มที่รับผิดชอบ   กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา 
ผู้รับผิดชอบ     นางสาวฐิตารีย์ วิลัยเลิศ  ต าแหน่ง ศึกษานิเทศก์ สพม.26 
ระยะเวลาที่ด าเนินการ  1 ตุลาคม 2559 – 30 กันยายน 2560 
.................................................................. .............................................................................................. 
1. หลักการและเหตุผล 
 ปัจจุบันเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เข้ามามีบทบาทในภาคการเรียนการสอนมาก
ยิ่งขึ้น แนวโน้มวิธีการเรียนรู้ของนักเรียนในอนาคตมีการเปลี่ยนแปลงไปอย่างมาก โดยเน้นตัวผู้เรียน
เป็นหลักแทนการเน้นตัวผู้สอน ซึ่งการน าสื่อดิจิทัลมาช่วยในการเรียนการสอนท าให้นักเรียนสามารถ
เรียนรู้และทบทวนได้ด้วยตนเองโดยไม่มีข้อจ ากัด และท าให้นักเรียนเข้าใจเนื้อหาได้ดีขึ้น ดังนั้น
ความสามารถในการใช้และถ่ายทอดเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารถือเป็นทักษะส าคัญส าหรับ
การประกอบภารกิจประจ าและปฏิบัติงานมีทุกประเภททุกระดับโดยเฉพาะ “ครูและบุคลากรทางการ
ศึกษา” เมื่อตระหนักถึงความส าคัญนี้แล้ว การประเมินวัดความรู้ทักษะทางด้านไอทีให้เทียบเท่าระดับ
สากลจึงถือเป็นวิธีหนึ่งในการสร้างขีดความสามารถในการพัฒนาบุคลากรทางการศึกษาให้เทียบเท่า
นานาประเทศ  
 ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานมีภารกิจหลักในการพัฒนาครูและบุคลากร
ทางการศึกษาให้มีความรู้ความสามารถทางด้านไอทีให้ทันกับยุคศตวรรษท่ี 21 ซึ่งการเรียนการสอน
โดยใช้ดิจิทัลคอนเทนต์เป็นเครื่องมือเป็นเครื่องมือในการยกระดับมาตรฐานการศึกษาชั้นพ้ืนฐาน อาทิ 
มัลติมีเดีย, แอนิเมชั่น, ซอฟต์แวร์, เกม หรือบล็อกต่างๆ นั้น ล้วนเป็นภารกิจที่สอดคล้องกับการ
ปฏิรูปการศึกษาของประเทศไทย (Thailand Education Reform) ดังนั้น ส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษามัธยมศึกษา เขต 26 เห็นความส าคัญดังกล่าว จึงได้จัดท าโครงการการพัฒนาครูประยุกต์ใช้
สื่อ DLIT เพ่ือการจัดการเรียนรู้ในโรงเรียนมัธยมศึกษาสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา 
เขต 26 เพ่ือส่งเสริมสนับสนุนการเรียนการสอนรูปแบบต่างๆ โดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สื่อสารเป็นเครื่องมือในการพัฒนาผู้เรียน รวมถึงให้ครูในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
มัธยมศึกษาเขต 26 ได้อบรม และทดสอบการวัดความรู้พ้ืนฐานการใช้เทคโนโลยี และการประเมินผล
สมรรถนะด้านไอที เพื่อยกระดับความสามารถของผู้สอนในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สื่อสาร เพ่ือการศึกษาของไทยให้ก้าวหน้าทัดเทียมกับประเทศอ่ืนๆ 
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2. วัตถุประสงค์ 
 2.1 เพ่ือพัฒนาการพัฒนาครูประยุกต์ใช้สื่อ DLIT เพ่ือการจัดการเรียนรู้ในโรงเรียนมัธยมศึกษา 
สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 26 
 2.2 เพ่ือพัฒนาการศึกษาด้วยเทคโนโลยีการศึกษาทางไกล (DLIT)  
 2.3 เพ่ือนิเทศ ก ากับ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษาทางไกล 
 

3. เป้าหมาย 
 3.1 เชิงปริมาณ 
  3.1.1 จัดประชุมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาครูประยุกต์ใช้สื่อ DLIT เพ่ือการจัดการเรียนรู้ใน
โรงเรียนมัธยมศึกษาสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 26 หลักสูตร Advance 
DLIT for Teaching กับครูแกนน าจ านวน 35 โรงเรียน ๆ ละ 2 คน รวมจ านวน 70 คน ศึกษานิเทศก์ 
และวิทยากร จ านวน 10 คน รวมทั้งสิ้น 80 คน 
 3.1.2 นิเทศ ติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการจัดการศึกษาทางไกล (DLIT) 35 
โรงเรียน  
 3.2 เชิงคุณภาพ 
  3.2.1 ครูแกนน าได้รับการพัฒนาการศึกษาด้วยเทคโนโลยีการศึกษาทางไกล (DLIT) 
หลักสูตร Advance DLIT for Teaching  
  3.2.2 ครูผู้สอนได้รับการนิเทศ ติดตามการจัดการเรียนการสอนโดยการใช้ DLIT 
 

4. กิจกรรมข้ันตอนและแผนการด าเนินงาน 
 4.1 การวางแผน (P) 
  4.1.1 แต่งตั้งคณะท างานเพ่ือวิเคราะห์และจัดท ารายละเอียดโครงการวิจัย 
  4.1.2 ประชุมวางแผนการด าเนินงานตามกิจกรรมที่ก าหนด 
 4.2 การปฏิบัติ (D) 
  4.2.1 กิจกรรมที่ 9 พัฒนาการศึกษาด้วยเทคโนโลยีการศึกษาทางไกล (DLIT)  
   (1) จัดท าเอกสารหลักสูตร Advance DLIT for Teaching  
   (2) จัดประชุมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาครูประยุกต์ใช้สื่อ DLIT เพ่ือการจัดการเรียนรู้ 
ในโรงเรียนมัธยมศึกษาสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 26 หลักสูตร Advance 
DLIT for Teaching กับครูแกนน าจ านวน 35 โรงเรียน ๆ ละ 2 คน รวมจ านวน 70 คน ศึกษานิเทศก์ 
และวิทยากร จ านวน 10 คน รวมทั้งสิ้น 80 คน เป็นเวลา 2 วัน 
  4.2.2 กิจกรรมที่ 11 การนิเทศ ก ากับ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษาทางไกล 
   (1) การจัดท าแนวทางการนิเทศ ติดตามการจัดการเรียนการสอนโดยใช้ DLIT  
   (2) ด าเนินการนิเทศ ติดตาม โดยบุคลากรที่เก่ียวข้องทุกฝ่าย  
   (3) จัดท ารายงานการนิเทศ 
 4.3 การติดตาม ตรวจสอบ  (C) 
  นิเทศ ติดตาม และประเมินการพัฒนาครูประยุกต์ใช้สื่อ DLIT เพ่ือการจัดการเรียนรู้ใน
โรงเรียนมัธยมศึกษาสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 26 
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 4.4  การปรับปรุง  (A) 
  สรุปผลและรายงานการด าเนินงาน โครงการการพัฒนาครูประยุกต์ใช้สื่อ DLIT เพ่ือการจัด 
การเรียนรู้ในโรงเรียนมัธยมศึกษาสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 26 
 

5. งบประมาณ 
 5.1 งบประมาณท่ีได้รับจัดสรรจากส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 26   
  กิจกรรมที่ 1 จ านวน 40,000 บาท (สี่หมื่นบาทถ้วน) 
  กิจกรรมที่ 2 จ านวน 12,000 บาท (หนึ่งหมื่นสองพันบาทถ้วน) 
  รวมงบประมาณ  จ านวน 52,000 บาท (ห้าหมื่นสองพันบาทถ้วน)    
 6.2 ค่าใช้จ่ายจ าแนกตามกิจกรรม (ขอถั่วจ่ายทุกรายการเท่าที่จ่ายจริง) 
 

ที ่ กิจกรรม งบประมาณ 
รายละเอียดการใช้งบประมาณ 

ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ 
กิจกรรมที ่1 จัดประชุมเชิงปฏิบัติการ 
การพัฒนาครูประยุกต์ใช้สื่อ DLIT  
เพ่ือการจัดการเรียนรู้ในโรงเรียนมัธยมศึกษา
สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 26 หลักสูตร Advance 
DLIT for Teaching กับครูแกนน าจ านวน 
35 โรงเรียน ๆ ละ 2 คน รวมจ านวน 70 คน 
ศึกษานิเทศก์ และวิทยากร จ านวน 10 คน 
รวมทัง้สิ้น 80 คน เป็นเวลา 2 วัน   

    

1 ค่าอาหารว่างเครื่องดื่ม (80X4X25) 8,000 - 8,000 - 
2 ค่าอาหารกลางวัน (80X2X100) 16,000 - 16,000 - 
3 ค่าตอบแทนวิทยากร (2X600X7)  8,400 8,400 - - 
4 ค่าวัสดุ + จัดท าเอกสาร 7,600   7,600 

รวมทั้งสิ้น 
ถัวจ่ายทุกรายการ 

40,000 บาท 
(สี่หม่ืนบาทถ้วน)   

กิจกรรมที ่2 นิเทศ ติดตาม ตรวจสอบ และ
ประเมินผลการจัดการศึกษาทางไกล (DLIT) 
จ านวน 35 โรงเรียน 6 สหวิทยาเขต 
(วิทยาเขตละ 2,000 บาท) 

   
12,000 

 

รวมทั้งสิ้น 
ถัวจ่ายทุกรายการ 

12,000 บาท 
(หนึ่งหม่ืนสองพันบาทถ้วน)   
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7. การวิเคราะห์ความเสี่ยงของโครงการ 
 7.1 ปัจจัยความเสี่ยง 
  7.1.1 งบประมาณได้รับการจัดสรรและการอนุมัติไม่เป็นไปตามก าหนดเวลา 
  7.1.2 ระยะเวลาในการด าเนินการจ ากัด เนื่องจากการจัดสรรงบประมาณล่าช้า 
  7.1.3 ครูและบุคลากรทางการศึกษามีภาระงานมาก ท าให้ไม่มีเวลาในการผลิตสื่อ
อิเล็กทรอนิกส์เพ่ือการเรียนการสอน 
 7.2 แนวทางการบริหารความเสี่ยง 
  7.2.1 ครูแกนน าขยายผลการพัฒนาการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม (DLTV) และการ
พัฒนาการศึกษาด้วยเทคโนโลยีการศึกษาทางไกล (DLIT) หลักสูตร Advance DLIT for Teaching 
ให้กับครูในโรงเรียน ครบ 100 % 
  7.2.2 ครูผู้สอนได้รับการนิเทศ ติดตามการจัดการเรียนการสอนผ่าน DLTV และ การใช้ 
DLIT เพ่ือแลกเปลี่ยนเรียนรู้และหาแนวทางการพัฒนาร่วมกัน 
 

7. การวัดและประเมิน 
ตัววัดความส าเร็จ วิธีการวัด เครื่องมือ 

ตัวช้ีวัดที ่3 ร้อยละ 100 ของผู้บริหาร ครู และ
บุคลากรทางการศึกษาได้รับการพัฒนาโดยใช้
เทคโนโลยีทางไกล 
และครูผู้สอนได้รับการนิเทศ ติดตามการจัดการเรียน 
การสอนโดยการใช้ DLIT 

1. สังเกต 
2. การสอบถาม 
3. การประเมินผล 
4. การนิเทศ ติดตาม 

1. แบบสังเกต 
2. แบบสอบถาม 
3. แบบประเมินผล 
4. แบบนิเทศ  
ติดตาม 

 
8.  ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
 8.1 มีสื่อ/ผลงาน ที่มีคุณภาพและเกิดจากการสร้างสรรค์ของครูและบุคลากรทางการศึกษาท่ี
สามารถน าไปใช้ในการจัดการเรียนรู้และเป็นต้นแบบแก่ครูและบุคลากรทางการศึกษาในการสร้างสื่อ
ที่จะน าไปใช้ในการจัดการเรียนรู้ด้วยตนเอง 
 8.2 ครูและบุคลากรทางการศึกษาที่ได้รับรางวัลสูงสุดจากการสร้างสรรค์ผลงาน  
 8.3 โรงเรียนในสังกัดมีพัฒนาการด้านผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้น 
 8.4 ผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษาได้รับการพัฒนาความรู้ DLIT ทักษะความสามารถ 
น าไปประยุกต์ใช้ในกิจกรรมการเรียนการสอน 
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โครงการ  การจัดค่ายทักษะชีวิต  “รวมพลังเด็กและเยาวชน  ต้านภัยยาเสพติด”   
แผนงานบูรณาการ การป้องกัน ปราบปราม และบ าบัดรักษาผู้ติดยาเสพติด 
สนองยุทธศาสตร์ที่ 1     หลักสูตรและกระบวนการเรียนการสอน 
กลุ่มที่รับผิดชอบ  กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 
ผู้รับผิดชอบ  นายสุดใจ  สุปัญบุตร   ผู้อ านวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 
  นางชุติมา  นามศรีอุ่น  นักวิชาการศึกษาช านาญการ 
ระยะเวลาด าเนินการ  มกราคม 2560 – กันยายน 2560 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
1. หลักการและเหตุผล 
  ด้วยส านักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ  ร่วมกับ ส านักงาน ป.ป.ส.  และหน่วยงาน
ภาคีเครือข่ายที่เกี่ยวข้อง โดยส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานตระหนักและเห็น
ความส าคัญของการส่งเสริมและพัฒนาทักษะชีวิตซึ่งจะเป็นเครื่องมือที่ส าคัญในการพัฒนาเยาวชน
ของชาติให้เป็นบุคคลมีคุณภาพ และสามารถปรับตัวและจัดการกับปัญหาต่าง ๆ ได้อย่างมี
ประสิทธิผล  
  เพ่ือให้สามารถพัฒนาทักษะชีวิตของนักเรียนให้เขาเป็นทั้งคนเก่ง  คนดี  และมี
ความสุข  ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 26  จึงได้จัดท าโครงการจัดค่ายทักษะชีวิต  
“รวมพลังเด็กและเยาวชน ต้านภัยยาเสพติด” เพ่ือส่งเสริมและพัฒนาทักษะชีวิตของผู้เรียนให้สูงขึ้น 
มีความสามารถเพียงพอในการมีชีวิตอยู่ในสังคมที่ผันผวนสามารถเตรียมพร้อมส าหรับการปรับตัว 
ปรับจิตใจในอนาคต ได้อย่างถูกต้องเหมาะสมและสามารถเผชิญกับสิ่งต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นในชีวิตได้อย่าง
มีประสิทธิภาพ 
 

2. วัตถุประสงค์ 
  1. เพื่อพัฒนาคุณภาพเด็กและเยาวชนให้มีทักษะชีวิตในการป้องกันตนเองจากยา
เสพติด  ด้วยกิจกรรมค่ายทักษะชีวิต “รวมพลังเด็กและเยาวชน ต้านภัยยาเสพติด”  
  2. เพื่อพัฒนาคุณภาพเด็กและเยาวชนให้มีทักษะชีวิต มีความสามารถเพียงพอใน
การมีชีวิตอยู่ในสังคม สามารถเตรียมพร้อมส าหรับการปรับตัว ปรับจิตใจได้อย่างถูกต้องเหมาะสม
และสามารถเผชิญกับสิ่งต่างๆ ที่เกิดข้ึนในชีวิตได้อย่างมีประสิทธิภาพ                                          

3. เพื่อให้มีการติดตามดูแลช่วยเหลือเด็กและเยาวชนกลุ่มเสี่ยง ที่ชัดเจนเป็น
รูปธรรมและมีคุณภาพ 
 

3. เป้าหมาย 
  3.1 เป้าหมายเชิงปริมาณ 
   นักเรียนโรงเรียนในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา   
เขต  26  จ านวน  100  คน  จ านวน  35  โรงเรียน  ได้เข้าร่วมกิจกรรมค่ายทักษะชีวิต  “รวมพลัง
เด็กและเยาวชน  ต้านภัยยาเสพติด”  
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3.2 เป้าหมายเชิงคุณภาพ 
   นักเรียนโรงเรียนในสังกัดได้รับการพัฒนาคุณภาพให้มีทักษะชีวิตในการ
ป้องกันตนเองจากยาเสพติด  ด้วยกิจกรรมค่ายทักษะชีวิต “รวมพลังเด็กและเยาวชน ต้านภัยยาเสพ
ติด”  มีความสามารถเพียงพอในการมีชีวิตอยู่ในสังคม สามารถเตรียมพร้อมส าหรับการปรับตัว  ปรับ
จิตใจในอนาคต  ได้อย่างถูกต้องเหมาะสมและสามารถเผชิญกับสิ่งต่าง ๆ ที่เกิดข้ึนในชีวิตได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 
 
4. กิจกรรม และระยะเวลาในการด าเนินงาน 
 4.1 การจัดค่ายทักษะชีวิต ระหว่างวันที่  25 – 26  มิถุนายน  2560 ณ  ค่ายทักษะชีวิต
ชั่วคราว โรงเรียนมหาวิชานุกลู  อ าเภอเมือง  จังหวัดมหาสารคาม 
 4.3 การติดตามผู้ผ่านการอบรมค่ายทักษะชีวิต  ณ  โรงเรียนในสังกัดทุกโรงเรียน  
ระหว่างวันที่  1 – 31  กรกฎาคม  2560 
   

ที ่
 

กิจกรรม/การด าเนินงาน ระยะเวลาด าเนินการ ผู้รับผิดชอบ 

1. 
 
 

2. 
3. 
 
 
 
 
 
 
 

 
4. 
5. 
6. 

ขออนุมัติโครงการ 
ประชาสัมพันธ์โครงการ ประชุม/ ประสาน 
สถานศึกษาในสังกัด 
แต่งตั้งและประชุมคณะท างาน 
ก าหนดจัดกิจกรรม  ได้แก่ 
-การเปิดค่าย 
-กิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์ เพื่อละลาย 
 พฤติกรรม  
-กิจกรรมที่น าเสนอกระบวนการเรียนรู้ 
 ในประเด็นหรือเนื้อหาหลักของค่าย 
-กิจกรรมที่สามารถก่อให้เกิดการ 
 ประยุกต์กระบวนการเรียนรู้มาปรับใช้ 
 ในระหว่างค่าย 
ด าเนินการตามกิจกรรม 
สรุป ประเมินผลและรายงาน 
ติดตามพฤติกรรมผู้ผ่านการอบรม 

พฤษภาคม  2560 
 
 

พฤษภาคม 2560 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

มิถุนายน–กรกฎาคม 2560 
กรกฎาคม  2560 
กรกฎาคม  2560 

นางชุติมา  นามศรีอุ่น 
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5. งบประมาณ 
  ได้รับการจัดสรรงบประมาณจากส านักงาน ป.ป.ส.  ตามแผนปฏิบัติการป้องกันและ
แก้ไขปัญหายาเสพติด ประจ าปี 2560  โดยโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่าย จากส านักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน   

5.1 ค่าจัดค่ายทักษะชีวิต  จ านวน  80,000  บาท   
5.2 ค่าบริหารจัดการ  (เป็นค่าติดตามผู้ผ่านการอบรมฯ)  จ านวน  10,000  บาท 

รายละเอียดประกอบการใช้จ่ายดังนี้ 
 

ที ่ รายการ งบประมาณ 
จ าแนกตามรายจ่าย 

ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ 
 
1. 
 

   
2. 

 
  3. 
 
   
4. 

   
   
  5. 
  6. 
  7. 

 
ค่าอาหาร ส าหรับนักเรียนเข้าร่วม
กิจกรรมค่ายทักษะชีวิต 
(100x100x4) 
ค่าอาหารว่าง/เครื่องดื่ม  
(100x25x4) 
ค่าอาหาร ส าหรับครู และ
คณะกรรมการ 
ด าเนินงาน (50x100x4) 
ค่าอาหารว่าง/เครื่องดื่ม  ส าหรับ
ครูและคณะกรรมการด าเนินงาน  
(50x25x3) 
ค่าตอบแทนวิทยากร 
ค่าวัสดุ 
ค่าติดตามผู้ผ่านการอบรมฯ 

90,000  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

5,000 

 
 
 

40,000 
 

10,000 
 
 

20,000 
 
 

3,750 
 
 

10,000 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1,250 
 

รวมงบประมาณท้ังสิ้น 90,000 
หมายเหตุ  ถัวจ่ายทุกรายการ 
 

6. การประเมินผล  

ตัวบ่งชี้สภาพความส าเร็จ วิธีวัดและประเมินผล 
เครื่องมือที่ใช้วัดและ

ประเมินผล 
       -ผู้เข้าร่วมกิจกรรมค่าย  
 

-ทบทวนกิจกรรมค่าย  ประมวล 
ประสบการณ์ สรุปความรู้ ความ
เข้าใจ ทักษะต่างๆ การค้นพบ
ความสามารถ ความถนัด สิ่งที่ต้อง
พัฒนาเพิ่มเติมของตนเอง  

1. แบบสอบถาม 
2. การสังเกต 
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7. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
 1. เด็กและเยาวชนที่ผ่านการอบรม  ด้วยกิจกรรมค่ายทักษะชีวิต  “รวมพลังเด็กและเยาวชน   
ต้านภัยยาเสพติด”  มีภูมิคุ้มกัน ปลอดภัยจากยาเสพติดทุกคน  
 2. เด็กและเยาวชนได้รับการพัฒนาให้มีทักษะชีวิต  มีความสามารถเพียงพอในการมีชีวิต 
อยู่ในสังคม  สามารถเตรียมพร้อมส าหรับการปรับตัว  ปรับจิตใจในอนาคต  ได้อย่างถูกต้องเหมาะสม 
           3. เด็กและเยาวชนกลุ่มเสี่ยง ได้รับการติดตามดูแลช่วยเหลอืที่ชัดเจนเป็นรูปธรรมและมี
คุณภาพ  
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โครงการ  ฝึกอบรมลูกเสือต้านภัยยาเสพติด  ประจ าปีงบประมาณ  2560   
แผนงานบูรณาการ การป้องกัน ปราบปราม และบ าบัดรักษาผู้ติดยาเสพติด 
สนองยุทธศาสตร์ที่ 1    หลกัสูตรและกระบวนการเรียนการสอน 
กลุ่มที่รับผิดชอบ  กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 
ผู้รับผิดชอบ  นายสุดใจ  สุปัญบุตร   ผู้อ านวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 
  นางชุติมา  นามศรีอุ่น  นักวิชาการศึกษาช านาญการ 
ระยะเวลาด าเนินการ  มกราคม ๒๕๖๐ – กันยายน 25๖๐ 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1.  หลักการและเหตุผล 
  ด้วยส านักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด  ได้จัดท าแผน
ยุทธศาสตร์การป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด  ปี 2560  ยุทธศาสตร์ที่  1  การป้องกันกลุ่มผู้มี
โอกาสเข้าไปเกี่ยวข้องกับยาเสพติด ก าหนดมาตรการกลุ่มวัยรุ่น อายุ 13–19 ปี ให้มีการด าเนินการ
โครงการลูกเสือต้านภัยยาเสพติด  เพ่ือปฏิบัติหน้าที่เฝ้าระวังปัญหายาเสพติดในสถานศึกษาระดับ
ขยายโอกาสและมัธยมศึกษาทุกแห่ง   
  เพ่ือให้การขับเคลื่อนโครงการลูกเสือต้านภัยยาเสพติด  ซึ่งเป็นโครงการที่เป็น
ประโยชน์แก่เด็กและเยาวชน โดยเฉพาะเด็กในกลุ่มวัยรุ่น  ที่จะช่วยในการป้องกันและแก้ไขปัญหายา
เสพติดของประเทศได้อีกทางหนึ่ง ดังนั้น  ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 26  จึงได้
จัดท าโครงการลูกเสือต้านภัยยาเสพติด ปี 2560  ขึ้น 
 

2. วัตถุประสงค์ 
       1. เพ่ือเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจในโทษและภัยของยาเสพติด  สามารถป้องกัน
ตนเองไม่เข้าไปยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติดและอบายมุข 
               2. เพ่ือเสริมสร้างศักยภาพทักษะชีวิตและความเข้มแข็งของนักเรียน  ในการด าเนิน
กิจกรรมในสถานศึกษากับเพ่ือนนักเรียน และชุมชน   
       3. เพ่ือให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมมีทักษะในการป้องกันตนเองให้ห่างไกลจากยาเสพติด 
 

3.  วิธีการด าเนินการ 
           จัดฝึกอบรมตามหลักสูตรลูกเสือต้านภัยยาเสพติด  ของกระทรวงศึกษาธิการ  
จ านวน 3 วัน 2 คืน  โดยก าหนดให้โรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด  ส่งลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่  เข้ารับ
การฝึกอบรม  โดยแบ่งตามขนาดของโรงเรียน  ดังนี้   

3.1 โรงเรียนขนาดใหญ่  โรงเรียนละ 10 คน   จ านวน    80  คน 
3.2 โรงเรียนขนาดกลาง/เล็ก  โรงเรียนละ 5 คน       จ านวน   135  คน 
3.3 ครูผู้ควบคุมนักเรียนและคณะกรรมการด าเนินการ จ านวน     60  คน 
                                                                          รวม      275  คน
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4.  เป้าหมาย 
1. เชิงปริมาณ 

     1.1 โรงเรียนในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 26  จ านวน   
35  โรงเรียนจัดกิจกรรมการด าเนินงานโครงการลูกเสือต้านภัยยาเสพติด               
     1.2 นักเรียนทุกคนในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 26 ได้รับ
การเสริมสร้างศักยภาพ  ทักษะชีวิตและความเข้มแข็งในการด าเนินกิจกรรมในสถานศึกษา  กับเพ่ือน
นักเรียน  และชุมชน  โดยเน้นกิจกรรมลูกเสือต้านภัยยาเสพติด 
 

5.  ระยะเวลาด าเนินการ/สถานที่ 
ระหว่างวันที่  15 - 17  มีนาคม  2560  ณ  โรงเรียนค่ายลูกเสือชั่วคราวโรงเรียน

มหาวิชานุกูล   
 

6.  งบประมาณด าเนินการ 
            ได้รับจัดสรรงบประมาณจากส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ประจ าปี 
2560 ยุทธศาสตร์ที่ 1 หลักสูตรและกระบวนการเรียนการสอน ชุดโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหา
ยาเสพติดในสถานศึกษาแผนบูรณาการป้องกันปราบปราม บ าบัดรักษาผู้ติดยาเสพติด โครงการ
ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา กิจกรรมหลัก ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดใน
สถานศึกษา งบด าเนินงาน รายละเอียดดังนี้ (งบประมาณ 264,000 บาท) 
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7.  ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ 
  1. ปัญหาเด็กมีพฤติกรรมเบี่ยงเบนลดลง  อันเป็นผลจากการละเลิกอบายมุขของ
บุคลากรเป้าหมาย 

2. นักเรียน มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับภัยยาเสพติด  สามารถป้องกันตนเองไม่เข้า
ไปยุ่งกับยาเสพติด          
  3. นักเรียนได้รับการเสริมสร้างศักยภาพ  ทักษะชีวิตในการด าเนินกิจกรรมใน
สถานศึกษากับเพื่อนนักเรียน และชุมชน  โดยเน้นกิจกรรมลูกเสือต้านภัยยาเสพติด 
 
 
 

ที ่ รายการ 

หมวดรายจ่าย 
หมาย
เหตุ 

ค่า      
ตอบ
แทน 

ค่าใช้
สอย 

ค่าวัสดุ 

 
1. 
 
 
 

2. 
 
 

3. 
 
 
 

4. 
 
 

5. 
6. 
7. 
8. 
9. 

 
ค่าอาหารเช้า/อาหารกลางวัน/อาหารเย็น   
ส าหรับลูกเสือ ทุกโรงเรียนในสังกัด จ านวน 35 
โรง   (จ านวน 258 คน อาหาร 7 มื้อ) 
(258x100x7) 
ค่าอาหารว่าง/เครื่องดื่ม  ส าหรับลูกเสือ ทุก
โรงเรียนในสังกัด จ านวน 35 โรงเรียน (จ านวน 
258 คน 5 มื้อ) (258x25x5) 
ค่าอาหารเช้า/อาหารกลางวัน/อาหารเย็น  
ส าหรับครูผู้ควบคุมนักเรียน และคณะกรรมการ
ด าเนินงานจัดการฝึกอบรม (จ านวน 50 คน 7 
มื้อ)(50x100x7) 
ค่าอาหารว่าง/เครื่องดื่ม ส าหรับครูผู้ควบคุม
นักเรียน และคณะกรรมการด าเนินงานจัดการ
ฝึกอบรม (จ านวน 50 คน 7 มื้อ)  (50x25x7) 
ค่าตอบแทนวิทยากร 
ค่าป้าย 
ค่าวัสดุ 
ค่าเกียรติบัตร 
ค่าสถานที่ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
3,600 

 
 
 
 

156,800 
 
 

35,000 
 
 
 

35,000 
 
 

8,750 
 
 
 

 
15,000 

 
 
 
 
180,600 
 
 
32250 
 
 
 
 
 
 
 

 
1,500 
3,250 
5,300 

 
ถัวจ่าย 
ทุก
รายการ 

 รวมทั้งสิ้น 264,000 
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โครงการ             ส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาลในสถานศึกษา  
    “ป้องกันการทุจริต” (ภายใต้ชื่อโรงเรียนสุจริต และเขตสุจริต) 
แผนงาน             บูรณาการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
กลุ่มที่รับผิดชอบ             กลุ่มบริหารงานบุคคล และกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผล 
    การจัดการศึกษา 
ผู้รับผิดชอบโครงการ        นายเสนอ    เวียงบาล     ต าแหน่ง นิติกร สพม.26 
               นายไวรัช   ตะวัน          ต าแหน่ง ศึกษานิเทศก์  
                นางกุสุมา   โอษะคลัง     ต าแหน่ง ผู้อ านวยการกลุ่มบริหารงาน 
       บุคคล สพม.26 
               นายอุทิน   นิติกานต์การุณ  ต าแหน่ง ผู้อ านวยการกลุ่มนิเทศ 
          ติดตามและประเมินผล 
ระยะเวลาด าเนินการ        1  ตุลาคม  2559 – 30  กันยายน  2560 
............................................................................................................................. ................................. 
1.  หลักการและเหตุผล 
 พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พุทธศักราช 2542  และที่แก้ไขเพ่ิมเติม   
ได้ก าหนดให้รัฐ ต้องจัดการศึกษาเพ่ือการพัฒนาคนไทยให้เป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ท้ังร่างกาย จิตใจ 
สติปัญญา ความรู้และคุณธรรม มีจริยธรรมและวัฒนธรรมในการด าเนินชีวิต สามารถอยู่ร่วมกับผู้อ่ืน
ได้อย่างมีความสุข                                           
 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่  11  (พ.ศ. 2555 – 2559)  ได้
ก าหนดทิศทางในการพัฒนาประเทศเป็นยุทธศาสตร์ที่ชี้น าการพัฒนาประเทศ โดยก าหนดไว้ว่า “คน
ไทยภาคภูมิใจในความเป็นไทย  มีมิตรไมตรีบนวิถีชีวิตแห่งความพอเพียง  ยึดมั่นในวัฒนธรรม
ประชาธิปไตย  และหลักธรรมาภิบาล  สังคมมีความปลอดภัยและมั่นคง เกื้อกูลและเอ้ืออาทรซึ่งกัน
และกัน” จึงมีความจ าเป็นในการบริหารจัดการประเทศ เพ่ือสร้างความเป็นธรรมในสังคม ให้
ความส าคัญกับพัฒนาระบบราชการ และข้าราชการโดยยึดหลักธรรมาภิบาล  สร้างความเป็นธรรม 
ควบคู่ไปกับการปลูกฝังจิตส านึกค่านิยมประชาธิปไตย และธรรมาภิบาล แก่ประชาชนทุกกลุ่ม  
  ดังนั้น ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ได้ก าหนดจุดเน้นที่  4  ให้
สถานศึกษาเสริมสร้างนักเรียนทุกคนให้มีความส านึกในความเป็นไทย มีจิตสาธารณะและอยู่อย่าง
พอเพียง ซึ่งในเรื่องคุณธรรม จริยธรรมนั้นควรเริ่มเสริมสร้างตั้งแต่เยาว์วัย สร้างสิ่งแวดล้อมท่ีดีของ
ครอบครัว โรงเรียน ชุมชน และสังคมให้เอ้ือต่อการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และจะต้องท าอย่าง
จริงจัง เป็นระบบ และต่อเนื่องเป็นรูปธรรม  
  ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 26  จึงได้จัดท าโครงการส่งเสริม
คุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาลในสถานศึกษา “ป้องกันการทุจริต” ขยายผลสู่โรงเรียนแกนน า
และโรงเรียนเครือข่ายให้มีความรู้ ความเข้าใจ เพื่อให้เกิดความร่วมมือในการส่งเสริมคุณธรรม 
จริยธรรมและธรรมาภิบาลในสถานศึกษา และป้องกัน  การทุจริตที่อาจเกิดข้ึน  
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2.  วัตถุประสงค์ของโครงการ 
     2.1  เพ่ือนิเทศ ก ากับ ติดตาม การขับเคลื่อนโครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม และธรรมา 
ภิบาลในสถานศึกษา “ป้องกันการทุจริต” (ภายใต้ชื่อโรงเรียนสุจริต และเขตสุจริต)  
     2.2  เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายในการเข้าร่วมประชุม อบรมและสัมมนาร่วมกับส านักงานคณะกรรมการ
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน  
 

3.  เป้าหมายการด าเนินโครงการ 
    3.1  เป้าหมายเชิงปริมาณ 
          3.1.1  เพ่ือนิเทศ ก ากับ ติดตาม ขับเคลื่อนโครงการโรงเรียนส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม และ
ธรรมาภิบาลในสถานศึกษา “ป้องกันการทุจริต”  จ านวน  35  โรงเรียน  
    3.2  เป้าหมายเชิงคุณภาพ 
          3.2.1  โรงเรียนในโครงการ ฯ ได้รับการนิเทศ ก ากับ ติดตาม และสามารถปฏิบัติตน 
ปฏิบัติงานตามกระบวนงานและคู่มือการปฏิบัติงาน เพื่อพัฒนาองค์กรสู่ “โรงเรียนสุจริต”  
 

4.  กิจกรรมด าเนินการ 
ที ่ กิจกรรม ระยะเวลาด าเนินการ ผู้รับผิดชอบ 
1 นิเทศ ก ากับ ติดตาม การขับเคลื่อน

โครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม 
และธรรมาภิบาลในสถานศึกษา 
“ป้องกันการทุจริต”  

ตุลาคม  2559  – 
กันยายน 2560 

กลุ่มบริหารงานบุคคล 
กลุ่มนิเทศ ติดตามฯ 

2 การประชุม อบรม และสัมมนา 
ร่วมกับส านักงานคณะกรรมการ
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน  

ตุลาคม 2559  – กันยายน 
2560 

กลุ่มบริหารงานบุคคล 
กลุ่มนิเทศ ติดตามฯ 

                                                  
5.  กิจกรรม และงบประมาณด าเนินงาน 
 งบประมาณท่ีได้รับการจัดสรรจากส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน   
จ านวน  27,300  บาท  แบ่งเป็น  2  กิจกรรม และขออนุมัติถัวจ่ายได้ทุกรายการ  ดังนี้ 
 
กิจกรรม/รายละเอียดการใช้งบประมาณ ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ งบประมาณ  

กิจกรรมที่ 1 
นิเทศ ก ากับ ติดตาม ขับเคลื่อนโครงการ
ส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิ
บาลในสถานศึกษา “ป้องกันการทุจริต” 

 
20,000 

 
- 

 
- 
 

 
20,000 

กิจกรรมที่ 2 
การประชุม อบรม และสัมมนาร่วมกับ
ส่วนกลาง 

 
7,300 

 
- 

 
- 

 
7,300 

รวมงบประมาณทั้งสิ้น 27,300 - - 27,300 
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6.  การประเมินผลการด าเนินโครงการ 
ตัวบ่งชี้สภาพความส าเร็จ วิธีวัดและประเมินผล เครื่องมือที่ใช้วัด 

1. ร้อยละ 90 ของโรงเรียนที่เข้าร่วม
โครงการ ได้รับการนิเทศ ก ากับ ติดตาม 
การขับเคลื่อน โครงการส่งเสริมคุณธรรม 
จริยธรรม และธรรมาภิบาลในสถานศึกษา 
“ป้องกันการทุจริต” (ภายใต้ชื่อโรงเรียน
สุจริต)  และสามารถปฏิบัติตาม
กระบวนงาน/คู่มือการปฎิบัติงานเพ่ือพัฒนา
องค์กรสู่ “โรงเรียนสุจริต” 

สอบถาม / สัมภาษณ์ แบบทดสอบสวนกลาง 

 
7.  ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
    7.1  โรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการ สามารถขับเคลื่อนโครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม  
และธรรมาภิบาลในสถานศึกษา “ป้องกันการทุจริต” (ภายใต้ชื่อโรงเรียนสุจริต ได้บรรลุตาม
วัตถุประสงค์ของโครงการ    
    7.2  โรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการปฏิบัติงานตามกระบวนงาน/คู่มือการปฏิบัติงาน  เพ่ือพัฒนา
องค์กรสู่ “โรงเรียนสุจริต”  
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โครงการ   สร้างจิตส านึกด้านการบริหารจัดการขยะโรงเรียน 
ในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 26   
สู่โรงเรียนมาตรฐานสิ่งแวดล้อมศึกษาด้านการจัดการขยะ 

สนองแผนยุทธศาสตร์ ที่ 1      หลักสูตรและกระบวนการเรียนการสอน 
แผนงาน   บูรณาการบริหารจัดการขยะและสิ่งแวดล้อม 
      กิจกรรม : สร้างจิตส านึก อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ 
   และสิ่งแวดล้อม (การจัดการขยะ/น้ า)  
กลุ่มที่รับผิดชอบ       กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 
ผู้รับผิดชอบโครงการ         นางวราลักษณ์  บุษบง     นักวิชาการศึกษาช านาญการพิเศษ 
ระยะเวลาด าเนินการ        พฤษภาคม – กันยายน 2560 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
1. หลักการและเหตุผล 
  การพัฒนาของประเทศไทยที่ผ่านมา ได้เน้นการพัฒนาทางด้านเศรษฐกิจ 
อุตสาหกรรมและโครงสร้างพ้ืนฐาน เป็นส าคัญ แต่สภาพทางสังคมท่ีเปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว ซึ่ง
แสดงให้เห็นถึงปัญหาทางสังคมต่างๆ มากมาย และในขณะเดียวกันก็เกิดผลกระทบทางด้าน
สิ่งแวดล้อมท่ีตามมา  โดยเฉพาะอย่างยิ่งปัจจุบันปัญหาขยะมูลฝอยได้เพ่ิมมากขึ้น เรื่อยๆ ซึ่งอาจมี
สาเหตุมาจากการขาดระบบการจัดการที่ดี การขาดพ้ืนที่รองรับปริมาณขยะ รวมถึงการขาดจิตส านึก 
ท าให้พฤติกรรมการทิ้งขยะไม่มีการคัดแยกขยะก่อนทิ้ง ไม่มีการน าขยะมาใช้ประโยชน์ใหม่ โดยเฉพาะ
ในชุมชนเมือง ปริมาณขยะมูลฝอยเพ่ิมขึ้นอย่างมาก 
  ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานมีนโยบายให้ส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษา ทุกเขตพ้ืนที่ในสังกัดด าเนินงานเกี่ยวกับการส่งเสริม สนับสนุนให้สถานศึกษาด าเนินงาน
กิจกรรมการสร้างวินัยด้านการบริหารจัดการขยะ น้ าเสียและมลพิษทางอากาศ เนื่องจากปริมาณขยะ
ที่เกิดขึ้นมากมายทุกวัน ส่งผลให้มีขยะตกค้างเป็นจ านวนมากในแต่ละวัน ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม 
และสภาพความเป็นอยู่ในชุมชนมากมาย ซึ่งจะเห็นได้ว่าปัญหาขยะเป็นปัญหาส าคัญที่ส่งผลกระทบ
ต่อการด าเนินชีวิตของมนุษย์   จึงมีความจ าเป็นอย่างยิ่งในการกระตุ้น รณรงค์ สร้างจิตส านึก และ
ความรู้ความเข้าใจถึงแนวทางในการลดปริมาณขยะ การแยกขยะ และการน าขยะไปใช้ประโยชน์ก่อน
น าไปก าจัดให้กับบุคลากรในโรงเรียนและชุมชนและเสริมสร้างความเข้มแข็งให้แก่โรงเรียนในสังกัดได้
มีโอกาสพัฒนาการเรียนการสอนการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม การจัด
กิจกรรมโดยให้เด็กเป็นศูนย์กลางการเรียนรู้ และการมีส่วนร่วมของครู นักเรียน และชุมชนโดยรอบ
โรงเรียน 
  จากความส าคัญดังกล่าวข้างต้น ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 2๖ 
จึงด าเนินการขับเคลื่อนโรงเรียนในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 2๖ สู่โรงเรียน
มาตรฐานสิ่งแวดล้อมศึกษาด้านการจัดการขยะ โดยจัดท าโครงการนี้ขึ้นเพ่ือสนองนโยบายสู่การ
ปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม 
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2. วัตถุประสงค์ 
 2.1 เพ่ือส่งเสริมและสนับสนุนให้โรงเรียนในสังกัดด าเนินงานโรงเรียนมาตรฐานสิ่งแวดล้อมศึกษา                     
ด้านการจัดการขยะ 

2.2 เพ่ือสร้างวินัยให้เกิดขึ้นในโรงเรียน  
2.3 คัดเลือกผลงานด้านการจัดการขยะในสถานศึกษาในสังกัด ที่สามารถเป็นแบบอย่างได้  

จ านวน 5  โรงเรียน 
2.4 คัดเลือกโรงเรียนมาตรฐานสิ่งแวดล้อมศึกษาด้านการจัดการขยะ จ านวน  1  โรงเรียน 
2.5 เพ่ือก ากับ ติดตาม และประเมินผลการด าเนินงานโรงเรียนมาตรฐานสิ่งแวดล้อมศึกษา

ด้านการจัดการขยะ 
 

3.  เป้าหมาย 
 3.1  เชิงปริมาณ 

1) ประชุมชี้แจงการด าเนินการด้านการจัดการขยะให้โรงเรียนในสังกัด จ านวน   
35  โรงเรียน  

      2) คัดเลือกผลงานด้านการจัดการขยะในสถานศึกษาสังกัด ที่สามารถเป็น
แบบอย่างได้  จ านวน 5 โรงเรียน 
        3) คัดเลือกโรงเรียนมาตรฐานสิ่งแวดล้อมศึกษาด้านการจัดการขยะ จ านวน  
1 โรงเรียน  

3.2  เชิงคุณภาพ 
1). ผู้บริหารระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา และระดับสถานศึกษาเกิดความตระหนักต่อ

การด าเนินการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ด้านการจัดการขยะ สู่การปฏิบัติ  
        2). ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามีแนวทางการด าเนินงานด้านการจัดการขยะสู่การ
ปฏิบัติให้แก่สถานศึกษาทุกโรงในสังกัด  
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4.  กิจกรรมและระยะเวลาด าเนินงาน 
ที ่ กิจกรรมและรายละเอียดการใช้งบประมาณ ระยะเวลา

ด าเนินงาน 
ผู้รับผิดชอบ 

1 ประชุม วางแผนงานแต่งตั้งคณะท างานระดับเขตพ้ืนที่ พฤษภาคม  2560  
 
 
 
 
กลุ่มส่งเสริมฯ 

2 ประชาสัมพันธ์ รณรงค์ให้มีการคัดแยกขยะและจัดการ
ขยะในโรงเรียน 

พฤษภาคม  2560 

3 ประชุมชี้แจงการด าเนินการด้านการจัดการขยะให้
โรงเรียนในสังกัด จ านวน  35  โรงเรียน 

มิถุนายน  2560 

4 ประกวดผลงานด้านการจัดการขยะในสถานศึกษาของ
โรงเรียนในสังกัดท่ีสามารถเป็นแบบอย่างได้  จ านวน 5 
โรงเรียน 

กรกฎาคม  2560 

5 คัดเลือกโรงเรียนมาตรฐานสิ่งแวดล้อมศึกษาด้านการ
จัดการขยะ จ านวน 1 โรงเรียน 

กรกฎาคม 2560 

6 มอบโล่รางวัล/เกียรติบัตรแก่สถานศึกษา กรกฎาคม 2560 
7 ก ากับ  นิเทศ  ติดตาม และประเมินผลการด าเนินงาน

โรงเรียนมาตรฐานสิ่งแวดล้อมศึกษาด้านการจัดการขยะ 
สิงหาคม 2560 

 
5.  งบประมาณและรายละเอียดการใช้งบประมาณ    
ได้รับจัดสรรจากส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน จ านวน   50,000  บาท (ห้าหมื่นบาทถ้วน) 
ตารางแสดงรายละเอียดการใช้งบประมาณ (หมายเหต ุ  ขอถัวจ่ายทุกรายการ) 

ที ่ กิจกรรม/รายการ 
เงินงบประมาณ  

ตอบ
แทน 

ใช้สอย วัสดุ รวม 

1 ประชุม วางแผนงานแต่งตั้งคณะท างานระดับ
เขตพ้ืนที่  

- 2,000 - 2,000 

2 ประชาสัมพันธ์ รณรงค์ให้มีการคัดแยกขยะและ
จัดการขยะในโรงเรียน 

- - - - 

3 ประชุมชี้แจงการด าเนินการด้านการจัดการ
ขยะให้โรงเรียนในสังกัด จ านวน  35  โรง 

1,800 20,000 2,000 23,800 

4 ประกวดผลงานด้านการจัดการขยะใน
สถานศึกษาของโรงเรียนในสังกัด ที่สามารถเป็น
แบบอย่างได้ 

 
3,000 

 
14,000 

 
7,200 

 
24,200 

คัดเลือกโรงเรียนมาตรฐานสิ่งแวดล้อมศึกษา
ด้านการจัดการขยะ 
มอบโล่รางวัล พร้อมเกียรติบัตร 

รวม 4,800 36,000 9,200 50,000 
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6.  การประเมินผล 
ตัวช้ีวัดสภาพความส าเร็จ วิธีการ เครื่องมือ 

1. ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาฯ มีโรงเรียน
มาตรฐานสิ่งแวดล้อมศึกษาด้านการจัดการ
ขยะ 

- ประเมินฯ 
 

- -หลักเกณฑ์การ
ประเมินฯ 

 
2. ร้อยละของสถานศึกษาที่ด าเนินงานด้าน
การจัดการขยะ สู่การปฏิบัติที่สามารถเป็น
แบบอย่างได้ 

- รายงานผลการ
ปฏิบัติงาน 

- -แบบรายงานผลการ
ปฏิบัติงาน 

 
7.  ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
     7.1 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาฯ มีโรงเรียนมาตรฐานสิ่งแวดล้อมด้านการจัดการขยะ 
     7.2 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามีสถานศึกษาที่มีการด าเนินงานด้านการจัดการขยะ สู่การปฏิบัติ
ทีส่ามารถเป็นแบบอย่างได้     
     7.3. สถานศึกษาทุกโรงในสังกัดได้รับการก ากับ นิเทศ ติดตาม และประเมินผลการด าเนินงาน
โรงเรียนที่มีการด าเนินงานด้านการจัดการขยะ อย่างต่อเนื่อง 
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โครงการ                               กิจกรรม 5 ส. โดยใช้หลัก 3 R และการสร้างจิตส านึก 
ด้านการบริหารจัดการขยะ 

แผนงาน                               บูรณาการบริหารจัดการขยะและสิ่งแวดล้อม 
หน่วยงานรับผิดชอบโครงการ     กลุ่มอ านวยการ  ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา  

เขต 26 
ผู้รับผิดชอบ                           นางเบญจมาศ ฦๅชา, นางนิภาพร อาจนนลา,  

นางสาวอาภรณ์  สิงหะสุริยะ, นางอุษามณี  เหล่าอรรคะ, 
นางสาวนิษชนก  อินอุ่นโชติ, นางขันทอง  พิมพ์แสนศรี, 
นางบุญชู  โคตรบรรเทา   

ระยะเวลาด าเนินการ                ตุลาคม 2559 – 30 กันยายน 2560 
………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
1. หลักการและเหตุผล 

ปัจจุบันทั้งหน่วยงานภาครัฐและเอกชนต่างมุ่งพัฒนาประสิทธิภาพการท างานเพ่ือเพ่ิมผลผลิต 
และกิจกรรมหนึ่งที่ได้รับการยอมรับอย่างแพร่หลายในการเพ่ิมประสิทธิภาพให้กับหน่วยงานคือ
กิจกรรม 5 ส. ได้แก่ สะสาง สะดวก สะอาด สุขลักษณะ และสร้างนิสัย ซึ่ง 3 ส. แรกเป็นการพัฒนา
สถานที่ส่วน 2 ส.หลังเป็นการพัฒนาคน ซึ่ง 5 ส. เป็นกิจกรรมที่ช่วยพัฒนาบุคลากรให้มีคุณภาพ
ประโยชน์ที่เห็นได้ชัดเจนของการด าเนินกิจกรรมได้แก่ สถานที่ท างานและสภาพแวดล้อมการท างาน
สะอาดปราศจากสิ่งสกปรก บุคลากรมีสุขภาพกายและจิตที่ดีบุคลากรมีระเบียบวินัยมากขึ้นการขจัด
ความสิ้นเปลืองของทรัพยากรคนวัสดุและงบประมาณและการลดการเก็บเอกสารที่ซ้ าซ้อนลง 
นอกจากนี้ 5 ส. ยังช่วยลดต้นทุนของหน่วยงานลงอีกด้วย การด าเนินกิจกรรม 5 ส.จึงก่อให้เกิดการ
ท างานที่มีคุณภาพ ประสิทธิภาพ และความปลอดภัย ตลอดจนสร้างทัศนคติที่ดีในการท างานของ
พนักงานสร้างความพึงพอใจและความม่ันใจให้กับลูกค้าหรือผู้ใช้บริการด้วย ส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษามัธยมศึกษา เขต 26 เป็นหน่วยงานสนับสนุนการเรียนการสอนซึ่งจะต้องให้บริการแก่
ข้าราชการครูและบุคลากรในสังกัด ให้เกิดประสิทธิภาพและความพึงพอใจ  จึงได้ก าหนดนโยบายใน
การปรับปรุงระบบการท างานให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น โดยน ากิจกรรม 5 ส มาเป็นกลไกของการ
บริหารที่จะน าไปสู่การปรับปรุงการปฏิบัติงานและการเพ่ิมประสิทธิภาพในงานรวมทั้งช่วยพัฒนา
จิตส านึกในมาตรฐานการปฏิบัติงานซึ่งเป็นพ้ืนฐานการพัฒนาไปสู่ระบบบริหารงานคุณภาพตาม
มาตรฐานสากลต่อไป ดังนั้น ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 26 จึงได้จัดให้มีโครงการ 
5 ส โดยใช้มาตรการ 3 R (Reduce, Reuse , Recycle) ขึ้น เพ่ือพัฒนาประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน
ของข้าราชการและพนักงานและเพ่ิมคุณภาพงานบริการให้มีมาตรฐานให้ข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษาทั้งภายในและภายนอกองค์กรได้รับการบริการที่ดี 
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2. วัตถุประสงค์ 
               2.1 เพ่ือให้บุคลากรมีความรู้ความเข้าใจและมีวินัยในการปฏิบัติงานให้ความส าคัญต่อการ
พัฒนางานอย่างต่อเนื่อง 
               2.2 เพ่ือน ากิจกรรม 5 ส  มาปรับปรุงการปฏิบัติงานของบุคลากรส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษามัธยมศึกษา เขต 26 ให้มีประสิทธิภาพ 
               2.3 เพ่ือน ากิจกรรม 5 ส  มาใช้เป็นพ้ืนฐานในการด าเนินงานและการประกันคุณภาพของ 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 26 
 

3. เป้าหมาย 
                 - บุคลากรทุกกลุ่ม จ านวน 61 คน ในส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 26  
ร่วมมือกันด าเนินกิจกรรม 5 ส 
                - โรงเรียนในสังกัด 35 โรงเรียน ๆ ละ 2 คน 
                  3.1 ผลผลิต 
                    บุคลากรทุกคนได้พัฒนาการปฏิบัติงานโดยกิจกรรม 5 ส (สะสาง สะอาด สะดวก 
สุขลักษณะสร้างนิสัย) โดยใช้ 3 R ซึ่งผลที่คาดว่าจะได้รับมีดังนี้ 
                     3.1.1 ผลที่คาดว่าจะได้รับจากขั้นตอนการสะสาง โดยใช้มาตรการ Reduce 
                             3.1.1.1 ขจัดความสิ้นเปลืองของทรัพยากร ไม่ว่าจะเป็นก าลังคน งบประมาณ 
อาคารสถานที่ อุปกรณ์เครื่องใช้ ตู้เก็บเอกสาร ฯลฯ 
                             3.1.1.2 เหลือเนื้อท่ีใช้สอยไปท าอย่างอ่ืนได้ 
                             3.1.1.3 ที่ท างานดูกว้างและโล่งขึ้น สะอาดตามากยิ่งขึ้น เจ้าหน้าที่
ผู้ปฏิบัติงานมีสุขภาพจิตที่ดี 
                             3.1.1.4 ขจัดความผิดพลาดจากการท างานและขจัดสภาพแวดล้อมไม่ดี 
                      3.1.2 ผลทีค่าดว่าจะได้รับจากขั้นตอนการท าให้สะดวก โดยใช้มาตรการ Reuse 
                              3.1.2.1 ขจัดการค้นหาที่เกิดขึ้นอยู่บ่อย ๆ 
                              3.1.2.2 เพิ่มประสิทธิภาพในการท างาน  
                              3.1.2.3 ตรวจสอบสิ่งต่าง ๆ ได้ง่ายขึ้น เน้นค าว่า “หยิบก็ง่าย หายก็รู้ ดูก็
งามตา” 
                              3.1.2.4 เกิดภาพพจน์ที่ดี 
                       3.1.3 ผลที่คาดว่าจะได้รับจากข้ันตอนการท าให้สะอาด โดยใช้มาตรการ Recycle 
                               3.1.3.1 เกิดสภาพแวดล้อมที่ดี น่าท างาน 
                               3.1.3.2 ขจัดความสิ้นเปลืองของทรัพยากร 
                               3.1.3.3 เพ่ิมประสิทธิภาพเครื่องมือเครื่องใช้ ลดปัญหาการขัดข้องหรือเสีย
บ่อยของครุภัณฑ์ 
                       3.1.4 ผลที่คาดว่าจะได้รับจากข้ันตอนการท าให้ถูกสุขลักษณะ 
                               3.1.4.1 สถานที่ท างานเป็นระเบียบ เรียบร้อย น่าท างาน 
                               3.1.4.2 สุขภาพที่ดีของเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานทั่งร่างกายและจิตใจ 
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                               3.1.4.3 ความภาคภูมิใจในความมีชื่อเสียงของส านักงาน ซึ่งเป็นผลจากการ
มีส่วนร่วมในการปรับปรุงของเจ้าหน้าที่ทุกคน 
                               3.1.4.4 คุณภาพที่ดีของการบริการประชาชน และการปฏิบัติหน้าที่ของ
เจ้าหน้าที่ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามะยมศึกษา เขต 26 
                       3.1.5 ผลที่คาดว่าจะได้รับจากข้ันตอนการสร้างนิสัย 
                               3.1.5.1 บุคลากรทุกคนของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา  
เขต 26 และบุคลากรในโรงเรียน เป็นบุคลากรที่มีคุณภาพ มีทัศนคติที่ดีในการท างาน 
                               3.1.5.2 ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสังกัด ได้รับบริการที่มี
คุณภาพเอ้ืออาทรด้วยน้ าใจ และสะดวกรวดเร็ว 

3.2 ผลลัพธ ์
                      1) ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 26 สามารถพัฒนาบริหารจัดการ
และงานบริการให้มีคุณภาพตามมาตรฐานอย่างต่อเนื่อง 
 

4. ระยะเวลาด าเนินการและสถานที่ 
               เริ่มเดือนตุลาคม 2559 – 30 กันยายน 2560 และด าเนินการกิจกรรม 5 ส ต่อไปอย่าง
ต่อเนื่องการจัดกิจกรรม 5 ส ให้แต่ละกลุ่มรับผิดชอบในกลุ่มของตนเองดังนี้ 

1. กลุ่มอ านวยการ 
2. กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 
3. กลุ่มบริหารงานบุคคล 
4. กลุ่มนโยบายและแผน 
5. กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ 
6. กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา 
7. หน่วยตรวจสอบภายใน 

                     8. โรงเรียนในสังกัด จ านวน 35 โรงเรียน 
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5. กิจกรรมและการด าเนินการ 
 
กิจกรรม/ขั้นตอน ระยะเวลา งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 
1. ขั้นเตรียมการ 
   1.1 เสนอโครงการ/กิจกรรม 
   1.2 แต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินโครงการกิจกรรม 
5 ส คณะกรรมการติดตามและประเมินผลกิจกรรม 
5 ส  
   1.3 จัดประชุม/อบรมสัมมนาบุคลากรใน
หน่วยงานและสถานศึกษา 
   1.4 แบ่งพ้ืนที่รับผิดชอบ โดยแบ่งออกเป็นโซนให้
แต่ละกลุ่มรับผิดชอบ 
   1.5 ด าเนินการถ่ายภาพก่อนท ากิจกรรม 5 ส 
เพ่ือให้เห็นสภาพของสถานที่ท างานก่อนลงมือท า
กิจกรรม 
   1.6 ส ารวจสภาพของพ้ืนที่ความรับผิดชอบ เพื่อ
ก าหนด Action Plan และหัวข้อแนวทางในการ
ปรับปรุง 

ตุลาคม 2559   

2. ขั้นที่ 2 เริ่มด าเนินการ 
    2.1 ลงมือท างานร่วมกันเป็นกลุ่ม (กิจกรรม 5 ส)  
ตามพ้ืนที่ที่รับผิดชอบ 
    2.2 ก าหนดวันศุกร์สุดท้ายของแต่ละเดือน เป็น
วันท าความสะอาดใหญ่ (Big Cleaning Day) โดยทุก
กลุ่มรับผิดชอบพ้ืนที่ของตนเอง (ท ากิจกรรม 5 ส 
โดยใช้มาตรการ 3 R) 
 

เมษายน 2560 
ถึง 

กรกฎาคม 
2560 
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กิจกรรม/ขั้นตอน ระยะเวลา งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 
2. ขั้นที่ 2 เริ่มด าเนินการ 
    2.3 จัดให้มีการตรวจผลการด าเนินงาน และ
ประเมินผลการปฏิบัติ และท าการปรับปรุงแก้ไข
เบื้องต้นในแต่ละพ้ืนที่ 
    2.4 รายงานการประเมินผลการปฏิบัติงาน และ
ร่วมกันก าหนดมาตรฐาน 5 ส เพ่ือเป็นกรอบ
แนวทางปฏิบัติร่วมกัน 
    2.5 ทุกกลุ่มด าเนินการกิจกรรม 5 ส ตาม
มาตรฐานทีไ่ด้ก าหนดร่วมกัน 
    2.6 ถ่ายรูปหลังด าเนินกิจกรรม 5 ส เพื่อน ามา
แสดงเปรียบเทียบให้เห็นสภาพของสถานที่ท างาน 
ก่อนท าและหลังท า มีความแตกต่างหรือ
เปลี่ยนแปลงอย่างไร 
    2.7 ผู้บริหารตรวจเยี่ยมพ้ืนที่และให้ข้อสังเกต
หรือข้อเสนอแนะแก่เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบพื้นท่ี 
    2.8 ปรับปรุงการจัดท ากิจกรรม 5 ส ให้ดีขึ้น 
รวมทั้งอาจปรับปรุงมาตรฐานให้เหมาะสมยิ่งขึ้น 
เพ่ือยกระดับมาตรฐานให้ดีขึ้น 
   2.9 รายงานผลการด าเนินการและประเมินผล
การปฏิบัติงานรวมทั้งประชาสัมพันธ์เผยแพร่ผล
ความก้าวหน้าการจัดกิจกรรม 5 ส ให้ทุกคนใน
หน่วยงานทราบ 
   1.10 ทุกกลุ่มรักษาสถานที่ท างานให้สะอาดและ
เป็นระเบียบอยู่เสมอ 
   1.11 ประเมินผลการปฏิบัติงานโดย
คณะกรรมการ 5 ส 
   1.12 ประกวดแต่ละพ้ืนที่ ประจ าทุก 3 เดือน  
และมอบโล่รางวัลในรอบ 12 เดือน 

เมษายน 2560 
ถึง 

กรกฎาคม 2560 
 

  

3. ขั้นที่ 3 การประเมินผล 
   ประเมินผลเพ่ือปรับเป้าหมายหรือก าหนด
เป้าหมายใหม่เพ่ือรักษาหรือยกระดับการท า
กิจกรรม 5 ส ให้ดีขึ้น (ปีละ 2 ครั้ง) 

สิงหาคม 2560 
ถึง 

กันยายน 2560 

  

 
 
 



181 

 

 

6. งบประมาณ 
     แผนงานบูรณาการบริหารจัดการขยะและสิ่งแวดล้อม  โครงการสร้างจิตส านึกด้านการ
บริหารจัดการขยะน้ าเสีย พลังงานและความหลากหลายทางชีวภาพ  
    6.1 งบประมาณ จ านวน  50,000 บาท 

6.2 รายละเอียดการใช้งบประมาณ 
  แผนงานบูรณาการบริหารจัดการขยะและสิ่งแวดล้อม  จ านวนเงิน  50,000 บาท 
     - ค่าป้ายไวนิล ขนาด 1.5x3 ม.   =  500      บาท 
     - ค่าอาหารกลางวัน 130x100x1                             =      13,000      บาท 

                          - ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม  130x30 x2 =       7,800      บาท 
                          - ค่าตอบแทนวิทยากร   =       3,600      บาท 
                          - ค่าเอกสารประกอบการประชุม  =       4,000      บาท 
                          - ค่าใบประกาศเกียรติบัตร                          =       2,000      บาท 
                          - ค่าโลร่างวัล  (สนง./โรงเรียน)                     =       7,000      บาท 
                          - ค่าน้ ามันเชื้อเพลิง (ออกประเมินโรงเรียน)      =     12,100      บาท                                                                                           
   รวม      =      50,000      บาท  

ถัวจ่ายทุกรายการ 
 

7. ตัวช้ีวัดความส าเร็จ 
             7.1 บุคลากรของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 26 และบุคลากร 
ในสถานศึกษาในสังกัดท้ัง 35 โรงเรียน ให้ความร่วมมือปฏิบัติกิจกรรม 5 ส อย่างต่อเนื่อง 
             7.2 ผู้ใช้บริการทุกคนได้รับบริการที่สะดวกรวดเร็วและได้รับบรรยากาศที่ดี 
 

8. วิธีการติดตามประเมินผลโครงการ 
             8.1 การประเมินผลการด าเนินกิจกรรม 
             8.2 แบบประเมินความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการ 
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โครงการ/กิจกรรมตามวงเงินงบประมาณที่จัดสรรเพื่อบริหารเพิ่มประสิทธิภาพ 
ในการบริหารส านักงานเขตพื้นที่ (งบประมาณ 799,009 บาท) 

 
 
โครงการ   การจัดท าแผนปฏิบัติการ ประจ าปีงบประมาณ 2560  

และแผนพัฒนาการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ระยะ 5 ปี ของส านักงาน 
เขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 26  

แผนงาน                     บูรณาการยกระดับคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิต 
สนองจุดเน้นยุทธศาสตร์ ที่ 6   การบริหารจัดการ 
ลักษณะโครงการ  โครงการต่อเนื่อง 
กลุ่มที่รับผิดชอบ   นโยบายและแผน 
ผู้รับผิดชอบ   นายภิรมย์  ภูชมศรี, นายปกรณ์  ชิณสิทธิ์ ,  

นางสาวพิกุล  ไชยแสน, นางสาวจรรยา สีแก้ว,  
นายวิทยา ศรีพันชาติ ,นายกุศล ภูนบทอง 

ระยะเวลาด าเนินการ  1  ตุลาคม  2559 - 30 กันยายน 2560 
………………………………………………………………………………………………………............................. 
1. หลักการและเหตุผล 
 พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์ และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี  พ.ศ. 2546  
บัญญัติให้คณะรัฐมนตรีต้องจัดให้มีแผนการบริหารราชการแผ่นดิน  เพ่ือเป็นกรอบและแนวทางใน
การจัดแผนปฏิบัติราชการ  ส าหรับใช้ในการบริหารราชการแผ่นดินตลอดระยะเวลาสี่ปี  โดยรัฐบาล
ได้จัดท าแผนการบริหารราชการแผ่นดิน  ขึ้นเพื่อรองรับการท างานตลอดช่วงระยะเวลาการด ารง
ต าแหน่งของรัฐบาล  ซึ่งกระทรวงและทุกส่วนราชการจะต้องด าเนินการจัดท าแผนปฏิบัติราชการให้
สอดคล้องเชื่อมโยง  สัมพันธ์กับแผนการบริหารราชการแผ่นดินดังกล่าว 
 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 26  ในฐานะที่เป็นส่วนราชการและเป็นองค์กร
หลักท่ีรับผิดชอบการศึกษาภาคบังคับ และการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  จะต้องจัดท าแผนกลยุทธ์  
แผนปฏิบัติราชการประจ าปี  และแผนพัฒนาการศึกษาขั้นพ้ืนฐานของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา  
จึงได้จดัท าโครงการการจัดท าแผนปฏิบัติการ  ประจ าปีงบประมาณ 2560 เพ่ือให้หน่วยงานทุกระดับ
ในสังกัดใช้เป็นกรอบทิศทางการด าเนินงานได้อย่างเชื่อมโยง  สัมพันธ์กัน  รวมทั้งเพ่ือก าหนดกลยุทธ์ 
มาตรการ แนวทางการด าเนินงานตัวชี้วัด ตามระบบงบประมาณแบบมุ่งเน้นผลงานตามยุทธศาสตร์  
(SPBB)  ซึ่งเป็นระบบงบประมาณที่ให้ความส าคัญกับผลผลิต  ผลลัพธ์ และตัวชี้วัดเป็นอย่างมาก   
ที่รัฐบาลก าหนดให้ทุกส่วนราชการใช้ด าเนินการจัดท าค าขอตั้งงบประมาณและบริหารงบประมาณ
ตั้งแต่ปีงบประมาณ  2546  เป็นต้นมา   
 

2. วัตถุประสงค์ 
 2.1 เพ่ือให้หน่วยงานและโรงเรียนในสังกัดมีแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ 2560 และ
แผนพัฒนาการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ระยะ 5 ปี 

2.2 เพ่ือใช้เป็นเครื่องมือในการบริหารงบประมาณ                       
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2.3 เพ่ือให้ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 26 และสถานศึกษาในสังกัดได้มี
แผนประกอบการใช้จ่ายงบประมาณกรอบแนวทางในการด าเนินงานที่ชัดเจนและเป็นไปในทิศทาง
เดียวกัน 
 

3. เป้าหมาย 
 เชิงปริมาณ 
 -สพม. เขต 26 จ านวน 1 แห่ง และโรงเรียนในสังกัดจ านวน 35 โรงเรียนมีแผนใช้เป็น
เครื่องมือในการบริหาร 
 -จัดท าเอกสารแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ 2560 ของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 26 จ านวน 30 เล่ม และแผนพัฒนาการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ระยะ 5 ปี (พ.ศ.2560-
2564) ของ ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 26 จ านวน 30 เล่ม 
 เชิงคุณภาพ 

-ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 26 และโรงเรียนในสังกัดทุกโรงเรียนมี
แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ 2560 ที่ครอบคลุมกลยุทธ์ของ สพฐ. สามารถน านโยบายสู่การ
ปฏิบัติได้เป็นอย่างดี 

-ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 26 และโรงเรียนในสังกัดทุกโรงเรียนมี
แผนพัฒนาการศึกษา ระยะ 5 ปี ที่สามารถน าไปใช้เป็นกรอบแนวทางในการด าเนินงานเป็นอย่างดี 
 

4. กิจกรรมขั้นตอนและระยะเวลาด าเนินงาน 
 1. แจ้งนโยบาย กลยุทธ์ จุดเน้น ของกระทรวงศึกษาธิการ และส านักงานคณะกรรมการ
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
 2. แต่งตั้งคณะกรรมการฯ 
  3. ประชุมเชิงปฏิบัติการการจัดท าแผนพัฒนาการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

   -แจ้งนโยบาย กลยุทธ์ จุดเน้น ของกระทรวงศึกษาธิการ และส านักงานคณะกรรมการ
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ตลอดทั้งกรอบวงเงินงบประมาณที่จะใช้ในการบริหารจัดการ 

   -SWOT ANALYSIS 
   -วิเคราะห์ข้อมูล 
4. แจ้งกลุ่ม/กลุ่มงานในส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 26 เพ่ือจัดท าโครงการ 

และเสนอโครงการจะด าเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ส่งให้กลุ่มนโยบายและแผนตาม
ระยะเวลาที่ก าหนด 

5. กลุ่มนโยบายและแผนรวบรวม สรุป จ านวนโครงการและงบประมาณที่กลุ่มต่างๆจัดส่งให้  
โดยแยกเป็นกลยุทธ์ 
 6. แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาโครงการ/กิจกรรม และงบประมาณในการด าเนินโครงการ 
 7. จัดท าร่างแผนพัฒนาการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ระยะ 5 ปี (พ.ศ.2560-2564) และแผนปฏิบัติ
การประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560  
 8. แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบร่างแผนพัฒนาการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ระยะ 5 ปี (พ.ศ.
2560-2564) และแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560  
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 9. น าเสนอแผนพัฒนาการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน พ.ศ. 2560-2564 และแผนปฏิบัติการประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2560 ให้คณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดพิจารณาให้ความเห็นชอบ 
 10. จัดส่งแผนพัฒนาการศึกษาขั้นพ้ืนฐานและแผนปฏิบัติการประจ าปีรายงานให้ สพฐ. 
ทราบ 
 11. น าแผนพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐานและแผนปฏิบัติการประจ าปีไปสู่การปฏิบัติ 
 12. รายงาน สพฐ. ทราบตามระยะเวลาที่ก าหนด  
  

กิจกรรม ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 
1.แจ้งนโยบายและแจ้งกลุ่ม/กลุ่มงานใน
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 26 
เพ่ือจัดท าโครงการและเสนอโครงการจะ
ด าเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ส่งให้
กลุ่มนโยบายและแผนตามระยะเวลาที่ก าหนด 

ต.ค.  

2.กลุ่มนโยบายและแผนรวบรวม สรุป จ านวน
โครงการและงบประมาณที่กลุ่มต่างๆจัดส่งให้ 
โดยแยกเป็นกลยุทธ์ 

ต.ค.  

3.แต่งตั้งคณะท างานก าหนดทิศทางการ
ด าเนินงานในปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ของ
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 26 

พ.ย.-ธ.ค.  

4.ประชุมเชิงปฏิบัติการการจัดท าแผนปฏิบัติการ
ประจ าปี และแผนพัฒนาการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
ระยะ 5 ปี 

ต.ค.-พ.ย.  

5.แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาโครงการ/
กิจกรรม และงบประมาณในการด าเนินโครงการ 

ธ.ค.  

6.จัดท าร่างแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2560 และแผนพัฒนาการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
ระยะ 5 ปี (พ.ศ.2560-2564) 

ธ.ค.  

7.แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาร่างแผนปฏิบัติ
การประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 และ
แผนพัฒนาการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ระยะ 5 ปี 
(พ.ศ.2560-2564) 

ธ.ค.  

8.น าเสนอร่างแผนปฏิบัติการประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2560 และแผนพัฒนา
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ระยะ 5 ปี (พ.ศ.2560-
2564) ให้คณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัด
พิจารณา 

ธ.ค.-ม.ค.  
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9.จัดท าแผนปฏิบัติการประจ าปี พ.ศ.2560 สพม. 
เขต 26 และแผนพัฒนาการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
ระยะ 5 ปี (พ.ศ.2560-2564) 

ม.ค.  

10.จัดส่งแผนปฏิบัติการประจ าปีรายงานให้ 
สพฐ. และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทราบ 

ก.พ.  

11.น าแผนปฏิบัติการประจ าปีไปสู่การปฏิบัติ ก.พ.-ก.ย.  
12.รายงาน สพฐ. ทราบตามระยะเวลาที่ก าหนด ก.พ.-ก.ย.  
 
5. งบประมาณ 
 งบพัฒนาคุณภาพการศึกษาส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 26 จ านวน 
10,000 บาท โดยมีรายละเอียดประกอบการใช้จ่ายงบประมาณ ดังนี้ 
 

ที ่ รายการ งบประมาณ จ าแนกตามรายจ่าย 
ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ 

1 กิจกรรมที่ 1 
ประชุมคณะกรรมการ
พิจารณาโครงการและ
วงเงินงบประมาณ 

 
 
 
 

10,000 2 กิจกรรมที่ 2  
จัดท าเอกสาร
แผนปฏิบัติการประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2560 
และแผนพัฒนา
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2560-
2564) 

 รวม 10,000 
หมายเหตุ  ทุกรายการสามารถถัวจ่ายกันได้ 
 

6. การประเมินผล 
ตัวบ่งชี้สภาพความส าเร็จ วิธีวัดและ

ประเมินผล 
เครื่องมือที่ใช้วัด  
และประเมินผล 

ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 26   
มีแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ  2560 และ
แผนพัฒนาการศึกษาขั้นพ้ืนฐานระยะ 5 ปี (พ.ศ.2560-
2564)  ที่มีประสิทธิภาพ  

การรายงาน 
 

แบบรายงาน 
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7. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
 1. ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 26 และสถานศึกษามีแผนใช้เป็นกรอบ
แนวทางในการด าเนินงานชัดเจนเป็นไปในทิศทางเดียวกัน 
 2. มีเครื่องมือในการในการบริหารงบประมาณ 
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โครงการ   การจัดท าข้อมูลสารสนเทศเพ่ือใช้ในการบริหารจัดการด้านการศึกษา 
ของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 26 ปีงบประมาณ 2560 

แผนงาน   บูรณาการยกระดับคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิต 
สนองยุทธศาสตร์ ที ่4  การพัฒนาระบบการบริหารจัดการ 
ลักษณะโครงการ โครงการต่อเนื่อง 
กลุ่มที่รับผิดชอบ  กลุ่มนโยบายและแผน 
ผู้รับผิดชอบ  นายภิรมย์  ภูชมศรี  นางสาวพิกุล  ไชยแสน นายปกรณ์  ชิณสิทธิ์ 
   นายวิทยา ศรีพันชาติ นางสุกัลยา ทับมะโรง นางสาวจรรยา  สีแก้ว 

และนายกุศล ภูนบทอง 
ระยะเวลาด าเนินการ 1 ตุลาคม 2559 – 30 กันยายน 2560 
...................................................................................................................................................... 
1. หลักการและเหตุผล 
 ข้อมูลสารสนเทศในปัจจุบันมีความส าคัญมาก เพราะหน่วยงานหรือองค์กรจะสามารถ
ด าเนินงาน เพ่ือให้หน่วยงานหรือองค์กรสามารถคงอยู่และเจริญเติบโตต่อไป จ าเป็นต้องมีข้อมูล
สารสนเทศพ้ืนฐานที่ถูกต้องและเป็นปัจจุบัน ที่สามารถน าไปใช้ในการวิเคราะห์หรือหาแนวโน้ม เพื่อ
ใช้ในการด าเนินงานให้การท างานในครั้งต่อไปดีขึ้น ซึ่งการเก็บรวบรวมข้อมูลของสถานศึกษาใน
ปัจจุบัน ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานได้ก าหนดให้โรงเรียนทั่วประเทศใช้ระบบ
จัดเก็บข้อมูลนักเรียนรายบุคคล (Data Management Center) ระบบสารสนเทศเพ่ือบริหาร
การศึกษา (EMIS) ระบบจัดเก็บข้อมูลสิ่งก่อสร้าง (B-OBEC) รวมไปถึงการกรอกข้อมูลผ่านทาง
อินเตอร์เน็ต เพื่อให้ได้ข้อมูลสารสนเทศส าหรับบริหารจัดการการศึกษา การวางแผนการศึกษา การ
วางแผนงบประมาณ และ        เป็นข้อมูลสารสนเทศส าหรับการตัดสินใจสั่งการของผู้บริหาร การ
พัฒนาระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์   ของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาและสถานศึกษา จึงนับว่ามี
ความส าคัญต่อการวางแผนพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาเป็นอย่างยิ่ง 
 ในปีงบประมาณที่ผ่านมา ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 26 ได้จัดอบรม        
เชิงปฏิบัติการในการจัดท าข้อมูลสารสนเทศนักเรียนรายบุคคล เพื่อใช้เป็นข้อมูลในการรับการจัดสรร
เงินงบประมาณ (เงินรายหัว) และข้อมูลพื้นฐานอ่ืนในการน าไปใช้เพื่อบริหารจัดการด้านการศึกษา ซึ่ง
ผลการด าเนินการเป็นที่พอใจในระดับหนึ่งแต่ยังจ าเป็นต้องกระตุ้นโรงเรียนในสังกัดปรับปรุงข้อมูลให้
เป็นปัจจุบัน น่าเชื่อถือ สามารถน ามาใช้ประกอบการตัดสินใจในการพิจารณางบประมาณในการ
บริหารจัดการด้านการศึกษา รวมทั้งสามารถด าเนินไปด้วยความเรียบร้อยบรรลุวัตถุประสงค์และ
เพ่ือให้การปฏิบัติงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล จึงจ าเป็นต้องมีระบบการบริหาร
จัดการที่เหมาะสม สอดคล้องกับนโยบายการบริหารงานของกระทรวงศึกษาธิการ ส านักงานคระ
กรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ทั้งระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ตและอินทราเน็ต ส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษามัธยมศึกษา เขต 26 จึงจ าเป็นอย่างยิ่งที่ต้องมีการพัฒนา ดูแล และบริหารจัดการระบบ
เครือข่ายคอมพิวเตอร์ รวมไปถึงการพัฒนาครูและ        บคุลกรทางการศึกษาให้เกิดความเข้าใจใน
การใช้อินเตอร์เน็ตและโปรแกรมต่างๆ เพ่ือการจัดเก็บข้อมูลของสถานศึกษาให้ถูกต้อง และเผยแพร่
ข้อมูลสารสนเทศทางการศึกษาขั้นพ้ืนฐานให้แก่ผู้เกี่ยวข้องและประชาชนทั่วไป ต่อไป 
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2. วัตถุประสงค์ 
 2.1 เพ่ือพัฒนาระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์และอินเตอร์เน็ตของส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษามัธยมศึกษา เขต 26 
 2.2 เพ่ือจัดเก็บข้อมูลสถานศึกษาด้วยระบบจัดเก็บข้อมูลนักเรียนรายบุคคล (Data 
Management Center) ระบบสารสนเทศเพ่ือบริหารการศึกษา (EMIS) ระบบจัดเก็บข้อมูล
สิ่งก่อสร้าง  (B-OBEC) ระยะที่ 1 และระยะที่ 2 ให้ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 26 
มีข้อมูลเพียงพอและมีความถูกต้อง เพ่ือน าไปใช้ในการบริหารจัดการด้านการศึกษา 
 2.3 เพ่ือให้มีข้อมูลใช้ประกอบในการจัดงบประมาณของโรงเรียนในสังกัดส านักงานเขต
พ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 26 ได้อย่างถูกต้อง 
 2.4 เพ่ือให้บุคลากรที่รับผิดชอบข้อมูลสารสนเทศของโรงเรียนในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษามัธยมศึกษา เขต 26 มีความรู้ความเข้าใจและสามารถจัดเก็บข้อมูลนักเรียนรายบุคคล             
โดยใช้ระบบจัดเก็บข้อมูลนักเรียนรายบุคคล (Data Management Center) ระบบสารสนเทศเพ่ือ
บริหารการศึกษา (EMIS) ระบบจัดเก็บข้อมูลสิ่งก่อสร้าง (B-OBEC) 
 2.5 เพ่ือจัดท าเอกสารข้อมูลสารสนเทศ และฐานข้อมูลสารสนเทศบนเว็บไซด์ของ
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 26 
 

3. เป้าหมาย 
 3.1 เชิงปริมาณ : จัดอบรมบุคลากรของสถานศึกษาที่ผิดชอบเกี่ยวกับการจัดเก็บข้อมูล
นักเรียนรายบุคคล โดยใช้ระบบจัดเก็บข้อมูลนักเรียนรายบุคคล (Data Management Center)         
โรงเรียนในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 26 จ านวน 35 โรงเรียน ๆ ละ 2 คน  
รวม  70 คน และเจ้าหน้าที่ สพม. เขต 26 จ านวน 10 คน รวมทั้งสิ้น 80 คน ใช้เวลา 2 วัน ระหว่าง
วันที่ 29-30 พฤษภาคม 2560  และ การจัดเก็บข้อมูลด้วยระบบสารสนเทศเพ่ือบริหารการศึกษา 
(EMIS) ระบบจัดเก็บข้อมูลสิ่งก่อสร้าง (B-OBEC) 
 3.2 เชิงคุณภาพ : ระบบข้อมูลสารสนเทศระดับสถานศึกษาและระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา       
มีความถูกต้อง เป็นปัจจุบัน สมบูรณ์และรายงาน สพฐ. ได้ตามระยะเวลาที่ก าหนด 
 

4. กิจกรรมขั้นตอนและระยะเวลาด าเนินงาน 
 4.1 ลักษณะกิจกรรม 
  4.1.1 ศึกษาวิเคราะห์ผลการด าเนินงานและข้อมูล ที่ด าเนินงานในปีที่ผ่านมา 

  4.1.2 จัดท าแผนเพื่อพัฒนาการด าเนินงาน 
  4.1.3 เสนอโครงการ 
  4.1.4 แต่งตั้งคณะท างาน 

  4.1.5 จัดประชุมเชิงปฏิบัติการการจัดเก็บข้อมูลนักเรียนรายบุคคล โดยระบบจัดเก็บ
ข้อมูลนักเรียนรายบุคคล (Data Management Center) ระบบสารสนเทศเพ่ือบริหารการศึกษา 
(EMIS) ระบบจัดเก็บข้อมูลสิ่งก่อสร้าง (B-OBEC) 
  4.1.6 ติดตาม ประเมินผลและรายงาน 
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 4.2 กิจกรรมด าเนินงาน 
  4.2.1 อบรมเชิงปฏิบัติการ การจัดท าข้อมูลสารสนเทศเพ่ือใช้ในการบริหารจัดการ
ด้านการศึกษาของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 26 ปีงบประมาณ 2560 
 

 กิจกรรม ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 
1. อบรมเชิงปฏิบัติการ การจัดท าข้อมูล

สารสนเทศเพ่ือใช้ในการบริหารจัดการด้าน
การศึกษาของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 26 ปีงบประมาณ 2560 
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน) 

2. จัดท าเล่มข้อมูลสารสนเทศเพ่ือการศึกษา 
ประจ าปีการศึกษา 2559 

3. ออกติดตามการจัดท าข้อมูลสารสนเทศเพ่ือ
การใช้ในการบริหารจัดการด้านการศึกษาของ
โรงเรียนในสังกัด 

พ.ค.-มิ.ย. 
 
 
 
 

ก.ค.-ส.ค. 
 

ก.ย. 59-เม.ย. 60 

นายวิทยา ศรีพันชาติ 
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5. งบประมาณ 
 งบพัฒนาคุณภาพการศึกษาส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 26            
จ านวน 50,000 บาท โดยขออนุมัติถั่วจ่ายได้ตามความเหมาะสมและจ าเป็นในการด าเนินโครงการ 
ดังนี้ 
ที ่ รายการ งบประมาณ จ าแนกตามรายจ่าย 

ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ 
1. ประชุมเชิงปฏิบัติการ  การจัดเก็บข้อมูล

นักเรียนรายบุคคล 1 วัน 
 
 
 
 
 

50,000 

 - ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม  
 - ค่าอาหารกลางวัน   
 - ค่าเอกสาร  
 - ค่าวัสดุ 
 - ค่าตอบแทนวิทยากร 

2. จัดท าเล่มข้อมูลสารสนเทศเพ่ือ
การศึกษา ประจ าปีการศึกษา 2559 
จ านวน 100 เล่ม ๆ ละ 150 เล่ม 

3. ออกติดตามการจัดท าข้อมูลสารสนเทศ
เพ่ือการใช้ในการบริหารจัดการด้าน
การศึกษาของโรงเรียนในสังกัด จ านวน 
35 โรงเรียน 

รวมทั้งสิ้น 50,000    
หมายเหตุ  ทุกรายการสามารถถัวเฉลี่ยกันได้ 
 

6. การประเมินผล 
ตัวบ่งชี้ความส าเร็จ วิธีวัดและประเมินผล เครื่องมือที่ใช้วัด 

1. ผู้เข้ารับการอบรมมีทักษะการใช้งานระบบ
จัดเก็บข้อมูลนักเรียนรายบุคคล (Data 
Management Center) ร้อยละ 85 

- สังเกตจากการฝึก
ปฏิบัติ 
- ตรวจสอบผลงาน 
- ตอบแบบสอบถาม 

- การสังเกต 
- ระบบ DMC 
- แบบสอบถาม 

2. ร้อยละ 100 โรงเรียนจัดท าข้อมูลนักเรียน
รายบุคคลได้สมบูรณ์ 

- ตรวจสอบข้อมูล - ระบบ DMC 

3. ร้อยละ 100 โรงเรียนจัดเก็บข้อมูลสิ่งก่อสร้างได้
สมบูรณ์ 

- ตรวจสอบข้อมูล - โปรแกรม B-
OBEC 
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7. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
 1. โรงเรียนมีแนวทางการปฏิบัติในการรายงานข้อมูลและน าเข้าข้อมูลที่เป็นทิศทาง
เดียวกันของโรงเรียนในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 26 
 2. โรงเรียนในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 26 ได้รับการจัดสรร
งบประมาณอย่างถูกต้องตามสภาพจริง 
 3. โรงเรียนในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 26 และหน่วยงานต้น
สังกัดสามารถน าข้อมูลสารสนเทศจ านวนนักเรียนและห้องเรียน รวมทั้งข้อมูลอื่นที่เกี่ยวข้องไปใช้ใน
การวางแผน ปรับปรุง พัฒนาคุณภาพการศึกษาได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
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โครงการ      สรรหาบุคลากรในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา  เขต  26 
ผู้รับผิดชอบ    1.  นายทองสุข  มาตย์ค ามี รองผอ.สพท.มัธยมศึกษา  เขต  26 
      2.  นางกุสุมา  โอษะคลัง    ผู้อ านวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล 
      3.  นายบุญเติม  ปัญญาสิทธิ์ นักทรัพยากรบุคคลช านาญการ 
      4.  นางวรรณกุล   ลอยคลัง นักทรัพยากรบุคคลช านาญการ 
      5.  นางสาวจารุณี  วงศ์น้ าค า นักทรัพยากรบุคคลช านาญการ  
ระยะเวลาด าเนินการ ตุลาคม 2559 - กันยายน  2560 
..................................................................... ..........................................................................................  
1.  หลักการและเหตุผล 
 การบริหารงานบุคคลนับเป็นภารกิจที่ส าคัญยิ่งของการบริหารองค์การ ถึงแม้องค์การจะมี 
ความพร้อมในด้านปัจจัยการบริหารอื่น ๆ สักปานใดก็ตาม ถ้าการบริหารงานบุคคลขาดประสิทธิภาพ 
ก็จะท าให้การพัฒนาองค์การไม่เป็นไปตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่วางไว้ ความส าเร็จหรือความ
ล้มเหลวในการบริหารงานของรัฐหรือองค์การเอกชนก็ตาม ขึ้นอยู่กับปัจจัยส าคัญประการหนึ่งคือ 
กลุ่มบุคคลที่ท างานในองค์การ ทั้งนี้เพราะแม้ว่าองค์การจะมีงบประมาณอย่างเพียงพอ มีการจัด
องค์การและการบริหารงานที่ดี มีอุปกรณ์ และวัสดุต่าง ๆ อย่างครบครัน แต่ถ้าหากมีผู้ปฏิบัติงานไม่ดี 
ไม่มีความรู้ความสามารถ และไม่ประพฤติอยู่ในระเบียบวินัยอันดีแล้ว การบริหารงานก็จะไม่บรรลุผล
ส าเร็จตามความมุ่งหมาย  ดังนั้นจึงจ าเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องด าเนินการทุกอย่างเพ่ือสร้างคนให้เป็นผู้มี
ความรู้ ความสามารถ มีคุณธรรม จริยธรรม โดยเฉพาะในองค์การของรัฐที่มีการวางแผนการ
ด าเนินการเกี่ยวกับบุคคลในหน่วยงาน นับตั้งแต่การวางแผนอัตราก าลังคน การสรรหาและการบรรจุ
แต่งตั้งบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมตรงตามลักษณะงาน การจัดสวัสดิการและประโยชน์เกื้อกูลเพื่อ
เป็นการบ ารุงขวัญและก าลังใจแก่บุคลากรการพัฒนาเพื่อเป็นการส่งเสริมสนับสนุนให้บุคลากรมี
ความรู้ ความสามารถ มีทักษะและศักยภาพในการท างานมากยิ่งขึ้น 
 ภารกิจหลักของกลุ่มบริหารงานบุคคลมีหน้าที่ในการส่งเสริม สนับสนุนให้สถานศึกษา 
สามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีคุณภาพ เพ่ือตอบสนองภารกิจของสถานศึกษา ในการจัดการศึกษาให้มี
ประสิทธิภาพโดยยึดประโยชน์ของทางราชการที่จะได้รับเป็นส าคัญ  ทั้งนี้ ส านักงานคณะกรรมการ
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน  ได้มอบอ านาจให้ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาด าเนินการสรรหาพนักงาน
ราชการ ลูกจ้างชั่วคราว กลุ่มบริหารงานบุคคล จึงจ าเป็นต้องด าเนินการสรรหาบุคลากรที่มีความรู้  
ความสามารถ  มีคุณภาพ และประสิทธิภาพ ตรงตามความต้องการของสถานศึกษา และส านักงาน
เขตพ้ืนที่การศึกษา 
 

2.  วัตถุประสงค์ 
 2.1  เพื่อสรรหาบุคลากรที่มีความรู้  ความสามารถ และตรงตามความต้องการของโรงเรียน 
และส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา  
 2.2  เพื่อส่งเสริม สนับสนุนให้โรงเรียน และส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา  สามารถบริหาร
จัดการได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
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3.  เป้าหมาย 
 3.1  ด้านคุณภาพ 
                     3.1.1  ส านกังานเขตพ้ืนที่การศึกษา สามารถสรรหาบุคลากรได้ตรงตามความ
ต้องการของโรงเรียน ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
         3.1.2  บุคลากรที่ไดร้ับการสรรหา มีความรู้ความสามารถเฉพาะส าหรับต าแหน่ง  
ครผูู้ช่วย 
  3.1.3  ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา สามารถสรรหาบุคลากรได้ตรงตามความ
ต้องการของสถานศึกษาและส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
 3.2  ด้านปริมาณ 
                     3.2.1  โรงเรียนที่ได้รับจัดสรรอัตราว่าง  ได้รับการสรรหาบุคลากร  100  %  
  3.2.2  ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา ได้รับการสรรหาบุคลากรในต าแหน่งที่ว่างได้
ครบถ้วน 
 

4.  สถานที่ด าเนินการ 
   ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 26 
 

5.  ระยะเวลาด าเนินการ 
ตลอดปีงบประมาณ  พ.ศ. 2560 

 

6. วิธีด าเนินการ 
ล าดับที่ การด าเนินงาน ระยะเวลา งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 

1 
ขั้นเตรียมการ 
- เสนอโครงการเพื่ออนุมัติ 

1- 31 ต.ค. 
2559 

- 
กลุ่มบริหารงาน
บุคคล สพม.26  

2 

ขั้นด าเนินการ 
ประกาศรับสมัคร, รับสมัคร, คัดเลือก, 
ประกาศผลการคัดเลือก, บรรจุแต่งตั้ง 
-  การคัดเลือกบุคคลเพ่ือบรรจุและ
แต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครู
และบุคลากรทางการศึกษา  ต าแหน่ง 
ครูผู้ช่วย  กรณีท่ีมีความจ าเป็นหรือมี
เหตุพิเศษ(นักศึกษาทุน สควค., ครู
พัฒนาท้องถิ่น, ครูทุนภาษาท่ีสอง) 
- การคัดเลือกบุคคลเป็นพนักงาน
ราชการ ลูกจ้างชั่วคราว ในสถานศึกษา
และส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
มัธยมศึกษา  เขต  26 

ปีงบประมาณ  
พ.ศ.  2560   
(ตามที่ สพฐ.

ก าหนด) 

 
 
 

225,520 
 

กลุ่มบริหารงาน
บุคคล สพม.26 
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ล าดับที่ การด าเนินงาน ระยะเวลา งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 

3 
ขั้นติดตามประเมินผล 
- สรุปรายงานผล 

31 ต.ค.  
2560    

- 
กลุ่มบริหารงาน
บุคคล สพม.26  

 รวม  225,520  
 
รายละเอียดงบประมาณ  
 การคัดเลือกฯ ต าแหน่งครูผู้ช่วย กรณีที่มีความจ าเป็นหรือมีเหตุพิเศษ และการคัดเลือก
บุคคลเป็นพนักงานราชการ ลูกจ้างชั่วคราว  จ านวน  225,520  บาท 
1. ค่าตอบแทนคณะกรรมการด าเนินการสอบ    157,300  บาท 
2. ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ    32,800    บาท 
3. ค่าวัสดุ(ค่าป้าย, อุปกรณ์)       32,420    บาท 
4. อ่ืนๆ เช่น น้ ามันเชื้อเพลิง ฯลฯ                 3,000      บาท 

รวมทั้งสิ้น       225,520  บาท 
หมายเหตุ  ขอถัวจ่ายทุกรายการ 
 

7.  หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
  ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 26 
 

8.  ผู้รับผิดชอบ 
 1. ผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 26  
 2. รองผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 26 
 3. เจ้าหน้าที่กลุ่มบริหารงานบุคคล  สพม. 26   
 

9.  ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ 
        9.1  โรงเรียนมีบุคลากรปฏิบัติหน้าที่ เพื่อแก้ปัญหาขาดแคลนบุคลากรในโรงเรียนและ
บุคลากรในส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา   ได้ตรงตามความต้องการ  

9.2  ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามีบุคลากรปฏิบัติหน้าที่ เพื่อแก้ปัญหาขาดแคลนบุคลากร
ในโรงเรียนและบุคลากรในส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา   ได้ตรงตามความต้องการ 
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โครงการ      การประเมินผลการปฏิบัติงานเพ่ือประกอบการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือน 
   ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา และการประเมินผลการ 
   ปฏิบัติงานลูกจ้างชั่วคราว  ปี  2560 
สนองจุดเน้นยุทธศาสตร์ การบริหารจัดการ 
ลักษณะโครงการ    โครงการต่อเนื่อง  
กลุ่มที่รับผิดชอบ  กลุ่มบริหารงานบุคคล กลุ่มงานบ าเหน็จความชอบและทะเบียนประวัติ 
ผู้รับผิดชอบโครงการ 1. นายทองสุข  มาตย์ค ามี  รอง  ผอ. สพม. 26 

2. นางกุสุมา  โอษะคลัง   ผู้อ านวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล 
3. นางสมลักษณ์  สุวรรณเพ็ง นักทรัพยากรบุคคลช านาญการพิเศษ    
4.  นางวรรณกูล  ลอยคลัง นักทรัพยากรบุคคลช านาญการ 

ระยะเวลาด าเนินการ ตุลาคม 2559 - กันยายน  2560 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
1. หลักการและเหตุผล 
  ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา  เขต  26  มีนโยบายส่งเสริมสนับสนุนการ
จัดการกศึกษาระดับมัธยมศึกษา โดยยึดหลักการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน มุ่งผู้รับบริการคือผู้เรียน
ส าคัญที่สุดจึงตระหนักถึงความส าคัญของบุคลากรในฐานที่เป็นกลไกลขับเคลื่อนให้การจัดการศึกษา
ด าเนินไปอย่างมีประสิทธิภาพ  โดยเฉพาะผู้บริหารสถานศึกษาจะต้องมีสมรรถนะสูง เป็นผู้บริหารมือ
อาชีพ มีการประเมินผลการปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่อง มีผลสรุปการปฏิบัติงาน ได้ข้อมูลสารสนเทศท่ี
ส าคัญ มีตัวชี้วัดที่แสดงให้เห็นผลสัมฤทธิ์ทางด้านการพัฒนาคุณภาพการศึกษาเป็นที่พึงพอใจ  ผู้เรียน
เป็นคนดี เป็นทรัพยากรที่มีสมรรถนะสูง เป็นคนเก่ง อยู่ร่วมสังคมได้อย่างมีความสุข พร้อมที่จะได้รับ
การพัฒนา เต็มตามศักยภาพ  ใฝ่รู้ใฝ่เรียนและมีความรู้เท่าทันกับการเปลี่ยนแปลงในสังคมโลกยุค
โลกาภิวัฒน ์
  เพ่ือให้การประเมินผลการปฏิบัติงาน  เพ่ือประกอบการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือน
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  และการเลื่อนค่าจ้าง  ค่าตอบแทนของลูกจ้างบริสุทธิ์ 
ยุติธรรม ตามหลักธรรมมาภิบาล  ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา  เขต 26  โดยกลุ่ม
บริหารงานบุคคลจึงก าหนดโครงการประเมินผลการปฏิบัติงาน ประจ าปี  2560 
 

2. วัตถุประสงค์    
 1.  เพ่ือส่งเสริมขวัญก าลังใจและยกย่องข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่ปฏิบัติงาน
ด้วยความวิริยะอุตสาหะและเป็นแบบอย่างที่ดี 
 2.  เพื่อสร้างแรงจูงใจและการปฏิบัติงานที่มุ่งผลสัมฤทธิ์ตามนโยบายส่งเสริมสนับสนุนการจัด
การศึกษาระดับมัธยมศึกษา 
 3.  เพื่อให้การพิจารณาการเลื่อนขั้นเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา บริสุทธิ์ยุติธรรมตามหลักธรรมภิบาล  
 4.  เพื่อประเมินผลการปฏิบัติงานของข้าราชกาครูและบุคลากรทางการศึกษา  และลูกจ้าง 
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3. เป้าหมาย 
 ด้านปริมาณ 
 -  ผู้บริหารสถานศึกษา     
 -  ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  และลูกจ้าง 
 

4. กิจกรรม ระยะเวลา 
 

ที ่
 

ระยะเวลา 
 
กิจกรรม 

ปีงบประมาณ 2555 
ปี พ.ศ. 2560 

มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค.     

1 เสนอโครงการ
เพ่ือขออนุมัติ 

            

2 ด าเนินการตาม
โครงการ 

            

3 ประเมินผล
สรุปผลและ
รายงาน 

            

 
5. งบประมาณ  
      งบประมาณ    จ านวน  64,000   ถัวจ่ายทุกรายการ  ดังนี้ 
ที ่ รายการ งบประมาณ 

(บาท) 
จ าแนกตามรายการ หมายเหตุ 

ค่าตอบแทน ใช้สอย วัสดุ  
1 ค่าพาหนะเดินทางและเบี้ย

เลี้ยง 
40,000  40,000   

2 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ 24,000   24,000  
 รวมทั้งสิ้น 64,000     

หมายเหตุ  ขอถัวจ่ายทุกรายการ 
 

6. การประเมินผล 
ตัวช้ีวัดความส าเร็จ วิธีการประเมิน เครื่องเมือ 

1. ข้าราชการครูและบุคลากรทางการ
ศึกษาและลูกจ้าง  ได้รับขวัญและก าลังใจ 
ในการปฏิบัติงานไม่น้อยกว่าร้อย 90  
2.  ข้าราชการครูและบุคลากรทางการ
ศึกษาและลูกจ้าง  มีพฤติกรรมในการ
ด าเนินงานในลักษณะที่พึงประสงค์ 

สังเกตพฤติกรรม 
 

การสังเกต 
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7. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
 การประเมินผลการปฏิบัติงานเพ่ือประกอบการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษา ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา  เขต 26 
 1. ด าเนินไปโดยบริสุทธิ์ ยุติธรรม โปร่งใส ตามหลักธรรมาภิบาล สร้างแรงจูงใจการ
ปฏิบัติงานที่มุ่งผลสัมฤทธิ์ 
 2. น าไปสู่การพัฒนาคุณภาพการศึกษาท่ีมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
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โครงการ  ให้ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการป้องกันและปราบปรามการทุจริต 
และความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ในส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
มัธยมศึกษา เขต 26 

กลุ่มงานที่รับผิดชอบ  กลุ่มบริหารงานบุคคล 
ผู้รับผิดชอบ    1. นายทองสุข  มาตย์ค ามี    รองผอ.สพม. เขต  ๒๖   
          2. นางกุสุมา  โอษะคลัง    ผู้อ านวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล 
      3. นายเสนอ  เวียงบาล  นิติกรช านาญการพิเศษ 
      4. นางสาวศุลีพร  ค าควร  นักทรัพยากรบุคคลช านาญการ 
ระยะเวลาด าเนินการ 1 ตุลาคม  2559 – 30  กันยายน  2560 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
1. หลักการและเหตุผล 
 การทุจริตและประพฤติมิชอบในวงราชการ นับเป็นภัยร้ายแรงต่อประชาชนและประเทศชาติ 
ที่บ่อนท าลายทั้งเศรษฐกิจ สังคม การเมืองและวัฒนธรรม ตลอดจนส่งผลกระทบต่อการพัฒนา
ประเทศในทุก ๆ ด้าน การทุจริตและประพฤติมิชอบในปัจจุบันได้ทวีความรุนแรง และขยายวงกว้าง
ขึ้นอย่างรวดเร็ว รวมทั้งมีความ สลับซับซ้อนจนยากแก่การปราบปรามให้หมดสิ้นไปโดยง่าย จึงจ าเป็น
อย่างยิ่งที่หน่วยงานราชการจะต้องเร่ง ด าเนินการแก้ไขปัญหาการทุจริตและประพฤติมิชอบให้หมด
สิ้นไป ด้วยการสร้างระบบการป้องกันและควบคุมการ ปฏิบัติงานภายในให้มีประสิทธิภาพ เพื่อ
ป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบภายในหน่วยงาน ประกอบกับแผนปฏิบัติการขับเคลื่อนการ
ป้องกันและปราบปรามการทุจริตของกระทรวงศึกษาธิการ พุทธศักราช 2559 เพ่ือเป็นแนวทางใน
การป้องกันปราบปรามการทุจริตและการแก้ไขปัญหาการทุจริตของกระทรวงศึกษาธิการให้มี
ประสิทธิภาพตามนโยบายของรัฐบาล 
 จากนโยบายของส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานดังกล่าว  ส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาเขต 26   จึงได้จัดท าโครงการ เพ่ือด าเนินการอบรมให้ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการ
ป้องกันและปราบปรามการทุจริตและความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ในส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษา 
 

2. วัตถุประสงค์ของโครงการ 
 1. ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา มีจิตส านึกในเรื่องของความซื่อสัตย์สุจริต 
โปร่งใส เป็น ธรรม ไม่ใช้ต าแหน่งหน้าที่ไปในทางท่ีมิชอบ 
 2. ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา มีความรู้ความเข้าใจส าหรับการปฏิบัติหน้าที่ใน
การ ป้องกันและปราบปราม การทุจริตอย่างมีประสิทธิภาพ 
  3. ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา มีระบบการปฏิบัติงานที่สามารถป้องกันปัญหา 
เกี่ยวกับการทุจริตและประพฤติมิชอบ และสามารถจัดการกับกรณีการทุจริตและประพฤติมิชอบอย่าง
รวดเร็ว และโปร่งใส มิให้ข้าราชการอ่ืนใช้เป็นเยี่ยงอย่าง 
  4. พัฒนาระบบและกลไกในการตรวจสอบ ควบคุม และถ่วงดุลการใช้อ านาจให้เหมาะสม
ส าหรับหน่วยราชการ 
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  5. ประสานความร่วมมือในองค์กรและภายนอกองค์กรในการป้องกันและปราบปรามการ
ทุจริตภาครัฐ  
 

3. เป้าหมาย 
 3.1  เป้าหมายเชิงปริมาณ 
        อบรมข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา จ านวน  50   คน 
 3.2  เป้าหมายเชิงคุณภาพ 
        ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา มีความรู้ความเข้าใจและประยุกต์ใช้หลัก
คุณธรรม จริยธรรม และวินัย มาใช้ในการปฏิบัติราชการและการด าเนินชีวิต   
 

4. กิจกรรมการพัฒนา 
 4.1  เสนอโครงการเพ่ือขออนุมัติ 
 4.2  แจ้งสถานศึกษาท่ีเกี่ยวข้อง 
 4.3  แต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินงาน 
 4.4  ประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง  
 4.5  ประชุมคณะกรรมการด าเนินงาน 
 4.6  จัดท าหลักสูตรการอบรม 
 4.7  ด าเนินงานตามโครงการ 
 4.8  สรุปผล  รายงานหน่วยงานที่เก่ียวข้อง 
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5. งบประมาณ 
 ใช้เงินงบประมาณ  30,000 บาท ได้มาจาก งบพัฒนาของ  สพม.26 รายละเอียด
ประกอบการใช้งบประมาณขออนุมัติถ่ัวจ่ายทุกรายการ  ดังนี้ 
 
 
ที ่

 
กิจกรรม/รายละเอียด 

เป้าหมาย 
(ระบุ 

หน่วยนับ) 

งบประมาณที่ใช้ในโครงการ 
ค่าตอบ 
แทน 

ค่าใช้สอย ค่า
วัสดุ 

รวม 

1 
 
 
 
 
 
 
 
 

การอบรมให้ความรู้ความเข้าใจ
เกี่ยวกับการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริตและความ
รับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ 
- ประกาศเกียรติคุณบัตร 
- ค่าอาหาร อาหารว่างและ
เครื่องดื่ม  150 บาท × 50 คน 
   เป็นเงิน 7,500 บาท  
- ค่าวิทยากร (5 * 600 * 2) 
- ค่าจัดสถานที่/ตกแต่งเวที/ป้าย       
   เป็นเงิน  1,000 บาท 
- ค่าตอบแทน 
- ค่าวัสดุ 
 (ขออนุมัติถัวจ่ายทุกรายการ) 

 
 
 

 
50 ฉบับ 

 
 
 
 
 
 
 
 

6,000 
 

 
7,000 

 
 
 
 

2,500 
 
 

7,500 
 
 

1,000 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

6,000 

 
 
 
 

2,500 
 
 

7,500 
6,000 

 
1,000 
7,000 
6,000 

 รวมงบประมาณท่ีใช้ทั้งสิ้น  13,000 11,000 6,000 30,000 
 
6. การประเมินผล 
 

ตัวบ่งชี้ความส าเร็จ วิธีวัดและประเมินผล เครื่องมือที่ใช้วัด 
ข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษา มีความรู้ความ
เข้าใจและประยุกต์ใช้หลัก
คุณธรรม จริยธรรม และวินัย 
มาใช้ในการปฏิบัติราชการและ
การด าเนินชีวิต  ไม่น้อยกว่า
ร้อยละ  80   

1. สังเกตพฤติกรรม 
2. ประเมินโครงการ 

1. แบบประเมิน 
2. แบบประเมินโครงการ 
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7. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
 ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา มีความรู้ความเข้าใจและประยุกต์ใช้หลักคุณธรรม 
จริยธรรม และวินัย มาใช้ในการปฏิบัติราชการและการด าเนินชีวิต 
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โครงการ     การพัฒนาศักยภาพข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ในส านักงาน 
      เขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา  เขต  26  
กลุ่มงานที่รับผิดชอบ  กลุ่มบริหารงานบุคคล 
ผู้รับผิดชอบ    1.  นายทองสุข  มาตย์ค ามี    รอง ผอ.สพม. เขต  26   
         2.  นางกุสุมา  โอษะคลัง    ผู้อ านวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล 
      3.  นางสาวศุลีพร  ค าควร นักทรัพยากรบุคคลช านาญการ 
ระยะเวลาด าเนินการ  มิถุนายน 2560 – ตุลาคม 2560 
................................................................................................................................................................  
1. หลักการและเหตุผล 
 จากสภาพการปฏิรูปการศึกษาที่ผ่านมาเกิดการเปลี่ยนแปลงในหลายมิติ ทั้งด้านรูปแบบ
การจัดการศึกษาที่เน้นผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง การปรับปรุงหลักสูตรการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน การ
เปลี่ยนแปลงโครงสร้างขององค์กร และการปรับเปลี่ยนกฎหมาย ซึ่งในแต่ละมิติได้ด าเนินการอย่าง
ต่อเนื่อง มุ่งหวังให้การจัดการศึกษาของประเทศเป็นไปเพื่อประชาชนโดยส่วนร่วมเพ่ือให้เท่าทันการ
เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วของสังคมโลกท้ังด้านสังคม เศรษฐกิจ การเมือง และการศึกษา การ
เปลี่ยนแปลงดังกล่าวถ้ามองในแง่มุมดี จะพบการเปลี่ยนแปลงที่ท าให้สภาพการณ์โดยทั่วไปมี
กระบวนการที่ปรับเปลี่ยนท าให้การศึกษามีการพัฒนาการที่เป็นรูปธรรมเกิดผลดีต่อสังคมโดยทั่วถึง 
 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา  เขต  26 จึงจัดโครงการพัฒนาศักยภาพในการ
ปฏิบัติงานของข้าราชการในสังกัดให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น 
 

2.วัตถุประสงค์ 
 2.1 เพ่ือให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสังกัด มีความรู้ทักษะในการ
ปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
 2.2 เพ่ือเพ่ิมศักยภาพข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสังกัด ให้มีประสบการณ์ 
แนวคิด   เจตคติ  และความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ในการปฏิบัติงาน และปรับปรุงกลยุทธ์ให้เท่าทันกับ
สถานการณ์การเปลี่ยนแปลงในปัจจุบันและอนาคต 
 2.3 เพ่ือสร้างจิตส านึกในการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ที่มีคุณธรรมและ
จริยธรรมเป็นพลังของแผ่นดิน  มีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดีตลอดจนมีสุนทรียภาพในชีวิตอย่างสร้างสรรค์และ
เป็นการเพ่ิมพูนทักษะที่จ าเป็นในการแก้ปัญหา 
 

3. เป้าหมาย 
 3.1 เชิงปริมาณ  
  1.ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
มัธยมศึกษา  เขต  26  ร้อยละ 70 มีความรู้ ความเข้าใจที่ถูกต้องต่อการปฏิบัติงาน 
  2. ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
มัธยมศึกษา   เขต  26 ร้อยละ 70 สามารถเพ่ิมประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานได้อย่างมีคุณภาพ 
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 3.2 เชิงคุณภาพ 
  1. ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสังกัด มีความรู้ ความเข้าใจที่ถูกต้อง
ต่อการปฏิบัติงานใน ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา  เขต  26 
  2. ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ในสังกัด มีประสิทธิภาพในการท างาน
เพ่ิมมากข้ึน 
 

4.  กิจกรรม 
 4.1  น าโครงการเสนอผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา  เขต  26   
 4.2  ประสาน กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการ
จัดการศึกษา  ติดต่อประสานการดูงาน และงบประมาณ ในการด าเนินโครงการ 
 4.3  แจ้งโครงการให้ทุกกลุ่มทราบ และออกค าสั่งแต่งตั้งคณะท างาน 
 4.4  ประชุมสัมมนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
 4.5  ศึกษาดูงาน  
 4.6  ติดตามประเมินผลการด าเนินการและสรุปผลการด าเนินการ 
 

5.  ระยะเวลาการด าเนินการ 
 1.  การอบรม การเรียนรู้ และการประชุมเชิงปฏิบัติการ 
 2.  ศึกษาดูงาน 
 
๖. งบประมาณที่ 
 ใช้เงินงบประมาณ  139,489 บาท ได้มาจาก งบพัฒนาของ  สพม.26 รายละเอียด
ประกอบการใช้งบประมาณขออนุมัติถ่ัวจ่ายทุกรายการ  ดังนี้ 
 
ที ่ รายการ งบประมาณ 

(บาท) 
จ าแนกตามรายการ หมาย

เหตุ ค่าตอบแทน ใช้สอย วัสดุ 
1 ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม 62 คน 

x 50 บาท x 4 มื้อ 
12,400  12,400  ขอ

อนุมัติ
ถัวจ่าย
ได้ทุก

รายการ 
 

2 ค่าอาหาร กลางวัน  62 คน x 300 
บาท x 2 มื้อ 

37,200  37,200  

3 ค่าอาหาร เย็น  62 คน x 350 
บาท x 1 มื้อ 

21,700  21,700  

4 ค่าท่ีพัก 31 ห้อง x 1,200 บาท x 
1 คืน 

37,200  37,200  

5 ค่าพาหนะ  24,000  24,000  
6 ค่าวัสดุ 6,989   6,989  
 รวมทั้งสิ้น 139,489  132,500 6,989  
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7. การประเมินผล 
ตัวช้ีวัด วิธีการประเมิน เครื่องมือที่ใช้ 

ข้าราชการ ในส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา มีความรู้ 
ความเข้าใจในบทบาทหน้าที่ในการปฏิบัติงาน 

-  การสัมภาษณ์ 
-  การสังเกต 

-  การสัมภาษณ์ 
-  การสังเกต 

 
8. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
 8.1  ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา  
เขต  26 ทุกคน มีความเข้าใจ ในกระบวนการท า  มีการเปรียบเทียบ และปรับปรุงกระบวนทัศน์การ
ท างานเพ่ือรองรับการเปิดเสรีประชาคมอาเซียน 
 8.2  ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา  
เขต  26 ทุกคน ได้รับการพัฒนาและทบทวนการปฏิบัติงานตามนโยบายและภารกิจที่ได้รับมอบหมาย  
อย่างมีประสิทธิภาพ 
 8.3 ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา  
เขต  26 มีขวัญและก าลังใจมากข้ึน 
 8.4  ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา  
เขต  26 สามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ มีความเข้มแข็งในการบริหารจัดการส านักงานเขต
พ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต  26 
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โครงการ     การประชุมผู้บริหารสถานศึกษาสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
  มัธยมศึกษา เขต 26 
สนองกลยุทธ์ สพฐ.  การพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา 
จุดเน้นที่ 6  ด้านการบริหารจัดการการศึกษา 
ข้อย่อยที่ 2   ผู้บริหารสถานศึกษาสามารถบริหารงานทุกด้านให้มีประสิทธิภาพ 
  และเกิดประสิทธิผล 
กลุ่มที่รับผิดชอบ  กลุ่มอ านวยการ 
ผู้รับผิดชอบ     1.  นางสาวอาภรณ์  สิงหะสุริยะ         นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ 
                    2.  นางบุญชู   โคตรบรรเทา      ผู้อ านวยการกลุ่มอ านวยการ 
ระยะเวลาด าเนินการ มิถุนายน 2560 – ตุลาคม 2560 
............................................................................................................................. ................................... 
1. หลักการและเหตุผล 

ด้วย ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 26  ได้จัดประชุมผู้บริหารสถานศึกษา                       
สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 26 เพื่อสร้างความเข้าใจในระบบการท างานที่ดี
และคล่องตัว ทันต่อเหตุการณ์ เนื่องจากเป็นระยะที่มีความเปลี่ยนแปลงทางการศึกษาอยู่เสมอ ดังนั้น 
ผู้บริหารสถานศึกษาจะต้องมีความรู้ความเข้าใจทันต่อเหตุการณ์เปลี่ยนแปลง เพ่ือด าเนินงานเป็นไป
ตามระเบียบกฎหมายที่เกิดข้ึนใหม่ 
 

2.วัตถุประสงค์ 
2.1 เพ่ือให้ผู้อ านวยการสถานศึกษา มีความรู้ความเข้าใจ ความสามารถและประสบการณ์ใหม่ๆ 

ในการบริหารจัดการศึกษาในยุคปฏิรูปการศึกษาให้ทันกับการเปลี่ยนแปลงในปัจจุบัน และสามารถเป็น
ผู้น าที่ด ี

2.2 สถานศึกษาได้รับข้อมูลข่าวสาร การด าเนินงานเพ่ือน าไปสู่การปฏิบัติที่ถูกต้อง 
 

3.  เป้าหมาย 
3.1  เป้าหมายเชิงปริมาณ การขับเคลื่อนการด าเนินงานตามมาตรฐานส านักงานเขตพ้ืนที่

การศึกษา ประกอบด้วย 
  3.1.1  ผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 26 จ านวน 1 คน 
  3.1.2  รองผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 26  

จ านวน   4  คน 
3.1.3  ผู้บริหารสถานศึกษา            จ านวน 35 คน 

  3.1.4  ผอ.กลุ่มทุกกลุ่ม             จ านวน   7  คน 
3.1.5  เจ้าหน้าที่ในส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 26 จ านวน 3  คน 

  3.2  เป้าหมายเชิงคุณภาพ 
  3.2.1  ผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา  
เขต 26 มีความรู้ ความเข้าใจในการปฏิบัติงานที่ได้ดียิ่งขึ้น 
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3.2.2  ผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา  
เขต 26   ได้รับทราบข้อมูล ข่าวสาร ความเคลื่อนไหวของทางราชการได้อย่างรวดเร็ว 
 

4.  กิจกรรมและการด าเนินงาน 
จัดประชุมทุกเดือน ตลอดปีงบประมาณ  2560  ณ  ห้องประชุมส านักงานเขตพ้ืนที่

การศึกษามัธยมศึกษา  เขต 26  อ าเภอเมืองมหาสารคาม จังหวัดมหาสารคาม หรือตามมติที่ประชุม
ก าหนด  โดยมีขั้นตอนการด าเนินงานดังนี้ 

       1. วิเคราะห์ภารกิจของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา  ก าหนดแผนการประชุม  แจ้งให้
กลุ่มงานภายในส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา  เขต  26  และสถานศึกษาในสังกัดทราบ 
       2. ประสานกับกลุ่มงานภายในส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา  เขต  26  
รวบรวมเรื่องที่จะน าเสนอในที่ประชุมเพ่ือจัดท าเอกสารวาวระการประชุม 
       3. ด าเนินการแจ้งผู้เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม 
       4. ประสานการจัดสถานที่ประชุม  การเตรียมสื่อ  อุปกรณ์  ส าหรับใช้ในการประชุม   
พร้อมทั้งจัดเตรียมอาหารว่างและเครื่องดื่ม  ส าหรับรับรองผู้มาประชุมและการเตรียมการอื่น ๆ ที่
เกี่ยวข้อง 
       5. บันทึกการประชุม  และจัดท ารายงานการประชุม แจ้งให้ผู้เกี่ยวข้องทราบผลการ
ประชุมและด าเนินการตามมติที่ประชุม 
       6. ประสาน  ติดตามรวบรวมผลการปฏิบัติงานตามมติที่ประชุม  เพื่อเสนอผู้อ านวยการ
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา  เขต  26  และผู้เกี่ยวข้องทราบ 
 

5.  งบประมาณ 
งบประมาณท่ีได้รับจัดสรรจากส านักงานเขตพ้ืนที่การการศึกษามัธยมศึกษา เขต 26              

จ านวน 90,000 บาท รายละเอียดประกอบการใช้จ่าย  ดังนี้  
ที ่ รายการ งบประมาณ จ าแนกตามหมวดรายจ่าย 

ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ 
1. ค่าอาหารกลางวัน (100 

บาท x 50 คน x 12 
เดือน) 

60,000 - 60,000  

2. ค่าอาหารว่างและ
เครื่องดื่ม  (50 บาท x 50 
คน x 12 เดือน) 

     30,000 -        30,000  

 (ถัวจ่ายทุกรายการ)     
 รวม 90,000 - 90,000  
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6.  การประเมินผล 
 

ตัวบ่งชี้วัดความส าเร็จ วิธีวัดและประเมินผล เครื่องมือที่ใช้วัด 
      ผู้อ านวยการโรงเรียนมีความสนใจ  
เข้าใจในระเบียบ และระบบการท างานที่ดี  
สามารถน าไปปฏิบัติงานได้ถูกต้อง 
 

1. สังเกตพฤติกรรมขณะเข้า
ประชุม 
2. การอภิปราย ซักถามและ
สอบถาม 

1. แบบประเมิน 
2. แบบสอบถาม 

  
7.  ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ 

7.1  ผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 26  ได้รับ
ทราบ   ข้อมูลข่าวสารอย่างทั่วถึง 
 7.2  ผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 26 
มีความเข้าใจในการปฏิบัติอย่างถูกต้อง 
 7.3  ผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 26  ได้รับ
ทราบ  กระบวนการพัฒนาทางวิชาชีพครู  และสร้างความเข้าใจ  ความร่วมมืออันดี 
ผู้บริหารสถานศึกษาสามารถสนองนโยบายส าคัญ  เร่งด่วน ของรัฐบาลได้เป็นอย่างดี 
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โครงการ ประชุมเชิงปฏิบัติการตามค ารับรองปฏิบัติราชการเพ่ือยกระดับ
การบริหารจัดการเขตพ้ืนที่ให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นและยั่งยืน 

สนองจุดเน้นยุทธศาสตร์ที่ 6 การบริหารจัดการ   
รายการ  หมวดกิจกรรมการจัดการศึกษาประถมศึกษาส าหรับโรงเรียนปกติ  
สนองกลยุทธ์ที่ 4  พัฒนาระบบบริหารจัดการ   
ผู้รับผิดชอบโครงการ  กลุ่มอ านวยการ   
ระยะเวลาด าเนินการ  มีนาคม – ตุลาคม  2560 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
1. หลักการและเหตุผล 

การจัดท าค ารับรองการปฏิบัติราชการประจ าปีของส่วนราชการ  เป็นการ
ด าเนินการตามกรอบแนวทาง  พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมือง
ที่ดี พ.ศ. 2546  หมวด 8 การประเมินผลการปฏิบัติราชการ  ก าหนดให้ส่วนราชการด าเนินการ
ประเมินผลการปฏิบัติราชการของส่วนราชการเกี่ยวกับผลสัมฤทธิ์ของภารกิจ  คุณภาพการให้บริการ  
ความพึงพอใจของประชาชนผู้รับบริการ  ความคุ้มค่าในภารกิจ  และอาจจัดให้มีการประเมินผล
ภาพรวมของผู้บังคับบัญชาแต่ละระดับหรือหน่วยงานในส่วนราชการ  โดยส่วนราชการที่ให้บริการมี
คุณภาพเป็นไปตามเป้าหมายที่ก าหนด  สามารถเพ่ิมผลงานโดยไม่เป็นการเพ่ิมค่าใช้จ่าย  หรือ
สามารถด าเนินการตามแผน    ลดค่าใช้จ่ายต่อหน่วยได้ตามหลักเกณฑ์ท่ีก าหนด และเพ่ือให้
หน่วยงานน าแนวทางการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐเป็นองค์กรมาตรฐาน   
  เพ่ือให้การขับเคลื่อนการด าเนินงานตามค ารับรองการปฏิบัติราชการและการ
ปฏิบัติงานตามกรอบเกณฑ์  แนวทางการปฏิบัติราชการตามแผนปฏิบัติราชการ  การรายงานผลการ
ด าเนินการตามตัวชี้วัด  บรรลเุป้าหมายของตัวชี้วัดได้อย่างมีประสิทธิภาพและบังเกิดประสิทธิภาพผล
คุ้มค่า ของกลุ่มพัฒนาระบบบริหารส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน  ปีงบประมาณ  
2559  ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 26 ได้ด าเนินการขับเคลื่อนอย่างต่อเนื่องพร้อม
ทั้งจัดท าโครงการรอรับเพ่ือด าเนินการต่อไปทุกปี 
 

2.  วัตถุประสงค์ 
2.1  เพื่อให้การจัดท าค ารับรองการปฏิบัติราชการระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา  

สถานศึกษาบรรลุเป้าหมายตามตัวชี้วัดกรอบประเมินของส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ัน
พ้ืนฐาน 
  2.2  เพื่อสร้างความเข้าใจในการด าเนินงานตามค ารับรองการปฏิบัติราชการให้
ผู้บริหารในส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา  ผู้บริหารโรงเรียน  ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
ให้มีความตระหนักในภารกิจที่จะต้องด าเนินให้บรรลุเป้าหมาย   
  2.3  เพื่อน าแนวทางในการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐมาใช้ในการ
พัฒนาองค์กรและขยายผลสู่สถานศึกษาในสังกัด   
  2.4  เพื่อให้การจัดท ารายงานและข้อมูลการตรวจติดตามตัวชี้วัดการจัดท าค ารับรอง
ปฏิบัติราชการเป็นไปตามผลการด าเนินงานแต่ละตัวชี้วัดที่ก าหนดไว้   
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  2.5  เพื่อพัฒนาองค์กรเป็นองค์กรมาตรฐานส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาตามส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
 

3.  เป้าหมาย 
3.1  เป้าหมายเชิงปริมาณ 

   ผู้บริหารและบุคลากรในส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 26    
  3.2  เชิงคุณภาพ   
   1.  สถานศึกษาในสังกัด ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 26 
ด าเนินการลงนามตามค ารับรองปฏิบัติราชการปีงบประมาณ  พ.ศ.  2560 ได้อย่างครบถ้วน  พร้อม
ด าเนินการตามค ารับรองตามแผนกลยุทธ์ 
   2.  ทุกกลุ่มใน ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 26 
ด าเนินการสรุปผลการด าเนินงานตามตัวชี้วัดและตัวได้ 100 % เพ่ือรายงานข้อมูล  KRS, ARS  ของ
ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานได้ครบทันตามก าหนดต่อไป 
   3. ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 26 เป็นองค์กรที่มีขีด
สมรรถนะและมีความพร้อมในการด าเนินการยกระดับคุณภาพการบริหารงานตามแผนพัฒนาองค์กร  
ได้ตามเกณฑ์มาตรฐานของส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน   
   4.  แต่ละกลุ่มใน ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 26 และ
โรงเรียนสามารถวางแผนยุทธศาสตร์และสามารถรวบรวม  สร้าง  จัดระเบียบ  และเปลี่ยนและ
ประยุกต์ใช้ความรู้ในองค์กรโดยพัฒนาระบบจากข้อมูลไปสู่สารสนเทศ  เพื่อให้เกิดความรู้และปัญญา  
เพ่ือเป็นฐานข้อมูลในการจัดความรู้  (KM)  ในระดับกลุ่มและระดับสถานศึกษา 
 

4.  กิจกรรม 
-  กิจกรรมที่ด าเนินการตามโครงการ   
ที ่ รายการกิจกรรม ระยะเวลา

ด าเนินการ 
หมาย
เหตุ 

1 
2 
3 
4 
 
5 
 
6 
 
7 
 
8 

จัดท าโครงการเพ่ือขออนุมัติ 
เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบเข้ารับการอบรมรับทราบนโยบายการจัดท า
ค ารับรอง 
แต่งตั้งคณะท างานรับผิดชอบตัวชี้วัด 
ด าเนินการประชุมชี้แจงการจัดท าค ารับรองปฏิบัติราชการ ปี 60 
ระดับเขตพ้ืนที่ รอบ 6 เดือน 9  เดือน  12  เดือน   
จัดท าเอกสารชี้แจงแนวทางด าเนินงานตามค ารับรองปฏิบัติ
ราชการแจ้งโรงเรียนในสังกัด 35  โรงเรียน 
ด าเนินการติดตามและการรายงานและสรุปผลการด าเนินตามค า
รับรองการปฏิบัติราชการตามแผนปฏิบัติราชการ 
ด าเนินการรวบรวมข้อมูล  สรุปผลรายงานผลการด าเนินงานใน
การจัดท าค ารับรองตามแผนปฏิบัติราชการ 

มี.ค.  60 
มี.ค.  60 
มี.ค.  60 
มี.ค.  60 

 
เม.ย. – ต.ค. 60 

 
ต.ค. 60 

 
ต.ค. 60 
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ด าเนินการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการ สรุปการด าเนินการตามค า
รับรองตามแผนปฏิบัติราชการ ปีงบประมาณ  2560 

 

 
5.  งบประมาณ   งบประมาณท้ังสิ้น  รวม  40,000  บาท  (สี่หมื่นบาทถ้วน) 

ที ่
รายการ/กิจกรรม/ค าชี้แจง ในการใช้

งบประมาณ 

ประเภทค่าใช้จ่าย รวม
งบประมาณ

ทั้งสิ้น ค่าตอบแทน 
ค่า
วัสดุ 

ค่าใช้
สอย 

1 ค่าน้ ามันเชื้อเพลิง - - 10,000 10,000 
2 ค่าท่ีพักส าหรับผู้เข้าร่วมประชุมสัมมนา 

จ านวน 30 คน ( 12 ห้อง ๆ ละ 1,000 บาท 1 
คืน) 

- - 12,000 12,000 

3 ค่าอาหารส าหรับผู้เข้าร่วมประชุมสัมมนา 
จ านวน 30 คน (คนละ 250 บาท จ านวน 2 
มื้อ) 

- - 15,000 15,000 

4 ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่มส าหรับผู้เข้าร่วม
ประชุมสัมมนา จ านวน 30 คน ๆ คนละ 50 
บาท จ านวน 2 มื้อ 

- -   3,000 3,000 

 รวมงบประมาณทั้งสิ้น - - 40,000 40,000 
หมายเหตุ  ค่าใช้จ่ายถัวจ่ายทุกรายการ 
 

6.  การประเมินผล 
ตัวบ่งชี้ความส าเร็จ วิธีการวัดและประเมินผล เครื่องมือที่ใช้วัดและประเมินผล 

1.ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 26 สามารถ
จัดท าค ารับรองการปฏิบัติ
ราชการได้ครบ 100 % 
2.สถานศึกษาในสังกัดสามารถ
จัดท าข้อมูลตามค ารับรองได้
ครบ 100 %   
3.ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 26 และ
โรงเรียนในสังกัดสามารถวัด  
วิเคราะห์ จัดการความรู้  (KM) 
ในระดับกลุ่มใน สพม. และ
ระดับโรงเรียนได้ 

- ประเมินผลจากผู้รับผิดชอบ
ระดับเขตพ้ืนที่และสถานศึกษา  
- จากแบบประเมินผลการ
อบรมและการด าเนินการระดับ
เขตพ้ืนที่และสถานศึกษา  
- ติดตามการด าเนินการระดับ
สถานศึกษา  

-  แบบประเมินโครงการ 
-  แบบสอบถาม 
-  แบบสังเกตการณ์ 
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7.  ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
1.ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 26 สามารถจัดท าค ารับรองการ

ปฏิบัติราชการตามแผนปฏิบัติราชการ  ประจ าปี  2560  ได้ตามกรอบประเมินครอบคลุมทุกมิติและ
ตัวชี้วัดที่ ก.พ.ร.  ก าหนด  สถานศึกษาในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 26 
รับทราบนโยบายและทราบแนวทางการด าเนินการตามค ารับรองปฏิบัติราชการได้อย่างทั่วถึงและ
ครอบคลุมทุกโรงเรียนในสังกัด   
  2.ทุกกลุ่มในเขตพ้ืนที่การศึกษาและโรงเรียนในสังกัดมีความรู้ในการจัดท าแผน
ยุทธศาสตร์และสามารถวิเคราะห์  จัดการความรู้  (KM)  ในระดับกลุ่มในส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษา และในระดับสถานศึกษา  

3.ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 26 มีแผนการด าเนินการรองรับการ
ปฏิบัติงานตามค ารับรองการปฏิบัติราชการในปีต่อไป 
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โครงการ     เสริมสร้างประสิทธิภาพการท างานตามมาตรฐานส านักงานเขตพ้ืนที่ 
  การศึกษา 
สนองกลยุทธ์ สพฐ.  การพัฒนาระบบการบริหารจัดการ จุดเน้นด้านการบริหารจัดการ 
กลุ่มที่รับผิดชอบ  กลุ่มอ านวยการ 
ผู้รับผิดชอบ     1.  นางสาวอาภรณ์  สิงหะสุริยะ       นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ 
                    2.  นางบุญชู   โคตรบรรเทา      ผู้อ านวยการกลุ่มอ านวยการ 
ระยะเวลาด าเนินการ มีนาคม – ตุลาคม  2560 
............................................................................................................................. .............................. 
1. หลักการและเหตุผล 

ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา เป็นส่วนราชการที่มีความส าคัญยิ่งในการก ากับดูแลและ
สนับสนุนส่งเสริมการจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐานทั้งในเชิงปริมาณและคุณภาพ โดยมีเป้าหมายหลักอยู่ที่
การให้บริการทางการศึกษาแก่ประชากรวัยเรียนในระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐานอย่างทั่วถึง มีคุณภาพ 
และไม่เก็บค่าใช้จ่าย ซึ่งเป็นไปตามบทบัญญัติรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย และพระราชบัญญัติ
การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 

ในปัจจุบัน  ในช่วงเวลาการปฏบิัติงานที่ผ่านมา  พบว่า ความหลากหลายของบริบทและปัจจัย
การท างาน ท าให้ผลการปฏิบัติงานของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาแต่ละแห่งมีระดับผลสัมฤทธิ์และ
การพัฒนาทีแ่ตกต่างกัน และมีแนวโน้มที่จะแตกต่างกันมากยิ่งข้ึนในอนาคต ดังนั้น เพ่ือให้ส านักงาน
เขตพ้ืนที่การศึกษาทุกแห่งได้มีการพัฒนาอย่างเป็นเอกภาพโดยพร้อมเพรียงกันและมีระดับคุณภาพ
เป็นที่พึงพอใจ  ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน จึงก าหนดเกณฑ์มาตรฐานขั้นต่ า
ส าหรับส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาขึ้น เพ่ือใช้เป็นฐานแห่งการพัฒนาและเป็นเป้าหมายเบื้องต้นใน
การปฏิบัติงาน ซึ่งคาดว่าส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาทุกแห่งจะสามารถปรับปรุงพัฒนาเข้าสู่
มาตรฐานได้ครบถ้วนทุกแห่งในระยะเวลาอันรวดเร็ว น าไปสู่การยกระดับมาตรฐานให้สูงขึ้นได้อีกใน
อนาคตอันใกล้ 

ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 26 จึงได้ด าเนินการวิเคราะห์ สังเคราะห์และ
เทียบเคียงสภาพที่พึงประสงค์ในการพัฒนาของส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน และ
ก าหนดรายละเอียดการด าเนินงานตามบริบทของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาเพ่ือน าไปสู่การปฏิบัติ
จริงขึน้ เพ่ือเป็นการปฏิบัติงานอย่างเป็นรูปธรรมของบุคลากรในสังกัด ตลอดจนส่งเสริม ก ากับ 
ติดตาม ตรวจสอบประเมินผลการปฏิบัติงาน การพัฒนาส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาและสถานศึกษา
ในสังกัด เกี่ยวกับการประกันคุณภาพการศึกษา โดยได้จัดโครงการ      การด าเนินงาน ตามมาตรฐาน
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาขึ้น เพ่ือเป็นประโยชน์ในการด าเนินงานให้เกิดผลอย่างมีประสิทธิภาพ
และประสิทธิผล 
 

2.  วัตถุประสงค์ 
2.1 เพ่ือพัฒนาและยกระดับคุณภาพการบริหารจัดการของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา

มัธยมศึกษา เขต 26 
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2.2 ใช้เป็นแนวทางในการติดตาม ประเมินผลการด าเนินงาน และพัฒนาสภาพแวดล้อมของ
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 26 ให้เอ้ือต่อการปฏิบัติงาน สามารถให้บริการได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 
 

3.  เป้าหมาย 
3.1  เป้าหมายเชิงปริมาณ การขับเคลื่อนการด าเนินงานตามมาตรฐานส านักงานเขต

พ้ืนที่การศึกษา ประกอบด้วย 
 3.1.1  ผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 26       จ านวน   1  คน 

3.1.2  รองผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 26   จ านวน   4  คน 
 3.1.3  ผอ.กลุ่มทุกกลุ่ม                       จ านวน   7  คน 
 3.1.4  คณะท างานผู้รับผิดชอบตัวชี้วัด          จ านวน  36 คน            
   3.2  เป้าหมายเชิงคุณภาพ 
 3.2.1  ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 26 มีข้อมูลสารสนเทศประกอบการ
บริหารและการจัดการศึกษา 

3.2.2  เกิดการขับเคลื่อนการปฏิบัติงานอย่างเป็นกระบวนการ มีขั้นตอนและระยะเวลา                    
ในการท างานที่ชัดเจนเป็นรูปธรรม 
 3.3.3 เป็นแบบอย่างและบูรณาการปฏิบัติส าหรับสถานศึกษาในสังกัดโดยใช้ระบบ
กระบวนการเป็นตัวเชื่อมโยงเรียนรู้ระหว่างกัน 
 3.2.4  บุคลากรในสังกัดมีแนวคิดใหม่ นวัตกรรมและมีผลงานที่เป็น Best Practice ในการ
ปฏิบัติงาน 
           3.2.5  ส่งผลให้สถานศึกษามีการบริหารงานที่มีประสิทธิภาพสูงขึ้นและมีความเข้มแข็งขึ้น 
 

4.  กิจกรรมและการด าเนินงาน 
4.1 ลักษณะกิจกรรม 

   4.1.1 ศึกษา วิเคราะห์  แนวทางการบริหารจัดการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
มาตรฐานตัวบ่งชี้ กรอบการติดตาม หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผล รวมถึงภารกิจอ านาจหน้าที่ของ
กลุ่มในส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
   4.1.2 แต่งตั้งคณะท างานและก าหนดผู้รับผิดชอบตามตัวชี้วัดในแต่ละมาตรฐานเพ่ือ
ด าเนินงานตามมาตรฐานส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาทั้งระบบ 
   4.1.3 ด าเนินการประชุม (ครั้งที่ 1) ชี้แจงท าความเข้าใจ ให้กับผู้รับผิดชอบตัวชี้วัด
ตามแบบติดตามและประเมินผลการบริหารจัดการของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาตามมาตรฐาน
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2559 
   4.1.4 คณะท างาน ผู้รับผิดชอบ ขับเคลื่อน รวบรวมข้อมูลและรายงานผลตามปฏิทิน
ปฏิบัติงานที่ก าหนด 
    4.1.5 ด าเนินการประชุม (ครั้งที่ 2) เพื่อรวบรวมข้อมูลตามแบบติดตามที่ก าหนด
และท าการปรับปรุงข้อมูลให้ถูกต้องตามบริบทของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 26 
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   4.16 น าเสนอข้อมูลผลการปฏิบัติงานตามแบบติดตามและประเมินผลการบริหาร
จัดการของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาตามมาตรฐานส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา ประจ าปี
งบประมาณ  พ.ศ. 2559 ต่อคณะกรรมการติดตามและประเมินผล ส านักติดตามและประเมินผลการ
จัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

4.2 กิจกรรมการและการด าเนินงาน 
ที ่ กิจกรรม ระยะเวลาด าเนินการ ผู้รับผิดชอบ 
1 ศึกษา วิเคราะห์  แนวทางการบริหารจัดการ

ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา มาตรฐานตัว
บ่งชี้ กรอบการติดตาม หลักเกณฑ์และ
วิธีการประเมินผล รวมถึงภารกิจอ านาจ
หน้าที่ของกลุ่มในส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษา 

มิถุนายน 2560 นางสาวอาภรณ์  สิงหะ
สุริยะ 

2 แต่งตั้งคณะท างานและก าหนดผู้รับผิดชอบ
ตามตัวชี้วัดในแต่ละมาตรฐานเพื่อด าเนินงาน
ตามมาตรฐานส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ทั้งระบบ 

มิถุนายน 2560 นางสาวอาภรณ์  สิงหะ
สุริยะ 

3 ด าเนินการประชุม (ครั้งที ่1) ชี้แจงท าความ
เข้าใจ ให้กับผู้รับผิดชอบตัวชี้วัดตามแบบ
ติดตามและประเมินผลการบริหารจัดการ
ของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาตาม
มาตรฐานส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2559 

กรกฎาคม 2560 นางสาวอาภรณ์  สิงหะ
สุริยะ 

4 คณะท างาน ผู้รับผิดชอบ ขับเคลื่อน 
รวบรวมข้อมูลและรายงานผลตามปฏิทิน
ปฏิบัติงานที่ก าหนด 

กรกฎาคม 2560 นางสาวอาภรณ์  สิงหะ
สุริยะ 

5 ด าเนินการประชุม (ครั้งที่ 2) เพ่ือรวบรวม
ข้อมูลตามแบบติดตามท่ีก าหนดและท าการ
ปรับปรุงข้อมูลให้ถูกต้องตามบริบทของ
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา 
เขต 26 

กรกฎาคม 2560 นางสาวอาภรณ์  สิงหะ
สุริยะ 

6 น าเสนอข้อมูลผลการปฏิบัติงานตามแบบ
ติดตามและประเมินผลการบริหารจัดการ
ของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาตาม
มาตรฐานส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2559 ต่อ
คณะกรรมการติดตามและประเมินผล ส านัก

กรกฎาคม 2560 นางสาวอาภรณ์  สิงหะ
สุริยะ 
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ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา             
ขั้นพ้ืนฐาน ส านักงานคณะกรรมการ
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน  ตามก าหนดการ 

 
5.  งบประมาณ 

งบประมาณท่ีได้รับจัดสรรจากส านักงานเขตพ้ืนที่การการศึกษามัธยมศึกษา เขต 26              
จ านวน 15,000 บาท รายละเอียดประกอบการใช้จ่าย  ดังนี้ 
ที ่ กิจกรรม/รายการ งบประมาณ จ าแนกตามหมวดรายจ่าย 

ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ 
1. ประชุมคณะท างาน

มาตรฐานเขตพ้ืนที่
การศึกษา ผู้รับผิดชอบ
ตัวชี้วัด (ครั้งที่ 1)  
  1.1 ค่าอาหารกลางวัน            
(48 คน x 100 บาท x 1 
มื้อ) 

- 
 
 
 

4,800 

- 
 
 
- 

- 
 
 
 

4,800 

 

 
 
 
2. 

  1.2 ค่าอาหารว่างและ
เครื่องดื่ม  (48 คน x 25 
บาท  x 2 มื้อ) 
ประชุมคณะท างาน
มาตรฐานเขตพ้ืนที่
การศึกษา ผู้รับผิดชอบ
ตัวชี้วัด (ครั้งที่ 2)  
  2.1 ค่าอาหารกลางวัน            
(48 คน x 100 บาท x 1 
มื้อ) 
  1.2 ค่าอาหารว่างและ
เครื่องดื่ม  (48 คน x 25 
บาท  x 2 มื้อ) 
-ถ่ายเอกสาร 

 
2,400 

 
- 
 
 
 

4,800 
 

2,400 
 

 
- 
 
- 
 
 
 
- 
 
- 

 
2,400 

 
- 
 
 
 

4,800 
 

2,400 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

600 

 (ถัวจ่ายทุกรายการ)     
 รวม 15,000 - 14,400 600 
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6.  การประเมินผล 
ตัวบ่งชี้วัดความส าเร็จ วิธีวัดและประเมินผล เครื่องมือที่ใช้วัด 

ร้อยละความพึงพอใจของบุคลากรและ
ผู้รับบริการที่มีต่อสภาพแวดล้อมของ
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา 
เขต 26 
 

1. ประเมินตามมาตรฐานทั้ง 3 
มาตรฐานของ สพฐ. 
2. ประเมินความพึงพอใจของ
บุคลากร 
3. สังเกตการเข้าร่วมกิจกรรมการ
ปฏิบัติกิจกรรม 

1. หลักเกณฑ์และ
วิธีการประเมิน
ตามมาตรฐาน
ส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษา พ.ศ. 
2559 ของ สพฐ. 
2. แบบประเมิน
ความพึงพอใจ 

 
7.  ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ 

7.1  ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 26 ได้ข้อมูลและสารสนเทศประกอบการ
บริหารและการจัดการศึกษา 
 7.2 การบริหารและการจัดการศึกษาของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา เป็นไปอย่างมี
ประสิทธิภาพและอยู่ในระดับที่น่าพึงพอใจ 
 7.3 มีการขับเคลื่อนนโยบายไปสู่การปฏิบัติอย่างเป็นระบบ และเกิดผลส าเร็จเป็นรูปธรรม 
 7.4 เกดิการบูรณาการและความเชื่อมโยงในการพัฒนางานไปสู่สถานศึกษาอย่างเป็นระบบ
และเป็นรูปธรรม 
 7.5 ประสิทธิภาพในการบริหารจัดการศึกษาของสถานศึกษาสูงขึ้น 
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โครงการ   วันส าคัญต่าง ๆ 
สนองกลยุทธ์   ส านักงานคณะกรรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  ข้อที่  3 
ลักษณะโครงการ  โครงการต่อเนื่อง 
กลุ่มที่รับผิดชอบ   กลุ่มอ านวยการ 
ผู้รับผิดชอบ   นางขันทอง  พิมพ์แสนศรี และ นางบุญชู  โคตรบรรเทา 
ระยะเวลาด าเนินการ  มีนาคม – ตุลาคม  2560 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
1. หลักการและเหตุผล 

ตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติพุทธศักราช  2542  ซึ่งได้ก าหนดความมุ่งหมายและ
หลักการการจัดการศึกษาต้องเป็นไปเพ่ือพัฒนาคนไทยให้เป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ท้ังร่างกาย  จิตใจ  
สติปัญญา  ความรู้และคุณธรรม  มีจริยธรรมและวัฒนธรรมในการด ารงชีวิตอย่างมีความสุข   ตลอดปี
ปฏิทินได้มีวันส าคัญหลายวันที่เก่ียวข้องกับหน่วยงานในการจัดกิจกรรม  เช่น  วันส าคัญทางศาสนา  
วันส าคัญทางประเพณีของไทย  วันส าคัญของชาติ เป็นต้น ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา 
เขต 26 ได้ตระหนักถึงความส าคัญของวันส าคัญดังกล่าว  จึงได้จัดให้มีโครงการวันส าคัญขึ้น   
เพ่ือเป็นการส่งเสริมให้หน่วยงานได้ปฏิบัติกิจกรรมวันส าคัญ  และเทิดทูนชาติ ศาสนา และ
พระมหากษัตริย์ 
 

2. วัตถุประสงค์ 
2.1  เพ่ือได้ทราบถึงกิจกรรมที่ควรปฏิบัติในวันส าคัญต่าง ๆ 

          2.2  เพ่ือสืบทอดขนบธรรมเนียมประเพณีและวัฒนธรรมต่าง ๆ ของไทย 
 

3. เป้าหมาย 
 3.1 ผลผลิต(เชิงปริมาณ) 
  3.1.1   บุคลากรในสังกัด  เข้าร่วมกิจกรรมวันส าคัญต่าง ๆ ที่หน่วยงานภาครัฐจัด
ขึ้น 

3.2 ผลลัพธ์(เชิงคุณภาพ) 
  3.2.1  บุคลากรในสังกัดมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับวันส าคัญต่าง ๆ 

3.2.2  บุคลากรในสังกัดสืบทอดขนบธรรมเนียมประเพณีและวัฒนธรรมต่างๆของ
ไทย ให้คงอยู่ตลอดไป 

3.2.3  บุคลากรในสังกัดภูมิใจในความเป็นไทย  เห็นคุณค่าภูมิปัญญาไทย  นิยมไทย 
และด ารงความเป็นไทย       
 

4. กิจกรรมและการด าเนินงาน 
 บุคลากรในสังกัดเข้าร่วมกิจกรรมและวันส าคัญต่างๆ  เช่น  วันขึ้นปีใหม่  งานวันสงกรานต์ 
การเข้าร่วมกิจกรรมวันปิยมหาราช  วันแม่แห่งชาติ  วันพ่อแห่งชาติ ฯลฯ  ตลอดจนการประดับผ้า 
ตกแต่งสถานที่ราชการในวันส าคัญต่างๆ 
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5. งบประมาณ 
 งบกิจกรรมการจัดการศึกษาประถมศึกษาส าหรับโรงเรียนปกติ จ านวนเงิน  40,000  บาท  
(สี่หมื่นบาทถ้วน) 
 

6. รายละเอียดการใช้งบประมาณ 
- ค่าวัสดุ 

 - ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ   
 (ถัวจ่ายทุกรายการ)   
 

7. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
 1.  บุคลากรในสังกัดมีความตะหนักและเห็นความส าคัญของวันส าคัญต่างๆ 
 2. บุคลากรในสังกัดภูมิใจในความเป็นไทย  เห็นคุณค่าภูมิปัญญาไทย นิยมไทยและด ารง
ความเป็นไทย 
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โครงการ   พัฒนาศักยภาพเครือข่ายประชาสัมพันธ์ ส านักงานเขตพ้ืนที่ 
    การศึกษามัธยมศึกษา เขต 26 
สนองจุดเน้นยุทธศาสตร์  การบริหารจัดการ  
รายการ    กิจกรรมการจัดการศึกษาประถมศึกษาส าหรับโรงเรียนปกติ  
ผู้รับผิดชอบโครงการ   กลุ่มอ านวยการ  
ระยะเวลาด าเนินการ  มีนาคม – ตุลาคม  2560 
............................................................................................................................. ................................... 
1. หลักการและเหตุผล 

ปัจจุบันเป็นยุคข้อมูลข่าวสารที่ประชาชนส่วนใหญ่ให้ความสนใจและติดตามความ
เคลื่อนไหวเหตุการณ์ต่างๆ อยู่ตลอดเวลาองค์กรและหน่วยงานต่างๆ จึงให้ความส าคัญกับงาน
ประชาสัมพันธ์ เพื่อสื่อสารข้อมูลข่าวสาร และกิจกรรมต่าง ๆ ขององค์กรให้ประชาชนโดยเฉพาะ
กลุม่เป้าหมายได้รับรู้ข้อเท็จจริงอย่างถูกต้องตรงกันระหว่างองค์กรและประชาชนอันจะเป็นการสร้าง
ความเข้าใจที่ดีเกิดความร่วมมือช่วยเหลือสนับสนุนการมีส่วนร่วม และสัมพันธภาพที่ดีต่อกัน
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 26 มีบุคลากรที่ปฏิบัติหน้าที่ด้านงานประชาสัมพันธ์ 
และการสื่อสารกิจกรรมทางการศึกษา ทั้งในส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาและโรงเรียนในสังกัด ซึ่ง
บุคลากรที่ปฏิบัติงานในหน่วยงานเหล่านี้ต้องรับหน้าที่เป็นผู้ผลิตและส่งข่าวสารด้านกิจกรรม
การศึกษา ถึงประชาชนในพื้นที่ทั้งทางตรงและทางอ้อม สื่อต่างๆ มีการน าเทคโนโลยีใหม่ๆ มาใช้ใน
การสื่อสาร เพ่ือเพ่ิมช่องทางและเข้าถึงประชาชนให้มากท่ีสุดดังนั้น โรงเรียนหรือข้าราชการครูผู้ที่
ปฏิบัติงานด้านประชาสัมพันธ์จึงจ าเป็นต้องมีความรู้ความด้านกลยุทธ์และกลวิธีการสื่อสารสู่ 
กลุ่มเป้าหมายในเวลาที่เหมาะสมถูกต้องและตรงใจกับกลุ่มเป้าหมายรวมทั้งต้องมีทักษะในการผลิต
ข้อมูล ข่าวสาร ให้เหมาะสมกับช่องทางของแต่ละสื่อที่ส าคัญจะต้องจับประเด็นข่าวเป็นสร้างความ
สนใจและสามารถ ชี้น าให้สื่อมวลชนเห็นจุดเด่นของเนื้อหาสาระข่าวด้านการศึกษา เพ่ือน าเผยแพร่
ต่อไปดังนั้นเพื่อให้เครือข่ายได้รับการพัฒนาศักยภาพและเพ่ือความมีประสิทธิภาพของบทบาทหน้าที่
ที่รับผิดชอบจึงได้จัดประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพเครือข่ายประชาสัมพันธ์ ส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษามัธยมศึกษา เขต 26 
 

2. วัตถุประสงค์ 
2.1 เพ่ือให้เครือข่ายประชาสัมพันธ์ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา  

เขต 26 ได้รับการพัฒนาความรู้เรื่องการประชาสัมพันธ์ให้สอดคล้องกับช่องทางที่จะใช้ในการสื่อสาร
ตามช่องทางสื่อแขนงต่างๆ เพ่ือให้ได้ประโยชน์สูงสุด  
  2.2 เพ่ือส่งเสริมให้ผู้เข้ารับการอบรมมีทักษะในการติดเชิงสร้างสรรค์ เพ่ือการ
พัฒนางานประชาสัมพันธ์ในองค์กร 
  2.3  เพ่ือส่งเสริมให้มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างผู้เข้ารับการอบรมและวิทยากร 
อันจะน าไปสู่การมีเครือข่ายงานประชาสัมพันธ์ที่กว้างขวาง 
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3. เป้าหมาย 
3.1 เป้าหมายเชิงปริมาณ  

   ผู้บริหารสถานศึกษา ข้าราชการครูบุคลากรทางการศึกษา ผู้ปฏิบัติงานด้าน
ประชาสัมพันธ์ ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 26 จ านวน 50 คน  
  3.2 เป้าหมายเชิงคุณภาพ  
   ผู้บริหารสถานศึกษา ข้าราชการครูบุคลากรทางการศึกษา ผู้ปฏิบัติงานด้าน
ประชาสัมพันธ์ ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 26 จ านวน 50 คน  สามารถน าเสนอ
ข่าวสาร การสื่อสารภายในและภายนอกองค์กร การประชาสัมพันธ์กิจกรรมต่าง เกิดทักษะและมี
ความรู้ความเข้าใจเกิดประสิทธิภาพสูงสุด 
 

4.  กิจกรรม  
- กิจกรรมที่ด าเนินการตามโครงการ  
ที ่ รายการกิจกรรม ระยะเวลาด าเนินการ หมายเหตุ 
1. 
2. 
3. 
4. 
5. 
 
6. 
7. 

จัดท าโครงการเพื่อขออนุมัติ 
เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบเข้ารับการอบรมรับทราบ
นโยบาย 
แต่งตั้งคณะท างานด้านการประชาสัมพันธ์ 
ประชุมคณะท างาน 
ประชุมเชิงปฏิบัติการขยายผลการสร้างเครือข่าย
ประชาสัมพันธ์ 
ประเมินผลการใช้งาน 
สรุปและรายงานผลการด าเนินการ   

ก.ค. 60 
ก.ค. – ส.ค. 60 

ส.ค. 60 
 

ก.ย. – ต.ค. 60 
 

ต.ค. 60 
ต.ค. 60 

 

 
5. งบประมาณ 

งบประมาณท้ังสิ้น รวม 23,000 บาท (สองหมื่นสามพันบาทถ้วน) 

ที ่
รายการ/กิจกรรม/ค าชี้แจงในการใช้

งบประมาณ 

ประเภทค่าใช้จ่าย รวม
งบประมาณ

ทั้งสิ้น ค่าตอบแทน ค่าวัสดุ 
ค่าใช้
สอย 

 ค่าอาหารส าหรับผู้เข้าร่วมประชุม  จ านวน 
50 คน(คนละ 120 บาท จ านวน 1 วัน) 

- - 6,000 6,000 

 ค่าอาหารว่างพร้อมเครื่องดื่ม จ านวน 50 
คน(คนละ 30 บาท จ านวน 2 มื้อ) 

- - 3,000 3,000 

 ค่าสมนาคุณวิทยากร  5,000 - - 5,000 
 ค่าใช้จ่ายในพิธีเปิด – ปิด  3,000 - - 3,000 
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ที ่
รายการ/กิจกรรม/ค าชี้แจงในการใช้

งบประมาณ 

ประเภทค่าใช้จ่าย รวม
งบประมาณ

ทั้งสิ้น 
ค่าตอบแทน ค่าวัสดุ 

ค่าใช้
สอย 

 ค่าวัสดุ อุปกรณ์  - 3,000 - 3,000 
 ค่าถ่ายเอกสาร ค่าพิมพ์เอกสารและสิ่งพิมพ์  - 3,000 - 3,000 
  8,000 6,000 9,000 23,000 
หมายเหตุ  ค่าใช้จ่ายถัวจ่ายทุกรายการ 
 

6. การประเมินผล  
ตัวบ่งชี้วัดความส าเร็จ วิธีวัดและประเมินผล เครื่องมือที่ใช้วัด 
1.ผู้เข้ารับการอบรมมีความรู้
ความเข้าใจในการ
ประชาสัมพันธ์ข่าวด้าน
การศึกษาเพ่ือประชาสัมพันธ์
กิจกรรมการเรียนการสอน ให้
ผู้ปกครอง ชุมชนได้รับทราบ
และเข้าใจการจัดการศึกษาผ่าน
การส่งข่าวสารออนไลน์ 
2. การรายงานผลการ
ประชาสัมพันธ์ข่าวภายใน
หน่วยงานและสถานศึกษาใน
สังกัด  

1. ประเมินจากผู้รับผิดชอบงาน
ด้านประชาสัมพันธ์ 
2.จากแบบประเมินผลการ
อบรมและการด าเนินการ 
3. ติดตามการด าเนินการระดับ
สถานศึกษา 

1. แบบประเมินโครงการ 
2. แบบสอบถาม 
3. แบบสังเกตการณ์  

 
7. ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ 

1. ผู้ผ่านการอบรมมีความรู้ ความเข้าใจที่ถูกต้อง มีความสามารถและมีทักษะเพ่ิมข้ึนในการ
ปฏิบัติงานประชาสัมพันธ์ 
 2. เพ่ือพัฒนาเครือข่ายประชาสัมพันธ์ ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 26มี
ความรู้ความเข้าใจการใช้ช่องทางสื่อออนไลน์และสามารถสร้างประเด็นข่าวเด่น มาผลิตสื่อได้อย่าง
เหมาะสม  
 3. สามารถใช้เวทีการประชุมครั้งนี้เป็นแบบอย่างแนวทางในการปฏิบัติงานจริง 
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โครงการ   ตรวจสอบภายในเพื่อสร้างความเข้มแข็งในการ 
   บริหารงานภาครัฐแนวใหม่ปีงบประมาณ 2560 
แผนงาน   พ้ืนฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน 
สนองจุดเน้นยุทธศาสตร์  การบริหารจัดการ 
ชุดโครงการที่     การบริหารจัดการ 
กลุ่มที่รับผิดชอบ   หน่วยตรวจสอบภายใน 
ผู้รับผิดชอบโครงการ   นางภวิสร์ภร  พิมพ์แสนศรี 
ระยะเวลาด าเนินการ   ตุลาคม  2559   ถึง 30  กันยายน  2560 
............................................................................................................................. ................................ 
1.  หลักการและเหตุผล 
  หน่วยตรวจสอบภายใน มีหน้าที่รับผิดชอบการตรวจสอบ  ติดตามและประเมินผล การ
ด าเนินงานของหน่วยงานและสถานศึกษาในสังกัด ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 26  
ซึ่งนอกจากตรวจสอบการเงิน  การบัญชีและการปฏิบัติตามกฎหมาย  ระเบียบ  ข้อบังคับแล้วได้
ขยายขอบเขตงานตรวจสอบให้ครอบคลุมถึงการตรวจสอบการด าเนินงาน  และการประเมินระบบ
ควบคุมภายใน  ทั้งนี้เพ่ือสนับสนุนภารกิจของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 26 ให้
บรรลุวัตถุประสงค์  เป้าหมาย  พร้อมทั้งสร้างความเข้มแข็งด้านการตรวจสอบภายในของ ส านักงาน
เขตพ้ืนที่การศึกษาเพ่ือให้สามารถสนับสนุนการบริหารทางการเงินการบัญชีของ ส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาให้มีระบบการปฏิบัติงานที่ดี  และสามารถด าเนินการตามระบบงานอย่างมีประสิทธิภาพ 
 

2.  วัตถุประสงค์ 
 2.1  เพ่ือทราบประสิทธิภาพการด าเนินงานและการควบคุมทางการเงิน  บัญชี และ
ความคุ้มค่าจากการใช้ทรัพย์สินของหน่วยงานและสถานศึกษาในสังกัด  รวมทั้งการปฏิบัติถูกต้องตาม
กฎหมาย  ระเบียบ  ข้อบังคับ และหนังสือสั่งการที่เก่ียวข้อง  
 2.2  เพ่ือทราบว่าระบบการควบคุมภายในของสถานศึกษาในสังกัด  มีการควบคุมที่
เพียงพอและมีการปฏิบัติตามกิจกรรมควบคุมจริง  พร้อมทั้งมีการประเมินระบบการควบคุมภายใน
ด้วยตนเองและรายงานเป็นไปตามระเบียบก าหนด เพ่ือให้ข้อเสนอแนะแนวทางในการปรับปรุงเพ่ือ
เพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการทางการเงินของหน่วยงานและสถานศึกษาในสังกัด   
 

3.  เป้าหมาย 
 3.1 เป้าหมายเชิงปริมาณ 
  3.1.1  ตรวจสอบหลักฐานการจ่ายของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา 
เขต 26  หรือเอกสารที่เกี่ยวข้องของข้อมูลที่ต้องการทราบ 
 3.1.2  ตรวจสอบการด าเนินงานโครงการ/กิจกรรมของส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษามัธยมศึกษา เขต 26  หรือเอกสารที่เก่ียวข้องของข้อมูลที่ต้องการทราบ  จ านวน  2  
โครงการ 
 3.1.3  ตรวจสอบ/ติดตามโรงเรียนในสังกัด  จ านวน  10  โรงเรียน 
หมายเหตุ จ านวนหน่วยรับตรวจอาจปรับเปลี่ยนได้ 



223 

 

 

 3.2 เป้าหมายเชิงคุณภาพ 
 3.2.1  ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 26 และสถานศึกษา มีการ
บริหารจัดการด้านการเงิน  การบัญชีและพัสดุ เป็นไปตามระเบียบที่เกี่ยวข้องอย่างชัดเจน 
 3.2.2  ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 26 และสถานศึกษา จัดสรร
และใช้ทรัพยากรเป็นไปอย่างประหยัด  คุ้มค่า  เกิดประโยชน์สูงสุด เพ่ือประโยชน์ต่อการพัฒนาการ
เรียนการสอน 
 3.2.3  เป็นสัญญาณเตือนในสิ่งที่จะเกิดล่วงหน้าให้ผู้บริหารได้ทราบโดยเร็ว  และ
สามารถหาทางป้องกันหรือแก้ไขได้ทันท่วงที  ซึ่งเป็นการลดโอกาสของความเสี่ยงหรือความเสียหายที่
อาจเกิดขึ้นในระดับที่น่าพอใจ 
 

4.   กิจกรรม 
 4.1 กิจกรรมตรวจสอบหลักฐานการจ่ายของ ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา 
เขต 26 
 4.1.1  แจ้งโครงการให้ กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ ทราบ 
 4.1.2  ประชุมคณะท างานผู้ท าหน้าที่ตรวจสอบภายใน เพื่อวางแผนการตรวจสอบ 
 4.1.3  แจ้ง กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ จัดเตรียมหลักฐานการจ่าย 
 4.1.4  ด าเนินการตรวจสอบหลักฐานการจ่ายของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 26 
 4.1.5  รายงานผลการตรวจสอบ 
 -  รายงานผลเสนอผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา 
เขต 26 
 -  แจ้งผลการตรวจสอบให้หน่วยรับตรวจทราบ เพ่ือด าเนินการให้ถูกต้อง
 -  รายงานสรุปผลเสนอเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
 4.2 กิจกรรมตรวจสอบการด าเนินงานโครงการ/กิจกรรม ของส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษามัธยมศึกษา  เขต 26 หรือเอกสารที่เกี่ยวข้องของข้อมูลที่ต้องการทราบ  จ านวน    
2  โครงการ 
 4.2.1  ประชุมคณะท างานผู้ท าหน้าที่ตรวจสอบภายใน เพื่อวางแผนการตรวจสอบ
และระบุโครงการ/กิจกรรม ที่ต้องการตรวจสอบ  จ านวน  2  โครงการ 
 4.2.2  แจ้งโครงการตรวจสอบภายใน ให้กลุ่มที่รับผิดชอบโครงการ/กิจกรรม ที่
ผู้ตรวจสอบภายในต้องการตรวจสอบ  ทราบ 
 4.2.3  แจ้งผู้รับผิดชอบโครงการ/กิจกรรม จัดเตรียมหลักฐานการด าเนินการและ
ผลการด าเนินงานโครงการ/กิจกรรม  
 4.2.4  ด าเนินการตรวจสอบโครงการ/กิจกรรม  ของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 26  จ านวน 2 โครงการ 
 4.2.5  รายงานผลการตรวจสอบ 
  -  รายงานผลเสนอ ผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา 
เขต 26 
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  -  รายงานสรุปผลเสนอเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
 4.3 กิจกรรมตรวจสอบ/ติดตามโรงเรียนในสังกัด  จ านวน 10  โรงเรียน  
 4.3.1  แจ้งโครงการให้โรงเรียนทราบ 
 4.3.2  ประชุมคณะท างานผู้ท าหน้าที่ตรวจสอบภายใน  เพ่ือวางแผนการ
ตรวจสอบและก าหนดปฏิทินการตรวจประจ าเดือน 
 4.3.3  แจ้งโรงเรียนเป้าหมายที่ได้ก าหนดไว้แล้วตามปฏิทินประจ าเดือน  เพ่ือให้
เตรียมเอกสารการตรวจสอบ 
 4.3.4  ด าเนินการตรวจสอบโรงเรียนในสังกัด ตามปฏิทินประจ าเดือน  
  4.3.5  รายงานผลการตรวจสอบตามขั้นตอน และระยะเวลาที่ก าหนด 
  -  รายงานผลเสนอผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา 
เขต 26 
  -  แจ้งผลการตรวจสอบให้หน่วยรับตรวจทราบ เพ่ือด าเนินการให้ถูกต้อง
  -  รายงานสรุปผลเสนอเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
 

5.  ปฏิทินการปฏิบัติงาน 
 
 
ที ่

                     ระยะเวลา 
 
กิจกรรม 

ปีงบประมาณ 2560 
มี.ค เม.ย พ.ค มิ.ย ก.ค ส.ค ก.ย 

1. กิจกรรมตรวจสอบหลักฐานการจ่ายของ
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 26 
1) แจ้งโครงการให้กลุ่มบริหารงานการเงินและ
สินทรัพย์ ทราบ 
2) ประชุมผู้ท าหน้าที่ตรวจสอบ เพื่อวางแผนการ
ตรวจสอบ 
3) แจ้งกลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
จัดเตรียมหลักฐานการจ่าย  
4) ด าเนินการตรวจสอบหลักฐานการจ่ายของ
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 26 
5) รายงานผลการตรวจสอบ 
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2. กิจกรรมตรวจสอบการด าเนินงานโครงการ/
กิจกรรม ของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 26  จ านวน 2 โครงการ 
1) ประชุมผู้ท าหน้าที่ตรวจสอบภายใน  ระบุ
โครงการ/กิจกรรมที่ต้องการตรวจสอบ 
2) แจ้งโครงการตรวจสอบภายใน ให้กลุ่มที่
รับผิดชอบโครงการ/กิจกรรม ทราบ 
3) แจ้งผู้รับผิดชอบโครงการ/กิจกรรม จัดเตรียม
หลักฐานการด าเนินการและผลการด าเนินงาน 
4) ด าเนินการตรวจสอบ 
5) รายงานผลการตรวจสอบ 
 

    
 
 
 
 
 

   

3. กิจกรรมตรวจสอบโรงเรียนในสังกัด 
1) แจ้งโครงการให้โรงเรียนทราบ 
2) ประชุมผู้ท าหน้าที่ตรวจสอบภายใน  
เพ่ือวางแผนการตรวจสอบและก าหนดปฏิทินการ
ตรวจสอบประจ าเดือน 
 

       

 3) แจ้งโรงเรียนเป้าหมาย ตามปฏิทินประจ าเดือน  
เพ่ือเตรียมเอกสารการตรวจสอบ 
4) ด าเนินการตรวจสอบโรงเรียนในสังกัด   
จ านวน  10 โรงเรียน 
5) รายงานผลการตรวจสอบ 
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6.   งบประมาณ  จ านวน  22,000 บาท (สองหมื่นสองพันบาทถ้วน)  มีรายละเอียดการใช้จ่าย  ดังนี้ 
 

ที ่ รายการ งบประมาณ 
จ าแนกตามหมวดรายจ่าย 
ค่าตอบแทน ค่าใช้

สอย 
ค่าวัสดุ 

1. กิจกรรมประชุมวางแผนการด าเนินงานของ
คณะท างานตรวจสอบภายใน ของส านักงานเขต
พ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 26   
- ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม 35 บาท x 4 คน x 
4 ครั้ง 

560 - 560 - 

2. กิจกรรมตรวจสอบหลักฐานการจ่ายของ
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา  
เขต 26 
 

1,000 - - 1,000 

3.  กิจกรรมตรวจสอบโรงเรียนในสังกัด จ านวน 10 
โรงเรียน 
- เบี้ยเลี้ยง   10 วัน x 120 x 4 คน 
- ค่าน้ ามันเชื้อเพลิง 
- ค่าวัสดุ 

17,800  
 

 
 
 

 
4,800 

 
 
5,000 
 8,000 

4. รายงานผลโครงการ 2,640 -      -     2,640 
 รวม 22,000 - 5,360 16,640 
หมายเหตุ   -ขอถัวจ่ายทุกรายการ 
 

7.  การวิเคราะห์ความเสี่ยงของโครงการ  
 1.  ปัจจัยความเสี่ยง 
  - จ ากัดด้วยจ านวนบุคลากร   
  - มีการเปลี่ยนแปลงด้านบุคลากรของสถานศึกษา 
 2.  แนวทางการบริหารความเสี่ยง 
  - จัดท าปฏิทินการปฏิบัติงานให้ชัดเจน   
  - แต่งตั้งคณะท างานให้ครอบคลุมทุกกิจกรรม 
  - จัดท าคู่มือการปฏิบัติงาน และสร้างระบบการบริหารจัดการด้านการเงิน การบัญชี
และพัสดุของสถานศึกษาให้มีความเข้มแข็ง 
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8.  การประเมินผล 
 

ตัวบ่งชี้สภาพความส าเร็จ วิธีวัดและประเมินผล เครื่องมือที่ใช้วัด 
           ร้อยละ  90  ของหน่วยรับตรวจที่ได้รับการ
ตรวจสอบภายใน  มีการใช้จ่ายงบประมาณเป็นไป
ตามแผนปฏิบัติการ  ถูกต้องตามระเบียบ  มี
ประสิทธิภาพ  และมีการควบคุมภายในที่เพียงพอ 

1.  สังเกต 
2.  ประเมิน 
3.  สัมภาษณ์ 
4.  การตรวจสอบ 
5.  ข้อเสนอแนะ 

1. กระดาษท าการ 
    ตรวจสอบ 
2.  สรุปผลการ 
    ตรวจสอบ 

 

9.  ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
 9.1  ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 26  ปฏบิัติงานถูกต้องตามกฎหมาย  
ระเบียบ  ข้อบังคับ  และหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง สามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ  และ
บรรลุตามเป้าหมายที่ก าหนด  
 9.2  สถานศึกษาในสังกัด  ปฏิบัติงานถูกต้องตามกฎหมาย  ระเบียบ  ข้อบังคับ  และหนังสือ
สั่งการที่เก่ียวข้อง  มีระบบการควบคุมภายในที่รัดกุดสามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ  และ
บรรลุตามเป้าหมายที่ก าหนด 
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โครงการ                      การเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมในสถานศึกษา 
สนองจุดเน้นยุทธศาสตร์  หลักสูตรและกระบวนการเรียนการสอน 
ชุดโครงการที่     ด้านคุณธรรม จริยธรรม 
กลุ่มที่รับผิดชอบ    กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา     
ผู้รับผิดชอบ    นายสุดใจ  สุปัญบุตร  นางสาวอรทัย   บุพโชติ  
                                 และบุคลากรกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 
ระยะเวลาด าเนินการ  ตุลาคม  2559   ถึง 30  กันยายน  2560 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
1.  หลักการและเหตุผล 

พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พุทธศักราช 2542  และแก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2 )            
การพัฒนาคุณภาพผู้เรียนในระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ตามนโยบายกระทรวงศึกษาธิการ /นโยบาย
รัฐบาลในการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนในระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน เพ่ือให้นักเรียนระดับก่อน
ประถมศึกษาและระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐานทุกคน มีพัฒนาการเหมาะสมตามวัย และมีคุณภาพ ปลูก
ฝั่งผู้เรียนด้านคุณธรรม จริยธรรมและค่านิยม 12 ประการ นักเรียนมีคุณธรรม รักสามัคคี ปรองดอง
สมานฉันท์ รักชาติ ศาสน์ กษัตริย์ ภูมิใจในความเป็นไทย ห่างไกลยาเสพติด มีคุณลักษณะและทักษะ
ทางสังคมที่เหมาะสม ในปีงบประมาณ  2559  ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 26 จึง
ได้จัดท าการเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมในสถานศึกษา 
 

2. วัตถุประสงค์ 
 1. เพ่ือให้โรงเรียนจัดกิจกรรมเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม สร้างความส านึกในความเป็น
ชาติไทย และวิถีชีวิตแบบชาวพุทธอย่างถาวร โดยด าเนินการ 29 ประการสู่ความเป็นโรงเรียนวิถีพุทธ  
           2. เพ่ือส่งเสริมกระบวนการโครงงานคุณธรรมและเป็นการประเมินตัวชี้วัดตามแผนปฏิบัติ
การ ของ กพร. (ARS)  
           3. เพื่อส่งเสริมให้มีการพัฒนาเครือข่าย แลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านคุณธรรมจริยธรรมและ
ค่านิยมในการด าเนินชีวิตที่ถูกต้อง 
 

3.เป้าหมาย   
3.1 เชิงปริมาณ 

     1 โรงเรียนในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 26 จ านวน 35 
โรงเรียนเป็นโรงเรียนวิถีพุทธ 

      2. นักเรียน มีคุณธรรม จริยธรรม และความส านึกในความเป็นไทย 
   3.2 ด้านคุณภาพ 
             1. โรงเรียนจัดกิจกรรมเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และมีวัฒนธรรมชาวพุทธใน
สถานศึกษา เป็นศูนย์เรียนรู้พุทธศาสนา สร้างจิตอาสาชุมชนและด าเนินการ 29 ประการสู่ความเป็น
โรงเรียนวิถีพุทธ 
      2. ผู้บริหารสถานศึกษา ครู นักเรียนได้รับการพัฒนาให้มีคุณธรรมจิตส านึกความเป็นไทย
ทุกคน  
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  3. มีแนวทางในการจัดท าโครงงานคุณธรรม เยาวชนท าดีถวายในหลวง ในชุมชน 
และพัฒนาสังคมให้ ยั่งยืน 
 

4. กิจกรรม 
ที ่ กิจกรรม ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 
1 แต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินงานโครงการแลกเปลี่ยน

เรียนรู้โรงเรียนวิถีพุทธพัฒนาอัตลักษณ์ 29 ประการสู่
ความเป็น    

สิงหาคม  2559 สพม.26 

2 ประชุมคณะกรรมการโครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้
โรงเรียนวิถีพุทธพัฒนาอัตลักษณ์ 29 ประการสู่ความ
เป็นโรงเรียนวิถีพุทธ 

สิงหาคม  2559 สพม.26 

3 จัดประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้โรงเรียนวิถีพุทธพัฒนาอัต
ลักษณ์ 29 ประการสู่ความเป็น                                 
โรงเรียนวิถีพุทธ  

กันยายน 2559 สพม.26 

4 สรุปรายงานผล กันยายน 2559 สพม.26 
 

5.  งบประมาณ 
 ได้รับจัดสรรจาก ส านักงานคณะกรรมการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน จ านวน  10,000 บาท                              
(หนึ่งหมื่นบาทถ้วน) เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนินกิจกรรมการเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมใน
สถานศึกษา ให้กับโรงเรียนในสังกัด ดังนี้ 

รายการ งบประมาณ 
จ าแนกตามรายการ 

หมาย
เหตุ ค่าตอบแทน ค่าใช้

สอย 
ค่าวัสดุ 

ค่าใช้จ่ายในการด าเนนิกิจกรรม 
 - ค่าอาหาร/อาหารว่าง/เครื่องดื่ม
ส าหรับประชุมคณะกรรมการด าเนินงาน 
เพ่ือวางแผนการด าเนินงาน (15 คน x 
130 บาท) 
- ค่าอาหาร/อาหารว่าง/เครื่องดื่มส าหรับ
ผู้เข้าประชุมการด าเนินการ 29 ประการ
โรงเรียนวิถีพุทธ ของโรงเรียนในสังกัด 
จ านวน 1 วัน 
50 คน x 130 บาท ) 
- ค่าจัดท าป้าย/ค่าวัสดุ  

10,000  
 
 
 
 
 
 
 

 
1,950 

 
 

6,500 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

600 
950 

 

รวม 10,000 - 8,540 1,550  
หมายเหตุ (ขอถัวจ่ายทุกรายการ) 
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6. การประเมินผล 
ตัวชี้วัดความส าเร็จ วิธีการประเมิน เครื่องมือ 

- ทุกโรงเรียน มีความรู้ความเข้าใจแนวทางด าเนินการ 29 
ประการสู่ความเป็นโรงเรียนวิถีพุทธพัฒนาอัตลักษณ์ 29 
ประการสู่ความเป็นโรงเรียนวิถีพุทธ 
 - สพม.26 มีต้นแบบเครือข่ายแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้าน
คุณธรรมจริยธรรมและค่านิยมในการด าเนินชีวิต ทุก
โรงเรียน  

-  สอบถาม 
-  สังเกต 
  

-  แบบสอบถาม 
-  แบบสังเกต 

 
7.  ผลที่คาดว่าจะได้รับ  
              1. โรงเรียนจัดกิจกรรมเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และมีวัฒนธรรมชาวพุทธใน
สถานศึกษา เป็นศูนย์เรียนรู้พุทธศาสนา สร้างจิตอาสาชุมชนและด าเนินการ 29 ประการสู่ความเป็น
โรงเรียนวิถีพุทธ 
       2. นักเรียนมีความรู้ความเข้าใจ ตระหนักเห็นคุณค่าความส าคัญในการจัดกิจกรรม
คุณธรรมมีจิตส านึก มีความภาคภูมิใจเห็นคุณค่าความเป็นไทย เป็นคนดีของสังคม 
  3. ผู้บริหารสถานศึกษา ครู นักเรียน และบุคลากรทางการศึกษา เห็นคุณค่าใน
ความส าคัญ  ของ การมีส่วนร่วม และเข้าร่วมกิจกรรมในการปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม และพัฒนา
ชุมชน สังคมประเทศชาติ อย่างยั่งยืนต่อไป 
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โครงการ                     ส่งเสริมให้โอกาสทางการศึกษาอย่างทั่วถึงและมีคุณภาพ 
ลดอัตราผู้เรียนออกกลางคัน                    

สนองแผนยุทธศาสตร์  หลักสูตรและกระบวนการเรียนการสอน 
สนองชุดโครงการที่ 5  ระบบแนะแนวและระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนในโรงเรียน 
กลุ่มที่รับผิดชอบ   กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 
ผู้รับผิดชอบ   นายสุดใจ  สุปัญบุตร, นางวราลักษณ์  บุษบง, 

นางชุติมา นามศรีอุ่น, นางสาวอรทัย  บุพโชติ, 
นางสาวไพลิน  ภูมิวัน, นางสาวเยาวลักษณ์  นพนิยม    

     และ นางสาวกรรณิการ์  ศิริหลวง  
ระยะเวลาด าเนินการ  พฤษภาคม – สิงหาคม 2560 
............................................................................................................................. ................................... 
1.  หลักการและเหตุผล 

พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2545 
พระราชบัญญัติการศึกษาภาคบังคับ พ.ศ.2545 แสดงเจตนารมณ์ในการยกระดับการศึกษาของ
ประชาชนให้สูงขึ้น โดยก าหนดสิทธิและโอกาสทางการศึกษาของประชาชนในการรับการศึกษาขั้น
พ้ืนฐานไม่น้อยกว่า 12 ปี ที่รัฐต้องจัดโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย และเพ่ือสนองตอบนโยบายรัฐบาล นโยบาย
กระทรวงศึกษาธิการ นโยบายส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน นโยบายส านักงานเขต
พ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 26  และความต้องการของประชาชน จึงได้จัดท าโครงการส่งเสริมให้
โอกาสทางการศึกษาอย่างทั่วถึงและมีคุณภาพขึ้น โดยส่งเสริมเด็กปกติทั่วไป เด็กพิการ เด็กด้อย
โอกาส เด็กที่มีความสามารถพิเศษ ให้ได้เข้าเรียนและได้รับการพัฒนาได้เต็มตามศักยภาพเป็น
รายบุคคล และเพ่ิมโอกาสการแสดงศักยภาพของผู้เรียน ลดอัตราการออกกลางคัน ส่งเสริมการเรียน
ต่อระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายหรือสายอาชีพ  ส่งเสริมการศึกษาทางเลือกส าหรับประชากรวัย
เรียนในการได้รับการศึกษาขั้นพื้นฐานอย่างทั่วถึงและมีคุณภาพ 
 

2.  วัตถุประสงค์ 
 1.  เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจในการจัดการศึกษาภาคบังคับ  การติดตามนักเรียน
ตกหล่นและออกกลางคันให้กับสถานศึกษาและผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง 
 2.  เพื่อติดตามช่วยเหลือนักเรียนตกหล่น นักเรียนออกกลางคัน นักเรียนด้อยโอกาส
ให้ได้รับการสนับสนุนให้เรียนเข้าเรียนต่อและได้เรียนระดับสูงขึ้น 

3.  เพ่ือประสานความร่วมมือกับภาคีเครือข่ายในการจัดการศึกษาภาคบังคับและการ
ส่งเสริมให้นักเรียนได้รับโอกาสในการศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้น 
 

3.  เป้าหมาย 

 3.1 เป้าหมายเชิงปริมาณ  
 3.1.1  นักเรียนที่ก าลังศึกษาอยู่ในสถานศึกษาในสังกัดจบการศึกษาภาคบังคับทุก
คน 
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 3.1.2  อัตราการออกกลางคันของนักเรียนในสังกัด ปีการศึกษา 2560 ลดลงและ
นักเรียนที่ออกกลางคันกลับเข้าศึกษาในรูปแบบต่าง ๆ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 20 
    3.2 เป้าหมายเชิงคุณภาพ  
  

3.2.1  ประชากรวัยเรียนได้รับการยกระดับความรู้ให้สูงขึ้น 
3.2.2  สถานศึกษาในสังกัด ครอบครัว องค์กร หน่วยงาน สถานประกอบการ ฯลฯ 

จัดการศึกษาที่มีคุณภาพเป็นไปตามมาตรฐานการศึกษา 
 

4.  กิจกรรม 

ที ่ กิจกรรม ระยะเวลาด าเนินการ ผู้รับผิดชอบ 
1. ชี้แจงนโยบาย วางแผน การจัดท าข้อมูล

สารสนเทศเกี่ยวกับข้อมูลนักเรียน เช่น ส ารวจ
ข้อมูลนักเรียนพิการ ข้อมูลนักเรียนด้อยโอกาส 
นักเรียนที่มีความสามารถพิเศษ  ข้อมูลนักเรียน
ที่ไม่ได้เข้าเรียน ข้อมูลนักเรียนออกกลางคัน 
และท่ีมีแนวโน้มว่าจะออกกลางคัน  ข้อมูล
การศึกษาต่อ ข้อมูลการจบการศึกษา เป็นต้น 

พ.ค. 2560 สพม.26 

2. ผู้รับผิดชอบวิเคราะห์ข้อมูลนักเรียนออก
กลางคันของปีการศึกษา และจ าแนกสาเหตุของ
ปัญหาน าเสนอผู้เกี่ยวข้อง เพ่ือวางแผนแก้ไข
และติดตามนักเรียนออกกลางคันกลับเข้าสู่
ระบบการศึกษาหรือส่งต่อไปยัง กศน. 

พ.ค. 2560 สพม.26 

4. แต่งตั้งคณะกรรมการและติดตามเด็กที่ไม่ได้เข้า
เรียน เด็กที่ออกกลางคัน และเด็กท่ีมีแนวโน้มจะ
ออกกลางคัน ได้เข้าเรียน  พร้อมทั้งประสาน  
ส่งเสริมการมีส่วนร่วมจัดการศึกษาของ
สถานศึกษาในสังกัด ครอบครัว องค์กร 
หน่วยงาน สถานประกอบการ ฯลฯ ในรูปแบบ
ศูนย์การเรียน การจัดการศึกษาหลักสูตร ปวช. 
หน่วยงานทางการศึกษานอกระบบ และ
การศึกษาทางเลือกอ่ืนๆ ส าหรับเด็กที่มีปัญหาได้
เข้าเรียน 

มิ.ย. – ก.ค. 2560 สพม.26 / 
สถานศึกษา 

5. ติดตาม รายงานผลการด าเนินงาน เก็บข้อมูลไว้
รายงานต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้องต่อไป 

ก.ค. – ส.ค. 2560 สพม.26 
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5.  งบประมาณ 
งบประมาณ  จ านวน 10,000 บาท  รายละเอียดการใช้จ่ายงบประมาณดังนี้ 

ที ่ รายการ งบประมาณ จ าแนกตามหมวดรายจ่าย 
ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ 

1. ค่าอาหารกลางวัน คณะกรรมการติดตาม
นักเรียนออกกลางคัน (20 คน x 100 บาท x 2 
วัน) 

10,000 
 

4,000  

2. ค่าอาหารว่าง/เครื่องดื่ม ประชุมคณะท างาน 
คณะกรรมการติดตามนักเรียน ออกกลางคัน  
(20 คน x 160 บาท) 

3,200  

3. ค่าน้ ามันเชื้อเพลิงติดตามนักเรียนออกกลางคัน 1,500  
4. ค่าป้ายไวนิล  500 
5. ค่าเอกสาร/จัดท ารูปเล่มเอกสาร  800 

รวมทั้งสิ้น 10,000 8,700 1,000 
หมายเหตุ    ถัวจ่ายได้ทุกรายการ       
 

6.  การประเมินผล 
ตัวบ่งชี้สภาพความส าเร็จ วิธีวัดและประเมินผล เครื่องมือที่ใช้วัด 

1. ประชากรวัยเรียนได้รับการศึกษาอย่างทั่วถึง 
2. นักเรียนตกหล่น นักเรียนออกกลางคัน 
นักเรียนด้อยโอกาสได้รับการสนับสนุนให้เรียนเข้า
เรียนต่อและได้เรียนระดับสูงขึ้น 
3. ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา  
เขต 26 และโรงเรียนมีสารสนเทศข้อมูลนักเรียน
เป็นปัจจุบัน 

- การรายงานผล  
- การติดตามตรวจสอบ   
 

- แบบรายงาน 
- แบบติดตาม 
 

 
7.  ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ 

1.ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 26 และโรงเรียนในสังกัดส่งเสริมให้โอกาส 
ทางการศึกษาอย่างทั่วถึงและมีคุณภาพ ลดอัตราการออกกลางคัน  สนับสนุนให้เรียนเข้าเรียนต่อและ
ได้เรียนระดับสูงขึ้น 

2.ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 26 และโรงเรียนในสังกัดมีข้อมูลสารสนเทศ
เกี่ยวกับข้อมูลนักเรียน ที่เป็นปัจจุบันสามารถน ามาใช้ประโยชน์ได้ทันท่วงที 
สถานศึกษาในสังกัด บุคคล หน่วยงานต่าง ๆ และทุกภาคส่วน มีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา 
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โครงการ  การด าเนินงานสถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติดและอบายมุข   
ปีการศึกษา 2560 

แผนงานบูรณาการ การป้องกัน ปราบปราม และบ าบัดรักษาผู้ติดยาเสพติด 
สนองยุทธศาสตร์ที่ 1    หลกัสูตรและกระบวนการเรียนการสอน 
กลุ่มที่รับผิดชอบ  กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 
ผู้รับผิดชอบ  นายสุดใจ  สุปัญบุตร  ผู้อ านวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 
  นางชุติมา นามศรีอุ่น  นักวิชาการศึกษาช านาญการ 
ระยะเวลาด าเนินการ  1  ตุลาคม  2559 –  30  กันยายน  2560 
............................................................................................................................................................ ... 
1.  หลักการและเหตุผล 
  ด้วย กระแสโลกาภิวัฒน์และการด ารงอยู่ในสังคมยุคข้อมูลข่าวสาร ตลอดจนความ
เจริญก้าวหน้าทางเทคโนโลยีที่แทรกซึมสู่วิถีชีวิตของผู้คนในสังคมทุกรูปแบบ ท าให้คนไทยโดยเฉพาะ
เด็กและเยาวชนต้องเผชิญกับความเปลี่ยนแปลงที่เกิดข้ึนอย่างรวดเร็ว รุนแรง และเต็มไปด้วย
สถานการณ์ปัญหาที่มีความสลับซับช้อน นอกจากนี้การไหลบ่าของวัฒนธรรมต่างชาติที่มุ่งเข้าสู่
สังคมไทย ด้วยกระบวนการทางทุนนิยมและบริโภคนิยม ในขณะที่วัฒนธรรมดั้งเดิมนับวันแต่จะ
อ่อนแอลง ท าให้เด็กและเยาวชนตกเป็นเหยื่อของสถานการณ์ความเปลี่ยนแปลงทางสังคมและ
วัฒนธรรมดังกล่าว จนน าไปสู่การมีพฤติกรรมที่ไม่พึงประสงค์ และความล้มเหลวทั้งทางด้านการเรียน 
ความไม่มั่นคงในอนาคต 
  ในปัจจุบันปัญหายาเสพติดนั้นถือได้ว่าเป็นปัญหาระดับประเทศ  การระบาดที่
กระจายตัวอย่างรวดเร็วในสังคมไทย เป็นปัญหาที่แก้ไขได้ยากมาก เนื่องจากคนไทยในสมัยปัจจุบันไม่
รู้จักการหลีกเลี่ยงเพราะอยากรู้ อยากลอง บางคนมีความโลภที่จะหาเงินทางลัด โดยการน ามาขาย
เพ่ือหวังก าไรที่มากมายมหาศาล โดยไม่ค านึงถึงคุณธรรมจริยธรรมที่ควรปฏิบัติต่อประเทศชาติ  
  ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 26  จึงได้จัดท าโครงการการ
ด าเนินงานสถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติดและอบายมุข  ประจ าปีการศึกษา 2560  ขึ้น 
 

2.  วัตถุประสงค์ 
1. เพ่ือเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจในโทษและภัยของยาเสพติด  สามารถป้องกัน

ตนเองไม่เข้าไปยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติดและอบายมุข 
              2. เพื่อเสริมสร้างศักยภาพ ทักษะชีวิตและความเข้มแข็งของนักเรียนในการด าเนิน
กิจกรรม ในสถานศึกษา กับเพ่ือนนักเรียน และชุมชน  โดยเน้นกิจกรรมสถานศึกษาสีขาว  ปลอดยา
เสพติดและอบายมุข 
  3. เพื่อคัดเลือกสถานศึกษาในสังกัด ที่ด าเนินงานสถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติด
และอบายมุข ดีเด่น  เป็นตัวแทนส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา ไปแข่งขันในระดับจังหวัดต่อไป 
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3.  เป้าหมาย 
3.1 เชิงปริมาณ 

     3.1.1 สถานศึกษาในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา  เขต  26  
จ านวน  35  แห่ง  จัดกิจกรรมการด าเนินงานโครงการสถานศึกษาสีขาว  ปลอดยาเสพติดและ
อบายมุขในรูปแบบเครือข่ายและวิธีการต่าง ๆ 

    3.1.2 นักเรียนทุกคนในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา  เขต ๒๖ 
ได้รับการเสริมสร้างศักยภาพ  ทักษะชีวิตและความเข้มแข็งในการด าเนินกิจกรรมในสถานศึกษา กับ
เพ่ือนนักเรียน และชุมชน  โดยเน้นกิจกรรมสถานศึกษาสีขาว  ปลอดยาเสพติดและอบายมุข 

3.2 เชิงคุณภาพ 
     3.2.1 สถานศึกษา บ้าน วัด ชุมชน  มีการด าเนินงานร่วมกันในการปกป้อง
พฤติกรรมเบี่ยงเบนของนักเรียน   
     3.2.2 นักเรียนทุกคนได้รับการพัฒนาเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจในโทษและภัย
ของยาเสพติดสามารถป้องกันตนเองไม่เข้าไปยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติด 
 

4.  กิจกรรม 
1. จัดกิจกรรมประกวดสถานศึกษาสีขาว  ปลอดยาเสพติดและอบายมุข  ดีเด่น   

ประจ าปีการศึกษา  2559  เพ่ือคัดเลือกเป็นตัวแทนเขตพ้ืนที่การศึกษา  ไปแข่งขันในระดับจังหวัด
ต่อไป 
  2. จัดประกวดแข่งขันกิจกรรม  To  Be  Number  One  ในสถานศึกษาร่วมกับ
ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม 
 

5.  ระยะเวลาด าเนินการ 
  1 ตุลาคม  2559 – 30 กันยายน  2560 
6.  สถานที่ด าเนินการ 
           ณ  สถานศึกษาในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา  เขต  26   
จ านวน  35  แห่ง 
 

7.  งบประมาณ 
 งบประมาณ  จ านวน  10,000  บาท   รายละเอียดประกอบการใช้จ่าย ดังนี้  
ที ่ รายการ งบประมาณ จ าแนกตามรายจ่าย 

ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ 
  

ค่าด าเนินการประกวดสถานศึกษาสี
ขาวปลอดยาเสพติดและอบายมุข 

 
10,000 

   

หมายเหตุ  ถัวจ่ายทุกรายการ 
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8.  การประเมินผล 
  ใช้แบบสอบถามการเข้าร่วมกิจกรรมของครู และนักเรียน 
 

9.  ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
 1. ปัญหาเด็กมีพฤติกรรมเบี่ยงเบนลดลง  อันเป็นผลจากการละเลิกอบายมุขของบุคลากร
เป้าหมาย 

2. นักเรียน มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับภัยยาเสพติด  สามารถป้องกันตนเองไม่เข้าไปยุ่งกับ
ยาเสพติด           

3. นักเรียนได้รับการเสริมสร้างศักยภาพ  ทักษะชีวิตในการด าเนินกิจกรรมในสถานศึกษา 
กับเพ่ือนนักเรียน และชุมชน  โดยเน้นกิจกรรมสถานศึกษาสีขาว  ปลอดยาเสพติดและอบายมุข 
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โครงการ     ประชุมชี้แจงการยื่นขอรับบ าเหน็จ บ านาญ ปีงบประมาณ  
    พ.ศ. 2560 
สนองจุดเน้นยุทธศาสตร์ ที่ 6   การบริหารจัดการ 
ลักษณะโครงการ       โครงการต่อเนื่อง 
กลุ่มที่รับผิดชอบ   กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ 
ผู้รับผิดชอบโครงการ    นางบุญชู  โคตรบรรเทา และคณะ 
ระยะเวลาด าเนินการ     ตุลาคม 2559 – กันยายน 2560 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
1. หลักการและเหตุผล 
 ตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการขอรับและการจ่ายบ าเหน็จบ านาญข้าราชการ 
พ.ศ.2527 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม ข้อ 6  ก าหนดให้ข้าราชการที่พ้นจากราชการเพราะเกษียณอายุ   
ให้ยื่นค าขอรับบ าเหน็จ บ านาญ ต่อส่วนราชการเจ้าสังกัดล่วงหน้าได้เป็นเวลา  8 เดือนก่อนวันครบ
เกษียณอายุ ตามหลักเกณฑ์ที่กรมบัญชีกลางก าหนด และข้อ 16 ให้เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบกรอก
ข้อความในแบบค าขอรับบ าเหน็จบ านาญ ให้ครบถ้วน และรวบรวมหลักฐานเกี่ยวกับการขอรับ
บ าเหน็จ บ านาญ แล้วเสนอหัวหน้าส่วนราชการหรือผู้ว่าราชการจังหวัด  แล้วแต่กรณี ลงนามในแบบ
ค าขอแล้วส่งไปยังกรมบัญชีกลางหรือส านักงานคลังเขตในกรณีท่ีมีหน่วยงานที่ตั้งอยู่ในส่วนภูมิภาค
ภายในสามสิบวันนับแต่วันรับเรื่อง พร้อมทั้งส่งข้อมูลที่บันทึกและแบบค าขอรับเงินดังกล่าวผ่านระบบ
บ าเหน็จบ านาญ (e-pension)  
 ดังนั้น เพ่ือให้ผู้ที่จะเกษียณอายุราชการได้รับทราบเข้าใจถึงขั้นตอนการด าเนินการขอรับ
เงินเบี้ยหวัดบ าเหน็จ บ านาญ  และการปฏิบัติงานด้านการเงินที่ถูกต้องตามล าดับขั้นตอน รวมถึง
สวัสดิการและสิทธิประโยชน์ที่ควรจะได้รับหลังจากเกษียณอายุราชการที่ถูกต้อง จึงจ าเป็นอย่างยิ่งที่
จะต้องมีการประชุมชี้แจงการขอรับเบี้ยหวัด บ าเหน็จ บ านาญและเงินอ่ืนที่จะได้รับ กลุ่มบริหารงาน
การเงินและสินทรัพย์  ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 26  ได้ตระหนักถึงความส าคัญ 
จึงได้จัดท าโครงการประชุมชี้แจงผู้ที่จะเกษียณอายุราชการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 (ต่อเนื่อง) 
ขึ้น  เพ่ือเป็นการสร้างความเข้าใจในสิทธิและหน้าที่ของผู้ที่จะเกษียณอายุราชการที่ควรจะได้รับ
หลังจากเกษียณอายุราชการ ตลอดจนเพื่อส่งเสริมสัมพันธภาพระหว่างบุคลากรให้ดียิ่งขึ้น 
 

2. วัตถุประสงค์  
 2.1 เพ่ือสร้างความเข้าใจสิทธิและหน้าที่ของผู้ที่จะเกษียณอายุราชการ  
 2.2 เพ่ือให้ผู้ที่จะเกษียณอายุราชการได้รับทราบถึงสวัสดิการและสิทธิประโยชน์ที่ควรจะ
ได้รับหลังจากเกษียณอายุราชการ 
 2.3 เพ่ือสร้างความเข้าใจให้ตรงกันในการขอรับเงินตามล าดับขั้นตอนและการปฏิบัติด้าน
การเงินที่ถูกต้องเพ่ือให้ผู้ที่จะเกษียณอายุราชการได้รับเงินต่อเนื่องในสิ้นเดือนตุลาคม 2560 
 2.4 เพ่ือส่งเสริมสัมพันธภาพระหว่างผู้จะเกษียณอายุราชการและบุคลากรของ สพม.26 ให้
ดียิ่งขึ้น 
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3. เป้าหมาย  
 3.1 เชิงปริมาณ 
   ผู้เข้าร่วมประชุมเป็นข้าราชการและลูกจ้างประจ าที่จะเกษียณอายุราชการใน
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560  สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 26    
 3.2 เชิงคุณภาพ 
  1) ผู้เข้าร่วมประชุมมีความเข้าใจในสิทธิและหน้าที่ของผู้ที่จะเกษียณอายุราชการ  
  2) ผู้ที่จะเกษียณอายุราชการได้รับทราบถึงสวัสดิการและสิทธิประโยชน์ที่ควรจะได้รับ
หลังจากเกษียณอายุราชการ 
  3) ผู้เข้าร่วมประชุมมีความเข้าใจขั้นตอนและการปฏิบัติด้านการเงินในการขอรับเงิน
อย่างถูกต้อง 
  4) ผู้เข้าประชุมได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ ข้อมูลข่าวสารและเกิดเครือข่ายเชื่อมโยงอย่าง
กว้างขวาง 
 

4. ข้ันตอนการด าเนินงาน 
 4.1 เสนอโครงการเพ่ือขออนุมัติ  
 4.2 แต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินงาน  
 4.3 แจ้งโรงเรียนในสังกัด 
 4.4 ด าเนินงานตามโครงการ 
 4.5 สรุปผลและรายงานผลการด าเนินงาน 
รายละเอียดการด าเนินการ 

กิจกรรม 

แผนการด าเนินงาน รวมงบประมาณ 
ไตรมาส1 ไตรมาส2 ไตรมาส3 ไตรมาส4 สพม. หน่วย 

งาน 
อ่ืน 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. เสนอโครงการเพ่ือขออนุมัติ  
2. แต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินงาน  
3. แจ้งโรงเรียนในสังกัด 
4. ด าเนินงานตามโครงการ 
  -จัดการประชุมชี้แจงสิทธิในการรับ                 
เบี้ยหวัดบ าเหน็จ บ านาญ และ
ตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูล
และเอกสารประกอบ   
5. สรุปผลและรายงานผลการ
ด าเนินงาน 

            20,000  
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5. ระยะเวลาการด าเนินการ 
 จัดการประชุมชี้แจงสิทธิในการรับเบี้ยหวัดบ าเหน็จ บ านาญ และตรวจสอบความถูกต้อง
ของข้อมูลและเอกสารประกอบ  ในเดือนพฤษภาคม-มิถุนายน 2560    
 

6. งบประมาณที่ใช้ด าเนินการ  

กิจกรรม/รายละเอียดการใช้งบประมาณ ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ 
งบประมาณ 

(บาท) 
1.ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม (116x25x2)  - 5,800 - 5,800 
2.ค่าอาหารกลางวัน (116x100x1) 
3.ค่าจัดท าเอกสารประกอบการประชุม 

- 
- 

11,600 
2,600 

- 
- 

 11600 
2,600 

รวมงบประมาณท้ังสิ้น - 20,000 - 20,000 
หมายเหตุ  ขอถัวจ่ายทุกรายการ 
 

7. การประเมินผล 
ตัวชี้วัดความส าเร็จ วิธีการประเมิน เครื่องมือที่ใช้ 

1. ร้อยละ 80 ของระดับความพึงพอใจของผู้                 
เข้าร่วมประชุม 

-แบบประเมินโครงการ  -แบบสอบถาม  
 

2. ร้อยละ 80 ของจ านวนผู้เข้าร่วมประชุม
ได้รับความรู้ ความเข้าใจ  

   

 
8. ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ  
 8.1 ผู้เข้าร่วมประชุมมีความเข้าใจในสิทธิและหน้าที่ของผู้ที่จะเกษียณอายุราชการ 
 8.2 ผู้ที่จะเกษียณอายุราชการมีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับขั้นตอนการด าเนินการขอรับ                
เบี้ยหวัด บ าเหน็จ บ านาญและเงินอ่ืน สามารถถ่ายทอดหรือให้ค าแนะน าแก่ผู้เกี่ยวข้องได้ 
 8.3 ผู้เข้าร่วมประชุมได้รับทราบถึงสวัสดิการและสิทธิประโยชน์ที่ควรจะได้รับหลังจาก
เกษียณอายุราชการ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
ค ำสั่งส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต 26 

                                                  ที่   139   /2560 
เรื่อง   แต่งตั้งคณะกรรมการจัดท าแผนพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐาน ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2560-2564) 

และแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560  
................................................... 

  ด้วยส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 26 จะด าเนินการจัดท าแผนพัฒนาการศึกษา
ขั้นพ้ืนฐาน ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2560-2564) และแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 
ให้สอดคล้องกับนโยบายและยุทธศาสตร์การปฏิรูปการศึกษา แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 
ฉบับที่ 12 (พ.ศ.2560-2564) แผนการศึกษาแห่งชาติ (พ.ศ. 2560-2574) นโยบายรัฐบาล 
นโยบายกระทรวงศึกษาธิการ นโยบายส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน และยุทธศาสตร์
จังหวัด  
   ดังนั้น เพ่ือให้การจัดท าแผนพัฒนาการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2560-2564) และ
แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ด าเนินไปด้วยความเรียบร้อย และบรรลุ
วัตถุประสงค์ อย่างมีประสิทธิภาพและคุณภาพ จึงแต่งตั้งคณะกรรมการก าหนดทิศทางและแนวทาง
ในการด าเนินงาน เพ่ือจัดท าแผนพัฒนาการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2560-2564) และ
แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ประกอบด้วย 
 1. นายอภิสิทธิ์  ศรีดาพรหม   รอง ผ.อ. สพม. เขต 26               ประธาน 
     2. นายทองสุข  มาตย์ค ามี รอง ผ.อ. สพม. เขต 26              รองประธาน 
 3. นางเบญจมาศ  ฦๅชา   รอง ผ.อ. สพม. เขต 26               กรรมการ 

   4. นายอุทิน  นิติกานต์การุณ   ผอ.กลุ่มนิเทศฯและติดตามประเมินผล         กรรมการ 
   5. นายสุดใจ สุปัญบุตร       ผอ.กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา               กรรมการ 
   6. นางบุญชู  โคตรบรรเทา   ผอ.กลุ่มอ านวยการ                              
       ปฏิบัติหน้าที่ ผอ.กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ กรรมการ 
 7. นางกุสุมา  โอษะคลัง   ผอ.กลุ่มบริหารงานบุคคล                        กรรมการ 
   8. นางขันทอง  พิมพ์แสนศรี นักจัดการงานทั่วไปช านาญการพิเศษ  
      ปฏิบัติหน้าที่ ผอ.กลุ่มอ านวยการ     กรรมการ 

     9. นางภวิสร์ภร พิมพ์แสนศรี     นักวิชาการตรวจสอบภายในช านาญการ 
                                             ปฏิบัติหน้าที่ ผอ.หนว่ยตรวจสอบภายใน      กรรมการ 
     10. ผู้รับผิดชอบโครงการทุกโครงการ        กรรมการ 
 11. นายภิรมย์  ภูชมศรี  ผอ.กลุ่มนโยบายและแผน       กรรมการ/เลขานุการ
 12. นายปกรณ์  ชิณสิทธิ์  นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช านาญการพิเศษกรรมการ/ผู้ช่วยเลขานุการ
 13. นางสาวพิกุล  ไชยแสน   นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช านาญการ    กรรมการ/ผู้ช่วยเลขานุการ 

 
14. นางสาวจรรยา/... 



   14. นางสาวจรรยา สีแก้ว นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช านาญการ กรรมการ/ผู้ช่วยเลขานุการ 
   15. นายวิทยา  ศรีพันชาติ  นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ กรรมการ/ผู้ช่วยเลขานุการ 
   16. นายกุศล  ภูนบทอง  เจ้าหน้าที่คอมพิวเตอร์                         กรรมการ/ผู้ช่วยเลขานุการ                    

              

ให้ผู้ได้รับแต่งตั้งตามค าสั่งมีหน้าที่จัดท าแผนพัฒนาการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  ระยะ 5 ปี  
(พ.ศ. 2560-2564) และแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ของส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษามัธยมศึกษา เขต 26 ที่มีความสอดคล้องกับแผนและนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ ให้
เป็นไปด้วยความถูกต้อง สมบูรณ์ เกิดประโยชน์สูงสุดต่อทางราชการ 
   

ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป 
 

   สั่ง  ณ  วันที่   19  เมษายน    พ.ศ. 2560 

 
 

(นายอภิสิทธิ์  ศรีดาพรหม) 
รองผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 26 รักษาราชการแทน 

ผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 26 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



คณะท างานจัดท าแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 
 

ที่ปรึกษา 
1. นายอภิสิทธิ์  ศรดีาพรหม  รองผู้อ านวยการ ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 26 
2. นายทองสุข    มาตย์ค ามี   รองผู้อ านวยการ ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 26 
3. นางเบญจมาศ  ฦๅชา      รองผู้อ านวยการ ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 26 
คณะท างาน 
1. นายอุทิน  นิติกานต์การุณ    ผู้อ านวยการกลุ่มนิเทศฯและติดตามประเมินผล                        
2. นายสุดใจ สุปัญบุตร      ผู้อ านวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา                                   
3. นางขันทอง พิมพ์แสนศรี  นักจัดการงานทั่วไป ปฏิบัติหน้าที่ ผู้อ านวยการกลุ่มอ านวยการ                                                   
4. นางกุสุมา  โอษะคลัง    ผู้อ านวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล                                              
5. นางบุญชู  โคตรบรรเทา          ผู้อ านวยการกลุ่มอ านวยการ ปฏิบัติหน้าที่ 

ผอ.กลุ่มบริหารการเงินฯ     
6. นางภวิสร์ภร พิมพ์แสนศรี นักวิชาการตรวจสอบภายในช านาญการ ปฏิบัติหน้าที่ 
    ผอ.หน่วยตรวจสอบภายใน 
7. นายสัมภาษณ์ ค าผุย       ศึกษานิเทศก์ช านาญการพิเศษ                                             
8. นายไวรัช ตะวัน             ศึกษานิเทศก์ช านาญการพิเศษ                                             
9. นายอภิชาต  เข็มพิลา      ศึกษานิเทศก์ช านาญการพิเศษ                            
10. นางนวพรรดิ์ นามพุทธา    ศึกษานิเทศก์ช านาญการพิเศษ                                            
11. นางวราภรณ์  คชโคตร     ศึกษานิเทศก์ช านาญการพิเศษ                                             
12. นางรพีพรรณ  ปางทอง    ศึกษานิเทศก์ช านาญการพิเศษ                                             
13. นางเอมอร  จันทนนตรี     ศึกษานิเทศก์ช านาญการพิเศษ                                             
14. นางสาวฐิตารีย์  วิลัยเลิศ     ศึกษานิเทศก์ช านาญการพิเศษ                             
15. นางสาวนิษชนก อินอุ่นโชติ  นักประชาสัมพันธ์ช านาญการ                            
16. นายภิรมย์  ภูชมศรี    ผู้อ านวยการกลุ่มนโยบายและแผน                                   
17. นายปกรณ์  ชิณสิทธิ์   นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช านาญการพิเศษ                  
18. นางสาวพิกุล  ไชยแสน   นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช านาญการ                
19. นางสาวจรรยา สีแก้ว  นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช านาญการ 
20. นายวิทยา  ศรีพันชาติ   นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ                  
21. นายกุศล  ภูนบทอง    เจ้าหน้าที่คอมพิวเตอร์                                          
22. ผู้รับผิดชอบโครงการทุกโครงการ 
จัดท าเอกสาร และตรวจสอบ 
1. นายภิรมย์ ภูชมศรี  ผู้อ านวยการกลุ่มนโยบายและแผน 
2. นายปกรณ์ ชิณสิทธิ์  นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ช านาญการพิเศษ 
แบบปก 
   นายวิทยา  ศรีพันชาติ  นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ 
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