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 แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ 2561ของส 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. 2561 ผู้รับผิดชอบโครงการ ตลอดจนผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง
ที่ได้ให้ความร่วมมือในการจัดท าแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 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. 60) 
 

ขนาดโรงเรียน ปีการศึกษา 
2559 2560 

ขนาดเล็ก (1-499 คน) 20 21 
ขนาดกลาง (500-1,499 คน) 7 6 
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. 60) 
 

ระดับชั้น ปีการศึกษา 
2558 2559 2560 

มัธยมศึกษาปีที่ 1 6,046 5,978 6,068 
มัธยมศึกษาปีที่ 2 6,100 5,986 5,855 
มัธยมศึกษาปีที่ 3 6,541 6,100 5,850 
มัธยมศึกษาปีที่ 4 5,679 5,645 4,996 
มัธยมศึกษาปีที่ 5 5,787 5,125 4,927 
มัธยมศึกษาปีที่ 6 6,141 5,585 4,759 
ปวช.1 49 75 42 
ปวช.2 39 51 73 
ปวช.3 44 34 48 
รวม 36,426 34,579 32,618 
 

3 
 

  
2.3 ข้อมูลครูและบุคลากรทางการศึกษา (ข้อมูล 10 มิ.ย. 60) 

 
ข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษา(ตาม จ 18) 

ปีการศึกษา 
2558 2559 2560 

ผู้อ านวยการโรงเรียน  35 33 35 
รองผู้อ านวยการโรงเรียน 61 56 41 
คร ู 1,892 1,804 1,838 
ครูมาช่วยราชการ (ต่างเขต) 7 6 3 
ครูไปช่วยราชการ (ต่างเขต) 6 5 7 
พนักงานราชการ (ครูผู้สอน) 79 78 69 
ลูกจ้างประจ า 78 73 64 
รวม 2,151 2,055 2,057 
  
ข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษา (สนับสนุน) 

ปีการศึกษา 
2558 2559 2560 

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

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

บุคลากรในส านักงานเขตพื้นที่
การศึกษา 

ปีการศึกษา 
2558 2559 2560 

ผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษา 

1 1 - 

รองผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษา 

2 4 3 

ศึกษานิเทศก์ 9 9 9 
บุคลากรทางการศึกษา 38 ค (2) 35 36 35 
ลูกจ้างประจ า 1 1 1 
ลูกจ้างชั่วคราว 10 9 15 
รวม 58 60 63 
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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 2560 

 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ จ านวน
นักเรียน 

คะแนน
เต็ม 

ค่าเฉลี่ย 
เขตพ้ืนที่ 

S.D ค่าเฉลี่ย
ประเทศ 

ภาษาไทย 4,280 100 49.30 12.32 48.29 
คณิตศาสตร์ 4,280 100 26.61 15.37 26.30 
วิทยาศาสตร์ 4,273 100 32.69 9.26 32.28 
ภาษาอังกฤษ 4,272 100 29.47 9.30 30.45 
 
 

 จากตารางที่ 1 พบว่า ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ใน 4 สาระ
หลัก วิชาภาษาไทยมีคะแนนเฉลี่ยร้อยละสูงสุด คือ 49.30 รองลงมาได้แก่ วิทยาศาสตร์  
ภาษาอังกฤษ และคณิตศาสตร์ มีค่าเฉลี่ยร้อยละ 32.69 , 29.47 และ 26.61 ตามล าดับ เมื่อพิจารณา
ค่าความเบี่ยงเบนมาตรฐาน จะเห็นว่าคะแนนมีการกระจายมากทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ โดยมีค่าอยู่
ระหว่าง 9.26-15.37 
 
ตารางท่ี 2  เปรียบเทียบค่าเฉลี่ยร้อยละผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 
  ปีการศึกษา 2559-2560 
 

กลุ่มสาระการ
เรียนรู้ 

ค่าเฉลี่ยร้อยละ 
ปีการศึกษา 2559 

ค่าเฉลี่ยร้อยละ 
ปีการศึกษา 2560 

+ เพ่ิมข้ึน 
- ลดลง 

เขตพ้ืนที่ ประเทศ เขตพ้ืนที่ ประเทศ เขตพ้ืนที่ ประเทศ 
ภาษาไทย 47.40 46.36 49.30 48.29 + 1.90 + 1.93 
คณิตศาสตร์ 30.41 29.31 26.61 26.30 - 3.80 - 3.01 
วิทยาศาสตร์ 35.60 34.99 32.69 32.28 - 2.91 - 2.71 
ภาษาอังกฤษ 30.71 31.80 29.47 30.45 - 1.24 - 1.35 
 
 จากตารางที่ 2 พบว่า ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 4 กลุ่มสาระหลัก ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา
ปีที่ 3 ปีการศึกษา 2560 ลดลงจากปีการศึกษา 2559 จ านวน 3 กลุ่มสาระการเรียนรู้ คือ 
คณิตศาสตร์, วิทยาศาสตร์ และภาษาอังกฤษ ลดลงร้อยละ 3.80, 2.91 และ 1.24 ตามล าดับ และ
สาระการเรียนรู้ที่มีคะแนนเฉลี่ยเพ่ิมข้ึน คือ ภาษาไทย โดยมีคะแนนเฉลี่ยเพ่ิมข้ึน 1.90 
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 ในระดับประเทศ พบว่า ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 4 กลุ่มสาระหลัก ของนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2560 ลดลง 3 กลุ่มสาระการเรียนรู้ เช่นกันคือ คณิตศาสตร์ 
วิทยาศาสตร์ และภาษาอังกฤษ โดยมีคะแนนเฉลี่ยร้อยละลดลง 3.01 , 2.71 และ 1.35 ตามล าดับ 
ส่วนสาระการเรียนรู้ที่มีคะแนนเฉลี่ยเพ่ิมขึ้น คือ ภาษาไทย โดยมีคะแนนเฉลี่ยเพิ่มข้ึน 1.93  
  

3.2 ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 6 
ตารางท่ี 3  แสดงคะแนนเฉลี่ย คะแนนเฉลี่ยร้อยละ และระดับคุณภาพนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษา 

ปีที่ 6 จ าแนกเป็นรายกลุ่มสาระการเรียนรู้ ในภาพรวมของส านักงานเขตพ้ืนที่ 
การศึกษามัธยมศึกษา เขต 26 ปีการศึกษา 2560 

 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ จ านวน
นักเรียน 

คะแนน
เต็ม 

ค่าเฉลี่ย 
เขตพ้ืนที่ 

S.D ค่าเฉลี่ย
ประเทศ 

ภาษาไทย 3,786 100 48.91 13.73 49.25 
คณิตศาสตร์ 3,790 100 21.40 13.16 24.53 
วิทยาศาสตร์ 3,786 100 27.58 9.54 29.37 
ภาษาอังกฤษ 3,787 100 23.94 9.67 28.31 
สังคมศึกษา 3,787 100 33.65 7.77 34.70 
 
 จากตารางที่ 3 พบว่า ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 
2560 ใน 5 สาระการเรียนรู้หลัก วิชาภาษาไทยมีคะแนนเฉลี่ยร้อยละสูงสุด คือ 48.91 รองลงมาได้แก่ 
สังคมศึกษา วิทยาศาสตร์ ภาษาอังกฤษ และคณิตศาสตร์ มีค่าเฉลี่ยร้อยละ 33.65 , 27.58 , 23.94 
และ 21.40 ตามล าดับ เมื่อพิจารณาค่าความเบี่ยงเบนมาตรฐาน จะเห็นว่าคะแนนมีการกระจายมาก
ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ โดยมีค่าอยู่ระหว่าง 7.77-13.73 
 
ตารางท่ี 4  เปรียบเทียบค่าเฉลี่ยร้อยละผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 
  ปีการศึกษา 2559-2560 
 
กลุ่มสาระการ

เรียนรู้ 
ค่าเฉลี่ยร้อยละ 

ปีการศึกษา 2559 
ค่าเฉลี่ยร้อยละ 

ปีการศึกษา 2560 
+ เพ่ิมข้ึน 
- ลดลง 

เขตพ้ืนที่ ประเทศ เขตพ้ืนที่ ประเทศ เขตพ้ืนที่ ประเทศ 
ภาษาไทย 51.09 52.29 48.91 49.25 - 2.18 - 3.04 
คณิตศาสตร์ 22.53 24.88 21.40 24.53 - 1.13 - 0.35 
วิทยาศาสตร์ 30.68 31.62 27.58 29.37 - 3.10 - 2.25 
ภาษาอังกฤษ 24.46 27.76 23.94 28.31 - 0.52 + 0.55 
สังคมศึกษา 35.64 35.89 33.65 34.70 - 1.99 - 1.19 
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จากตารางที่ 4 พบว่า ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 
2560 ใน 5 สาระหลักการเรียนรู้ ลดลงจากปีการศึกษา 2559 ทั้ง 5 กลุ่มสาระการเรียนรู้ โดย
เรียงล าดับการลดลง ดังนี้ วิทยาศาสตร์ ลดลงร้อยละ 3.10, ภาษาไทย ลดลงร้อยละ 2.18, สังคม
ศึกษา ลดลงร้อยละ 1.99, คณิตศาสตร์ ลดลงร้อยละ 1.13 และภาษาอังกฤษ ลดลงร้อยละ 0.52 

ในระดับประเทศ พบว่าผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ปี
การศึกษา 2560 ใน 5 สาระหลักลดลงจากปีการศึกษา 2559 จ านวน 4 กลุ่มสาระการเรียนรู้ คือ 
ภาษาไทย, วิทยาศาสตร์, สังคมศึกษา และคณิตศาสตร์ ลดลงร้อยละ 3.04, 2.25, 1.19 และ 0.35 
ตามล าดับ และเพ่ิมขึ้น 1 กลุ่มสาระการเรียนรู้ คือ ภาษาอังกฤษ มีค่าคะแนนเฉลี่ยเพ่ิมข้ึนร้อยละ 
0.55 
 
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 นายกษม  บุญบรรจง ผู้อ านวยการโรงเรียนมหาวิชานุกูล 
ผู้ช่วยเลขานุการ นายอนิรุทธ์  สุนทร 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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จากตารางที่ 4 พบว่า ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 
2560 ใน 5 สาระหลักการเรียนรู้ ลดลงจากปีการศึกษา 2559 ทั้ง 5 กลุ่มสาระการเรียนรู้ โดย
เรียงล าดับการลดลง ดังนี้ วิทยาศาสตร์ ลดลงร้อยละ 3.10, ภาษาไทย ลดลงร้อยละ 2.18, สังคม
ศึกษา ลดลงร้อยละ 1.99, คณิตศาสตร์ ลดลงร้อยละ 1.13 และภาษาอังกฤษ ลดลงร้อยละ 0.52 

ในระดับประเทศ พบว่าผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ปี
การศึกษา 2560 ใน 5 สาระหลักลดลงจากปีการศึกษา 2559 จ านวน 4 กลุ่มสาระการเรียนรู้ คือ 
ภาษาไทย, วิทยาศาสตร์, สังคมศึกษา และคณิตศาสตร์ ลดลงร้อยละ 3.04, 2.25, 1.19 และ 0.35 
ตามล าดับ และเพ่ิมขึ้น 1 กลุ่มสาระการเรียนรู้ คือ ภาษาอังกฤษ มีค่าคะแนนเฉลี่ยเพ่ิมข้ึนร้อยละ 
0.55 
 
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 นายกษม  บุญบรรจง ผู้อ านวยการโรงเรียนมหาวิชานุกูล 
ผู้ช่วยเลขานุการ นายอนิรุทธ์  สุนทร 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 นางพิศมัย  จ านงพิศ ผู้อ านวยการโรงเรียนยางวิทยาคม 
กรรมการ  ผู้อ านวยการโรงเรียนเหล่ายาววิทยาคาร 
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 นายสมทรัพย์ ภูโสดา ผู้อ านวยการโรงเรียนโกสุมวิทยาสรรค์ 
รองประธานสหวิทยาเขต นายเทพโกศล มูลไธสง ผู้อ านวยการโรงเรียนเชียงยืนพิทยาคม 
กรรมการ นายจิรศักดิ์ ปราณีกิจ ผู้อ านวยการโรงเรียนเขื่อนพิทยาสรรค์ 
กรรมการ นายธงชัย หมื่นสา ผู้อ านวยการโรงเรียนวังยาวศึกษาวิทย์ 
กรรมการ นายเอกลักษณ์ บุญท้าว ผู้อ านวยการโรงเรียนโพนงามพิทยานุกูล 
กรรมการ นายชัดสกร พิกุลทอง ผู้อ านวยการโรงเรียนกู่ทองพิทยาคม 
กรรมการ  ผู้อ านวยการโรงเรียนโกสุมวิทยาสรรค์ 
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ นายพรชัย สัจจพงษ์  
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ นายอุทัย รัตนจา  
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ นายเรืองยศ ไชยศึก  
กรรมการและเลขานุการ นายพีรนนท์  เหล่าสมบัติ ผู้อ านวยการโรงเรียนชื่นชมพิทยาคาร 
ผู้ช่วยเลขานุการ นางวาทินี ทองอาสน์ รองผู้อ านวยการ โรงเรียนโกสุมวิทยา

สรรค์ 
 



9แผนปฏิบัติการประจำาปีงบประมาณ 2561
ของสำานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 26

8 
 

 
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 นายสมทรัพย์ ภูโสดา ผู้อ านวยการโรงเรียนโกสุมวิทยาสรรค์ 
รองประธานสหวิทยาเขต นายเทพโกศล มูลไธสง ผู้อ านวยการโรงเรียนเชียงยืนพิทยาคม 
กรรมการ นายจิรศักดิ์ ปราณีกิจ ผู้อ านวยการโรงเรียนเขื่อนพิทยาสรรค์ 
กรรมการ นายธงชัย หมื่นสา ผู้อ านวยการโรงเรียนวังยาวศึกษาวิทย์ 
กรรมการ นายเอกลักษณ์ บุญท้าว ผู้อ านวยการโรงเรียนโพนงามพิทยานุกูล 
กรรมการ นายชัดสกร พิกุลทอง ผู้อ านวยการโรงเรียนกู่ทองพิทยาคม 
กรรมการ  ผู้อ านวยการโรงเรียนโกสุมวิทยาสรรค์ 
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ นายพรชัย สัจจพงษ์  
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ นายอุทัย รัตนจา  
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ นายเรืองยศ ไชยศึก  
กรรมการและเลขานุการ นายพีรนนท์  เหล่าสมบัติ ผู้อ านวยการโรงเรียนชื่นชมพิทยาคาร 
ผู้ช่วยเลขานุการ นางวาทินี ทองอาสน์ รองผู้อ านวยการ โรงเรียนโกสุมวิทยา

สรรค์ 
 

9 
 

ส่วนที่ 2 
ทิศทางการพัฒนาการศึกษา 

 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 26 ได้น ากรอบแนวคิดจากวิสัยทัศน์ 

ประเทศไทยและนโยบายที่เกี่ยวข้องเป็นหลักน าทางในการก าหนดทิศทางการพัฒนาการศึกษาขั้น
พ้ืนฐาน ดังนี้ 

2.1 ร่างกรอบยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2560-2579) 
2.2 วิสัยทัศน์ประเทศไทย 
2.3 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560-2564) 
2.4 แผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2560-2579 
2.5 นโยบายนายกรัฐมนตรี 
2.6 นโยบายของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ 
2.7 นโยบายด้านการศึกษาข้ันพื้นฐาน (ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน) 
2.8 จุดเน้น 6 ยุทธศาสตร์ กระทรวงศึกษาธิการ 

     2.6 นโยบายส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานและคณะกรรมการการศึกษาขัน้พ้ืนฐาน 
           ปีงบประมาณพ.ศ. 2561 วิสยัทัศน์/กลยุทธ์/จุดเน้น/ตัวชี้วัด 

2.10 มาตรฐานการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
2.11 มาตรฐานส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา พ.ศ. 2560 
2.12 แผนพัฒนาการศึกษาจังหวัดมหาสารคาม ปี พ.ศ. 2560 – 2564 

 
2.1 ร่างกรอบยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2560-2579) 
 คณะกรรมการจัดท ายุทธศาสตร์ชาติได้ด าเนินการยกร่างกรอบยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ 20 ปี 
(พ.ศ. 2560-2579) เพ่ือใช้เป็นกรอบแนวทางการพัฒนาประเทศไทยระยะ 20 ปี โดยก าหนดวิสัยทัศน์
เปูาหมายยุทธศาสตร์ ดังนี้ 
 วิสัยทัศน์ 
“ประเทศไทยมีความม่ันคง มั่งคั่ง ยั่งยืน เป็นประเทศพัฒนาแล้วด้วยการพัฒนาตามหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง” และเป็นคติพจน์ประจ าชาติว่า “มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน” 
 เป้าหมาย 
 1. ความม่ันคง 
 1.1 การมีความมั่นคงปลอดภัยจากภัยและการเปลี่ยนแปลงทั้งภายในประเทศและภายนอก
ประเทศในทุกระดับ ทั้งระดับประเทศ สังคม ชุมชน ครัวเรือน และปัจเจกบุคคล และมีความม่ันคงใน
ทุกมิติ ทั้งมิติเศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อม และการเมือง 
 1.2 ประเทศมีความมั่นคงในเอกราชและอธิปไตย มีสถาบันชาติ ศาสนาและพระมหากษัตริย์
ที่เข้มแข็ง เป็นศูนย์กลางและที่ยึดเหนี่ยวจิตใจของประชาชน ระบบการเมืองมีความม่ันคง เป็นกลไกที่
น าไปสู่การบริหารประเทศท่ีต่อเนื่องและโปร่งใสตามหลักธรรมาภิบาล 
 1.3 สังคมมีความปรองดองและความสามัคคี สามารถผนึกก าลังเพื่อพัฒนาประเทศ ชุมชน  
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มีความเข้มแข็ง ครอบครัวมีความอบอุ่น 
 1.4 ประชาชนมีความมั่นคงในชีวิต มีงานและรายได้ที่มั่นคง พอเพียงกับการด ารงชีวิต มีที่อยู่
อาศัย และความปลอดภัยในชีวิตทรัพย์สิน 
 1.5 ฐานทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม มีความมั่นคงของอาหาร พลังงาน และน้ า 
 2. ความม่ังคั่ง 
 2.1 ประเทศไทยมีการขยายตัวของเศรษฐกิจอย่างต่อเนื่อง ยกระดับเป็นประเทศในกลุ่ม
รายได้สูง ความเหลื่อมล้ าของการพัฒนาลดลง ประชากรได้รับผลประโยชน์จากการพัฒนาอย่างเท่า
เทียมกันมากขึ้น 
 2.2 เศรษฐกิจมีความสามารถในการแข่งขันสูง สามารถสร้างรายได้ท้ังภายในและภายนอก
ประเทศ สร้างฐานเศรษฐกิจและสังคมแห่งอนาคต และเป็นจุดส าคัญของการเชื่อมโยงในภูมิภาค ทั้ง
การคมนาคมขนส่ง การผลิต การค้าการลงทุนและการท าธุรกิจ มีบทบาทส าคัญในระดับภูมิภาคและ
ระดับโลก เกิดสายสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจและการค้าอย่างมีพลัง 
 2.3 ความสมบูรณ์ในทุนที่จะสามารถสร้างการพัฒนาคนอย่างต่อเนื่อง ได้แก่ ทุนมนุษย์ ทุน
ทางปัญญา ทุนทางการเงิน ทุนที่เป็นเครื่องมือเครื่องจักร ทุนทางสังคม และทุนทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม 
 3. ความยั่งยืน 
 3.1 การพัฒนาที่สามารถสร้างความเจริญ รายได้ และคุณภาพชีวิตของประชาชนให้เพิ่มขึ้น
อย่างต่อเนื่อง ซึ่งเป็นการเจริญเติบโตของเศรษฐกิจที่ไม่ใช้ทรัพยากรธรรมชาติเกินพอดี ไม่สร้าง
มลภาวะต่อสิ่งแวดล้อมจนเกินความสามารถในการรองรับและเยียวยาของระบบนิเวศน์ 
 3.2 การผลิตและการบริโภคเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม และสอดคล้องกับกฎระเบียบของ
ประชาคมโลก ซึ่งเป็นที่ยอมรับร่วมกัน ความอุดมสมบูรณ์ของทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมมี
คุณภาพดีขึ้น คนมีความรับผิดชอบต่อสังคม มีความเอ้ืออาทร เสียสละเพ่ือผลประโยชน์ส่วนรวม 
 3.3 ประชาชนทุกภาคส่วนในสังคมยึดถือและปฏิบัติตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
 วัตถุประสงค์ 
 1. เพ่ือสร้างความปรองดองสมานฉันท์ 
 2. เพ่ือเพ่ิมกระจายโอกาสและคุณภาพการให้บริการของรัฐอย่างทั่วถึง เท่าเทียม เป็นธรรม 
 3. เพ่ือลดต้นทุนให้ภาคการผลิตและบริการ 
 4. เพ่ือเพ่ิมมูลค่าสินค้าเกษตร อุตสาหกรรม และบริการด้วยนวัตกรรม 
 
 โดยมี 6 ยุทธศาสตร์ ซึ่งเก่ียวข้องกับส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 6 
ยุทธศาสตร์ ดังนี้ 
 ยุทธศาสตร์ที่ 1 การสร้างความม่ันคง 
  ยุทธศาสตร์ที่ 1.3 การรักษาความม่ันคงภายในและความสงบเรียบร้อยภายใน
ตลอดจนการบริหารจัดการความม่ันคงชายแดนและชายฝั่งทะเล 
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มีความเข้มแข็ง ครอบครัวมีความอบอุ่น 
 1.4 ประชาชนมีความมั่นคงในชีวิต มีงานและรายได้ที่มั่นคง พอเพียงกับการด ารงชีวิต มีที่อยู่
อาศัย และความปลอดภัยในชีวิตทรัพย์สิน 
 1.5 ฐานทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม มีความมั่นคงของอาหาร พลังงาน และน้ า 
 2. ความม่ังคั่ง 
 2.1 ประเทศไทยมีการขยายตัวของเศรษฐกิจอย่างต่อเนื่อง ยกระดับเป็นประเทศในกลุ่ม
รายได้สูง ความเหลื่อมล้ าของการพัฒนาลดลง ประชากรได้รับผลประโยชน์จากการพัฒนาอย่างเท่า
เทียมกันมากขึ้น 
 2.2 เศรษฐกิจมีความสามารถในการแข่งขันสูง สามารถสร้างรายได้ท้ังภายในและภายนอก
ประเทศ สร้างฐานเศรษฐกิจและสังคมแห่งอนาคต และเป็นจุดส าคัญของการเชื่อมโยงในภูมิภาค ทั้ง
การคมนาคมขนส่ง การผลิต การค้าการลงทุนและการท าธุรกิจ มีบทบาทส าคัญในระดับภูมิภาคและ
ระดับโลก เกิดสายสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจและการค้าอย่างมีพลัง 
 2.3 ความสมบูรณ์ในทุนที่จะสามารถสร้างการพัฒนาคนอย่างต่อเนื่อง ได้แก่ ทุนมนุษย์ ทุน
ทางปัญญา ทุนทางการเงิน ทุนที่เป็นเครื่องมือเครื่องจักร ทุนทางสังคม และทุนทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม 
 3. ความยั่งยืน 
 3.1 การพัฒนาที่สามารถสร้างความเจริญ รายได้ และคุณภาพชีวิตของประชาชนให้เพิ่มขึ้น
อย่างต่อเนื่อง ซึ่งเป็นการเจริญเติบโตของเศรษฐกิจที่ไม่ใช้ทรัพยากรธรรมชาติเกินพอดี ไม่สร้าง
มลภาวะต่อสิ่งแวดล้อมจนเกินความสามารถในการรองรับและเยียวยาของระบบนิเวศน์ 
 3.2 การผลิตและการบริโภคเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม และสอดคล้องกับกฎระเบียบของ
ประชาคมโลก ซึ่งเป็นที่ยอมรับร่วมกัน ความอุดมสมบูรณ์ของทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมมี
คุณภาพดีขึ้น คนมีความรับผิดชอบต่อสังคม มีความเอ้ืออาทร เสียสละเพ่ือผลประโยชน์ส่วนรวม 
 3.3 ประชาชนทุกภาคส่วนในสังคมยึดถือและปฏิบัติตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
 วัตถุประสงค์ 
 1. เพ่ือสร้างความปรองดองสมานฉันท์ 
 2. เพ่ือเพ่ิมกระจายโอกาสและคุณภาพการให้บริการของรัฐอย่างทั่วถึง เท่าเทียม เป็นธรรม 
 3. เพ่ือลดต้นทุนให้ภาคการผลิตและบริการ 
 4. เพ่ือเพ่ิมมูลค่าสินค้าเกษตร อุตสาหกรรม และบริการด้วยนวัตกรรม 
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 ยุทธศาสตร์ที่ 1 การสร้างความม่ันคง 
  ยุทธศาสตร์ที่ 1.3 การรักษาความม่ันคงภายในและความสงบเรียบร้อยภายใน
ตลอดจนการบริหารจัดการความม่ันคงชายแดนและชายฝั่งทะเล 
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ยุทธศาสตร์ที่ 2 การสร้างความสามารถในการแข่งขัน 
 ยุทธศาสตร์ที่ 2.5 การลงทุนพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน ในด้านการขนส่ง ด้าน

พลังงานระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารและการวิจัยและพัฒนา 
ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน 
 ยุทธศาสตร์ที่ 3.1 การพัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิตให้สนับสนุนการเจริญเติบโต

ของประเทศ 
 ยุทธศาสตร์ที่ 3.2 การยกระดับคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้ให้มีคุณภาพเท่า

เทียมและทั่วถึง 
 ยุทธศาสตร์ที่ 3.3 การปลูกฝังระเบียบวินัย คุณธรรม จริยธรรม ค่านิยมท่ีพึง

ประสงค์ 
ยุทธศาสตร์ที่ 4 ด้านการสร้างโอกาสบนความเสมอภาคและความเท่าเทียมกันทางสังคม 
 ยุทธศาสตร์ที่ 4.1 การสร้างความม่ันคงและการลดความเหลื่อมล้ าทางด้านเศรษฐกิจ

และสังคม 
ยุทธศาสตร์ที่ 5 ด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตท่ีเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม 
 ยุทธศาสตร์ที่ 5.1 การจัดระบบอนุรักษ์ ฟ้ืนฟูและปูองกันการท าลาย

ทรัพยากรธรรมชาติ 
ยุทธศาสตร์ที่ 6 ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ 
 ยุทธศาสตร์ที่ 6.1 การปรับปรุงโครงสร้าง บทบาท ภารกิจของหน่วยงานภาครัฐให้มี

ขนาดที่เหมาะสม 
 ยุทธศาสตร์ที่ 6.4 การต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
 ยุทธศาสตร์ที่ 6.5 การปรับปรุงกฎหมายและระเบียบต่างๆ ให้ทันสมัย เป็นธรรม

และเป็นสากล 
 
2.2 วิสัยทัศน์ประเทศไทย ปี 2558 – 2563 “ม่ันคง ม่ังคั่ง ย่ังยืน” 

จากกรอบยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ 20 ปี ประเทศไทยได้ประกาศ วิสัยทัศน์ เพ่ือก าหนดทิศ
ทางการพัฒนาประเทศของรัฐบาล โดยมีชื่อว่า “มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน” เพ่ือพัฒนาทั้งด้านเสถียรภาพ 
ความสงบสุข เศรษฐกิจที่เข้มแข็ง ด้านการใช้จ่าย จัดหางบประมาณเพ่ือพัฒนาประเทศไทยให้มากขึ้น 
แก้ปัญหาด้านสาธารณูปโภค การดูแลสุขภาพ 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
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อย่างสันติ ประสานสอดคล้องกันด้านความมั่นคงในประชาคมอาเซียนและประชาคมโลกอย่างมี
เกียรติและศักดิ์ศรี 
 
2.3 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี 12 (พ.ศ. 2560-2564) 
 ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติได้จัดท าแผนพัฒนาเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560-2564) ส าหรับใช้เป็นแผนพัฒนาประเทศไทยในระยะ 5 ปี 
ซึ่งเป็นการแปลงยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ 20 ปี สู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม เพ่ือเตรียมความพร้อม
และวางรากฐานในการยกระดับประเทศไทยให้เป็นประเทศท่ีพัฒนาแล้ว มีความมั่นคง มั่งค่ัง ยั่งยืน 
ด้วยการพัฒนาตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ซึ่งการพัฒนาประเทศในระยะของแผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560-2564) มีหลักการที่ส าคัญ คือ 

1) ยึด “หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง”เพ่ือให้เกิดบูรณาการการพัฒนาในทุกมิติอย่าง
สมเหตุสมผล มีความพอประมาณ และมีระบบภูมิคุ้มกันและการบริหารจัดการความเสี่ยงที่ดี ซึ่งเป็น
เงื่อนไขท่ีจ าเป็นส าหรับการพัฒนาที่ยั่งยืนซึ่งมุ่งเน้นการพัฒนาคน มีความเป็นคนที่สมบูรณ์ สังคมไทย
เป็นสังคมคุณภาพ มีที่ยืนและเปิดโอกาสให้กับทุกคนในสังคมได้ด าเนินชีวิตที่ดีมีความสุข และอยู่
ร่วมกันอย่างสมานฉันท์ 

2) ยึด “คนเป็นศูนย์กลางการพัฒนา”มุ่งสร้างคุณภาพชีวิต และสุขภาวะที่ดี ส าหรับคนไทย 
พัฒนาคนให้มีความเป็นคนที่สมบูรณ์ มีวินัย ใฝุรู้ มีความรู้ มีทักษะ มีความคิดสร้างสรรค์ มีทัศนคติที่
ดีรับผิดชอบต่อสังคม มีจริยธรรมและคุณธรรม พัฒนาคนทุกช่วงวัยและเตรียมความพร้อมเข้าสู่สังคม
ผู้สูงอายุอย่างมีคุณภาพ รวมถึงการสร้างคนให้ใช้ประโยชน์และอยู่กับสิ่งแวดล้อมอย่างเก้ือกูล อนุรักษ์ 
ฟ้ืนฟูใช้ประโยชน์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างเหมาะสม 

3) ยึด “วิสัยทัศน์ภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ 20 ปี” มาเป็นกรอบของวิสัยทัศน์ประเทศ
ไทยในแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 วิสัยทัศน์ “ประเทศไทยมีความม่ันคง มั่งคั่ง 
ยั่งยืน เป็นประเทศพัฒนาแล้วด้วยการพัฒนาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” หรือเป็นคติ
พจน์ประจ าชาติว่า “มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน” 

4) ยึด“เปูาหมายอนาคตประเทศไทย ปี 2579” ที่เป็นเปูาหมายในยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ 
20 ปี มาเป็นกรอบในการก าหนดเปูาหมายที่จะบรรลุใน 5 ปีแรกและเปูาหมายในระดับย่อยลงมา 
ควบคู่กับกรอบเปูาหมายที่ยั่งยืน (SDGs) 

5) ยึด “หลักการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจที่ลดความเหลื่อมล้ าและขับเคลื่อนการ
เจริญเติบโตจากการเพ่ิมผลิตภาพการผลิตบนฐานของการใช้ภูมิปัญญาและนวัตกรรม” 

6) ยึด “หลักการน าไปสู่การปฏิบัติให้เกิดผลสัมฤทธิ์อย่างจริงจังใน 5 ปีที่ต่อยอดไปสู่
ผลสัมฤทธิ์ที่เป็นเปูาหมายระยะยาว” 

วัตถุประสงค์ 
1. เพื่อวางรากฐานให้คนไทยเป็นคนที่สมบูรณ์ มีคุณธรรมจริยธรรม มีระเบียบวินัยค่านิยมที่ดี 

มีจิตสาธารณะ และมีความสุข โดยมีสุขภาวะและสุขภาพที่ดี ครอบครัวอบอุ่น ตลอดจนเป็นคนเก่งที่มี 
ทักษะความรู้ความสามารถและพัฒนาตนเองได้ต่อเนื่องตลอดชีวิต 

2. เพื่อให้คนไทยมีความมั่นคงทางเศรษฐกิจและสังคม ได้รับความเป็นธรรมในการเข้าถึง 
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อย่างสันติ ประสานสอดคล้องกันด้านความมั่นคงในประชาคมอาเซียนและประชาคมโลกอย่างมี
เกียรติและศักดิ์ศรี 
 
2.3 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี 12 (พ.ศ. 2560-2564) 
 ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติได้จัดท าแผนพัฒนาเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560-2564) ส าหรับใช้เป็นแผนพัฒนาประเทศไทยในระยะ 5 ปี 
ซึ่งเป็นการแปลงยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ 20 ปี สู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม เพ่ือเตรียมความพร้อม
และวางรากฐานในการยกระดับประเทศไทยให้เป็นประเทศท่ีพัฒนาแล้ว มีความมั่นคง มั่งค่ัง ยั่งยืน 
ด้วยการพัฒนาตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ซึ่งการพัฒนาประเทศในระยะของแผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560-2564) มีหลักการที่ส าคัญ คือ 

1) ยึด “หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง”เพ่ือให้เกิดบูรณาการการพัฒนาในทุกมิติอย่าง
สมเหตุสมผล มีความพอประมาณ และมีระบบภูมิคุ้มกันและการบริหารจัดการความเสี่ยงที่ดี ซึ่งเป็น
เงื่อนไขท่ีจ าเป็นส าหรับการพัฒนาที่ยั่งยืนซึ่งมุ่งเน้นการพัฒนาคน มีความเป็นคนที่สมบูรณ์ สังคมไทย
เป็นสังคมคุณภาพ มีที่ยืนและเปิดโอกาสให้กับทุกคนในสังคมได้ด าเนินชีวิตที่ดีมีความสุข และอยู่
ร่วมกันอย่างสมานฉันท์ 

2) ยึด “คนเป็นศูนย์กลางการพัฒนา”มุ่งสร้างคุณภาพชีวิต และสุขภาวะที่ดี ส าหรับคนไทย 
พัฒนาคนให้มีความเป็นคนที่สมบูรณ์ มีวินัย ใฝุรู้ มีความรู้ มีทักษะ มีความคิดสร้างสรรค์ มีทัศนคติที่
ดีรับผิดชอบต่อสังคม มีจริยธรรมและคุณธรรม พัฒนาคนทุกช่วงวัยและเตรียมความพร้อมเข้าสู่สังคม
ผู้สูงอายุอย่างมีคุณภาพ รวมถึงการสร้างคนให้ใช้ประโยชน์และอยู่กับสิ่งแวดล้อมอย่างเก้ือกูล อนุรักษ์ 
ฟ้ืนฟูใช้ประโยชน์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างเหมาะสม 

3) ยึด “วิสัยทัศน์ภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ 20 ปี” มาเป็นกรอบของวิสัยทัศน์ประเทศ
ไทยในแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 วิสัยทัศน์ “ประเทศไทยมีความม่ันคง มั่งคั่ง 
ยั่งยืน เป็นประเทศพัฒนาแล้วด้วยการพัฒนาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” หรือเป็นคติ
พจน์ประจ าชาติว่า “มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน” 

4) ยึด“เปูาหมายอนาคตประเทศไทย ปี 2579” ที่เป็นเปูาหมายในยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ 
20 ปี มาเป็นกรอบในการก าหนดเปูาหมายที่จะบรรลุใน 5 ปีแรกและเปูาหมายในระดับย่อยลงมา 
ควบคู่กับกรอบเปูาหมายที่ยั่งยืน (SDGs) 

5) ยึด “หลักการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจที่ลดความเหลื่อมล้ าและขับเคลื่อนการ
เจริญเติบโตจากการเพ่ิมผลิตภาพการผลิตบนฐานของการใช้ภูมิปัญญาและนวัตกรรม” 

6) ยึด “หลักการน าไปสู่การปฏิบัติให้เกิดผลสัมฤทธิ์อย่างจริงจังใน 5 ปีที่ต่อยอดไปสู่
ผลสัมฤทธิ์ที่เป็นเปูาหมายระยะยาว” 

วัตถุประสงค์ 
1. เพื่อวางรากฐานให้คนไทยเป็นคนที่สมบูรณ์ มีคุณธรรมจริยธรรม มีระเบียบวินัยค่านิยมที่ดี 

มีจิตสาธารณะ และมีความสุข โดยมีสุขภาวะและสุขภาพที่ดี ครอบครัวอบอุ่น ตลอดจนเป็นคนเก่งที่มี 
ทักษะความรู้ความสามารถและพัฒนาตนเองได้ต่อเนื่องตลอดชีวิต 

2. เพื่อให้คนไทยมีความมั่นคงทางเศรษฐกิจและสังคม ได้รับความเป็นธรรมในการเข้าถึง 
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ทรัพยากรและบริการทางสังคมที่มีคุณภาพ ผู้ด้อยโอกาสได้รับการพัฒนาศักยภาพ รวมทั้งชุมชนมี
ความเข้มแข็งพ่ึงพาตนเองได้ 

3. เพื่อให้เศรษฐกิจเข้มแข็ง แข่งขันได้ มีเสถียรภาพ และมีความยั่งยืน สร้างความเข้มแข็ง 
ของฐานการผลิตและบริการเดิมและขยายฐานใหม่โดยการใช้นวัตกรรมที่เข้มข้นมากข้ึน สร้างความ
เข้มแข็งของเศรษฐกิจฐานราก และสร้างความม่ันคงทางพลังงาน อาหาร และน้ า 

4. เพื่อรักษาและฟ้ืนฟูทรัพยากรธรรมชาติและคุณภาพสิ่งแวดล้อมให้สามารถสนับสนุน 
การเติบโตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมและการมีคุณภาพชีวิตที่ดีของประชาชน 

5. เพื่อให้การบริหารราชการแผ่นดินมีประสิทธิภาพ โปร่งใส ทันสมัย และมีการท างาน 
เชิงบูรณาการของภาคีการพัฒนา 

6. เพื่อให้มีการกระจายความเจริญไปสู่ภูมิภาคโดยการพัฒนาภาคและเมืองเพ่ือรองรับ 
การพัฒนายกระดับฐานการผลิตและบริการเดิมและขยายฐานการผลิตและบริการใหม่ 

7. เพื่อผลักดันให้ประเทศไทยมีความเชื่อมโยง (Connectivity) กับประเทศต่างๆ ทั้งใน 
ระดับอนุภูมิภาค ภูมิภาค และนานาชาติได้อย่างสมบูรณ์และมีประสิทธิภาพ รวมทั้งให้ประเทศไทยมี 
บทบาทน าและสร้างสรรค์ในด้านการค้า การบริการ และการลงทุนภายใต้กรอบความร่วมมือต่างๆ ทั้ง
ในระดับอนุภูมิภาคภูมิภาค และโลก 

เป้าหมายรวม เพ่ือให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ดังกล่าว ได้ก าหนดเปูาหมายรวมการพัฒนา 
ของแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12 ประกอบด้วย 

1. คนไทยมีคุณลักษณะเป็นคนไทยที่สมบูรณ์ มีวินัย มีทัศนคติและพฤติกรรมตามบรรทัดฐาน 
ที่ดีของสังคม มีความเป็นพลเมืองตื่นรู้ มีความสามารถในการปรับตัวได้อย่างรู้เท่าทันสถานการณ์ 
มีความรับผิดชอบและท าประโยชน์ต่อส่วนรวม มีสุขภาพกายและใจที่ดี มีความเจริญงอกงามทางจิต 
วิญญาณมีวิถีชีวิตที่พอเพียง และมีความเป็นไทย 

2. ความเหลื่อมล้ าทางด้านรายได้และความยากจนลดลง เศรษฐกิจฐานรากมีความเข้มแข็ง 
ประชาชนทุกคนมีโอกาสในการเข้าถึงทรัพยากร การประกอบอาชีพ และบริการทางสังคมที่มีคุณภาพ
อย่างทั่วถึงและเป็นธรรม 

3. ระบบเศรษฐกิจมีความเข้มแข็งและแข่งขันได้ โครงสร้างเศรษฐกิจปรับสู่เศรษฐกิจฐาน 
บริการและดิจิทัล มีผู้ประกอบการรุ่นใหม่และเป็นสังคมผู้ประกอบการ ผู้ประกอบการขนาดกลางและ
ขนาดเล็กที่เข้มแข็งสามารถใช้นวัตกรรมและเทคโนโลยีดิจิทัลในการสร้างสรรค์คุณค่าสินค้าและ
บริการมีระบบการผลิตและให้บริการจากฐานรายได้เดิมที่มีมูลค่าเพ่ิมสูงขึ้น และมีการลงทุนในการ
ผลิตและบริการฐานความรู้ชั้นสูงใหม่ๆ ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมและชุมชน รวมทั้งกระจายฐานการ
ผลิตและการให้บริการสู่ภูมิภาคเพ่ือลดความเหลื่อมล้ า โดยเศรษฐกิจไทยมีเสถียรภาพ 

4. ทุนทางธรรมชาติและคุณภาพสิ่งแวดล้อมสามารถสนับสนุนการเติบโตที่เป็นมิตรกับ 
สิ่งแวดล้อม มีความม่ันคงทางอาหาร พลังงาน และน้ า 
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ยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศ ประกอบด้วย 10 ยุทธศาสตร์ ซึ่งเก่ียวข้องกับส านักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 6 ยุทธศาสตร์ ดังนี้ 

1.ยุทธศาสตร์ที่ 1 การเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์ ให้ความส าคัญกับการ 
วางรากฐาน การพัฒนาคนให้มีความ สมบูรณ์ เริ่มตั้งแต่กลุ่มเด็กปฐมวัยที่ต้องพัฒนาให้มีสุขภาพกาย
และใจที่ดีมีทักษะทางสมอง ทักษะการเรียนรู้ และทักษะชีวิต เพื่อให้เติบโตอย่างมีคุณภาพ ควบคู่กับ
การพัฒนาคนไทยในทุกช่วงวัยให้เป็นคนดี มีสุขภาวะที่ดี มีคุณธรรมจริยธรรม มีระเบียบวินัย มี
จิตส านึกท่ีดีต่อสังคมส่วนรวม มีทักษะความรู้ และความสามารถปรับตัวเท่าทันกับการเปลี่ยนแปลง
รอบตัวที่รวดเร็ว บนพ้ืนฐานของการมีสถาบันทางสังคมที่เข้มแข็งทั้งสถาบันครอบครัว 
สถาบันการศึกษา สถาบันศาสนา สถาบันชุมชน และภาคเอกชนที่ร่วมกันพัฒนาทุนมนุษย์ให้มี
คุณภาพสูง อีกท้ังยังเป็นทุนทางสังคมส าคัญ ในการขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศ 

1. วัตถุประสงค์ 
      1.1 เพ่ือปรับเปลี่ยนให้คนในสังคมไทยมีค่านิยมตามบรรทัดฐานที่ดีทาง

สังคม 
1.2 เพ่ือเตรียมคนในสังคมไทยให้มีทักษะในการด ารงชีวิตสาหรับโลก

ศตวรรษท่ี 21 
2. เป้าหมายและตัวชี้วัด 

2.1 เป้าหมายการพัฒนา 
2.1.1 คนไทยส่วนใหญ่มีทัศนคติและพฤติกรรมตามบรรทัดฐานที่ดีของ

สังคมเพ่ิมข้ึน 
2.1.2 คนในสังคมไทยทุกช่วงวัยมีทักษะ ความรู้ และความสามารถเพ่ิมข้ึน 
2.1.3 คนไทยได้รับการศึกษาที่มีคุณภาพสูงตามมาตรฐานสากล และ

สามารถเรียนรู้ด้วยตนเองอย่างต่อเนื่อง 
2.2 ตัวช้ีวัด 
เป้าหมาย 1 คนไทยส่วนใหญ่มีทัศนคติและพฤติกรรมตามบรรทัดฐานที่

ดีของสังคม 
ตัวชี้วัด 1.1 ประชากรอายุ 13 ปีขึ้นไป มีกิจกรรมการปฏิบัติตนที่สะท้อนการมี

คุณธรรม จริยธรรมเพิ่มขึ้น 
เป้าหมาย 2 คนในสังคมไทยทุกช่วงวัยมีทักษะ ความรู้ และ

ความสามารถเพิ่มขึ้น 
2.1 เด็กปฐมวัยมีพัฒนาการเต็มตามศักยภาพ 

ตัวชี้วัด 1 เด็กมีพัฒนาการสมวัยไม่น้อยกว่าร้อยละ 90 
2.2 เด็กวัยเรียนและวัยรุ่นมีสติปัญญาและความฉลาดทางอารมณ์เพ่ิมข้ึน 

ตัวชี้วัด 2 คะแนน IQ เฉลี่ยไม่ต่ ากว่าเกณฑ์มาตรฐาน 
ตัวชี้วัด 3 เด็กร้อยละ 70 มีคะแนน EQ ไม่ต่ ากว่าเกณฑ์มาตรฐาน 
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ยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศ ประกอบด้วย 10 ยุทธศาสตร์ ซึ่งเก่ียวข้องกับส านักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 6 ยุทธศาสตร์ ดังนี้ 

1.ยุทธศาสตร์ที่ 1 การเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์ ให้ความส าคัญกับการ 
วางรากฐาน การพัฒนาคนให้มีความ สมบูรณ์ เริ่มตั้งแต่กลุ่มเด็กปฐมวัยที่ต้องพัฒนาให้มีสุขภาพกาย
และใจที่ดีมีทักษะทางสมอง ทักษะการเรียนรู้ และทักษะชีวิต เพื่อให้เติบโตอย่างมีคุณภาพ ควบคู่กับ
การพัฒนาคนไทยในทุกช่วงวัยให้เป็นคนดี มีสุขภาวะที่ดี มีคุณธรรมจริยธรรม มีระเบียบวินัย มี
จิตส านึกท่ีดีต่อสังคมส่วนรวม มีทักษะความรู้ และความสามารถปรับตัวเท่าทันกับการเปลี่ยนแปลง
รอบตัวที่รวดเร็ว บนพ้ืนฐานของการมีสถาบันทางสังคมที่เข้มแข็งทั้งสถาบันครอบครัว 
สถาบันการศึกษา สถาบันศาสนา สถาบันชุมชน และภาคเอกชนที่ร่วมกันพัฒนาทุนมนุษย์ให้มี
คุณภาพสูง อีกท้ังยังเป็นทุนทางสังคมส าคัญ ในการขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศ 

1. วัตถุประสงค์ 
      1.1 เพ่ือปรับเปลี่ยนให้คนในสังคมไทยมีค่านิยมตามบรรทัดฐานที่ดีทาง

สังคม 
1.2 เพ่ือเตรียมคนในสังคมไทยให้มีทักษะในการด ารงชีวิตสาหรับโลก

ศตวรรษท่ี 21 
2. เป้าหมายและตัวชี้วัด 

2.1 เป้าหมายการพัฒนา 
2.1.1 คนไทยส่วนใหญ่มีทัศนคติและพฤติกรรมตามบรรทัดฐานที่ดีของ

สังคมเพ่ิมข้ึน 
2.1.2 คนในสังคมไทยทุกช่วงวัยมีทักษะ ความรู้ และความสามารถเพ่ิมข้ึน 
2.1.3 คนไทยได้รับการศึกษาที่มีคุณภาพสูงตามมาตรฐานสากล และ

สามารถเรียนรู้ด้วยตนเองอย่างต่อเนื่อง 
2.2 ตัวช้ีวัด 
เป้าหมาย 1 คนไทยส่วนใหญ่มีทัศนคติและพฤติกรรมตามบรรทัดฐานที่

ดีของสังคม 
ตัวชี้วัด 1.1 ประชากรอายุ 13 ปีขึ้นไป มีกิจกรรมการปฏิบัติตนที่สะท้อนการมี

คุณธรรม จริยธรรมเพิ่มขึ้น 
เป้าหมาย 2 คนในสังคมไทยทุกช่วงวัยมีทักษะ ความรู้ และ

ความสามารถเพิ่มขึ้น 
2.1 เด็กปฐมวัยมีพัฒนาการเต็มตามศักยภาพ 

ตัวชี้วัด 1 เด็กมีพัฒนาการสมวัยไม่น้อยกว่าร้อยละ 90 
2.2 เด็กวัยเรียนและวัยรุ่นมีสติปัญญาและความฉลาดทางอารมณ์เพ่ิมข้ึน 

ตัวชี้วัด 2 คะแนน IQ เฉลี่ยไม่ต่ ากว่าเกณฑ์มาตรฐาน 
ตัวชี้วัด 3 เด็กร้อยละ 70 มีคะแนน EQ ไม่ต่ ากว่าเกณฑ์มาตรฐาน 
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เป้าหมาย 3 คนไทยมีการศึกษาที่มีคุณภาพตามมาตรฐานสากล และมี
ความสามารถ เรียนรู้ด้วยตนเองอย่างต่อเนื่อง 

ตัวชี้วัด 3.1 ผลคะแนนสอบ PISA ในแต่ละวิชาไม่ต่ ากว่า 500 
ตัวชี้วัด 3.2 การใช้อินเทอร์เน็ตเพ่ือการอ่านหาความรู้เพ่ิมขึ้น 
ตัวชี้วัด 3.3 การอ่านของคนไทยเพ่ิมขึ้นเป็นร้อยละ 85 

3. แนวทางการพัฒนา 
3.1 ปรับเปลี่ยนค่านิยมคนไทยให้มีคุณธรรม จริยธรรม มีวินัย จิต

สาธารณะ และพฤติกรรมท่ีพึงประสงค์ 
3.1.2 ส่งเสริมให้มีกิจกรรมการเรียนการสอนทั้งในและนอก

ห้องเรียนที่สอดแทรกคุณธรรมจริยธรรม ความมีวินัย จิตสาธารณะ รวมทั้งเร่งสร้างสภาพแวดล้อม
ภายในและโดยรอบสถานศึกษาให้ปลอดจากอบายมุขอย่างจริงจัง 

3.2 พัฒนาศักยภาพคนให้มีทักษะความรู้และความสามารถในการ
ด ารงชีวิตอย่างมีคุณค่า 

3.2.1 ส่งเสริมให้เด็กปฐมวัยมีการพัฒนาทักษะทางสมองและ
ทักษะทางสังคมที่เหมาะสม 

3.2.2 พัฒนาเด็กวัยเรียนและวัยรุ่นให้มีทักษะการคิดวิเคราะห์
อย่างเป็นระบบมีความคิด สร้างสรรค์ มีทักษะการท างานและการใช้ชีวิตที่พร้อมเข้าสู่ตลาดงาน 

1) ปรับกระบวนการเรียนรู้ที่ส่งเสริมให้เด็กมีการเรียนรู้จากการปฏิบัติจริง 
สอดคล้องกับพัฒนาการของสมองแต่ละช่วงวัย และเน้นพัฒนาทักษะพ้ืนฐานด้านวิทยาศาสตร์ 
เทคโนโลยี ด้านวิศวกรรมศาสตร์ ด้านคณิตศาสตร์ ด้านศิลปะ และด้านภาษาต่างประเทศ 

2) สนับสนุนให้เด็กเข้าร่วมกิจกรรมทั้งในและนอกห้องเรียนที่เอ้ือต่อการพัฒนา 
ทักษะชีวิตและทักษะการเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง อาทิ การอ่าน การบ าเพ็ญประโยชน์ทางสังคม การดูแล
สุขภาพ การท างานร่วมกันเป็นกลุ่ม การวางแผนชีวิต 

3) สร้างแรงจูงใจให้เด็กเข้าสู่การศึกษาในระบบทวิภาคีและสหกิจศึกษาที่มุ่งการฝึก 
ทักษะอาชีพให้พร้อมเข้าสู่ตลาดงาน 

3.3 ยกระดับคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิต 
3.3.2 ปรับหลักสูตรการผลิตครูที่เน้นสมรรถนะ มีจิตวิญญาณ

ความเป็นครู เป็นผู้แนะน า และสามารถกระตุ้นการเรียนรู้ของผู้เรียน สร้างมาตรการจูงใจให้ผู้มี
ศักยภาพสูงเข้ามาเป็นครูปรับระบบประเมินวิทยฐานะทางวิชาชีพให้เชื่อมโยงกับพัฒนาการของ
ผู้เรียน และสร้างเครือข่ายแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในการจัดการเรียนการสอนที่เป็นการพัฒนาสมรรถนะ
ของครูอย่างต่อเนื่อง 

3.3.3 ส่งเสริมมาตรการสร้างแรงจูงใจให้สถานประกอบการขนาด
กลางที่มีศักยภาพ เข้าร่วมระบบทวิภาคีหรือสหกิจศึกษา สร้างความรู้ความเข้าใจให้กับผู้ประกอบการ 
ครูฝึกหรือครูพ่ีเลี้ยงให้ร่วมวางแผนการจัดการเรียนการสอน การฝึกปฏิบัติ และการติดตาม
ประเมินผลผู้เรียน 
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3.3.6 จัดท าสื่อการเรียนรู้ที่เป็นสื่ออิเล็กทรอนิกส์และสามารถใช้
งานผ่านระบบอุปกรณ์สื่อสารเคลื่อนที่ให้คนทุกกลุ่มสามารถเข้าถึงได้ง่าย สะดวก ทั่วถึง ไม่จ ากัดเวลา
และสถานที่ และใช้มาตรการทางภาษีจูงใจให้ภาคเอกชนผลิตหนังสือ สื่อการอ่านและการเรียนรู้ที่มี
คุณภาพและราคาถูก 

3.3.7 ปรับปรุงแหล่งเรียนรู้ในชุมชนให้เป็นแหล่งเรียนรู้เชิง
สร้างสรรค์และมีชีวิตอาทิ พิพิธภัณฑ์ ห้องสมุด โบราณสถาน อุทยานประวัติศาสตร์ โรงเรียนผู้สูงอายุ 
รวมทั้งส่งเสริมให้มีระบบการจัดการความรู้ที่เป็นภูมิปัญญาท้องถิ่น 
     3.7 ผลักดันให้สถาบันทางสังคมมีส่วนร่วมพัฒนาประเทศอย่าง
เข้มแข็ง 

3.7.3 ส่งเสริมสถาบันการศึกษาให้เป็นแหล่งบริการความรู้ทาง
วิชาการท่ีทุกคนสามารถเข้าถึงได้ รวมทั้งสนับสนุนให้มีการท าวิจัยร่วมกับชุมชนในการแก้ปัญหาและ
ตอบโจทย์การพัฒนาในพ้ืนที่ 

2. ยุทธศาสตร์ที่ 2 การสร้างความเป็นธรรมลดความเหลื่อมล้ าในสังคม ให้ความส าคัญกับ
การด าเนินการยกระดับคุณภาพบริการทางสังคมให้ทั่วถึงโดยเฉพาะอย่างยิ่งด้านการศึกษาและ 
สาธารณสุขรวมทั้งการปิดช่องว่างการคุ้มครองทางสังคมในประเทศไทยซึ่งเป็นการด าเนินงานต่อเนื่อง
จากที่ได้ขับเคลื่อนและผลักดันในช่วงแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 11 และมุ่งเน้นมากข้ึนในเรื่องการเพ่ิม
ทักษะแรงงานและการใช้นโยบายแรงงานที่สนับสนุนการเพ่ิมผลิตภาพแรงงานและเสริมสร้างรายได้
สูงขึ้น และการสร้างโอกาสทางเศรษฐกิจและสังคมโดยเฉพาะอย่างยิ่งการสนับสนุนในเรื่องการสร้าง
อาชีพ รายได้ และให้ความช่วยเหลือที่เชื่อมโยง การเพ่ิมผลิตภาพส าหรับประชากรกลุ่มร้อยละ 40 
รายได้ต่ าสุด ผู้ด้อยโอกาสสตรี และผู้สูงอายุ อาทิ การสนับสนุนธุรกิจขนาดเล็ก ขนาดกลาง และ
ขนาดย่อม วิสาหกิจชุมชนและวิสาหกิจเพ่ือสังคม การพัฒนาองค์กรการเงิน ฐานรากและการเข้าถึง
เงินทุนเพ่ือสร้างอาชีพ และการสนับสนุนการเข้าถึงปัจจัยการผลิตคุณภาพดีที่ราคาเป็นธรรม เป็นต้น 
และในขณะเดียวกันก็ต้องเพ่ิมประสิทธิภาพการใช้งบประมาณเชิงพื้นที่และบูรณาการเพ่ือการลด
ความเหลื่อมล้ า 

1. วัตถุประสงค์ 
1.2 เพ่ือให้คนไทยทุกคนเข้าถึงบริการทางสังคมที่มีคุณภาพได้อย่างทั่วถึง 

2. เป้าหมายและตัวชี้วัด 
เป้าหมายที่ 2 เพิ่มโอกาสการเข้าถึงบริการพื้นฐานทางสังคมของภาครัฐ 
ตัวชี้วัด 2.1 อัตราการเข้าเรียนสุทธิ (ท่ีปรับปรุง) ในระดับการศึกษาขั้น

พ้ืนฐานเท่ากับร้อยละ 90 โดยไม่มีความแตกต่างระหว่างกลุ่มนักเรียน/นักศึกษาที่ครอบครัวมีฐานะ
ทางเศรษฐกิจสังคมและระหว่างพ้ืนที่ 

ตัวชี้วัด 2.2 สัดส่วนนักเรียนที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาทุกระดับชั้นผ่าน
เกณฑ์คะแนน ร้อยละ 50 มีจ านวนเพิ่มขึ้น และความแตกต่างของคะแนนผลสัมฤทธิ์ระหว่างพ้ืนที่ 
และภูมิภาคลดลง 
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3.3.6 จัดท าสื่อการเรียนรู้ที่เป็นสื่ออิเล็กทรอนิกส์และสามารถใช้
งานผ่านระบบอุปกรณ์สื่อสารเคลื่อนที่ให้คนทุกกลุ่มสามารถเข้าถึงได้ง่าย สะดวก ทั่วถึง ไม่จ ากัดเวลา
และสถานที่ และใช้มาตรการทางภาษีจูงใจให้ภาคเอกชนผลิตหนังสือ สื่อการอ่านและการเรียนรู้ที่มี
คุณภาพและราคาถูก 

3.3.7 ปรับปรุงแหล่งเรียนรู้ในชุมชนให้เป็นแหล่งเรียนรู้เชิง
สร้างสรรค์และมีชีวิตอาทิ พิพิธภัณฑ์ ห้องสมุด โบราณสถาน อุทยานประวัติศาสตร์ โรงเรียนผู้สูงอายุ 
รวมทั้งส่งเสริมให้มีระบบการจัดการความรู้ที่เป็นภูมิปัญญาท้องถิ่น 
     3.7 ผลักดันให้สถาบันทางสังคมมีส่วนร่วมพัฒนาประเทศอย่าง
เข้มแข็ง 

3.7.3 ส่งเสริมสถาบันการศึกษาให้เป็นแหล่งบริการความรู้ทาง
วิชาการท่ีทุกคนสามารถเข้าถึงได้ รวมทั้งสนับสนุนให้มีการท าวิจัยร่วมกับชุมชนในการแก้ปัญหาและ
ตอบโจทย์การพัฒนาในพ้ืนที่ 

2. ยุทธศาสตร์ที่ 2 การสร้างความเป็นธรรมลดความเหลื่อมล้ าในสังคม ให้ความส าคัญกับ
การด าเนินการยกระดับคุณภาพบริการทางสังคมให้ทั่วถึงโดยเฉพาะอย่างยิ่งด้านการศึกษาและ 
สาธารณสุขรวมทั้งการปิดช่องว่างการคุ้มครองทางสังคมในประเทศไทยซึ่งเป็นการด าเนินงานต่อเนื่อง
จากที่ได้ขับเคลื่อนและผลักดันในช่วงแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 11 และมุ่งเน้นมากข้ึนในเรื่องการเพ่ิม
ทักษะแรงงานและการใช้นโยบายแรงงานที่สนับสนุนการเพ่ิมผลิตภาพแรงงานและเสริมสร้างรายได้
สูงขึ้น และการสร้างโอกาสทางเศรษฐกิจและสังคมโดยเฉพาะอย่างยิ่งการสนับสนุนในเรื่องการสร้าง
อาชีพ รายได้ และให้ความช่วยเหลือที่เชื่อมโยง การเพ่ิมผลิตภาพส าหรับประชากรกลุ่มร้อยละ 40 
รายได้ต่ าสุด ผู้ด้อยโอกาสสตรี และผู้สูงอายุ อาทิ การสนับสนุนธุรกิจขนาดเล็ก ขนาดกลาง และ
ขนาดย่อม วิสาหกิจชุมชนและวิสาหกิจเพ่ือสังคม การพัฒนาองค์กรการเงิน ฐานรากและการเข้าถึง
เงินทุนเพ่ือสร้างอาชีพ และการสนับสนุนการเข้าถึงปัจจัยการผลิตคุณภาพดีที่ราคาเป็นธรรม เป็นต้น 
และในขณะเดียวกันก็ต้องเพ่ิมประสิทธิภาพการใช้งบประมาณเชิงพื้นที่และบูรณาการเพ่ือการลด
ความเหลื่อมล้ า 

1. วัตถุประสงค์ 
1.2 เพ่ือให้คนไทยทุกคนเข้าถึงบริการทางสังคมที่มีคุณภาพได้อย่างทั่วถึง 

2. เป้าหมายและตัวชี้วัด 
เป้าหมายที่ 2 เพิ่มโอกาสการเข้าถึงบริการพื้นฐานทางสังคมของภาครัฐ 
ตัวชี้วัด 2.1 อัตราการเข้าเรียนสุทธิ (ท่ีปรับปรุง) ในระดับการศึกษาขั้น

พ้ืนฐานเท่ากับร้อยละ 90 โดยไม่มีความแตกต่างระหว่างกลุ่มนักเรียน/นักศึกษาที่ครอบครัวมีฐานะ
ทางเศรษฐกิจสังคมและระหว่างพ้ืนที่ 

ตัวชี้วัด 2.2 สัดส่วนนักเรียนที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาทุกระดับชั้นผ่าน
เกณฑ์คะแนน ร้อยละ 50 มีจ านวนเพิ่มขึ้น และความแตกต่างของคะแนนผลสัมฤทธิ์ระหว่างพ้ืนที่ 
และภูมิภาคลดลง 
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3. แนวทางการพัฒนา 
3.1 การเพิ่มโอกาสให้กับกลุ่มเป้าหมายประชากรร้อยละ 40 ที่มีรายได้

ต่ าสุดให้สามารถเข้าถึงบริการที่มีคุณภาพของรัฐ และมีอาชีพ ทั้งในด้านการศึกษาในระดับที่สูงขึ้น 
การได้รับขยายการคุ้มครองทางสังคม (Social Protection) และสวัสดิการ (Welfare) ที่เหมาะสม
อย่างทั่วถึงและเป็นธรรม และการพัฒนาทักษะฝีมือเพ่ือประกอบอาชีพและยกระดับรายได้ โดย 

3.1.1 ขยายโอกาสการเข้าถึงการศึกษาท่ีมีคุณภาพให้แก่เด็กและ
เยาวชนที่ด้อยโอกาสทางการศึกษาอย่างต่อเนื่องโดยไม่ถูกจ้ากัดศักยภาพจากสภาพครอบครัว พื้นที่ 
และสภาพร่างกายการดูแลนักเรียนยากจนที่อาศัยในพ้ืนที่ห่างไกลที่ครอบคลุมตั้งแต่การสร้างรายได้
ของครัวเรือนการสนับสนุนค่าเดินทางไปยังสถานศึกษา การปรับปรุงระบบคัดกรองและการให้เงิน
อุดหนุนปัจจัยพื้นฐานนักเรียนยากจนของ สพฐ. ให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น และการให้ทุนการศึกษา
ต่อระดับสูง เพ่ือปูองกันไม่ให้เด็กนักเรียนออกจากโรงเรียนกลางคัน 

3.2 การกระจายการให้บริการภาครัฐท้ังด้านการศึกษา สาธารณสุข และ
สวัสดิการที่มีคุณภาพให้ ครอบคลุมและท่ัวถึง 

3.2.1 ส่งเสริมให้มีการกระจายการบริการด้านการศึกษาที่มี
คุณภาพให้มีความเท่าเทียมกัน มากขึ้นระหว่างพ้ืนที่ โดย 1) ก าหนดมาตรการสร้างแรงจูงใจให้
บุคลากรครูมีการกระจายตัวอย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น ทั้งมาตรการที่เป็นตัวเงินและไม่ใช่ตัวเงิน 
อาทิ สวัสดิการบ้านพักครู เส้นทางความก้าวหน้าทางอาชีพที่ชัดเจน เพ่ิมโอกาสในการพัฒนาครู 2) 
สร้างระบบความรับผิดชอบ Accountability) ของการจัดการศึกษา โดยน าผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษา
มาประกอบการประเมินผลครูและโรงเรียน 3) ขยายการจัดการศึกษาทางไกลโดยใช้โครงข่าย
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อช่วยเหลือโรงเรียนที่อยู่ห่างไกลและขาดแคลนครูผู้สอน 

3.2.4 ส่งเสริมให้ประชากรกลุ่มต่างๆ โดยเฉพาะกลุ่มเด็ก เยาวชน 
สตรี ผู้พิการผู้สูงอายุ และผู้ด้อยโอกาสทางสังคม สามารถเข้าถึงบริการของรัฐ และโอกาสทางสังคมได้
อย่างเท่าเทียมพร้อมทั้ง ส่งเสริมบทบาทของกลุ่มข้างต้นในระดับการบริหารและการตัดสินใจทั้งใน
ระดับชาติและระดับท้องถิ่นเพ่ือสนับสนุนการพัฒนาประเทศ 

3. ยุทธศาสตร์ที่ 4 การเติบโตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน 
ประเด็นท้าทายที่ต้องเร่งด าเนินการในช่วงแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12 ได้แก่ การสร้างความมั่นคงของ
ฐานทรัพยากรธรรมชาติและยกระดับคุณภาพสิ่งแวดล้อม เพ่ือสนับสนุนการเติบโตที่เป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล้อมและคุณภาพชีวิตของประชาชน เร่งแก้ไขปัญหาวิกฤติสิ่งแวดล้อมเพ่ือลดมลพิษท่ีเกิดจาก
การผลิต และการบริโภคพัฒนาระบบบริหารจัดการที่โปร่งใสเป็นธรรม ส่งเสริมการผลิตและการ
บริโภคท่ีเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมเป็นวงกว้างมากขึ้น ต้องเร่งเตรียมความพร้อมในลดการปล่อยก๊าซ
เรือนกระจกและเพ่ิมขีดความสามารถในการปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ รวมทั้ง
บริหารจัดการเพื่อลดความเสี่ยงด้านภัยพิบัติทางธรรมชาติ 

1. วัตถุประสงค์ 
1.3 บริหารจัดการสิ่งแวดล้อม และลดมลพิษให้มีคุณภาพดีขึ้น 
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2. เป้าหมายและตัวชี้วัด 
เป้าหมายที่ 3 สร้างคุณภาพสิ่งแวดล้อมที่ดี ลดมลพิษ และลดผลกระทบ

ต่อสุขภาพของประชาชนและระบบนิเวศ โดยให้ความส าคัญเป็นล าดับแรกกับการจัดการขยะมูล
ฝอยและของเสียอันตรายฟ้ืนฟูคุณภาพแหล่งน้ าส าคัญของประเทศ และแก้ไขปัญหาวิกฤตหมอกควัน 

ตัวชี้วัด 3.1 สัดส่วนของขยะมูลฝอยชุมชนได้รับการจัดการอย่างถูกต้อง
และน าไปใช้ประโยชน์ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 75 สัดส่วนของเสียอันตรายชุมชนที่ได้รับการก าจัดอย่าง
ถูกต้องไม่น้อยกว่าร้อยละ 30และกากอุตสาหกรรมอันตรายทั้งหมดเข้าสู่ระบบการจัดการที่ถูกต้อง 

3. แนวทางการพัฒนา 
3.3 แก้ไขปัญหาวิกฤตสิ่งแวดล้อม ด้วยการเร่งรัดการควบคุมมลพิษทั้งทาง

อากาศขยะน้ าเสียและของเสียอันตรายที่เกิดจากการผลิตและบริโภค สร้างเมืองที่เป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล้อมหรือเมืองสีเขียวเพ่ือสร้างคุณภาพสิ่งแวดล้อมที่ดีให้กับประชาชน โดยมีแนวทางด าเนินงาน 
ดังนี้ 

3.3.1 เร่งรัดแก้ไขปัญหาการจัดการขยะตกค้างสะสมในพ้ืนที่วิกฤต 
ผลักดันกฎหมายและกลไกเพ่ือการคัดแยกขยะ สนับสนุนการแปรรูปเป็นพลังงาน ใช้มาตรการทาง
เศรษฐศาสตร์เพ่ือให้เกิดการลดปริมาณขยะ รวมทั้งสร้างวินัยคนในชาติเพ่ือการจัดการขยะอย่างยั่งยืน 

4. ยุทธศาสตร์ที่ 5 การเสริมสร้างความม่ันคงแห่งชาติเพื่อการพัฒนาประเทศสู่ความม่ัง
คั่งและย่ังยืน ให้ความส าคัญต่อการฟ้ืนฟูพ้ืนฐานด้านความมั่นคงที่เป็นปัจจัยส าคัญต่อการพัฒนาทาง
เศรษฐกิจและสังคมของประเทศ โดยเฉพาะการอยู่ร่วมกันในสังคมอย่างสันติของผู้มีความเห็นต่างทาง
ความคิดและอุดมการณ์บนพ้ืนฐานของการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์เป็น
ประมุขและการเตรียม การรับมือกับภัยคุกคามข้ามชาติซึ่งจะส่งผลกระทบอย่างมีนัยยะส าคัญต่อการ
พัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศในระยะ 20 ปีข้างหน้า 

1. วัตถุประสงค์ 
1.1 เพ่ือปกปูองสถาบันพระมหากษัตริย์และเสริมสร้างความม่ันคงภายใน 

รวมทั้งปูองกันปัญหาภัยคุกคามที่เป็นอุปสรรคต่อการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม และการเมืองของชาติ 
1.2 เพ่ือสร้างความพร้อมและผนึกก าลังของทุกภาคส่วน ให้มีขีด

ความสามารถในการบริหาร จัดการด้านความมั่นคง และมีศักยภาพในการปูองกันและแก้ไข
สถานการณ์ที่เกิดจากภัยคุกคามท้ังภัยทางทหารและภัยคุกคามอ่ืนๆ 

1.3 เพ่ือเสริมสร้างความร่วมมือด้านความมั่นคงกับมิตรประเทศในการ
สนับสนุนการรักษาความสงบสุขและผลประโยชน์ของชาติ 

2. เป้าหมายและตัวชี้วัด 
เป้าหมายภาพรวมคือผลประโยชน์ของชาติว่าด้วยความม่ันคง ม่ังคั่ง ยั่งยืน 

เป้าหมายที่ 1 ปกป้องและเชิดชูสถาบันพระมหากษัตริย์ให้เป็นสถาบัน
หลักของประเทศ 

ตัวชี้วัด 1.1 จ านวนกิจกรรมเทิดพระเกียรติและเชิดชูสถาบัน
พระมหากษัตริย์เพิ่มข้ึน 
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2. เป้าหมายและตัวชี้วัด 
เป้าหมายที่ 3 สร้างคุณภาพสิ่งแวดล้อมที่ดี ลดมลพิษ และลดผลกระทบ

ต่อสุขภาพของประชาชนและระบบนิเวศ โดยให้ความส าคัญเป็นล าดับแรกกับการจัดการขยะมูล
ฝอยและของเสียอันตรายฟ้ืนฟูคุณภาพแหล่งน้ าส าคัญของประเทศ และแก้ไขปัญหาวิกฤตหมอกควัน 

ตัวชี้วัด 3.1 สัดส่วนของขยะมูลฝอยชุมชนได้รับการจัดการอย่างถูกต้อง
และน าไปใช้ประโยชน์ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 75 สัดส่วนของเสียอันตรายชุมชนที่ได้รับการก าจัดอย่าง
ถูกต้องไม่น้อยกว่าร้อยละ 30และกากอุตสาหกรรมอันตรายทั้งหมดเข้าสู่ระบบการจัดการที่ถูกต้อง 

3. แนวทางการพัฒนา 
3.3 แก้ไขปัญหาวิกฤตสิ่งแวดล้อม ด้วยการเร่งรัดการควบคุมมลพิษทั้งทาง

อากาศขยะน้ าเสียและของเสียอันตรายที่เกิดจากการผลิตและบริโภค สร้างเมืองที่เป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล้อมหรือเมืองสีเขียวเพ่ือสร้างคุณภาพสิ่งแวดล้อมที่ดีให้กับประชาชน โดยมีแนวทางด าเนินงาน 
ดังนี้ 

3.3.1 เร่งรัดแก้ไขปัญหาการจัดการขยะตกค้างสะสมในพ้ืนที่วิกฤต 
ผลักดันกฎหมายและกลไกเพ่ือการคัดแยกขยะ สนับสนุนการแปรรูปเป็นพลังงาน ใช้มาตรการทาง
เศรษฐศาสตร์เพ่ือให้เกิดการลดปริมาณขยะ รวมทั้งสร้างวินัยคนในชาติเพ่ือการจัดการขยะอย่างยั่งยืน 

4. ยุทธศาสตร์ที่ 5 การเสริมสร้างความม่ันคงแห่งชาติเพื่อการพัฒนาประเทศสู่ความม่ัง
คั่งและย่ังยืน ให้ความส าคัญต่อการฟ้ืนฟูพ้ืนฐานด้านความมั่นคงที่เป็นปัจจัยส าคัญต่อการพัฒนาทาง
เศรษฐกิจและสังคมของประเทศ โดยเฉพาะการอยู่ร่วมกันในสังคมอย่างสันติของผู้มีความเห็นต่างทาง
ความคิดและอุดมการณ์บนพ้ืนฐานของการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์เป็น
ประมุขและการเตรียม การรับมือกับภัยคุกคามข้ามชาติซึ่งจะส่งผลกระทบอย่างมีนัยยะส าคัญต่อการ
พัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศในระยะ 20 ปีข้างหน้า 

1. วัตถุประสงค์ 
1.1 เพ่ือปกปูองสถาบันพระมหากษัตริย์และเสริมสร้างความม่ันคงภายใน 

รวมทั้งปูองกันปัญหาภัยคุกคามที่เป็นอุปสรรคต่อการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม และการเมืองของชาติ 
1.2 เพ่ือสร้างความพร้อมและผนึกก าลังของทุกภาคส่วน ให้มีขีด

ความสามารถในการบริหาร จัดการด้านความมั่นคง และมีศักยภาพในการปูองกันและแก้ไข
สถานการณ์ที่เกิดจากภัยคุกคามท้ังภัยทางทหารและภัยคุกคามอ่ืนๆ 

1.3 เพ่ือเสริมสร้างความร่วมมือด้านความมั่นคงกับมิตรประเทศในการ
สนับสนุนการรักษาความสงบสุขและผลประโยชน์ของชาติ 

2. เป้าหมายและตัวชี้วัด 
เป้าหมายภาพรวมคือผลประโยชน์ของชาติว่าด้วยความม่ันคง ม่ังคั่ง ยั่งยืน 

เป้าหมายที่ 1 ปกป้องและเชิดชูสถาบันพระมหากษัตริย์ให้เป็นสถาบัน
หลักของประเทศ 

ตัวชี้วัด 1.1 จ านวนกิจกรรมเทิดพระเกียรติและเชิดชูสถาบัน
พระมหากษัตริย์เพิ่มข้ึน 
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ตัวชี้วัด 1.2 จ านวนกิจกรรมที่มีความเก่ียวข้องกับโครงการพระราชด าริ
เพ่ิมข้ึน 

เป้าหมายที่ 3 ประชาชนในจังหวัดชายแดนภาคใต้มีความปลอดภัยใน
ชีวิตและทรัพย์สินมีโอกาสในการศึกษาและการประกอบอาชีพที่สร้างรายได้เพิ่มขึ้น 

ตัวชี้วัด 3.2 รายได้ครัวเรือนเฉลี่ยต่อคนและจ านวนปีการศึกษาเฉลี่ยใน
พ้ืนที่3 จังหวัดชายแดนภาคใต้เพ่ิมขึ้น 

เป้าหมายที่ 4 ประเทศไทยมีความสัมพันธ์และความร่วมมือด้านความ
ม่ันคงในกลุ่มประเทศ สมาชิกอาเซียน มิตรประเทศ และนานาประเทศในการป้องกันภัยคุกคามใน
รูปแบบต่างๆ ควบคู่ไปกับการรักษาผลประโยชน์ของชาติ 

ตัวชี้วัด 4.4 จ านวนคดีที่เก่ียวข้องกับยาเสพติดลดลง 
3. แนวทางการพัฒนา 
3.1 การรักษาความมั่นคงภายใน เพื่อให้เกิดความสงบในสังคมและธ ารงไว้ซึ่ง

สถาบันหลักของชาติ 
3.1.1 สร้างจิตส านึกของคนในชาติให้มีความหวงแหน และธ ารงรักษา

สถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ โดยปลูกฝังและสร้างความตระหนักถึงความส าคัญ พร้อมทั้ง
ก าหนดมาตรการเพ่ือปูองกันการกระท าท่ีมีแนวโน้มที่จะส่งผลกระทบต่อสถาบันหลักของชาติ 

3.1.2 เสริมสร้างความปรองดองของคนในชาติและมีกลไกในการตรวจสอบ
และพัฒนาภาคการเมือง โดยปลูกฝังค่านิยมและเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจของการอยู่ร่วมกันบน
พ้ืนฐานความแตกต่างทางความคิดและอุดมการณ์ทางการเมือง ภายใต้สิทธิและหน้าที่ตามระบอบ
ประชาธิปไตยและค านึงถึงความม่ันคงและผลประโยชน์ของชาติอย่างแท้จริง 

3.1.3 ปูองกันและแก้ไขปัญหาความไม่สงบในจังหวัดชายแดนภาคใต้ โดย
กระบวนการสันติสุขแนวทางสันติวิธี และกระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชนในพื้นท่ี บนพื้นฐาน
ความแตกต่างทางอัตลักษณ์และชาติพันธุ์ เพื่อขจัดความขัดแย้ง ลดความรุนแรงตามแนวทาง “เข้าใจ 
เข้าถึง พัฒนา”พร้อมทั้งสร้างโอกาสในการพัฒนาเศรษฐกิจและความเป็นธรรมทางสังคมในพ้ืนที่ 

3.2 การพัฒนาเสริมสร้างศักยภาพการปูองกันประเทศ เพ่ือเตรียมความพร้อมใน
การรับมือภัยคุกคามท้ังการทหารและภัยคุกคามอ่ืนๆ 

3.2.7 ด าเนินบทบาทเชิงรุก และใช้กรอบความร่วมมือระหว่างประเทศท้ัง
ระดับภูมิภาคและพหุภาคี เพ่ือปกปูองและรักษาผลประโยชน์ของไทย ตลอดจนเสริมสร้างขีด
ความสามารถแลกเปลี่ยนและเรียนรู้แนวปฏิบัติที่เป็นเลิศและร่วมมือในการรับมือกับภัยคุกคามด้าน
ความมั่นคงระหว่างประเทศ อาทิ ปัญหายาเสพติด การก่อการร้าย การโยกย้ายถิ่นฐาน การลักลอบ
เข้าเมือง การค้ามนุษย์ความมั่นคงด้าน ไซเบอร์ ภัยพิบัติ โรคระบาดโรคติดต่อร้ายแรง โรคอุบัติใหม่ 
โรคอุบัติซ้ า และสถานการณ์ฉุกเฉินทางสาธารณสุขอ่ืนๆ 

5. ยุทธศาสตร์ที่ 6 การบริหารจัดการในภาครัฐ การป้องกันการทุจริตประพฤติมิชอบและ 
ธรรมาภิบาลในสังคมไทย เป็นช่วงเวลาส าคัญที่ต้องเร่งปฏิรูป การบริหารจัดการภาครัฐให้เกิดผล
สัมฤทธิ์อย่างจริงจัง เพื่อให้เป็นปัจจัยสนับสนุนส าคัญท่ีจะช่วยส่งเสริมการพัฒนาประเทศในทุกด้านให้
ประสบผลส าเร็จบรรลุเปูาหมาย ทั้งการบริหารจัดการภาครัฐให้โปร่งใส มีประสิทธิภาพ รับผิดชอบ 
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ตรวจสอบได้อย่างเป็นธรรม และประชาชนมีส่วนร่วม มีการกระจายอ านาจ และแบ่งภารกิจ
รับผิดชอบที่เหมาะสมระหว่างส่วนกลาง ภูมิภาค และท้องถิ่น และวางพื้นฐานเพ่ือให้บรรลุตามกรอบ
เปูาหมายอนาคตในปี 2579 

1. วัตถุประสงค์ 
1.1 เพ่ือให้ภาครัฐมีขนาดเล็ก มีการบริหารจัดการที่ดี และได้

มาตรฐานสากล 
1.3 เพ่ือลดปัญหาการทุจริตและประพฤติมิชอบของประเทศ 
1.4 เพ่ือพัฒนาระบบและกระบวนการทางกฎหมายให้สามารถอ านวยความ

สะดวกด้วยความรวดเร็วและเป็นธรรมแก่ประชาชน 
2. เป้าหมายและตัวชี้วัด 

เปูาหมายที่ 3 เพ่ิมคะแนนดัชนีการรับรู้การทุจริตให้สูงขึ้น 
ตัวชี้วัด 3.1 ระดบัคะแนนของดัชนีการรับรู้การทุจริตสูงกว่าร้อยละ 50 เมื่อ

สิ้นสุดแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12 
3. แนวทางการพัฒนา 

3.1 ปรับปรุงโครงสร้างหน่วยงาน บทบาท ภารกิจ และคุณภาพบุคลากร
ภาครัฐ ให้มีความโปร่งใส ทันสมัย คล่องตัว มีขนาดที่เหมาะสม เกิดความคุ้มค่า 

3.1.1 ก าหนดภารกิจ ขอบเขตอ านาจหน้าที่ของราชการบริหาร
ส่วนกลางส่วนภูมิภาค และท้องถิ่นให้ชัดเจนและไม่ซ้ าซ้อน 

3.5 ปูองกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
3.5.1 ปลูกฝังให้คนไทยไม่โกง 

1) ส่งเสริม สนับสนุนให้ทุกภาคส่วนมุ่งสร้างจิตสานึกในการรักษาประโยชน์
สาธารณะ ทัศนคติเชิงบวก รวมทั้งคุณธรรม จริยธรรม และหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงให้กับ
ทุกกลุ่มในสังคม ผ่านกลไกครอบครัว สถาบันการศึกษา สถาบันศาสนา สื่อมวลชน และเครือข่ายทาง
สังคม ควบคู่กับการปลูกฝังจิตสานึกความซื่อสัตย์สุจริต ค่านิยมที่ถูกต้อง สร้างความตระหนักถึงภัย
ร้ายแรงของการทุจริตและการรู้เท่าทันการทุจริตของสังคมไทย โดยอาศัยกลไกทางสังคมเป็น
มาตรการในการลงโทษผู้กระท าผิดหรือผู้กระท าการทุจริตและประพฤติมิชอบ 

2) พัฒนากลไกและระบบการด าเนินงานที่ท าให้เจ้าหน้าที่ของรัฐและผู้ด ารงต าแหน่ง
ทางการเมืองปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมและมาตรฐานจริยธรรมอย่างเคร่งครัด โดยการรณรงค์
ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชน ภาคเอกชน และสื่อมวลชนมีส่วนร่วมในการเฝูาระวังพฤติกรรมของ
ข้าราชการและผู้ด ารงต าแหน่งทางการเมืองในการใช้ต าแหน่งหน้าที่ในทางมิชอบ และก าหนดขั้นตอน
การลงโทษผู้ไม่ปฏิบัติตามหรือฝุาฝืนประมวลจริยธรรมตามความร้ายแรงแห่งการกระท าอย่างจริงจัง 

7) พัฒนาสร้างเครือข่ายและคุ้มครองการแจ้งเบาะแสการทุจริตและประพฤติมิชอบ
ในกลุ่มประชาชน 
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ตรวจสอบได้อย่างเป็นธรรม และประชาชนมีส่วนร่วม มีการกระจายอ านาจ และแบ่งภารกิจ
รับผิดชอบที่เหมาะสมระหว่างส่วนกลาง ภูมิภาค และท้องถิ่น และวางพื้นฐานเพ่ือให้บรรลุตามกรอบ
เปูาหมายอนาคตในปี 2579 

1. วัตถุประสงค์ 
1.1 เพ่ือให้ภาครัฐมีขนาดเล็ก มีการบริหารจัดการที่ดี และได้

มาตรฐานสากล 
1.3 เพ่ือลดปัญหาการทุจริตและประพฤติมิชอบของประเทศ 
1.4 เพ่ือพัฒนาระบบและกระบวนการทางกฎหมายให้สามารถอ านวยความ

สะดวกด้วยความรวดเร็วและเป็นธรรมแก่ประชาชน 
2. เป้าหมายและตัวชี้วัด 

เปูาหมายที่ 3 เพ่ิมคะแนนดัชนีการรับรู้การทุจริตให้สูงขึ้น 
ตัวชี้วัด 3.1 ระดบัคะแนนของดัชนีการรับรู้การทุจริตสูงกว่าร้อยละ 50 เมื่อ

สิ้นสุดแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12 
3. แนวทางการพัฒนา 

3.1 ปรับปรุงโครงสร้างหน่วยงาน บทบาท ภารกิจ และคุณภาพบุคลากร
ภาครัฐ ให้มีความโปร่งใส ทันสมัย คล่องตัว มีขนาดที่เหมาะสม เกิดความคุ้มค่า 

3.1.1 ก าหนดภารกิจ ขอบเขตอ านาจหน้าที่ของราชการบริหาร
ส่วนกลางส่วนภูมิภาค และท้องถิ่นให้ชัดเจนและไม่ซ้ าซ้อน 

3.5 ปูองกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
3.5.1 ปลูกฝังให้คนไทยไม่โกง 

1) ส่งเสริม สนับสนุนให้ทุกภาคส่วนมุ่งสร้างจิตสานึกในการรักษาประโยชน์
สาธารณะ ทัศนคติเชิงบวก รวมทั้งคุณธรรม จริยธรรม และหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงให้กับ
ทุกกลุ่มในสังคม ผ่านกลไกครอบครัว สถาบันการศึกษา สถาบันศาสนา สื่อมวลชน และเครือข่ายทาง
สังคม ควบคู่กับการปลูกฝังจิตสานึกความซื่อสัตย์สุจริต ค่านิยมที่ถูกต้อง สร้างความตระหนักถึงภัย
ร้ายแรงของการทุจริตและการรู้เท่าทันการทุจริตของสังคมไทย โดยอาศัยกลไกทางสังคมเป็น
มาตรการในการลงโทษผู้กระท าผิดหรือผู้กระท าการทุจริตและประพฤติมิชอบ 

2) พัฒนากลไกและระบบการด าเนินงานที่ท าให้เจ้าหน้าที่ของรัฐและผู้ด ารงต าแหน่ง
ทางการเมืองปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมและมาตรฐานจริยธรรมอย่างเคร่งครัด โดยการรณรงค์
ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชน ภาคเอกชน และสื่อมวลชนมีส่วนร่วมในการเฝูาระวังพฤติกรรมของ
ข้าราชการและผู้ด ารงต าแหน่งทางการเมืองในการใช้ต าแหน่งหน้าที่ในทางมิชอบ และก าหนดขั้นตอน
การลงโทษผู้ไม่ปฏิบัติตามหรือฝุาฝืนประมวลจริยธรรมตามความร้ายแรงแห่งการกระท าอย่างจริงจัง 

7) พัฒนาสร้างเครือข่ายและคุ้มครองการแจ้งเบาะแสการทุจริตและประพฤติมิชอบ
ในกลุ่มประชาชน 
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3.5.2 ปูองกันการทุจริต 
3) เร่งรัดหน่วยงานภาครัฐให้มีการด าเนินงานในการก าหนดมาตรการปูองกันและแก้ไข

ปัญหาการทุจริตและประพฤตมิชอบอย่างเคร่งครัด โดยติดตามผลการด าเนินงานตามมาตรการ
ปูองกันและแก้ไขปัญหาการทุจริตและประพฤติมิชอบของทุกหน่วยงานของรัฐอย่างต่อเนื่อง 

4) เสริมสร้างศักยภาพและความเข้มแข็งให้แก่ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริตให้สามารถ
เป็นหน่วยงานหลักของภาครัฐในการเฝูาระวัง ปูองกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบที่
บูรณาการการท างานร่วมกันอย่างมีกลยุทธ์ 
6. ยุทธศาสตร์ที่ 8 การพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรม 

ให้ความส าคัญกับการใช้องค์ความรู้ทางวิทยาศาสตร์ ผลงานวิจัยและพัฒนา ความก้าวหน้า
ทางเทคโนโลยีนวัตกรรมและความคิดสร้างสรรค์อย่างเข้มข้นทั้งในภาคธุรกิจ ภาครัฐ และภาคประชา
สังคม รวมทั้งให้ความส าคัญกับการพัฒนาสภาวะแวดล้อมหรือปัจจัยพ้ืนฐานที่เอ้ืออ านวยทั้งการ
ลงทุนด้านการวิจัยและพัฒนา การพัฒนาบุคลากรวิจัย โครงสร้างพื้นฐานทางวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี และการบริหารจัดการเพ่ือช่วยขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศให้ก้าวสู่เปูาหมายดังกล่าว 

1. วัตถุประสงค์ 
1.1 เพ่ือสร้างความเข้มแข็งและยกระดับความสามารถด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีขั้น

ก้าวหน้า ให้สนับสนุนการสร้างมูลค่าของสาขาการผลิตและบริการเปูาหมาย 
2. เป้าหมายและตัวชี้วัด 
เปูาหมายที่ 1 เพ่ิมความเข้มแข็งด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของประเทศ 
ตัวชี้วัด 1.3 สัดส่วนการลงทุนวิจัยและพัฒนาในอุตสาหกรรมยุทธศาสตร์และ 
เปูาหมายของประเทศ : งานวิจัยพื้นฐานเพ่ือสร้าง/สะสมองค์ความรู้: ระบบโครงสร้างพ้ืนฐาน 

บุคลากรและระบบมาตรฐาน 
ตัวชี้วัด 1.4 จ านวนบุคลากรด้านการวิจัยและพัฒนาเพิ่มเป็น 25 คนต่อประชากร 10,000 

คน 
3. แนวทางการพัฒนา 
3.1 เร่งส่งเสริมการลงทุนวิจัยและพัฒนาและผลักดันสู่การใช้ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์และเชิง

สังคม 
3.1.3 ลงทุนวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมทางสังคมเพ่ือลดความเหลื่อมล้ าและ

ยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน อาทิ เทคโนโลยีการศึกษา เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
เทคโนโลยีเพ่ือผู้พิการ เทคโนโลยีเพ่ือผู้สูงอายุ เทคโนโลยีทางการแพทย์ (ยาและวัคซีน) โดยอาศัย
กลไกการด าเนินงานอย่างเป็นเครือข่ายระหว่างสถาบันการศึกษา สถาบันการวิจัย ภาครัฐ ภาคเอกชน 
และภาคประชาชนหรือชุมชน 

3.3 พัฒนาสภาวะแวดล้อมของการพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรม 
3.3.1 ด้านบุคลากรวิจัย 
1) เร่งการผลิตบุคลากรสายวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่มีคุณภาพและสอดคล้องกับความ

ต้องการโดยเฉพาะในสาขา STEM (วิทยาศาสตร์ (Science : S) เทคโนโลยี (Technology :T) 
วิศวกรรมศาสตร์ (Engineer : E) และคณิตศาสตร์ (Mathematics : M)  
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2) เร่งสร้างนักวิจัยมืออาชีพ 
3) พัฒนาศักยภาพนักวิจัยให้มีทั้งความรู้และความเข้าใจในเทคโนโลยี 

 
2.4 แผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2560-2579 

ส านักงานเลขาธิการสภาการศึกษาได้จัดท า แผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2560-2579 เพ่ือ
ใช้เป็นแผนยุทธศาสตร์ระยะยาวส าหรับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการศึกษาของประเทศ ได้น าไปใช้
เป็นกรอบและแนวทางการพัฒนาการศึกษาและเรียนรู้ส าหรับพลเมืองทุกช่วงวัยตั้งแต่แรกเกิดจน
ตลอดชีวิต โดยจุดมุ่งหมายที่ส าคัญของแผน คือ การมุ่งเน้นการประกันโอกาสและความเสมอภาคทาง
การศึกษาและการศึกษาเพ่ือการมีงานท าและสร้างงานได้ ภายใต้บริบทเศรษฐกิจและสังคมของ
ประเทศและของโลกที่ขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรมและความคิดสร้างสรรค์ รวมทั้งความเป็นพลวัตร 
เพ่ือให้ประเทศไทยสามารถ ก้าวข้ามกับดักประเทศที่มีรายได้ปานกลาง ไปสู่ประเทศท่ีพัฒนาแล้ว ซึ่ง
ภายใต้กรอบแผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2560-2579 ได้ก าหนดสาระส าคัญส าหรับบรรลุเปูาหมาย
ของการพัฒนาการศึกษาใน 5 ประการ ได้แก่ การเข้าถึงโอกาสทางการศึกษา (Access) ความเท่า
เทียมทางการศึกษา (Equity) คุณภาพการศึกษา (Quality) ประสิทธิภาพ(Efficiency) และตอบโจทย์
บริบททีเ่ปลี่ยนแปลง (Relevancy) ในระยะ 15 ปีข้างหน้า ดังนี้ 

วิสัยทัศน์ : คนไทยทุกคนได้รับการศึกษาและเรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างมีคุณภาพ ด ารงชีวิต 
อย่างเป็นสุข สอดคล้องกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และเปลี่ยนแปลงของโลกศตวรรษท่ี 21 

วัตถุประสงค์ 
1. เพื่อพัฒนาระบบและกระบวนการจัดการศึกษาที่มีคุณภาพและมีประสิทธิภาพ 
2. เพื่อพัฒนาคนไทยให้เป็นพลเมืองดี มีคุณลักษณะ ทักษะและสมรรถนะที่สอดคล้องกับ

บทบัญญัติของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ และยุทธศาสตร์
ชาติ 

3. เพื่อพัฒนาสังคมไทยให้เป็นสังคมแห่งการเรียนรู้ และคุณธรรมจริยธรรม รู้จักสามัคคี และ
ร่วมมือผนึกก าลังมุ่งสู่การพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืน ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

4. เพื่อน าประเทศไทยก้าวข้ามกับดักประเทศท่ีมีรายได้ปานกลาง และความเหลื่อมล้ า
ภายในประเทศลดลง 

ยุทธศาสตร์ 
1. การจัดการศึกษาเพ่ือความมั่นคงของสังคมและประเทศชาติ 
2. การผลิตและพัฒนาก าลังคน การวิจัย และนวัตกรรม เพื่อสร้างขีดความสามารถใน 

การแข่งขันของประเทศ 
3. การพัฒนาศักยภาพคนทุกช่วงวัย และการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ 
4. การสร้างโอกาส ความเสมอภาค และความเท่าเทียมทางการศึกษา 
5. การจัดการศึกษาเพ่ือสร้างเสริมคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
6. การพัฒนาประสิทธิภาพของระบบบริหารจัดการศึกษา 
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2) เร่งสร้างนักวิจัยมืออาชีพ 
3) พัฒนาศักยภาพนักวิจัยให้มีทั้งความรู้และความเข้าใจในเทคโนโลยี 

 
2.4 แผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2560-2579 

ส านักงานเลขาธิการสภาการศึกษาได้จัดท า แผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2560-2579 เพ่ือ
ใช้เป็นแผนยุทธศาสตร์ระยะยาวส าหรับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการศึกษาของประเทศ ได้น าไปใช้
เป็นกรอบและแนวทางการพัฒนาการศึกษาและเรียนรู้ส าหรับพลเมืองทุกช่วงวัยตั้งแต่แรกเกิดจน
ตลอดชีวิต โดยจุดมุ่งหมายที่ส าคัญของแผน คือ การมุ่งเน้นการประกันโอกาสและความเสมอภาคทาง
การศึกษาและการศึกษาเพ่ือการมีงานท าและสร้างงานได้ ภายใต้บริบทเศรษฐกิจและสังคมของ
ประเทศและของโลกที่ขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรมและความคิดสร้างสรรค์ รวมทั้งความเป็นพลวัตร 
เพ่ือให้ประเทศไทยสามารถ ก้าวข้ามกับดักประเทศที่มีรายได้ปานกลาง ไปสู่ประเทศท่ีพัฒนาแล้ว ซึ่ง
ภายใต้กรอบแผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2560-2579 ได้ก าหนดสาระส าคัญส าหรับบรรลุเปูาหมาย
ของการพัฒนาการศึกษาใน 5 ประการ ได้แก่ การเข้าถึงโอกาสทางการศึกษา (Access) ความเท่า
เทียมทางการศึกษา (Equity) คุณภาพการศึกษา (Quality) ประสิทธิภาพ(Efficiency) และตอบโจทย์
บริบททีเ่ปลี่ยนแปลง (Relevancy) ในระยะ 15 ปีข้างหน้า ดังนี้ 

วิสัยทัศน์ : คนไทยทุกคนได้รับการศึกษาและเรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างมีคุณภาพ ด ารงชีวิต 
อย่างเป็นสุข สอดคล้องกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และเปลี่ยนแปลงของโลกศตวรรษท่ี 21 

วัตถุประสงค์ 
1. เพื่อพัฒนาระบบและกระบวนการจัดการศึกษาที่มีคุณภาพและมีประสิทธิภาพ 
2. เพื่อพัฒนาคนไทยให้เป็นพลเมืองดี มีคุณลักษณะ ทักษะและสมรรถนะที่สอดคล้องกับ

บทบัญญัติของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ และยุทธศาสตร์
ชาติ 

3. เพื่อพัฒนาสังคมไทยให้เป็นสังคมแห่งการเรียนรู้ และคุณธรรมจริยธรรม รู้จักสามัคคี และ
ร่วมมือผนึกก าลังมุ่งสู่การพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืน ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

4. เพื่อน าประเทศไทยก้าวข้ามกับดักประเทศท่ีมีรายได้ปานกลาง และความเหลื่อมล้ า
ภายในประเทศลดลง 

ยุทธศาสตร์ 
1. การจัดการศึกษาเพ่ือความมั่นคงของสังคมและประเทศชาติ 
2. การผลิตและพัฒนาก าลังคน การวิจัย และนวัตกรรม เพื่อสร้างขีดความสามารถใน 

การแข่งขันของประเทศ 
3. การพัฒนาศักยภาพคนทุกช่วงวัย และการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ 
4. การสร้างโอกาส ความเสมอภาค และความเท่าเทียมทางการศึกษา 
5. การจัดการศึกษาเพ่ือสร้างเสริมคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
6. การพัฒนาประสิทธิภาพของระบบบริหารจัดการศึกษา 
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ปัจจัยและเงื่อนไขความส าเร็จ 
การด าเนินการตามวัตถุประสงค์ เปูาหมายของแต่ละยุทธศาสตร์ตามท่ีก าหนดไว้ใน

แผนการศึกษาแห่งชาติจะประสบผลส าเร็จตามที่ระบุไว้ในแต่ละยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
หน่วยงานทั้งระดับนโยบายและระดับปฏิบัติการ ทั้งในส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค จังหวัด เขตพ้ืนที่
การศึกษาและสถานศึกษาต้องยึดถือเป็นแนวทางในการด าเนินงาน และมีการทบทวน ปรับปรุง
มาตรการ เปูาหมายความส าเร็จให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นในแต่ละพ้ืนที่เพ่ือการพัฒนา
ศักยภาพผู้เรียนในทุกช่วงวัยต้องด าเนินการ ดังนี้ 

1. การสร้างการรับรู้ ความเข้าใจและการยอมรับจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสียและประชาสังคม 
ในการสนับสนุนส่งเสริมการพัฒนาการศึกษาในลักษณะต่างๆ อย่างกว้างขวาง มุ่งเน้นที่การจัดระบบ 
การศึกษาที่มีประสิทธิภาพ โปร่งใส ตรวจสอบได้ และมุ่งเน้นการพัฒนาคุณภาพของผู้เรียนในทุก
ระดับ 

2. การสร้างความเข้าใจในเปูาหมายและยุทธศาสตร์การด าเนินงานของแผนฯ ของผู้ปฏิบัติ
ทุกหน่วยงานทุกระดับ เพ่ือให้การขับเคลื่อนแผนฯ ไปสู่การปฏิบัติ มีการบริหารจัดการและการ
เชื่อมโยงยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนาให้บรรลุเปูาหมายและวิสัยทัศน์ของการจัดการศึกษามี
คณะกรรมการก ากับดูแลแต่ละยุทธศาสตร์ให้เกิดการน าไปปฏิบัติ โดยมีระบบงบประมาณเป็นกลไก
สนับสนุนให้บรรลุผลอย่างเป็นรูปธรรม 

3. การปรับเปลี่ยนกระบวนทัศน์ของการจัดการศึกษา จากการเป็นผู้จัดการศึกษาโดยรัฐมา
เป็นการจัดการศึกษาโดยทุกภาคส่วนของสังคม ที่มุ่งการจัดการศึกษาเพ่ือความเท่าเทียมและท่ัวถึง 
(Inclusive Education) ตลอดจนการส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิตส าหรับทุกคน ซึ่งสอดคล้องกับ
เปูาหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goals) 

4. การจัดให้แผนการศึกษาแห่งชาติเป็นเสมือนแผนงบประมาณด้านการจัดการศึกษาของรัฐ 
ระบบการจัดสรรงบประมาณประจ าปีให้ยึดแผนงาน โครงการและเปูาหมายการพัฒนาที่ก าหนดไว้ใน
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนาของแผนฯ เป็นหลักในการพิจารณา เพ่ือให้การด าเนินงานพัฒนา
การศึกษาเป็นไปในทิศทางและเปูาหมายการพัฒนาผู้เรียนแต่ละช่วงวัย และการพัฒนาก าลังคนตาม
ความต้องการของตลาดงานและประเทศ เพ่ือการจัดการศึกษาบรรลุผลตามยุทธศาสตร์ ตัวชี้วัดในช่วง
เวลาที่ก าหนด 

5. การปรับระบบการบริหารจัดการภาครัฐให้เกิดประสิทธิภาพ โดยปรับโครงสร้างการ
บริหารงานให้มีความชัดเจนในด้านบทบาท หน้าที่และการกระจายอ านาจและการตัดสินใจจาก
ส่วนกลางสู่ระดับภูมิภาคและสถานศึกษา รวมทั้งการปรับระบบการบริหารจัดการ และการ
บริหารงานบุคคลในแต่ละระดับให้ส่งเสริม สนับสนุนการจัดการศึกษาในสถานศึกษาให้เป็นไปอย่างมี
คุณภาพ ผู้เรียนได้รับบริการการศึกษาที่มีมาตรฐานอย่างเสมอภาคและเท่าเทียม 

6. การสร้างระบบข้อมูลและสารสนเทศท่ีบูรณาการและเชื่อมโยงกับระบบการประกัน
คุณภาพภายในและการประเมินคุณภาพภายนอกผ่านระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ และการรายงานต่อ
สาธารณชนจะเป็นกลไกในการสร้างการรับรู้ของผู้จัดการศึกษาและผู้เรียน เพ่ือการปรับประสิทธิภาพ
การบริหารจัดการ และความรับผิดชอบต่อผู้เรียน ผ่านระบบการก ากับ ตรวจสอบ ติดตามและ
ประเมินผล 
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7. การปฏิรูประบบทรัพยากรและการเงินเพ่ือการศึกษา เพื่อให้รัฐสามารถใช้เครื่องมือทาง
การเงินในการก ากับการด าเนินงานของสถานศึกษาให้เป็นไปตามแผนการศึกษาแห่งชาติและนโยบาย
รัฐบาล 
 
2.5 นโยบายของนายกรัฐมนตรี (พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี) 

นายกรัฐมนตรีได้แถลงนโยบายรัฐบาลต่อสภานิติบัญญัติแห่งชาติ เมื่อวันที่ 12 กันยายน 
2557โดยได้ก าหนดนโยบายไว้ 11 ด้าน เพื่อให้สอดคล้องกับรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (ฉบับ
ชั่วคราว)พุทธศักราช 2557 มาตรา 19 ที่ระบุให้รัฐบาลมีหน้าที่ในการบริหารราชการแผ่นดิน 
ด าเนินการให้มีการปฏิรูปด้านต่าง ๆ และส่งเสริมความสามัคคีและความสมานฉันท์ของประชาชนใน
ชาติ โดยมีนโยบายที่เกี่ยวข้องกับภารกิจส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ดังนี้ 

นโยบายที่ 1 การปกป้องและเชิดชูสถาบันพระมหากษัตริย์ สถาบันพระมหากษัตริย์เป็น 
องค์ประกอบส าคัญของการปกครองในระบอบประชาธิปไตยรัฐบาล จึงถือเป็นหน้าที่ส าคัญยิ่งยวดใน
อันที่จะเชิดชูสถาบันนี้ไว้ด้วยความจงรักภักดี และปกปูองรักษาพระบรมเดชานุภาพ เผยแพร่ความรู้
ความเข้าใจที่ถูกต้องและเป็นจริงเกี่ยวกับสถาบันพระมหากษัตริย์และพระราชกรณียกิจเพ่ือประชาชน 
ทั้งจะสนับสนุนโครงการทั้งหลายอันเนื่องมาจากพระราชด าริ ส่งเสริมให้เจ้าหน้าที่สถานศึกษา 
ตลอดจนหน่วยงานทั้งหลายของรัฐเรียนรู้เข้าใจหลักการทรงงาน สามารถน าหลักดังกล่าวมา
ประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติราชการและการพัฒนาตลอดจนเร่งขยายผลตามโครงการและแบบอย่างที่
ทรงวางรากฐานไว้ให้แพร่หลาย 

นโยบายที่ 2 การรักษาความม่ันคงของรัฐและการต่างประเทศ โดยเร่งแก้ไขปัญหาการใช้
ความรุนแรงในจังหวัดชายแดนภาคใต้ โดยน ายุทธศาสตร์เข้าใจ เข้าถึง และพัฒนา มาใช้ตามแนวทาง
กัลยาณมิตรแบบสันติวิธี ส่งเสริมการพูดคุย สันติสุขกับผู้มีความคิดเห็นต่างจากรัฐ สร้างความเชื่อมั่น
ในกระบวนการยุติธรรมตามหลักนิติธรรมและหลักสิทธิมนุษยชนโดยไม่เลือกปฏิบัติ ควบคู่กับการ
พัฒนาเศรษฐกิจและสังคมที่สอดคล้องกับความต้องการของประชาชนในพื้นท่ีซึ่งเป็นพหุสังคม ขจัด
การฉวยโอกาสก่อความรุนแรงแทรกซ้อนเพ่ือซ้ าเติมปัญหาไม่ว่าจากผู้มีอิทธิพลในท้องถิ่นหรือ
เจ้าหน้าที่ฝุายบ้านเมืองทั้งจะเพ่ิมระดับปฏิสัมพันธ์กับต่างประเทศ และองค์การระหว่างประเทศที่อาจ
ช่วยคลี่คลายปัญหาได้ รวมทั้ง เสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีกับนานาประเทศ เช่น การคุ้มครองดูแล
คนไทยและผลประโยชน์ของคนไทยในต่างแดน การแลกเปลี่ยนทางการศึกษา วัฒนธรรม การค้า การ
พัฒนาทรัพยากรมนุษย์ และการเปิดโลกทัศน์ให้มีลักษณะสากล เป็นต้น 

2.1 ในระยะเร่งด่วน รัฐบาลให้ความส าคัญต่อการเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมการเมือง 
และความมั่นคงอาเซียนในกิจการ 5 ด้าน ได้แก่ การบริหารจัดการชายแดน การสร้างความมั่นคงทาง
ทะเล การแก้ไขปัญหาอาชญากรรมข้ามชาติ การสร้างความไว้วางใจกับประเทศเพ่ือนบ้าน และการ
เสริมสร้างศักยภาพในการปฏิบัติการทางทหารร่วมกันของอาเซียน โดยเน้นความร่วมมือเพ่ือปูองกัน 
แก้ไขข้อพิพาทต่างๆ และการแก้ไขปัญหาเส้นเขตแดนโดยใช้กลไก ทั้งระดับทวิภาคีและพหุภาคี ทั้งจะ
จัดระเบียบการพัฒนาตามกรอบประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน และการบริหารจัดการพ้ืนที่ชายแดนทั้ง
ทางบกและทางทะเลรองรับการพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษ ตามแนวชายแดน โดยใช้ระบบเฝูาตรวจที่
มีเทคโนโลยีทันสมัย ก าหนดให้ปัญหายาเสพติด การค้าอาวุธ การค้ามนุษย์ การกระท าอันเป็นโจร
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7. การปฏิรูประบบทรัพยากรและการเงินเพ่ือการศึกษา เพื่อให้รัฐสามารถใช้เครื่องมือทาง
การเงินในการก ากับการด าเนินงานของสถานศึกษาให้เป็นไปตามแผนการศึกษาแห่งชาติและนโยบาย
รัฐบาล 
 
2.5 นโยบายของนายกรัฐมนตรี (พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี) 

นายกรัฐมนตรีได้แถลงนโยบายรัฐบาลต่อสภานิติบัญญัติแห่งชาติ เมื่อวันที่ 12 กันยายน 
2557โดยได้ก าหนดนโยบายไว้ 11 ด้าน เพื่อให้สอดคล้องกับรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (ฉบับ
ชั่วคราว)พุทธศักราช 2557 มาตรา 19 ที่ระบุให้รัฐบาลมีหน้าที่ในการบริหารราชการแผ่นดิน 
ด าเนินการให้มีการปฏิรูปด้านต่าง ๆ และส่งเสริมความสามัคคีและความสมานฉันท์ของประชาชนใน
ชาติ โดยมีนโยบายที่เกี่ยวข้องกับภารกิจส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ดังนี้ 

นโยบายที่ 1 การปกป้องและเชิดชูสถาบันพระมหากษัตริย์ สถาบันพระมหากษัตริย์เป็น 
องค์ประกอบส าคัญของการปกครองในระบอบประชาธิปไตยรัฐบาล จึงถือเป็นหน้าที่ส าคัญยิ่งยวดใน
อันที่จะเชิดชูสถาบันนี้ไว้ด้วยความจงรักภักดี และปกปูองรักษาพระบรมเดชานุภาพ เผยแพร่ความรู้
ความเข้าใจที่ถูกต้องและเป็นจริงเกี่ยวกับสถาบันพระมหากษัตริย์และพระราชกรณียกิจเพ่ือประชาชน 
ทั้งจะสนับสนุนโครงการทั้งหลายอันเนื่องมาจากพระราชด าริ ส่งเสริมให้เจ้าหน้าที่สถานศึกษา 
ตลอดจนหน่วยงานทั้งหลายของรัฐเรียนรู้เข้าใจหลักการทรงงาน สามารถน าหลักดังกล่าวมา
ประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติราชการและการพัฒนาตลอดจนเร่งขยายผลตามโครงการและแบบอย่างที่
ทรงวางรากฐานไว้ให้แพร่หลาย 

นโยบายที่ 2 การรักษาความม่ันคงของรัฐและการต่างประเทศ โดยเร่งแก้ไขปัญหาการใช้
ความรุนแรงในจังหวัดชายแดนภาคใต้ โดยน ายุทธศาสตร์เข้าใจ เข้าถึง และพัฒนา มาใช้ตามแนวทาง
กัลยาณมิตรแบบสันติวิธี ส่งเสริมการพูดคุย สันติสุขกับผู้มีความคิดเห็นต่างจากรัฐ สร้างความเชื่อมั่น
ในกระบวนการยุติธรรมตามหลักนิติธรรมและหลักสิทธิมนุษยชนโดยไม่เลือกปฏิบัติ ควบคู่กับการ
พัฒนาเศรษฐกิจและสังคมที่สอดคล้องกับความต้องการของประชาชนในพื้นท่ีซึ่งเป็นพหุสังคม ขจัด
การฉวยโอกาสก่อความรุนแรงแทรกซ้อนเพ่ือซ้ าเติมปัญหาไม่ว่าจากผู้มีอิทธิพลในท้องถิ่นหรือ
เจ้าหน้าที่ฝุายบ้านเมืองทั้งจะเพ่ิมระดับปฏิสัมพันธ์กับต่างประเทศ และองค์การระหว่างประเทศที่อาจ
ช่วยคลี่คลายปัญหาได้ รวมทั้ง เสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีกับนานาประเทศ เช่น การคุ้มครองดูแล
คนไทยและผลประโยชน์ของคนไทยในต่างแดน การแลกเปลี่ยนทางการศึกษา วัฒนธรรม การค้า การ
พัฒนาทรัพยากรมนุษย์ และการเปิดโลกทัศน์ให้มีลักษณะสากล เป็นต้น 

2.1 ในระยะเร่งด่วน รัฐบาลให้ความส าคัญต่อการเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมการเมือง 
และความมั่นคงอาเซียนในกิจการ 5 ด้าน ได้แก่ การบริหารจัดการชายแดน การสร้างความมั่นคงทาง
ทะเล การแก้ไขปัญหาอาชญากรรมข้ามชาติ การสร้างความไว้วางใจกับประเทศเพ่ือนบ้าน และการ
เสริมสร้างศักยภาพในการปฏิบัติการทางทหารร่วมกันของอาเซียน โดยเน้นความร่วมมือเพ่ือปูองกัน 
แก้ไขข้อพิพาทต่างๆ และการแก้ไขปัญหาเส้นเขตแดนโดยใช้กลไก ทั้งระดับทวิภาคีและพหุภาคี ทั้งจะ
จัดระเบียบการพัฒนาตามกรอบประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน และการบริหารจัดการพ้ืนที่ชายแดนทั้ง
ทางบกและทางทะเลรองรับการพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษ ตามแนวชายแดน โดยใช้ระบบเฝูาตรวจที่
มีเทคโนโลยีทันสมัย ก าหนดให้ปัญหายาเสพติด การค้าอาวุธ การค้ามนุษย์ การกระท าอันเป็นโจร
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สลัด การก่อการร้ายสากลและอาชญากรรมข้ามชาติเป็นปัญหาเฉพาะหน้าที่ต้องได้รับการปูองกันและ
แก้ไขโดยการบังคับใช้กฎหมายที่เข้มงวด และจัดการปัญหาอ่ืนๆ ที่เชื่อมโยงต่อเนื่องให้เบ็ดเสร็จ เช่น 
ปัญหาสถานะและสิทธิของบุคคลการปรับปรุงระบบ การเข้าเมือง การจัดระเบียบแรงงานต่างด้าว 
เป็นต้น 

2.2 เร่งแก้ไขปัญหาการใช้ความรุนแรงในจังหวัดชายแดนภาคใต้ โดยน ายุทธศาสตร์เข้าใจ 
เข้าถึง และพัฒนามาใช้ตามแนวทางกัลยาณมิตรแบบสันติวิธี ส่งเสริมการพูดคุย สันติสุขกับผู้มีความ
คิดเห็นต่างจากรัฐ สร้างความเชื่อมั่นในกระบวนการยุติธรรมตามหลักนิติธรรมและหลักสิทธิมนุษยชน
โดยไม่เลือกปฏิบัติ ควบคู่กับการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมที่สอดคล้องกับความต้องการของ
ประชาชนในพื้นท่ีซึ่งเป็นพหุสังคม ขจัดการฉวยโอกาสก่อความรุนแรงแทรกซ้อน เพ่ือซ้ าเติมปัญหาไม่
ว่าจากผู้มีอิทธิพลในท้องถิ่นหรือเจ้าหน้าที่ ฝุายบ้านเมือง ทั้งจะเพ่ิมระดับปฏิสัมพันธ์กับต่างประเทศ
และองค์การระหว่างประเทศที่อาจช่วยคลี่คลายปัญหาได้ 

นโยบายที่ 4 การศึกษาและเรียนรู้ การทะนุบ ารุงศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม 
นโยบายที่ 4.1 การปฏิรูปการศึกษาและการเรียนรู้ โดยให้ความส าคัญท้ังการศึกษาในระบบ

และการศึกษาทางเลือกไปพร้อมกัน เพ่ือสร้างคุณภาพของคนไทยให้สามารถเรียนรู้ พัฒนาตนได้เต็ม
ตามศักยภาพ ประกอบอาชีพและด ารงชีวิตได้โดยมีความใฝุรู้และทักษะที่เหมาะสม เป็นคนดีมี
คุณธรรมสร้างเสริมคุณภาพการเรียนรู้ โดยเน้นการเรียนรู้เพ่ือสร้างสัมมาชีพในพ้ืนที่ ลดความเหลื่อม
ล้ า และพัฒนาก าลังคนให้เป็นที่ต้องการเหมาะสมกับพ้ืนที่ ทั้งในด้านการเกษตร อุตสาหกรรม และ
ธุรกิจบริการ 

นโยบายที่ 4.2 ในระยะเฉพาะหน้า จะปรับเปลี่ยนการจัดสรรงบประมาณสนับสนุน
การศึกษา ให้สอดคล้องกับความจ าเป็นของผู้เรียนและลักษณะพื้นที่ของสถานศึกษา และปรับปรุง 
และบูรณาการระบบการกู้ยืมเงินเพ่ือการศึกษาให้มีประสิทธิภาพ เพื่อเพิ่มโอกาสแก่ผู้ยากจนหรือด้อย
โอกาส จัดระบบการสนับสนุนให้เยาวชนและประชาชนทั่วไปมีสิทธิเลือกรับบริการการศึกษา ทั้งใน
ระบบโรงเรียนและนอกโรงเรียนโดยจะพิจารณาจัดให้มีคูปองการศึกษาเป็นแนวทางหนึ่ง 

นโยบายที่ 4.3 ให้องค์กรภาคประชาสังคม ภาคเอกชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและ
ประชาชนทั่วไปมีโอกาสร่วมจัดการศึกษาที่มีคุณภาพ ทั่วถึง และร่วมในการปฏิรูปการศึกษา การ
เรียนรู้กระจายอ านาจการบริหารจัดการศึกษาสู่สถานศึกษา เขตพ้ืนที่การศึกษา และองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นตามศักยภาพและความพร้อม โดยให้สถานศึกษาสามารถเป็นนิติบุคคล และบริหาร
จัดการได้อย่างอิสระและคล่องตัวขึ้น 

นโยบายที่ 4.4 พัฒนาคนทุกช่วงวัยโดยส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต เพ่ือให้มีความรู้และ
ทักษะใหม่ที่สามารถประกอบอาชีพได้หลากหลายตามแนวโน้มการจ้างงานในอนาคต ปรับ
กระบวนการเรียนรู้และหลักสูตรให้เชื่อมโยงกับภูมิสังคม โดยบูรณาการความรู้และคุณธรรมเข้า
ด้วยกันเพ่ือให้เอ้ือต่อการพัฒนาผู้เรียนทั้งในด้านความรู้ ทักษะ การใฝุเรียนรู้ การแก้ปัญหา การรับฟัง
ความเห็นผู้อ่ืน มีคุณธรรม จริยธรรม และความเป็นพลเมืองดี โดยเน้นความร่วมมือระหว่างผู้เกี่ยวข้อง
ทั้งในและนอกโรงเรียน 
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นโยบายที่ 4.6 พัฒนาระบบการผลิตและพัฒนาครูที่มีคุณภาพและมีจิตวิญญาณ ของ
ความเป็นครู เน้นครูผู้สอนให้มีวุฒิตรงตามวิชาที่สอน น าเทคโนโลยีสารสนเทศและเครื่องมือที่
เหมาะสมมาใช้ในการเรียนการสอน เพ่ือเป็นเครื่องมือช่วยครูหรือเพ่ือการเรียนรู้ด้วยตนเอง เช่น การ
เรียนทางไกลการเรียนโดยระบบอิเล็กทรอนิกส์ เป็นต้น รวมทั้งปรับระบบการประเมินสมรรถนะที่
สะท้อนประสิทธิภาพการจัดการเรียนการสอนและการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนเป็นส าคัญ 

นโยบายที่ 8 การพัฒนาและส่งเสริมการใช้ประโยชน์จากวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี การ
วิจัยและพัฒนา และนวัตกรรม 

นโยบายที่ 8.2 เร่งเสริมสร้างสังคมนวัตกรรม โดยส่งเสริมระบบการเรียนการสอนที่
เชื่อมโยงระหว่างวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิศวกรรมศาสตร์ และคณิตศาสตร์ การผลิตก าลังคนใน
สาขาที่ขาดแคลน การเชื่อมโยงระหว่างการเรียนรู้กับการท างาน การให้บุคลากรด้านการวิจัยของ
ภาครัฐสามารถไปท างานในภาคเอกชน และการให้อุตสาหกรรมขนาดกลางและขนาดย่อมมีช่องทาง
ได้เทคโนโลยีโดยความร่วมมือจากหน่วยงานและสถานศึกษาภาครัฐ 

นโยบายที่ 9 การรักษาความม่ันคงของฐานทรัพยากร และการสร้างสมดุลระหว่างการ
อนุรักษ์กับการใช้ประโยชน์อย่างย่ังยืน 

นโยบายที่ 9.5 เร่งรัดการควบคุมมลพิษทั้งทางอากาศ ขยะ และน้ าเสีย ที่เกิดจากการ
ผลิตและบริโภค เพื่อสร้างคุณภาพสิ่งแวดล้อมที่ดีให้แก่ประชาชน โดยให้ความส าคัญในการเร่งรัด
แก้ไขปัญหาการจัดการขยะเป็นล าดับแรก ส่งเสริมให้เกิดกลไกการคัดแยกขยะเพ่ือน ากลับมาใช้ใหม่
ให้มากที่สุดเร่งก าจัดขยะมูลฝอยตกค้างสะสมในสถานที่ก าจัดขยะในพ้ืนที่วิกฤติซึ่งจะใช้ที่ดินของรัฐ
เป็นหลักในพ้ืนที่ใดท่ีสามารถจัดการขยะมูลฝอยโดยการแปรรูปเป็นพลังงาน ก็จะสนับสนุนให้
ด าเนินการ ส่วนขยะอุตสาหกรรมนั้น จะวางระเบียบมาตรการการบริหารจัดการเป็นพิเศษ โดย
ก าหนดให้ทิ้งในบ่อขยะอุตสาหกรรมที่สร้างขึ้นอย่างถูกต้องตามมาตรฐานและให้แยกเป็นสัดส่วนจาก
บ่อขยะชุมชน ส าหรับขยะของเสียอันตรายขยะอิเล็กทรอนิกส์ และขยะติดเชื้อจะพัฒนาระบบก ากับ
ติดตามตรวจสอบและเฝูาระวังไม่ให้มีการลักลอบทิ้ง รวมทั้งจัดการสารเคมีโดยลดความเสี่ยงและ
อันตรายที่เกิดจากการรั่วไหล และการเกิดอุบัติเหตุให้ความส าคัญในการจัดการอย่างครบวงจรและใช้
มาตรการทางกฎหมายและการบังคับใช้กฎหมายอย่างเด็ดขาด 

นโยบายที่ 10 การส่งเสริมการบริหารราชการแผ่นดินที่มีธรรมาภิบาล และการป้องกัน
ปราบปรามการทุจริต และประพฤติมิชอบในภาครัฐ 

นโยบายที่ 10.5 ใช้มาตรการทางกฎหมาย การปลูกฝังค่านิยม คุณธรรม จริยธรรม 
และจิตส านึกในการรักษาศักดิ์ศรีของความเป็นข้าราชการและความซื่อสัตย์สุจริต ควบคู่กับการ
บริหารจัดการภาครัฐที่มีประสิทธิภาพ เพื่อปูองกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบของ
เจ้าหน้าที่ของรัฐทุกระดับอย่างเคร่งครัด ยกเลิก หรือแก้ไขกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับต่างๆ ที่ไม่
จ าเป็น สร้างภาระแก่ประชาชนเกินควร หรือเปิดช่องโอกาสการทุจริต เช่น ระเบียบการจัดซื้อ จัดจ้าง 
การอนุญาต อนุมัติ และการขอรับบริการจากรัฐ ซึ่งมีข้ันตอนยืดยาวใช้เวลานาน ซ้ าซ้อน และเสีย
ค่าใช้จ่ายทั้งของภาครัฐและประชาชน 
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นโยบายที่ 4.6 พัฒนาระบบการผลิตและพัฒนาครูที่มีคุณภาพและมีจิตวิญญาณ ของ
ความเป็นครู เน้นครูผู้สอนให้มีวุฒิตรงตามวิชาที่สอน น าเทคโนโลยีสารสนเทศและเครื่องมือที่
เหมาะสมมาใช้ในการเรียนการสอน เพ่ือเป็นเครื่องมือช่วยครูหรือเพ่ือการเรียนรู้ด้วยตนเอง เช่น การ
เรียนทางไกลการเรียนโดยระบบอิเล็กทรอนิกส์ เป็นต้น รวมทั้งปรับระบบการประเมินสมรรถนะที่
สะท้อนประสิทธิภาพการจัดการเรียนการสอนและการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนเป็นส าคัญ 

นโยบายที่ 8 การพัฒนาและส่งเสริมการใช้ประโยชน์จากวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี การ
วิจัยและพัฒนา และนวัตกรรม 

นโยบายที่ 8.2 เร่งเสริมสร้างสังคมนวัตกรรม โดยส่งเสริมระบบการเรียนการสอนที่
เชื่อมโยงระหว่างวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิศวกรรมศาสตร์ และคณิตศาสตร์ การผลิตก าลังคนใน
สาขาที่ขาดแคลน การเชื่อมโยงระหว่างการเรียนรู้กับการท างาน การให้บุคลากรด้านการวิจัยของ
ภาครัฐสามารถไปท างานในภาคเอกชน และการให้อุตสาหกรรมขนาดกลางและขนาดย่อมมีช่องทาง
ได้เทคโนโลยีโดยความร่วมมือจากหน่วยงานและสถานศึกษาภาครัฐ 

นโยบายที่ 9 การรักษาความม่ันคงของฐานทรัพยากร และการสร้างสมดุลระหว่างการ
อนุรักษ์กับการใช้ประโยชน์อย่างย่ังยืน 

นโยบายที่ 9.5 เร่งรัดการควบคุมมลพิษทั้งทางอากาศ ขยะ และน้ าเสีย ที่เกิดจากการ
ผลิตและบริโภค เพื่อสร้างคุณภาพสิ่งแวดล้อมที่ดีให้แก่ประชาชน โดยให้ความส าคัญในการเร่งรัด
แก้ไขปัญหาการจัดการขยะเป็นล าดับแรก ส่งเสริมให้เกิดกลไกการคัดแยกขยะเพ่ือน ากลับมาใช้ใหม่
ให้มากที่สุดเร่งก าจัดขยะมูลฝอยตกค้างสะสมในสถานที่ก าจัดขยะในพ้ืนที่วิกฤติซึ่งจะใช้ที่ดินของรัฐ
เป็นหลักในพ้ืนที่ใดท่ีสามารถจัดการขยะมูลฝอยโดยการแปรรูปเป็นพลังงาน ก็จะสนับสนุนให้
ด าเนินการ ส่วนขยะอุตสาหกรรมนั้น จะวางระเบียบมาตรการการบริหารจัดการเป็นพิเศษ โดย
ก าหนดให้ทิ้งในบ่อขยะอุตสาหกรรมที่สร้างขึ้นอย่างถูกต้องตามมาตรฐานและให้แยกเป็นสัดส่วนจาก
บ่อขยะชุมชน ส าหรับขยะของเสียอันตรายขยะอิเล็กทรอนิกส์ และขยะติดเชื้อจะพัฒนาระบบก ากับ
ติดตามตรวจสอบและเฝูาระวังไม่ให้มีการลักลอบทิ้ง รวมทั้งจัดการสารเคมีโดยลดความเสี่ยงและ
อันตรายที่เกิดจากการรั่วไหล และการเกิดอุบัติเหตุให้ความส าคัญในการจัดการอย่างครบวงจรและใช้
มาตรการทางกฎหมายและการบังคับใช้กฎหมายอย่างเด็ดขาด 

นโยบายที่ 10 การส่งเสริมการบริหารราชการแผ่นดินที่มีธรรมาภิบาล และการป้องกัน
ปราบปรามการทุจริต และประพฤติมิชอบในภาครัฐ 

นโยบายที่ 10.5 ใช้มาตรการทางกฎหมาย การปลูกฝังค่านิยม คุณธรรม จริยธรรม 
และจิตส านึกในการรักษาศักดิ์ศรีของความเป็นข้าราชการและความซื่อสัตย์สุจริต ควบคู่กับการ
บริหารจัดการภาครัฐที่มีประสิทธิภาพ เพื่อปูองกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบของ
เจ้าหน้าที่ของรัฐทุกระดับอย่างเคร่งครัด ยกเลิก หรือแก้ไขกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับต่างๆ ที่ไม่
จ าเป็น สร้างภาระแก่ประชาชนเกินควร หรือเปิดช่องโอกาสการทุจริต เช่น ระเบียบการจัดซื้อ จัดจ้าง 
การอนุญาต อนุมัติ และการขอรับบริการจากรัฐ ซึ่งมีข้ันตอนยืดยาวใช้เวลานาน ซ้ าซ้อน และเสีย
ค่าใช้จ่ายทั้งของภาครัฐและประชาชน 
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2.6 นโยบายของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (นายธีระเกียรติ เจริญเศรษศิลป์) 
ด้วยราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันศุกร์ที่ 16 ธันวาคม 2559 สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลง

กรณ บดินทรเทพยวรางกูร ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าแต่งตั้งให้นายธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์ เป็น
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการและหม่อมหลวงปนัดดา ดิศกุล เป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการ
กระทรวงศึกษาธิการ ซึ่งในวันที่ 20 ธันวาคม 2559 นายธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์ รัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงศึกษาธิการและรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการทั้งสองท่าน พลเอก สุรเชษฐ์ ชัย
วงศ์ และหม่อมหลวงปนัดดา ดิศกุล ได้มอบนโยบายและจุดเน้นเชิงนโยบายกระทรวงศึกษาธิการ โดย
มีสาระส าคัญ 

8.1 น้อมน าแนวพระราชด าริ สืบสานพระราชปณิธานและพระบรมราโชบายด้านการศึกษา 
ของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช และสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลง
กรณบดินทรเทพยวรางกูร มาขับเคลื่อนงานด้านการศึกษาให้เกิดเป็นรูปธรรม เพราะพระราชปณิธาน
ของพระองค์ท่านถือเป็นพรอันสูงสุด และมอบเป็นนโยบายเพื่อเป็นแนวทางในการปฏิบัติแก่
หน่วยงานในสังกัด ดังนี้ 

1) พระบรมราโชบายด้านการศึกษาของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพ
ยวรางกูร มีใจความส าคัญว่า  

(1) “การศึกษาต้องมุ่งสร้างพ้ืนฐานให้แก่ผู้เรียนใน 2 ด้าน คือ ส่งเสริมให้นักเรียนมี
ทัศนคติที่ถูกต้อง  

(2) การศึกษาต้องมุ่งสร้างพ้ืนฐานชีวิตหรืออุปนิสัยที่มั่นคงเข้มแข็ง อาทิ การสร้าง
บุคลิกและอุปนิสัยที่ดีงาม (Character Education)” 

2) สืบสานพระราชปณิธานด้านการศึกษาของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลย
เดชที่ทรงมีแนวพระราชกระแสฯ ทรงพระราชทานในวโรกาสต่าง ๆ เกี่ยวกับนักเรียน ครู และ
การศึกษา 

(1) นักเรียน 
“ครูต้องสอนให้เด็กนักเรียนมีน้ าใจ เช่น คนเรียนเก่งช่วยติวเพ่ือนที่เรียนล้าหลังมิใช่สอนให้

เด็กคิดแต่จะแข่งขัน (Compete) กับเพ่ือน เพ่ือให้คนเก่งได้ล าดับดี ๆ เช่น สอบได้ที่หนึ่งของชั้นแต่
ต้องให้เด็กแข่งขันกับตนเอง” (11 มิ.ย.2555) 

“ครูไม่จ าเป็นต้องมีความรู้ทางเทคโนโลยีมาก แต่ต้องมุ่งปลูกฝังความดีให้นักเรียน ชั้นต้น 
ต้องอบรมบ่มนิสัยให้เป็นพลเมืองดี เด็กโตก็ต้องท าเช่นกัน” (6 มิ.ย.2555) 

“เราต้องฝึกหัดให้นักเรียนรู้จักท างานร่วมกันเป็นกลุ่มเป็นหมู่คณะมากข้ึนจะได้มีความ
สามัคคี รู้จักดูแลช่วยเหลือซึ่งกันและกัน เอื้อเฟ้ือเผื่อแผ่ความรู้และประสบการณ์แก่กัน” (5 ก.ค.
2555) 

“ท าเป็นตัวอย่างให้นักเรียนเป็นคนดี นักเรียนรักครู ครูรักนักเรียน” (9 ก.ค.2555) 
(2) ครู 
“เรื่องครูมีความส าคัญไม่น้อยกว่านักเรียน ปัญหาหนึ่ง คือ การขาดครูเพราะ จ านวนไม่พอ 

และครูย้ายบ่อย ดังนั้น ก่อนคัดเลือกเด็กท่ีจะพัฒนาต้องพัฒนาครูก่อน ให้พร้อมที่จะสอนเด็กให้ได้ผล
ตามท่ีต้องการ จึงจะต้องคัดเลือกครูและพัฒนาครู ต้องตั้งฐานะในสังคมของครูให้เหมาะสม และปลูก
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จิตส านึกโดยใช้ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง วิธีการคือ การให้ทุนและอบรม กล่าวคือ ต้องมีความรู้
ทางวิชาการในสาขาที่เหมาะสมที่จะสอน ต้องอบรมวิธีการสอนให้มีประสิทธิภาพ มีความเป็นครูที่
แท้จริง คือ มีความรักความเมตตาต่อเด็ก ควรเป็นครูท้องที่เพ่ือจะได้มีความผูกพันและคิดที่จะพัฒนา
ท้องถิ่นที่เกิดของตน ไม่คิดย้ายไปย้ายมา”  
(11 มิ.ย.2555) 

“ต้องปรับปรุงครู ครูจะอายุ 40-50 ปี ก็ต้องเรียนใหม่ ต้องปฏิวัติครูอย่างจริงจัง” 
(6 มิ.ย.2555) 

“ปัญหาปัจจุบันคือ ครูมุ่งเขียนงานวิทยานิพนธ์ เขียนต าราส่งผู้บริหารเพื่อให้ได้ต าแหน่งและ
เงินเดือนสูงขึ้น แล้วบางทีก็ย้ายไปท่ีใหม่ ส่วนครูที่มุ่งการสอนหนังสือกลับไม่ได้อะไรตอบแทนระบบไม่
ยุติธรรม เราต้องเปลี่ยนระเบียบตรงจุดนี้ การสอนหนังสือต้องถือว่าเป็นความดีความชอบหากคนใด
สอนดี ซึ่งส่วนมากคือมีคุณภาพและปริมาณ ต้องมี reward” (5 ก.ค.2555) 
  “ครูบางส่วนเวลาสอนนักเรียนจะสอนไม่หมดแต่เก็บไว้บางส่วน หากนักเรียนต้องการรู้
ทั้งหมดวิชา  
ก็ต้องเสียเงินไปสมัครเรียนพิเศษกับครูท่านนั้น จะเป็นการสอนในโรงเรียนหรือส่วนตัว 
ก็ตาม” (5 ก.ค.2555) 

8.2 การด าเนินการตามแผนยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ 20 ปี 
กระทรวงศึกษาธิการจะด าเนินการตามแผนยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ 20 ปี (พ.ศ.2560-2579) 

ภายใต้วิสัยทัศน์ “ประเทศมีความม่ันคง มั่งคั่ง ยั่งยืน เป็นประเทศพัฒนาแล้ว ด้วยการพัฒนาตาม
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” ซึ่งได้ก าหนดไว้ในรัฐธรรมนูญฯ โดยยึดยุทธศาสตร์ชาติเป็นจุดเน้น
ด้านการศึกษาที่จะด าเนินการ 6 ด้าน คือ 

(1) ความมั่นคง 
(2) การสร้างความสามารถในการแข่งขัน 
(3) การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน 
(4) การสร้างโอกาสความเสมอภาคและเท่าเทียมกันทางสังคม 
(5) การสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
(6) การปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ 
8.3 จุดเน้นการด าเนินงานของกระทรวงศึกษาธิการ 
1) ด าเนินการอยู่ภายใต้กรอบยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ 20 ปี (พ.ศ.2560-2579) 
2) ทุกโครงการของกระทรวงศึกษาธิการต้องเน้นความโปร่งใส และต่อต้านการทุจริต

คอร์รัปชั่น 
3) กระทรวงศึกษาธิการ ต้องมีคุณลักษณะ MM = Modernized MOE มีการด าเนินการ

สอดคล้องกับรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักร พุทธศักราช …. 
4) ด าเนินการเร่งด่วนตามข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรีให้เห็นผลการด าเนินการเป็นรูปธรรม 
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จิตส านึกโดยใช้ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง วิธีการคือ การให้ทุนและอบรม กล่าวคือ ต้องมีความรู้
ทางวิชาการในสาขาที่เหมาะสมที่จะสอน ต้องอบรมวิธีการสอนให้มีประสิทธิภาพ มีความเป็นครูที่
แท้จริง คือ มีความรักความเมตตาต่อเด็ก ควรเป็นครูท้องที่เพ่ือจะได้มีความผูกพันและคิดที่จะพัฒนา
ท้องถิ่นที่เกิดของตน ไม่คิดย้ายไปย้ายมา”  
(11 มิ.ย.2555) 

“ต้องปรับปรุงครู ครูจะอายุ 40-50 ปี ก็ต้องเรียนใหม่ ต้องปฏิวัติครูอย่างจริงจัง” 
(6 มิ.ย.2555) 

“ปัญหาปัจจุบันคือ ครูมุ่งเขียนงานวิทยานิพนธ์ เขียนต าราส่งผู้บริหารเพื่อให้ได้ต าแหน่งและ
เงินเดือนสูงขึ้น แล้วบางทีก็ย้ายไปท่ีใหม่ ส่วนครูที่มุ่งการสอนหนังสือกลับไม่ได้อะไรตอบแทนระบบไม่
ยุติธรรม เราต้องเปลี่ยนระเบียบตรงจุดนี้ การสอนหนังสือต้องถือว่าเป็นความดีความชอบหากคนใด
สอนดี ซึ่งส่วนมากคือมีคุณภาพและปริมาณ ต้องมี reward” (5 ก.ค.2555) 
  “ครูบางส่วนเวลาสอนนักเรียนจะสอนไม่หมดแต่เก็บไว้บางส่วน หากนักเรียนต้องการรู้
ทั้งหมดวิชา  
ก็ต้องเสียเงินไปสมัครเรียนพิเศษกับครูท่านนั้น จะเป็นการสอนในโรงเรียนหรือส่วนตัว 
ก็ตาม” (5 ก.ค.2555) 

8.2 การด าเนินการตามแผนยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ 20 ปี 
กระทรวงศึกษาธิการจะด าเนินการตามแผนยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ 20 ปี (พ.ศ.2560-2579) 

ภายใต้วิสัยทัศน์ “ประเทศมีความม่ันคง มั่งคั่ง ยั่งยืน เป็นประเทศพัฒนาแล้ว ด้วยการพัฒนาตาม
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” ซึ่งได้ก าหนดไว้ในรัฐธรรมนูญฯ โดยยึดยุทธศาสตร์ชาติเป็นจุดเน้น
ด้านการศึกษาที่จะด าเนินการ 6 ด้าน คือ 

(1) ความมั่นคง 
(2) การสร้างความสามารถในการแข่งขัน 
(3) การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน 
(4) การสร้างโอกาสความเสมอภาคและเท่าเทียมกันทางสังคม 
(5) การสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
(6) การปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ 
8.3 จุดเน้นการด าเนินงานของกระทรวงศึกษาธิการ 
1) ด าเนินการอยู่ภายใต้กรอบยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ 20 ปี (พ.ศ.2560-2579) 
2) ทุกโครงการของกระทรวงศึกษาธิการต้องเน้นความโปร่งใส และต่อต้านการทุจริต

คอร์รัปชั่น 
3) กระทรวงศึกษาธิการ ต้องมีคุณลักษณะ MM = Modernized MOE มีการด าเนินการ

สอดคล้องกับรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักร พุทธศักราช …. 
4) ด าเนินการเร่งด่วนตามข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรีให้เห็นผลการด าเนินการเป็นรูปธรรม 
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8.4 จุดเน้นส าคัญ นโยบาย แนวทางหลักการด าเนินงานและโครงการส าคัญของ 
กระทรวงศึกษาธิการ โดยยึดกรอบยุทธศาสตร์ชาติ 6 ด้านเป็นหลักในการด าเนินการให้เป็นรูปธรรม 
ดังนี้ 

1) ด้านความม่ันคง 
แนวทางหลัก : พัฒนาหลักสูตร กระบวนการเรียนการสอน เน้นการเรียนการสอน เพ่ือเกิด

ความปรองดอง ความสามัคคี เพื่อนช่วยเพื่อนโดยใช้รูปแบบ Active Learning 
2) ด้านการผลิต พัฒนาก าลังคนและสร้างความสามารถในการแข่งขัน 
แนวทางทางหลัก : ผลิต พัฒนาก าลังคนและงานวิจัยที่สอดคล้องกับการพัฒนาประเทศ 
2.1) การยกระดับมาตรฐาน พัฒนาหลักสูตร สื่อ และครูด้านภาษา 
2.1.1) พัฒนาวิชาภาษาอังกฤษในสถานศึกษาสังกัดส านักงานคณะกรรมการ 

การศึกษาข้ันพ้ืนฐานอย่างต่อเนื่อง 
2.1.2) ขยายการพัฒนาวิชาภาษาอังกฤษในสถานศึกษาสังกัด ด้วยการอบรมโดย Boot 

Camp ตลอดจนพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ ของประชาชนในรูปแบบต่างๆ อาทิ หลักสูตร
ภาษาอังกฤษระยะสั้น Application และสื่อต่างๆ ที่หลากหลาย 

2.1.3) พัฒนาวิชาภาษาจีน โดยหลักการเดียวกับวิชาภาษาอังกฤษ โดยปี 2560 
จะด าเนินการเป็นกลุ่มเล็กโดยการสนับสนุนของสถานทูตประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน 

3) ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน 
แนวทางหลัก 
3.1) การพัฒนาหลักสูตร กระบวนการเรียนการสอน การวัดและประเมินผล 
3.1.1) การจัดการศึกษาเด็กปฐมวัย 
1) ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน รับผิดชอบดูเด็กระดับชั้นอนุบาล 1 ถึง

ระดับชั้นอนุบาล 2 (เด็กอายุ 4 - 5 ปี) 
2) หน่วยงานอื่น อาทิ กระทรวงมหาดไทย รับผิดชอบดูเด็กของศูนย์เด็กเล็ก (เด็กอายุ 3 ปี) 
3.1.2) การส่งเสริม ปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม 
1) เรื่องคุณธรรม เน้นการพัฒนาคุณลักษณะที่พึงประสงค์ในเด็ก เยาวชนและต่อยอดการ

สร้างความดี ซึ่งโมเดลการสร้างความดีมีหลายทาง ทั้งในโรงเรียนคุณธรรม โรงเรียนวิถีพุทธและ
โครงการยุวทูตความดี 

2) รณรงค์ให้เด็ก “เกลียดการโกง ความไม่ซื่อสัตย์” 
3.1.3) การพัฒนา ปรับปรุงหลักสูตร การเรียนการสอน 
1) หลักสูตรมีความยืดหยุ่น ชุมชนท้องถิ่นสามารถออกแบบหลักสูตรเองได้ 
2) ปรับปรุงหลักสูตร โดยเพิ่ม 3 วิชาซึ่งอยู่ในกรอบเดิม ได้แก่ วิชาภูมิศาสตร์ ICT และ 

Design and Technology โดยวิชา ICT และ Design and Technology เป็นการสนับสนุน
ช่วยเหลือจากประเทศอังกฤษและประเทศสหรัฐอเมริกา 

3) เน้นกิจกรรมการอ่านโดยเฉพาะการอ่านให้เด็กอนุบาลฟังและการปรับปรุงห้องสมุด 
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4) เน้นการจัดการเรียนการสอนตามรูปแบบ Active Learning ในห้องเรียนปกติและ
กิจกรรมเสริม โดยกิจกรรมลดเวลาเรียน เพ่ิมเวลารู้ เป็นกิจกรรม/วิธีการย่อย โดยเฉพาะรองรับผล
การทดสอบ PISA และ STEM Education 

3.1.4) การวัดและประเมินผล 
1) การวางแผนการประเมินผลนักเรียนนานาชาติ (PISA) เพ่ือให้ผลคะแนนสูงขึ้น 
2) การประเมินผล O–Net ในวิชาสังคมศึกษาให้ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้น

พ้ืนฐาน เป็นผู้ประเมิน ส าหรับวิชาคณิตศาสตร์ และวิทยาศาสตร์ ให้สถาบันส่งเสริมการสอน
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเป็นผู้ออกข้อสอบ 

3) การออกข้อสอบวิชาคณิตศาสตร์ และวิทยาศาสตร์ ด าเนินการในรูปคณะท างานออก
ข้อสอบ 

3.2) การผลิต พัฒนาครู คณาจารย์และบุคลากรทางการศึกษา 
3.2.1) การสรรหาครู 
1) โครงการพัฒนาครูเพ่ือพัฒนาท้องถิ่น มอบให้ ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้น

พ้ืนฐานและส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา เป็นหน่วยงานหลักด าเนินการสรรหาครู (การ
ผลิต รูปแบบการสรรหา การบรรจุแต่งตั้ง การติดตาม พร้อมการพัฒนา) 

2) เปิดโอกาสให้คนเก่งมาเป็นครู 
3.2.2) การประเมินวิทยฐานะครูให้เป็นการเชื่อมโยงกับการเรียนการสอน 
3.2.3) การพัฒนาครู การอบรมครู 
1) หลักสูตรในการอบรมครูให้มีความเชื่อมโยงกับการได้รับวิทยฐานะและการได้รับ

ใบอนุญาตวิชาชีพครู โดยต้องเป็นหลักสูตรที่ได้รับการอนุมัติ/เห็นชอบ 
2) หน่วยด าเนินการ ให้หน่วยงานกลางการพัฒนาครู คณาจารย์และบุคลากรทางการศึกษา 

ได้แก่ สถาบันอุดมศึกษา มหาวิทยาลัย และสถาบันพัฒนาครู คณาจารย์และบุคลากรทางการศึกษา 
4) ด้านการสร้างโอกาสความเสมอภาคและการลดความเหลื่อมล้ าทางการศึกษา 
แนวทางหลัก : โอกาสและความเสมอภาคทางการศึกษา 
4.1 สร้างโอกาสและความเสมอภาคทางการศึกษาโดยยกระดับคุณภาพสถานศึกษาที่

ต้องการความช่วยเหลือและพัฒนาเป็นพิเศษอย่างเร่งด่วน (ICU) โดยแต่งตั้งคณะกรรมการฯบริหาร
จัดการ 

4.2 เพ่ิมโอกาสทางการศึกษาผ่านเทคโนโลยีดิจิทัล โดยบูรณาการเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อ
การศึกษาให้สามารถใช้ประโยชน์ร่วมกัน ทั้งด้านโครงสร้างพ้ืนฐานและระบบเครือข่าย ด้านระบบ
ข้อมูลสารสนเทศเพ่ือการศึกษา ด้านสื่อและองค์ความรู้ รวมถึงการพัฒนาบุคลากรให้ใช้เทคโนโลยี
ดิจิทัลอย่างสร้างสรรค์และรู้เท่าทันการเปลี่ยนแปลง 

4.3 จัดระบบการคัดเลือกเข้าเรียนมหาวิทยาลัย (Admission) เพ่ือสร้างความเท่าเทียมใน
การใช้สิทธิ์เข้าศึกษาต่อระดับอุดมศึกษาผ่านระบบ Clearing-House 

5) ด้านการเสริมสร้างคุณภาพชีวิตประชาชนที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
แนวทางหลัก : พัฒนาหลักสูตร กระบวนการเรียนการสอนการสร้างจิตส านึก/ความตระหนัก

ในการพัฒนาอย่างยั่งยืนและหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
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4) เน้นการจัดการเรียนการสอนตามรูปแบบ Active Learning ในห้องเรียนปกติและ
กิจกรรมเสริม โดยกิจกรรมลดเวลาเรียน เพ่ิมเวลารู้ เป็นกิจกรรม/วิธีการย่อย โดยเฉพาะรองรับผล
การทดสอบ PISA และ STEM Education 

3.1.4) การวัดและประเมินผล 
1) การวางแผนการประเมินผลนักเรียนนานาชาติ (PISA) เพ่ือให้ผลคะแนนสูงขึ้น 
2) การประเมินผล O–Net ในวิชาสังคมศึกษาให้ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้น

พ้ืนฐาน เป็นผู้ประเมิน ส าหรับวิชาคณิตศาสตร์ และวิทยาศาสตร์ ให้สถาบันส่งเสริมการสอน
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเป็นผู้ออกข้อสอบ 

3) การออกข้อสอบวิชาคณิตศาสตร์ และวิทยาศาสตร์ ด าเนินการในรูปคณะท างานออก
ข้อสอบ 

3.2) การผลิต พัฒนาครู คณาจารย์และบุคลากรทางการศึกษา 
3.2.1) การสรรหาครู 
1) โครงการพัฒนาครูเพ่ือพัฒนาท้องถิ่น มอบให้ ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้น

พ้ืนฐานและส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา เป็นหน่วยงานหลักด าเนินการสรรหาครู (การ
ผลิต รูปแบบการสรรหา การบรรจุแต่งตั้ง การติดตาม พร้อมการพัฒนา) 

2) เปิดโอกาสให้คนเก่งมาเป็นครู 
3.2.2) การประเมินวิทยฐานะครูให้เป็นการเชื่อมโยงกับการเรียนการสอน 
3.2.3) การพัฒนาครู การอบรมครู 
1) หลักสูตรในการอบรมครูให้มีความเชื่อมโยงกับการได้รับวิทยฐานะและการได้รับ

ใบอนุญาตวิชาชีพครู โดยต้องเป็นหลักสูตรที่ได้รับการอนุมัติ/เห็นชอบ 
2) หน่วยด าเนินการ ให้หน่วยงานกลางการพัฒนาครู คณาจารย์และบุคลากรทางการศึกษา 

ได้แก่ สถาบันอุดมศึกษา มหาวิทยาลัย และสถาบันพัฒนาครู คณาจารย์และบุคลากรทางการศึกษา 
4) ด้านการสร้างโอกาสความเสมอภาคและการลดความเหลื่อมล้ าทางการศึกษา 
แนวทางหลัก : โอกาสและความเสมอภาคทางการศึกษา 
4.1 สร้างโอกาสและความเสมอภาคทางการศึกษาโดยยกระดับคุณภาพสถานศึกษาที่

ต้องการความช่วยเหลือและพัฒนาเป็นพิเศษอย่างเร่งด่วน (ICU) โดยแต่งตั้งคณะกรรมการฯบริหาร
จัดการ 

4.2 เพ่ิมโอกาสทางการศึกษาผ่านเทคโนโลยีดิจิทัล โดยบูรณาการเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อ
การศึกษาให้สามารถใช้ประโยชน์ร่วมกัน ทั้งด้านโครงสร้างพ้ืนฐานและระบบเครือข่าย ด้านระบบ
ข้อมูลสารสนเทศเพ่ือการศึกษา ด้านสื่อและองค์ความรู้ รวมถึงการพัฒนาบุคลากรให้ใช้เทคโนโลยี
ดิจิทัลอย่างสร้างสรรค์และรู้เท่าทันการเปลี่ยนแปลง 

4.3 จัดระบบการคัดเลือกเข้าเรียนมหาวิทยาลัย (Admission) เพ่ือสร้างความเท่าเทียมใน
การใช้สิทธิ์เข้าศึกษาต่อระดับอุดมศึกษาผ่านระบบ Clearing-House 

5) ด้านการเสริมสร้างคุณภาพชีวิตประชาชนที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
แนวทางหลัก : พัฒนาหลักสูตร กระบวนการเรียนการสอนการสร้างจิตส านึก/ความตระหนัก

ในการพัฒนาอย่างยั่งยืนและหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
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6) ด้านการพัฒนาระบบและการบริหารจัดการ 
แนวทางหลัก : พัฒนาระบบบริหารจัดการ 
6.1) เรื่องกฎหมายปรับปรุงกฎหมายที่เก่ียวข้องกับด้านการศึกษา เพ่ือรองรับรัฐธรรมนูญแห่

ราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 และสอดคล้องกับยุคปัจจุบัน 
6.2) ปรับโครงสร้างการบริหารราชการทั้งภายในส่วนกลางและส่วนภูมิภาคปรับปรุงภารกิจ

งานของหน่วยงานภายในส่วนกลางเพ่ือลดความซ้ าซ้อนในการท างาน และปรับปรุงการบริหารงาน
เพ่ือรองรับส านักงานศึกษาธิการภาคและส านักงานศึกษาธิการจังหวัด 

8.5 การขับเคลื่อน ก ากับและการติดตามการน าจุดเน้นเชิงนโยบายรัฐมนตรีว่าการ 
กระทรวงศึกษาธิการสู่การปฏิบัติ 

1) จัดท าแผนปฏิบัติการตามจุดเน้นเชิงนโยบายรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการที่ 
สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ 6 ด้าน 

2) ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ก าหนดกรอบการติดตาม ประเมินผล 
และรายงานรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ รายไตรมาส รอบ 6 เดือน และ 12 เดือน 
 
2.7 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 
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    6. การประเมินครู/ นักเรยีน/ โรงเรียน 
 - การประเมินครู/ นักเรียน/ โรงเรียน หาความสมดุล ระหว่างการควบคุมคุณภาพทางการ
ศึกษากับภาระงานของครูที่ต้องเพ่ิมข้ึน ตลอดจนปรับปรุงการคัดสรรครู ผู้บริหาร การประเมินวิทย
ฐานะให้เหมาะสมอาจจัดโมบายทีม จากส่วนกลาง เพ่ือลดภาระครูหรือน าเทคโนโลยีเข้ามาช่วย 
    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 เพื่อที่จะได้จัดซ้ือ
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
ขณะเดียวกันต้องสร้างจิตส 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 
 
2.8 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  
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    6. การประเมินครู/ นักเรยีน/ โรงเรียน 
 - การประเมินครู/ นักเรียน/ โรงเรียน หาความสมดุล ระหว่างการควบคุมคุณภาพทางการ
ศึกษากับภาระงานของครูที่ต้องเพ่ิมข้ึน ตลอดจนปรับปรุงการคัดสรรครู ผู้บริหาร การประเมินวิทย
ฐานะให้เหมาะสมอาจจัดโมบายทีม จากส่วนกลาง เพ่ือลดภาระครูหรือน าเทคโนโลยีเข้ามาช่วย 
    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 เพื่อที่จะได้จัดซ้ือ
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
ขณะเดียวกันต้องสร้างจิตส 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 
 
2.8 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  
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2. หลักสูตรและกระบวนการเรียนรู้ เพ่ือแก้โจทย์เด็กเรียนมาก ไม่มีความสุข และผลสัมฤทธิ์
ต่ า โดยใช้แนวทางการปฏิรูปหลักสูตรส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน และส านักงาน
คณะกรรมการการอาชีวศึกษา การตั้งกรมวิชาการ โครงการลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้ STEM 
Education กระบวนการ BBL ทวิศึกษา การจัดท ามาตรฐานภาษาอังกฤษ Boot-camp เป็นต้น  

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 
 
2.9 นโยบายส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 
 ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน มภีารกิจหลักในการจัดและส่งเสริมการศึกษาขั้น
พ้ืนฐาน ได้ก าหนดนโยบายเพ่ือพัฒนาการศึกษาขั้นพ้ืนฐานไปในทิศทางที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ระยะ 20 
ปี (พ.ศ. 2560-2579) แผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2560-2579 การเปลี่ยนแปลงของประเทศและของโลก 
โดยความเหน็ชอบของคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานประกอบด้วย วิสัยทัศน์ พันธกิจ เปาูหมาย 
ยุทธศาสตร์ และนโยบาย ดังนี ้

วิสัยทัศน์ 
การศึกษาข้ันพ้ืนฐานของประเทศไทย มีคุณภาพและมาตรฐานระดับสากล บน

พ้ืนฐานของความเป็นไทย 
พันธกิจ 

1. ส่งเสริมและสนับสนุนให้ประชากรวัยเรียนทุกคนได้รับการศึกษาอย่างทั่วถึง และ
มีคุณภาพ 
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2. ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรม มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ตามหลักสูตร 
และค่านิยมหลักของคนไทย 12 ประการ 

3. พัฒนาระบบบริหารจัดการที่เน้นการมีส่วนร่วม การบูรณาการการจัดการศึกษา 
และเสริมสร้างความรับผิดชอบต่อคุณภาพการศึกษา 

เป้าหมาย 
1. ผู้เรียนระดับก่อนประถมศึกษา และระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐานทุกคน มี

พัฒนาการเหมาะสมตามวัย มีคุณภาพและทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21 
2. ประชากรวัยเรียนทุกคนได้รับโอกาสในการศึกษาขั้นพ้ืนฐานอย่างทั่วถึง มี

คุณภาพและเสมอภาค 
3. ครูและบุคลากรทางการศึกษามีสมรรถนะตรงตามสายงาน และมีวัฒนธรรมการ

ทางานที่มุ่งเน้นผลสัมฤทธิ์ 
4. ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา สานักบริหารงานการศึกษาพิเศษ และสถานศึกษา 

มีประสิทธิภาพและเป็นกลไกขับเคลื่อนการศึกษาขั้นพ้ืนฐานตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง สู่
คุณภาพระดับมาตรฐานสากล 

5. ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานเน้นการท างานแบบบูรณาการ มี
เครือข่ายการบริหารจัดการ บริหารแบบมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วนในการจัดการศึกษา กระจาย
อ านาจและความรับผิดชอบสู่ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา และสถานศึกษา 

6. พ้ืนที่พิเศษ ได้รับการพัฒนาคุณภาพการศึกษาและพัฒนารูปแบบการจัด
การศึกษาท่ีเหมาะสมตามบริบทของพ้ืนที่ 

7. หน่วยงานทุกระดับพัฒนาสื่อ เทคโนโลยี และระบบข้อมูลสารสนเทศเพ่ือการ
บริหารจัดการศึกษาอย่างมีประสิทธิภาพ 

8. หน่วยงานทุกระดับ มีงานวิจัยที่สามารถน าผลไปใช้ในการพัฒนาคุณภาพการจัด
การศึกษา 

ยุทธศาสตร์ 
  1. จัดการศึกษาเพื่อความม่ันคง 

2. พัฒนาคุณภาพผู้เรียนและส่งเสริมการจัดการศึกษาเพื่อสร้างขีดความสามารถใน
การแข่งขัน 

3. ส่งเสริม สนับสนุนการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา 
4. ขยายโอกาสการเข้าถึงบริการทางการศึกษาและการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ 
5. จัดการศึกษาเพื่อเสริมสร้างคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
6. พัฒนาระบบบริหารจัดการและส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา 

นโยบาย 
ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน มีนโยบายในการด าเนินงาน 6 ด้าน 

ดังนี้ 
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2. ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรม มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ตามหลักสูตร 
และค่านิยมหลักของคนไทย 12 ประการ 

3. พัฒนาระบบบริหารจัดการที่เน้นการมีส่วนร่วม การบูรณาการการจัดการศึกษา 
และเสริมสร้างความรับผิดชอบต่อคุณภาพการศึกษา 

เป้าหมาย 
1. ผู้เรียนระดับก่อนประถมศึกษา และระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐานทุกคน มี

พัฒนาการเหมาะสมตามวัย มีคุณภาพและทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21 
2. ประชากรวัยเรียนทุกคนได้รับโอกาสในการศึกษาขั้นพ้ืนฐานอย่างทั่วถึง มี

คุณภาพและเสมอภาค 
3. ครูและบุคลากรทางการศึกษามีสมรรถนะตรงตามสายงาน และมีวัฒนธรรมการ

ทางานที่มุ่งเน้นผลสัมฤทธิ์ 
4. ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา สานักบริหารงานการศึกษาพิเศษ และสถานศึกษา 

มีประสิทธิภาพและเป็นกลไกขับเคลื่อนการศึกษาขั้นพ้ืนฐานตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง สู่
คุณภาพระดับมาตรฐานสากล 

5. ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานเน้นการท างานแบบบูรณาการ มี
เครือข่ายการบริหารจัดการ บริหารแบบมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วนในการจัดการศึกษา กระจาย
อ านาจและความรับผิดชอบสู่ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา และสถานศึกษา 

6. พ้ืนที่พิเศษ ได้รับการพัฒนาคุณภาพการศึกษาและพัฒนารูปแบบการจัด
การศึกษาท่ีเหมาะสมตามบริบทของพ้ืนที่ 

7. หน่วยงานทุกระดับพัฒนาสื่อ เทคโนโลยี และระบบข้อมูลสารสนเทศเพ่ือการ
บริหารจัดการศึกษาอย่างมีประสิทธิภาพ 

8. หน่วยงานทุกระดับ มีงานวิจัยที่สามารถน าผลไปใช้ในการพัฒนาคุณภาพการจัด
การศึกษา 

ยุทธศาสตร์ 
  1. จัดการศึกษาเพื่อความม่ันคง 

2. พัฒนาคุณภาพผู้เรียนและส่งเสริมการจัดการศึกษาเพื่อสร้างขีดความสามารถใน
การแข่งขัน 

3. ส่งเสริม สนับสนุนการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา 
4. ขยายโอกาสการเข้าถึงบริการทางการศึกษาและการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ 
5. จัดการศึกษาเพื่อเสริมสร้างคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
6. พัฒนาระบบบริหารจัดการและส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา 

นโยบาย 
ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน มีนโยบายในการด าเนินงาน 6 ด้าน 

ดังนี้ 
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 นโยบายที่ 1 ด้านการจัดการศึกษาเพ่ือความมั่นคง 
1. เสริมสร้างความมั่นคงของสถาบันหลัก และการปกครองในระบอบประชาธิปไตย

อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 
1.1 น้อมน าแนวพระราชด าริ สืบสานพระราชปณิธานและพระบรมรา

โชบายด้านการศึกษาหรือ “ศาสตร์พระราชา” มาใช้ในการจัดกระบวนการเรียนรู้อย่างยั่งยืน 
1.2 ปลูกฝังและเสริมสร้างวิถีประชาธิปไตย ความสามัคคี สมานฉันท์ สันติ

วิธ ีต่อต้านการทุจริตคอรัปชั่น และยึดมั่นในการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ 
ทรงเป็นประมุข 

1.3 เสริมสร้างความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับสถาบันชาติ ศาสนา 
พระมหากษัตริย์ผ่านหลักสูตรและกระบวนการเรียนรู้ประวัติศาสตร์ และความเป็นพลเมือง 
  2. ปลูกฝังผู้เรียนด้านคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมที่พึงประสงค์ 

2.1 ส่งเสริมสนับสนุนการจัดกิจกรรมทั้งในและนอกห้องเรียน ที่เอ้ือต่อการ
พัฒนาคุณธรรมจริยธรรม คุณลักษณะอันพึงประสงค์ ตามหลักสูตรและค่านิยมหลักของคนไทย 12 
ประการ 

2.2 เสริมสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับภัยคุกคามในรูปแบบใหม่ เช่น 
อาชญากรรมและความรุนแรงในรูปแบบต่างๆ สิ่งเสพติด ภยัพิบัติจากธรรมชาติ ภัยจากโรคอุบัติใหม่ 
ภัยจากไซเบอร์ ฯลฯ 
  3. พัฒนาการจัดการศึกษาโรงเรียนในเขตพ้ืนที่พิเศษให้เหมาะสมตามบริบทของ
พ้ืนที่ 

3.1 เขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้ 
3.2 เขตระเบียงเศรษฐกิจ 
3.3 เขตสามเหลี่ยมม่ันคง มั่งค่ัง ยั่งยืน 
3.4 เขตพ้ืนที่ชายแดน 
3.5 เขตเศรษฐกิจพิเศษ 

 นโยบายที่ 2 ด้านการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน และส่งเสริมการจัดการศึกษาเพ่ือสร้าง 
ขีดความสามารถในการแข่งขัน 

1. เสริมสร้างความเข้มแข็งในการพัฒนาผู้เรียนอย่างมีคุณภาพด้วยการปรับหลักสูตร 
การวัดและประเมินผลที่เหมาะสม 

1.1 ปรับปรุงหลักสูตรในระดับปฐมวัยและหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้น
พ้ืนฐาน และน าหลักสูตรไปสู่การปฏิบัติให้เกิดประสิทธิภาพ และจัดการเรียนรู้ให้สอดคล้องกับ
หลักสูตร ตามความจ าเป็นและความต้องการของผู้เรียน ชุมชน ท้องถิ่น และสังคม 

1.2 ส่งเสริมการเรียนการสอนให้ผู้เรียนมีความมั่นใจในการสื่อสาร
ภาษาอังกฤษ ภาษาประเทศคู่ค้า และภาษาอาเซียนอย่างน้อย 1 ภาษา 

1.3 พัฒนาระบบการวัดและประเมินผลทุกระดับ ให้มีคุณภาพและ
มาตรฐานน าไปสู่การพัฒนาคุณภาพผู้เรียนเต็มตามศักยภาพ 
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2. พัฒนาคุณภาพกระบวนการเรียนรู้ 
2.1 พัฒนาผู้เรียนระดับก่อนประถมศึกษา ให้มีพัฒนาการทางด้านร่างกาย 

อารมณ ์จิตใจ สังคม และสติปัญญา ให้มีความพร้อมเข้าสู่การเรียนในระดับที่สูงขึ้น 
2.2 ส่งเสริมสนับสนุนให้ผู้เรียนสามารถอ่านออกเขียนได้ตามช่วงวัย 
2.3 ส่งเสริมสนับสนุนให้ผู้เรียนมีนิสัยรักการอ่าน 
2.4 ส่งเสริมการจัดการเรียนรู้ที่ให้ผู้เรียนได้เรียนรู้ผ่านกิจกรรมการปฏิบัติ

จริง (Active Learning) เน้นทักษะกระบวนการ ให้เกิดทักษะการคิดวิเคราะห์ คิดแก้ปัญหา และคิด
สร้างสรรค์ ในทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ทั้งในและนอกห้องเรียน 

2.5 ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 
2.6 ปลูกฝังทักษะกระบวนการวิทยาศาสตร์ และจิตวิทยาศาสตร์ 
2.7 สนับสนุนการผลิต จัดหา และใช้สื่อการเรียนการสอน เทคโนโลยี 

นวัตกรรมและสิ่งอ านวยความสะดวกที่หลากหลายรวมทั้งการพัฒนาห้องสมุดและแหล่งเรียนรู้ภายใน
สถานศึกษาในการจัดการเรียนรู้ได้ทั้งในห้องเรียน และนอกห้องเรียนเพ่ือให้ผู้เรียนได้เรียนรู้อย่างเต็ม
ศักยภาพ 

2.8 ส่งเสริมการจัดหลักสูตรทักษะอาชีพ ควบคู่ไปกับวิชาสามัญ เช่น ทวิ
ศึกษา (Dual Education), หลักสูตรระยะสั้น 

2.9 ส่งเสริม สนับสนุนการพัฒนาผู้เรียนที่มีความต้องการจาเป็นพิเศษ (ผู้
พิการ ผู้ด้อยโอกาส และผู้มีความสามารถพิเศษ) ให้เต็มตามศักยภาพด้วยรูปแบบที่เหมาะสม 

2.10 ส่งเสริมสนับสนุนการจัดกิจกรรมแนะแนวเพ่ือการศึกษาต่อและการ
ประกอบอาชีพอย่างเข้มแข็งต่อเนื่องและเป็นรูปธรรม 
  3. สร้างขีดความสามารถในการแข่งขัน 

3.1 ยกระดับผลการประเมินระดับนานาชาติตามโครงการ PISA 
(Programme for International Student Assessment) 

3.2 ส่งเสริมการพัฒนาศักยภาพผู้เรียนสู่ความเป็นเลิศในด้านต่างๆ 
3.3 ส่งเสริมการเรียนรู้เชิงบูรณาการแบบสหวิทยาการ เช่น สะเต็มศึกษา 

(Science Technology Engineering and Mathematics Education : STEM Education) เพ่ือ
พัฒนากระบวนการคิดและการสร้างสรรค์ นวัตกรรมเพ่ือสร้างมูลค่าเพ่ิม สอดคล้องกับประเทศไทย 
4.0 
  4. ส่งเสริมสนับสนุนการท าวิจัย และน าผลการวิจัยไปใช้พัฒนาคุณภาพการจัด
การศึกษา 

4.1 ส่งเสริมการท าวิจัยเพื่อพัฒนาการบริหารจัดการศึกษา 
4.2 ส่งเสริมการท าวิจัยเพื่อพัฒนาหลักสูตร กระบวนการเรียนรู้ การวัดและ

ประเมินผลโดยเน้นให้มีการวิจัยในชั้นเรียน 
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 นโยบายที่ 3 ด้านการส่งเสริม พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา 
1. พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา ให้สามารถจัดการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ 

ในรูปแบบที่หลากหลาย เช่น 
1.1 TEPE Online (Teachers and Educational personnel 

Enhancement Based on Mission and Functional Areas as Majors) 
1.2 ชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (Professional Learning 

Community : PLC) 
1.3 การเรียนรู้ผ่านกิจกรรมการปฏิบัติจริง (Active Learning) 
1.4 การพัฒนาครูทั้งระบบที่เชื่อมโยงกับการเลื่อนวิทยะฐานะ 

  2. พัฒนาระบบการบริหารงานบุคคลให้มีประสิทธิภาพ โดยเชื่อมโยงกับหน่วยงานที่ 
เกี่ยวข้อง ดังนี้ 

2.1 การก าหนดแผนอัตราก าลัง การสรรหา การบรรจุแต่งตั้ง การประเมิน
และการพัฒนา 

2.2 การสร้างแรงจูงใจให้ครูและบุคลากรทางการศึกษามีขวัญและก าลังใจ
ในการท างาน 

นโยบายที่ 4 ด้านโอกาส ความเสมอภาค และความเท่าเทียม การเข้าถึงบริการทางการศึกษา 
1. เพ่ิมโอกาสการเข้าถึงการศึกษาที่มีคุณภาพ 

1.1 ส่งเสริมประชากรวัยเรียนทุกคนให้ได้รับโอกาสในการเข้ารับบริการทาง
การศึกษาอย่างทั่วถึง มีคุณภาพและเสมอภาค 

1.2 สร้างความเข้มแข็งของระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน ระบบส่งเสริม
ความประพฤตินักเรียน ระบบคุ้มครองนักเรียน และการสร้างภูมิคุ้มกันทางสังคม 

2. ลดความเหลื่อมล้ าทางการศึกษา 
2.1 ประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ในการจัดการศึกษาที่เหมาะสม ส าหรับ

เด็กด้อยโอกาส ที่ไม่อยู่ในทะเบียนราษฎร เช่น เด็กไร้สัญชาติ เด็กพลัดถิ่น เด็กต่างด้าว เด็กไทยที่ไม่มี
เลขประจาตัวประชาชน เป็นต้น 

2.2 ส่งเสริมสนับสนุนการใช้เทคโนโลยีในการจัดการศึกษาให้ครอบคลุมทุก
พ้ืนที่อย่างทั่วถึง เช่น การพัฒนาคุณภาพศึกษาทางไกลผ่านเทคโนโลยีสารสนเทศ (Distance 
learning information technology : DLIT), การพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีการศึกษา
ทางไกลผ่านดาวเทียม (Distance Learning Television : DLTV) ฯลฯ 
 นโยบายที่ 5 ด้านการจัดการศึกษาเพ่ือสร้างเสริมคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 

1. จัดการศึกษาเพื่อสร้างเสริมคุณภาพชีวิต 
1.1 ส่งเสริม สนับสนุนการสร้างจิตส านึกรักษ์ สิ่งแวดล้อม มีคุณธรรม 

จริยธรรม และน้อมน าแนวคิดตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงสู่การปฏิบัติในการด าเนินชีวิต 
1.2 ส่งเสริม สนับสนุนให้สถานศึกษาพัฒนาหลักสูตร กระบวนการเรียนรู้ 

แหล่งเรียนรู้และสื่อการเรียนรู้ต่างๆ ที่เก่ียวข้องกับการสร้างเสริมคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล้อม 
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1.3 สร้างเครือข่ายความร่วมมือกับภาคส่วนต่างๆ ในการอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
 นโยบายที่ 6 ด้านการพัฒนาระบบบริหารจัดการและส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการ
จัดการศึกษา 

1. พัฒนาระบบบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพ 
1.1 พัฒนาระบบการวางแผน การน าแผนไปสู่การปฏิบัติ การก ากับ 

ติดตาม ตรวจสอบและประเมินผล เพ่ือการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ โดยยึดหลักธรรมาภิบาล 
1.2 พัฒนาระบบงบประมาณและการสนับสนุนค่าใช้จ่ายเพื่อการศึกษาขั้น

พ้ืนฐาน 
1.3 พัฒนาระบบเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการจัดการศึกษา ที่มีมาตรฐาน

เชื่อมโยงและเข้าถึงได้ 
1.4 สร้างความเข้มแข็ง และยกระดับคุณภาพสถานศึกษาตามบริบทของ

พ้ืนที่ เช่น โรงเรียนที่ประสบปัญหาวิกฤตทางการศึกษา (ICU), โรงเรียนประชารัฐ (ดีใกล้บ้าน) , 
โรงเรียนคุณธรรม, โรงเรียนห้องเรียนกีฬา, โรงเรียนมาตรฐานสากล ฯลฯ 

1.5 ส่งเสริมระบบประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษาให้เข้มแข็ง 
1.6 ยกย่องเชิดชูเกียรติส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา ส านักบริหารงาน

การศึกษาพิเศษ สถานศึกษา และองคค์ณะบุคคล ที่มีผลงานเชิงประจักษ ์ 
2. สร้างความเข้มแข็งในการบริหารจัดการแบบมีส่วนร่วม 

   2.1 ส่งเสริมการบริหารจัดการเขตพ้ืนที่การศึกษาโดยใช้พ้ืนที่เป็นฐาน 
(Area-base Management), รูปแบบการบริหารแบบกระจายอ านาจ “CLUSTERs” เป็นต้น 

2.2 เขตพ้ืนที่การศึกษาจัดท าแผนบูรณาการจัดการศึกษาร่วมกับส านักงาน
ศึกษาธิการจังหวัด และส านักงานศึกษาธิการภาค 

2.3 สร้างความเข้มแข็งในการยกระดับคุณภาพการศึกษารูปแบบเครือข่าย 
เช่น เครือข่ายส่งเสริมประสิทธิภาพการจัดการศึกษา ศูนย์ พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้ สหวิทยาเขต 
กลุ่มโรงเรียนฯลฯ 

2.4 ส่งเสริมและพัฒนาโรงเรียนด้วยพลังประชารัฐอย่างต่อเนื่อง และยั่งยืน 
3. ส่งเสริมการมีส่วนร่วมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน 

3.1 ส่งเสริม สนับสนุนผู้ปกครอง ชุมชน สังคม และสาธารณชน ให้มี
ความรู้ ความเข้าใจ สร้างความตระหนักในการจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน การก ากับดูแล ตลอดจนการมี
ส่วนร่วมรับผิดชอบในการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน 

3.2 ประสานสถาบันหรือหน่วยงานทางการศึกษาให้คัดเลือกผู้เรียนเข้า
ศึกษาต่อด้วยวิธีการที่หลากหลาย 
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1.3 สร้างเครือข่ายความร่วมมือกับภาคส่วนต่างๆ ในการอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
 นโยบายที่ 6 ด้านการพัฒนาระบบบริหารจัดการและส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการ
จัดการศึกษา 

1. พัฒนาระบบบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพ 
1.1 พัฒนาระบบการวางแผน การน าแผนไปสู่การปฏิบัติ การก ากับ 

ติดตาม ตรวจสอบและประเมินผล เพ่ือการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ โดยยึดหลักธรรมาภิบาล 
1.2 พัฒนาระบบงบประมาณและการสนับสนุนค่าใช้จ่ายเพื่อการศึกษาขั้น

พ้ืนฐาน 
1.3 พัฒนาระบบเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการจัดการศึกษา ที่มีมาตรฐาน

เชื่อมโยงและเข้าถึงได้ 
1.4 สร้างความเข้มแข็ง และยกระดับคุณภาพสถานศึกษาตามบริบทของ

พ้ืนที่ เช่น โรงเรียนที่ประสบปัญหาวิกฤตทางการศึกษา (ICU), โรงเรียนประชารัฐ (ดีใกล้บ้าน) , 
โรงเรียนคุณธรรม, โรงเรียนห้องเรียนกีฬา, โรงเรียนมาตรฐานสากล ฯลฯ 

1.5 ส่งเสริมระบบประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษาให้เข้มแข็ง 
1.6 ยกย่องเชิดชูเกียรติส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา ส านักบริหารงาน

การศึกษาพิเศษ สถานศึกษา และองคค์ณะบุคคล ที่มีผลงานเชิงประจักษ ์ 
2. สร้างความเข้มแข็งในการบริหารจัดการแบบมีส่วนร่วม 

   2.1 ส่งเสริมการบริหารจัดการเขตพ้ืนที่การศึกษาโดยใช้พ้ืนที่เป็นฐาน 
(Area-base Management), รูปแบบการบริหารแบบกระจายอ านาจ “CLUSTERs” เป็นต้น 

2.2 เขตพ้ืนที่การศึกษาจัดท าแผนบูรณาการจัดการศึกษาร่วมกับส านักงาน
ศึกษาธิการจังหวัด และส านักงานศึกษาธิการภาค 

2.3 สร้างความเข้มแข็งในการยกระดับคุณภาพการศึกษารูปแบบเครือข่าย 
เช่น เครือข่ายส่งเสริมประสิทธิภาพการจัดการศึกษา ศูนย์ พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้ สหวิทยาเขต 
กลุ่มโรงเรียนฯลฯ 

2.4 ส่งเสริมและพัฒนาโรงเรียนด้วยพลังประชารัฐอย่างต่อเนื่อง และยั่งยืน 
3. ส่งเสริมการมีส่วนร่วมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน 

3.1 ส่งเสริม สนับสนุนผู้ปกครอง ชุมชน สังคม และสาธารณชน ให้มี
ความรู้ ความเข้าใจ สร้างความตระหนักในการจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน การก ากับดูแล ตลอดจนการมี
ส่วนร่วมรับผิดชอบในการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน 

3.2 ประสานสถาบันหรือหน่วยงานทางการศึกษาให้คัดเลือกผู้เรียนเข้า
ศึกษาต่อด้วยวิธีการที่หลากหลาย 
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2.10 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 
  มาตรฐานที่  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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2.11 มาตรฐานส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา พ.ศ. 2560  (มี 3 มาตรฐาน 17 ตัวบ่งชี้) 
 มาตรฐานที่  1  การบริหารจัดการองค์กรสู่ความเป็นเลิศ 
  ตัวบ่งชี้ที่  1 การบริหารจัดการที่ดี 
  ตัวบ่งชี้ที่  2 การพัฒนาองค์กรสู่องค์การสู่การเรียนรู้ 
  ตัวบ่งขี้ท่ี  3 การกระจายอ านาจและการส่งเสริมการบริหารจัดการอย่างมีส่วนร่วม 
 มาตรฐานที่  2  การบริหารและการจัดการศึกษาที่มีประสิทธิภาพ 
  ตัวบ่งชี้ที่  1  การบริหารงานด้านวิชาการ 
  ตัวบ่งชี้ที่  2  การบริหารงานด้านงบประมาณ 
  ตัวบ่งชี้ที่  3  การบริหารงานด้านการบริหารงานบุคคล 
  ตัวบ่งชี้ที่  4  การบริหารงานด้านการบริหารทั่วไป 
  ตัวบ่งชี้ที่  5  การติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และนิเทศการจัดการศึกษาที่มี
ประสิทธิภาพ 
 มาตรฐานที่  3  สัมฤทธิผลการบริหารและการจัดการศึกษา 
  ตัวบ่งชี้ที่  1  ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามีผลงานที่แสดงความส าเร็จและเป็น 
                                     แบบอย่างได้  
  ตัวบ่งชี้ที่  2  สถานศึกษามีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาปฐมวัยและการศึกษา
ขั้นพ้ืนฐานเพ่ือการประกันคุณภาพการศึกษา 
  ตัวบ่งชี้ที่  3  ผู้เรียนระดับปฐมวัยและระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐานมีคุณภาพตาม
หลักสูตร 
  ตัวบ่งชี้ที่ 4   ประชากรวัยเรียนได้รับสิทธิและโอกาสทางการศึกษาขั้นพ้ืนฐานเท่า
เทียมกันศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้น หรือมีความรู้ทักษะพ้ืนฐานในการประกอบอาชีพ 
  ตัวบ่งชี้ที่ 5   ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พนักงานราชการลูกจ้างใน
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาและสถานศึกษามีผลงานเชิงประจักษ์ตามเกณฑ์ ได้รับการยกย่องเชิดชู
เกียรติ 
  ตัวบ่งชี้ที่ 6   ผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย มีความพึงพอใจในการบริหารและ
การจัดการศึกษา รวมทั้งการให้บริการ 
   
2.12 แผนพัฒนาการศึกษาจังหวัดมหาสารคาม พ.ศ. 2560 – 2564 
วิสัยทัศน์  (VISION STATEMENT ) 

“เป็นเมืองแห่งการเรียนรู้ชั้นน าที่บริหารจัดการศึกษาอย่างมีคุณภาพตามมาตรฐาน 
ระดับชาติสู่สากล”   
          ค าอธิบายวิสัยทัศน์ (VISION EXPLANATION) 

เมืองแห่งการเรียนรู้ชั้นน า หมายถึง หน่วยงานทางการศึกษาทุกระดับของจังหวัด 
มหาสารคามมีการบริหารจัดการการศึกษาในทุกระดับ   โดยมุ่งเน้นพัฒนาการศึกษาภายใต้การ
จัดการความรู้ (KM) อย่างมีคุณภาพ 

มาตรฐานสากล หมายถึง หน่วยงานทางการศึกษาทุกระดับของจังหวัดมหาสารคาม   
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2.11 มาตรฐานส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา พ.ศ. 2560  (มี 3 มาตรฐาน 17 ตัวบ่งชี้) 
 มาตรฐานที่  1  การบริหารจัดการองค์กรสู่ความเป็นเลิศ 
  ตัวบ่งชี้ที่  1 การบริหารจัดการที่ดี 
  ตัวบ่งชี้ที่  2 การพัฒนาองค์กรสู่องค์การสู่การเรียนรู้ 
  ตัวบ่งขี้ท่ี  3 การกระจายอ านาจและการส่งเสริมการบริหารจัดการอย่างมีส่วนร่วม 
 มาตรฐานที่  2  การบริหารและการจัดการศึกษาที่มีประสิทธิภาพ 
  ตัวบ่งชี้ที่  1  การบริหารงานด้านวิชาการ 
  ตัวบ่งชี้ที่  2  การบริหารงานด้านงบประมาณ 
  ตัวบ่งชี้ที่  3  การบริหารงานด้านการบริหารงานบุคคล 
  ตัวบ่งชี้ที่  4  การบริหารงานด้านการบริหารทั่วไป 
  ตัวบ่งชี้ที่  5  การติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และนิเทศการจัดการศึกษาที่มี
ประสิทธิภาพ 
 มาตรฐานที่  3  สัมฤทธิผลการบริหารและการจัดการศึกษา 
  ตัวบ่งชี้ที่  1  ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามีผลงานที่แสดงความส าเร็จและเป็น 
                                     แบบอย่างได้  
  ตัวบ่งชี้ที่  2  สถานศึกษามีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาปฐมวัยและการศึกษา
ขั้นพ้ืนฐานเพ่ือการประกันคุณภาพการศึกษา 
  ตัวบ่งชี้ที่  3  ผู้เรียนระดับปฐมวัยและระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐานมีคุณภาพตาม
หลักสูตร 
  ตัวบ่งชี้ที่ 4   ประชากรวัยเรียนได้รับสิทธิและโอกาสทางการศึกษาขั้นพ้ืนฐานเท่า
เทียมกันศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้น หรือมีความรู้ทักษะพ้ืนฐานในการประกอบอาชีพ 
  ตัวบ่งชี้ที่ 5   ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พนักงานราชการลูกจ้างใน
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาและสถานศึกษามีผลงานเชิงประจักษ์ตามเกณฑ์ ได้รับการยกย่องเชิดชู
เกียรติ 
  ตัวบ่งชี้ที่ 6   ผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย มีความพึงพอใจในการบริหารและ
การจัดการศึกษา รวมทั้งการให้บริการ 
   
2.12 แผนพัฒนาการศึกษาจังหวัดมหาสารคาม พ.ศ. 2560 – 2564 
วิสัยทัศน์  (VISION STATEMENT ) 

“เป็นเมืองแห่งการเรียนรู้ชั้นน าที่บริหารจัดการศึกษาอย่างมีคุณภาพตามมาตรฐาน 
ระดับชาติสู่สากล”   
          ค าอธิบายวิสัยทัศน์ (VISION EXPLANATION) 

เมืองแห่งการเรียนรู้ชั้นน า หมายถึง หน่วยงานทางการศึกษาทุกระดับของจังหวัด 
มหาสารคามมีการบริหารจัดการการศึกษาในทุกระดับ   โดยมุ่งเน้นพัฒนาการศึกษาภายใต้การ
จัดการความรู้ (KM) อย่างมีคุณภาพ 

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

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

1. ผลิตและพัฒนาครู  คณาจารย์ บุคลากรทางการศึกษา ให้มีความรู้ ความสามารถในการใช้
และพัฒนาหลักสูตร โดยใช้กระบวนการวิจัยเป็นฐาน และสอดคล้องกับการพัฒนาประเทศไทย 4.0 

2. พัฒนาผู้เรียนทุกระดับการศึกษา ให้มีวินัย คุณธรรม จริยธรรม  มีทักษะตามมาตรฐาน
วิชาชีพและมีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา 

3. พัฒนาระบบการบริหารจัดการ และระบบประกันคุณภาพ การศึกษา โดยใช้ระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศ ความคิดสร้างสรรค์ นวัตกรรม และสานพลังประชารัฐ 

4. เสริมสร้างโอกาสทางการศึกษาให้กับผู้เรียนและประชาชนอย่างท่ัวถึง  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
ชีวิต 

5. หน่วยงานทางการศึกษา ชุมชน และสังคม มีบรรยากาศ สภาพแวดล้อม และแหล่งเรียนรู้
ที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ ส่งผลให้ผู้เรียนและประชาชนมีความสุข 
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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 

เป้าประสงค์ที่ 2  ผู้เรียนทุกระดับการศึกษา มีวินัย คุณธรรม จริยธรรม  มีทักษะตาม
มาตรฐานวิชาชีพ และมีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา 

ตัวช้ีวัดความส าเร็จ 
1. จ านวนโรงเรียนที่จัดกิจกรรมส่งเสริมด้านวินัย คุณธรรม จริยธรรม  มีทักษะตาม

มาตรฐานวิชาชีพ และมีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา 
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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 

เป้าประสงค์ที่ 2  ผู้เรียนทุกระดับการศึกษา มีวินัย คุณธรรม จริยธรรม  มีทักษะตาม
มาตรฐานวิชาชีพ และมีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา 

ตัวช้ีวัดความส าเร็จ 
1. จ านวนโรงเรียนที่จัดกิจกรรมส่งเสริมด้านวินัย คุณธรรม จริยธรรม  มีทักษะตาม

มาตรฐานวิชาชีพ และมีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา 
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  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
บริการทางการศึกษาเพ่ิมขึ้น 

5.ร้อยละของผู้ผ่านการฝึกอบรม/พัฒนาทักษะอาชีพระยะสั้น สามารถน าความรู้ไป 
ใช้ในการประกอบอาชีพหรือพัฒนางานได้ 
  6. จ านวนแรงงานอายุ 15 – 59 ปี ที่ขอเทียบโอนประสบการณ์และความรู้เพื่อ
ขอรับวุฒิการศึกษาเพ่ิมข้ึน 
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  7. จ านวนแหล่งเรียนรู้ที่ได้รับการพัฒนาให้สามารถจัดการศึกษาและการเรียนรู้
ตลอดชีวิตที่มีคุณภาพ 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  
 
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 5  เสริมสร้างบรรยากาศ  สภาพแวดล้อม และพัฒนาแหล่งเรียนรู้ให้เอื้อต่อ
การเรียนรู้อย่างมีความสุข 

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 

วัสดุอุปกรณ์ท่ีเอ้ือต่อการเรียนรู้  
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  7. จ านวนแหล่งเรียนรู้ที่ได้รับการพัฒนาให้สามารถจัดการศึกษาและการเรียนรู้
ตลอดชีวิตที่มีคุณภาพ 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  
 
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 5  เสริมสร้างบรรยากาศ  สภาพแวดล้อม และพัฒนาแหล่งเรียนรู้ให้เอื้อต่อ
การเรียนรู้อย่างมีความสุข 

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 

วัสดุอุปกรณ์ท่ีเอ้ือต่อการเรียนรู้  
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ทิศทางการพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

ของส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 26 ปีงบประมาณ 2561 
 
วิสัยทัศน์  (Vision) 

เป็นองค์กรที่บริหารจัดการศึกษาอย่างมีคุณภาพ ได้มาตรฐาน สู่ความเป็นสากล  บนพ้ืนฐาน
ของความเป็นไทย 
พันธกิจ  (Mission)  

1. ส่งเสริมและสนับสนุนให้ประชากรวัยเรียนทุกคนได้รับการศึกษาอย่างทั่วถึง และมี
คุณภาพ 

2. ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรม มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ตามหลักสูตร 
และค่านิยมหลักของคนไทย 12 ประการ 

3. พัฒนาระบบบริหารจัดการที่เน้นการมีส่วนร่วม การบูรณาการการจัดการศึกษา และ
เสริมสร้างความรับผิดชอบต่อคุณภาพการศึกษา 
เป้าประสงค์  (Goal) 

1. ผู้เรียนระดับก่อนประถมศึกษา และระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐานทุกคน มีพัฒนาการ
เหมาะสมตามวัย มีคุณภาพและทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 

2. ประชากรวัยเรียนทุกคนได้รับโอกาสในการศึกษาขั้นพ้ืนฐานอย่างทั่วถึง มีคุณภาพและ
เสมอภาค 

3. ครูและบุคลากรทางการศึกษามีสมรรถนะตรงตามสายงาน และมีวัฒนธรรมการท างานที่
มุ่งเน้นผลสัมฤทธิ์ 

4. ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา และสถานศึกษา มีประสิทธิภาพและเป็นกลไกขับเคลื่อน
การศึกษาขั้นพ้ืนฐานตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง สู่คุณภาพระดับมาตรฐานสากล 

5. ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 26 เน้นการท างานแบบบูรณาการ มี
เครือข่ายการบริหารจัดการ บริหารแบบมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วนในการจัดการศึกษา กระจาย
อ านาจและความรับผิดชอบสู่สถานศึกษา 

6. มีการพัฒนาสื่อ เทคโนโลยี และระบบข้อมูลสารสนเทศเพ่ือการบริหารจัดการศึกษาอย่าง
มีประสิทธิภาพ 

7. มีงานวิจัยที่สามารถนาผลไปใช้ในการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา 
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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 ตรวจสอบได้ 
สร้างโอกาสสู่ความส าเร็จ 
สื่อสารสองทาง 
การบริหารจัดการแบบกระจายอ านาจและ
ร่วมมือกันเป็น 6 สหวิทยาเขต 

 
ยุทธศาสตร์ 
 จากวิสัยทัศน์ พันธกิจ เปูาประสงค์ ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 26  
จึงก าหนดยุทธศาสตร์ ปีงบประมาณ 2561 จ านวน 6 ยุทธศาสตร์ ดังนี้ 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 ด้านการจัดการศึกษาเพ่ือความมั่นคง 
ยุทธศาสตร์ที่ 2 ด้านการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน และส่งเสริมการจัดการศึกษาเพ่ือสร้าง 

ขีดความสามารถในการแข่งขัน 
ยุทธศาสตร์ที่ 3 ด้านการส่งเสริม พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา  
ยุทธศาสตร์ที่ 4 ด้านโอกาส ความเสมอภาค และความเท่าเทียม การเข้าถึงบริการทาง

การศึกษา 
ยุทธศาสตร์ที่ 5 ด้านการจัดการศึกษาเพ่ือสร้างเสริมคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
ยุทธศาสตร์ที่ 6 ด้านการพัฒนาระบบบริหารจัดการและส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมใน

การจัดการศึกษา 
 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 26 ก าหนดยุทธศาสตร์การด าเนินการ 

ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ดังนี้ 
ยุทธศาสตร์ที่ 1 ด้านการจัดการศึกษาเพ่ือความมั่นคง 

1. เสริมสร้างความมั่นคงของสถาบันหลัก และการปกครองในระบอบประชาธิปไตย
อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 

1.1 น้อมน าแนวพระราชด าริ สืบสานพระราชปณิธานและพระบรมรา
โชบายด้านการศึกษาหรือ “ศาสตร์พระราชา” มาใช้ในการจัดกระบวนการเรียนรู้อย่างยั่งยืน 

1.2 ปลูกฝังและเสริมสร้างวิถีประชาธิปไตย ความสามัคคี สมานฉันท์ สันติ
วิธ ีต่อต้านการทุจริตคอรัปชั่น และยึดมั่นในการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ 
ทรงเป็นประมุข 

1.3 เสริมสร้างความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับสถาบันชาติ ศาสนา 
พระมหากษัตริย์ผ่านหลักสูตรและกระบวนการเรียนรู้ประวัติศาสตร์ และความเป็นพลเมือง 
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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 ตรวจสอบได้ 
สร้างโอกาสสู่ความส าเร็จ 
สื่อสารสองทาง 
การบริหารจัดการแบบกระจายอ านาจและ
ร่วมมือกันเป็น 6 สหวิทยาเขต 

 
ยุทธศาสตร์ 
 จากวิสัยทัศน์ พันธกิจ เปูาประสงค์ ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 26  
จึงก าหนดยุทธศาสตร์ ปีงบประมาณ 2561 จ านวน 6 ยุทธศาสตร์ ดังนี้ 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 ด้านการจัดการศึกษาเพ่ือความมั่นคง 
ยุทธศาสตร์ที่ 2 ด้านการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน และส่งเสริมการจัดการศึกษาเพ่ือสร้าง 

ขีดความสามารถในการแข่งขัน 
ยุทธศาสตร์ที่ 3 ด้านการส่งเสริม พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา  
ยุทธศาสตร์ที่ 4 ด้านโอกาส ความเสมอภาค และความเท่าเทียม การเข้าถึงบริการทาง

การศึกษา 
ยุทธศาสตร์ที่ 5 ด้านการจัดการศึกษาเพ่ือสร้างเสริมคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
ยุทธศาสตร์ที่ 6 ด้านการพัฒนาระบบบริหารจัดการและส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมใน

การจัดการศึกษา 
 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 26 ก าหนดยุทธศาสตร์การด าเนินการ 

ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ดังนี้ 
ยุทธศาสตร์ที่ 1 ด้านการจัดการศึกษาเพ่ือความมั่นคง 

1. เสริมสร้างความมั่นคงของสถาบันหลัก และการปกครองในระบอบประชาธิปไตย
อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 

1.1 น้อมน าแนวพระราชด าริ สืบสานพระราชปณิธานและพระบรมรา
โชบายด้านการศึกษาหรือ “ศาสตร์พระราชา” มาใช้ในการจัดกระบวนการเรียนรู้อย่างยั่งยืน 

1.2 ปลูกฝังและเสริมสร้างวิถีประชาธิปไตย ความสามัคคี สมานฉันท์ สันติ
วิธ ีต่อต้านการทุจริตคอรัปชั่น และยึดมั่นในการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ 
ทรงเป็นประมุข 

1.3 เสริมสร้างความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับสถาบันชาติ ศาสนา 
พระมหากษัตริย์ผ่านหลักสูตรและกระบวนการเรียนรู้ประวัติศาสตร์ และความเป็นพลเมือง 
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  2. ปลูกฝังผู้เรียนด้านคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมที่พึงประสงค์ 
2.1 ส่งเสริมสนับสนุนการจัดกิจกรรมทั้งในและนอกห้องเรียน ที่เอ้ือต่อการ

พัฒนาคุณธรรมจริยธรรม คุณลักษณะอันพึงประสงค์ ตามหลักสูตรและค่านิยมหลักของคนไทย 12 
ประการ 

2.2 เสริมสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับภัยคุกคามในรูปแบบใหม่ เช่น 
อาชญากรรมและความรุนแรงในรูปแบบต่างๆ สิ่งเสพติด ภยัพิบัติจากธรรมชาติ ภัยจากโรคอุบัติใหม่ 
ภัยจากไซเบอร์ ฯลฯ 
  3. พัฒนาการจัดการศึกษาโรงเรียนในเขตพ้ืนที่พิเศษให้เหมาะสมตามบริบทของ
พ้ืนที่ 

3.1 เขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้ 
3.2 เขตระเบียงเศรษฐกิจ 
3.3 เขตสามเหลี่ยมม่ันคง มั่งค่ัง ยั่งยืน 
3.4 เขตพ้ืนที่ชายแดน 
3.5 เขตเศรษฐกิจพิเศษ 

 ยุทธศาสตร์ที่ 2 ด้านการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน และส่งเสริมการจัดการศึกษาเพ่ือสร้าง 
ขีดความสามารถในการแข่งขัน 

1. เสริมสร้างความเข้มแข็งในการพัฒนาผู้เรียนอย่างมีคุณภาพด้วยการปรับหลักสูตร 
การวัดและประเมินผลที่เหมาะสม 

1.1 ปรับปรุงหลักสูตรในระดับปฐมวัยและหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้น
พ้ืนฐาน และน าหลักสูตรไปสู่การปฏิบัติให้เกิดประสิทธิภาพ และจัดการเรียนรู้ให้สอดคล้องกับ
หลักสูตร ตามความจ าเป็นและความต้องการของผู้เรียน ชุมชน ท้องถิ่น และสังคม 

1.2 ส่งเสริมการเรียนการสอนให้ผู้เรียนมีความมั่นใจในการสื่อสาร
ภาษาอังกฤษ ภาษาประเทศคู่ค้า และภาษาอาเซียนอย่างน้อย 1 ภาษา 

1.3 พัฒนาระบบการวัดและประเมินผลทุกระดับ ให้มีคุณภาพและ
มาตรฐานน าไปสู่การพัฒนาคุณภาพผู้เรียนเต็มตามศักยภาพ 

2. พัฒนาคุณภาพกระบวนการเรียนรู้ 
2.1 พัฒนาผู้เรียนระดับก่อนประถมศึกษา ให้มีพัฒนาการทางด้านร่างกาย 

อารมณ ์จิตใจ สังคม และสติปัญญา ให้มีความพร้อมเข้าสู่การเรียนในระดับที่สูงขึ้น 
2.2 ส่งเสริมสนับสนุนให้ผู้เรียนสามารถอ่านออกเขียนได้ตามช่วงวัย 
2.3 ส่งเสริมสนับสนุนให้ผู้เรียนมีนิสัยรักการอ่าน 
2.4 ส่งเสริมการจัดการเรียนรู้ที่ให้ผู้เรียนได้เรียนรู้ผ่านกิจกรรมการปฏิบัติ

จริง (Active Learning) เน้นทักษะกระบวนการ ให้เกิดทักษะการคิดวิเคราะห์ คิดแก้ปัญหา และคิด
สร้างสรรค์ ในทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ทั้งในและนอกห้องเรียน 

2.5 ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 
2.6 ปลูกฝังทักษะกระบวนการวิทยาศาสตร์ และจิตวิทยาศาสตร์ 



48 แผนปฏิบัติการประจำาปีงบประมาณ 2561
ของสำานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 26

48 
 

2.7 สนับสนุนการผลิต จัดหา และใช้สื่อการเรียนการสอน เทคโนโลยี 
นวัตกรรมและสิ่งอ านวยความสะดวกที่หลากหลายรวมทั้งการพัฒนาห้องสมุดและแหล่งเรียนรู้ภายใน
สถานศึกษาในการจัดการเรียนรู้ได้ทั้งในห้องเรียน และนอกห้องเรียนเพ่ือให้ผู้เรียนได้เรียนรู้อย่างเต็ม
ศักยภาพ 

2.8 ส่งเสริมการจัดหลักสูตรทักษะอาชีพ ควบคู่ไปกับวิชาสามัญ เช่น ทวิ
ศึกษา (Dual Education), หลักสูตรระยะสั้น 

2.9 ส่งเสริม สนับสนุนการพัฒนาผู้เรียนที่มีความต้องการจ าเป็นพิเศษ (ผู้
พิการ ผู้ด้อยโอกาส และผู้มีความสามารถพิเศษ) ให้เต็มตามศักยภาพด้วยรูปแบบที่เหมาะสม 

2.10 ส่งเสริมสนับสนุนการจัดกิจกรรมแนะแนวเพ่ือการศึกษาต่อและการ
ประกอบอาชีพอย่างเข้มแข็งต่อเนื่องและเป็นรูปธรรม 
  3. สร้างขีดความสามารถในการแข่งขัน 

3.1 ยกระดับผลการประเมินระดับนานาชาติตามโครงการ PISA 
(Programme for International Student Assessment) 

3.2 ส่งเสริมการพัฒนาศักยภาพผู้เรียนสู่ความเป็นเลิศในด้านต่างๆ 
3.3 ส่งเสริมการเรียนรู้เชิงบูรณาการแบบสหวิทยาการ เช่น สะเต็มศึกษา 

(Science Technology Engineering and Mathematics Education : STEM Education) เพ่ือ
พัฒนากระบวนการคิดและการสร้างสรรค์ นวัตกรรมเพ่ือสร้างมูลค่าเพ่ิม สอดคล้องกับประเทศไทย 
4.0 
  4. ส่งเสริมสนับสนุนการท าวิจัย และน าผลการวิจัยไปใช้พัฒนาคุณภาพการจัด
การศึกษา 

4.1 ส่งเสริมการท าวิจัยเพื่อพัฒนาการบริหารจัดการศึกษา 
4.2 ส่งเสริมการท าวิจัยเพื่อพัฒนาหลักสูตร กระบวนการเรียนรู้ การวัดและ

ประเมินผลโดยเน้นให้มีการวิจัยในชั้นเรียน 
 ยุทธศาสตร์ที่ 3 ด้านการส่งเสริม พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา 

1. พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา ให้สามารถจัดการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ 
ในรูปแบบที่หลากหลาย เช่น 

1.1 TEPE Online (Teachers and Educational personnel 
Enhancement Based on Mission and Functional Areas as Majors) 

1.2 ชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (Professional Learning 
Community : PLC) 

1.3 การเรียนรู้ผ่านกิจกรรมการปฏิบัติจริง (Active Learning) 
1.4 การพัฒนาครูทั้งระบบที่เชื่อมโยงกับการเลื่อนวิทยะฐานะ 

  2. พัฒนาระบบการบริหารงานบุคคลให้มีประสิทธิภาพ โดยเชื่อมโยงกับหน่วยงานที่ 
เกี่ยวข้อง ดังนี้ 

2.1 การก าหนดแผนอัตราก าลัง การสรรหา การบรรจุแต่งตั้ง การประเมิน
และการพัฒนา 



49แผนปฏิบัติการประจำาปีงบประมาณ 2561
ของสำานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 26

48 
 

2.7 สนับสนุนการผลิต จัดหา และใช้สื่อการเรียนการสอน เทคโนโลยี 
นวัตกรรมและสิ่งอ านวยความสะดวกที่หลากหลายรวมทั้งการพัฒนาห้องสมุดและแหล่งเรียนรู้ภายใน
สถานศึกษาในการจัดการเรียนรู้ได้ทั้งในห้องเรียน และนอกห้องเรียนเพ่ือให้ผู้เรียนได้เรียนรู้อย่างเต็ม
ศักยภาพ 

2.8 ส่งเสริมการจัดหลักสูตรทักษะอาชีพ ควบคู่ไปกับวิชาสามัญ เช่น ทวิ
ศึกษา (Dual Education), หลักสูตรระยะสั้น 

2.9 ส่งเสริม สนับสนุนการพัฒนาผู้เรียนที่มีความต้องการจ าเป็นพิเศษ (ผู้
พิการ ผู้ด้อยโอกาส และผู้มีความสามารถพิเศษ) ให้เต็มตามศักยภาพด้วยรูปแบบที่เหมาะสม 

2.10 ส่งเสริมสนับสนุนการจัดกิจกรรมแนะแนวเพ่ือการศึกษาต่อและการ
ประกอบอาชีพอย่างเข้มแข็งต่อเนื่องและเป็นรูปธรรม 
  3. สร้างขีดความสามารถในการแข่งขัน 

3.1 ยกระดับผลการประเมินระดับนานาชาติตามโครงการ PISA 
(Programme for International Student Assessment) 

3.2 ส่งเสริมการพัฒนาศักยภาพผู้เรียนสู่ความเป็นเลิศในด้านต่างๆ 
3.3 ส่งเสริมการเรียนรู้เชิงบูรณาการแบบสหวิทยาการ เช่น สะเต็มศึกษา 

(Science Technology Engineering and Mathematics Education : STEM Education) เพ่ือ
พัฒนากระบวนการคิดและการสร้างสรรค์ นวัตกรรมเพ่ือสร้างมูลค่าเพ่ิม สอดคล้องกับประเทศไทย 
4.0 
  4. ส่งเสริมสนับสนุนการท าวิจัย และน าผลการวิจัยไปใช้พัฒนาคุณภาพการจัด
การศึกษา 

4.1 ส่งเสริมการท าวิจัยเพื่อพัฒนาการบริหารจัดการศึกษา 
4.2 ส่งเสริมการท าวิจัยเพื่อพัฒนาหลักสูตร กระบวนการเรียนรู้ การวัดและ

ประเมินผลโดยเน้นให้มีการวิจัยในชั้นเรียน 
 ยุทธศาสตร์ที่ 3 ด้านการส่งเสริม พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา 

1. พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา ให้สามารถจัดการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ 
ในรูปแบบที่หลากหลาย เช่น 

1.1 TEPE Online (Teachers and Educational personnel 
Enhancement Based on Mission and Functional Areas as Majors) 

1.2 ชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (Professional Learning 
Community : PLC) 

1.3 การเรียนรู้ผ่านกิจกรรมการปฏิบัติจริง (Active Learning) 
1.4 การพัฒนาครูทั้งระบบที่เชื่อมโยงกับการเลื่อนวิทยะฐานะ 

  2. พัฒนาระบบการบริหารงานบุคคลให้มีประสิทธิภาพ โดยเชื่อมโยงกับหน่วยงานที่ 
เกี่ยวข้อง ดังนี้ 

2.1 การก าหนดแผนอัตราก าลัง การสรรหา การบรรจุแต่งตั้ง การประเมิน
และการพัฒนา 
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2.2 การสร้างแรงจูงใจให้ครูและบุคลากรทางการศึกษามีขวัญและก าลังใจ
ในการท างาน 

ยุทธศาสตร์ที่ 4 ด้านโอกาส ความเสมอภาค และความเท่าเทียม การเข้าถึงบริการทาง
การศึกษา 

1. เพ่ิมโอกาสการเข้าถึงการศึกษาที่มีคุณภาพ 
1.1 ส่งเสริมประชากรวัยเรียนทุกคนให้ได้รับโอกาสในการเข้ารับบริการทาง

การศึกษาอย่างทั่วถึง มีคุณภาพและเสมอภาค 
1.2 สร้างความเข้มแข็งของระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน ระบบส่งเสริม

ความประพฤตินักเรียน ระบบคุ้มครองนักเรียน และการสร้างภูมิคุ้มกันทางสังคม 
2. ลดความเหลื่อมล้ าทางการศึกษา 

2.1 ประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ในการจัดการศึกษาที่เหมาะสม ส าหรับ
เด็กด้อยโอกาส ที่ไม่อยู่ในทะเบียนราษฎร เช่น เด็กไร้สัญชาติ เด็กพลัดถิ่น เด็กต่างด้าว เด็กไทยที่ไม่มี
เลขประจ าตัวประชาชน เป็นต้น 

2.2 ส่งเสริมสนับสนุนการใช้เทคโนโลยีในการจัดการศึกษาให้ครอบคลุมทุก
พ้ืนที่อย่างทั่วถึง เช่น การพัฒนาคุณภาพศึกษาทางไกลผ่านเทคโนโลยีสารสนเทศ (Distance 
Learning Information Technology : DLIT), การพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยี
การศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม (Distance Learning Television : DLTV) ฯลฯ 
 ยุทธศาสตร์ที่ 5 ด้านการจัดการศึกษาเพ่ือสร้างเสริมคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับ 
สิ่งแวดล้อม 

1. จัดการศึกษาเพื่อสร้างเสริมคุณภาพชีวิต 
1.1 ส่งเสริม สนับสนุนการสร้างจิตส านึกรักษ์ สิ่งแวดล้อม มีคุณธรรม 

จริยธรรม และน้อมน าแนวคิดตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงสู่การปฏิบัติในการด าเนินชีวิต 
1.2 ส่งเสริม สนับสนุนให้สถานศึกษาพัฒนาหลักสูตร กระบวนการเรียนรู้ 

แหล่งเรียนรู้และสื่อการเรียนรู้ต่างๆ ที่เก่ียวข้องกับการสร้างเสริมคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล้อม 

1.3 สร้างเครือข่ายความร่วมมือกับภาคส่วนต่างๆ ในการอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
 ยุทธศาสตร์ที่ 6 ด้านการพัฒนาระบบบริหารจัดการและส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมใน
การจัดการศึกษา 

1. พัฒนาระบบบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพ 
1.1 พัฒนาระบบการวางแผน การน าแผนไปสู่การปฏิบัติ การก ากับ 

ติดตาม ตรวจสอบและประเมินผล เพ่ือการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ โดยยึดหลักธรรมาภิบาล 
1.2 พัฒนาระบบงบประมาณและการสนับสนุนค่าใช้จ่ายเพื่อการศึกษาขั้น

พ้ืนฐาน 
1.3 พัฒนาระบบเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการจัดการศึกษา ที่มีมาตรฐาน

เชื่อมโยงและเข้าถึงได้ 
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1.4 สร้างความเข้มแข็ง และยกระดับคุณภาพสถานศึกษาตามบริบทของ
พ้ืนที่ เช่น โรงเรียนที่ประสบปัญหาวิกฤตทางการศึกษา (ICU), โรงเรียนประชารัฐ (ดีใกล้บ้าน) , 
โรงเรียนคุณธรรม, โรงเรียนห้องเรียนกีฬา, โรงเรียนมาตรฐานสากล ฯลฯ 

1.5 ส่งเสริมระบบประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษาให้เข้มแข็ง 
1.6 ยกย่องเชิดชูเกียรติส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา ส านักบริหารงาน

การศึกษาพิเศษ สถานศึกษา และองคค์ณะบุคคล ที่มีผลงานเชิงประจักษ ์ 
2. สร้างความเข้มแข็งในการบริหารจัดการแบบมีส่วนร่วม 

   2.1 ส่งเสริมการบริหารจัดการเขตพ้ืนที่การศึกษาโดยใช้พ้ืนที่เป็นฐาน 
(Area-base Management), รูปแบบการบริหารแบบกระจายอ านาจ “CLUSTERs” เป็นต้น 

2.2 เขตพ้ืนที่การศึกษาจัดท าแผนบูรณาการจัดการศึกษาร่วมกับส านักงาน
ศึกษาธิการจังหวัด และส านักงานศึกษาธิการภาค 

2.3 สร้างความเข้มแข็งในการยกระดับคุณภาพการศึกษารูปแบบเครือข่าย 
เช่น เครือข่ายส่งเสริมประสิทธิภาพการจัดการศึกษา ศูนย์ พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้ สหวิทยาเขต 
กลุ่มโรงเรียนฯลฯ 

2.4 ส่งเสริมและพัฒนาโรงเรียนด้วยพลังประชารัฐอย่างต่อเนื่อง และยั่งยืน 
3. ส่งเสริมการมีส่วนร่วมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน 

3.1 ส่งเสริม สนับสนุนผู้ปกครอง ชุมชน สังคม และสาธารณชน ให้มี
ความรู้ ความเข้าใจ สร้างความตระหนักในการจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน การก ากับดูแล ตลอดจนการมี
ส่วนร่วมรับผิดชอบในการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน 

3.2 ประสานสถาบันหรือหน่วยงานทางการศึกษาให้คัดเลือกผู้เรียนเข้า
ศึกษาต่อด้วยวิธีการที่หลากหลาย 
 
จุดเน้นการพัฒนาคุณภาพการศึกษาสู่ความเป็นเลิศของส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา 
เขต 26 
 1. การขับเคลื่อนศาสตร์พระราชาสู่สถานศึกษาระดับชั้นเรียน 
 2. การพัฒนาการอ่าน การเขียน และส่งเสริมนิสัยรักการอ่าน 
 3. การพัฒนาระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนบูรณาการกิจกรรมลูกเสือ เนตรนารี ยุวกาชาด ผู้
บ าเพ็ญประโยชน์และรักษาดินแดน 
 4. การพัฒนาทักษะการประคองชีพ : 1 คน 1 กีฬา 1 ศิลปะ 5 ผักสวนครัว 2 สัตว์เลี้ยงเพ่ือ
เป็นอาหาร 
 5. การส่งเสริมการเรียนการสอนทักษะอาชีพ 
 6. การส่งเสริมการเรียนรู้เพ่ือพัฒนากระบวนการคิดของนักเรียน 

7. การพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม คุณลักษณะอันพึงประสงค์และค่านิยมที่ดีงาม 
8. การยกระดับคุณภาพการเรียนรู้ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร 
9. การส่งเสริมการแนะแนวอาชีพและการศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้น 
10. การยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและ O-NET สู่ TOP 20 
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1.4 สร้างความเข้มแข็ง และยกระดับคุณภาพสถานศึกษาตามบริบทของ
พ้ืนที่ เช่น โรงเรียนที่ประสบปัญหาวิกฤตทางการศึกษา (ICU), โรงเรียนประชารัฐ (ดีใกล้บ้าน) , 
โรงเรียนคุณธรรม, โรงเรียนห้องเรียนกีฬา, โรงเรียนมาตรฐานสากล ฯลฯ 

1.5 ส่งเสริมระบบประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษาให้เข้มแข็ง 
1.6 ยกย่องเชิดชูเกียรติส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา ส านักบริหารงาน

การศึกษาพิเศษ สถานศึกษา และองคค์ณะบุคคล ที่มีผลงานเชิงประจักษ ์ 
2. สร้างความเข้มแข็งในการบริหารจัดการแบบมีส่วนร่วม 

   2.1 ส่งเสริมการบริหารจัดการเขตพ้ืนที่การศึกษาโดยใช้พ้ืนที่เป็นฐาน 
(Area-base Management), รูปแบบการบริหารแบบกระจายอ านาจ “CLUSTERs” เป็นต้น 

2.2 เขตพ้ืนที่การศึกษาจัดท าแผนบูรณาการจัดการศึกษาร่วมกับส านักงาน
ศึกษาธิการจังหวัด และส านักงานศึกษาธิการภาค 

2.3 สร้างความเข้มแข็งในการยกระดับคุณภาพการศึกษารูปแบบเครือข่าย 
เช่น เครือข่ายส่งเสริมประสิทธิภาพการจัดการศึกษา ศูนย์ พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้ สหวิทยาเขต 
กลุ่มโรงเรียนฯลฯ 

2.4 ส่งเสริมและพัฒนาโรงเรียนด้วยพลังประชารัฐอย่างต่อเนื่อง และยั่งยืน 
3. ส่งเสริมการมีส่วนร่วมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน 

3.1 ส่งเสริม สนับสนุนผู้ปกครอง ชุมชน สังคม และสาธารณชน ให้มี
ความรู้ ความเข้าใจ สร้างความตระหนักในการจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน การก ากับดูแล ตลอดจนการมี
ส่วนร่วมรับผิดชอบในการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน 

3.2 ประสานสถาบันหรือหน่วยงานทางการศึกษาให้คัดเลือกผู้เรียนเข้า
ศึกษาต่อด้วยวิธีการที่หลากหลาย 
 
จุดเน้นการพัฒนาคุณภาพการศึกษาสู่ความเป็นเลิศของส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา 
เขต 26 
 1. การขับเคลื่อนศาสตร์พระราชาสู่สถานศึกษาระดับชั้นเรียน 
 2. การพัฒนาการอ่าน การเขียน และส่งเสริมนิสัยรักการอ่าน 
 3. การพัฒนาระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนบูรณาการกิจกรรมลูกเสือ เนตรนารี ยุวกาชาด ผู้
บ าเพ็ญประโยชน์และรักษาดินแดน 
 4. การพัฒนาทักษะการประคองชีพ : 1 คน 1 กีฬา 1 ศิลปะ 5 ผักสวนครัว 2 สัตว์เลี้ยงเพ่ือ
เป็นอาหาร 
 5. การส่งเสริมการเรียนการสอนทักษะอาชีพ 
 6. การส่งเสริมการเรียนรู้เพ่ือพัฒนากระบวนการคิดของนักเรียน 

7. การพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม คุณลักษณะอันพึงประสงค์และค่านิยมที่ดีงาม 
8. การยกระดับคุณภาพการเรียนรู้ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร 
9. การส่งเสริมการแนะแนวอาชีพและการศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้น 
10. การยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและ O-NET สู่ TOP 20 
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11. การพัฒนาการจัดการเรียนรู้ยุคไทยแลนด์ 4.0 ด้วย Active Learning 
(DLIT/STEM/MCMK) 

12. การส่งเสริมและพัฒนาครูทั้งระบบสู่การเป็นครูมืออาชีพ 
13. การส่งเสริมช่วยเหลือโรงเรียนขนาดเล็ก 
14. การส่งเสริมและพัฒนาระบบการนิเทศภายในและเครือข่ายชุมชนวิชาชีพของ

สถานศึกษา 
15. การสร้างความเข้มแข็งด้านการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา 
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ส่วนที่ 3 
รายละเอียดงบประมาณและโครงการ 

 
 ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน แจ้งภารกิจเร่งด่วนให้ให้ส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษา จัดท าโครงการขอตั้งงบประมาณประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ส าหรับส านักงานเขต
พ้ืนที่การศึกษา ตามคู่มือแนวทางการจัดท าค าขอตั้งงบประมาณ งบด าเนินงาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 
2561 ตามกรอบวงเงินงบประมาณ 8-10 ล้านบาท แบ่งเป็น 3 ส่วน ได้แก่ (1) กลุ่มงบบริหาร
ส านักงาน (งบประจ า) (2) กลุ่มงบตามภารกิจของกลุ่มในส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา (3) กลุ่มงบ
พัฒนาคุณภาพการศึกษา 
 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 26 ได้รับจัดสรรงบประมาณประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2561 เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายในการบริหารส านักงาน ค่าสาธารณูปโภค ค่าใช้จ่ายในการ
บริหารจัดการโรงเรียนในสังกัดตามภาระงาน และการติดตามพัฒนาคุณภาพการศึกษา รายละเอียด
การจัดสรรงบประมาณ แบ่งเป็น 3 ส่วน ดังนี้ 
 1. กลุ่มงบบริหารส านักงาน (งบประจ า)     จ านวน 5,000,000 บาท 
 2. กลุ่มงบตามภารกิจของกลุ่มในส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา จ านวน 2,000,000 บาท 
 3. กลุ่มงบพัฒนาคุณภาพการศึกษา      จ านวน 3,000,000 บาท 
 
1. กลุ่มงบบริหารส านักงาน (งบประจ า) จ านวน 5,000,000 บาท 
 สพฐ. แจ้งจัดสรรงบประมาณประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ให้ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
มัธยมศึกษา ครั้งที่ 1 เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายในการบริหารส านักงาน ค่าสาธารณูปโภคฯ เขตพ้ืนที่
การศึกษาละ 3,000,000 บาท จาก 2 ผลผลิต 2 กิจกรรม และจะโอนงบประมาณในการจัดสรร
ส าหรับส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา ครั้งที่ 2 เพ่ิมเติมให้ครบวงเงินตามเกณฑ์การจัดสรรงบประมาณ
ที่ก าหนด 
 ในการนี้ ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 26 ได้แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณา
แผนการใช้จ่ายงบประมาณและกรอบวงเงินงบประมาณ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ตามค าสั่งที่ 
418/2560 ลงวันที่ 1 พฤศจิกายน 2560 ประชุมเมื่อวันที่ 6 พฤศจิกายน 2560 ตั้งแต่เวลา 10.00 น. 
เป็นต้นไป ณ ห้องประชุมพุทธกันทรวิชัย ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 26 ที่ประชุม
มีมติวางแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ตลอดทั้งปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 จ านวน 5,000,000 บาท 
ดังนี้ 
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ส่วนที่ 3 
รายละเอียดงบประมาณและโครงการ 
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 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 26 ได้รับจัดสรรงบประมาณประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2561 เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายในการบริหารส านักงาน ค่าสาธารณูปโภค ค่าใช้จ่ายในการ
บริหารจัดการโรงเรียนในสังกัดตามภาระงาน และการติดตามพัฒนาคุณภาพการศึกษา รายละเอียด
การจัดสรรงบประมาณ แบ่งเป็น 3 ส่วน ดังนี้ 
 1. กลุ่มงบบริหารส านักงาน (งบประจ า)     จ านวน 5,000,000 บาท 
 2. กลุ่มงบตามภารกิจของกลุ่มในส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา จ านวน 2,000,000 บาท 
 3. กลุ่มงบพัฒนาคุณภาพการศึกษา      จ านวน 3,000,000 บาท 
 
1. กลุ่มงบบริหารส านักงาน (งบประจ า) จ านวน 5,000,000 บาท 
 สพฐ. แจ้งจัดสรรงบประมาณประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ให้ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
มัธยมศึกษา ครั้งที่ 1 เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายในการบริหารส านักงาน ค่าสาธารณูปโภคฯ เขตพ้ืนที่
การศึกษาละ 3,000,000 บาท จาก 2 ผลผลิต 2 กิจกรรม และจะโอนงบประมาณในการจัดสรร
ส าหรับส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา ครั้งที่ 2 เพ่ิมเติมให้ครบวงเงินตามเกณฑ์การจัดสรรงบประมาณ
ที่ก าหนด 
 ในการนี้ ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 26 ได้แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณา
แผนการใช้จ่ายงบประมาณและกรอบวงเงินงบประมาณ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ตามค าสั่งที่ 
418/2560 ลงวันที่ 1 พฤศจิกายน 2560 ประชุมเมื่อวันที่ 6 พฤศจิกายน 2560 ตั้งแต่เวลา 10.00 น. 
เป็นต้นไป ณ ห้องประชุมพุทธกันทรวิชัย ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 26 ที่ประชุม
มีมติวางแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ตลอดทั้งปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 จ านวน 5,000,000 บาท 
ดังนี้ 
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รายละเอียดงบบริหารส านักงาน จ านวน 5,000,000 บาท 

 ที ่ รายการ จ านวนเงิน (บาท) 
ก ค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ   
1 ค่าตอบแทนปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 80,000 
2 ค่าเบี้ยประชุมคณะกรรมการ ก.ต.ป.น. 50,000 
3 ค่าเบี้ยเลี้ยง พาหนะและค่าท่ีพัก 400,000 
4 ค่าใช้จ่ายในการประชุมคณะท างาน 50,000 
5 ค่าซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง 100,000 
6 ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์/ค่าบ ารุงรักษาเครื่องปรับอากาศ 80,000 
7 ค่าซ่อมแซมสิ่งก่อสร้าง/ปรับปรุงภูมิทัศน์ 200,000 
8 ค่าวัสดุส านักงาน 500,000 
9 ค่าวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น 150,000 

10 ค่าจ้างถ่ายเอกสาร 100,000 
  รวม (1-10) 1,710,000 
  ค่าจ้างลูกจ้าง 13 อัตรา   
11 
  
  

ลูกจ้าง(ป.ตรี) 3 อัตรา จ้าง 12 เดือน 
จ้างอัตราละ 15,000 บาท/เดือน 
ประกันสังคม 750 บาท/เดือน               567,000  

12 
  
  

แม่บ้านท าความสะอาด 2 อัตราและยามฯ 2 อัตรา รวมทั้งสิ้น 4 อัตรา 
จ้าง 12 เดือน จ้างอัตราละ 9,000 บาท/เดือน 
ประกันสังคม 450 บาท/เดือน 

  
              453,600  

13 
  
  

ลูกจ้าง ปวส. 6 อัตรา จ้าง 12 เดือน 
จ้างอัตราละ 12,000 บาท/เดือน 
ประกันสังคม 600 บาท/เดือน               907,200  

  รวมค่าจ้างลูกจ้าง 13 อัตรา (11-13)            1,927,800  
  รวมรายการ (1-13)            3,637,800  
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รายละเอียดงบบริหารส านักงาน จ านวน 5,000,000 บาท 

 ที ่ รายการ จ านวนเงิน (บาท) 
ก ค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ   
1 ค่าตอบแทนปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 80,000 
2 ค่าเบี้ยประชุมคณะกรรมการ ก.ต.ป.น. 50,000 
3 ค่าเบี้ยเลี้ยง พาหนะและค่าท่ีพัก 400,000 
4 ค่าใช้จ่ายในการประชุมคณะท างาน 50,000 
5 ค่าซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง 100,000 
6 ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์/ค่าบ ารุงรักษาเครื่องปรับอากาศ 80,000 
7 ค่าซ่อมแซมสิ่งก่อสร้าง/ปรับปรุงภูมิทัศน์ 200,000 
8 ค่าวัสดุส านักงาน 500,000 
9 ค่าวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น 150,000 

10 ค่าจ้างถ่ายเอกสาร 100,000 
  รวม (1-10) 1,710,000 
  ค่าจ้างลูกจ้าง 13 อัตรา   
11 
  
  

ลูกจ้าง(ป.ตรี) 3 อัตรา จ้าง 12 เดือน 
จ้างอัตราละ 15,000 บาท/เดือน 
ประกันสังคม 750 บาท/เดือน               567,000  

12 
  
  

แม่บ้านท าความสะอาด 2 อัตราและยามฯ 2 อัตรา รวมทั้งสิ้น 4 อัตรา 
จ้าง 12 เดือน จ้างอัตราละ 9,000 บาท/เดือน 
ประกันสังคม 450 บาท/เดือน 

  
              453,600  

13 
  
  

ลูกจ้าง ปวส. 6 อัตรา จ้าง 12 เดือน 
จ้างอัตราละ 12,000 บาท/เดือน 
ประกันสังคม 600 บาท/เดือน               907,200  

  รวมค่าจ้างลูกจ้าง 13 อัตรา (11-13)            1,927,800  
  รวมรายการ (1-13)            3,637,800  
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ข ค่าสาธารณูปโภค   
1 ค่าไฟฟ้า 500,000 
2 ค่าน้ าประปา 40,000 
3 ค่าโทรศัพท์/อินเตอร์เน็ต 30,000 
4 ค่าไปรษณีย์โทรเลข 50,000 

  รวมค่าสาธารณูปโภค (1-4) 620,000 
  รวมทั้งสิ้น (ก-ข)            4,257,800  
ค -จัดสรรให้โครงการต่างๆเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการบริหารส านักงาน   
  เขตพ้ืนที่ ตามความจ าเป็น 742,200 
  รวมงบประมาณท้ังสิ้น (ก+ข+ค)            5,000,000  

 
2. กลุ่มงบตามภารกิจของกลุ่มในส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา งบประมาณ จ านวน 2,000,000 
บาท จ าแนกได้ ดังนี้ 
  

ภารกิจกลุ่ม จ านวนโครงการ งบประมาณ (บาท) 
1.กลุ่มอ านวยการ 7 361,300 
2.กลุ่มบริหารงานบุคคล 5 303,000 
3.กลุ่มนิเทศฯ  3 220,000 
4.กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 5 150,000 
5.กลุ่มนโยบายและแผน 5 789,700 
6.กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ 1 116,000 
7.หน่วยตรวจสอบภายใน 1 60,000 
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รายละเอียดโครงการที่บรรจุในแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2561 
งบตามภารกิจฯ  จ านวน 2,000,000 บาท  
ที ่ ชื่อโครงการ งบประมาณ กลุ่ม

รับผิดชอบ 
  ยุทธศาสตร์ที่ 1 จัดการศึกษาเพื่อความม่ันคง    
1 

  
ให้ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการป้องกันและปราบปรามการ
ทุจริตและความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ในส านักงานเขต
พ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 26 

30,000 
 

บริหารงาน
บุคคล 

  รวม 30,000  

  
ยุทธศาสตร์ที่ 2 พัฒนาคุณภาพผู้เรียนและส่งเสริมการจัด
การศึกษาเพื่อสร้างขีดความสามารถในการแข่งขัน   

 

1 
 

พัฒนาความสามารถทางวิชาการนักเรียนผ่านกระบวนการ
แข่งขันทางวิชาการระดับนานาชาติ ประจ าปี พ.ศ. 2561(รอบ
แรก ระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา) 

40,000 
  

ส่งเสริมฯ 

2 
 

ประกวดโครงงานนักเรียนคัดเลือกเป็นตัวแทนจังหวัด และ
ตัวแทนเขตพ้ืนที่การศึกษา ชิงทุนการศึกษามูลนิธิเปรม ติณสูลา
นนท์ 

30,000 
  

ส่งเสริมฯ 

3 
  

พัฒนาหลักสูตรที่เน้นทักษะอาชีพเพ่ือการมีงานท า หลักสูตร
ระยะสั้น ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 26 

50,000 
  

ส่งเสริมฯ 

  รวม 120,000  

  
ยุทธศาสตร์ที่ 3 ส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนาครูและบุคลากร
ทางการศึกษา   

 

1 
  

การพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษา/การเลื่อนขั้นค่าจ้าง และการเลื่อนค่าตอบแทน 

50,000 
  

บริหารงาน
บุคคล 

2 การพัฒนาศักยภาพข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาใน
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 26 

100,000 บริหารงาน
บุคคล 

3 พัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา   บริหารงาน
บุคคล 

  
กิจกรรม ประชุมชี้แจงผู้ที่จะเกษียณการขอรับบ าเหน็จบ านาญ
ทางอิเล็กทรอนิกส์ 

23,000  

  กิจกรรม ยกย่อง เชิดชูเกียรติผู้เกษียณอายุราชการ 50,000  
4 ส่งเสริมความก้าวหน้าของครูให้มีวิทยฐานะที่สูงขึ้น 50,000 บริหารงาน

บุคคล 
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รายละเอียดโครงการที่บรรจุในแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2561 
งบตามภารกิจฯ  จ านวน 2,000,000 บาท  
ที ่ ชื่อโครงการ งบประมาณ กลุ่ม

รับผิดชอบ 
  ยุทธศาสตร์ที่ 1 จัดการศึกษาเพื่อความม่ันคง    
1 

  
ให้ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการป้องกันและปราบปรามการ
ทุจริตและความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ในส านักงานเขต
พ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 26 

30,000 
 

บริหารงาน
บุคคล 

  รวม 30,000  

  
ยุทธศาสตร์ที่ 2 พัฒนาคุณภาพผู้เรียนและส่งเสริมการจัด
การศึกษาเพื่อสร้างขีดความสามารถในการแข่งขัน   

 

1 
 

พัฒนาความสามารถทางวิชาการนักเรียนผ่านกระบวนการ
แข่งขันทางวิชาการระดับนานาชาติ ประจ าปี พ.ศ. 2561(รอบ
แรก ระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา) 

40,000 
  

ส่งเสริมฯ 

2 
 

ประกวดโครงงานนักเรียนคัดเลือกเป็นตัวแทนจังหวัด และ
ตัวแทนเขตพ้ืนที่การศึกษา ชิงทุนการศึกษามูลนิธิเปรม ติณสูลา
นนท์ 

30,000 
  

ส่งเสริมฯ 

3 
  

พัฒนาหลักสูตรที่เน้นทักษะอาชีพเพ่ือการมีงานท า หลักสูตร
ระยะสั้น ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 26 

50,000 
  

ส่งเสริมฯ 

  รวม 120,000  

  
ยุทธศาสตร์ที่ 3 ส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนาครูและบุคลากร
ทางการศึกษา   

 

1 
  

การพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษา/การเลื่อนขั้นค่าจ้าง และการเลื่อนค่าตอบแทน 

50,000 
  

บริหารงาน
บุคคล 

2 การพัฒนาศักยภาพข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาใน
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 26 

100,000 บริหารงาน
บุคคล 

3 พัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา   บริหารงาน
บุคคล 

  
กิจกรรม ประชุมชี้แจงผู้ที่จะเกษียณการขอรับบ าเหน็จบ านาญ
ทางอิเล็กทรอนิกส์ 

23,000  

  กิจกรรม ยกย่อง เชิดชูเกียรติผู้เกษียณอายุราชการ 50,000  
4 ส่งเสริมความก้าวหน้าของครูให้มีวิทยฐานะที่สูงขึ้น 50,000 บริหารงาน

บุคคล 
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งบตามภารกิจฯ  จ านวน 2,000,000 บาท (ต่อ)  
 
ที ่ ชื่อโครงการ งบประมาณ กลุ่ม

รับผิดชอบ 
5 พัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาสู่การปฏิรูป 

Thailand 4.0 
32,300 อ านวยการ 

  รวม 305,300  

  
ยุทธศาสตร์ที่ 4 ขยายโอกาสการเข้าถึงบริการทางการศึกษา
และการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ   

 

1 การจัดค่ายทักษะชีวิต"รวมพลังเด็กและเยาวชนต้านภัยยาเสพติด" รอรับจัดสรร
จาก ปปส. 

ส่งเสริมฯ 

2 การรับนักเรียน 30,000 ส่งเสริมฯ 
  รวม 30,000  

  
ยุทธศาสตร์ที่ 5 จัดการศึกษาเพื่อเสริมสร้างคุณภาพชีวิตที่เป็น
มิตรกับสิ่งแวดล้อม   

 

1 พัฒนาประสิทธิภาพเพ่ือยกระดับคุณภาพให้เกิดประสิทธิผลตาม
จุดเน้น ของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 26 
(จุดเน้นที่ 1,2,3,5) 

 447,500 นโยบาย
และแผน 

 รวม 447,500  

  
ยุทธศาสตร์ที่ 6 พัฒนาระบบบริหารจัดการและส่งเสริมการมี
ส่วนร่วม   

 

1 การจัดท าแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ 2561 150,000 นโยบาย
และแผน 

2 การอบรมเชิงปฏิบัติการการจัดเก็บข้อมูลนักเรียนรายบุคคล 50,000 นโยบาย
และแผน 

3 การติดตามและประเมินผลการบริหารจัดการส านักงาน 100,000 นโยบาย
และแผน 

4 การจัดท ารายงานผลการด าเนินงานประจ าปี 42,200 นโยบาย
และแผน 

5 ตรวจสอบภายในเพื่อสร้างความเข้มแข็งในการบริหารภาครัฐแนว
ใหม่ปีงบประมาณ 2561 

60,000 ต.ส.น. 

6 นิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษาของโรงเรียน เชิง
บูรณาการ 

150,000 นิเทศฯ 
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ที ่ ชื่อโครงการ งบประมาณ กลุ่ม

รับผิดชอบ 
7 ประชุมเชิงปฏิบัติการ พ.ร.บ.การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหาร

พัสดุ ภาครัฐ พ.ศ. 2560 
116,000 บริหารงาน

การเงินฯ 
8 สพม.26 พบเพื่อนครู 70,000 นิเทศฯ 
9 เสริมสร้างศักยภาพคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล

และนิเทศการศึกษา 
 ใช้ในส่วน

ของงบ
บริหาร

ส านักงาน 

นิเทศฯ 

10 เสริมสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับระบบการควบคุมภายใน 40,000 อ านวยการ 
11 
  

ประชุมเชิงปฏิบัติการตามค ารับรองปฏิบัติราชการเพ่ือยกระดับ
การบริหารจัดการเขตพ้ืนที่ให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นและยั่งยืน 

40,000 อ านวยการ 

12 การประชุมผู้บริหารสถานศึกษาสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษามัธยมศึกษา เขต 26 

153,000 อ านวยการ 

13 พัฒนาศักยภาพเครือข่ายประชาสัมพันธ์ ส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษามัธยมศึกษา เขต 26 

26,000 อ านวยการ 

14 เสริมสร้างประสิทธิภาพการท างานตามมาตรฐานส านักงานเขต
พ้ืนที่การศึกษา 

30,000 อ านวยการ 

15 วันส าคัญต่างๆ 40,000 อ านวยการ 
  รวม  1,067,200   
  รวมงบประมาณทั้งสิ้น  2,000,000   
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ที ่ ชื่อโครงการ งบประมาณ กลุ่ม

รับผิดชอบ 
7 ประชุมเชิงปฏิบัติการ พ.ร.บ.การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหาร

พัสดุ ภาครัฐ พ.ศ. 2560 
116,000 บริหารงาน

การเงินฯ 
8 สพม.26 พบเพื่อนครู 70,000 นิเทศฯ 
9 เสริมสร้างศักยภาพคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล

และนิเทศการศึกษา 
 ใช้ในส่วน

ของงบ
บริหาร

ส านักงาน 

นิเทศฯ 

10 เสริมสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับระบบการควบคุมภายใน 40,000 อ านวยการ 
11 
  

ประชุมเชิงปฏิบัติการตามค ารับรองปฏิบัติราชการเพ่ือยกระดับ
การบริหารจัดการเขตพ้ืนที่ให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นและยั่งยืน 

40,000 อ านวยการ 

12 การประชุมผู้บริหารสถานศึกษาสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษามัธยมศึกษา เขต 26 

153,000 อ านวยการ 

13 พัฒนาศักยภาพเครือข่ายประชาสัมพันธ์ ส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษามัธยมศึกษา เขต 26 

26,000 อ านวยการ 

14 เสริมสร้างประสิทธิภาพการท างานตามมาตรฐานส านักงานเขต
พ้ืนที่การศึกษา 

30,000 อ านวยการ 

15 วันส าคัญต่างๆ 40,000 อ านวยการ 
  รวม  1,067,200   
  รวมงบประมาณทั้งสิ้น  2,000,000   
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3. กลุ่มงบพัฒนาคุณภาพการศึกษา จ านวน 3,000,000 บาท จ าแนกได้ ดังนี้ 
 

ยุทธศาสตร์ จ านวนโครงการ งบประมาณ (บาท) 
1.การจัดการศึกษาเพ่ือความมั่นคง 3 104,400 
2.พัฒนาคุณภาพผู้เรียนและส่งเสริมการ
จัดการศึกษาเพ่ือสร้างขีดความสามารถ
ในการแข่งขัน 

5 606,000 

3.ส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนาครูและ
บุคลากรทางการศึกษา 

1 1,064,600 

4.ขยายโอกาสการเข้าถึงบริการทาง
การศึกษาและการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ 

8 550,000 

5.จัดการศึกษาเพ่ือเสริมสร้างคุณภาพ
ชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 

2 90,000 

6.พัฒนาระบบบริหารจัดการและ
ส่งเสริมการมีส่วนร่วม 

2 585,000 

 
 
รายละเอียดโครงการที่บรรจุในแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2561 
งบพัฒนาคุณภาพการศึกษา จ านวน 3,000,000 บาท  
ที ่ ชื่อโครงการ งบประมาณ กลุ่ม

รับผิดชอบ 
  ยุทธศาสตร์ที่ 1 จัดการศึกษาเพื่อความม่ันคง    
1 การเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมในสถานศึกษา ประจ าปี

การศึกษา 2561 
25,000 ส่งเสริมฯ 

2 สภานักเรียนไทยในยุคไทยแลนด์ 4.0 50,000 ส่งเสริมฯ 
3 เสริมสร้างการศึกษาน้อมน าศาสตร์พระราชาสู่การพัฒนาผู้เรียน

อย่างยั่งยืน 
29,400 นิเทศฯ 

  รวม 104,400  

  
ยุทธศาสตร์ที่ 2 พัฒนาคุณภาพผู้เรียนและส่งเสริมการจัด
การศึกษาเพื่อสร้างขีดความสามารถในการแข่งขัน   

 

1 การพัฒนาระบบการวัดและประเมินผลการเรียนรู้สู่การยกระดับ
คุณภาพการศึกษา 

100,000 นิเทศฯ 

2 การจัดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ประจ าปีการศึกษา 2561 250,000 ส่งเสริมฯ 
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งบพัฒนาคุณภาพการศึกษา จ านวน 3,000,000 บาท (ต่อ) 
ที ่ ชื่อโครงการ งบประมาณ กลุ่ม

รับผิดชอบ 

3 
  

พัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ัน
พ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560) สู่การ
ปฏิรูปการเรียนรู้ยุคไทยแลนด์ 4.0 

 100,000 นิเทศฯ 

4 
  

ส่งเสริมและพัฒนาการจัดการเรียนรู้ภาษาอังกฤษเพ่ือยกระดับ
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในโรงเรียนสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษามัธยมศึกษา เขต 26 

56,000 นิเทศฯ 

5 ส่งเสริมพัฒนาการอ่าน การเขียน และสร้างนิสัยรักการอ่าน 100,000 นิเทศฯ 
  รวม 606,000  

  
ยุทธศาสตร์ที่ 3 ส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนาครูและบุคลากร
ทางการศึกษา   

 

1 พัฒนาประสิทธิภาพเพ่ือยกระดับคุณภาพให้เกิดประสิทธิผลตาม
จุดเน้น ของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 26 
(จุดเน้นที่ 4, 6 - 15) 

 1,064,600 นโยบาย
และแผน 

   รวม  1,064,600  

  
ยุทธศาสตร์ที่ 4 ขยายโอกาสการเข้าถึงบริการทางการศึกษาและ
การเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ   

 

1 
  

การส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนรู้บูรณาการ DLIT 
& ICT ในโรงเรียนขนาดเล็ก สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 26 

100,000 
  

นิเทศฯ 

2 พัฒนาเครือข่ายระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน  70,000 ส่งเสริมฯ 
3 พัฒนาเครือข่ายเจ้าหน้าที่ส่งเสริมความประพฤตินักเรียนและ

นักศึกษา 
70,000 ส่งเสริมฯ 

4 พัฒนาศักยภาพการด าเนินงานแนะแนวและการให้ค าปรึกษา 60,000 ส่งเสริมฯ 
5 ส่งเสริมให้โอกาสทางการศึกษาอย่างทั่วถึงและมีคุณภาพลดอัตรา

ผู้เรียนออกกลางคัน 
40,000 ส่งเสริมฯ 

6 ฝึกอบรมลูกเสือต้านภัยยาเสพติด ประจ าปีงบประมาณ 2561 รอ สพฐ. 
แจ้ง 

ส่งเสริมฯ 

7 การด าเนินงานสถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติดและอบายมุข ปี
การศึกษา 2561 

10,000 ส่งเสริมฯ 
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งบพัฒนาคุณภาพการศึกษา จ านวน 3,000,000 บาท (ต่อ) 
ที ่ ชื่อโครงการ งบประมาณ กลุ่ม

รับผิดชอบ 

3 
  

พัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ัน
พ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560) สู่การ
ปฏิรูปการเรียนรู้ยุคไทยแลนด์ 4.0 

 100,000 นิเทศฯ 

4 
  

ส่งเสริมและพัฒนาการจัดการเรียนรู้ภาษาอังกฤษเพ่ือยกระดับ
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในโรงเรียนสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษามัธยมศึกษา เขต 26 

56,000 นิเทศฯ 

5 ส่งเสริมพัฒนาการอ่าน การเขียน และสร้างนิสัยรักการอ่าน 100,000 นิเทศฯ 
  รวม 606,000  

  
ยุทธศาสตร์ที่ 3 ส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนาครูและบุคลากร
ทางการศึกษา   

 

1 พัฒนาประสิทธิภาพเพ่ือยกระดับคุณภาพให้เกิดประสิทธิผลตาม
จุดเน้น ของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 26 
(จุดเน้นที่ 4, 6 - 15) 

 1,064,600 นโยบาย
และแผน 

   รวม  1,064,600  

  
ยุทธศาสตร์ที่ 4 ขยายโอกาสการเข้าถึงบริการทางการศึกษาและ
การเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ   

 

1 
  

การส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนรู้บูรณาการ DLIT 
& ICT ในโรงเรียนขนาดเล็ก สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 26 

100,000 
  

นิเทศฯ 

2 พัฒนาเครือข่ายระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน  70,000 ส่งเสริมฯ 
3 พัฒนาเครือข่ายเจ้าหน้าที่ส่งเสริมความประพฤตินักเรียนและ

นักศึกษา 
70,000 ส่งเสริมฯ 

4 พัฒนาศักยภาพการด าเนินงานแนะแนวและการให้ค าปรึกษา 60,000 ส่งเสริมฯ 
5 ส่งเสริมให้โอกาสทางการศึกษาอย่างทั่วถึงและมีคุณภาพลดอัตรา

ผู้เรียนออกกลางคัน 
40,000 ส่งเสริมฯ 

6 ฝึกอบรมลูกเสือต้านภัยยาเสพติด ประจ าปีงบประมาณ 2561 รอ สพฐ. 
แจ้ง 

ส่งเสริมฯ 

7 การด าเนินงานสถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติดและอบายมุข ปี
การศึกษา 2561 

10,000 ส่งเสริมฯ 
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งบพัฒนาคุณภาพการศึกษา จ านวน 3,000,000 บาท (ต่อ) 

ที ่ ชื่อโครงการ งบประมาณ 
กลุ่ม

รับผิดชอบ 
8 การแข่งขันมหกรรมกีฬามัธยมศึกษาต้านยาเสพติด ปี 2561 200,000 ส่งเสริมฯ 
  รวม 550,000  

  
ยุทธศาสตร์ที่ 5 จัดการศึกษาเพื่อเสริมสร้างคุณภาพชีวิตที่เป็น
มิตรกับสิ่งแวดล้อม   

 

1 สวนพฤกษศาสตร์โรงเรียนในสังกัด สพม.26 40,000 ส่งเสริมฯ 
2 โครงการปลอดขยะ สู่โรงเรียนมาตรฐานสิ่งแวดล้อมศึกษา ด้าน

การจัดการขยะ 
50,000 ส่งเสริมฯ 

  รวม 90,000  

  
ยุทธศาสตร์ที่ 6 พัฒนาระบบบริหารจัดการและส่งเสริมการมี
ส่วนร่วม   

 

1 พัฒนาระบบประกันคุณภาพการศึกษาและยกย่องเชิดชูเกียรติ
หน่วยงาน และผู้มีผลงานดีเด่นประสบผลส าเร็จ เป็นที่ประจักษ์สู่
ความเป็นเลิศ 

550,000 นิเทศฯ 

2 
  

ส่งเสริมนักเรียนผู้มีคุณธรรม จริยธรรมและบ าเพ็ญประโยชน์เข้า
ศึกษาต่อในสถาบันอุดมศึกษา และอาชีวศึกษาจังหวัดมหาสารคาม 
(โครงการเด็กดีมีที่เรียน) 

35,000 ส่งเสริมฯ 

  รวม  585,000   
  รวมงบประมาณทั้งสิ้น  3,000,000   
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62 
 
 

งบตามภารกิจ 
 

โครงการ  ให้ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการป้องกันและปราบปรามการทุจริต 
และความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ในส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
มัธยมศึกษา เขต 26 

แผนงาน  พ้ืนฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน 
ยุทธศาสตร์ ที่ 1  จัดการศึกษาเพ่ือความมั่นคง 
ยุทธศาสตร์ ที่ 3  ส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา 
กลุ่มงานที่รับผิดชอบ  กลุ่มบริหารงานบุคคล 
ผู้รับผิดชอบ    1. นายทองสุข  มาตย์ค ามี    รองผอ.สพม. เขต  26   
          2. นางกุสุมา  โอษะคลัง    ผู้อ านวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล 
      3. นายเสนอ  เวียงบาล  นิติกรช านาญการพิเศษ 
      4. นางสาวจารณี  วงศ์น้ าค า นักทรัพยากรบุคคลช านาญการ 
ระยะเวลาด าเนินการ  เมษายน 2560- กรกฎาคม  2561 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
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 
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งบตามภารกิจ 
 

โครงการ  ให้ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการป้องกันและปราบปรามการทุจริต 
และความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ในส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
มัธยมศึกษา เขต 26 

แผนงาน  พ้ืนฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน 
ยุทธศาสตร์ ที่ 1  จัดการศึกษาเพ่ือความมั่นคง 
ยุทธศาสตร์ ที่ 3  ส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา 
กลุ่มงานที่รับผิดชอบ  กลุ่มบริหารงานบุคคล 
ผู้รับผิดชอบ    1. นายทองสุข  มาตย์ค ามี    รองผอ.สพม. เขต  26   
          2. นางกุสุมา  โอษะคลัง    ผู้อ านวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล 
      3. นายเสนอ  เวียงบาล  นิติกรช านาญการพิเศษ 
      4. นางสาวจารณี  วงศ์น้ าค า นักทรัพยากรบุคคลช านาญการ 
ระยะเวลาด าเนินการ  เมษายน 2560- กรกฎาคม  2561 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
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 
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 3. ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา มีระบบการปฏิบัติงานที่สามารถป้องกันปัญหา
เกี่ยวกับการทุจริตและประพฤติมิชอบ และสามารถจัดการกับกรณีการทุจริตและประพฤติมิชอบอย่าง
รวดเร็ว และโปร่งใส มิให้ข้าราชการอ่ืนใช้เป็นเยี่ยงอย่าง 

4. พัฒนาระบบและกลไกในการตรวจสอบ ควบคุม และถ่วงดุลการใช้อ านาจให้เหมาะสม
ส าหรับหน่วยราชการ 

5 ประสานความร่วมมือในองค์กรและภายนอกองค์กรในการป้องกันและปราบปรามการ
ทุจริตภาครัฐ  

 
3. เป้าหมาย 
 3.1  เป้าหมายเชิงปริมาณ 
        3.1.1  อบรมข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา จ านวน  56   คน 
 3.2  เป้าหมายเชิงคุณภาพ 
        ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา มีความรู้ความเข้าใจและประยุกต์ใช้หลัก
คุณธรรม จริยธรรม และวินัย มาใช้ในการปฏิบัติราชการและการด าเนินชีวิต   
 
4. กิจกรรมการพัฒนา 
 
ที ่ กิจกรรม ระยะเวลาด าเนินการ ผู้รับผิดชอบ 
1 
2 
 
3 

ขอเสนออนุมัติโครงการ 
เสนอแต่งตั้งคณะกรรมการ 
 
ประชุมสัมมนาข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษา 

มกราคม 2561 
กุมภาพันธ์ – มีนาคม
2561 
เมษายน – ตุลาคม 
2561 

1. นายทองสุข  มาตย์ค ามี 
2. นางกุสุมา  โอษะคลัง 
3. นายเสนอ  เวียงบาล   
4. นางสาวจารุณี  วงศ์น้ าค า 

 
5. งบประมาณ 
 จากงบตามภารกิจของกลุ่มในส านักงาน จ านวน  30,000 บาท รายละเอียดประกอบการใช้
งบประมาณขออนุมัติถ่ัวจ่ายทุกรายการ  ดังนี้ 
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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 

 
7. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
 ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา มีความรู้ความเข้าใจและประยุกต์ใช้หลักคุณธรรม 
จริยธรรม และวินัย มาใช้ในการปฏิบัติราชการและการด าเนินชี 
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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 

 
7. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
 ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา มีความรู้ความเข้าใจและประยุกต์ใช้หลักคุณธรรม 
จริยธรรม และวินัย มาใช้ในการปฏิบัติราชการและการด าเนินชี 
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โครงการ   พัฒนาความสามารถทางวิชาการนักเรียนผ่านกระบวนการแข่งขัน 
ทางวิชาการระดับนานาชาติ ประจ าปี พ.ศ. 2561 (รอบแรก 
ระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา)  

แผนงาน   พ้ืนฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน 
ยุทธศาสตร์ ที่ 2   การพัฒนาคุณภาพผู้เรียนและส่งเสริมการจัดการศึกษาเพ่ือสร้าง 
    ขีดความสามารถในการแข่งขัน 
จุดเน้นการพัฒนา สพม.26 ที่ 6  การส่งเสริมการเรียนรู้เพ่ือพัฒนากระบวนการคิดของนักเรียน  
กลุ่มที่รับผิดชอบ   กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา     
ผู้รับผิดชอบ   นางสาวเยาวลักษณ์  นพนิยม    
ระยะเวลาด าเนินการ     ตุลาคม 2560 ถึง กุมภาพันธ์ 2561 
............................................................................................................................. ................................ 
1.  หลักการและเหตุผล 
           ตามท่ี ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ได้จัดกิจกรรมโครงการพัฒนา
ความสามารถทางวิชาการนักเรียน ผ่านกระบวนการแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจ าปี 
พ.ศ. 2560 โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือเปิดโอกาสให้นักเรียนจากทุกสังกัดท่ัวประเทศ ได้พัฒนา
ความสามารถอย่างเต็มตามศักยภาพ ได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้สู่เวทีโลก โดยใช้กลยุทธ์การแข่งขันทาง
วิชาการเป็นสื่อกลางสร้างแรงบันดาลใจให้นักเรียนมีเจตคติที่ดี มีความสนใจในการเป็นนัก
คณิตศาสตร์และนักวิทยาศาสตร์ ตลอดจนเป็นการสร้างบรรยากาศทางวิชาการขับเคลื่อนผู้เกี่ยวข้อง  
ได้มีส่วนร่วมในการพัฒนานวัตกรรมการเรียนการสอนอย่างต่อเนื่อง และเชื่อมโยงสู่การพัฒนาเนื้อหา
สาระให้มีความทันสมัย เพ่ือพัฒนาคุณภาพการศึกษาและยกระดับความสามารถ ศักยภาพของผู้เรียน
ให้ก้าวสู่มาตรฐานสากล จึงก าหนดจัดกิจกรรมโครงการพัฒนาความสามารถทางวิชาการนักเรียน ผ่าน
กระบวนการแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจ าปี พ.ศ. 2561 (กิจกรรมรอบแรก ระดับเขต
พ้ืนที่การศึกษา เดือนมกราคม 2561/กิจกรรมรอบที่สองระดับประเทศ เดือนกุมภาพันธ์ 2561/
กิจกรรมรอบที่สาม ค่ายอบรมเข้มทางวิชาการเพ่ิมพูนประสบการณ์การเรียนรู้คณิตศาสตร์และ
วิทยาศาสตร์ เดือนเมษายน-พฤษภาคม 2561) โดยให้ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา ทุกเขตท่ัว
ประเทศ ด าเนินการในการจัดสอบแข่งขันฯ รอบแรก ระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา ในวันอาทิตย์ที่ 7 
มกราคม 2561 นั้น 
    ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 26 จึงได้ด าเนินการตามแนวนโยบาย
ที่ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานก าหนดไว้ เพ่ือขับเคลื่อนให้นักเรียนได้พัฒนา
ความสามารถด้านคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์อย่างเต็มตามศักยภาพ ยกระดับคุณภาพการศึกษา
ของชาติก้าวสู่ระดับสากลต่อไป 
 
2.  วัตถุประสงค์ 

1. เพ่ือเปิดโอกาสให้นักเรียน ได้พัฒนาความสามารถอย่างเต็มตามศักยภาพ 
   2. เพ่ือเปิดโอกาสให้นักเรียนได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้สู่เวทีโลกผ่านกระบวนการแข่งขัน
ทางวิชาการ 
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   3. เพ่ือเพ่ือพัฒนาคุณภาพการศึกษาและยกระดับความสามารถศักยภาพของผู้เรียน
ให้ก้าวสู่มาตรฐานสากล 
     4. เพ่ือพัฒนานวัตกรรมการเรียนการสอนอย่างต่อเนื่อง และเชื่อมโยงสู่การพัฒนา
เนื้อหาสาระให้มีความทันสมัย 
 
3.  เป้าหมาย 

3.1 เป้าหมายเชิงปริมาณ  
   นักเรียนที่สมัครเข้าร่วมแข่งขันทักษะทางวิชาการและมีคุณสมบัติสามารถเข้าร่วม
กระบวนการทดสอบความสามารถทางวิชาการนักเรียนผ่านกระบวนการแข่งขันทางวิชาการ ระดับ
นานาชาติ ประจ าปี พ.ศ. 2561 (รอบแรก ระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา) ร้อยละ 100 

3.2 เป้าหมายเชิงคุณภาพ  
  

     1. นักเรียนที่สมัครเข้าร่วมโครงการได้พัฒนาความสามารถด้านคณิตศาสตร์ผ่าน
กระบวนการแข่งขันทางวิชาการ อย่างเต็มตามศักยภาพของแต่ละบุคคล 
          2. นักเรียนที่ผ่านกระบวนการแข่งขันทางวิชาการตามเกณฑ์ท่ีก าหนด มีโอกาสได้
แลกเปลี่ยนเรียนรู้สู่เวทีโลก สามารถยกระดับความสามารถศักยภาพของผู้เรียนให้ก้าวสู่
มาตรฐานสากล 
     3. เป็นกระบวนการพัฒนาคุณภาพการศึกษาและพัฒนานวัตกรรมการเรียนการสอน
อย่างต่อเนื่อง เชื่อมโยงสู่การพัฒนาเนื้อหาสาระให้มีความทันสมัย 
 
4.  กิจกรรม 
 

ที่ กิจกรรม ระยะเวลาด าเนินการ ผู้รับผิดชอบ 
1 ประชาสัมพนัธ์การแข่งขันทางวชิาการระดบั

นานาชาติ ประจ าปี พ.ศ. 2561 
ตุลาคม – พฤศจิกายน 

2560 สพม.26 

2 รับสมัครนักเรียนเข้าสอบแข่งขันทางวิชาการ  
ระดับนานาชาต ิทางระบบออนไลน ์
  2.1 เปิดระบบออนไลน์ 
  2.2 ปิดระบบออนไลน ์
  2.3 เปิดระบบออนไลน์ให้แก้ไขข้อมูลนักเรียน  

 
 

10 พฤศจิกายน 2560 
4 ธันวาคม 2560 
6 ธันวาคม 2560 

 
สพม.26 / 
สถานศึกษา 
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4.  กิจกรรม 
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10 พฤศจิกายน 2560 
4 ธันวาคม 2560 
6 ธันวาคม 2560 

 
สพม.26 / 

สถานศึกษา 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

67 
 
 

ที่ กิจกรรม ระยะเวลาด าเนินการ ผู้รับผิดชอบ 
3 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิส์อบ ดังนี้ 

  สาย 1 : นักเรียนที่มีสทิธิ์เข้าสอบ รอบแรก 
( ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ) 
  สาย 2 : นักเรียนที่มีสทิธิ์เข้าสอบรอบสอง 
(ระดับประเทศ) โดยมีคุณสมบัตติามที่ก าหนดและไม่
ต้องสอบรอบแรก (ระดับเขตพื้นที่การศึกษา) 
  สาย 3 : นักเรียนที่มีสทิธิ์เข้ารอบสาม (ค่ายวิชาการ) 
โดยมีคุณสมบตัิตามที่ก าหนดและไม่ต้องสอบรอบแรก
(ระดับเขตพื้นที่การศึกษา)และรอบสอง
(ระดับประเทศ) 

 
 
 
 

ภายในวันที ่
12 ธันวาคม 

2560 

 
 
 
 

สพม.26 

4 โรงเรียน/นักเรียน พิมพ์บัตรประจ าตัวสอบของ
นักเรียน 

12 ธันวาคม 2560  
ถึง 7 มกราคม 2561 

โรงเรียน/
นักเรียน 

5 รับต้นฉบบัแบบทดสอบการแข่งขันทางวชิาการ 
ระดับนานาชาต ิ(รอบแรก ระดับเขตพื้นที่การศึกษา) 
เพื่อจัดท าส าเนาตามจ านวนนักเรียนที่สมัครสอบ 

ภายในวันที ่
25 ธันวาคม 2560 สพฐ./สพม. 

6 จัดสอบแข่งขันทางวิชาการ ระดบันานาชาติ (รอบ
แรก ระดับเขตพื้นที่การศึกษา) พร้อมกันทั่วประเทศ 7 มกราคม 2561 สพม.26 

7 ประกาศผลการแข่งขันทางวิชาการระดับนานาชาติ 
  7.1 นักเรียนที่ได้รับรางวลัการแข่งขันทางวชิาการ 
ระดับนานาชาต ิ(รอบแรก ระดับเขตพื้นที่การศึกษา) 
  7.2 นักเรียนที่มีสิทธิ์เข้าสอบแข่งขันทางวชิาการ 
ระดับนานาชาต ิ(รอบสอง ระดับประเทศ) 

ภายในวันที ่
15 มกราคม 2561 สพม.26 

8 โรงเรียน/นักเรียนพิมพ์เกียรติบตัรรางวัลการแข่งขัน 
จากระบบออนไลน์ 

19 มกราคม 2561 
เป็นต้นไป โรงเรียน 

9 โรงเรียนยืนยนันักเรียนเข้าสอบแข่งขันทางวชิาการ 
ระดับนานาชาต ิ(รอบสอง ระดับประเทศ) และส่ง 
ค าร้องขอย้ายสนามสอบให้เขตพื้นที่การศึกษา 

15 – 18 มกราคม 2561 โรงเรียน 

10 เขตพื้นที่การศึกษายืนยนั และสง่ข้อมูลจ านวน
นักเรียนเข้าสอบแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ 
(รอบสอง ระดับประเทศ) และขอ้มูลการขอย้าย
สนามสอบ ให้ศูนย์สอบ 

ภายในวันที ่
22 มกราคม 2561 สพม.26 

11 รายงานผลการแข่งขันทางวิชาการระดับนานาชาติ 
(รอบแรก ระดับเขตพื้นที่การศึกษา) 

ภายในวันที ่
31 มกราคม 2561 สพม.26 

 
5.  งบประมาณ จากงบตามภารกิจของกลุ่มในส านักงาน จ านวน 40,000 บาท  รายละเอียดการใช้
จ่ายงบประมาณดังนี้ 
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ที ่ รายการ งบประมาณ 
จ าแนกตามหมวดรายจ่าย 

ค่าตอบแทน ค่าใช้
สอย 

ค่าวัสดุ 

1. ค่าวัสดุอุปกรณ์ในการด าเนินการสอบ  

40,000 

  4,000 
2. ค่าถ่ายเอกสาร/ค่าผลิตข้อสอบและ

กระดาษค าตอบ   4,000 

3. ค่าตอบแทนคณะกรรมการฯ  30,000   
4. ค่าสถานที่สนามสอบโรงเรียนสารคาม

พิทยาคม  1,000  

5. ค่าน้ ามันเชื้อเพลิง  1,000  
รวมทั้งสิ้น 40,000 30,000 2,000 8,000 

หมายเหตุ    ถัวจ่ายได้ทุกรายการ       
 
6.  การประเมินผล 

ตัวบ่งชี้สภาพความส าเร็จ วิธีวัดและประเมินผล เครื่องมือที่ใช้วัด 
1. นักเรียนได้รับการประเมินและพัฒนา
ความสามารถทางวิชาการผู้เรียน และคัดเลือก
ตัวแทนนักเรียนไปแข่งขันทางวิชาการ ระดับ
นานาชาติ ประจ าปี พ.ศ. 2561 
2. นักเรียนไทยมีโอกาสไปแข่งขันคณิตศาสตร์และ
วิทยาศาสตร์ ระดับนานาชาติ ประจ าปี พ.ศ. 
2561 

- การรายงานผล  
- การประเมินโครงการ 

- แบบรายงาน 
- แบบประเมิน 

 
7.  ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ 

 

1. ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 26 และโรงเรียนในสังกัดส่งเสริมให้นักเรียน
ได้พัฒนาความสามารถด้านคณิตศาสตร์ผ่านกระบวนการแข่งขันทางวิชาการ อย่างเต็มตามศักยภาพ
ของแต่ละบุคคล ผ่านกระบวนการแข่งขันทางวิชาการตามเกณฑ์ที่ก าหนด มีโอกาสได้แลกเปลี่ยน
เรียนรู้สู่เวทีโลก สามารถยกระดับความสามารถศักยภาพของผู้เรียนให้ก้าวสู่มาตรฐานสากล 

2. ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 26 และโรงเรียนในสังกัดได้มีส่วนร่วม
พัฒนาคุณภาพการศึกษาและพัฒนานวัตกรรมการเรียนการสอนอย่างต่อเนื่อง เชื่อมโยงสู่การพัฒนา
เนื้อหาสาระให้มีความทันสมัยเพ่ือส่งเสริมให้นักเรียนเข้าร่วมแข่งขันทักษะทางวิชาการ นานาชาติ 
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ที ่ รายการ งบประมาณ 
จ าแนกตามหมวดรายจ่าย 

ค่าตอบแทน ค่าใช้
สอย 

ค่าวัสดุ 

1. ค่าวัสดุอุปกรณ์ในการด าเนินการสอบ  

40,000 

  4,000 
2. ค่าถ่ายเอกสาร/ค่าผลิตข้อสอบและ

กระดาษค าตอบ   4,000 

3. ค่าตอบแทนคณะกรรมการฯ  30,000   
4. ค่าสถานที่สนามสอบโรงเรียนสารคาม

พิทยาคม  1,000  

5. ค่าน้ ามันเชื้อเพลิง  1,000  
รวมทั้งสิ้น 40,000 30,000 2,000 8,000 

หมายเหตุ    ถัวจ่ายได้ทุกรายการ       
 
6.  การประเมินผล 

ตัวบ่งชี้สภาพความส าเร็จ วิธีวัดและประเมินผล เครื่องมือที่ใช้วัด 
1. นักเรียนได้รับการประเมินและพัฒนา
ความสามารถทางวิชาการผู้เรียน และคัดเลือก
ตัวแทนนักเรียนไปแข่งขันทางวิชาการ ระดับ
นานาชาติ ประจ าปี พ.ศ. 2561 
2. นักเรียนไทยมีโอกาสไปแข่งขันคณิตศาสตร์และ
วิทยาศาสตร์ ระดับนานาชาติ ประจ าปี พ.ศ. 
2561 

- การรายงานผล  
- การประเมินโครงการ 

- แบบรายงาน 
- แบบประเมิน 

 
7.  ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ 

 

1. ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 26 และโรงเรียนในสังกัดส่งเสริมให้นักเรียน
ได้พัฒนาความสามารถด้านคณิตศาสตร์ผ่านกระบวนการแข่งขันทางวิชาการ อย่างเต็มตามศักยภาพ
ของแต่ละบุคคล ผ่านกระบวนการแข่งขันทางวิชาการตามเกณฑ์ที่ก าหนด มีโอกาสได้แลกเปลี่ยน
เรียนรู้สู่เวทีโลก สามารถยกระดับความสามารถศักยภาพของผู้เรียนให้ก้าวสู่มาตรฐานสากล 

2. ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 26 และโรงเรียนในสังกัดได้มีส่วนร่วม
พัฒนาคุณภาพการศึกษาและพัฒนานวัตกรรมการเรียนการสอนอย่างต่อเนื่อง เชื่อมโยงสู่การพัฒนา
เนื้อหาสาระให้มีความทันสมัยเพ่ือส่งเสริมให้นักเรียนเข้าร่วมแข่งขันทักษะทางวิชาการ นานาชาติ 
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โครงการ   ประกวดโครงงานนักเรียนเพ่ือคัดเลือกเป็นตัวแทนจังหวัด และตัวแทน 

เขตพ้ืนที่การศึกษา ชิงทุนการศึกษา มูลนิธิเปรม ติณสูลานนท์  
ประจ าปี 2561 

แผนงาน   พ้ืนฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน 
ยุทธศาสตร์ที่ 2   พัฒนาคุณภาพผู้เรียนและส่งเสริมการจัดการศึกษา 

เพ่ือสร้างขีดความสามารถในการแข่งขัน 

จุดเน้นการพัฒนา สพม.26 ที่ 6  การส่งเสริมการเรียนรู้เพ่ือพัฒนากระบวนการคิดของนักเรียน  

กลุ่มที่รับผิดชอบ   กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 

ผู้รับผิดชอบ   นางสาวธิดารัตน์   พลศรี  และบุคลากรกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 
ระยะเวลาที่ด าเนินการ  พฤษภาคม 2561 – กันยายน 2561 
.................................................................................................... ............................................................ 
1.  หลักการและเหตุผล 

การพัฒนาการศึกษาเป็นพ้ืนฐานในการพัฒนาทุกระบบ การที่จะด าเนินกิจกรรมในอันจะ
สนับสนุนการพัฒนาทั้งในระยะสั้นและระยะยาวได้นั้นการปฏิรูปการศึกษาตามพระราชบัญญัติ
การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 เป็นแนวทางที่ส าคัญ และ
ในหมวด 4 ในเรื่อง แนวการจัดการศึกษาเน้นที่ผู้เรียนเป็นส าคัญนั้น การแปลงนโยบายไปสู่การปฏิบัติ 
คือ การน าพาไปสู่ความส าเร็จ การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่มุ่งเน้นพัฒนากระบวนการคิด การ
แก้ปัญหา เน้นประสบการณ์และการปฏิบัติจริงการคิดนอกกรอบภายใต้พ้ืนฐานความเป็นไปได้ จัด
ระเบียบความคิดผลิตเป็นงาน จากกระบวนการที่กล่าวมานี้ หากน ามาบูรณาการเพ่ือให้สอดคล้องกับ
การพัฒนาขยายการศึกษา รูปแบบของกิจกรรม การประกวดโครงงานการศึกษา จะเกื้อกูลต่อ
แนวทางพัฒนาต่อไป 
  การประกวดโครงงานจะเป็นตัวขับเคลื่อนตัวผู้เรียนเป็นส าคัญ ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 26 จึงได้จัดให้มีโครงการนี้ขึ้น 
 
2.  วัตถุประสงค์   

1.  ส่งเสริมเยาวชนให้มีการคิดวิเคราะห์ ตัดสินใจ และแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์   
2.  เพ่ือส่งเสริมให้มีการเผยแพร่โครงงานของนักเรียน โดยการส่งโครงงานเข้าประกวด 
3.  เพ่ือคัดเลือกโครงงานนักเรียนฯ ระดับมัธยมต้นและมัธยมปลาย เป็นตัวแทนของจังหวัด   

และตัวแทนเขตพ้ืนที่การศึกษา ส่งเข้าประกวดเพื่อชิงเงินรางวัล และโล่เกียรติยศ มูลนิธิเปรม  
ติณสูลานนท์ ในระดับภาคต่อไป 
 
3.  เป้าหมาย 
  โรงเรียนมัธยมศึกษาในสังกัด สพม.26 จ านวน 35 โรงเรียน ส่งโครงงานเข้าร่วมประกวดใน
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น และมัธยมศึกษาตอนปลาย เพ่ือคัดเลือกเป็นตัวแทนของจังหวัด 
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4.  กิจกรรม 
  จัดกิจกรรมประกวดโครงงานนักเรียน จ านวน 6 ประเภทโครงงาน (โครงงานวิทยาศาสตร์
ทัว่ไป คณิตศาสตร์ ภาษาอังกฤษ ภาษาไทย ประวัติศาสตร์ และโครงงานคุณธรรมและจริยธรรม) เพื่อ
คัดเลือกเป็นตัวแทนระดับจังหวัด และตัวแทนเขตพื้นที่การศึกษา  ในระดับมัธยมศึกษาตอนต้น  และ
มัธยมศึกษาตอนปลาย 
 
5.  ระยะเวลาด าเนินงาน 
  พฤษภาคม  2561 – กันยายน  2561 
 
6.  สถานที่ด าเนินงาน 
  โรงเรียนในสังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 26  อ าเภอเมือง  จังหวัด
มหาสารคาม 
 
7.  งบประมาณ 
   จากงบตามภารกิจของกลุ่มในส านักงาน จ านวน 30,000 บาท (สามหมื่นบาทถ้วน) รายละเอียด
ประกอบการใช้จ่าย ดังนี้ 

ที ่ รายการ 
 

งบประมาณ 
จ าแนกตามรายจ่าย 

ค่าตอบแทน ค่าใช้
สอย 

ค่าวัสดุ 

1 
 
 

กิจกรรมจัดการประชุมสัมมนาชี้แจง
เกณฑ์การตัดสินให้กับคณะกรรมการ
ตัดสินโครงงานฯ และคณะกรรมการ
ด าเนินงานตามโครงการ 
1.1ค่าอาหารว่าง / เคร่ืองดื่ม / อาหาร
กลางวัน 
1.2ค่าวัสดุ 

 
 

  
 
 
 

2,000 

 
 
 
 
 
 

1,000 
 รวมกิจกรรมที่ 1 3,000  3,000 1,000 
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4.  กิจกรรม 
  จัดกิจกรรมประกวดโครงงานนักเรียน จ านวน 6 ประเภทโครงงาน (โครงงานวิทยาศาสตร์
ทัว่ไป คณิตศาสตร์ ภาษาอังกฤษ ภาษาไทย ประวัติศาสตร์ และโครงงานคุณธรรมและจริยธรรม) เพื่อ
คัดเลือกเป็นตัวแทนระดับจังหวัด และตัวแทนเขตพื้นที่การศึกษา  ในระดับมัธยมศึกษาตอนต้น  และ
มัธยมศึกษาตอนปลาย 
 
5.  ระยะเวลาด าเนินงาน 
  พฤษภาคม  2561 – กันยายน  2561 
 
6.  สถานที่ด าเนินงาน 
  โรงเรียนในสังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 26  อ าเภอเมือง  จังหวัด
มหาสารคาม 
 
7.  งบประมาณ 
   จากงบตามภารกิจของกลุ่มในส านักงาน จ านวน 30,000 บาท (สามหมื่นบาทถ้วน) รายละเอียด
ประกอบการใช้จ่าย ดังนี้ 

ที ่ รายการ 
 

งบประมาณ 
จ าแนกตามรายจ่าย 

ค่าตอบแทน ค่าใช้
สอย 

ค่าวัสดุ 

1 
 
 

กิจกรรมจัดการประชุมสัมมนาชี้แจง
เกณฑ์การตัดสินให้กับคณะกรรมการ
ตัดสินโครงงานฯ และคณะกรรมการ
ด าเนินงานตามโครงการ 
1.1ค่าอาหารว่าง / เคร่ืองดื่ม / อาหาร
กลางวัน 
1.2ค่าวัสดุ 

 
 

  
 
 
 

2,000 

 
 
 
 
 
 

1,000 
 รวมกิจกรรมที่ 1 3,000  3,000 1,000 
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ที ่ รายการ 
 

งบประมาณ 
จ าแนกตามรายจ่าย 

ค่าตอบแทน ค่าใช้
สอย 

ค่าวัสดุ 

2 กิจกรรมการการประกวดโครงงานฯ 
2.1ค่าอาหารว่าง / เคร่ืองดื่ม / อาหาร
กลางวัน  
2.2ค่าตอบแทนคณะกรรมการตัดสินการ
ประกวด จ านวน 36 คน ๆ ละ 400 บาท  
2.3ค่าสถานที่ 
2.4ค่าป้าย 
2.5ค่าวัสดุ 

  
 

 
14,400 

 
8,000 

 
 
 

1,000 
1,000 

 
 
 
 
 
 

 
1,600 

รวมกิจกรรมที่ 2 22,400 14,400 10,000 1,000 
รวมงบประมาณทั้งสิ้นทุกกิจกรรม 30,000 14,400 13,000 2,600 

หมายเหตุ  ถัวจ่ายทุกรายการ 
 
8.  การประเมินผล 
  ใช้แบบสอบถามการเข้าร่วมกิจกรรมของครู และนักเรียน 
 
9.  ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
  ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 26 มีโรงเรียนที่ผ่านการพิจารณาคัดเลือก 
ระดับมัธยมต้น และมัธยมปลาย เป็นตัวแทนของจังหวัดและตัวแทนเขตพ้ืนที่การศึกษาส่งเข้าประกวด
เพ่ือชิงเงินรางวัล และโล่เกียรติยศจาก มูลนิธิเปรม ติณสูลานนท์ ในระดับภาคต่อไป 
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โครงการ           พัฒนาหลักสูตรที่เน้นทักษะอาชีพเพ่ือการมีงานท า หลักสูตร 
         ระยะสั้น ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 26 
แผนงาน        พ้ืนฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน 
ยุทธศาสตร์ที่  2         พัฒนาคุณภาพผู้เรียนและส่งเสริมการจัดการศึกษาเพื่อสร้างขีด
           ความสามารถในการแข่งขัน 
จุดเน้นการพัฒนา สพม.26 ที่ 5 การส่งเสริมการเรียนการสอนทักษะอาชีพ 
กลุ่มที่รับผิดชอบโครงการ   กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา  
       กลุ่มนิเทศก์ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา 
ผู้รับผิดชอบโครงการ        1. นางเบ็ญจมาศ  เสรีวุฒิชัย นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ 
         2. นางสาวฐิตารีย์  วิลัยเลิศ  ศึกษานิเทศก์ช านาญการพิเศษ  
ลักษณะโครงการ      โครงการใหม่ 
ระยะเวลาด าเนินการ        ตุลาคม  2560 - กันยายน  2561 
............................................................................................................................. ................................. 
1. หลักการและเหตุผล 
  คุณภาพการศึกษาไทยที่ปรากฏในรายงานของ PISA เยาวชนไทยอายุ 15 ปีมีคะแนนเฉลี่ย
ต่ ากว่าหลายประเทศ รวมทั้งเพ่ือนบ้านในกลุ่มประชาคมอาเซียน และพบว่าปัญหาการจัดการศึกษา
ของประเทศไทยที่ส านักงานเลขาธิการการศึกษา (สกศ.) ได้ศึกษาและรวบรวมไว้ คือนักเรียนออก
กลางคันสูง เรียนไม่จบการศึกษาภาคบังคับ และการศึกษาขั้นพ้ืนฐานระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ตาม
นโยบายเรียนฟรี 12 ปี เนื่องมาจากคนไทยยังมีปัญหาความยากจน และปัญหาสภาพแวดล้อมท้ัง
ครอบครัว โรงเรียน และสังคม นักเรียนที่เข้าเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 พอเรียนถึงชั้นมัธยมศึกษาปี
ที่ 3 ออกกลางคันไปร้อยละ 20 เรียนไปถึงมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพปี 3 ออก
กลางคันไปร้อยละ 43 หรือเกือบครึ่ง คิดเป็นจ านวนคนราว 4 แสนกว่าคน ซึ่งคิดเฉพาะนักเรียนรุ่น
เดียวยังไม่ได้คิดสะสมทุกปีของประชากรไทย ผลการศึกษาและการรวบรวมรายงานต่าง ๆ จึงต้องให้
ความส าคัญและแก้ปัญหาเยาวชนที่หลุดออกนอกระบบจ านวนมากท่ีสะท้อนถึงการขาดคุณภาพของ
เยาวชนเหล่านั้นที่ไม่สามารถท าอะไรได้ตามเกณฑ์มาตรฐานของคนทั่วไปในอายุ 15 ป ี
  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 
สังคมและคุณภาพชีวิตของตัวนักเรียนเอง การจัดการศึกษาของสถานศึกษาจึงต้องพัฒนานักเรียนให้
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โครงการ           พัฒนาหลักสูตรที่เน้นทักษะอาชีพเพ่ือการมีงานท า หลักสูตร 
         ระยะสั้น ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 26 
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จุดเน้นการพัฒนา สพม.26 ที่ 5 การส่งเสริมการเรียนการสอนทักษะอาชีพ 
กลุ่มที่รับผิดชอบโครงการ   กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา  
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ตรงตามศักยภาพเป็นรายบุคคลสามารถส าเร็จการศึกษาแล้วมีงานท าพัฒนาคุณภาพชีวิตเป็นไปตาม
ความต้องการของสถานประกอบการ และกลุ่มอาชีพอิสระ รองรับการพัฒนาประเทศ 
  กรอบยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี ยุทธศาสตร์ที่ 3 ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาและ
เสริมสร้างศักยภาพคน ประเด็นที่ 3.2 การยกระดับคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิต ซึ่ง
กระทรวงศึกษาธิการได้ก าหนดเป็นยุทธศาสตร์ที่ 1 การผลิตและพัฒนาก าลังคนให้สอดคล้องกับความ
ต้องการและรองรับการพัฒนาประเทศ มุ่งพัฒนาก าลังคนให้มีคุณภาพและมาตรฐานสอดคล้องกับ
ยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศ ผู้เรียนและผู้ส าเร็จการศึกษามีสมรรถนะตรงความต้องการของ
ตลาดแรงงานภายในประเทศ เรียนจบแล้วต้องมีงานท าไปสู่การรองรับการเป็นศูนย์พัฒนาอาเซียน 
และเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษและโครงการลงทุนขนาดใหญ่ของรัฐบาล ให้มีความเพียงพอและตรง
ความต้องการของสถานประกอบการ มีขีดความสามารถแข่งขันได้ในระดับสากลและได้ก าหนดกรอบ
วิธีการที่ต้องจัดท าฐานข้อมูลความต้องการแรงงานร่วมกับหน่วยงานภาครัฐและเอกชน โดยที่
สถานศึกษาจะต้องมีฐานข้อมูลการผลิตและพัฒนาผู้เรียนให้เชื่อมโยงกับความต้องการจ าเป็นในพื้นที่
ของจังหวัดและอ าเภอ และตรงทิศทางการพัฒนาประเทศ ซึ่งจะต้องให้ภาคประชาชนในสังคม  
อันได้แก่สถานประกอบการ และกลุ่มอาชีพอิสระเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา มีการบูรณา
การการเรียนรู้คู่ไปกับการท างานและร่วมกับสถานประกอบการหรือกลุ่มอาชีพอิสระ 
  ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 26 จึงได้จัดท าโครงการพัฒนาหลักสูตรที่เน้น
ทักษะอาชีพเพ่ือการมีงานท า หลักสูตรระยะสั้น ตามแนวทางการจัดทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21  
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 26 เพ่ือเป็นการสนองนโยบายของส านักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานที่ได้ขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การผลิตและพัฒนาก าลังคนให้
สอดคล้องกับความต้องการและรองรับการพัฒนาประเทศ เป็นโครงการการจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน
เพ่ือการมีงานท า ตามแนวทางการจัดทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 
 
2. วัตถุประสงค์ 
 

  2.1 เพ่ือประชุมชี้แจงครูให้มีความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับหลักสูตรที่เน้นทักษะอาชีพเพ่ือ
การมีงานท า ตามแนวทางการจัดทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ไปพัฒนาการจัดการเรียนการสอน
ให้มีคุณภาพต่อไป 
  2.2 เพ่ือส่งเสริมและพัฒนาหลักสูตรที่เน้นทักษะอาชีพเพ่ือการมีงานท า ตามแนวทางการ
จัดทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 26 ให้ให้ครูผู้สอน
สามารถน าหลักสูตรสู่การปฏิบัติจริงได้อย่างมีประสิทธิภาพ  
  2.3 เพ่ือวิเคราะห์หลักความรู้ของตัวชี้วัดรายวิชาไปจัดท าหน่วยเรียนรู้บูรณาการ และน า
ระดับพฤติกรรมของตัวชี้วัดรายวิชาไปสร้างเครื่องมือการวัดผลให้ตรงตามสภาพจริง และประเมินผล
โดยเน้นการประเมินความสมดุลเชิงคุณภาพ 
  2.4 เพ่ือจัดท าระบบเทคโนโลยี สื่อ สารสนเทศ ในการจัดท าข้อมูลสารสนเทศโรงเรียนเพื่อ
การบริหารจัดการ และการจัดกระบวนการเรียนรู้ 
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3. เป้าหมาย 
 3.1 เชิงปริมาณ 
  3.1.1 ประชุมปฏิบัติการรองผู้อ านวยการฝ่ายวิชาการ หัวหน้าโครงการ และครูผู้สอนกลุ่ม
สาระการเรียนรู้การงานอาชีพ  จ านวน 3 คน รวม  105 คน  /วิทยากร 15 คน รวมทั้งสิ้น  120 คน   
จ านวน  2  วัน  
  3.1.2 รองผู้อ านวยการฝ่ายวิชาการ หัวหน้าโครงการ และครูผู้สอนกลุ่มสาระการเรียนรู้การ
งานอาชีพ มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับหลักสูตรที่เน้นทักษะอาชีพเพ่ือการมีงานท า ตามแนวทางการ
จัดทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21  ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 26  ร้อยละ 80 
  3.1.3 โรงเรียน  35 โรง ปฏิบตัิการจัดการเรียนการสอน การด าเนินกิจกรรมที่เน้นทักษะ
อาชีพเพ่ือการมีงานท าบรรลุตามเป้าหมายทุกโรงเรียน 
     3.1.4 เพื่อค้นหาสถานศึกษาที่มีวิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศ (Best Practice) ด้านการจัดการศึกษา
เพ่ือการมีงานท าระดับมัธยมศึกษา หลักสูตรระยะสั้น 
 3.2 เชิงคุณภาพ 
  3.2.1 ครูมีความรู้ความเข้าใจและสามารถจัดกิจกรรมจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่สอดคล้องกับ 
ศตวรรษท่ี 21 (Learning and Innovation Skills) 
  3.2.2 ครูผู้สอนมีหลักสูตรที่เน้นทักษะอาชีพเพ่ือการมีงานท า หลักสูตรระยะสั้น  และ
สามารถน าหลักสูตรสู่การปฏิบัติจริงได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
  3.2.3 ครูผู้สอนมีเครื่องมือการวัดผลให้ตรงตามสภาพจริง และประเมินผลโดยเน้นการ
ประเมินความสมดุลเชิงคุณภาพ 
  3.2.4 โรงเรียนมีระบบเทคโนโลยี สื่อ สารสนเทศ ในการจัดท าข้อมูลสารสนเทศโรงเรียน 
เพ่ือการบริหารจัดการ และการจัดกระบวนการเรียนรู้ 
  3.2.5 เพ่ือค้นหาสถานศึกษาที่มีวิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศ (Best Practice) ด้านการจัดการศึกษา
เพ่ือการมีงานท าระดับมัธยมศึกษา หลักสูตรระยะสั้น 
 
4. กิจกรรมการด าเนินงาน 
 4.1 การวางแผน (P) 
  4.1.1 ศึกษาหลักสูตรที่เน้นทักษะอาชีพเพ่ือการมีงานท า ตามแนวทางการจัดทักษะการ
เรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 
  4.1.2 ประชุมชี้แจงให้โรงเรียนด าเนินการจัดกิจกรรมการเรียนรู้หลักสูตรที่เน้นทักษะอาชีพ
เพ่ือการมีงานท า ตามแนวทางการจัดทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21  
 4.2 การปฏิบัติ (D) 
  4.2.1  จัดประชุมปฏิบัติการรองผู้อ านวยการฝ่ายวิชาการ หัวหน้าโครงการ และครูผู้สอน
กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ จ านวน 35 โรงๆละ 2 คน รวม 70 คน /วิทยากร 15 คน รวม
ทั้งสิ้น 85 คน เป็นเวลา 2 วัน 
  4.2.2 ด าเนินการพัฒนาหลักสูตรที่เน้นทักษะอาชีพเพ่ือการมีงานท า ตามแนวทางการจัด
ทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21 และสร้างเครื่องมือการวัดผลให้ตรงตามสภาพจริง  
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3. เป้าหมาย 
 3.1 เชิงปริมาณ 
  3.1.1 ประชุมปฏิบัติการรองผู้อ านวยการฝ่ายวิชาการ หัวหน้าโครงการ และครูผู้สอนกลุ่ม
สาระการเรียนรู้การงานอาชีพ  จ านวน 3 คน รวม  105 คน  /วิทยากร 15 คน รวมทั้งสิ้น  120 คน   
จ านวน  2  วัน  
  3.1.2 รองผู้อ านวยการฝ่ายวิชาการ หัวหน้าโครงการ และครูผู้สอนกลุ่มสาระการเรียนรู้การ
งานอาชีพ มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับหลักสูตรที่เน้นทักษะอาชีพเพ่ือการมีงานท า ตามแนวทางการ
จัดทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21  ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 26  ร้อยละ 80 
  3.1.3 โรงเรียน  35 โรง ปฏิบตัิการจัดการเรียนการสอน การด าเนินกิจกรรมที่เน้นทักษะ
อาชีพเพ่ือการมีงานท าบรรลุตามเป้าหมายทุกโรงเรียน 
     3.1.4 เพื่อค้นหาสถานศึกษาที่มีวิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศ (Best Practice) ด้านการจัดการศึกษา
เพ่ือการมีงานท าระดับมัธยมศึกษา หลักสูตรระยะสั้น 
 3.2 เชิงคุณภาพ 
  3.2.1 ครูมีความรู้ความเข้าใจและสามารถจัดกิจกรรมจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่สอดคล้องกับ 
ศตวรรษท่ี 21 (Learning and Innovation Skills) 
  3.2.2 ครูผู้สอนมีหลักสูตรที่เน้นทักษะอาชีพเพ่ือการมีงานท า หลักสูตรระยะสั้น  และ
สามารถน าหลักสูตรสู่การปฏิบัติจริงได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
  3.2.3 ครูผู้สอนมีเครื่องมือการวัดผลให้ตรงตามสภาพจริง และประเมินผลโดยเน้นการ
ประเมินความสมดุลเชิงคุณภาพ 
  3.2.4 โรงเรียนมีระบบเทคโนโลยี สื่อ สารสนเทศ ในการจัดท าข้อมูลสารสนเทศโรงเรียน 
เพ่ือการบริหารจัดการ และการจัดกระบวนการเรียนรู้ 
  3.2.5 เพ่ือค้นหาสถานศึกษาที่มีวิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศ (Best Practice) ด้านการจัดการศึกษา
เพ่ือการมีงานท าระดับมัธยมศึกษา หลักสูตรระยะสั้น 
 
4. กิจกรรมการด าเนินงาน 
 4.1 การวางแผน (P) 
  4.1.1 ศึกษาหลักสูตรที่เน้นทักษะอาชีพเพ่ือการมีงานท า ตามแนวทางการจัดทักษะการ
เรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 
  4.1.2 ประชุมชี้แจงให้โรงเรียนด าเนินการจัดกิจกรรมการเรียนรู้หลักสูตรที่เน้นทักษะอาชีพ
เพ่ือการมีงานท า ตามแนวทางการจัดทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21  
 4.2 การปฏิบัติ (D) 
  4.2.1  จัดประชุมปฏิบัติการรองผู้อ านวยการฝ่ายวิชาการ หัวหน้าโครงการ และครูผู้สอน
กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ จ านวน 35 โรงๆละ 2 คน รวม 70 คน /วิทยากร 15 คน รวม
ทั้งสิ้น 85 คน เป็นเวลา 2 วัน 
  4.2.2 ด าเนินการพัฒนาหลักสูตรที่เน้นทักษะอาชีพเพ่ือการมีงานท า ตามแนวทางการจัด
ทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21 และสร้างเครื่องมือการวัดผลให้ตรงตามสภาพจริง  

75 
 
 

  4.2.3 ด าเนินการจัดท าระบบเทคโนโลยี สื่อ สารสนเทศ ในการจัดท าข้อมูลสารสนเทศ
โรงเรียนเพ่ือการบริหารจัดการ และการจัดกระบวนการเรียนรู้ 
 4.3 การติดตาม ตรวจสอบ  (C) 
  นิเทศ ติดตามผลการด าเนินงานการจัดการเรียนรู้หลักสูตรที่เน้นทักษะอาชีพเพ่ือการมีงาน
ท าหลักสูตรระยะสั้น  ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 26 
 4.4  การปรับปรุง  (A) 
  สรุปผลและรายงานการด าเนินงาน โครงการพัฒนาหลักสูตรที่เน้นทักษะอาชีพเพ่ือการมี
งานท าหลักสูตรระยะสั้น  ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 26  ประจ าปี  2561 
 
5. งบประมาณ 
 

 5.1 งบประมาณที่ได้รับจัดสรร จ านวน 50,000  บาท (ห้าหมื่นบาทถ้วน) 
  กิจกรรมที่ 1จ านวน 29,700 บาท (สองหมื่นเก้าพันเจ็ดร้อยบาทถ้วน)   
  กิจกรรมที่ 2 จ านวน 20,300บาท (สองหมื่นสามร้อยบาทถ้วน) 
 5.2 ค่าใช้จ่ายจ าแนกตามกิจกรรม (ขอถั่วจ่ายทุกรายการเท่าที่จ่ายจริง) 

ที ่ กิจกรรม งบประมาณ รายละเอียดการใช้งบประมาณ 
ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ 

กิจกรรมที่ 1การประชุมปฏิบัติการ
การพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา 
เพ่ือการมีงานท า หลักสูตรระยะสั้น 
(ค่าใช้จ่ายรวม 2วัน จ านวน 85 
คน) 

    

1 ค่าอาหารว่างเครื่องดื่ม 
(85X2X30) 5,100 - 5,100 - 

2 ค่าอาหารกลางวัน  
(85X1X100) 8,500 - 8,500 - 

3 ค่าตอบแทนวิทยากร  
(1X600X6) 3,600 3,600 - - 

4 ค่าท่ีพักและค่าพาหนะวิทยากร 5,000  5,000 - 
5 ค่าวัสดุ+ จัดท าเอกสาร 7,500   7,500 

รวมทั้งสิ้น 
ถัวจ่ายทุกรายการ 

29,700บาท 
(สองหม่ืนเก้าพันเจ็ดร้อยบาทถ้วน)  
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ที ่ กิจกรรม งบประมาณ รายละเอียดการใช้งบประมาณ 
ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ 

กิจกรรมที่ 2 การจัดประกวด  
และยกย่องชมเชยสถานศึกษาที่มีวิธี
ปฏิบัติที่เป็นเลิศ (Best Practice)  
เกี่ยวจัดการศึกษาเพ่ือการมีงานท า
ระดับมัธยมศึกษา หลักสูตรระยะ
สั้นให้กับสถานศึกษา(ค่าใช้จ่าย 
จ านวน 80 คน จัด 1 วัน) 

    

1 ค่าอาหารว่างเครื่องดื่ม 
(80X2X30) 4,800 - 4,800 - 

2 ค่าอาหารกลางวัน  
(80X1X100) 8,000 - 8,000 - 

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

ถัวจ่ายทุกรายการ 
20,300บาท 

(สองหม่ืนสามร้อยบาทถ้วน)  
 
7. การวัดและประเมินผล 

ตัววัดความส าเร็จ วิธีการวัด เครื่องมือ 
1. ครูมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับหลักสูตรที่เน้นทักษะ
อาชีพเพ่ือการมีงานท า ตามแนวทางการจัดทักษะ 
การเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ร้อยละ 80 
2. ครูผู้สอนน าหลักสูตรที่เน้นทักษะอาชีพเพ่ือการมีงาน
ท าและเครื่องมือวัดผลและประเมินผลสู่การปฏิบัติจริง
ได้ร้อยละ 80 
3. โรงเรียนมีระบบเทคโนโลยี สื่อ สารสนเทศ ในการ
จัดท าข้อมูลสารสนเทศเพ่ือการบริหารจัดการ และการ
จัดกระบวนการเรียนรู้ทุกโรงเรียน 
4. โรงเรียนปฏิบัติการจัดการเรียนการสอนที่เน้นทักษะ
อาชีพเพ่ือการมีงานท าบรรลุตามเป้าหมายทุกโรงเรียน 

1. สังเกต 
2. การสอบถาม 
3. นิเทศติดตาม 
และประเมินผล 

1. แบบสังเกต 
2. แบบสอบถาม 
3. แบบนิเทศ 
ติดตาม 
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ที ่ กิจกรรม งบประมาณ รายละเอียดการใช้งบประมาณ 
ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ 

กิจกรรมที่ 2 การจัดประกวด  
และยกย่องชมเชยสถานศึกษาที่มีวิธี
ปฏิบัติที่เป็นเลิศ (Best Practice)  
เกี่ยวจัดการศึกษาเพ่ือการมีงานท า
ระดับมัธยมศึกษา หลักสูตรระยะ
สั้นให้กับสถานศึกษา(ค่าใช้จ่าย 
จ านวน 80 คน จัด 1 วัน) 

    

1 ค่าอาหารว่างเครื่องดื่ม 
(80X2X30) 4,800 - 4,800 - 

2 ค่าอาหารกลางวัน  
(80X1X100) 8,000 - 8,000 - 

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

ถัวจ่ายทุกรายการ 
20,300บาท 

(สองหม่ืนสามร้อยบาทถ้วน)  
 
7. การวัดและประเมินผล 

ตัววัดความส าเร็จ วิธีการวัด เครื่องมือ 
1. ครูมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับหลักสูตรที่เน้นทักษะ
อาชีพเพ่ือการมีงานท า ตามแนวทางการจัดทักษะ 
การเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ร้อยละ 80 
2. ครูผู้สอนน าหลักสูตรที่เน้นทักษะอาชีพเพ่ือการมีงาน
ท าและเครื่องมือวัดผลและประเมินผลสู่การปฏิบัติจริง
ไดร้้อยละ 80 
3. โรงเรียนมรีะบบเทคโนโลยี สื่อ สารสนเทศ ในการ
จัดท าข้อมูลสารสนเทศเพ่ือการบริหารจัดการ และการ
จัดกระบวนการเรียนรู้ทุกโรงเรียน 
4. โรงเรียนปฏิบัติการจัดการเรียนการสอนที่เน้นทักษะ
อาชีพเพ่ือการมีงานท าบรรลุตามเป้าหมายทุกโรงเรียน 

1. สังเกต 
2. การสอบถาม 
3. นิเทศติดตาม 
และประเมินผล 

1. แบบสังเกต 
2. แบบสอบถาม 
3. แบบนิเทศ 
ติดตาม 
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8.  ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
 8.1 ครูมีความรู้ความเข้าใจและสามารถจัดกิจกรรมจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่สอดคล้องกับ 
ศตวรรษท่ี 21 (Learning and Innovation Skills) 
 8.2 ครูผู้สอนมีหลักสูตรที่เน้นทักษะอาชีพเพ่ือการมีงานท า ตามแนวทางการจัดทักษะการ
เรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 และสามารถน าหลักสูตรสู่การปฏิบัติจริงได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
 8.3 ครูผู้สอนมีเครื่องมือการวัดผลให้ตรงตามสภาพจริง และประเมินผลโดยเน้นการประเมิน 
ความสมดุลเชิงคุณภาพ 
 8.4 โรงเรียนมีระบบเทคโนโลยี สื่อ สารสนเทศ ในการจัดท าข้อมูลสารสนเทศโรงเรียนเพื่อการ
บริหารจัดการ และการจัดกระบวนการเรียนรู้ 
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โครงการ  การพิจารณาเลื่อนเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา/ 
   การเลื่อนข้ันค่าจ้าง  และการเลื่อนค่าตอบแทน 
แผนงาน  พ้ืนฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน 
ยุทธศาสตร์ที่  3  ส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา 
กลุ่มที่รับผิดชอบ  กลุ่มงานบ าเหน็จความชอบและทะเบียนประวัติ  กลุ่มบริหารงานบุคคล 
ผู้รับผิดชอบ  1. นายทองสุข  มาตย์ค ามี รอง   ผอ. สพม. 26 

2. นางกุสุมา  โอษะคลัง   ผู้อ านวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล 
 3. นางสมลักษณ์  สุวรรณเพ็ง นักทรัพยากรบุคคลช านาญการพิเศษ 

ระยะเวลาที่ด าเนินการ 1 ตุลาคม  2560 – 30  กันยายน  2561 
............................................................................................................................. .............................. 
1. หลักการและเหตุผล 
 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา  เขต  26  มีนโยบายส่งเสริมสนับสนุนการจัด
การศึกษาระดับมัธยมศึกษา โดยยึดหลักการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน มุ่งผู้รับบริการคือผู้เรียนส าคัญ
ที่สุดจึงตระหนักถึงความส าคัญของบุคลากรในฐานที่เป็นกลไกลขับเคลื่อนให้การจัดการศึกษาด าเนิน
ไปอย่างมีประสิทธิภาพ  โดยเฉพาะผู้บริหารสถานศึกษาจะต้องมีสมรรถนะสูง เป็นผู้บริหารมืออาชีพ 
มีการประเมินผลการปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่อง มีผลสรุปการปฏิบัติงาน ได้ข้อมูลสารสนเทศท่ีส าคัญ มี
ตัวชี้วัดที่แสดงให้เห็นผลสัมฤทธิ์ทางด้านการพัฒนาคุณภาพการศึกษาเป็นที่พึงพอใจ  ผู้เรียนเป็นคนดี  
เป็นทรัพยากรที่มีสมรรถนะสูง เป็นคนเก่ง อยู่ร่วมสังคมได้อย่างมีความสุข พร้อมที่จะได้รับการพัฒนา 
เต็มตามศักยภาพ  ใฝ่รู้ใฝ่เรียนและมีความรู้เท่าทันกับการเปลี่ยนแปลงในสังคมโลกยุคโลกาภิวัฒน์ 
  เพ่ือให้การประเมินผลการปฏิบัติงาน  เพ่ือประกอบการพิจารณาเลื่อนเงินเดือนข้าราชการ
ครูและบุคลากรทางการศึกษา  และลูกจ้าง  ยุติธรรม ตามหลักธรรมมาภิบาล  ส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษามัธยมศึกษา เขต 26  โดยกลุ่มบริหารงานบุคคลจึงก าหนดโครงการประเมินผลการ
ปฏิบัติงาน ประจ าปี  2561 
 
2. วัตถุประสงค์ 
 1.  เพื่อส่งเสริมขวัญก าลังใจและยกย่องข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่ปฏิบัติงาน
ด้วยความวิริยะอุตสาหะและเป็นแบบอย่างที่ดี 
 2.  เพื่อสร้างแรงจูงใจให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษามีขวัญและก าลังใจในการ
ท างาน 
 3.  เพื่อให้การพิจารณาการเลื่อนขั้นเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา บริสุทธิ์ยุติธรรมตามหลักธรรมภิบาล 

4.  เพื่อประเมินผลการปฏิบัติงานของข้าราชกาครูและบุคลากรทางการศึกษา  และลูกจ้าง 
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2. วัตถุประสงค์ 
 1.  เพื่อส่งเสริมขวัญก าลังใจและยกย่องข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่ปฏิบัติงาน
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ท างาน 
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4.  เพื่อประเมินผลการปฏิบัติงานของข้าราชกาครูและบุคลากรทางการศึกษา  และลูกจ้าง 
 
 
 
 

79 
 
 

3. เป้าหมาย 
 เชิงปริมาณ 
 3.1.1  ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  จ านวน  1,920  คน  ข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษา  ต าแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอ่ืน  จ านวน  35  คน 
 3.1.2 ลูกจ้างประจ า  จ านวน  60  คน   
 3.1.3  พนักงานราชการ  จ านวน  84  คน 

เชิงคุณภาพ 
 3.2.1  ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  ลูกจ้างประจ า  และพนักงานราชการ  
ได้รับการเลื่อนเงินเดือน เลื่อนค่าจ้าง และเลื่อนค่าตอบแทนตามผลการปฏิบัติงาน 
 
4. กิจกรรมและการด าเนินงาน 
ที ่ กิจกรรม ระยะเวลาด าเนินการ ผู้รับผิดชอบ 
1. แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินผลการ

ปฏิบัติงาน  เพ่ือประกอบการพิจารณา 
เลื่อนขั้นเงินเดือน 

มีนาคม  2561/  
กันยายน  2561 

นางสมลักษณ์  สุวรรณ
เพ็ง 

2. แต่งตั้งคณะท างานตรวจสอบความถูกต้อง 
ข้อมูลเงินเดือน  ค่าจ้าง  และค่าตอบแทน 

เมษายน  2561/  
ตุลาคม  2561 

 

3. ประชุมคณะกรรมการพิจารณาเลื่อน
เงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษาเลื่อนขั้นค่าจ้าง
ลูกจ้างประจ า  และเลื่อนค่าตอบแทน
พนักงานราชการ 

เมษายน  2561/  
ตุลาคม  2561 

 

 
5. งบประมาณ จากงบตามภารกิจของกลุ่มในส านักงาน จ านวน  50,000  บาท 
รายละเอียดประกอบการใช้จ่าย ดังนี้ 
ที ่ รายการ งบประมาณ จ าแนกตามรายจ่าย 

ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ 
 กิจกรรมที่ 1     
1. แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินผลการ

ปฏิบัติงาน  เพ่ือประกอบการพิจารณา 
เลื่อนขั้นเงินเดือน 

30,000   30,000 

 กิจกรรมที่ 3     
2. แต่งตั้งคณะท างานตรวจสอบความ

ถูกต้องข้อมูลเงินเดือน  ค่าจ้าง  และ
ค่าตอบแทน 

12,000   12,000 
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ที ่ รายการ งบประมา
ณ 

จ าแนกตามรายจ่าย 
ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ 

3. ประชุมคณะกรรมการพิจารณาเลื่อน
เงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษา  เลื่อนขั้นค่าจ้าง
ลูกจ้างประจ า   
และเลื่อนค่าตอบแทนพนักงานราชการ 

8,000   8,000 

 รวมทั้งสิ้น 50,000   50,000 
หมายเหตุ  ถัวจ่ายทุกรายการ 
 
6. การประเมินผล 
ตัวบ่งชี้สภาพความส าเร็จ วิธีวัดและประเมินผล เครื่องมือที่ใช้วัดและ

ประเมินผล 
ข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษา  ลูกจ้างประจ า  
และพนักงานราชการได้รับการ
เลื่อนเงินเดือน  ค่าจ้าง  และ
ค่าตอบแทนในเดือนเมษายน  
และตุลาคม 2561 

จากการได้รับเงินเดือน  ค่าจ้าง 
และค่าตอบแทน 

ค าสั่งเลื่อนเงินเดือน   
ค าสั่งเลื่อนค่าจ้าง 
ค าสั่งเลื่อนค่าตอบแทน 

 
7. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
 ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  ลูกจ้างประจ า  และพนักงานราชการได้รับ
เงินเดือน ค่าจ้าง  และค่าตอบแทนในเดือนเมษายน  และเดือนตุลาคม 2561 
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ที ่ รายการ งบประมา
ณ 

จ าแนกตามรายจ่าย 
ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ 

3. ประชุมคณะกรรมการพิจารณาเลื่อน
เงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษา  เลื่อนขั้นค่าจ้าง
ลูกจ้างประจ า   
และเลื่อนค่าตอบแทนพนักงานราชการ 

8,000   8,000 

 รวมทั้งสิ้น 50,000   50,000 
หมายเหตุ  ถัวจ่ายทุกรายการ 
 
6. การประเมินผล 
ตัวบ่งชี้สภาพความส าเร็จ วิธีวัดและประเมินผล เครื่องมือที่ใช้วัดและ

ประเมินผล 
ข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษา  ลูกจ้างประจ า  
และพนักงานราชการได้รับการ
เลื่อนเงินเดือน  ค่าจ้าง  และ
ค่าตอบแทนในเดือนเมษายน  
และตุลาคม 2561 

จากการได้รับเงินเดือน  ค่าจ้าง 
และค่าตอบแทน 

ค าสั่งเลื่อนเงินเดือน   
ค าสั่งเลื่อนค่าจ้าง 
ค าสั่งเลื่อนค่าตอบแทน 

 
7. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
 ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  ลูกจ้างประจ า  และพนักงานราชการได้รับ
เงินเดือน ค่าจ้าง  และค่าตอบแทนในเดือนเมษายน  และเดือนตุลาคม 2561 
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โครงการ  การพัฒนาศักยภาพข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  
ในส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา  เขต 26 

แผนงาน  พ้ืนฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน 
ยุทธศาสตร์ ที่ 3  ด้านการส่งเสริม พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา 
กลุ่มงานที่รับผิดชอบ  กลุ่มบริหารงานบุคคล 
ผู้รับผิดชอบ    1.  นายทองสุข  มาตย์ค ามี    รองผอ.สพม. เขต  26 
         2.  นางกุสุมา  โอษะคลัง    ผู้อ านวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล 
      3.  นางสาวจารุณี  วงศ์น้ าค า นักทรัพยากรบุคคลช านาญการ 
ระยะเวลาด าเนินการ มกราคม 2561 – ตุลาคม 2561 
............................................................................................................................. ................................... 
1. หลักการและเหตุผล 
 

 จากสภาพการปฏิรูปการศึกษาที่ผ่านมาเกิดการเปลี่ยนแปลงในหลายมิติ ทั้งด้านรูปแบบ
การจัดการศึกษาที่เน้นผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง การปรับปรุงหลักสูตรการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน การ
เปลี่ยนแปลงโครงสร้างขององค์กร และการปรับเปลี่ยนกฎหมาย ซึ่งในแต่ละมิติได้ด าเนินการอย่าง
ต่อเนื่อง มุ่งหวังให้การจัดการศึกษาของประเทศเป็นไปเพื่อประชาชนโดยส่วนร่วมเพ่ือให้เท่าทันการ
เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วของสังคมโลก ทั้งด้านสังคม 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 
 
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 
ที ่ กิจกรรม ระยะเวลาด าเนินการ ผู้รับผิดชอบ 
1 
2 
 
3 

ขอเสนออนุมัติโครงการ 
เสนอแต่งตั้งคณะกรรมการ 
 
ประชุมสัมมนาข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษา 

มกราคม 2561 
กุมภาพันธ์ – มีนาคม
2561 
เมษายน – ตุลาคม 
2561 

1. นายทองสุข  มาตย์ค ามี 
2. นางกุสุมา  โอษะคลัง 
3.  นางสาวจารุณี  วงศ์น้ าค า 

 
5. งบประมาณที่ 
 จากงบตามภารกิจของกลุ่มในส านักงาน จ านวน  100,000 บาท รายละเอียดประกอบการใช้
งบประมาณขออนุมัติถ่ัวจ่ายทุกรายการ  ดังนี้       
ที ่ รายการ งบประมาณ 

(บาท) 
จ าแนกตามรายการ หมาย

เหตุ ค่าตอบแทน ใช้สอย วัสดุ 
1 ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม 50 คน 

x 50 บาท x 4 มื้อ 
10,000  10,000  ขอ

อนุมัติ
ถัวจ่าย
ได้ทุก

รายการ 
 

2 ค่าอาหาร กลางวัน  50 คน x 300 
บาท x 2 มื้อ 

30,000  30,000  

3 ค่าอาหาร เย็น  50 คน x 350 บาท 
x 1 มื้อ 

17,500  17,500  

4 ค่าท่ีพัก 25 ห้อง x 1,200 บาท x 1 
คืน 

30,000  30,000  

5 ค่าตอบแทนวิทยากรบุคคลภายนอก 
จ านวน 2 คน 5 ชั่วโมงๆละ 1,200 
บาท 

12,000 12,000   

 ค่าตอบแทนวิทยากร จ านวน 1 คน 
1 ชั่วโมงๆละ 500 บาท 

500  500  

 รวมทั้งสิ้น 100,000 12,000 100,000   
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 3.2 เชิงคุณภาพ 
  1. ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสังกัด มีความรู้ ความเข้าใจที่ถูกต้อง
ต่อการปฏิบัติงานใน ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 26 
  2. ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ในสังกัด มีประสิทธิภาพในการท างาน
เพ่ิมมากข้ึน 
 
4.  กิจกรรม 
ที ่ กิจกรรม ระยะเวลาด าเนินการ ผู้รับผิดชอบ 
1 
2 
 
3 

ขอเสนออนุมัติโครงการ 
เสนอแต่งตั้งคณะกรรมการ 
 
ประชุมสัมมนาข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษา 

มกราคม 2561 
กุมภาพันธ์ – มีนาคม
2561 
เมษายน – ตุลาคม 
2561 

1. นายทองสุข  มาตย์ค ามี 
2. นางกุสุมา  โอษะคลัง 
3.  นางสาวจารุณี  วงศ์น้ าค า 

 
5. งบประมาณที่ 
 จากงบตามภารกิจของกลุ่มในส านักงาน จ านวน  100,000 บาท รายละเอียดประกอบการใช้
งบประมาณขออนุมัติถ่ัวจ่ายทุกรายการ  ดังนี้       
ที ่ รายการ งบประมาณ 

(บาท) 
จ าแนกตามรายการ หมาย

เหตุ ค่าตอบแทน ใช้สอย วัสดุ 
1 ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม 50 คน 

x 50 บาท x 4 มื้อ 
10,000  10,000  ขอ

อนุมัติ
ถัวจ่าย
ได้ทุก

รายการ 
 

2 ค่าอาหาร กลางวัน  50 คน x 300 
บาท x 2 มื้อ 

30,000  30,000  

3 ค่าอาหาร เย็น  50 คน x 350 บาท 
x 1 มื้อ 

17,500  17,500  

4 ค่าท่ีพัก 25 ห้อง x 1,200 บาท x 1 
คืน 

30,000  30,000  

5 ค่าตอบแทนวิทยากรบุคคลภายนอก 
จ านวน 2 คน 5 ชั่วโมงๆละ 1,200 
บาท 

12,000 12,000   

 ค่าตอบแทนวิทยากร จ านวน 1 คน 
1 ชั่วโมงๆละ 500 บาท 

500  500  

 รวมทั้งสิ้น 100,000 12,000 100,000   
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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 และปรับปรุงกระบวนทัศน์การท างานเพ่ือ
รองรับการเปิดเสรีประชาคมอาเซียน 
   8.2  ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา   
เขต  26 ทุกคน ได้รับการพัฒนาและทบทวนการปฏิบัติงานตามนโยบายและภารกิจที่ได้รับมอบหมาย  อย่างมี
ประสิทธิภาพ 
   8.3 ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา   
เขต  26 มีขวัญและก าลังใจมากข้ึน 
   8.4  ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา   
เขต  26 สามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ มีความเข้มแข็งในการบริหารจัดการส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษามัธยมศึกษา  เขต  26 
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โครงการ      พัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
แผนงาน      พ้ืนฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน 
ยุทธศาสตร์ ที่ 3    ด้านการส่งเสริม พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา 
กลุ่มงานที่รับผิดชอบ  กลุ่มบริหารงานบุคคลและกลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
ผู้รับผิดชอบ     1.  นายทองสุข  มาตย์ค ามี    รองผอ.สพม. เขต 26  
           2.  นางเบญจมาศ ฦๅชา   รองผอ.สพม. เขต 26  
       3.  นางกุสุมา  โอษะคลัง    ผู้อ านวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล 
       4.  นางบุญชู โคตรบรรเทา         ผู้อ านวยการกลุ่มอ านวยการ 
                ปฏิบัติหน้าที่ผู้อ านวยการกลุ่มการ 
                บริหารงานการเงินและสินทรัพย์ 
       5.  นางสาวจารุณี  วงศ์น้ าค า นักทรัพยากรบุคคลช านาญการ 
       6. นางสาวสุภัทรา แสงลุน นักวิชาการเงินและบัญชีช านาญการ 
ระยะเวลาด าเนินการ  ตุลาคม 2560-กันยายน 256 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
1.  หลักการและเหตุผล 
 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 26 ให้ความส าคัญในการพัฒนาบุคลากร
ผู้ปฏิบัติงาน การเพิ่มเติมความรู้ ทักษะ ประสบการณ์ และการปรับเปลี่ยนทัศนคติของบุคลากรให้
เป็นไปในทางที่ดีขึ้น เพื่อให้สามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ และท างานด้วยความสุข จึงได้
ก าหนดโครงการไว้ในแผนปฏิบัติการประจ าปี พ.ศ. 2560 เพ่ือให้บุคลากรไปพัฒนาตนเองด้วยวิธีการ
ที่หลากหลาย 
  กลุ่มบริหารงานบุคคล และกลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ ส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษามัธยมศึกษา เขต 26 เห็นว่าการพัฒนาบุคลากรนั้น เป็นการช่วยเพิ่มพูนความรู้ทักษะ
ประสบการณ์ อีกทั้งเปิดมุมมองที่จะรับกับการเรียนรู้ในสิ่งใหม่ๆ สร้างความพร้อมให้แก่ตัวบุคลากร 
ทั้งในด้านความรู้ ความเข้าใจ ความคิด ความสัมพันธ์ ช่วยกระตุ้นให้เกิดการเรียนรู้ร่วมกัน รวมทั้ง
แลกเปลี่ยนประสบการณ์ ท าให้ได้เห็นถึงเทคนิควิธีการในการน ามาปรับใช้หรือการแก้ปัญหา อันจะ
ก่อให้เกิดประโยชน์ในการท างาน จึงได้จัดท าและด าเนินโครงการต่างๆ เพ่ือการพัฒนาข้าราชการครู
และบุคลากรทางการศึกษา สังกัด ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 26 
 
2.  วัตถุประสงค์ 
 2.1 เพ่ือสร้างความเข้าใจสิทธิและหน้าที่ของผู้ที่จะเกษียณอายุราชการ 
 2.2 เพ่ือให้ความรู้ ข้อคิดในการปฏิบัติงานและการปฏิบัติตัวเมื่อเกษียณอายุราชการ 
 2.3 เพ่ือยกย่อง ชมเชย เชิดชูเกียรติข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาผู้ที่เกษียณอายุ
ราชการ 
 2.4 เพ่ือให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ลูกจ้างประจ าในสังกัด ผู้ที่เกษียณอายุ
ราชการในปีงบประมาณ 2561 ให้มีความรู้ ความเข้าใจในหลักการและสาระส าคัญในสิทธิประโยชน์
จะได้รับเมื่อเกษียณอายุราชการ และสามารถด าเนินการยื่นขอรับบ าเหน็จบ านาญด้วยตนเองทาง
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อิเล็กทรอนิกส์ รวมถึงประโยชน์จากระบบ (Pension Electronic Filing)  ได้ประโยชน์สูงสุด จึงเห็น
ควรเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจ เพื่อสามารถน าไปปฏิบัติได้เต็มประสิทธิภาพ สอดคล้องกับนโยบาย
ของรัฐบาล 
 
3.  เป้าหมาย 
 3.1 เชิงปริมาณ 
  3.1.1  ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ร้อยละ 70 มีความรู้ความเข้าใจใน
สิทธิและหน้าที่ของผู้ที่จะเกษียณอายุราชการ 
        3.1.2 ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ร้อยละ 70 มีความรู้ ข้อคิดในการ
ปฏิบัติงานและการความเข้าใจในสิทธิและหน้าที่ของผู้ที่จะเกษียณอายุราชการ 
  3.1.3 ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ร้อยละ 70 มาร่วมงานเพ่ือยกย่อง 
ชมเชย เชิดชูเกียรติข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาผู้ที่เกษียณอายุราชการ 
    3.1.4 ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ลูกจ้างประจ า ผู้ที่จะเกษียณอายุ
ราชการในปีงบประมาณ 2561 

3.2 เชิงคุณภาพ 
  3.2.1 ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา มีความรู้ความเข้าใจในสิทธิและ
หน้าที่ของผู้ที่จะเกษียณอายุราชการ 
  3.2.2 ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา มีความรู้ ข้อคิดในการปฏิบัติงาน
และการความเข้าใจในสิทธิและหน้าที่ของผู้ที่จะเกษียณอายุราชการ 
  3.2.3 ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา มาร่วมงานเพ่ือยกย่อง ชมเชย เชิดชู
เกียรติข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาผู้ที่เกษียณอายุราชการ จ านวน 280 คน 

3.2.4 ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ลูกจ้างประจ า ผู้ที่จะเกษียณอายุ
ราชการในปีงบประมาณ2561 ด าเนินการยื่นขอรับบ าเหน็จบ านาญด้วยตนเองทาอิเล็กทรอนิกส์ ได้
ครบก่อนถึงเวลาเกษียณอายุราชการ คิดเป็นร้อยละ100 
    3.2.5 ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ลูกจ้างประจ าในสังกัด ใช้ประโยชน์
จากระบบ (Pension Electronic Filing)   ได้เกิดประโยชน์สูงสุดทั้งก่อนและหลังเกษียณอายุราชการ 
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4.  กิจกรรมและวิธีการด าเนินงาน 
 4.1 กิจกรรมด าเนินงาน 
ที ่ กิจกรรม วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ระยะเวลา 

ด าเนินงาน 
1 ประชุมชี้แจงผู้ที่จะเกษียณอายุ

ราชการ ปีงบประมาณ พ.ศ.
2561 
(กลุ่มบริหารงานการเงินและ
สินทรัพย์) 

เพ่ือให้ครูและบุคลากร
ทางการศึกษา 
ลูกจ้างประจ าในสังกัด 
ใช้ประโยชน์จากระบบ 
(Pension Electronic 
Filing)   ได้เกิด
ประโยชน์สูงสุดทั้ง
ก่อนและหลัง
เกษียณอายุราชการ 

ข้าราชการครู 
และบุคลากร
ทางการศึกษา 

ภายใน 
30 กันยายน 

2561 

2 สัมมนาวิชาการข้าราชการครู
และ 
บุคลากรทางการศึกษา 

เพ่ือให้ความรู้ ข้อคิด
ในการปฏิบัติงานและ
การปฏิบัติตัวเมื่อ
เกษียณอายุราชการ 

ข้าราชการครู 
และบุคลากร
ทางการศึกษา 

ภายใน 
30 กันยายน 

2561 

3 ยกย่องเชิดชูเกียรติข้าราชการ
ครูและบุคลากรทางการศึกษา 
ที่ครบวาระเกษียณอายุราชการ 
ประจ าปี 2561 

เพ่ือยกย่อง ชมเชย 
เชิดชูเกียรติข้าราชการ
ครูและบุคลากร
ทางการศึกษาผู้ที่
เกษียณอายุราชการ 

ข้าราชการครู 
และบุคลากร
ทางการศึกษา 

ภายใน 
30 กันยายน 

2561 

 
5.  รายละเอียดการใช้งบประมาณ 
 จากงบตามภารกิจของกลุ่มในส านักงาน จ านวน  73,000 บาท (เจ็ดหมื่นสามพันบาทถ้วน ) 
มีรายละเอียดประกอบ การใช้งบประมาณ ดังนี้ 
ที ่ กิจกรรม/รายการ เงินงบประมาณ รวม หมาย

เหตุ ตอบ
แทน 

ใช้สอย วัสดุ รวม 

1 กิจกรรมที่ 1 
ประชุมชี้แจงผู้ที่จะ
เกษียณอายุราชการ 
ปีงบประมาณ พ.ศ.2561 

 
 
 
 

 
23,000 

 
 

 
 
 
 

 
23,000 

 
 

 
23,000 
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3 ยกย่องเชิดชูเกียรติข้าราชการ
ครูและบุคลากรทางการศึกษา 
ที่ครบวาระเกษียณอายุราชการ 
ประจ าปี 2561 

เพ่ือยกย่อง ชมเชย 
เชิดชูเกียรติข้าราชการ
ครูและบุคลากร
ทางการศึกษาผู้ที่
เกษียณอายุราชการ 

ข้าราชการครู 
และบุคลากร
ทางการศึกษา 

ภายใน 
30 กันยายน 

2561 

 
5.  รายละเอียดการใช้งบประมาณ 
 จากงบตามภารกิจของกลุ่มในส านักงาน จ านวน  73,000 บาท (เจ็ดหมื่นสามพันบาทถ้วน ) 
มีรายละเอียดประกอบ การใช้งบประมาณ ดังนี้ 
ที ่ กิจกรรม/รายการ เงินงบประมาณ รวม หมาย

เหตุ ตอบ
แทน 

ใช้สอย วัสดุ รวม 

1 กิจกรรมที่ 1 
ประชุมชี้แจงผู้ที่จะ
เกษียณอายุราชการ 
ปีงบประมาณ พ.ศ.2561 

 
 
 
 

 
23,000 

 
 

 
 
 
 

 
23,000 

 
 

 
23,000 
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ที ่ กิจกรรม/รายการ เงินงบประมาณ รวม หมาย
เหตุ ตอบ

แทน 
ใช้สอย วัสดุ รวม 

2 กิจกรรมที่ 2 
สัมมนาวิชาการ
ข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษา 

      

3 กิจกรรมที่ 3 
ยกย่องเชิดชูเกียรติ
ข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษา ที่
ครบวาระเกษียณอายุ
ราชการ ประจ าปี 2560 
- ค่าของที่ระลึก วิทยากร 
วัสดุ อุปกรณ์ในการ
จัดท า 
 

 
 
 
 
- 

 
 
 
 
- 

30,000 
 
 

 
 
 
 

20,000 
 

 
 
 
 
- 

30,000 
 
 

 
 
 
 

20,000 
30,000 

 
 

 
ขอ

อนุมัติ
ถัวจ่าย
ได้ทุก

รายการ 
 

 รวม - 53,000 20,000 53,000 73,000  
รวมงบประมาณ - 53,000 20,000 53,000 73,000  

 
6. การประเมินผล 

ตัวช้ีวัด วิธีการประเมิน เครื่องมือที่ใช้ 
1. ประชุมชี้แจงผู้ที่จะเกษียณอายุราชการ 
ปีงบประมาณ พ.ศ.2561 

- แบบประเมินโครงการ -  แบบสอบถาม 

2. สัมมนาวิชาการข้าราชการครูและ 
บุคลากรทางการศึกษา 

- แบบประเมินโครงการ -  แบบสอบถาม 

3. ยกย่องเชิดชูเกียรติข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษา ที่ครบวาระ
เกษียณอายุราชการ ประจ าปี 2561 

-  การสัมภาษณ์ 
-  การสังเกต 

-  การสัมภาษณ์ 
-  การสังเกต 

 
7. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
 7.1 ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา มีความรู้ความเข้าใจในสิทธิและหน้าที่ของผู้ที่
จะเกษียณอายุราชการ 
 7.2 ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา มีความรู้ ข้อคิดในการปฏิบัติงานและการความ
เข้าใจในสิทธิและหน้าที่ของผู้ที่จะเกษียณอายุราชการ 
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 7.3 ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา มาร่วมงานเพ่ือยกย่อง ชมเชย เชิดชูเกียรติ
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาผู้ที่เกษียณอายุราชการ 
 7.4 ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ลูกจ้างประจ าที่จะเกษียณอายุราชการใน
ปีงบประมาณ 2561 ด าเนินการยื่นขอรับบ าเหน็จบ านาญด้วยตนเองทางอิเลคทรอนิกส์ ได้ครบก่อน
ถึงเวลาเกษียณอายุราชการได้ครบถ้วนทุกราย อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
 7.5 ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ลูกจ้างประจ าที่จะเกษียณอายุราชการใน
ปีงบประมาณ 2561 ได้รับเงินบ าเหน็จบ านาญภายในเดือนตุลาคมคม 2561 ได้รับเงินบ าเหน็จ
บ านาญภายในเดือน ตุลาคม 2561 เป็นเดือนแรก 
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โครงการ      ส่งเสริมความก้าวหน้าของครู ให้มีวิทยฐานะที่สูงขึ้น 
แผนงาน      พ้ืนฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน 
ยุทธศาสตร์ ที่ 3    พัฒนาคุณภาพครู และบุคลากรทางการศึกษา  
จุดเน้นการพัฒนา สพม.26 ที่ 12  การส่งเสริมและพัฒนาครูทั้งระบบสู่การเป็นครูมืออาชีพ 
กลุ่มงานที่รับผิดชอบ  กลุ่มบริหารงานบุคคล 
ผู้รับผิดชอบ     1.  นายทองสุข  มาตย์ค ามี    รองผอ.สพม. เขต 26 
       2.  นางกุสุมา  โอษะคลัง    ผู้อ านวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล 
       3.  นางสาวจารุณี  วงศ์น้ าค า นักทรัพยากรบุคคลช านาญการ 
ระยะเวลาด าเนินการ  มกราคม 2561 ถึง 30 เมษายน 2561 
............................................................................................................................. ................................... 
1.  หลักการและเหตุผล 
 โดยที่ มาตรา  54 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
พ.ศ. 2547 บัญญัติไว้ว่าการให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษามีวิทยฐานะใด หรือการเลื่อน
เป็นวิทยฐานะใด  ต้องเป็นไปตามมาตรฐานวิทยฐานะ ตามมาตรา 42 ซึ่งผ่านการประเมิน ทั้งนี้ให้
ค านึงถึงมาตรฐานวิชาชีพ คุณวุฒิ การศึกษา การอบรม ความประพฤติด้านวินัย คุณธรรม จริยธรรม 
จรรยาบรรณวิชาชีพ ประสบการณ์คุณภาพการปฏิบัติงาน ความช านาญ ความเชี่ยวชาญ ผลงานที่เกิด
จากการปฏิบัติหน้าที่ในด้านการเรียน การสอน ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ ก.ค.ศ. ก าหนด และ
ส านักงาน ก.ค.ศ.ได้ก าหนดหลักเกณฑ์การประเมินข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา เพื่อให้มี
และเลื่อนวิทยฐานะ ตามหนังสือส านักงาน ก.ค.ศ. ด่วนที่สุด ที่ ศธ 0206.4/ว 17 ลงวันที่ 30 
กันยายน 2552 และหลักเกณฑ์ใหม่ ตามหนังสือส านักงาน ก.ค.ศ. ด่วนที่สุด ที่ ศธ 0206.4/ว 21 ลง
วันที่ 5 กรกฎาคม 2560 
  ดังนั้นเพื่อเป็นการส่งเสริมความก้าวหน้าของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ใน
สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 26 ให้มีความรู้ความเข้าใจ ในการยื่นค าขอรับการ
ประเมินเพ่ือมีหรือเลื่อนเป็นวิทยฐานะช านาญการและวิทยฐานะช านาญการพิเศษมากข้ึน จึงควรจัด
ประชุมชี้แจงเกี่ยวกับหลักเกณฑ์การประเมินข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา เพ่ือให้มีและ
เลื่อนเป็นวิทยฐานะช านาญการและวิทยฐานะช านาญการพิเศษ 
 
2.  วัตถุประสงค์ 
 เพ่ือให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 26 ที่มีคุณสมบัติครบตามหลักเกณฑ์ที่ ก.ค.ศ.ก าหนด ได้รับการแต่งตั้งให้ด ารง
ต าแหน่งวิทยฐานะที่สูงขึ้น เป็นการส่งเสริมให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาได้พัฒนา
ผลงานอยู่เสมอ และแก้ปัญหาและสร้างความเข้าใจ ในการส่งเอกสารประกอบค าขอรับการประเมิน
เพ่ือให้มีหรือเลื่อนเป็นวิทยฐานะช านาญการและช านาญการพิเศษ 
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3.  เป้าหมาย 
 3.1  เชิงปริมาณ 
  3.1.1  ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ที่มีคุณสมบัติ ตามหลักเกณฑ์ที่ 
ก.ค.ศ. ก าหนด ให้ได้รับการแต่งตั้งเป็นวิทยฐานะช านาญการและวิทยฐานะช านาญการพิเศษ 

3.2   เชิงคุณภาพ 
    3.2.1 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 26 มีข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษามีวิทยฐานะที่สูงขึ้น 
 
4.  กิจกรรมและวิธีการด าเนินงาน 
ที ่ กิจกรรม ระยะเวลาด าเนินการ ผู้รับผิดชอบ 
1 
2 
3 

ขอเสนออนุมัติโครงการ 
เสนอแต่งตั้งคณะกรรมการ 
ประชุมชี้แจง หลักเกณฑ์และ
แนวทางปฏิบัติในการยื่นค าขอรับ
การประเมินเพ่ือให้มีหรือเลื่อนเป็น
วิทยฐานะช านาญการและวิทย
ฐานะช านาญการพิเศษ ตาม
หลักเกณฑ์และวิธีการที่ ก.ค.ศ.
ก าหนด 

มกราคม 2561 
กุมภาพันธ์ 2561 
มีนาคม – เมษายน 
2561 

1. นายทองสุข  มาตย์ค ามี 
2. นางกุสุมา  โอษะคลัง 
3.  นางสาวจารุณี  วงศ์น้ าค า 

 
5.  รายละเอียดการใช้งบประมาณ 
 จากงบตามภารกิจของกลุ่มในส านักงานประมาณ จ านวน  50,000 บาท ( ห้าหมื่นบาทถ้วน ) 
รายละเอียดประกอบ การใช้งบประมาณ ดังนี้ 

 
ที ่ กิจกรรม/รายการ เงินงบประมาณ หมายเหตุ 

ตอบแทน ใช้สอย วัสดุ รวม 
1 กิจกรรมที่ 1 

ประกาศรับสมัครข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษา ที่มี
คุณสมบัติพร้อมที่จะขอรับการ
ประเมินเพ่ือให้มีหรือเลื่อนเป็นวิทย
ฐานะช านาญการ และช านาญการ
พิเศษ ตามหลักเกณฑ์ท่ี ก.ค.ศ. 
ก าหนด 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

5,000 
 
 

 
 
 

5,000 
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กุมภาพันธ์ 2561 
มีนาคม – เมษายน 
2561 

1. นายทองสุข  มาตย์ค ามี 
2. นางกุสุมา  โอษะคลัง 
3.  นางสาวจารุณี  วงศ์น้ าค า 

 
5.  รายละเอียดการใช้งบประมาณ 
 จากงบตามภารกิจของกลุ่มในส านักงานประมาณ จ านวน  50,000 บาท ( ห้าหมื่นบาทถ้วน ) 
รายละเอียดประกอบ การใช้งบประมาณ ดังนี้ 

 
ที ่ กิจกรรม/รายการ เงินงบประมาณ หมายเหตุ 

ตอบแทน ใช้สอย วัสดุ รวม 
1 กิจกรรมที่ 1 

ประกาศรับสมัครข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษา ที่มี
คุณสมบัติพร้อมที่จะขอรับการ
ประเมินเพ่ือให้มีหรือเลื่อนเป็นวิทย
ฐานะช านาญการ และช านาญการ
พิเศษ ตามหลักเกณฑ์ท่ี ก.ค.ศ. 
ก าหนด 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

5,000 
 
 

 
 
 

5,000 
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ที ่ กิจกรรม/รายการ เงินงบประมาณ หมายเหตุ 

ตอบแทน ใช้สอย วัสดุ รวม 
2 กิจกรรมที่ 2 

ด าเนินการประชุมชี้แจง ตามที่ 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 26 ก าหนด 

 
45,000 

 
- 

 
 

 
45,000 

 

 รวม 45,000 - 5,000 50,000  
รวมงบประมาณ 45,000 - 5,000 50,000  

หมายเหตุ ขออนุมัติถัวจ่ายได้ทุกรายการ 
 
6. การประเมินผล 

ตัวช้ีวัด วิธีการประเมิน เครื่องมือที่ใช้ 
1. ประชุมชี้แจงข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษา 

- แบบประเมินโครงการ -  แบบสอบถาม 

 
7. ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ 
 7.1 ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ผู้ผ่านการพัฒนา มีความรู้ความเข้าใจทักษะ
เจตคติที่ดี ส่งผลให้การปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพ 
   7.2 ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ผู้ผ่านการพัฒนา  สามารถเขียนผลงานทาง
วิชาการได้มาตรฐานและถูกต้องตามหลักวิชาการ น าไปสู่การพัฒนาตนเอง  พัฒนางาน สู่การเลื่อน
วิทยฐานะสูงขึ้น อันจะส่งผลต่อการพัฒนาคุณภาพนักเรียน 
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โครงการ       พัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาสู่การปฏิรูป  
       Thailand 4.0 
แผนงาน      พ้ืนฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน 
ยุทธศาสตร์ที่ 6    พัฒนาระบบบริหารจัดการและส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วม 
       ในการจัดการศึกษา 
กลุ่มที่รับผิดชอบ   กลุ่มอ านวยการ 
ผู้รับผิดชอบโครงการ  นางเบญจมาศ ฦๅชา, นางบุญชู โคตรบรรเทา 
ระยะเวลาด าเนินการ  1  ตุลาคม  2560   ถึง 30  กันยายน  2561 
............................................................................................................................. .............................. 
1. หลักการและเหตุผล 
 ในปัจจุบันสังคมไทยก้าวเข้าสู่โลกยุคดิจิตอลอย่างเต็มตัว ท าให้กิจกรรมทางเศรษฐกิจสังคม
ล้วนด าเนินไปอย่างรวดเร็ว มีการแข่งขันสูง การเข้าถึงแหล่งข้อมูลปริมาณมหาศาลผ่านโลกออนไลน์
มากขึ้น ส่งผลให้คุณลักษณะเด็กเปลี่ยนไปประกอบรัฐบาลได้ก าหนดนโยบายไทยแลนด์ 4.0  มี
เป้าหมายให้ประเทศไทยก้าวออกจากกับดักรายได้ปานกลาง  และก้าวไปสู่ประเทศรายได้สูงโดยใช้
นวัตกรรมทางเศรษฐกิจสังคมการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ที่มีคุณภาพสูงเพื่อการขับเคลื่อนประเทศ 
  การศึกษาจึงเป็นเครื่องมือส าคัญในการยกระดับคุณภาพทรัพยากรมนุษย์ในประเทศ เพ่ือ
เตรียมก าลังคนให้พร้อมในการเป็นกลไกส าคัญในการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมไทยสู่เวทีเศรษฐกิจใน
ระดับภูมิภาคและระดับนานาชาติ  และเพ่ือแลกเปลี่ยนถึงการจัดการศึกษาด้วยการบูรณาการเชิง
สร้างสรรค์เพ่ือตอบสนองความต้องการของสังคมที่ก าลังจะก้าวเข้าสู่โลกยุคดิจิตอล 
 
2. วัตถุประสงค์ 
 2.1 เพ่ือพัฒนาบุคลากรให้มีความพร้อมในการเป็นกลไกส าคัญในการพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมไทยสู่เวทีเศรษฐกิจในระดับภูมิภาคและระดับนานาชาติ   
 2.2 เพ่ือแลกเปลี่ยนเรียนรู้ แนวคิดเชิงสร้างสรรค์ในการจัดการศึกษาด้วยการบูรณาการทุก
ภาคส่วน เพ่ือตอบสนองความต้องการของสังคมที่ก าลังจะก้าวเข้าสู่โลกยุคดิจิตอล 
 
3. เป้าหมาย 

  ผู้บริหารสถานศึกษา           จ านวน  35  คน 
  ผู้บริหารการศึกษาและข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาฯ จ านวน  50  คน 
   รวมทั้งสิ้น          จ านวน  85  คน 

 
4. กิจกรรม 
  จัดประชุมสัมมนา จ านวน 1 วัน  ณ โรงแรมวสุมหาสารคาม 
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โครงการ       พัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาสู่การปฏิรูป  
       Thailand 4.0 
แผนงาน      พ้ืนฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน 
ยุทธศาสตร์ที่ 6    พัฒนาระบบบริหารจัดการและส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วม 
       ในการจัดการศึกษา 
กลุ่มที่รับผิดชอบ   กลุ่มอ านวยการ 
ผู้รับผิดชอบโครงการ  นางเบญจมาศ ฦๅชา, นางบุญชู โคตรบรรเทา 
ระยะเวลาด าเนินการ  1  ตุลาคม  2560   ถึง 30  กันยายน  2561 
............................................................................................................................. .............................. 
1. หลักการและเหตุผล 
 ในปัจจุบันสังคมไทยก้าวเข้าสู่โลกยุคดิจิตอลอย่างเต็มตัว ท าให้กิจกรรมทางเศรษฐกิจสังคม
ล้วนด าเนินไปอย่างรวดเร็ว มีการแข่งขันสูง การเข้าถึงแหล่งข้อมูลปริมาณมหาศาลผ่านโลกออนไลน์
มากขึ้น ส่งผลให้คุณลักษณะเด็กเปลี่ยนไปประกอบรัฐบาลได้ก าหนดนโยบายไทยแลนด์ 4.0  มี
เป้าหมายให้ประเทศไทยก้าวออกจากกับดักรายได้ปานกลาง  และก้าวไปสู่ประเทศรายได้สูงโดยใช้
นวัตกรรมทางเศรษฐกิจสังคมการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ที่มีคุณภาพสูงเพื่อการขับเคลื่อนประเทศ 
  การศึกษาจึงเป็นเครื่องมือส าคัญในการยกระดับคุณภาพทรัพยากรมนุษย์ในประเทศ เพ่ือ
เตรียมก าลังคนให้พร้อมในการเป็นกลไกส าคัญในการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมไทยสู่เวทีเศรษฐกิจใน
ระดับภูมิภาคและระดับนานาชาติ  และเพ่ือแลกเปลี่ยนถึงการจัดการศึกษาด้วยการบูรณาการเชิง
สร้างสรรค์เพ่ือตอบสนองความต้องการของสังคมที่ก าลังจะก้าวเข้าสู่โลกยุคดิจิตอล 
 
2. วัตถุประสงค์ 
 2.1 เพ่ือพัฒนาบุคลากรให้มีความพร้อมในการเป็นกลไกส าคัญในการพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมไทยสู่เวทีเศรษฐกิจในระดับภูมิภาคและระดับนานาชาติ   
 2.2 เพ่ือแลกเปลี่ยนเรียนรู้ แนวคิดเชิงสร้างสรรค์ในการจัดการศึกษาด้วยการบูรณาการทุก
ภาคส่วน เพ่ือตอบสนองความต้องการของสังคมที่ก าลังจะก้าวเข้าสู่โลกยุคดิจิตอล 
 
3. เป้าหมาย 

  ผู้บริหารสถานศึกษา           จ านวน  35  คน 
  ผู้บริหารการศึกษาและข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาฯ จ านวน  50  คน 
   รวมทั้งสิ้น          จ านวน  85  คน 

 
4. กิจกรรม 
  จัดประชุมสัมมนา จ านวน 1 วัน  ณ โรงแรมวสุมหาสารคาม 
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5. งบประมาณ 
    ค่าอาหารกลางวัน 280 x 85         จ านวน 23,800  บาท 
    ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม  50 x 2 x 85      จ านวน   8,500  บาท 
              รวมทั้งสิ้น  32,300  บาท 
 
6. ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ 
 2.1 บุคลากรมีความเข้าใจในการเป็นกลไกส าคัญในการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมไทยสู่เวที
เศรษฐกิจในระดับภูมิภาคและระดับนานาชาติ 
 2.2 เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการศึกษาของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
มัธยมศึกษาเขต 26 ด้วยการบูรณาการเชิงสร้างสรรค์เพ่ือตอบสนองความต้องการของสังคมที่ก าลังจะ
ก้าวเข้าสู่โลกยุคดิจิตอล 
 
7. สรุปและประเมินผล 
  แบบสอบถาม แบบสังเกต 
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โครงการ      การจัดค่ายทักษะชีวิต  “รวมพลังเด็กและเยาวชน  ต้านภัยยาเสพติด” 
แผนงาน      พ้ืนฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน 
ยุทธศาสตร์ ที่ 4       ขยายโอกาสการเข้าถึงบริการทางการศึกษาและการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ 
จุดเน้นการพัฒนา สพม.26 ที่ 7  การพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม คุณลักษณะอันพึงประสงค์และ 
       ค่านิยมท่ีดีงาม 
กลุ่มที่รับผิดชอบ   กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 
ผู้รับผิดชอบ     นายสุดใจ  สุปัญบุตร   ผู้อ านวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 
       นางชุติมา  นามศรีอุ่น  นักวิชาการศึกษาช านาญการ 
ระยะเวลาด าเนินการ  มกราคม 2561 – กันยายน 2561 
............................................................................................................................. .................................. 
1. หลักการและเหตุผล 
  ด้วยส านักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ  ร่วมกับ ส านักงาน ป.ป.ส.  และหน่วยงาน
ภาคเีครือข่ายที่เกี่ยวข้อง 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
และสามารถเผชิญกับสิ่งต่าง ๆ ที่เกิดข้ึนในชีวิตได้อย่างมีประสิทธิภาพ                                          

3. เพื่อให้มีการติดตามดูแลช่วยเหลือเด็กและเยาวชนกลุ่มเสี่ยง ที่ชัดเจนเป็น
รูปธรรมและมีคุณภาพ 
 
3. เป้าหมาย 
 3.1 เป้าหมายเชิงปริมาณ 
  นักเรียนโรงเรียนในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา  เขต  26   
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โครงการ      การจัดค่ายทักษะชีวิต  “รวมพลังเด็กและเยาวชน  ต้านภัยยาเสพติด” 
แผนงาน      พ้ืนฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน 
ยุทธศาสตร์ ที่ 4       ขยายโอกาสการเข้าถึงบริการทางการศึกษาและการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ 
จุดเน้นการพัฒนา สพม.26 ที่ 7  การพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม คุณลักษณะอันพึงประสงค์และ 
       ค่านิยมท่ีดีงาม 
กลุ่มที่รับผิดชอบ   กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 
ผู้รับผิดชอบ     นายสุดใจ  สุปัญบุตร   ผู้อ านวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 
       นางชุติมา  นามศรีอุ่น  นักวิชาการศึกษาช านาญการ 
ระยะเวลาด าเนินการ  มกราคม 2561 – กันยายน 2561 
............................................................................................................................. .................................. 
1. หลักการและเหตุผล 
  ด้วยส านักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ  ร่วมกับ ส านักงาน ป.ป.ส.  และหน่วยงาน
ภาคเีครือข่ายที่เกี่ยวข้อง 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
และสามารถเผชิญกับสิ่งต่าง ๆ ที่เกิดข้ึนในชีวิตได้อย่างมีประสิทธิภาพ                                          

3. เพื่อให้มีการติดตามดูแลช่วยเหลือเด็กและเยาวชนกลุ่มเสี่ยง ที่ชัดเจนเป็น
รูปธรรมและมีคุณภาพ 
 
3. เป้าหมาย 
 3.1 เป้าหมายเชิงปริมาณ 
  นักเรียนโรงเรียนในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา  เขต  26   
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จ านวน  100  คน  จ านวน  35  โรงเรียน  ได้เข้าร่วมกิจกรรมค่ายทักษะชีวิต  “รวมพลังเด็กและ
เยาวชน  ต้านภัยยาเสพติด”  
 3.2 เป้าหมายเชิงคุณภาพ 
  นักเรียนโรงเรียนในสังกัดได้รับการพัฒนาคุณภาพให้มีทักษะชีวิตในการป้องกัน
ตนเองจากยาเสพติด  ด้วยกิจกรรมค่ายทักษะชีวิต “รวมพลังเด็กและเยาวชน ต้านภัยยาเสพติด”   
มีความสามารถเพียงพอในการมีชีวิตอยู่ในสังคม สามารถเตรียมพร้อมส าหรับการปรับตัว  ปรับจิตใจ
ในอนาคต  ได้อย่างถูกต้องเหมาะสมและสามารถเผชิญกับสิ่งต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นในชีวิตได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 
 
4. กิจกรรม และระยะเวลาในการด าเนินงาน 
 4.1 การจัดค่ายทักษะชีวิต  ระหว่างเดือนมิถุนายน 2561   ณ  ค่ายทักษะชีวิตชั่วคราว  
โรงเรียนมหาวิชานุกูล  อ าเภอเมือง  จังหวัดมหาสารคาม 
 4.2 การติดตามผู้ผ่านการอบรมค่ายทักษะชีวิต ณ โรงเรียนในสังกัดทุกโรงเรียน  
ระหว่างวันที่  1 – 31  กรกฎาคม  2561 
   
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  2561 
 
 

พฤษภาคม 2561 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

มิถุนายน–กรกฎาคม 2561 
กรกฎาคม  2561 
กรกฎาคม  2561 

นางชุติมา  นามศรี
อุ่น 
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5. งบประมาณ รอแจ้งจัดสรรงบประมาณ จาก ปปส.   
 

ที ่ รายการ งบประมาณ จ าแนกตามรายจ่าย 
ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ 

1. 
 

   
2. 

 
  3. 
 
   
4. 

   
   
  5. 
  6. 

ค่าอาหาร ส าหรับนักเรียนเข้าร่วม
กิจกรรมค่ายทักษะชีวิต 
(100x80x4) 
ค่าอาหารว่าง/เครื่องดื่ม  
(100x30x4) 
ค่าอาหาร ส าหรับครู และ
คณะกรรมการด าเนินงาน 
(50x100x4) 
ค่าอาหารว่าง/เครื่องดื่ม  ส าหรับครู
และคณะกรรมการด าเนินงาน  
(50x30x3) 
ค่าตอบแทนวิทยากร 
ค่าวัสดุ 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- 

- 
 
 
- 
 
- 
 
 
- 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- 

รวมงบประมาณท้ังสิ้น  
หมายเหตุ  ถัวจ่ายทุกรายการ 
 
6. การประเมินผล  

ตัวบ่งชี้สภาพความส าเร็จ วิธีวัดและประเมินผล เครื่องมือที่ใช้วัดและ
ประเมินผล 

-ผู้เข้าร่วมกิจกรรมค่าย  
 

-ทบทวนกิจกรรมค่าย  ประมวล 
ประสบการณ์ สรุปความรู้ ความ
เข้าใจ ทักษะต่าง ๆ การค้นพบ
ความสามารถความถนัด สิ่งที่ต้อง
พัฒนาเพิ่มเติมของตนเอง  

1. แบบสอบถาม 
2. การสังเกต 

 
7. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
 1. เด็กและเยาวชนที่ผ่านการอบรม ด้วยกิจกรรมค่ายทักษะชีวิต “รวมพลังเด็กและเยาวชน   
ต้านภัยยาเสพติด”  มีภูมิคุ้มกัน ปลอดภัยจากยาเสพติดทุกคน  
 2. เด็กและเยาวชนได้รับการพัฒนาให้มีทักษะชีวิต มีความสามารถเพียงพอในการมีชีวิต 
อยู่ในสังคม  สามารถเตรียมพร้อมส าหรับการปรับตัว  ปรับจิตใจในอนาคต  ได้อย่างถูกต้องเหมาะสม 
          3. เด็กและเยาวชนกลุ่มเสี่ยง ได้รับการติดตามดูแลช่วยเหลือที่ชัดเจนเป็นรูปธรรมและมี
คุณภาพ 
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5. งบประมาณ รอแจ้งจัดสรรงบประมาณ จาก ปปส.   
 

ที ่ รายการ งบประมาณ จ าแนกตามรายจ่าย 
ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ 

1. 
 

   
2. 

 
  3. 
 
   
4. 

   
   
  5. 
  6. 

ค่าอาหาร ส าหรับนักเรียนเข้าร่วม
กิจกรรมค่ายทักษะชีวิต 
(100x80x4) 
ค่าอาหารว่าง/เครื่องดื่ม  
(100x30x4) 
ค่าอาหาร ส าหรับครู และ
คณะกรรมการด าเนินงาน 
(50x100x4) 
ค่าอาหารว่าง/เครื่องดื่ม  ส าหรับครู
และคณะกรรมการด าเนินงาน  
(50x30x3) 
ค่าตอบแทนวิทยากร 
ค่าวัสดุ 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- 

- 
 
 
- 
 
- 
 
 
- 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- 

รวมงบประมาณท้ังสิ้น  
หมายเหตุ  ถัวจ่ายทุกรายการ 
 
6. การประเมินผล  

ตัวบ่งชี้สภาพความส าเร็จ วิธีวัดและประเมินผล เครื่องมือที่ใช้วัดและ
ประเมินผล 

-ผู้เข้าร่วมกิจกรรมค่าย  
 

-ทบทวนกิจกรรมค่าย  ประมวล 
ประสบการณ์ สรุปความรู้ ความ
เข้าใจ ทักษะต่าง ๆ การค้นพบ
ความสามารถความถนัด สิ่งที่ต้อง
พัฒนาเพิ่มเติมของตนเอง  

1. แบบสอบถาม 
2. การสังเกต 

 
7. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
 1. เด็กและเยาวชนที่ผ่านการอบรม ด้วยกิจกรรมค่ายทักษะชีวิต “รวมพลังเด็กและเยาวชน   
ต้านภัยยาเสพติด”  มีภูมิคุ้มกัน ปลอดภัยจากยาเสพติดทุกคน  
 2. เด็กและเยาวชนได้รับการพัฒนาให้มีทักษะชีวิต มีความสามารถเพียงพอในการมีชีวิต 
อยู่ในสังคม  สามารถเตรียมพร้อมส าหรับการปรับตัว  ปรับจิตใจในอนาคต  ได้อย่างถูกต้องเหมาะสม 
          3. เด็กและเยาวชนกลุ่มเสี่ยง ได้รับการติดตามดูแลช่วยเหลือที่ชัดเจนเป็นรูปธรรมและมี
คุณภาพ 
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โครงการ      การรับนักเรียน ประจ าปีการศึกษา  2561 
แผนงาน      พ้ืนฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน 
ยุทธศาสตร์ที่ 4    ขยายโอกาสการเข้าถึงบริการทางการศึกษาและการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ
กลุ่มที่รับผิดชอบ   กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 
ผู้รับผิดชอบ     นางวราลักษณ์  บุษบง 
ระยะเวลาด าเนินการ  ตุลาคม 2560 – มิถุนายน  2561 
............................................................................................................................. ................................... 
1. หลักการและเหตุผล 

ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ได้ประกาศนโยบายและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับ
การรับนักเรียน สังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ปีการศึกษา 2561 เพ่ือให้
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาและสถานศึกษาถือปฏิบัติและใช้เป็นแนวทางในการด าเนินงานการรับ
นักเรียน โดยก าหนดให้มีการจัดตั้งศูนย์ประสานงานการรับนักเรียน เพ่ืออ านวยความสะดวก 
ช่วยเหลือ ประสานงาน รับเรื่องร้องทุกข์ ข้อเสนอแนะแก่ผู้ปกครอง มีการประชาสัมพันธ์ ด้วย
กระบวนการที่หลากหลาย มีการเปิดรั้วเยี่ยมชมโรงเรียน (Open house)  เพื่อให้ผู้ปกครอง นักเรียน 
และประชาชนที่สนใจจะส่งบุตรหลานเข้าเรียนได้มีโอกาสเยี่ยมชมโรงเรียน รวมถึงก าหนดให้ทุก
โรงเรียนบันทึกข้อมูลการรับนักเรียน ประจ าปีการศึกษา 2561 ตามท่ีส านักงานคณะกรรมการ
การศึกษาข้ันพ้ืนฐานก าหนด พร้อมทั้งรายงานผลการด าเนินงานการรับนักเรียนให้ส านักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานทราบด้วย  
  ดังนั้น เพ่ือให้การด าเนินงานการรับนักเรียนของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา 
เขต 26 และสถานศึกษาประสบความส าเร็จ และเป็นการสนองยุทธศาสตร์ที่ 4  ขยายโอกาสการ
เข้าถึงบริการทางการศึกษาและการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ   ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา 
เขต 26  จึงได้จัดท าโครงการการรับนักเรียน ประจ าปีการศึกษา 2561 ขึ้น 
 
2. วัตถุประสงค์ 
 2.1  เพ่ือจัดท านโยบายและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการรับนักเรียน ปีการศึกษา 2561 
 2.2  เพื่อส่งเสริมการประชาสัมพันธ์การรับนักเรียน ประจ าปีการศึกษา 2561 
 2.3  เพื่อจัดตั้งศูนย์ประสานงานการรับนักเรียนของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา 
เขต 26 
 2.4  เพ่ือส่งเสริมสนับสนุนให้โรงเรียนมีข้อมูลสารสนเทศเก่ียวกับการรับนักเรียนที่เป็นปัจจุบัน 
 2.5  เพ่ือส่งเสริมสนับสนุนให้ผู้รับผิดชอบการรับนักเรียนมีความรู้ ความเข้าใจในการด าเนินการ
รายงานการรับนักเรียน ตามที่ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานก าหนด 
 
3. เป้าหมาย 
 3.1  เป้าหมายเชิงปริมาณ 
  3.1.1 สถานศึกษาทุกแห่งมีข้อมูลสารสนเทศเกี่ยวกับการรับนักเรียน  
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  3.1.2 ครูผู้รับผิดชอบงานการรับนักเรียนทุกโรงเรียน สามารถรายงานข้อมูลการรับนักเรียน
ได้ 
 3.2 เป้าหมายเชิงคุณภาพ 
  3.2.1 สถานศึกษามีการจัดระบบการรายงานข้อมูลการรับนักเรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
ข้อมูลเป็นปัจจุบันและครบถ้วน 
  3.2.2 สถานศึกษามีบุคลากรด าเนินงานระบบการรายงานข้อมูลการรับนักเรียนที่มีคุณภาพ 
  3.2.3 นักเรียน ผู้ปกครอง และประชาชนทั่วไป ทราบข้อมูลรายละเอียดเกี่ยวกับการรับ
นักเรียน ประจ าปีการศึกษา 2561 
 
4. กิจกรรมและการด าเนินงาน 
ที ่ กิจกรรม ระยะเวลาด าเนินการ ผู้รับผิดชอบ 
1. ประชุมคณะกรรมการพิจารณาร่างนโยบาย

และแนวปฏิบัติการรับนักเรียนของส านักงาน
เขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 26 

ธ.ค. 2561 สพม.26 

2. ประชุมคณะกรรมการด าเนินงานการรับ
นักเรียน ประจ าปีการศึกษา 2561 

ธ.ค. 2560-ม.ค. 2561 สพม.26 

3. ประชุมคณะกรรมการรับนักเรียน ส านักงาน
เขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 26 

ธ.ค. 2560-ม.ค. 2561 สพม.26 

4. ประชาสัมพันธ์การรับนักเรียน ประจ าปี
การศึกษา 2561 และส่งเสริมสนับสนุนให้
โรงเรียนในสังกัดจัดกิจกรรมเปิดรั้วเยี่ยมชม
โรงเรียน (Open house) 

พ.ย. 2560-มี.ค. 2561 
 

สพม.26/โรงเรียน 

5. จัดตั้งศูนย์ประสานงานการรับนักเรียนของ
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 
26 เพ่ือปฏิบัติงานด้านการประสานงานการรับ
นักเรียน ประจ าปีการศึกษา 2561 

ธ.ค. 2560-ม.ค. 2561 สพม.26 

6. ประชุมเชิงปฏิบัติการการรายงานผลการรับ
นักเรียน เพ่ือให้โรงเรียนในสังกัดสามารถ
ด าเนินการรายงานผลการรับนักเรียนได้ทันตาม
ก าหนดเวลา 

ก.พ. 2561 สพม.26 

7. ติดตาม ตรวจเยี่ยม และประเมินผลการ
ด าเนินงานการรับนักเรียนของโรงเรียนในสังกัด 

มี.ค. 2561-เม.ย. 
2561 

สพม.26 /  
สหวิทยาเขต 1-6 

8. สรุป/รายงานผลการรับนักเรียนให้หน่วยงานที่
เกี่ยวข้องทราบ 

พ.ค. 2561-มิ.ย. 2561 สพม.26 
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5. งบประมาณ จากงบตามภารกิจของกลุ่มในส านักงาน จ านวน 30,000 บาท รายละเอียด
ประกอบการใช้จ่าย ดังนี้ 
ที ่ รายการ งบประมาณ จ าแนกตามหมวดรายจ่าย 

ค่าตอบแทน ค่าใช้
สอย 

ค่า
วัสดุ 

1. ประชุมคณะกรรมการพิจารณาร่างนโยบาย
และแนวปฏิบัติการรับนักเรียนของส านักงาน
เขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 26 

30,000  1,000  

2. ประชุมคณะกรรมการด าเนินงาน/
คณะกรรมการรับนักเรียนส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษามัธยมศึกษา    เขต 26 (30 คน * 
160 บาท) 

 4,800 
 

800 

3. ประชาสัมพันธ์การรับนักเรียน ประจ าปี
การศึกษา 2561 (จัดท าป้ายประชาสัมพันธ์/
ป้ายติดตามการรับนักเรียน) 

   2,000 

4. ประชุมเชิงปฏิบัติการการรายงานผลการรับ
นักเรียน เพ่ือให้โรงเรียนในสังกัดสามารถ
ด าเนินการรายงานผลการรับนักเรียนได้ทัน
ตามก าหนดเวลา (50 คน * 160 บาท) 

 8,000 3,000 

5. ติดตาม ตรวจเยี่ยมการจัดกิจกรรมเปิดรั้ว
เยี่ยมชมโรงเรียน (Open house) ของ
โรงเรียนในสังกัด 

 3,000  

6. ติดตาม และประเมินผลการด าเนินงานการ
รับนักเรียนของโรงเรียนในสังกัด 

 4,000  

7 จัดท าเอกสารสรุป/รายงานผลการรับนักเรียน
ให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องทราบ 

  3,400 

รวมทั้งสิ้น 30,000   20,800 9,200 
หมายเหตุ    ถัวจ่ายทุกรายการ 
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6. การประเมินผล 

ตัวบ่งชี้สภาพความส าเร็จ วิธีวัดและประเมินผล เครื่องมือที่ใช้วัด     
และประเมินผล 

1.สถานศึกษาทุกแห่งมีข้อมูลสารสนเทศเก่ียวกับการ
รับนักเรียน 
2.ผู้รับผิดชอบการรับนักเรียน รายงานผลการรับ
นักเรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพข้อมูลเป็นปัจจุบัน ทัน
ก าหนดเวลา          
3.ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 26 
มีข้อมูลสารสนเทศเกี่ยวกับการรับนักเรียนเป็นปัจจุบัน  

- ตรวจสอบข้อมูล  
- ติดตาม ประเมินผล 
   

- แบบรายงาน 
- แบบติดตาม 
 

 
7. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
  7.1 โรงเรียนด าเนินการตามแนวปฏิบัติและนโยบายการรับนักเรียนของส านักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 26  

7.2 โรงเรียนในสังกัดมีข้อมูลสารสนเทศ ที่เป็นปัจจุบัน สามารถตรวจสอบได้ 
7.3 โรงเรียนในสังกัดรายงานผลการรับนักเรียน ทันตามก าหนดเวลา  

 7.4 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 26 มีข้อมูลสารสนเทศการรับนักเรียนที่
เป็นปัจจุบัน สามารถตรวจสอบได้ 
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2.ผู้รับผิดชอบการรับนักเรียน รายงานผลการรับ
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7. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
  7.1 โรงเรียนด าเนินการตามแนวปฏิบัติและนโยบายการรับนักเรียนของส านักงาน
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7.2 โรงเรียนในสังกัดมีข้อมูลสารสนเทศ ที่เป็นปัจจุบัน สามารถตรวจสอบได้ 
7.3 โรงเรียนในสังกัดรายงานผลการรับนักเรียน ทันตามก าหนดเวลา  

 7.4 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 26 มีข้อมูลสารสนเทศการรับนักเรียนที่
เป็นปัจจุบัน สามารถตรวจสอบได้ 
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โครงการ   พัฒนาประสิทธิภาพเพ่ือยกระดับคุณภาพให้เกิดประสิทธิผลตามจุดเน้น 
  ของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 26 (จุดเน้นที่ 1,2,3,5) 
 แผนงาน  พ้ืนฐานด้านการการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน 

ยุทธศาสตร์ที ่5            ด้านการจัดการศึกษาเพ่ือสร้างเสริมคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
นโยบายและจุดเน้น สพม.26  
   ข้อ 1. การขับเคลื่อนศาสตร์พระราชาสู่สถานศึกษาระดับชั้นเรียน 
   ข้อ 2. การพัฒนาการอ่าน การเขียน และส่งเสริมนิสัยรักการอ่าน 
   ข้อ 3. การพัฒนาระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนบูรณาการกิจกรรมลูกเสือ 

เนตรนารี ยุวกาชาด ผู้บ าเพ็ญประโยชน์ และรักษาดินแดน 
ข้อ 5.การส่งเสริมการเรียนการสอนทักษะอาชีพ 

กลุ่มที่รับผิดชอบ  กลุ่มงานเลขาฯ กลุ่มอ านวยการ 
ผู้รับผิดชอบ  นายอดุลย์ศักดิ์ บุญเอนก,นายวิทยา ศรีพันชาติ,นางสาวชลธิชา การถาง 
ระยะเวลาที่ด าเนินการ 1 ตุลาคม 2560 – 30 กันยายน 2561 
................................................................................................................................................................  
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 าคัญของ การพัฒนาคุณภาพของนักเรียนพร้อมกับการบูรณาการกับด้านการจัดการศึกษา
เพ่ือสร้างเสริมคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม จึงได้จัดท า โครงการ  พัฒนาประสิทธิภาพเพ่ือ
ยกระดับคุณภาพให้เกิดประสิทธิผลตามจุดเน้น ของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 26 
(จุดเน้นที่ 1,2,3,5) 
 
2. วัตถุประสงค์  
 2.1 เพ่ือส่งเสริมสนับสนุนการสร้างจิตส านักรักษ์สิ่งแวดล้อม มีคุณธรรม จริยธรรม และ
น้อมน าแนวคิดตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงสู่การปฏิบัติในการด าเนินชีวิต ของสถานศึกษาใน
สังกัด สพม.26 
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 2.2 เพ่ือส่งเสริมสนับสนุนให้สถานศึกษาพัฒนาหลักสูตร กระบวนการเรียนรู้ แหล่งเรียนรู้ 
และสื่อการเรียนรู้ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการสร้างเสริมคุณภาพชีวิตเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
 2.3 เพ่ือสร้างเครือข่ายความร่วมมือกับภาคส่วนต่าง ๆ ในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม 
 
3. เป้าหมายการด าเนินโครงการ 
 3.1 เป้าหมายเชิงปริมาณ     
  3.1.1 นักเรียนในสังกัดทุกคน 
  3.1.2 ครู ผู้บริหาร บุคลากรทุกคนในสังกัด 
 3.2 เป้าหมายเชิงคุณภาพ 
   3.2.1 โรงเรียนในสังกัด ทั้ง 35 โรงเรียน น้อมน าศาสตร์พระราชาสู่ผู้เรียนพร้อมทั้งเป็น
มิตรกับสิ่งแวดล้อม ทุกโรงเรียน   
            3.2.2 นักเรียนที่มีปัญหาด้านการอ่าน การเรียน ลดลงโดยการส่งเสริมนิสัยรักการอ่าน
ผ่านสภาพแวดล้อมในโรงเรียน 
 3.2.3 สถานศึกษาทุกสถานศึกษามีหลักสูตร กระบวนการเรียนรู้ และสื่อการเรียนรู้
ต่างๆ ที่เก่ียวข้องกับการสร้างเสริมคุณภาพชีวิตเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ผ่านกิจกรรมลูกเสือ เนตรนารี 
ยุวกาชาด ผู้บ าเพ็ญประโยชน์ และรักษาดินแดน 
   3.2.4 โรงเรียนมีการส่งเสริมให้นักเรียนมีทักษะอาชีพให้เป็นรูปธรรม 
 
4. วิธีการด าเนินงาน 

 
 
 
 
 
 
 
 

ที ่ กิจกรรม/ขั้นตอนการด าเนินงาน ระยะเวลา
ด าเนินงาน ผู้รับผิดชอบ 

1 กิจกรรมที่ 1 การขับเคลื่อนศาสตร์พระราชาสู่สถานศึกษา
ระดับชั้นเรียน 
ขั้นตอนการด าเนินงาน 
1. ก าหนดเป้าหมาย  
2. แต่งตั้งคณะกรรมการ   
3. ประชุมปฏิบัติการ 
4. ติดตามผลจากการประชุม 
5. สรุป – รายงานผล  

มิถุนายน 
2561 

นายอดุลย์ศักดิ์ 
บุญเอนกและ

คณะ 
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 2.2 เพ่ือส่งเสริมสนับสนุนให้สถานศึกษาพัฒนาหลักสูตร กระบวนการเรียนรู้ แหล่งเรียนรู้ 
และสื่อการเรียนรู้ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการสร้างเสริมคุณภาพชีวิตเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
 2.3 เพ่ือสร้างเครือข่ายความร่วมมือกับภาคส่วนต่าง ๆ ในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม 
 
3. เป้าหมายการด าเนินโครงการ 
 3.1 เป้าหมายเชิงปริมาณ     
  3.1.1 นักเรียนในสังกัดทุกคน 
  3.1.2 ครู ผู้บริหาร บุคลากรทุกคนในสังกัด 
 3.2 เป้าหมายเชิงคุณภาพ 
   3.2.1 โรงเรียนในสังกัด ทั้ง 35 โรงเรียน น้อมน าศาสตร์พระราชาสู่ผู้เรียนพร้อมทั้งเป็น
มิตรกับสิ่งแวดล้อม ทุกโรงเรียน   
            3.2.2 นักเรียนที่มีปัญหาด้านการอ่าน การเรียน ลดลงโดยการส่งเสริมนิสัยรักการอ่าน
ผ่านสภาพแวดล้อมในโรงเรียน 
 3.2.3 สถานศึกษาทุกสถานศึกษามีหลักสูตร กระบวนการเรียนรู้ และสื่อการเรียนรู้
ต่างๆ ที่เก่ียวข้องกับการสร้างเสริมคุณภาพชีวิตเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ผ่านกิจกรรมลูกเสือ เนตรนารี 
ยุวกาชาด ผู้บ าเพ็ญประโยชน์ และรักษาดินแดน 
   3.2.4 โรงเรียนมีการส่งเสริมให้นักเรียนมีทักษะอาชีพให้เป็นรูปธรรม 
 
4. วิธีการด าเนินงาน 

 
 
 
 
 
 
 
 

ที ่ กิจกรรม/ขั้นตอนการด าเนินงาน ระยะเวลา
ด าเนินงาน ผู้รับผิดชอบ 

1 กิจกรรมที่ 1 การขับเคลื่อนศาสตร์พระราชาสู่สถานศึกษา
ระดับชั้นเรียน 
ขั้นตอนการด าเนินงาน 
1. ก าหนดเป้าหมาย  
2. แต่งตั้งคณะกรรมการ   
3. ประชุมปฏิบัติการ 
4. ติดตามผลจากการประชุม 
5. สรุป – รายงานผล  

มิถุนายน 
2561 

นายอดุลย์ศักดิ์ 
บุญเอนกและ

คณะ 
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5. ระยะเวลาและสถานที่ด าเนินการ 
 ช่วงระยะเวลา เดือน มีนาคม 2561 – กันยายน 2561 
 
 
 
 
 
 
 
 

ที ่ กิจกรรม/ขั้นตอนการด าเนินงาน ระยะเวลา
ด าเนินงาน ผู้รับผิดชอบ 

2 
 

กิจกรรมที่ 2 การพัฒนาการอ่าน การเขียน และส่งเสริม
นิสัยรักการอ่าน 
ขั้นตอนการด าเนินงาน 
1. ก าหนดเป้าหมาย  
2. แต่งตั้งคณะกรรมการ   
3. ประชุมปฏิบัติการ 
4. ติดตามผลจากการประชุม 
5. สรุป – รายงานผล 

มิถุนายน 
2561 

นายอดุลย์ศักดิ์ 
บุญเอนกและ

คณะ 

3 กิจกรรมที่ 3 การพัฒนาระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนบูรณา
การกิจกรรมลูกเสือ เนตรนารี ยุวกาชาด ผู้บ าเพ็ญประโยชน์ 
และรักษาดินแดน  
1. ก าหนดเป้าหมาย  
2. แต่งตั้งคณะกรรมการ   
3. ประชุมปฏิบัติการ 
4. ติดตามผลจากการประชุม 
5. สรุป – รายงานผล 

กรกฎาคม 
2561 

นายอดุลย์ศักดิ์ 
บุญเอนกและ

คณะ 

4 กิจกรรมที่ 4 การส่งเสริมการเรียนการสอนทักษะอาชีพ 
1. ก าหนดเป้าหมาย  
2. แต่งตั้งคณะกรรมการ   
3. ประชุมปฏิบัติการ 
4. ติดตามผลจากการประชุม 
5. สรุป – รายงานผล 

กรกฎาคม 
2561 

นายอดุลย์ศักดิ์ 
บุญเอนกและ
คณะ 
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6.  งบประมาณ 
 6.1 งบประมาณ จ านวน 447,500 บาท  และขออนุมัติถัวจ่ายได้ทุกรายการตามความจ าเป็นและ
เหมาะสม  
 6.2 รายละเอียดการใช้งบประมาณ     

 
 
 

ที ่ กิจกรรม งบประมาณ 

1 

กิจกรรมที่ 1 การขับเคลื่อนศาสตร์พระราชาสู่สถานศึกษาระดับชั้นเรียน 
ประชุมปฏิบัติการครูผู้บริหารในการขับเคลื่อนศาสตร์พระราชาสู่
สถานศึกษา 
     1. ค่าอาหาร-อาหารว่าง-เครื่องดื่ม  
     2. ค่าตอบแทนวิทยากร ค่าท่ีพัก ค่ารถ 
     3. ค่าสื่อทัศนูปกรณ์/เอกสาร/เกียรติบัตร 

 รวม 

 
 
 
 
 
 

100,000  

2 

กิจกรรมที่ 2  การพัฒนาการอ่าน การเขียน และส่งเสริมนิสัยรักการอ่าน 
ประชุมปฏิบัติการการพัฒนาการอ่าน การเขียน และส่งเสริมนิสัยรักการ
อ่าน 
     1. ค่าอาหาร-อาหารว่าง-เครื่องดื่ม  
     2. ค่าตอบแทนวิทยากร ค่าท่ีพัก ค่ารถ 
     3. ค่าสื่อทัศนูปกรณ์/เอกสาร/เกียรติบัตร                                           

รวม 

 
 
 
 
 
 

100,000 

3 

กิจกรรมที่ 3 การพัฒนาระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนบูรณาการกิจกรรม
ลูกเสือ เนตรนารี ยุวกาชาด ผู้บ าเพ็ญประโยชน์ และรักษาดินแดน  
ประชุมเชิงปฏิบัติการสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการพัฒนาระบบ
ดูแลช่วยเหลือนักเรียน 
     1. ค่าอาหาร-อาหารว่าง-เครื่องดื่ม  
     2. ค่าตอบแทนวิทยากร ค่าท่ีพัก ค่ารถ 
     3. ค่าสื่อทัศนูปกรณ์/เอกสาร/เกียรติบัตร            

                                                                     รวม 

 
 
 
 
 
 
 

100,000 
4 กิจกรรมที่ 4 การส่งเสริมการเรียนการสอนทักษะอาชีพ 

ค่าอาหาร-อาหารว่าง-เครื่องดื่ม 
ค่าตอบแทนวิทยากร ค่าท่ีพัก ค่ารถ 
ค่าสื่อทัศนูปกรณ์/เอกสาร/เกียรติบัตร 

                                                                        รวม 

 
 
 
 

147,500 
รวมทั้งสิ้น 447,500.00   
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6.  งบประมาณ 
 6.1 งบประมาณ จ านวน 447,500 บาท  และขออนุมัติถัวจ่ายได้ทุกรายการตามความจ าเป็นและ
เหมาะสม  
 6.2 รายละเอียดการใช้งบประมาณ     

 
 
 

ที ่ กิจกรรม งบประมาณ 

1 

กิจกรรมที่ 1 การขับเคลื่อนศาสตร์พระราชาสู่สถานศึกษาระดับชั้นเรียน 
ประชุมปฏิบัติการครูผู้บริหารในการขับเคลื่อนศาสตร์พระราชาสู่
สถานศึกษา 
     1. ค่าอาหาร-อาหารว่าง-เครื่องดื่ม  
     2. ค่าตอบแทนวิทยากร ค่าท่ีพัก ค่ารถ 
     3. ค่าสื่อทัศนูปกรณ์/เอกสาร/เกียรติบัตร 

 รวม 

 
 
 
 
 
 

100,000  

2 

กิจกรรมที่ 2  การพัฒนาการอ่าน การเขียน และส่งเสริมนิสัยรักการอ่าน 
ประชุมปฏิบัติการการพัฒนาการอ่าน การเขียน และส่งเสริมนิสัยรักการ
อ่าน 
     1. ค่าอาหาร-อาหารว่าง-เครื่องดื่ม  
     2. ค่าตอบแทนวิทยากร ค่าท่ีพัก ค่ารถ 
     3. ค่าสื่อทัศนูปกรณ์/เอกสาร/เกียรติบัตร                                           

รวม 

 
 
 
 
 
 

100,000 

3 

กิจกรรมที่ 3 การพัฒนาระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนบูรณาการกิจกรรม
ลูกเสือ เนตรนารี ยุวกาชาด ผู้บ าเพ็ญประโยชน์ และรักษาดินแดน  
ประชุมเชิงปฏิบัติการสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการพัฒนาระบบ
ดูแลช่วยเหลือนักเรียน 
     1. ค่าอาหาร-อาหารว่าง-เครื่องดื่ม  
     2. ค่าตอบแทนวิทยากร ค่าท่ีพัก ค่ารถ 
     3. ค่าสื่อทัศนูปกรณ์/เอกสาร/เกียรติบัตร            

                                                                     รวม 

 
 
 
 
 
 
 

100,000 
4 กิจกรรมที่ 4 การส่งเสริมการเรียนการสอนทักษะอาชีพ 

ค่าอาหาร-อาหารว่าง-เครื่องดื่ม 
ค่าตอบแทนวิทยากร ค่าท่ีพัก ค่ารถ 
ค่าสื่อทัศนูปกรณ์/เอกสาร/เกียรติบัตร 

                                                                        รวม 

 
 
 
 

147,500 
รวมทั้งสิ้น 447,500.00   
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7. การวิเคราะห์ความเสี่ยงของโครงการ 
      ปัจจัยความเสี่ยง 
  1. การจัดกิจกรรมไม่เป็นไปตามระยะเวลาที่ก าหนดเนื่องจากงบประมาณล่าช้า 
 2. บางโรงเรียนมีครูไม่ครบตามเป้า 
           3. ผู้ปฏิบัติงานมีภารกิจทับซ้อนท าให้ไม่สามารถด าเนินโครงการ/กิจกรรมไม่เป็นไปตาม
ปฏิทิน 
 แนวทางการบริหารความเสี่ยง 
 1. ยืดหยุ่นการก าหนดการจัดกิจกรรมตามงบประมาณ 
 2. จัดท าตารางให้โควตาครูผู้เข้าอบรมและให้โรงเรียนแจ้งตอบรับ 

3. จัดท าตารางการปฏิบัติงานตลอดปี และยืดหยุ่นตามภารกิจ 
 
8. ตัวช้ีวัดและค่าเป้าหมาย 
 

ตัวช้ีวัด ค่าเป้าหมาย 
1. โรงเรียนในสังกัด ทั้ง 35 โรงเรียน น้อมน าศาสตร์พระราชาสู่ผู้เรียนพร้อมทั้ง
เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ทุกโรงเรียน   

ร้อยละ 100 

2. นักเรียนที่มีปัญหาด้านการอ่าน การเรียน ลดลงโดยการส่งเสริมนิสัยรักการ
อ่านผ่านสภาพแวดล้อมในโรงเรียน 

ร้อยละ 30 

3. สถานศึกษาทุกสถานศึกษามีหลักสูตร กระบวนการเรียนรู้ และสื่อการ
เรียนรู้ต่าง ๆ ที่เก่ียวข้องกับการสร้างเสริมคุณภาพชีวิตเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
ผ่านกิจกรรมลูกเสือ เนตรนารี ยุวกาชาด ผู้บ าเพ็ญประโยชน์ และรักษา
ดินแดน 

ร้อยละ 100 

4. โรงเรียนมีการส่งเสริมให้นักเรียนมีทักษะอาชีพให้เป็นรูปธรรม ร้อยละ 100 
 
9. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
  9.1 โรงเรียนในสังกัด ทั้ง 35 โรงเรียน น้อมน าศาสตร์พระราชาสู่ผู้เรียนพร้อมทั้งเป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล้อม ทุกโรงเรียน   
 9.2 นักเรียนที่มีปัญหาด้านการอ่าน การเรียน ลดลง 
 9.3 สถานศึกษาทุกสถานศึกษามีหลักสูตร กระบวนการเรียนรู้ และสื่อการเรียนรู้ต่างๆ ที่
เกี่ยวข้องกับการสร้างเสริมคุณภาพชีวิตเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
 9.4 โรงเรียนมีการส่งเสริมให้นักเรียนมีทักษะอาชีพให้เป็นรูปธรรม 
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โครงการ  การจัดท าแผนปฏิบัติการ ประจ าปีงบประมาณ 2561 ของส านักงาน 
เขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 26 

แผนงาน  พ้ืนฐานด้านการการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน 
ยุทธศาสตร์ ที่ 6   พัฒนาระบบบริหารจัดการและส่งเสริมการมีส่วนร่วม 
ลักษณะโครงการ โครงการต่อเนื่อง 
กลุ่มที่รับผิดชอบ  นโยบายและแผน 
ผู้รับผิดชอบ  นายภิรมย์  ภูชมศรี , นายปกรณ์  ชิณสิทธิ์ , นางสาวพิกุล  ไชยแสน 
   นางสาวจรรยา สีแก้ว , นายวทิยา ศรีพันชาติ , นางสาวชลธิชา  

การถาง, นายกุศล ภูนบทอง 
ระยะเวลาด าเนินการ 1  ตุลาคม  2550 - 30 กันยายน 2561 
............................................................................................................................. ................................... 
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  
จึงได้จัดท าโครงการการจัดท าแผนปฏิบัติการ  ประจ าปีงบประมาณ 2561 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 2561  

2.2 เพ่ือใช้เป็นเครื่องมือในการบริหารงบประมาณ 
2.3 เพ่ือให้ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 26 และสถานศึกษาในสังกัดได้มี

แผนประกอบการใช้จ่ายงบประมาณกรอบแนวทางในการด าเนินงานที่ชัดเจนและเป็นไปในทิศทาง
เดียวกัน 
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โครงการ  การจัดท าแผนปฏิบัติการ ประจ าปีงบประมาณ 2561 ของส านักงาน 
เขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 26 

แผนงาน  พ้ืนฐานด้านการการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน 
ยุทธศาสตร์ ที่ 6   พัฒนาระบบบริหารจัดการและส่งเสริมการมีส่วนร่วม 
ลักษณะโครงการ โครงการต่อเนื่อง 
กลุ่มที่รับผิดชอบ  นโยบายและแผน 
ผู้รับผิดชอบ  นายภิรมย์  ภูชมศรี , นายปกรณ์  ชิณสิทธิ์ , นางสาวพิกุล  ไชยแสน 
   นางสาวจรรยา สีแก้ว , นายวทิยา ศรีพันชาติ , นางสาวชลธิชา  

การถาง, นายกุศล ภูนบทอง 
ระยะเวลาด าเนินการ 1  ตุลาคม  2550 - 30 กันยายน 2561 
............................................................................................................................. ................................... 
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  
จึงได้จัดท าโครงการการจัดท าแผนปฏิบัติการ  ประจ าปีงบประมาณ 2561 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 2561  

2.2 เพ่ือใช้เป็นเครื่องมือในการบริหารงบประมาณ 
2.3 เพ่ือให้ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 26 และสถานศึกษาในสังกัดได้มี

แผนประกอบการใช้จ่ายงบประมาณกรอบแนวทางในการด าเนินงานที่ชัดเจนและเป็นไปในทิศทาง
เดียวกัน 
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3. เป้าหมาย 
 เชิงปริมาณ 
 -สพม. เขต 26 จ านวน 1 แห่ง และโรงเรียนในสังกัดจ านวน 35 โรงเรียนมีแผนใช้เป็น
เครื่องมือในการบริหาร 
 -จัดท าเอกสารแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ 2561 ของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 26 จ านวน 100 เล่ม  
 เชิงคุณภาพ 

-ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 26 และโรงเรียนในสังกัดทุกโรงเรียนมี
แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ 2561 ที่ครอบคลุมนโยบาย ยุทธศาสตร์ กลยุทธ์ จุดเน้น ของ 
สพฐ. สามารถน านโยบายสู่การปฏิบัติได้เป็นอย่างดี 
 
4. กิจกรรมขั้นตอนและระยะเวลาด าเนินงาน 
 1. แจ้งนโยบาย กลยุทธ์ จุดเน้น ของกระทรวงศึกษาธิการ และส านักงานคณะกรรมการ
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
 2. แต่งตั้งคณะกรรมการฯ 
  3. ประชุมเชิงปฏิบัติการการจัดท าแผนพัฒนาการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

-.แจ้งนโยบาย ยุทธศาสตร์ กลยุทธ์ จุดเน้น ของกระทรวงศึกษาธิการ และส านักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ตลอดทั้งกรอบวงเงินงบประมาณท่ีจะใช้ในการบริหารจัดการ 

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

และเสนอโครงการจะด าเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ส่งให้กลุ่มนโยบายและแผนตาม
ระยะเวลาที่ก าหนด 

5. กลุ่มนโยบายและแผนรวบรวม สรุป จ านวนโครงการและงบประมาณที่กลุ่มต่างๆจัดส่งให้  
โดยแยกเป็นยุทธศาสตร์  
 6. แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาโครงการ/กิจกรรม และงบประมาณในการด าเนินโครงการ 
 7. จัดท าร่างแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561  
 8. แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบร่างแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561  
 9. น าเสนอแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ให้คณะกรรมการศึกษาธิการ
จังหวัดพิจารณาให้ความเห็นชอบ 
 10. จัดส่งแผนปฏิบัติการประจ าปีรายงานให้ สพฐ. ทราบ 
 11. น าแผนปฏิบัติการประจ าปีไปสู่การปฏิบัติ 

12. รายงาน สพฐ. ทราบตามระยะเวลาที่ก าหนด 
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กิจกรรม ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 

1.แจ้งนโยบายและแจ้งกลุ่ม/กลุ่มงานใน
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 26 
เพ่ือจัดท าโครงการและเสนอโครงการจะ
ด าเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ส่งให้
กลุ่มนโยบายและแผนตามระยะเวลาที่ก าหนด 

ต.ค.  

2.กลุ่มนโยบายและแผนรวบรวม สรุป จ านวน
โครงการและงบประมาณที่กลุ่มต่างๆจัดส่งให้ 
โดยแยกเป็นยุทธศาสตร์ กลยุทธ์ 

ต.ค.  

3.แต่งตั้งคณะท างานก าหนดทิศทางการ
ด าเนินงานในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ของ
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 26 

พ.ย.-ธ.ค.  

4.ประชุมเชิงปฏิบัติการการจัดท าแผนปฏิบัติการ
ประจ าปี  

ต.ค.-พ.ย.  

5.แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาโครงการ/
กิจกรรม และงบประมาณในการด าเนินโครงการ 

ธ.ค.  

6.จัดท าร่างแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2561  

ธ.ค.  

7.แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาร่างแผนปฏิบัติ
การประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561  

ธ.ค.  

8.น าเสนอร่างแผนปฏิบัติการประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2561 ให้คณะกรรมการ
ศึกษาธิการจังหวัดพิจารณา 

ธ.ค.-ม.ค.  

9.จัดท าแผนปฏิบัติการประจ าปี พ.ศ.2561 สพม. 
เขต 26  

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.  
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กิจกรรม ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 

1.แจ้งนโยบายและแจ้งกลุ่ม/กลุ่มงานใน
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 26 
เพ่ือจัดท าโครงการและเสนอโครงการจะ
ด าเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ส่งให้
กลุ่มนโยบายและแผนตามระยะเวลาที่ก าหนด 

ต.ค.  

2.กลุ่มนโยบายและแผนรวบรวม สรุป จ านวน
โครงการและงบประมาณที่กลุ่มต่างๆจัดส่งให้ 
โดยแยกเป็นยุทธศาสตร์ กลยุทธ์ 

ต.ค.  

3.แต่งตั้งคณะท างานก าหนดทิศทางการ
ด าเนินงานในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ของ
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 26 

พ.ย.-ธ.ค.  

4.ประชุมเชิงปฏิบัติการการจัดท าแผนปฏิบัติการ
ประจ าปี  

ต.ค.-พ.ย.  

5.แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาโครงการ/
กิจกรรม และงบประมาณในการด าเนินโครงการ 

ธ.ค.  

6.จัดท าร่างแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2561  

ธ.ค.  

7.แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาร่างแผนปฏิบัติ
การประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561  

ธ.ค.  

8.น าเสนอร่างแผนปฏิบัติการประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2561 ให้คณะกรรมการ
ศึกษาธิการจังหวัดพิจารณา 

ธ.ค.-ม.ค.  

9.จัดท าแผนปฏิบัติการประจ าปี พ.ศ.2561 สพม. 
เขต 26  

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.  
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5. งบประมาณ จากงบตามภารกิจของกลุ่มในส านักงาน จ านวน 150,000  บาท โดยมีรายละเอียด
ประกอบการใช้จ่ายงบประมาณ ดังนี้  
ที ่ รายการ งบประมาณ จ าแนกตามรายจ่าย 

ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ 
 กิจกรรมที่ 1     
1. ประชุมคณะกรรมการก าหนดทิศทาง

และแนวทางการด าเนินงาน 
80,000  70,000 10,000 

 กิจกรรมที่ 2     
2. ประชุมคณะกรรมการพิจารณา

โครงการและวงเงินงบประมาณ 
25,000  20,000 5,000 

 กิจกรรมที่ 3     
3. จัดท าร่างแผนปฏิบัติการประจ าปี 

เสนอ กศจ. 
10,000  10,000  

 กิจกรรมที่ 4     
4. จัดท าแผนปฏิบัติการประจ าปี 35,000  35,000  

 รวมทั้งสิ้น 150,000  135,000 15,000 
หมายเหตุ  ถัวจ่ายทุกรายการ 
 
6. การประเมินผล 

ตัวบ่งชี้สภาพความส าเร็จ วิธีวัดและ
ประเมินผล 

เครื่องมือที่ใช้วัด  
และประเมินผล 

ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 26   
มีแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ  2561 ที่มี
ประสิทธิภาพ  

การรายงาน 
 

แบบรายงาน 
 

 
7. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
 1. ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 26 และสถานศึกษามีแผนใช้เป็นกรอบ
แนวทางในการด าเนินงานชัดเจนเป็นไปในทิศทางเดียวกัน 
 2. มีเครื่องมือในการในการบริหารงบประมาณ 
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โครงการ  การจัดท าข้อมูลสารสนเทศเพ่ือใช้ในการบริหารจัดการด้านการศึกษา 
ของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 26 ปีงบประมาณ 2561

แผนงาน  พ้ืนฐานด้านการการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน 
ยุทธศาสตร์ ที ่6  พัฒนาระบบบริหารจัดการและส่งเสริมการมีส่วนร่วม 
ลักษณะโครงการ โครงการต่อเนื่อง 
กลุ่มที่รับผิดชอบ  กลุ่มนโยบายและแผน 
ผู้รับผิดชอบ  นายภิรมย์  ภูชมศรี, นายปกรณ์  ชิณสิทธิ์, นางสาวพิกุล  ไชยแสน  
   นายวิทยา ศรีพันชาติ, นางสาวจรรยา  สีแก้ว, นางสาวชลธชิา การถาง,  

นายกุศล ภูนบทอง 
ระยะเวลาด าเนินการ 1 ตุลาคม 2560 – 30 กันยายน 2561 
.............................................................................................. ............................................................. 
1. หลักการและเหตุผล 
 ข้อมูลสารสนเทศในปัจจุบันมีความส าคัญมาก เพราะหน่วยงานหรือองค์กรจะสามารถ
ด าเนินงาน เพ่ือให้หน่วยงานหรือองค์กรสามารถคงอยู่และเจริญเติบโตต่อไป จ าเป็นต้องมีข้อมูล
สารสนเทศพ้ืนฐานที่ถูกต้องและเป็นปัจจุบัน ที่สามารถน าไปใช้ในการวิเคราะห์หรือหาแนวโน้ม เพื่อ
ใช้ ในการด าเนินงานให้การท างานในครั้งต่อไปดีขึ้น ซึ่งการเก็บรวบรวมข้อมูลของสถานศึกษาใน
ปัจจุบัน ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานได้ก าหนดให้โรงเรียนทั่วประเทศใช้ระบบ
จัดเก็บข้อมูลนักเรียนรายบุคคล (Data Management Center) ระบบสารสนเทศเพ่ือบริหาร
การศึกษา (EMIS) ระบบจัดเก็บข้อมูลสิ่งก่อสร้าง (B-OBEC) รวมไปถึงการกรอกข้อมูลผ่านทาง
อินเตอร์เน็ต เพื่อให้ได้ข้อมูลสารสนเทศส าหรับบริหารจัดการการศึกษา การวางแผนการศึกษา การ
วางแผนงบประมาณ และเป็นข้อมูลสารสนเทศส าหรับการตัดสินใจสั่งการของผู้บริหาร การพัฒนา
ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาและสถานศึกษา จึงนับว่ามีความส าคัญ
ต่อการวางแผนพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาเป็นอย่างยิ่ง 
 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 รวมไปถึงการพัฒนาครูและบุคลกรทางการศึกษาให้เกิดความเข้าใจในการใช้
อินเตอร์เน็ตและโปรแกรมต่างๆ เพื่อการจัดเก็บข้อมูลของสถานศึกษาให้ถูกต้อง และเผยแพร่ข้อมูล
สารสนเทศทางการศึกษาขั้นพ้ืนฐานให้แก่ผู้เกี่ยวข้องและประชาชนทั่วไป ต่อไป 
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โครงการ  การจัดท าข้อมูลสารสนเทศเพ่ือใช้ในการบริหารจัดการด้านการศึกษา 
ของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 26 ปีงบประมาณ 2561

แผนงาน  พ้ืนฐานด้านการการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน 
ยุทธศาสตร์ ที ่6  พัฒนาระบบบริหารจัดการและส่งเสริมการมีส่วนร่วม 
ลักษณะโครงการ โครงการต่อเนื่อง 
กลุ่มที่รับผิดชอบ  กลุ่มนโยบายและแผน 
ผู้รับผิดชอบ  นายภิรมย์  ภูชมศรี, นายปกรณ์  ชิณสิทธิ์, นางสาวพิกุล  ไชยแสน  
   นายวิทยา ศรีพันชาติ, นางสาวจรรยา  สีแก้ว, นางสาวชลธชิา การถาง,  

นายกุศล ภูนบทอง 
ระยะเวลาด าเนินการ 1 ตุลาคม 2560 – 30 กันยายน 2561 
.............................................................................................. ............................................................. 
1. หลักการและเหตุผล 
 ข้อมูลสารสนเทศในปัจจุบันมีความส าคัญมาก เพราะหน่วยงานหรือองค์กรจะสามารถ
ด าเนินงาน เพ่ือให้หน่วยงานหรือองค์กรสามารถคงอยู่และเจริญเติบโตต่อไป จ าเป็นต้องมีข้อมูล
สารสนเทศพ้ืนฐานที่ถูกต้องและเป็นปัจจุบัน ที่สามารถน าไปใช้ในการวิเคราะห์หรือหาแนวโน้ม เพื่อ
ใช้ ในการด าเนินงานให้การท างานในครั้งต่อไปดีขึ้น ซึ่งการเก็บรวบรวมข้อมูลของสถานศึกษาใน
ปัจจุบัน ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานได้ก าหนดให้โรงเรียนทั่วประเทศใช้ระบบ
จัดเก็บข้อมูลนักเรียนรายบุคคล (Data Management Center) ระบบสารสนเทศเพ่ือบริหาร
การศึกษา (EMIS) ระบบจัดเก็บข้อมูลสิ่งก่อสร้าง (B-OBEC) รวมไปถึงการกรอกข้อมูลผ่านทาง
อินเตอร์เน็ต เพื่อให้ได้ข้อมูลสารสนเทศส าหรับบริหารจัดการการศึกษา การวางแผนการศึกษา การ
วางแผนงบประมาณ และเป็นข้อมูลสารสนเทศส าหรับการตัดสินใจสั่งการของผู้บริหาร การพัฒนา
ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาและสถานศึกษา จึงนับว่ามีความส าคัญ
ต่อการวางแผนพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาเป็นอย่างยิ่ง 
 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 รวมไปถึงการพัฒนาครูและบุคลกรทางการศึกษาให้เกิดความเข้าใจในการใช้
อินเตอร์เน็ตและโปรแกรมต่างๆ เพื่อการจัดเก็บข้อมูลของสถานศึกษาให้ถูกต้อง และเผยแพร่ข้อมูล
สารสนเทศทางการศึกษาขั้นพ้ืนฐานให้แก่ผู้เกี่ยวข้องและประชาชนทั่วไป 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
เดือน พฤษภาคม 2561  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 2561 

 กิจกรรม ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 
1. อบรมเชิงปฏิบัติการ การจัดท าข้อมูล

สารสนเทศเพ่ือใช้ในการบริหารจัดการด้าน
การศึกษาของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 26 ปีงบประมาณ 2561 
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน) 

2. จัดท าเล่มข้อมูลสารสนเทศเพ่ือการศึกษา 
ประจ าปีการศึกษา 2560 

3. ออกติดตามการจัดท าข้อมูลสารสนเทศเพ่ือ
การใช้ในการบริหารจัดการด้านการศึกษาของ
โรงเรียนในสังกัด 

พ.ค.-มิ.ย. 
 
 
 
 

ก.ค.-ส.ค. 
 

ก.ย. 59-เม.ย. 60 

นายวิทยา ศรีพันชาติ 

 
5. งบประมาณ จากงบตามภารกิจของกลุ่มในส านักงาน จ านวน 50,000 บาท โดยขออนุมัติถั่วจ่าย
ได้ตามความเหมาะสมและจ าเป็นในการด าเนินโครงการ ดังนี้ 
ที ่ รายการ งบประมาณ จ าแนกตามรายจ่าย 

ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ 
1. ประชุมเชิงปฏิบัติการ  การจัดเก็บ

ข้อมูลนักเรียนรายบุคคล 1 วัน 
    

 - ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม 
(80x25x2) 

4,000  4,000  

 - ค่าอาหารกลางวัน  (80x100x1) 8,000  8,000  
 - ค่าเอกสาร (80x80)  6,400  6,400  
 - ค่าวัสดุ 8,900   8,900 
 - ค่าตอบแทนวิทยากร (600x6x2) 7,200 7,200   

2. จัดท าเล่มข้อมูลสารสนเทศเพ่ือ
การศึกษา ประจ าปีการศึกษา 2560 
จ านวน 100 เล่ม ๆ ละ 100 เล่ม 

10,000  10,000  

3. ออกติดตามการจัดท าข้อมูล
สารสนเทศเพ่ือการใช้ในการบริหาร
จัดการด้านการศึกษาของโรงเรียนใน
สังกัด จ านวน 35 โรงเรียน 

5,500  5,500  

รวมทั้งสิ้น 50,000 7,200 33,900 8,900 
หมายเหตุ  ทุกรายการสามารถถัวเฉลี่ยกันได้ 
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4.2 กิจกรรมด าเนินงาน 
  4.2.1 อบรมเชิงปฏิบัติการ การจัดท าข้อมูลสารสนเทศเพ่ือใช้ในการบริหารจัดการ
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 กิจกรรม ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 
1. อบรมเชิงปฏิบัติการ การจัดท าข้อมูล

สารสนเทศเพ่ือใช้ในการบริหารจัดการด้าน
การศึกษาของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 26 ปีงบประมาณ 2561 
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน) 

2. จัดท าเล่มข้อมูลสารสนเทศเพ่ือการศึกษา 
ประจ าปีการศึกษา 2560 

3. ออกติดตามการจัดท าข้อมูลสารสนเทศเพ่ือ
การใช้ในการบริหารจัดการด้านการศึกษาของ
โรงเรียนในสังกัด 

พ.ค.-มิ.ย. 
 
 
 
 

ก.ค.-ส.ค. 
 

ก.ย. 59-เม.ย. 60 

นายวิทยา ศรีพันชาติ 

 
5. งบประมาณ จากงบตามภารกิจของกลุ่มในส านักงาน จ านวน 50,000 บาท โดยขออนุมัติถั่วจ่าย
ได้ตามความเหมาะสมและจ าเป็นในการด าเนินโครงการ ดังนี้ 
ที ่ รายการ งบประมาณ จ าแนกตามรายจ่าย 

ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ 
1. ประชุมเชิงปฏิบัติการ  การจัดเก็บ

ข้อมูลนักเรียนรายบุคคล 1 วัน 
    

 - ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม 
(80x25x2) 

4,000  4,000  

 - ค่าอาหารกลางวัน  (80x100x1) 8,000  8,000  
 - ค่าเอกสาร (80x80)  6,400  6,400  
 - ค่าวัสดุ 8,900   8,900 
 - ค่าตอบแทนวิทยากร (600x6x2) 7,200 7,200   

2. จัดท าเล่มข้อมูลสารสนเทศเพ่ือ
การศึกษา ประจ าปีการศึกษา 2560 
จ านวน 100 เล่ม ๆ ละ 100 เล่ม 

10,000  10,000  

3. ออกติดตามการจัดท าข้อมูล
สารสนเทศเพ่ือการใช้ในการบริหาร
จัดการด้านการศึกษาของโรงเรียนใน
สังกัด จ านวน 35 โรงเรียน 

5,500  5,500  

รวมทั้งสิ้น 50,000 7,200 33,900 8,900 
หมายเหตุ  ทุกรายการสามารถถัวเฉลี่ยกันได้ 
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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 

 
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  ติดตาม และประเมินผลการบริหารจัดการของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 

มัธยมศึกษา เขต 26 ประจ าปีงบประมาณ 2561 
แผนงาน  พ้ืนฐานด้านการการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน 
ยุทธศาสตร์ ที่ 6   พัฒนาระบบบริหารจัดการและส่งเสริมการมีส่วนร่วม 
กลุ่มที่รับผิดชอบ  กลุ่มนโยบายและแผน 
ผู้รับผิดชอบ  นายภิรมย์  ภูชมศรี, นางสาวพิกุล  ไชยแสน, นายปกรณ์  ชิณสิทธิ์ 
   นายวิทยา ศรีพันชาติ, นางสาวจรรยา  สีแก้ว, นางสาวชลธชิา การถาง,  
   นายกุศล ภูนบทอง 
ระยะเวลาด าเนินการ 1  ตุลาคม  2560 - 30  กันยายน 2561 
............................................................................................................................. ................................... 
1. หลักการและเหตุผล 
            การติดตามและประเมินผลการด าเนินงานของส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน
ตามกลยุทธ์ความส าคัญเป็นอย่างยิ่งในการประเมินว่าการท างานของส านักงานเขตพ้ืนที่เป็นอย่างไร 
บริบทของเขตพ้ืนที่เป็นอย่างไร และการท างานของเขตพ้ืนที่เป็นไปตามที่ได้รายงานหรือมีอุปสรรคใน
การท างานอย่างไร โดยเข้ามาสัมผัสบริบทของเขตพ้ืนที่การศึกษาอย่างแท้จริง   ประกอบกับเป็นการ
ตรวจติดตามการท างานของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาตามพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์ 
และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี  พ.ศ. 2546 มีหลักฐานสามารถตรวจสอบได้ เพื่อให้การ
ด าเนินงานบรรลุเป้าหมายที่ก าหนดไว้ได้อย่างมีคุณภาพและประสิทธิภาพ  
            ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 26 ซึ่งเป็นหน่วยงานมีหน้าที่ส่งเสริม 
สนับสนุน ประสาน ติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลการจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐานในเขตพ้ืนที่
การศึกษามัธยมศึกษา เพื่อให้ภารกิจตามบทบาท หน้าที่ บรรลุวัตถุประสงค์ตามเจตนารมณ์อย่างมี
ประสิทธิภาพ จึงจัดให้มีโครงการติดตาม ประเมินผลการจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ปีงบประมาณ 2561 
ขึ้น 
 
2. วัตถุประสงค์ 

1. เพ่ือติดตาม ประเมินผล ระดับคุณภาพการปฏิบัติงานของสถานศึกษาในสังกัด 
และของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 26 ตามยุทธศาสตร์ กลยุทธ์ จุดเน้น 
ปีงบประมาณ 2561 

2. เพ่ือยกระดับคุณภาพการปฏิบัติงานของของสถานศึกษาในสังกัด 
และของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 26 ตามยุทธศาสตร์ กลยุทธ์ จุดเน้น 
ปีงบประมาณ 2561 

3. เพ่ือเปรียบเทียบระดับคุณภาพการปฏิบัติงานของของสถานศึกษาในสังกัด 
และของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 26 ตามยุทธศาสตร์ กลยุทธ์ จุดเน้น 
ปีงบประมาณ 2561 
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โครงการ  ติดตาม และประเมินผลการบริหารจัดการของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 

มัธยมศึกษา เขต 26 ประจ าปีงบประมาณ 2561 
แผนงาน  พ้ืนฐานด้านการการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน 
ยุทธศาสตร์ ที่ 6   พัฒนาระบบบริหารจัดการและส่งเสริมการมีส่วนร่วม 
กลุ่มที่รับผิดชอบ  กลุ่มนโยบายและแผน 
ผู้รับผิดชอบ  นายภิรมย์  ภูชมศรี, นางสาวพิกุล  ไชยแสน, นายปกรณ์  ชิณสิทธิ์ 
   นายวิทยา ศรีพันชาติ, นางสาวจรรยา  สีแก้ว, นางสาวชลธชิา การถาง,  
   นายกุศล ภูนบทอง 
ระยะเวลาด าเนินการ 1  ตุลาคม  2560 - 30  กันยายน 2561 
............................................................................................................................. ................................... 
1. หลักการและเหตุผล 
            การติดตามและประเมินผลการด าเนินงานของส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน
ตามกลยุทธ์ความส าคัญเป็นอย่างยิ่งในการประเมินว่าการท างานของส านักงานเขตพ้ืนที่เป็นอย่างไร 
บริบทของเขตพ้ืนที่เป็นอย่างไร และการท างานของเขตพ้ืนที่เป็นไปตามที่ได้รายงานหรือมีอุปสรรคใน
การท างานอย่างไร โดยเข้ามาสัมผัสบริบทของเขตพ้ืนที่การศึกษาอย่างแท้จริง   ประกอบกับเป็นการ
ตรวจติดตามการท างานของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาตามพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์ 
และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี  พ.ศ. 2546 มีหลักฐานสามารถตรวจสอบได้ เพื่อให้การ
ด าเนินงานบรรลุเป้าหมายที่ก าหนดไว้ได้อย่างมีคุณภาพและประสิทธิภาพ  
            ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 26 ซึ่งเป็นหน่วยงานมีหน้าที่ส่งเสริม 
สนับสนุน ประสาน ติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลการจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐานในเขตพ้ืนที่
การศึกษามัธยมศึกษา เพื่อให้ภารกิจตามบทบาท หน้าที่ บรรลุวัตถุประสงค์ตามเจตนารมณ์อย่างมี
ประสิทธิภาพ จึงจัดให้มีโครงการติดตาม ประเมินผลการจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ปีงบประมาณ 2561 
ขึ้น 
 
2. วัตถุประสงค์ 

1. เพ่ือติดตาม ประเมินผล ระดับคุณภาพการปฏิบัติงานของสถานศึกษาในสังกัด 
และของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 26 ตามยุทธศาสตร์ กลยุทธ์ จุดเน้น 
ปีงบประมาณ 2561 

2. เพ่ือยกระดับคุณภาพการปฏิบัติงานของของสถานศึกษาในสังกัด 
และของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 26 ตามยุทธศาสตร์ กลยุทธ์ จุดเน้น 
ปีงบประมาณ 2561 

3. เพ่ือเปรียบเทียบระดับคุณภาพการปฏิบัติงานของของสถานศึกษาในสังกัด 
และของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 26 ตามยุทธศาสตร์ กลยุทธ์ จุดเน้น 
ปีงบประมาณ 2561 
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  4. เพ่ือแก้ไขปรับปรุงเปลี่ยนแปลงและพัฒนาการด าเนินงานตามยุทธศาสตร์ กลยุทธ์ของ
สถานศึกษาในสังกัดและของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 26 ปีงบประมาณ 2561 
ให้ดียิ่งขึ้น 
 
3. เป้าหมาย   

3.1 เชิงคุณภาพ 
3.1.1 ระดับคุณภาพการปฏิบัติงานของสถานศึกษาตามยุทธศาสตร์ กลยุทธ์ ปีงบประมาณ 

2561 พัฒนาต่อเนื่องถึงระดับดีมาก หมายถึง ร้อยละ 90 ขึ้นไป 
3.1.2 สถานศึกษามีระดับคุณภาพการปฏิบัติงานตามยุทธศาสตร์ กลยุทธ์ ปีงบประมาณ 

2561 พัฒนาสูงขึ้นทุกโรงเรียน 
3.1.3 สถานศึกษาขนาดเล็ก กลาง ใหญ่ ใหญ่พิเศษ ที่มีระดับคุณภาพการปฏิบัติงานตาม

ยุทธศาสตร์ กลยุทธ์ ต่างกันสามารถแลกเปลี่ยนเรียนรู้และเกื้อกูลกันเป็นเครือข่ายได้อย่างสร้างสรรค์ 
3.1.4 นวัตกรรม “สหวิทยาเขตพัฒนาคุณภาพการศึกษา” สามารถขับเคลื่อนการบริหารและ

จัดการศึกษาด้วยกระบวนการเชิงระบบที่สอดคล้อง กลมกลืน ในการจัดการคุณภาพ 
3.1.5 ระดับความส าเร็จของการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ ระดับ 5  
3.2 เชิงปริมาณ  
3.2.1 คณะกรรมการระดับเขตพ้ืนที่ออกติดตามผลการด าเนินงานของโรงเรียนในสังกัด

ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 26 จ านวน 35 โรงเรียนๆละ 2 ครั้ง 
 3.2.2 ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานออกติดตามผลการด าเนินงานของ
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา จ านวน 2 ครั้ง 
 
4. กิจกรรมขั้นตอนและระยะเวลาด าเนินงาน 

1. ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 26 ประชุมเตรียมการต้อนรับการตรวจ
ติดตามยุทธศาสตร์ กลยุทธ์ทั้ง 2 ครั้งในปีงบประมาณ 

2. ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 26 ติดตามผลการด าเนินงานของโรงเรียน
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กิจกรรม ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 

1.ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 26 
ประชุมเตรียมการต้อนรับการตรวจติดตาม
ยุทธศาสตร์ กลยุทธ์ทั้ง 2 ครั้งในปีงบประมาณ  

  

2.ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้น
พ้ืนฐาน  ติดตามผลการด าเนินตามโครงการ
แผนปฏิบัติการ/ยุทธศาสตร์ กลยุทธ์ ครั้งที่ 1 

สพฐ.เป็นผู้แจ้ง
ก าหนด 

 

3.ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้น
พ้ืนฐาน  ติดตามผลการด าเนินตามโครงการ
แผนปฏิบัติการ/ยุทธศาสตร์ กลยุทธ์ ครั้งที่ 2 

สพฐ.เป็นผู้แจ้ง
ก าหนด 

 

 
5. งบประมาณ จากงบตามภารกิจของกลุ่มในส านักงาน จ านวน 100,000 บาท โดยขออนุมัติถ่ัวจ่าย
ได้ตามความเหมาะสมและจ าเป็นในการด าเนินโครงการ ดังนี้ 
ที ่ รายการ งบประมาณ จ าแนกตามรายจ่าย 

ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ 
 กิจกรรมที่ 1     
1. ประชุมบุคลากรผู้รับผิดชอบตัวชี้วัด

และคณะกรรมการฝ่าย 
20,000  15,000 5,000 

 กิจกรรมที่ 2     
2. รับการ ติดตาม  80,000  70,000 10,000 

 รวมทั้งสิ้น 100,000  85,000 15,000 
หมายเหตุ  ถัวจ่ายทุกรายการ 
 
6. การประเมินผล 
      ใช้แบบสอบถามการด าเนินงานตามแบบที่ สพฐ.ก าหนด  
 
7. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

1. ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 26 มีการพัฒนาครูและบุคลากรทางการ
ศึกษาให้เป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้ และองค์กรแห่งการเรียนรู้ที่เป็นพลวัต (Dynamic) 

2. สถานศึกษาได้รับการพัฒนาให้เป็นแหล่งเรียนรู้ที่เหมาะสมส าหรับผู้เรียนให้สามารถเรียนรู้
ได้ทุกสถานการณ์และเต็มตามศักยภาพ 

3. ครูและบุคลากรทางการศึกษาพัฒนาตนเอง แสวงหาความรู้ด้านวิชาการ วิชาชีพ ส่งผลถึง
ความก้าวหน้าของตนเองและหมู่คณะตลอดจนคุณภาพผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรู้ของผู้เรียน 

4. ผู้เรียนได้รับการพัฒนาด้วยนวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษาท่ีมีคุณภาพเหมาะสม
เพียงพอและทันสมัย 
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5. ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 26 และสถานศึกษาในสังกัด สามารถ
รายงานผลการด าเนินงานได้อย่างมีคุณภาพและประสิทธิภาพ บรรลุตามวัตถุประสงค์ และเป้าหมาย 
ได้อย่างชัดเจน 

6. ระดับความส าเร็จของการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ ระดับ 5 
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โครงการ     จัดท ารายงานผลการด าเนินงานประจ าปี 
แผนงาน     พ้ืนฐานด้านการการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน 
ยุทธศาสตร์ ที่ 6    พัฒนาระบบบริหารจัดการและส่งเสริมการมีส่วนร่วม 
ลักษณะโครงการ  โครงการต่อเนื่อง 
กลุ่มที่รับผิดชอบ  นโยบายและแผน 
ผู้รับผิดชอบ    นายภิรมย์ ภูชมศรี, นายปกรณ์  ชิณสิทธิ์, นางสาวพิกุล  ไชยแสน 
      นางสาวจรรยา สีแก้ว, นายวทิยา ศรีพันชาติ, นางสาวชลธิชา 
      การถาง, นายกุศล ภูนบทอง 
ระยะเวลาด าเนินการ 1  ตุลาคม  2550 - 30 กันยายน 2561 
............................................................................................................................. ................................... 
1. หลักการและเหตุผล 
            การติดตามและรายงานผลการด าเนินงานผลการปฏิบัติงานในรอบปีงบประมาณของ
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามีความส าคัญอย่างยิ่ง เนื่องจากเป็นการเผยแพร่การท างานของ
ส านักงานเขตพ้ืนที่ว่าเป็นอย่างไร บริบทของเขตพ้ืนที่เป็นอย่างไร ให้ชุมชนและผู้รับบริการได้รับรู้การ
ท างานของเขตพ้ืนที่ว่าเป็นไปตามท่ีได้รายงานหรือไม่และมีอุปสรรคในการท างานอย่างไร เข้ามา
สัมผัสบริบทของเขตพ้ืนที่การศึกษาอย่างแท้จริง   ประกอบกับเป็นการตรวจติดตามการท างานของ
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาตามพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์ และวิธีการบริหารกิจการ
บ้านเมืองที่ดี  พ.ศ. 2546 มีหลักฐานสามารถตรวจสอบได้ เพ่ือให้การด าเนินงานบรรลุเป้าหมายที่
ก าหนดไว้ได้อย่างมีคุณภาพและประสิทธิภาพ  
            ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 26   ซึ่งเป็นหน่วยงานมีหน้าที่ส่งเสริม 
สนับสนุน ประสาน ติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลการจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐานในเขตพ้ืนที่
การศึกษามัธยมศึกษา เพื่อให้ภารกิจตามบทบาท หน้าที่ บรรลุวัตถุประสงค์ตามเจตนารมณ์  
อย่างมีประสิทธิภาพ จึงจัดให้มีโครงการติดตาม ประเมินผลการจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ขึ้น 
 
2. วัตถุประสงค์ 

1. เพ่ือรายงานและเผยแพร่ผลการด าเนินงานในรอบปีงบประมาณที่ผ่านมา แสดงบริบทและ
อุปสรรคในการท างานของเขตพ้ืนที่การศึกษา 

2. เพ่ือน าผลการด าเนินงานในปีที่ผ่านมาน ามาแก้ไขปรับปรุงเปลี่ยนแปลงและพัฒนาการ
ด าเนินงานตามกลยุทธ์ของสถานศึกษาในสังกัดและของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา  
เขต 26 ปีงบประมาณ 2561 ให้ดียิ่งขึ้น 
 
3. เป้าหมาย   

เชิงคุณภาพ 
สามารถน าข้อมูลการด าเนินงานในรอบปีงบประมาณท่ีผ่านมา มาใช้เป็นข้อมูลในการ

ปรับปรุงการด าเนินงานในปีต่อๆไป รวมทั้งชุมชนและผู้บริการได้รับทราบการด าเนินงานและอุปสรรค
ในรอบปีที่ผ่านมาจะได้เข้ามามีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา  
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อย่างมีประสิทธิภาพ จึงจัดให้มีโครงการติดตาม ประเมินผลการจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ขึ้น 
 
2. วัตถุประสงค์ 

1. เพ่ือรายงานและเผยแพร่ผลการด าเนินงานในรอบปีงบประมาณที่ผ่านมา แสดงบริบทและ
อุปสรรคในการท างานของเขตพ้ืนที่การศึกษา 

2. เพ่ือน าผลการด าเนินงานในปีที่ผ่านมาน ามาแก้ไขปรับปรุงเปลี่ยนแปลงและพัฒนาการ
ด าเนินงานตามกลยุทธ์ของสถานศึกษาในสังกัดและของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา  
เขต 26 ปีงบประมาณ 2561 ให้ดียิ่งขึ้น 
 
3. เป้าหมาย   

เชิงคุณภาพ 
สามารถน าข้อมูลการด าเนินงานในรอบปีงบประมาณท่ีผ่านมา มาใช้เป็นข้อมูลในการ

ปรับปรุงการด าเนินงานในปีต่อๆไป รวมทั้งชุมชนและผู้บริการได้รับทราบการด าเนินงานและอุปสรรค
ในรอบปีที่ผ่านมาจะได้เข้ามามีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา  
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เชิงปริมาณ  
รายงานผลการด าเนินงานประจ าปีของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต26  

จ านวน 100 เล่มเพื่อใช้ในการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์การท างานของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
 
4. กิจกรรมขั้นตอนและระยะเวลาด าเนินงาน 
 จัดท ารายงานผลการด าเนินงานประจ าปี 2560 
 
5. งบประมาณ จากงบตามภารกิจของกลุ่มในส านักงาน จ านวน 42,200 บาท โดยขออนุมัติถั่วจ่าย
ได้ตามความเหมาะสมและจ าเป็นในการด าเนินโครงการ ดังนี้ 

ที ่ รายการ งบประมาณ จ าแนกตามรายจ่าย 
ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ 

 กิจกรรมที่ 
จัดท ารายงานผลการ
ด าเนินงานประจ าปี 
2560 

    

 -ประชุมคณะกรรมการ
จัดท ารายงานผลการ
ด าเนินประจ าปี 

5,000  5,000  

 -ค่าจัดท ารูปเล่ม 
จ านวน 100 เล่ม 

37,200  37,200  

 รวมทั้งสิ้น 42,200  42,200  
หมายเหตุ  ทุกรายการสามารถถัวเฉลี่ยได้ 
 
6. การประเมินผล 
      แบบตอบรับวารสาร  
 
7. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

1. สถานศึกษาในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 26 ได้รับทราบผลการ
ด าเนินงานในรอบปีที่ผ่านมา พร้อมน าผลการด าเนินงานดังกล่าวไปใช้ในการปรับปรุงและบริหารการ
ด าเนินงานในปีต่อๆไป 

2. หน่วยงานที่เกี่ยวข้องและชุมชนได้รับทราบผลการด าเนินงานและอุปสรรคในรอบปีที่ผ่าน
มาของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 26 
 
 
 
 



120 แผนปฏิบัติการประจำาปีงบประมาณ 2561
ของสำานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 26
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โครงการ    ตรวจสอบภายในเพื่อสร้างความเข้มแข็งในการบริหารงานภาครัฐแนวใหม่  
     ปีงบประมาณ 2561 
แผนงาน    พ้ืนฐานด้านการการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน 
ยุทธศาสตร์ที่ 6  พัฒนาระบบบริหารจัดการและส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการ 
     จัดการศึกษา 
กลุ่มที่รับผิดชอบ หน่วยตรวจสอบภายใน 
ผู้รับผิดชอบโครงการ นางภวิสร์ภร  พิมพ์แสนศรี 
ระยะเวลาด าเนินการ 1  ตุลาคม  2560   ถึง 30  กันยายน  2561 
............................................................................................................................. ................................... 
1.  หลักการและเหตุผล 
   มีหน้าที่รับผิดชอบการตรวจสอบ  ติดตามและประเมินผล การด าเนิน งานของหน่วยงาน
และสถานศึกษาในสังกัด ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 26  ซึ่งนอกจากตรวจสอบ
การเงิน  การบัญชีและการปฏิบัติตามกฎหมาย  ระเบียบ  ข้อบังคับแล้วได้ขยายขอบเขตงาน
ตรวจสอบให้ครอบคลุมถึงการตรวจสอบการด าเนินงาน  การประเมินระบบควบคุมภายใน และการ
ให้ความรู้ในการปฏิบัติงานด้านการเงิน การบัญชี และพัสดุในสถานศึกษา ทั้งนี้เพ่ือสนับสนุนภารกิจ
ของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 26 ให้บรรลุวัตถุประสงค์  เป้าหมาย  พร้อมทั้ง
สร้างความเข้มแข็งด้านการตรวจสอบภายในของ ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาเพ่ือให้สามารถ
สนับสนุนการบริหารทางการเงินการบัญชีของ ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาให้มีระบบการปฏิบัติงาน
ที่ดี 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 
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โครงการ    ตรวจสอบภายในเพื่อสร้างความเข้มแข็งในการบริหารงานภาครัฐแนวใหม่  
     ปีงบประมาณ 2561 
แผนงาน    พ้ืนฐานด้านการการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน 
ยุทธศาสตร์ที่ 6  พัฒนาระบบบริหารจัดการและส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการ 
     จัดการศึกษา 
กลุ่มที่รับผิดชอบ หน่วยตรวจสอบภายใน 
ผู้รับผิดชอบโครงการ นางภวิสร์ภร  พิมพ์แสนศรี 
ระยะเวลาด าเนินการ 1  ตุลาคม  2560   ถึง 30  กันยายน  2561 
............................................................................................................................. ................................... 
1.  หลักการและเหตุผล 
   มีหน้าที่รับผิดชอบการตรวจสอบ  ติดตามและประเมินผล การด าเนิน งานของหน่วยงาน
และสถานศึกษาในสังกัด ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 26  ซึ่งนอกจากตรวจสอบ
การเงิน  การบัญชีและการปฏิบัติตามกฎหมาย  ระเบียบ  ข้อบังคับแล้วได้ขยายขอบเขตงาน
ตรวจสอบให้ครอบคลุมถึงการตรวจสอบการด าเนินงาน  การประเมินระบบควบคุมภายใน และการ
ให้ความรู้ในการปฏิบัติงานด้านการเงิน การบัญชี และพัสดุในสถานศึกษา ทั้งนี้เพ่ือสนับสนุนภารกิจ
ของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 26 ให้บรรลุวัตถุประสงค์  เป้าหมาย  พร้อมทั้ง
สร้างความเข้มแข็งด้านการตรวจสอบภายในของ ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาเพ่ือให้สามารถ
สนับสนุนการบริหารทางการเงินการบัญชีของ ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาให้มีระบบการปฏิบัติงาน
ที่ดี 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 

121 
 
 

 3.1.3  ตรวจสอบ/ติดตามโรงเรียนในสังกัด  จ านวน  10  โรงเรียน  
 3.1.4  สถานศึกษามีคู่มือการปฏิบัติงานด้านการบริหารจัดการ การเงิน การบัญชี 
ครบทุกโรงเรียน 
 
หมายเหตุ : จ านวนหน่วยรับตรวจอาจปรับเปลี่ยนได้ 
 3.2 เป้าหมายเชิงคุณภาพ 
 3.2.1  ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 26 และสถานศึกษา มีการ
บริหารจัดการด้านการเงิน  การบัญชีและพัสดุ เป็นไปตามระเบียบที่เกี่ยวข้อง 
 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  แจ้งกลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ 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 กิจกรรมอบรมเครือข่ายผู้ตรวจสอบภายในแต่ละสหวิทยาเขต จ านวนสหวิทยาเขต
ละ 3 คน รวม 6 สหวิทยาเขต รวมเครือข่ายผู้ตรวจสอบภายใน 18 คน  
 4.2.1  ประชุมให้ความรู้เกี่ยวกับแนวทางในการตรวจสอบการเงินการบัญชีแก่
เครือข่ายผู้ตรวจสอบภายใน  
 4.2.2  จัดท าคู่มือการปฏิบัติงานตรวจสอบภายในสถานศึกษา  
 4.3 กิจกรรมตรวจสอบ/ติดตามโรงเรียนในสังกัด  จ านวน 10  โรงเรียน  
 4.3.1  แจ้งโครงการให้โรงเรียนทราบ 
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 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  2561 
ปี พ.ศ. 
2560 

ปี พ.ศ. 2561 

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. กิจกรรมตรวจสอบหลักฐานการจ่ายของ
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา  
เขต 26 
1) แจ้งโครงการให้กลุ่มบริหารงานการเงิน
และสินทรัพย์ ทราบ 
2) ประชุมผู้ท าหน้าที่ตรวจสอบ เพื่อวาง
แผนการตรวจสอบ 
3) แจ้งกลุ่มบริหารงานการเงินและ
สินทรัพย์จัดเตรียมหลักฐานการจ่าย  
4) ด าเนินการตรวจสอบหลักฐานการจ่าย
ของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
มัธยมศึกษา  
เขต 26 
5) รายงานผลการตรวจสอบ 
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1. กิจกรรมตรวจสอบหลักฐานการจ่ายของ
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา  
เขต 26 
1) แจ้งโครงการให้กลุ่มบริหารงานการเงิน
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2) ประชุมผู้ท าหน้าที่ตรวจสอบ เพื่อวาง
แผนการตรวจสอบ 
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สินทรัพย์จัดเตรียมหลักฐานการจ่าย  
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ของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
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2. กิจกรรมอบรมเครือข่ายผู้ตรวจสอบภายใน

แต่ละสหวิทยาเขต จ านวนสหวิทยาเขตละ 
3 คน รวม 6 สหวิทยาเขต รวมเครือข่ายผู้
ตรวจสอบภายใน 18 คน 1) ประชุมให้
ความรู้เกี่ยวกับแนวทางในการตรวจสอบ
การเงินการบัญชีแก่เครือข่ายผู้ตรวจสอบ
ภายใน  
2) จัดท าคู่มือการปฏิบัติงานตรวจสอบ
ภายในสถานศึกษา 

            

3. กิจกรรมตรวจสอบโรงเรียนในสังกัด 
1) แจ้งโครงการให้โรงเรียนทราบ 
2) ประชุมผู้ท าหน้าที่ตรวจสอบภายใน  
เพ่ือวางแผนการตรวจสอบและก าหนด
ปฏิทินการตรวจสอบประจ าเดือน 
3) แจ้งโรงเรียนเป้าหมาย ตามปฏิทิน
ประจ าเดือน  เพ่ือเตรียมเอกสารการ
ตรวจสอบ 
4) ด าเนินการตรวจสอบโรงเรียนในสังกัด   
จ านวน  10 โรงเรียน 
5) รายงานผลการตรวจสอบ 

     
 
 
 
 
 
 

       

 
6.   งบประมาณ    จากงบตามภารกิจของกลุ่มในส านักงาน จ านวน  60,000  บาท  (หกหมื่นบาท
ถ้วน)   มีรายละเอียดการใช้จ่าย  ดังนี้ 

ที ่ รายการ งบประมาณ 
จ าแนกตามหมวดรายจ่าย 
ค่าตอบแทน ค่าใช้

สอย 
ค่าวัสดุ 

1. กิจกรรมตรวจสอบหลักฐานการจ่ายของ
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 
26 

1,000 - - 1,000 
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ที ่ รายการ งบประมาณ 
จ าแนกตามหมวดรายจ่าย 
ค่าตอบแทน ค่าใช้

สอย 
ค่าวัสดุ 

2. กิจกรรมอบรมเครือข่ายผู้ตรวจสอบภายในแต่
ละสหวิทยาเขต จ านวนสหวิทยาเขตละ 3 คน 
รวม 6 สหวิทยาเขต รวมเครือข่ายผู้ตรวจสอบ
ภายใน 18 คน  

1) ประชุมให้ความรู้เกี่ยวกับแนวทางในการ
ตรวจสอบการเงินการบัญชีแก่เครือข่ายผู้
ตรวจสอบภายใน  
-  ค่าตอบแทนวิทยากร 
- ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม (30 คนๆ ละ 30 
บาท 2 มื้อ) 
-  ค่าอาหารกลางวัน (30 คน ๆ 120 บาท) 
- ค่าเบี้ยเลี้ยง 
2) จัดท าคู่มือการปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน
สถานศึกษา  
- ค่าจัดท าคู่มือ 30 เล่ม ๆ 150 บาท 

 19,500  
 
 
 
 
 
 

9,600 

 
 
 
 
 
 
 
 

1,800 
 

3,600 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4,500 

3. 
 
 
 
 
 

กิจกรรมตรวจสอบโรงเรียนในสังกัด 
จ านวน 10  โรงเรียน/การติดตามและการ
รายงานผลโครงการ 
- เบี้ยเลี้ยง   10 x 120 บาท x 4 คน x  40 
วัน 
- ค่าน้ ามันเชื้อเพลิง 
- ค่าวัสดุ 

36,500  
 
 

 
 
 

 
 
 
19,200 
 
14,400 

 
 
 

 
 
- 

 2,900  
4. รายงานผลโครงการ 3,000       -      3,000 
                                                   รวม     60,000 9,600 39,000     11,400 
หมายเหตุ   -ขอถัวจ่ายทุกรายการ 
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ที ่ รายการ งบประมาณ 
จ าแนกตามหมวดรายจ่าย 
ค่าตอบแทน ค่าใช้

สอย 
ค่าวัสดุ 

2. กิจกรรมอบรมเครือข่ายผู้ตรวจสอบภายในแต่
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1) ประชุมให้ความรู้เกี่ยวกับแนวทางในการ
ตรวจสอบการเงินการบัญชีแก่เครือข่ายผู้
ตรวจสอบภายใน  
-  ค่าตอบแทนวิทยากร 
- ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม (30 คนๆ ละ 30 
บาท 2 มื้อ) 
-  ค่าอาหารกลางวัน (30 คน ๆ 120 บาท) 
- ค่าเบี้ยเลี้ยง 
2) จัดท าคู่มือการปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน
สถานศึกษา  
- ค่าจัดท าคู่มือ 30 เล่ม ๆ 150 บาท 
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1,800 
 

3,600 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4,500 

3. 
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19,200 
 
14,400 

 
 
 

 
 
- 

 2,900  
4. รายงานผลโครงการ 3,000       -      3,000 
                                                   รวม     60,000 9,600 39,000     11,400 
หมายเหตุ   -ขอถัวจ่ายทุกรายการ 
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7.  การวิเคราะห์ความเสี่ยงของโครงการ  
 1.  ปัจจัยความเสี่ยง 
  - จ ากัดด้วยจ านวนบุคลากร   
  - มีการเปลี่ยนแปลงด้านบุคลากรของสถานศึกษา 
 2.  แนวทางการบริหารความเสี่ยง 
  - จัดท าปฏิทินการปฏิบัติงานให้ชัดเจน   
  - แต่งตั้งคณะท างานให้ครอบคลุมทุกกิจกรรม 
  - จัดท าคู่มือการปฏิบัติงาน และสร้างระบบการบริหารจัดการด้านการเงิน การบัญชี
และพัสดุของสถานศึกษาให้มีความเข้มแข็ง 
 
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  และ
หนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง  มีระบบการควบคุมภายในที่รัดกุดสามารถปฏิบัติงานได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ  และบรรลุตามเป้าหมายที่ก าหนด 
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โครงการ       นิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษาของโรงเรียนเชิงบูรณาการ 
แผนงาน      พ้ืนฐานด้านการการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน 
สนองยุทธศาสตร์           2   ตัวช้ีวัดที่ 1.1, 2.4, 2.5, 2.6, 3.2, 3.3, 4.2  
สนองยุทธศาสตร์           3   ตัวช้ีวัดที่ 1.2, 1.3 
สนองยุทธศาสตร์           5   ตัวช้ีวัดที่ 1.1, 1.2 
สนองจุดเน้น สพม.26 ที่   6, 10, 11, 12 
กลุ่มที่รับผิดชอบ     กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา 
ผู้รับผิดชอบ      นายอภิชาต  เข็มพิลา และคณะ 
ระยะเวลาที่ด าเนินการ   ตุลาคม 2560- กันยายน 2561 
................................................................................................................................................................  
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 เพ่ือชี้แนะให้ความช่วยเหลือ
และความร่วมมือกับครู และบุคคลที่เกี่ยวข้องกับการจัดการศึกษา เพ่ือปรับปรุงการเรียนการสอนของ
คร ูและเพ่ิมคุณภาพของนักเรียนให้เป็นไปตามเป้าหมายของการศึกษานโยบายของรัฐบาลในการ
สนับสนุนแนวทางการปฏิรูปการศึกษาอย่างเป็นรูปธรรม  
           ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 26  จึงจัดท าโครงการพัฒนาการติดตาม 
นิเทศ และประเมินผลการจัดการศึกษา ปีงบประมาณ 2560  เพ่ือสนับสนุนส่งเสริมคุณภาพการ
จัดการเรียนรู้ของครูที่น าไปสู่การพัฒนาคุณภาพผู้เรียนอย่างยั่งยืน 
 
2. วัตถุประสงค์ 
 2.1 เพ่ือพัฒนาศึกษานิเทศก์ให้มีสมรรถนะและสามารถปฏิบัติงานได้ตามมาตรฐาน 
        2.2 เพ่ือติดตาม นิเทศ ประเมินและพัฒนาระบบการนิเทศภายในของโรงเรียน 
 2.3 เพ่ือติดตาม นิเทศ การประเมินผล และรายงานการจัดกิจกรรมตามนโยบายทุกระดับ 
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โครงการ       นิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษาของโรงเรียนเชิงบูรณาการ 
แผนงาน      พ้ืนฐานด้านการการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน 
สนองยุทธศาสตร์           2   ตัวช้ีวัดที่ 1.1, 2.4, 2.5, 2.6, 3.2, 3.3, 4.2  
สนองยุทธศาสตร์           3   ตัวช้ีวัดที่ 1.2, 1.3 
สนองยุทธศาสตร์           5   ตัวช้ีวัดที่ 1.1, 1.2 
สนองจุดเน้น สพม.26 ที่   6, 10, 11, 12 
กลุ่มที่รับผิดชอบ     กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา 
ผู้รับผิดชอบ      นายอภิชาต  เข็มพิลา และคณะ 
ระยะเวลาที่ด าเนินการ   ตุลาคม 2560- กันยายน 2561 
................................................................................................................................................................  
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 เพ่ือชี้แนะให้ความช่วยเหลือ
และความร่วมมือกับครู และบุคคลที่เกี่ยวข้องกับการจัดการศึกษา เพ่ือปรับปรุงการเรียนการสอนของ
คร ูและเพ่ิมคุณภาพของนักเรียนให้เป็นไปตามเป้าหมายของการศึกษานโยบายของรัฐบาลในการ
สนับสนุนแนวทางการปฏิรูปการศึกษาอย่างเป็นรูปธรรม  
           ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 26  จึงจัดท าโครงการพัฒนาการติดตาม 
นิเทศ และประเมินผลการจัดการศึกษา ปีงบประมาณ 2560  เพ่ือสนับสนุนส่งเสริมคุณภาพการ
จัดการเรียนรู้ของครูที่น าไปสู่การพัฒนาคุณภาพผู้เรียนอย่างยั่งยืน 
 
2. วัตถุประสงค์ 
 2.1 เพ่ือพัฒนาศึกษานิเทศก์ให้มีสมรรถนะและสามารถปฏิบัติงานได้ตามมาตรฐาน 
        2.2 เพ่ือติดตาม นิเทศ ประเมินและพัฒนาระบบการนิเทศภายในของโรงเรียน 
 2.3 เพ่ือติดตาม นิเทศ การประเมินผล และรายงานการจัดกิจกรรมตามนโยบายทุกระดับ 
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3. เป้าหมาย 
 เชิงปริมาณ 
 3.1.1 ศึกษานิเทศก์ทุกคนได้รับการพัฒนาสมรรถนะและการปฏิบัติงาน 
        3.1.2 ติดตาม นิเทศ ระดับชั้นเรียนและงานตามนโยบาย 1 ครั้ง/โรงเรียน/ภาคเรียน 
 3.1.3 ติดตาม ประเมินผลโดยคณะกรรมการร่วม (สพม./กตปน./ผู้ทรงคุณวุฒิ/ตัวแทน
ผู้บริหาร/ศน.) คัดเลือกผลการปฏิบัติงานที่เป็นเลิศ ภาคเรียนละ 1 ครั้ง/ภาคเรียน 
 เชิงคุณภาพ 
 3.2.1 ศึกษานิเทศก์และครูผู้ร่วมนิเทศมีความรู้และสามารถนิเทศงานในระดับโรงเรียนได้อย่าง
มีคุณภาพ              
         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 2561  
พฤศจิกายน 2560 ทีมศึกษานิเทศก์ สพม.26

คณะกรรมการเฉพาะกิจ 
2 นิเทศ ติดตาม ส่งเสริมการพัฒนา

โรงเรียนตามกรอบเครื่องมือ  
ธันวาคม 2530 
มิถุนายน 2561 

ทีมศึกษานิเทศก์ สพม.26 

3 ติดตาม ประเมินผลโดยคณะกรรมการ
ร่วม 

กุมภาพันธ์ 2561
กันยายน 2561 

คณะกรรมการประเมินฯ 

 
5. ระยะเวลาและสถานที่ด าเนินการ 
 ระยะเวลาด าเนินการ ภาคเรียนที่ 2/2560 – สิ้นสุดภาคเรียนที่ 1/2561 
           สถานที่ด าเนินการ  1. ห้องประชุม ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 26 
                                   2. โรงเรียนกลุ่มเป้าหมาย 35 โรงเรียน 
 
6. งบประมาณ 
 งบประมาณท่ีได้รับจัดสรร จ านวน 150,000 บาท ดังนี้ 
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รายการ งบประมาณ จ าแนกตามรายจ่าย 
ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ 

กิจกรรมที่ 1 ประชุมปฏิบัติการสร้าง
เครื่องมือการนิเทศ ปีงบประมาณ 2561  

    

1. การจัดประชุมปฏิบัติการพัฒนาสื่อ
ต้นแบบ (30 คน 2 วัน) 
-ค่าอาหาร-เบรก (30*150*2) 
-ค่าสื่อทัศนูปกรณ์/เอกสาร    

 
 

9,000 
1,000 

 
 

- 
- 

 
 

9,000 
- 

 
 

- 
1,000 

รวมกิจกรรมที่ 1 10,000 - 9,000 1,000 
กิจกรรมที่ 2 นิเทศ ติดตาม 35 โรงเรียน 2 
ครั้ง โดยศึกษานิเทศก์ จ านวน 9 วัน โดย                
แบ่งเป็น 2 ทีม ใช้รถส่วนบุคคลทีม                
ละ 1 คัน 
-ค่าน้ ามันเชื้อเพลิง (2*7,500*2) 
-ค่าเบี้ยเลี้ยง (9*5*120*2) 

 
 

- 
 

30,000 
10,800 

 
 

- 
 

- 
10,800 

 
 

- 
 

30,000 

 
 

- 

รวมกิจกรรมที่ 2 40,800 10,800 30,000 - 
กิจกรรมที่ 3 ติดตาม ประเมินผลการ
ด าเนินงานของโรงเรียน โดยคณะกรรมการ
ร่วม 35 โรงเรียน 2 ครั้ง โดย แบ่งเป็น                
3 สาย  สายละ 8 คน จ านวน                 
6 วัน โดย แบ่งเป็น 3 ทีม ใช้รถ                
ส่วนกลาง  ทีมละ 1 คัน 
-ค่าน้ ามันเชื้อเพลิง (3*5,000*2) 
-ค่าเบีย้เลี้ยง (24*6*240*2) 
-ค่าเอกสารแฟ้มประเมิน 

 
 
 
 
 
 

30,000 
69,120 

80 

 
 
 
 
 
 

- 
69,120 

- 

 
 
 
 
 
 

- 
30,000 

- 

 
 
 
 
 
 

- 
- 

80 
รวมกิจกรรมที่ 3 99,200 69,120 30,000 80 

รวมทั้งสิ้น (ถัวจ่ายทุกรายการ) 150,000 79,920 69,000 1,080 
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รายการ งบประมาณ จ าแนกตามรายจ่าย 
ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ 

กิจกรรมที่ 1 ประชุมปฏิบัติการสร้าง
เครื่องมือการนิเทศ ปีงบประมาณ 2561  

    

1. การจัดประชุมปฏิบัติการพัฒนาสื่อ
ต้นแบบ (30 คน 2 วัน) 
-ค่าอาหาร-เบรก (30*150*2) 
-ค่าสื่อทัศนูปกรณ์/เอกสาร    

 
 

9,000 
1,000 

 
 

- 
- 

 
 

9,000 
- 

 
 

- 
1,000 

รวมกิจกรรมที่ 1 10,000 - 9,000 1,000 
กิจกรรมที่ 2 นิเทศ ติดตาม 35 โรงเรียน 2 
ครั้ง โดยศึกษานิเทศก์ จ านวน 9 วัน โดย                
แบ่งเป็น 2 ทีม ใช้รถส่วนบุคคลทีม                
ละ 1 คัน 
-ค่าน้ ามันเชื้อเพลิง (2*7,500*2) 
-ค่าเบี้ยเลี้ยง (9*5*120*2) 

 
 

- 
 

30,000 
10,800 

 
 

- 
 

- 
10,800 

 
 

- 
 

30,000 

 
 

- 

รวมกิจกรรมที่ 2 40,800 10,800 30,000 - 
กิจกรรมที่ 3 ติดตาม ประเมินผลการ
ด าเนินงานของโรงเรียน โดยคณะกรรมการ
ร่วม 35 โรงเรียน 2 ครั้ง โดย แบ่งเป็น                
3 สาย  สายละ 8 คน จ านวน                 
6 วัน โดย แบ่งเป็น 3 ทีม ใช้รถ                
ส่วนกลาง  ทีมละ 1 คัน 
-ค่าน้ ามันเชื้อเพลิง (3*5,000*2) 
-ค่าเบีย้เลี้ยง (24*6*240*2) 
-ค่าเอกสารแฟ้มประเมิน 

 
 
 
 
 
 

30,000 
69,120 

80 

 
 
 
 
 
 

- 
69,120 

- 

 
 
 
 
 
 

- 
30,000 

- 

 
 
 
 
 
 

- 
- 

80 
รวมกิจกรรมที่ 3 99,200 69,120 30,000 80 

รวมทั้งสิ้น (ถัวจ่ายทุกรายการ) 150,000 79,920 69,000 1,080 
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7. การวิเคราะห์ความเสี่ยงของโครงการ 
       ปัจจัยความเสี่ยง 
 1. การจัดกิจกรรมไม่เป็นไปตามระยะเวลาที่ก าหนดเนื่องจากงบประมาณจากส่วนกลางล่าช้า 
 2. ผู้ปฏิบัติงานมีภารกิจทับซ้อนท าให้ไม่สามารถด าเนินโครงการ/กิจกรรมไม่เป็นไปตามปฏิทิน
 แนวทางการบริหารความเสี่ยง 
    1. ยืดหยุ่นการก าหนดการจัดกิจกรรมตามงบประมาณ 
           2. จัดท าตารางการปฏิบัติงานตลอดปี และยืดหยุ่นตามภารกิจ 
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โครงการ    ประชุมเชิงปฏิบัติการ พ.ร.บ.การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ ภาครัฐ 
พ.ศ. 2560 

แผนงาน พ้ืนฐานด้านการการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน 
ยุทธศาสตร์ที่ 6 พัฒนาระบบบริหารจัดการและส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา 
กลุ่มที่รับผิดชอบ  กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ 
ผู้รับผิดชอบโครงการ  นางเบญจมาศ ฦๅชา, นางบุญชู โคตรบรรเทา และเจ้าหน้าที่กลุ่ม 
  บริหารงานการเงิน 
ระยะเวลาด าเนินการ  1  ตุลาคม  2560   ถึง 30  กันยายน  2561 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
1. หลักการและเหตุผล 

ด้วยพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 ได้
ประกาศลงในราชกิจจานุเบกษา เล่มที่ 134 ตอนที่ 24 ก เมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2560 และจะมีผล
บังคับใช้ทันทีเมื่อพ้นก าหนด 180 วัน เนื่องจากรับประกาศในราชกิจานุเบกษา ก็คือวันที่ 23 สิงหาคม 
2560 นับเป็นกฎหมายใหม่ และปรับปรุงให้เป็นไปตามหลักการบริหารราชการแผ่นดินต้องตาม 
ธรรมาภิบาล เสริมสร้างป้องกันการทุจริต และประพฤติมิชอบในภาครัฐ มุ่งเน้นให้การจัดซื้อจัดจ้าง
ภาครัฐรวมทั้งการบริหารงานพัสดุภาครัฐต้องมีความ คุ้มค่า โปร่งใส มีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล 
สามารถตรวจสอบได้ทุกขั้นตอนโดยก าหนดและยอมให้ ภาคประชาชนเช้ามามีส่วนร่วมในทุกข้ันตอน
และขบวนการต่างๆได้และจัดให้มีการเปิดเผยข้อมูลในการจัดหาทั้ง ปวง ในระบบเครือข่าย
สารสนเทศของกรมบัญชีกลางทุกขั้นตอนและครบทุกวงจร มีบทก าหนดโทษแก่เจ้าหน้าที่ และ ผู้มี
อ านาจหน้าที่ด าเนินการต่างๆ ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารงานพัสดุภาครัฐ 
พ.ศ. 2560 มีผลได้ให้การจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐมีความชัดเจนโปร่งใส ตรวจสอบได้โดยง่าย ลดปัญหา
อันไม่ พึงประสงค์และขัดต่อหลักธรรมาภิบาลหลากหลาย 

ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 26  เห็นความส าคัญว่าผู้บริหาร
โรงเรียนและเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานด้านพัสดุ ด้านการเงินหรือผู้เกี่ยวข้อง ทุกท่าน ควรจะต้องมีความรู้ 
ความเข้าใจ ในรายละเอียดของพระราชบัญญัติการจัด ซื้อจัดจ้างและบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 
และกฎกระทรวง ประกาศ และระเบียบต่างๆ ภายใต้พระราชบัญญัติฯ ซึ่งจะต้องปฏิบัติตามข้อ
กฎหมาย มติคณะรัฐมนตรี ระเบียบ ข้อบังคับ หรือหนังสือเวียนที่เกี่ยวข้อง จึงได้จัด ประชุมสัมมนา
เชิงปฏิบัติการ พ.ร.บ.การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ ภาครัฐ พ.ศ.2560  ขึ้น 
 
2. วัตถุประสงค์  
 1. เพ่ือให้ผู้เข้าร่วมสัมมนาที่ปฏิบัติงานด้านการพัสดุ ด้านการเงิน และผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง มี
ความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับ พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารงานพัสดุภาครัฐฯ และ
ระเบียบ ประกาศ กฎกระทรวง ภายใต้พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารงานพัสดุ
ภาครัฐ พ.ศ. 2560 โดยละเอียด 

2. เพ่ือให้ผู้เข้าร่วมสัมมนาที่ปฏิบัติงานด้านการพัสดุ การเงิน และผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง มีความรู้ 
ความเข้าใจ เกี่ยวกับ การท าสัญญา การ บริหารสัญญา และกรณีศึกษา  
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3. เพ่ือให้ผู้เข้าร่วมสัมมนาที่ปฏิบัติงานด้านการพัสดุและผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง มีความรู้ ความ
เข้าใจ เกี่ยวกับ แนวทางปฏิบัติในการควบคุมและการจ าหน่ายพัสดุ  

4. เพ่ือให้ผู้เข้าร่วมสัมมนาที่ปฏิบัติงานด้านการพัสดุและผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง มีความรู้ ความ
เข้าใจ เกี่ยวกับ แนวทางปฏิบัติในการเบิกจ่ายเงิน ต่างๆ ในการพัสดุ 

5. เพ่ือให้ผู้เข้าร่วมสัมมนาได้มีโอกาสแลกเปลี่ยนความรู้ ประสบการณ์ ข้อคิดเห็น ปัญหา
อุปสรรค ต่างๆ ในการบริหารงานพัสดุ ระหว่างผู้เข้าร่วมสัมมนาด้วยกันและวิทยากร 
 
3. ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ  
 ผู้เข้าร่วมประชุมสัมมนาสามารถน าความรู้ ข้อเสนอแนะ กระบวนการต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง 
ตลอดจน แนวคิด ที่ได้รับจากการสัมมนาไปปฏิบัติและปรับใช้สู่ความส าเร็จเรียบร้อย ในการ
บริหารงานด้านพัสดุ นอกจากนั้น ยังสามารถน าไปถ่ายทอดหรือแนะน าให้แก่ผู้เกี่ยวข้องได้อย่าง
ถูกต้อง ปฏิบัติงานได้อย่าง มีประสิทธิภาพ ประสบความส าเร็จ อย่างดียิ่งต่อหน้าที่ และหน่วยงานที่
ตนปฏิบัติราชการอยู่ 
 
4. เป้าหมาย 
 เจ้าหน้าที่พัสดุ เจ้าหน้าที่การเงิน และผู้บริหารโรงเรียนในสังกัด   จ านวน  105   ราย 
 บุคลากรกลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์          จ านวน    15   ราย 
                                         รวม  จ านวน  120   ราย 
 
5. วิธีการด าเนินงาน 
 ประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ โดยการบรรยาย และ แบ่งกลุ่มฝึกปฏิบัติ 
 
6. ระยะเวลาและสถานที่ด าเนินการ 
     วันที่  7 – 8 ธันวาคม  2560  ณ  ห้องประชุมพระเทพสิทธาจารย์ ส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษามัธยมศึกษา เขต 26 
 
7. งบประมาณ 
  จากงบตามภารกิจของกลุ่มในส านักงาน จ านวน  116,000  บาท (หนึ่งแสนหนึ่งหมื่นหก
พันบาทถ้วน) 
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รายละเอียดการใช้งบประมาณ 
กิจกรรม 

 
งบประมาณ 

 

1. เอกสารประกอบการประชุมสัมมนา 
      - ค่าถ่ายเอกสารและเข้าเล่มประกอบการประชุมสัมมนา  
      - ค่าวัสดุ 
      - ค่าตอบแทนวิทยากร 
      - ค่าพาหนะวิทยากร 
      - ค่าท่ีพักวิทยากร  6 คน ๆ 800 พัก 2 คืน 
2.  แจ้งกลุ่มเป้าหมายเข้าร่วมประชุมสัมมนา 
 - ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่มผู้เข้าประชุมและคณะท างาน 30 บาท x 4 ครั้ง x 
120 คน 
 - ค่าอาหารกลางวันผู้เข้าประชุมและคณะท างาน  100 บาท x 2 ครั้ง x 120 คน 
หมายเหตุ ขอถัวจ่ายทุกรายการ 

 
        

15,000 
20,000 
18,000 
15,000 
9,600 

 
14,400 

 
 24,000 

รวม 116,000  
 
8. ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ 
 1. ผู้เข้ารับการประชุมสัมมนาสามารถน าความรู้ ข้อเสนอแนะ กระบวนการต่างๆ ที่เก่ียวข้อง 
ตลอดจน แนวคิด ที่ได้รับจากการ ประชุมสัมมนาไปปฏิบัติและปรับใช้สู่ความส าเร็จเรียบร้อย ในการ
บริหารงานด้านพัสดุ นอกจากนั้น ยังสามารถ น าไปถ่ายทอดหรือแนะน าให้แก่ผู้เกี่ยวข้องได้อย่าง
ถูกต้อง น าไป ปฏิบัติงานได้อย่าง มีประสิทธิภาพ ประสบความส าเร็จ 
 2. ผู้เข้ารับการประชุมสัมมนาสามารถแก้ไขปัญหาอุปสรรค  และบริหารจัดการในการใช้จ่ายเงิน
ของส่วนราชการ ให้ถูกต้องโปร่งใส ตรวจสอบได้  และเกิดประโยชน์สูงสุด 
 3. เกิดพัฒนาการปฏิบัติงานด้านการพัสดุ ระหว่างส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา  
เขต 26 กับโรงเรียนในสังกัด สร้างแนวปฏิบัติระหว่างกัน 
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โครงการ                สพม.26 พบเพ่ือนครู 
แผนงาน       พ้ืนฐานด้านการการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน 
สนองยุทธศาสตร์ สพฐ.     ข้อที่ 6  การพัฒนาระบบบริหารจัดการและส่งเสริมให้ทุกภาคส่วน 
         มีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา  
นโยบายและจุดเน้น สพฐ.     ด้าน การบริหารจัดการ ข้อที่ 1 และข้อที่ 2  
กลุ่มที่รับผิดชอบ    กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมิลผลการจัดการศึกษา  
ผู้รับผิดชอบโครงการ        นางนวพรรดิ์   นามพุทธา            ต าแหน่ง ศึกษานิเทศก์ 
         นายไวรัช   ตะวัน     ต าแหน่ง ศึกษานิเทศก์ 
                   นายอภิชาต   เข็มพิลา              ต าแหน่ง ศึกษานิเทศก์  
                   นางสาวฐิตารีย์   วิลัยเลิศ            ต าแหน่ง ศึกษานิเทศก์  
                   นางเอมอร   จันทนนตรี    ต าแหน่ง ศึกษานิเทศก์  
         นางสาวชลธิชา  การถาง ต าแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผน 
ระยะเวลาด าเนินการ        1  ตุลาคม  2560 – 30  กันยายน  2561 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
1.  หลักการและเหตุผล 
  ด้วยแผนพัฒนาการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ ฉบับที่ 12  (พ.ศ.2560 – 2564)  
ได้จัดท าขึ้นในช่วงเวลาของการปฏิรูปประเทศ ท่วมกลางสถานการณ์โลกท่ีเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว 
กระทรวงศึกษาธิการได้น้อมน าหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกต์ใช้เป็นกรอบในการ
ด าเนินงานเพื่อสร้างผลผลิต ผลลัพธ์ให้เกิดกับผู้เรียน  ได้อย่างมีความสอดคล้องกับทิศทางการพัฒนา
ประเทศในช่วงของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560 – 2564)  จึงได้
ก าหนดใช้เป็นเครื่องมือในการก ากับทิศทางการปฏิบัติงานของหน่วยงานในสังกัด ซึ่งได้ระบุ
สาระส าคัญเกี่ยวกับวิสัยทัศน์ พันธกิจ ยุทธศาสตร์ และกลยุทธ์ของกระทรวงศึกษาธิการ ที่สามารถ
ตอบสนองต่อเป้าหมายของการพัฒนาประเทศได้ทั้งมิติความม่ันคง มิติเศรษฐกิจ มิติสังคม และมิติ
การบริหารจัดการภาครัฐ ได้อย่างเป็นรูปธรรม  
  ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 26  ตระหนักและเห็นความส าคัญ จึงได้จัดท า 
โครงการ สพม.26 พบเพ่ือนครู  เพื่อสร้างความเข้าใจในการบริหารจัดการตามนโยบาย และ
ยุทธศาสตร์ของกระทรวงศึกษาธิการ ในช่วงเปลี่ยนผ่าน การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ การด าเนินงานตาม
แผนพัฒนาการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ ฉบับที่ 12  (พ.ศ.2560 – 2564) ซึ่งส านักงานเขต
พ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 26 ถือเป็นหน่วยงานในระดับภูมิภาคที่จะต้องน าวิสัยทัศน์ พันธกิจ 
ยุทธศาสตร์ และกลยุทธ์ที่กระทรวงศึกษาธิการก าหนดมาใช้เป็นแนวทางด าเนินงาน และน าสู่การ
ปฏิบัติที่สถานศึกษาต่อไป 
 
2.  วัตถุประสงค์ของโครงการ 
     2.1  เพ่ือมอบนโยบายการบริหารจัดการศึกษาในยุคปฏิรูปประเทศ สู่การปฏิบัติในสถานศึกษา   
     2.2  เพ่ือพบปะเพ่ือนครู และสร้างความเข้าใจในการด าเนินงานของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
มัธยมศึกษา เขต 26 
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3.  เป้าหมายการด าเนินโครงการ 
    3.1  เป้าหมายเชิงปริมาณ 
          3.1.1  ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา เข้าร่วมกิจกรรมพบปะเพ่ือนครู ร้อยละ  90  
ของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 26   
    3.2  เป้าหมายเชิงคุณภาพ 
          3.2.1  ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ที่เข้าร่วมกิจกรรมพบปะเพ่ือนครู  มีความรู้ 
ความเข้าใจและสามารถปฏิบัติตามนโยบายที่รัฐบาล กระทรวงศึกษาธิการ ส านักงานคณะกรรมการ
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ก าหนด 
          3.2.2  ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา มีความรู้ ความเข้าใจการด าเนินงานของ
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาในยุคปฏิรูปประเทศ 
 
4.  กิจกรรมด าเนินการ 
ที ่ กิจกรรม ระยะเวลาด าเนินการ ผู้รับผิดชอบ 
1 จัดประชุมข้าราชการครูและ

บุคลากรทางการศึกษา     
พฤศจิกายน – ธันวาคม 
2560 

กลุ่มอ านวยการ 
กลุ่มบริหารงานการเงินฯ 
กลุ่มบริหารงานบุคคล 
กลุ่มนโยบายและแผน 
กลุ่มส่งเสริมการจัด
การศึกษา 
กลุ่มนิเทศ ติดตามฯ 

 
5.  กิจกรรม และงบประมาณด าเนินงาน 
 จากงบตามภารกิจของกลุ่มในส านักงาน จ านวน  70,000  บาท  และขออนุมัติถัวจ่ายได้ทุก
รายการ  ดังนี้ 

กิจกรรม/รายละเอียดการใช้งบประมาณ งบประมาณ  
กิจกรรมที่ 1   กิจกรรมประชุมข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  
จ านวน  6  ครั้ง  (6 สหวิทยาเขต) 
   1. เพ่ือเป็นค่าใช้จ่าย  ดังนี้  
       1.1  สนับสนุนการจัดประชุม จ านวน 6 สหวิทยาเขต ๆ ละ  10,000  บาท  
       1.2  ชดเชยน้ ามันเชื้อเพลิง รวมระยะทาง  196  กิโลเมตรละ  4  บาท  
              (รถยนต์ตู้  2  คัน และรถยนต์ปิคอัพ 2 คัน) 
   2. เพ่ือเป็นค่าใช้จ่าย วัสดุส าหรับจัดประชุม 

(70,000) 
 
 

60,000 
 

7,000 
3,000 

รวมงบประมาณทั้งสิ้น 70,000 
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1 จัดประชุมข้าราชการครูและ

บุคลากรทางการศึกษา     
พฤศจิกายน – ธันวาคม 
2560 

กลุ่มอ านวยการ 
กลุ่มบริหารงานการเงินฯ 
กลุ่มบริหารงานบุคคล 
กลุ่มนโยบายและแผน 
กลุ่มส่งเสริมการจัด
การศึกษา 
กลุ่มนิเทศ ติดตามฯ 

 
5.  กิจกรรม และงบประมาณด าเนินงาน 
 จากงบตามภารกิจของกลุ่มในส านักงาน จ านวน  70,000  บาท  และขออนุมัติถัวจ่ายได้ทุก
รายการ  ดังนี้ 

กิจกรรม/รายละเอียดการใช้งบประมาณ งบประมาณ  
กิจกรรมที่ 1   กิจกรรมประชุมข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  
จ านวน  6  ครั้ง  (6 สหวิทยาเขต) 
   1. เพ่ือเป็นค่าใช้จ่าย  ดังนี้  
       1.1  สนับสนุนการจัดประชุม จ านวน 6 สหวิทยาเขต ๆ ละ  10,000  บาท  
       1.2  ชดเชยน้ ามันเชื้อเพลิง รวมระยะทาง  196  กิโลเมตรละ  4  บาท  
              (รถยนต์ตู้  2  คัน และรถยนต์ปิคอัพ 2 คัน) 
   2. เพ่ือเป็นค่าใช้จ่าย วัสดุส าหรับจัดประชุม 

(70,000) 
 
 

60,000 
 

7,000 
3,000 

รวมงบประมาณทั้งสิ้น 70,000 
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7.  ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
    7.1  ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ที่เข้าร่วมกิจกรรม “สพม.26 พบปะเพ่ือนครู” มี
ความรู้ ความเข้าใจในบทบาทหน้าที่ ความรับผิดชอบตามนโยบายที่รัฐบาล กระทรวงศึกษา และ
ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานก าหนด  
    7.2  โรงเรียนมียุทธศาสตร์ กระบวนการ และมีเครือข่ายในการพัฒนา ส่งเสริม สนับสนุนการ
ด าเนินงานเพื่อพัฒนาและยกผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนให้สูงขึ้น 
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โครงการ             เสริมสร้างศักยภาพคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและ 
      นิเทศการศึกษา 
แผนงาน    พ้ืนฐานด้านการการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน 
สนองยุทธศาสตร์ สพฐ.     ข้อที่ 6  การพัฒนาระบบบริหารจัดการและส่งเสริมให้ทุกภาคส่วน 
        มีส่วนร่วม ในการจัดการศึกษา  
นโยบายและจุดเน้น สพฐ.     ด้าน การบริหารจัดการ ข้อที่ 1 และข้อที่ 2  
กลุ่มที่รับผดิชอบ             กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมิลผลการจัดการศึกษา  
ผู้รับผิดชอบโครงการ        นางนวพรรดิ์   นามพุทธา              ต าแหน่ง ศึกษานิเทศก์ 
         นายไวรัช   ตะวัน     ต าแหน่ง ศึกษานิเทศก์ 
                   นายอภิชาต   เข็มพิลา              ต าแหน่ง ศึกษานิเทศก์  
                   นางสาวฐิตารีย์   วิลัยเลิศ              ต าแหน่ง ศึกษานิเทศก์  
                   นางเอมอร   จันทนนตรี   ต าแหน่ง ศึกษานิเทศก์  
ระยะเวลาด าเนินการ        1  ตุลาคม  2560 – 30  กันยายน  2561 
………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
1.  หลักการและเหตุผล 
  คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษา (ก.ต.ป.น.) ของส านักงาน 
เขตพ้ืนที่การศึกษา ก าหนดขึ้นตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษา พ.ศ. 2546  
มาตรา 20 วรรค 3 และวรรค 4 ก าหนดว่า “ในระดับเขตพ้ืนที่การศึกษาให้เป็นการศึกษา วิเคราะห์ 
วิจัย นิเทศติดตาม และประเมินผลการบริหารจัดการและการด าเนินการ โดยมุ่งเน้นผลสัมฤทธิ์ของ
หน่วยงานและสถานศึกษาในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 26  เพื่อการ
เตรียมการรับการนิเทศ ติดตาม และ ประเมินผลจากหน่วยงานภายนอก คณะกรรมการ ก.ต.ป.น.  
มีบทบาทหน้าที่ในการท างานร่วมกับส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา ในการท างานแบบองค์รวม เพ่ือให้
การจัดการศึกษามีการพัฒนาเป็นรูปธรรม และต่อเนื่อง มีการก าหนดนโยบายการพัฒนาการศึกษา   
มีการประสานงาน และร่วมมือขับเคลื่อนไปสู่เป้าหมาย 
  ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 26  ตระหนักและเห็นความส าคัญ จึงได้จัดท า 
โครงการเสริมสร้างศักยภาพคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษา เพื่อ
การแลกเปลี่ยน ก าหนดนโยบายการพัฒนา ปรึกษาหารือการด าเนินงาน ขับเคลื่อนและเพ่ือการ
ติดตามผลการด าเนินงานของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 26 
 
2.  วัตถุประสงค์ของโครงการ 
      2.1  เพ่ือเสริมสร้างศักยภาพของคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศ
การศึกษา ในการพัฒนาการจัดการศึกษา  
      2.2  เพ่ือให้คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษา ได้ประชุม
ก าหนดนโยบายการพัฒนา ปรึกษาหารือการด าเนินงาน แลกเปลี่ยนเรียนรู้ และติดตามผลการ
ด าเนินงานของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 26 
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โครงการ             เสริมสร้างศักยภาพคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและ 
      นิเทศการศึกษา 
แผนงาน    พ้ืนฐานด้านการการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน 
สนองยุทธศาสตร์ สพฐ.     ข้อที่ 6  การพัฒนาระบบบริหารจัดการและส่งเสริมให้ทุกภาคส่วน 
        มีส่วนร่วม ในการจัดการศึกษา  
นโยบายและจุดเน้น สพฐ.     ด้าน การบริหารจัดการ ข้อที่ 1 และข้อที่ 2  
กลุ่มที่รับผดิชอบ             กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมิลผลการจัดการศึกษา  
ผู้รับผิดชอบโครงการ        นางนวพรรดิ์   นามพุทธา              ต าแหน่ง ศึกษานิเทศก์ 
         นายไวรัช   ตะวัน     ต าแหน่ง ศึกษานิเทศก์ 
                   นายอภิชาต   เข็มพิลา              ต าแหน่ง ศึกษานิเทศก์  
                   นางสาวฐิตารีย์   วิลัยเลิศ              ต าแหน่ง ศึกษานิเทศก์  
                   นางเอมอร   จันทนนตรี   ต าแหน่ง ศึกษานิเทศก์  
ระยะเวลาด าเนินการ        1  ตุลาคม  2560 – 30  กันยายน  2561 
………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
1.  หลักการและเหตุผล 
  คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษา (ก.ต.ป.น.) ของส านักงาน 
เขตพ้ืนที่การศึกษา ก าหนดขึ้นตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษา พ.ศ. 2546  
มาตรา 20 วรรค 3 และวรรค 4 ก าหนดว่า “ในระดับเขตพ้ืนที่การศึกษาให้เป็นการศึกษา วิเคราะห์ 
วิจัย นิเทศติดตาม และประเมินผลการบริหารจัดการและการด าเนินการ โดยมุ่งเน้นผลสัมฤทธิ์ของ
หน่วยงานและสถานศึกษาในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 26  เพื่อการ
เตรียมการรับการนิเทศ ติดตาม และ ประเมินผลจากหน่วยงานภายนอก คณะกรรมการ ก.ต.ป.น.  
มีบทบาทหน้าที่ในการท างานร่วมกับส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา ในการท างานแบบองค์รวม เพ่ือให้
การจัดการศึกษามีการพัฒนาเป็นรูปธรรม และต่อเนื่อง มีการก าหนดนโยบายการพัฒนาการศึกษา   
มีการประสานงาน และร่วมมือขับเคลื่อนไปสู่เป้าหมาย 
  ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 26  ตระหนักและเห็นความส าคัญ จึงได้จัดท า 
โครงการเสริมสร้างศักยภาพคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษา เพื่อ
การแลกเปลี่ยน ก าหนดนโยบายการพัฒนา ปรึกษาหารือการด าเนินงาน ขับเคลื่อนและเพ่ือการ
ติดตามผลการด าเนินงานของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 26 
 
2.  วัตถุประสงค์ของโครงการ 
      2.1  เพ่ือเสริมสร้างศักยภาพของคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศ
การศึกษา ในการพัฒนาการจัดการศึกษา  
      2.2  เพ่ือให้คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษา ได้ประชุม
ก าหนดนโยบายการพัฒนา ปรึกษาหารือการด าเนินงาน แลกเปลี่ยนเรียนรู้ และติดตามผลการ
ด าเนินงานของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 26 
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3.  เป้าหมายการด าเนินโครงการ 
    3.1  เป้าหมายเชิงปริมาณ 
          3.1.1  คณะกรรมการ ติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษา ประชุม
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 จ านวน  5  ครั้ง  
          3.1.2  โรงเรียนในสังกัด ได้รับการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษา ภาค
เรียนละ  1  ครั้ง  
    3.2  เป้าหมายเชิงคุณภาพ 
          3.2.1  คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษา มีความตระหนักรู้ 
เข้าใจบทบาทหน้าที่ และสามารถปฏิบัติหน้าที่ได้เต็มตามศักยภาพ  
          3.2.2  สถานศึกษาในสังกัด ได้รับการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษา 
อย่างต่อเนื่อง ส่งผลให้การขับเคลื่อนด้านการประกันคุณภาพการศึกษาด าเนินไปอย่างมีระบบ 
ผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาสูงขึ้นตามเป้าประสงค์ 
 
4.  กิจกรรมด าเนินการ 
ที ่ กิจกรรม ระยะเวลาด าเนินการ ผู้รับผิดชอบ 
1 วิเคราะห์ สังเคราะห์ ข้อมูล

สารสนเทศเบื้องต้น    
ตุลาคม  – พฤศจิกายน 
2560 

กลุ่มนิเทศ ติดตามฯ 

2 ประชุมคณะกรรมการ ก.ต.ป.น.  
จ านวน  5  ครั้ง  

พฤศจิกายน 2560 – 
กันยายน 2561 

กลุ่มนิเทศ ติดตามฯ 

3 ติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและ
นิเทศ  การศึกษา  ภาคเรียนละ  1  
ครั้ง  

พฤศจิกายน 2560 – 
กันยายน 2561 

กลุ่มนิเทศ ติดตามฯ 

4 จัดท ารายงานผลการด าเนินงาน
โครงการ 

กันยายน  2561 กลุ่มนิเทศ ติดตามฯ 

 
5.  กิจกรรม และงบประมาณด าเนินงาน 
 จากงบประมาณงบบริหารส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 26 (งบประจ า) 
จ านวน  50,000  บาท  ดังรายการต่อไปนี้ 
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กิจกรรม/รายละเอียดการใช้งบประมาณ งบประมาณ  

กิจกรรมที่ 2  กิจกรรมประชุมคณะกรรมการ ก.ต.ป.น.  จ านวน  5  ครั้ง   
   1. เพ่ือเป็นค่าใช้จ่าย  เบี้ยประชุมคณะกรรมการ ก.ต.ป.น.  จ านวน  9  คน  
ดังนี้  
       1.1  ประธานกรรมการ ก.ต.ป.น.   จ านวน  1  คน ๆ ละ  1,600  บาท 
       1.2  คณะกรรมการ ก.ต.ป.น.       จ านวน  7  คน ๆ ละ  1,000  บาท 
       1.3  เลขานุการ ก.ต.ป.น.            จ านวน  1  คน ๆ ละ  1,000  บาท  
   2. เพ่ือเป็นค่าใช้จ่าย วัสดุ /อาหารว่าง ส าหรับจัดประชุมคณะกรรมการ  
ก.ต.ป.น. 

(50,000) 
 

8,000 
35,000 
5,000 
2,000 

รวมงบประมาณทั้งสิ้น 50,000 
 
6.  การประเมินผลการด าเนินโครงการ 

ตัวบ่งชี้สภาพความส าเร็จ วิธีวัดและประเมินผล เครื่องมือที่ใช้วัด 
1. คณะกรรมการ ก.ต.ป.น. มคีวามตระหนัก 
และเข้าใจในบทบาทหน้าที่ และปฏิบัติตาม
บทบาทท่ีก าหนด 

สอบถาม / สัมภาษณ์ แบบสอบถาม /  
แบบสัมภาษณ์ / 
แบบสังเกต 

2. โรงเรียนในสังกัด ได้รับการติดตาม 
ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษา 
ครบทุกโรงเรียน 

สอบถาม / สัมภาษณ์ 
การสังเกต 

 
7.  ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
    7.1  คณะกรรมการ ก.ต.ป.น. มียุทธศาสตร์ กระบวนการ และมีเครือข่ายในการพัฒนา ส่งเสริม 
สนับสนุนการด าเนินงาน  
    7.2  โรงเรียนมียุทธศาสตร์ กระบวนการ และมีเครือข่ายในการพัฒนา ส่งเสริม สนับสนุนการ
ด าเนินงานเพื่อพัฒนาและยกผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนให้สูงขึ้น 
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กิจกรรม/รายละเอียดการใช้งบประมาณ งบประมาณ  

กิจกรรมที่ 2  กิจกรรมประชุมคณะกรรมการ ก.ต.ป.น.  จ านวน  5  ครั้ง   
   1. เพ่ือเป็นค่าใช้จ่าย  เบี้ยประชุมคณะกรรมการ ก.ต.ป.น.  จ านวน  9  คน  
ดังนี้  
       1.1  ประธานกรรมการ ก.ต.ป.น.   จ านวน  1  คน ๆ ละ  1,600  บาท 
       1.2  คณะกรรมการ ก.ต.ป.น.       จ านวน  7  คน ๆ ละ  1,000  บาท 
       1.3  เลขานุการ ก.ต.ป.น.            จ านวน  1  คน ๆ ละ  1,000  บาท  
   2. เพ่ือเป็นค่าใช้จ่าย วัสดุ /อาหารว่าง ส าหรับจัดประชุมคณะกรรมการ  
ก.ต.ป.น. 

(50,000) 
 

8,000 
35,000 
5,000 
2,000 

รวมงบประมาณทั้งสิ้น 50,000 
 
6.  การประเมินผลการด าเนินโครงการ 

ตัวบ่งชี้สภาพความส าเร็จ วิธีวัดและประเมินผล เครื่องมือที่ใช้วัด 
1. คณะกรรมการ ก.ต.ป.น. มคีวามตระหนัก 
และเข้าใจในบทบาทหน้าที่ และปฏิบัติตาม
บทบาทท่ีก าหนด 

สอบถาม / สัมภาษณ์ แบบสอบถาม /  
แบบสัมภาษณ์ / 
แบบสังเกต 

2. โรงเรียนในสังกัด ได้รับการติดตาม 
ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษา 
ครบทุกโรงเรียน 

สอบถาม / สัมภาษณ์ 
การสังเกต 

 
7.  ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
    7.1  คณะกรรมการ ก.ต.ป.น. มียุทธศาสตร์ กระบวนการ และมีเครือข่ายในการพัฒนา ส่งเสริม 
สนับสนุนการด าเนินงาน  
    7.2  โรงเรียนมียุทธศาสตร์ กระบวนการ และมีเครือข่ายในการพัฒนา ส่งเสริม สนับสนุนการ
ด าเนินงานเพื่อพัฒนาและยกผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนให้สูงขึ้น 
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โครงการ    เสริมสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับระบบการควบคุมภายใน 
แผนงาน    พ้ืนฐานด้านการการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน 
ยุทธศาสตร์ที่ 6  พัฒนาระบบบริหารจัดการและส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วม 
     ในการจัดการศึกษา 
กลุ่มที่รับผิดชอบ   กลุ่มอ านวยการ 
ผู้รับผิดชอบโครงการ  นางขันทอง  พิมพ์แสนศรี  นางอุษามณี  เหล่าอรรคะ 
ระยะเวลาด าเนินการ  ตุลาคม  2560  -  30 กันยายน  2561 
............................................................................................................................. ................................... 
1.  หลักการและเหตุผล 
  ระบบการควบคุมภายในเป็นกระบวนการท างานที่ผู้บริหารและบุคลากรของหน่วย
รับตรวจจัดให้มีขึ้น ตามระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินว่าด้วยการก าหนดมาตรฐานการ
ควบคุมภายใน พ.ศ. 2544 เพ่ือสร้างความมั่นใจอย่างสมเหตุสมผลว่า การด าเนินงานของหน่วยรับ
ตรวจ สามารถบรรลุวัตถุประสงค์ ของการควบคุมภายในด้านประสิทธิผล และประสิทธิภาพของการ
ดาเนินงาน  การดูแลรักษาทรัพย์สิน การป้องกันหรือลดความผิดพลาดเสียหาย  การรั่วไหล  การ
สิ้นเปลือง  หรือการทุจริตในหน่วยรับตรวจ  ด้านความเชือ่ถือได้ของรายงานทางการเงิน การปฏิบัติ
ตามกฎหมาย ระเบียบข้อบังคับ และมติคณะรัฐมนตรี  
  จึงถือเป็นอ านาจหน้าที่ตามกฎหมายของผู้ที่รับผิดชอบทั้งผู้บริหารและบุคลากร
ผู้ปฏิบัติงานทุกคนในหน่วยงานต้องร่วมมือกันด าเนินงานการควบคุมภายใน เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์
และเป้าหมายตามมาตรฐานการควบคุมภายในที่คณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินก าหนด 
 
2. วัตถุประสงค์ 
 2.1 เพ่ือให้ผู้บริหารและบุคลากรของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา และสถานศึกษามีความรู้ 
ความเข้าใจในระบบควบคุมภายใน 
 2.2 เพ่ือให้ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา และสถานศึกษาในสังกัดสามารถด าเนินการจัดวาง
ระบบควบคุมภายใน และจัดท ารายงานการควบคุมภายในได้ถูกต้องทันตามก าหนดเวลา 
 
3. เป้าหมาย 
 3.1  เป้าหมายเชิงปริมาณ 

3.1.1  รองผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 26  จ านวน   
3  คน 

3.1.2  ผู้อ านวยการกลุ่มและบุคลากรใน สพม.เขต 26 จ านวน     15 คน 
  3.1.2  ครูผู้รับผิดชอบ จ านวน 35 โรงเรียน ๆ ละ  2 คน จ านวน      70 คน 
 3.2  เป้าหมายเชิงคุณภาพ 
  3.2.1  ร้อยละ 100  ของหน่วยงานย่อยและหน่วยรับตรวจในสังกัด รายงานผลการ
ควบคุมภายใน และรายงานผลการปฏิบัติราชการตามตัวชี้วัดที่ 12  ได้ถูกต้องทันก าหนดเวลา 
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4.  ปฏิทินการปฏิบัติงาน 
 

 
ที ่

                   
ระยะเวลา 
กิจกรรม 

ปีงบประมาณ 2560 - 2561  
หมายเหต ุตค พย ธค. มค 

. 
กพ มีค. เมย พค มิย กค สค กย ตค 

1 จัดท า
โครงการเพื่อ
ขออนุมัติ 

              

2 แต่งตั้ง
คณะท างาน
และแจ้ง
ผู้เกี่ยวข้อง 

              

3 ประชุม
คณะท างาน 

              

4 อบรม
เสรมิสร้าง
ความรู้ความ
เข้าใจ
เกี่ยวกับ
ระบบ
ควบคุม
ภายใน และ
การรายงาน
ผลการ
ด าเนินการ
อบรม 

              

5 ประชุม
ติดตามและ
ประเมินผล
การควบคุม
ภายใน 

              

6 สรุปรายงาน
ผลการ 
ด าเนินการ
ควบคุม
ภายใน 

             รายงาน สตง.
ภายใน90 วัน 
นับจากวันสิ้น
ปีงบประมาณ 
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4.  ปฏิทินการปฏิบัติงาน 
 

 
ที ่

                   
ระยะเวลา 
กิจกรรม 

ปีงบประมาณ 2560 - 2561  
หมายเหต ุตค พย ธค. มค 

. 
กพ มีค. เมย พค มิย กค สค กย ตค 

1 จัดท า
โครงการเพื่อ
ขออนุมัติ 

              

2 แต่งตั้ง
คณะท างาน
และแจ้ง
ผู้เกี่ยวข้อง 

              

3 ประชุม
คณะท างาน 

              

4 อบรม
เสรมิสร้าง
ความรู้ความ
เข้าใจ
เกี่ยวกับ
ระบบ
ควบคุม
ภายใน และ
การรายงาน
ผลการ
ด าเนินการ
อบรม 

              

5 ประชุม
ติดตามและ
ประเมินผล
การควบคุม
ภายใน 

              

6 สรุปรายงาน
ผลการ 
ด าเนินการ
ควบคุม
ภายใน 

             รายงาน สตง.
ภายใน90 วัน 
นับจากวันสิ้น
ปีงบประมาณ 
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5.  งบประมาณ 
 จากงบตามภารกิจของกลุ่มในส านักงาน จ านวน  40,000 บาท (สี่หมื่นบาทถ้วน) 
ที ่ กิจกรรม/ค าชี้แจงในการ 

ใช้จ่ายงบประมาณ 
งบประมาณ จ าแนกตามหมวดรายจ่าย  

ค่าตอบแทน ค่าใช้
สอย 

ค่าวัสดุ หมายเหตุ 

1 กิจกรรมประชุมเชิงปฏิบัติการ
เสริมสร้างความรู้ความเข้าใจ
เกี่ยวกับระบบควบคุมภายใน 
-ค่าอาหารกลางวัน(90x100x1) 
-  ค่าอาหารว่างและ   
   เครื่องดื่ม(90x30x2) 
-  ค่าตอบแทนวิทยากร 
-  ค่าพาหนะ(วิทยากร) 
- ค่าท่ีพัก 
-ค่าวัสดุ 
-ค่าถ่ายเอกสาร 

40,000  
 
 
 
 
 

3,600 

 
 

 
9,000 

 
5,400 

 
4,000 

600 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
10,000 
7,400 

 

 รวม 40,000 3,600 19,000 17,400  
หมายเหตุ   ถัวจ่ายได้ทุกรายการ 
 
6.  การประเมินผล 

ตัวช้ีวัดความส าเร็จ วิธีวัดและประเมินผล เครื่องมือที่ใช้วัด 
1. ผู้เข้ารับการอบรมมีความรู้ความ
เข้าใจระบบควบคุมภายใน 
2. การรายงานติดตามผลการ   
ควบคุมภายในของหน่วยรับตรวจ
และหน่วยงานย่อยในสังกัด 

1. สังเกตพฤติกรรมขณะเข้า
ร่วมประชุม 
2. อภิปราย ซักถามและ
สอบถาม 

แบบสอบถาม 

 
7. ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ 
 7.1 ผู้บริหารและบุคลากรของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา และข้าราชการครูผู้รับผิดชอบมี
ความรู้ ความเข้าใจในระบบการควบคุมภายใน 

7.2 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 26 และสถานศึกษาในสังกัด จัดวางระบบ
และรายงานผลการด าเนินงานควบคุมภายในได้ถูกต้องทันตามก าหนดเวลา 
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โครงการ    ประชุมเชิงปฏิบัติการตามค ารับรองปฏิบัติราชการเพ่ือยกระดับการบริหาร 
     จัดการเขตพ้ืนที่ให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นและยั่งยืน 
แผนงาน    พ้ืนฐานด้านการการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน 
ยุทธศาสตร์ที่ 6  พัฒนาระบบบริหารจัดการและส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วม 
     ในการจัดการศึกษา 
กลุ่มที่รับผิดชอบ   กลุ่มอ านวยการ 
ผู้รับผิดชอบโครงการ  นางขันทอง  พิมพ์แสนศรี  นางอุษามณี  เหล่าอรรคะ 
ระยะเวลาด าเนินการ  มีนาคม – ตุลาคม  2561 
............................................................................................................................. ................................... 
1.  หลักการและเหตุผล   
                  การจัดท าค ารับรองการปฏิบัติราชการประจ าปีของส่วนราชการ  เป็นการด าเนินการ
ตามกรอบแนวทาง  พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 
2546  หมวด 8 การประเมินผลการปฏิบัติราชการ  ก าหนดให้ส่วนราชการด าเนินการประเมินผลการ
ปฏิบัติราชการของส่วนราชการเกี่ยวกับผลสัมฤทธิ์ของภารกิจ  คุณภาพการให้บริการ  ความพึงพอใจ
ของประชาชนผู้รับบริการ  ความคุ้มค่าในภารกิจ  และอาจจัดให้มีการประเมินผลภาพรวมของ
ผู้บังคับบัญชาแต่ละระดับหรือหน่วยงานในส่วนราชการ  โดยส่วนราชการที่ให้บริการมีคุณภาพเป็นไป
ตามเป้าหมายที่ก าหนด  สามารถเพ่ิมผลงานโดยไม่เป็นการเพ่ิมค่าใช้จ่าย  หรือสามารถด าเนินการ
ตามแผน  ลดค่าใช้จ่ายต่อหน่วยได้ตามหลักเกณฑ์ท่ีก าหนด และเพ่ือให้หน่วยงานน าแนวทางการ
พัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐเป็นองค์กรมาตรฐาน   
  เพ่ือให้การขับเคลื่อนการด าเนินงานตามค ารับรองการปฏิบัติราชการและการปฏิบัติงาน
ตามกรอบเกณฑ์  แนวทางการปฏิบัติราชการตามแผนปฏิบัติราชการ  การรายงานผลการด าเนินการ
ตามตัวชี้วัด  บรรลุเป้าหมายของตัวชี้วัดได้อย่างมีประสิทธิภาพและบังเกิดประสิทธิภาพผลคุ้มค่า ของ
กลุ่มพัฒนาระบบบริหารส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  ปีงบประมาณ  2561  
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 26 ได้ด าเนินการขับเคลื่อนอย่างต่อเนื่องพร้อมทั้ง
จัดท าโครงการรอรับเพื่อด 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   
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  2.4  เพื่อให้การจัดท ารายงานและข้อมูลการตรวจติดตามตัวชี้วัดการจัดท าค ารับรอง
ปฏิบัติราชการเป็นไปตามผลการด าเนินงานแต่ละตัวชี้วัดที่ก าหนดไว้ 

2.5  เพื่อพัฒนาองค์กรเป็นองค์กรมาตรฐานส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
มัธยมศึกษาตามส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
 
3.  เป้าหมาย 
  3.1  เป้าหมายเชิงปริมาณ 
     ผู้บริหารและบุคลากรในส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 26    
  3.2  เชิงคุณภาพ   
   1.  สถานศึกษาในสังกัด ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 26 
ด าเนินการลงนามตามค ารับรองปฏิบัติราชการปีงบประมาณ  พ.ศ.  2561 ได้อย่างครบถ้วน  พร้อม
ด าเนินการตามค ารับรองตามแผนกลยุทธ์ 
   2.  ทุกกลุ่มใน ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 26 
ด าเนินการสรุปผลการด าเนินงานตามตัวชี้วัดได้ 100 % เพ่ือรายงานข้อมูล  KRS ของส านักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานได้ครบทันตามก าหนดต่อไป 
   3. ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 26 เป็นองค์กรที่มีขีด
สมรรถนะและมีความพร้อมในการด าเนินการยกระดับคุณภาพการบริหารงานตามแผนพัฒนาองค์กร  
ได้ตามเกณฑ์มาตรฐานของส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 

4.  แต่ละกลุ่มใน ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 26 และ
โรงเรียนสามารถวางแผนยุทธศาสตร์และสามารถรวบรวม  สร้าง  จัดระเบียบ  ปรับเปลี่ยน 
ประยุกต์ใช้ความรู้ในองค์กรโดยพัฒนาระบบจากข้อมูลไปสู่สารสนเทศ  เพื่อให้เกิดความรู้และเป็น
ฐานข้อมูลในการจัดความรู้  (KM)  ในระดับกลุ่มและระดับสถานศึกษา 
 
4.  กิจกรรม   
 -  กิจกรรมที่ด าเนินการตามโครงการ  
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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 61 
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 
ด าเนินการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการ สรุปการด าเนินการตามค า
รับรองตามแผนปฏิบัติราชการ ปีงบประมาณ  2561 

มี.ค.  61 
มี.ค.  61 
มี.ค.  61 
มี.ค.  61 

 
เม.ย. – ต.ค. 61 

 
ต.ค. 61 

 
ต.ค. 61 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
5.  งบประมาณ    
 จากงบตามภารกิจของกลุ่มในส านักงาน จ านวน  40,000  บาท  (สี่หมื่นบาทถ้วน) 

ที ่ รายการ/กิจกรรม/ค าชี้แจง ในการใช้
งบประมาณ 

ประเภทค่าใช้จ่าย รวม
งบประมาณ
ทั้งสิ้น ค่าตอบแทน ค่าวัสดุ ค่าใช้

สอย 
1. ค่าตอบแทนวิทยากร 3,600 - - 3,600 
2. ค่าพาหนะ -  1,800 1,800 
3. ค่าอาหารส าหรับผู้เข้าร่วมประชุม จ านวน 60 

คน (คนละ 100 บาท จ านวน 1  มื้อ) 
- - 6,000 6,000 

4. ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่มส าหรับผู้เข้าร่วม
ประชุม  จ านวน 60 คน ๆ คนละ 30 บาท 
จ านวน 2 มื้อ 

- -  3,600 3,600 

5.  ค่าท่ีพัก  - 1,200 1,200 
6. ค่าวัสดุ - 15,000 - 15,000 
7. ค่าถ่ายเอกสาร   8,800 8,800 
 รวมงบประมาณท้ังสิ้น 3,600 15,000 21,400 40,000 
หมายเหตุ  ค่าใช้จ่ายถัวจ่ายทุกรายการ  
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งบประมาณ
ทั้งสิ้น ค่าตอบแทน ค่าวัสดุ ค่าใช้

สอย 
1. ค่าตอบแทนวิทยากร 3,600 - - 3,600 
2. ค่าพาหนะ -  1,800 1,800 
3. ค่าอาหารส าหรับผู้เข้าร่วมประชุม จ านวน 60 

คน (คนละ 100 บาท จ านวน 1  มื้อ) 
- - 6,000 6,000 

4. ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่มส าหรับผู้เข้าร่วม
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- -  3,600 3,600 
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6. ค่าวัสดุ - 15,000 - 15,000 
7. ค่าถ่ายเอกสาร   8,800 8,800 
 รวมงบประมาณท้ังสิ้น 3,600 15,000 21,400 40,000 
หมายเหตุ  ค่าใช้จ่ายถัวจ่ายทุกรายการ  
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6.  การประเมินผล   
ตัวบ่งชี้ความส าเร็จ วิธีการวัดและประเมินผล เครื่องมือที่ใช้วัดและประเมินผล 

1.ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 26 สามารถ
จัดท า  ค 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 

 
7.  ผลที่คาดว่าจะได้รับ   
  1.ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 26 สามารถจัดท าค ารับรองกา
ปฏิบัติราชการตามแผนปฏิบัติราชการ  ประจ าปี  2561  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
ปฏิบัติงานตาม  ค ารับรองการปฏิบัติราชการในปีต่อไป 
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โครงการ     การประชุมผู้บริหารสถานศึกษาสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
  มัธยมศึกษา เขต 26 
แผนงาน  พ้ืนฐานด้านการการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน 
ยุทธศาสตร์ที่ 6  พัฒนาระบบบริหารจัดการและส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วม 
  ในการจัดการศึกษา 
กลุ่มที่รับผิดชอบ  กลุ่มอ านวยการ 
ผู้รับผิดชอบโครงการ  นางขันทอง  พิมพ์แสนศรี  นางอุษามณี  เหล่าอรรคะ 
ระยะเวลาด าเนินการ  1 ตุลาคม  2560 – 30 กันยายน 2561 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
1. หลักการและเหตุผล 
 ด้วย ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 26  ได้จัดประชุมผู้บริหาร
สถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 26 เพื่อสร้างความเข้าใจในระบบ
การท างานที่ดีและคล่องตัว ทันต่อเหตุการณ์ เนื่องจากเป็นระยะที่มีความเปลี่ยนแปลงทางการศึกษา
อยู่เสมอ ดังนั้น ผู้บริหารสถานศึกษา จะต้องมีความรู้ความเข้าใจทันต่อเหตุการณ์เปลี่ยนแปลง เพ่ือ
ด าเนินงานเป็นไปตามระเบียบกฎหมายที่เกิดขึ้นใหม่ 
 
2.  วัตถุประสงค์ 

2.1 เพ่ือให้ผู้อ านวยการสถานศึกษา มีความรู้ความเข้าใจ ความสามารถและประสบการณ์ใหม่ ๆ 
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.  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 
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3.2.1  ผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา  

เขต 26 มีความรู้ ความเข้าใจในการปฏิบัติงานที่ได้ดียิ่งขึ้น 
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3.2.2 ผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 26 ได้รับ
ทราบข้อมูล ข่าวสาร ความเคลื่อนไหวของทางราชการได้อย่างรวดเร็ว 
 
4.  กิจกรรมและการด าเนินงาน 
 จัดประชุมทุกเดือน ตลอดปีงบประมาณ  2561  ณ  ห้องประชุมส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษามัธยมศึกษา  เขต 26  อ าเภอเมืองมหาสารคาม จังหวัดมหาสารคาม หรือตามมติที่ประชุม
ก าหนด  โดยมีขั้นตอนการด าเนินงานดังนี้ 

1. วิเคราะห์ภารกิจของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา  ก าหนดแผนการประชุม  แจ้งให้กลุ่ม
งานภายในส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา  เขต  26  และสถานศึกษาในสังกัดทราบ 

2. ประสานกับกลุ่มงานภายในส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา  เขต  26  รวบรวม
เรื่องท่ีจะน าเสนอในที่ประชุมเพ่ือจัดท าเอกสารวาวระการประชุม 

3. ด าเนินการแจ้งผู้เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม 
4. ประสานการจัดสถานที่ประชุม  การเตรียมสื่อ  อุปกรณ์  ส าหรับใช้ในการประชุม   พร้อม

ทั้งจัดเตรียมอาหารว่างและเครื่องดื่ม  ส าหรับรับรองผู้มาประชุมและการเตรียมการอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้อง 
5. บันทึกการประชุม  และจัดท ารายงานการประชุม แจ้งให้ผู้เกี่ยวข้องทราบผลการประชุม

และด าเนินการตามมติที่ประชุม 
6. ประสาน  ติดตามรวบรวมผลการปฏิบัติงานตามมติที่ประชุม  เพื่อเสนอผู้อ านวยการ

ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา  เขต  26  และผู้เกี่ยวข้องทราบ 
 
5.  งบประมาณ 
  จากงบตามภารกิจของกลุ่มในส านักงาน จ านวน 153,000 บาท รายละเอียด
ประกอบการใช้จ่าย  ดังนี้  
ที ่ รายการ งบประมาณ จ าแนกตามหมวดรายจ่าย 

ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ 
1. ค่าอาหารกลางวัน (240 

บาท x 50 คน x 9 เดือน) 
108,000 - 108,000  

2. ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม      
(100 บาท x 50 คน x 9 
เดือน) 

     45,000 -        45,000  

 (ถัวจ่ายทุกรายการ)     
 รวม 153,000 - 153,000  
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6.  การประเมินผล 
 

ตัวบ่งชี้วัดความส าเร็จ วิธีวัดและประเมินผล เครื่องมือที่ใช้วัด 
              ผู้อ านวยการโรงเรียนมี
ความสนใจ  เข้าใจในระเบียบ และ
ระบบการท างานที่ดี  สามารถน าไป
ปฏิบัติงานได้ถูกต้อง 

1. สังเกตพฤติกรรมขณะเข้าประชุม 
2. การอภิปราย ซักถามและสอบถาม 

1. แบบประเมิน 
2. แบบสอบถาม 

 
7.  ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ 
  7.1  ผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 26  
ได้รับทราบ   ข้อมูลข่าวสารอย่างทั่วถึง 
  7.2  ผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 26 
มีความเข้าใจในการปฏิบัติอย่างถูกต้อง 
  7.3  ผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 26  
ได้รับทราบ  กระบวนการพัฒนาทางวิชาชีพครู  และสร้างความเข้าใจ  ความร่วมมืออันดี 

7.4 ผู้บริหารสถานศึกษาสามารถสนองนโยบายส าคัญ  เร่งด่วน ของรัฐบาลได้เป็น
อย่างดี 
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โครงการ  พัฒนาศักยภาพเครือข่ายประชาสัมพันธ์ ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
มัธยมศึกษา เขต 26 

แผนงาน  พ้ืนฐานด้านการการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน 
ยุทธศาสตร์ที่ 6  พัฒนาระบบบริหารจัดการและส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วม 

ในการจัดการศึกษา 
กลุ่มที่รับผิดชอบ  กลุ่มอ านวยการ 
ผู้รับผิดชอบโครงการ  นางขันทอง  พิมพ์แสนศรี  นางอุษามณี  เหล่าอรรคะ 
ระยะเวลาด าเนินการ พฤศจิกายน – 30 กันยายน 2561 
............................................................................................ .................................................................... 
1. หลักการและเหตุผล  
  ปัจจุบันเป็นยุคข้อมูลข่าวสารที่ประชาชนส่วนใหญ่ให้ความสนใจและติดตามความ
เคลื่อนไหวเหตุการณ์ต่างๆ อยู่ตลอดเวลาองค์กรและหน่วยงานต่างๆ จึงให้ความส าคัญกับงาน
ประชาสัมพันธ์ เพ่ือสื่อสารข้อมูลข่าวสาร และกิจกรรมต่าง ๆ ขององค์กรให้ประชาชนโดยเฉพาะ
กลุ่มเป้าหมายได้รับรู้ข้อเท็จจริงอย่างถูกต้องตรงกันระหว่างองค์กรและประชาชนอันจะเป็นการสร้าง
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 เพื่อการ
พัฒนางานประชาสัมพันธ์ในองค์กร 
  2.3  เพื่อส่งเสริมให้มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างผู้เข้ารับการอบรมและวิทยากร 
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 าโครงการเพ่ือขออนุมัติ 
เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบเข้ารับการอบรมรับทราบ
นโยบาย 
แต่งตั้งคณะท างานด้านการประชาสัมพันธ์ 
ประชุมคณะท างาน 
ประชุมเชิงปฏิบัติการขยายผลการสร้างเครือข่าย
ประชาสัมพันธ์ 
ประเมินผลการใช้งาน 
สรุปและรายงานผลการด าเนินการ   

ก.ค. 61 
ก.ค. – ส.ค. 61 

ส.ค. 61 
 

ก.ย. – ต.ค. 61 
 

ต.ค. 61 
ต.ค. 61 

 

 
5. งบประมาณ 
 จากงบตามภารกิจของกลุ่มในส านักงาน จ านวน 26,000 บาท (สองหมื่นหกพันบาทถ้วน) 
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ที ่ รายการ/กิจกรรม/ค าชี้แจงในการใช้
งบประมาณ 

ประเภทค่าใช้จ่าย รวม
งบประมาณ

ทั้งสิ้น ค่าตอบแทน ค่าวัสดุ ค่าใช้
สอย 

 ค่าอาหารส าหรับผู้เข้าร่วมประชุม  จ านวน 
50 คน (คนละ 240 บาท จ านวน 1 วัน) 

- - 12,000 12,000 

 ค่าอาหารว่างพร้อมเครื่องดื่ม จ านวน 50 
คน (คนละ 100 บาท จ านวน 1 วัน) 

- - 5,000 5,000 

 ค่าตอบแทนวิทยากร  3,600 - - 3,600 
 ค่าท่ีพัก  - - 600 600 
 ค่าวัสดุ อุปกรณ์  - 3,000 - 3,000 
 ค่าถ่ายเอกสาร   1,800 1,800 
 รวม 3,600 3,000 19,400 26,000 
หมายเหตุ  ค่าใช้จ่ายถัวจ่ายทุกรายการ 
 
6. การประเมินผล  

ตัวบ่งชี้วัดความส าเร็จ วิธีวัดและประเมินผล เครื่องมือที่ใช้วัด 
1.ผู้เข้ารับการอบรมมีความรู้ความ
เข้าใจในการประชาสัมพันธ์ข่าว
ด้านการศึกษาเพ่ือประชาสัมพันธ์
กิจกรรมการเรียนการสอน ให้
ผู้ปกครอง ชุมชนได้รับทราบและ
เข้าใจการจัดการศึกษาผ่านการส่ง
ข่าวสารออนไลน์ 
2. การรายงานผลการ
ประชาสัมพันธ์ข่าวภายใน
หน่วยงานและสถานศึกษาในสังกัด  

1. ประเมินจากผู้รับผิดชอบ
งานด้านประชาสัมพันธ์ 
2.จากแบบประเมินผลการ
อบรมและการด าเนินการ 
3. ติดตามการด าเนินการ
ระดับสถานศึกษา 

1. แบบประเมินโครงการ 
2. แบบสอบถาม 
3. แบบสังเกตการณ์  

 
7. ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ  
 1. ผู้ผ่านการอบรมมีความรู้ ความเข้าใจที่ถูกต้อง มีความสามารถและมีทักษะเพ่ิมข้ึนในการ
ปฏิบัติงานประชาสัมพันธ์ 
 2. เพ่ือพัฒนาเครือข่ายประชาสัมพันธ์ ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 26 มี
ความรู้ความเข้าใจการใช้ช่องทางสื่อออนไลน์และสามารถสร้างประเด็นข่าวเด่น มาผลิตสื่อได้อย่าง
เหมาะสม 

3. สามารถใช้เวทีการประชุมครั้งนี้เป็นแบบอย่างแนวทางในการปฏิบัติงานจริง 
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โครงการ    เสริมสร้างประสิทธิภาพการท างานตามมาตรฐานส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
แผนงาน พ้ืนฐานด้านการการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน 
ยุทธศาสตร์ที่ 6 พัฒนาระบบบริหารจัดการและส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วม 
 ในการจัดการศึกษา 
กลุ่มที่รับผิดชอบ  กลุ่มอ านวยการ 
ผู้รับผิดชอบโครงการ  นางขันทอง  พิมพ์แสนศรี  นางอุษามณี  เหล่าอรรคะ 
ระยะเวลาด าเนินการ  ตุลาคม  2560  -  30 กันยายน  2561 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
1. หลักการและเหตุผล 

ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา เป็นส่วนราชการที่มีความส าคัญยิ่งในการก ากับดูแลและ
สนับสนุนส่งเสริมการจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐานทั้งในเชิงปริมาณและคุณภาพ โดยมีเป้าหมายหลักอยู่ที่
การให้บริการทางการศึกษาแก่ประชากรวัยเรียนในระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐานอย่างทั่วถึง มีคุณภาพ 
และไม่เก็บค่าใช้จ่าย ซึ่งเป็นไปตามบทบัญญัติรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย และพระราชบัญญัติ
การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 
 ในปัจจุบัน  ในช่วงเวลาการปฏิบัติงานที่ผ่านมา  พบว่า ความหลากหลายของบริบทและ
ปัจจัยการท างาน ท าให้ผลการปฏิบัติงานของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาแต่ละแห่งมีระดับ
ผลสัมฤทธิ์และการพัฒนาที่แตกต่างกัน และมีแนวโน้มที่จะแตกต่างกันมากยิ่งข้ึนในอนาคต ดังนั้น 
เพ่ือให้ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาทุกแห่งได้มีการพัฒนาอย่างเป็นเอกภาพโดยพร้อมเพรียงกันและมี
ระดับคุณภาพเป็นที่พึงพอใจ  ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน จึงก าหนดเกณฑ์
มาตรฐานขั้นต่ าส าหรับส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาขึ้น เพ่ือใช้เป็นฐานแห่งการพัฒนาและเป็น
เป้าหมายเบื้องต้น ในการปฏิบัติงาน ซึ่งคาดว่าส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาทุกแห่งจะสามารถ
ปรับปรุงพัฒนาเข้าสู่มาตรฐานได้ครบถ้วนทุกแห่งในระยะเวลาอันรวดเร็ว น าไปสู่การยกระดับ
มาตรฐานให้สูงขึ้นได้อีกในอนาคตอันใกล้ 
 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 26 จึงได้ด าเนินการวิเคราะห์ สังเคราะห์และ
เทียบเคียง สภาพที่พึงประสงค์ในการพัฒนาของส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน และ
ก าหนดรายละเอียดการด าเนินงานตามบริบทของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาเพ่ือน าไปสู่การปฏิบัติ
จริงขึ้น เพ่ือเป็นการปฏิบัติงานอย่างเป็นรูปธรรมของบุคลากรในสังกัด ตลอดจนส่งเสริม ก ากับ 
ติดตาม ตรวจสอบประเมินผลการปฏิบัติงาน การพัฒนาส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาและสถานศึกษา
ในสังกัด เกี่ยวกับการประกันคุณภาพการศึกษา โดยได้จัดโครงการการด าเนินงาน ตามมาตรฐาน
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาขึ้น เพื่อเป็นประโยชน์ในการด าเนินงานให้เกิดผลอย่างมีประสิทธิภาพ
และประสิทธิผล 
 
2.  วัตถุประสงค์ 
  2.1 เพ่ือพัฒนาและยกระดับคุณภาพการบริหารจัดการของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 26 
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ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา เป็นส่วนราชการที่มีความส าคัญยิ่งในการก ากับดูแลและ
สนับสนุนส่งเสริมการจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐานทั้งในเชิงปริมาณและคุณภาพ โดยมีเป้าหมายหลักอยู่ที่
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ผลสัมฤทธิ์และการพัฒนาที่แตกต่างกัน และมีแนวโน้มที่จะแตกต่างกันมากยิ่งข้ึนในอนาคต ดังนั้น 
เพ่ือให้ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาทุกแห่งได้มีการพัฒนาอย่างเป็นเอกภาพโดยพร้อมเพรียงกันและมี
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ปรับปรุงพัฒนาเข้าสู่มาตรฐานได้ครบถ้วนทุกแห่งในระยะเวลาอันรวดเร็ว น าไปสู่การยกระดับ
มาตรฐานให้สูงขึ้นได้อีกในอนาคตอันใกล้ 
 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 26 จึงได้ด าเนินการวิเคราะห์ สังเคราะห์และ
เทียบเคียง สภาพที่พึงประสงค์ในการพัฒนาของส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน และ
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  2.2 ใช้เป็นแนวทางในการติดตาม ประเมินผลการด าเนินงาน และพัฒนาสภาพแวดล้อมของ
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 26 ให้เอื้อต่อการปฏิบัติงาน สามารถให้บริการได้อย่าง
มีประสิทธิภาพ 
 
3.  เป้าหมาย 

3.1  เป้าหมายเชิงปริมาณ การขับเคลื่อนการด าเนินงานตามมาตรฐานส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษา ประกอบด้วย 
 3.1.1  รองผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 26  จ านวน    3  คน 
 3.1.3  ผอ.กลุ่มทุกกลุ่ม                          จ านวน     7  คน 
 3.1.4  คณะท างานผู้รับผิดชอบตัวชี้วัด และโรงเรียนในสังกัด 35 โรงเรียน  จ านวน   40  คน 

3.2  เป้าหมายเชิงคุณภาพ 
   3.2.1  ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 26 มีข้อมูลสารสนเทศ
ประกอบการบริหารและการจัดการศึกษา 
   3.2.2  เกิดการขับเคลื่อนการปฏิบัติงานอย่างเป็นกระบวนการ มีขั้นตอนและ
ระยะเวลา                    ในการท างานที่ชัดเจนเป็นรูปธรรม 
   3.3.3 เป็นแบบอย่างและบูรณาการปฏิบัติส าหรับสถานศึกษาในสังกัดโดยใช้ระบบ
กระบวนการเป็นตัวเชื่อมโยงเรียนรู้ระหว่างกัน 
            3.2.4 บุคลากรในสังกัดมีแนวคิดใหม่ นวัตกรรมและมีผลงานที่เป็น Best Practice 
ในการปฏิบัติงาน 
                      3.2.5 ส่งผลให้สถานศึกษามีการบริหารงานที่มีประสิทธิภาพสูงขึ้นและมีความ
เข้มแข็งขึ้น 
 
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
ตามแบบติดตาม และประเมินผลการบริหารจัดการของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาตามมาตรฐาน
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2561 
   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. 2561 ต่อคณะกรรมการติดตามและประเมินผล ส านักติดตามและประเมินผลการ
จัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

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

จัดการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา กรอบ
การติดตาม หลักเกณฑ์และวิธีการ
ประเมินผล รวมถึงภารกิจอ านาจหน้าที่
ของกลุ่มในส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 

มิถุนายน 2561 นางสาวอาภรณ์  สิงหะ
สุริยะ 
นางอุษามณี เหล่าอรรคะ 
นางขันทอง พิมพ์แสนศรี 

2 แต่งตั้งคณะท างานและก าหนดผู้รับผิดชอบ
ในแต่ละมาตรฐานเพื่อด าเนินงานตาม
มาตรฐานส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
ทั้งระบบ 

สิงหาคม 2561 นางสาวอาภรณ์  สิงหะ
สุริยะ 
นางอุษามณี เหล่าอรรคะ 
นางขันทอง พิมพ์แสนศรี 

3 ด าเนินการประชุม (ครั้งที่ 1) เพ่ือชี้แจงท า
ความเข้าใจให้กับคณะท างานเสริมสร้าง
ประสิทธิภาพการท างานตามมาตรฐาน
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2560 

สิงหาคม 2561 นางสาวอาภรณ์  สิงหะ
สุริยะ 
นางอุษามณี เหล่าอรรคะ 
นางขันทอง พิมพ์แสนศรี 

4 คณะท างานฯ ศึกษาดูงานจากส านักงาน
เขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา  เขต 32 
(บุรีรัมย์) เพ่ือเป็นแนวทางในการ
ด าเนินการรายงานตามมาตรฐานส านักงาน
เขตพ้ืนที่การศึกษา ประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2561  

กันยายน 2561 นางสาวอาภรณ์  สิงหะ
สุริยะ 
นางอุษามณี เหล่าอรรคะ 
นางขันทอง พิมพ์แสนศรี 

5 คณะท างาน ผู้รับผิดชอบ ขับเคลื่อน 
รวบรวมข้อมูลและรายงานผลตามปฏิทิน
ปฏิบัติงานที่ก าหนด 

กันยายน 2561 นางสาวอาภรณ์  สิงหะ
สุริยะ 
นางอุษามณี เหล่าอรรคะ 
นางขันทอง พิมพ์แสนศรี 

6 ด าเนินการประชุม (ครั้งที่ 2) เพ่ือรวบรวม
ข้อมูลและท าการปรับปรุงข้อมูลให้ถูกต้อง
ตามบริบทของส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษามัธยมศึกษา เขต 26 

กันยายน 2561 นางสาวอาภรณ์  สิงหะ
สุริยะ 
นางอุษามณี เหล่าอรรคะ 
นางขันทอง พิมพ์แสนศรี 
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   4.16 น าเสนอข้อมูลผลการปฏิบัติงานตามแบบติดตามและประเมินผลการบริหาร
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4.2 กิจกรรมการและการด าเนินงาน 
ที ่ กิจกรรม ระยะเวลาด าเนินการ ผู้รับผิดชอบ 
1 ศึกษา วิเคราะห์  แนวทางการบริหาร

จัดการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา กรอบ
การติดตาม หลักเกณฑ์และวิธีการ
ประเมินผล รวมถึงภารกิจอ านาจหน้าที่
ของกลุ่มในส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 

มิถุนายน 2561 นางสาวอาภรณ์  สิงหะ
สุริยะ 
นางอุษามณี เหล่าอรรคะ 
นางขันทอง พิมพ์แสนศรี 

2 แต่งตั้งคณะท างานและก าหนดผู้รับผิดชอบ
ในแต่ละมาตรฐานเพื่อด าเนินงานตาม
มาตรฐานส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
ทั้งระบบ 

สิงหาคม 2561 นางสาวอาภรณ์  สิงหะ
สุริยะ 
นางอุษามณี เหล่าอรรคะ 
นางขันทอง พิมพ์แสนศรี 

3 ด าเนินการประชุม (ครั้งที่ 1) เพ่ือชี้แจงท า
ความเข้าใจให้กับคณะท างานเสริมสร้าง
ประสิทธิภาพการท างานตามมาตรฐาน
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2560 

สิงหาคม 2561 นางสาวอาภรณ์  สิงหะ
สุริยะ 
นางอุษามณี เหล่าอรรคะ 
นางขันทอง พิมพ์แสนศรี 

4 คณะท างานฯ ศึกษาดูงานจากส านักงาน
เขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา  เขต 32 
(บุรีรัมย์) เพ่ือเป็นแนวทางในการ
ด าเนินการรายงานตามมาตรฐานส านักงาน
เขตพ้ืนที่การศึกษา ประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2561  

กันยายน 2561 นางสาวอาภรณ์  สิงหะ
สุริยะ 
นางอุษามณี เหล่าอรรคะ 
นางขันทอง พิมพ์แสนศรี 

5 คณะท างาน ผู้รับผิดชอบ ขับเคลื่อน 
รวบรวมข้อมูลและรายงานผลตามปฏิทิน
ปฏิบัติงานที่ก าหนด 

กันยายน 2561 นางสาวอาภรณ์  สิงหะ
สุริยะ 
นางอุษามณี เหล่าอรรคะ 
นางขันทอง พิมพ์แสนศรี 

6 ด าเนินการประชุม (ครั้งที่ 2) เพ่ือรวบรวม
ข้อมูลและท าการปรับปรุงข้อมูลให้ถูกต้อง
ตามบริบทของส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษามัธยมศึกษา เขต 26 

กันยายน 2561 นางสาวอาภรณ์  สิงหะ
สุริยะ 
นางอุษามณี เหล่าอรรคะ 
นางขันทอง พิมพ์แสนศรี 
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ที ่ กิจกรรม ระยะเวลาด าเนินการ ผู้รับผิดชอบ 
7 เก็บรวบรวมข้อมูลผลการปฏิบัติงานตาม

มาตรฐานส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561  
เพ่ือสรุปและเสนอต่อคณะกรรมการติดตาม
และประเมินผล ส านักติดตามและ
ประเมินผลการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้น
พ้ืนฐานตามก าหนดการ 

กันยายน 2561 นางสาวอาภรณ์  สิงหะ
สุริยะ 
นางอุษามณี เหล่าอรรคะ 
นางขันทอง พิมพ์แสนศรี 

 
5.  งบประมาณ 
  จากงบตามภารกิจของกลุ่มในส านักงาน จ านวน 30,000 บาท (สามหมื่นบาทถ้วน) 
รายละเอียดประกอบการใช้จ่าย ดังนี้  

ที ่ รายการ/กิจกรรม/ค าชี้แจง ในการใช้
งบประมาณ 

ประเภทค่าใช้จ่าย รวม
งบประมาณ

ทั้งสิ้น ค่าตอบแทน ค่าวัสดุ ค่าใช้
สอย 

1. ค่าวัสดุ - 15,000  - 15,000  
2. ประชุมคณะท างานมาตรฐานเขตพ้ืนที่

การศึกษา  
  6.1 ค่าอาหารกลางวัน (50 คน x 100 
บาท x 1 มื้อ) 
  6.2 ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม (50 x 30  
x 2 x 1) 

     
 
5,000 
 
3,000  

8,000 
 
   

3. ค่าถ่ายเอกสาร   7,000 7,000 
 รวมงบประมาณท้ังสิ้น  15,000 15,000 30,000 
หมายเหตุ  ค่าใช้จ่ายถัวจ่ายทุกรายการ 
 
6.  การประเมินผล 

ตัวบ่งชี้วัดความส าเร็จ วิธีวัดและประเมินผล เครื่องมือที่ใช้วัด 
ร้อยละความพึงพอใจของบุคลากรและ
ผู้รับบริการที่มีต่อสภาพแวดล้อมของ
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 26 
 

1. ประเมินตามมาตรฐานทั้ง 3  
มาตรฐานของ สพฐ. 
2. ประเมินความพึงพอใจของ
บุคลากร 
3. สังเกตการณ์เข้าร่วม
กิจกรรมการปฏิบัติกิจกรรม 

1. หลักเกณฑ์และ
วิธีการประเมินตาม
มาตรฐานส านักงานเขต
พ้ืนที่การศึกษา พ.ศ. 
2561 ของ สพฐ.                 
2. แบบประเมินความ
พึงพอใจ 
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7.  ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ 
 7.1  ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 26 ได้ข้อมูลและสารสนเทศประกอบการ
บริหารและการจัดการศึกษา 
 7.2 การบริหารและการจัดการศึกษาของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา เป็นไปอย่างมี
ประสิทธิภาพและอยู่ในระดับที่น่าพึงพอใจ 
 7.3 มีการขับเคลื่อนนโยบายไปสู่การปฏิบัติอย่างเป็นระบบ และเกิดผลส าเร็จเป็นรูปธรรม 
 7.4 เกิดการบูรณาการและความเชื่อมโยงในการพัฒนางานไปสู่สถานศึกษาอย่างเป็นระบบ
และเป็นรูปธรรม 
 7.5 ประสิทธิภาพในการบริหารจัดการศึกษาของสถานศึกษาสูงขึ้น 
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โครงการ  วันส าคัญต่างๆ 
แผนงาน  พ้ืนฐานด้านการการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน 
ยุทธศาสตร์ที่ 6  พัฒนาระบบบริหารจัดการและส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วม 
  ในการจัดการศึกษา 
กลุ่มที่รับผิดชอบ  กลุ่มอ านวยการ 
ผู้รับผิดชอบโครงการ  นางขันทอง  พิมพ์แสนศรี  นางอุษามณี  เหล่าอรรคะ 
ระยะเวลาด าเนินการ  ตลอดปีปฏิทิน 
................................................................................................................................................................  
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  เพ่ือเป็น
การส่งเสริมให้หน่วยงานได้ปฏิบัติกิจกรรมวันส าคัญ  และเทิดทูนชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ 
 
2. วัตถุประสงค์ 

2.1 เพ่ือได้ทราบถึงกิจกรรมที่ควรปฏิบัติในวันส าคัญต่างๆ 
2.2 เพ่ือสืบทอดขนบธรรมเนียมประเพณีและวัฒนธรรมต่างๆ ของไทย 

 
3. เป้าหมาย 
 3.1 ผลผลิต(เชิงปริมาณ) 
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ขึ้น 
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3.2.3  บุคลากรในสังกัดภูมิใจในความเป็นไทย  เห็นคุณค่าภูมิปัญญาไทย  นิยมไทย 
และด ารงความเป็นไทย 
 
4. กิจกรรมและการด าเนินงาน 
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5. งบประมาณ 
 จากงบตามภารกิจของกลุ่มในส านักงาน จ านวนเงิน 40,000 บาท (สี่หมื่นบาทถ้วน)
 รายละเอียดประกอบการใช้จ่าย ดังนี้ 

 

ที ่
 

รายการ 
 

งบประมาณ จ าแนกตามรายจ่าย 
ค่าตอบแทน ค่าใช้

สอย 
ค่าวัสดุ 

1. กิจกรรมที่ 1 
- กิจกรรมวันสงกรานต์ 
(ถัวจ่ายทุกรายการ) 

 
25,000 

  
25,000 
 

 

2. กิจกรรมร่วมงานรัฐพิธี 
- วันปิยมหาราช 
- วันแม่แห่งชาติ 
- วันพระบิดาแห่งฝนหลวง 
- วันพ่อแห่งชาติ/วันชาติ/วันคล้ายวัน
เฉลิมพระชนมพรรษาของพระบาทสม
สมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลย
เดช บรมนาถบพิตร 
- วันส าคัญอ่ืน ๆ ที่รัฐบาลก าหนด 
(ถัวจ่ายทุกรายการ) 

15,000   
3,000 
1,000 
1,000 
5,000 

 
 

5,000 

 

         รวมทั้งสิ้น 40,000  40,000  
 
6. การประเมินผล 
 

ตัวบ่งชี้สภาพความส าเร็จ วิธีวัดและประเมินผล เครื่องมือที่ใช้วัดและประเมินผล 
     บุคลากรในสังกัดร่วม
กิจกรรมวันส าคัญต่าง ๆ 

- การสังเกต - แบบสอบถาม 
- แบบสังเกต 

 
7. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
 1.  บุคลากรในสังกัดมีความตะหนักและเห็นความส าคัญของวันส าคัญต่างๆ 
 2. บุคลากรในสังกัดภูมิใจในความเป็นไทย เห็นคุณค่าภูมิปัญญาไทย นิยมไทยและด ารงความ
เป็นไทย 
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งบพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
 
 
โครงการ   การเสริมสร้างคุณธรรมและจริยธรรมในสถานศึกษา ประจ าปีการศึกษา 2561 
แผนงาน   พ้ืนฐานด้านการการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน 
ยุทธศาสตร์ที่ 1      จัดการศึกษาเพ่ือความมั่นคง 
จุดเน้นการพัฒนา สพม.26 ที่ 7 การพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม คุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
         และค่านิยมที่ดีงาม 
กลุ่มที่รับผิดชอบ    กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 
ผู้รับผิดชอบ      นางสาวธิดารัตน์   พลศรี  และบุคลากรกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 
ระยะเวลาที่ด าเนินการ   ตุลาคม 2561 – กันยายน 2561 
............................................................................................................................. ................................... 
1. หลักการและเหตุผล 

ด้วยส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน  มีภารกิจหลักในการจัดและส่งเสริม
การศึกษาข้ันพ้ืนฐานได้ก าหนดนโยบายเพื่อพัฒนาการจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  ไปในทิศทางท่ี
สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ  ระยะ  20 ปี (พ.ศ.2560 – 2579)  แผนการศึกษาชาติ  พ.ศ.2560 – 
2579 การเปลี่ยนแปลงของประเทศและของโลก โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการการศึกษาขั้น
พ้ืนฐาน  ประกอบด้วยวิสัยทัน์ พันธกิจ เป้าหมาย ยุทธศาสตร์ และนโยบาย เพ่ือให้เขตพ้ืนที่
การศึกษาได้ก าหนดทิศทางการด าเนินงานทั้งวิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าหมาย ยุทธศาสตร์ นโยบาย จุดเน้น 
แผนงาน และโครงการให้สอดคล้องกับนโยบายที่ก าหนดดังกล่าว 

กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา  จึงได้จัดท าโครงการการเสริมสร้างคุณธรรมและ
จริยธรรมในสถานศึกษา  ประจ าปีการศึกษา  2560  โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือเป็นการเสริมสร้าง
คุณธรรมและจริยธรรมในสถานศึกษา ให้เกิดข้ึนกับสถานศึกษาทุกแห่งในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษามัธยมศึกษา  เขต  26 เพ่ือส่งเสริมการด าเนินการตามแนวทางอัตลักษณ์ 29 ประการ มุ่งสู่
ความเป็นโรงเรียนวิถีพุทธให้เกิดข้ึนกับสถานศึกษาทุกแห่งในสังกัด  และเพ่ือส่งเสริมให้สถานศึกษาใน
สังกดัเข้าร่วมเป็นโรงเรียนวิถีพุทธ ภายใต้การด าเนินการของมหาวิทยาลัยจุฬาลงกรณ์ราชวิทยาลัย
ร่วมกับส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานเพ่ือน าไปสู่การเป็นโรงเรียนวิถีพุทธชั้นน า 
 
2.  วัตถุประสงค์ 

2.1 เพ่ือเป็นการเสริมสร้างคุณธรรมและจริยธรรมในสถานศึกษาให้เกิดขึ้นกับ
สถานศึกษาทุกแห่งในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 26 

2.2 เพ่ือส่งเสริมการด าเนินการตามแนวทางอัตลักษณ์ 29 ประการ มุ่งสู่ความเป็น                      
โรงเรียนวิถีพุทธให้เกิดขึ้นกับสถานศึกษาทุกแห่งในสังกัด 

2.3 เพ่ือส่งเสริมให้สถานศึกษาในสังกัดเข้าร่วมเป็นโรงเรียนวิถีพุทธภายใต้การ
ด าเนินการของมหาวิทยาลัยจุฬาลงกรณ์ราชวิทยาลัยร่วมกับส านักงานคณะกรรมการการศึกษา 
ขั้นพ้ืนฐาน 
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  2.4 เพ่ือให้มีโรงเรียนวิถีพุทธต้นแบบหรือศูนย์การเรียนรู้ด้านคุณธรรมและจริยธรรม
ต้นแบบ 
 
3. เป้าหมาย   

3.1. เชิงปริมาณ    
3.1.1 โรงเรียนในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 26 จ านวน                          

35 โรงเรียน มีการเสริมสร้างคุณธรรมและจริยธรรม สร้างความส านึกความเป็นชาติไทย  และวิถีชีวิต                  
แบบชาวพุทธอย่างถาวร  โดยด าเนินการอัตลักษณ์  29 ประการ  สู่ความเป็นโรงเรียนวิถีพุทธ 

3.1.2 โรงเรียนในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 26 จ านวน 35 
โรงเรียน เข้าร่วมเป็นโรงเรียนวิถีพุทธภายใต้การด าเนินการของมหาวิทยาลัยจุฬาลงกรณ์ราชวิทยาลัย
ร่วมกับส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

3.1.3 มีโรงเรียนวิถีพุทธต้นแบบหรือศูนย์การเรียนรู้ด้านคุณธรรมและจริยธรรมต้นแบบ                    
ในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 26 

3.2 ด้านคุณภาพ 
3.2.1 โรงเรียนจัดกิจกรรมด้านคุณธรรมจริยธรรม สร้างความส านึกความเป็นชาติไทย                    

และวิถีชีวิตแบบชาวพุทธอย่างถาวร  โดยด าเนินการตามแนวอัตลักษณ์ 29 ประการ สู่ความเป็น
โรงเรียนวิถีพุทธ 

3.2.2  นักเรียน ครู และผู้บริหารสถานศึกษา ได้รับการพัฒนาให้มีคุณธรรมจิตส านึก
ความเป็นไทยทุกคน 

3.2.3  มีโรงเรียนวิถีพุทธต้นแบบหรือศูนย์การเรียนรู้ด้านคุณธรรมและจริยธรรม
ต้นแบบที่มีคุณภาพเพ่ือให้นักเรียน ชุมชน สถานศึกษา และหน่วยงานที่สนใจสามารถเข้าไปศึกษา
เรียนรู้ 
 
4.  กิจกรรมและการด าเนินงาน 
ที ่ กิจกรรม ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 
1. กิจกรรมอบรม / สัมมนาวิชาการ  การเสริมสร้าง

คุณธรรมและจริยธรรมในสถานศึกษา  ประจ าปี
การศึกษา  2561 

มกราคม - 
มีนาคม 2561 

นางสาวธิดารตัน์  พลศร ี
กลุ่มส่งเสรมิฯ สพม.26 

2. กิจกรรมออกติดตามการด าเนินงานตามแนวทางอัต
ลักษณ์ 29 ประการ มุ่งสู่ความเป็นโรงเรียนวิถีพุทธ
ชั้นน าของสถานศึกษาประจ าปีการศึกษา  2561  

มิถุนายน – 
ตุลาคม 2561 

นางสาวธิดารตัน์  พลศร ี
กลุ่มส่งเสรมิฯ สพม.26 
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ร่วมกับส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

3.1.3 มีโรงเรียนวิถีพุทธต้นแบบหรือศูนย์การเรียนรู้ด้านคุณธรรมและจริยธรรมต้นแบบ                    
ในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 26 

3.2 ด้านคุณภาพ 
3.2.1 โรงเรียนจัดกิจกรรมด้านคุณธรรมจริยธรรม สร้างความส านึกความเป็นชาติไทย                    

และวิถีชีวิตแบบชาวพุทธอย่างถาวร  โดยด าเนินการตามแนวอัตลักษณ์ 29 ประการ สู่ความเป็น
โรงเรียนวิถีพุทธ 

3.2.2  นักเรียน ครู และผู้บริหารสถานศึกษา ได้รับการพัฒนาให้มีคุณธรรมจิตส านึก
ความเป็นไทยทุกคน 

3.2.3  มีโรงเรียนวิถีพุทธต้นแบบหรือศูนย์การเรียนรู้ด้านคุณธรรมและจริยธรรม
ต้นแบบที่มีคุณภาพเพ่ือให้นักเรียน ชุมชน สถานศึกษา และหน่วยงานที่สนใจสามารถเข้าไปศึกษา
เรียนรู้ 
 
4.  กิจกรรมและการด าเนินงาน 
ที ่ กิจกรรม ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 
1. กิจกรรมอบรม / สัมมนาวิชาการ  การเสริมสร้าง

คุณธรรมและจริยธรรมในสถานศึกษา  ประจ าปี
การศึกษา  2561 

มกราคม - 
มีนาคม 2561 

นางสาวธิดารตัน์  พลศร ี
กลุ่มส่งเสรมิฯ สพม.26 

2. กิจกรรมออกติดตามการด าเนินงานตามแนวทางอัต
ลักษณ์ 29 ประการ มุ่งสู่ความเป็นโรงเรียนวิถีพุทธ
ชั้นน าของสถานศึกษาประจ าปีการศึกษา  2561  

มิถุนายน – 
ตุลาคม 2561 

นางสาวธิดารตัน์  พลศร ี
กลุ่มส่งเสรมิฯ สพม.26 
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ที ่ กิจกรรม ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 
3. กิจกรรมส่งเสริมเพ่ือให้มีโรงเรียนวิถีพุทธต้นแบบ

หรือศูนย์การเรียนรู้ด้านคุณธรรมและจริยธรรม
ต้นแบบที่มีคุณภาพเพ่ือให้นักเรียน ชุมชน 
สถานศึกษา และหน่วยงานที่สนใจสามารถเข้าไป
ศึกษาเรียนรู้ 

มิถุนายน - 
ตุลาคม 2561 

นางสาวธิดารตัน์  พลศร ี
กลุ่มส่งเสรมิฯ สพม.26 

 
5. งบประมาณ จากงบพัฒนาคุณภาพการศึกษา จ านวน 25,000 บาท (สองหมื่นห้าพันบาทถ้วน)  
รายละเอียดประกอบการใช้จ่าย ดังนี้ 
ที ่ รายการ งบประมาณ จ าแนกตามรายจ่าย 

ค่าตอบแทน ค่าใช้
สอย 

ค่าวัสดุ 

1. กิจกรรมอบรม / สัมมนาวิชาการ การ
เสริมสร้างคุณธรรมและจริยธรรมใน
สถานศึกษา ประจ าปีการศึกษา 2561 

1.1 ค่าอาหารว่าง / เครื่องดื่ม / 
อาหารกลางวันส าหรับผู้เข้าร่วมกิจกรรม  

1.2 ค่าวิทยากร 
1.3 ค่าสถานที่ 
1.3 ค่าป้าย 
1.4 ค่าวัสดุ 

  
 
 
 
 

3,000 

 
 
 
 

8,000 
 

1,000 
1,000 

 
 
 
 
 
 
 

 
1,000 

รวมกิจกรรมที่  1 14,000 3,000 10,000 1,000 
2. กิจกรรมออกติดตามการด าเนินงานตาม

แนวทางอัตลักษณ์ 29 ประการ มุ่งสู่
ความเป็นโรงเรียนวิถีพุทธชั้นน าของ
สถานศึกษาประจ าปีการศึกษา 2561 

2.1 ค่าอาหารว่าง / เครื่องดื่ม / 
อาหารกลางวัน ส าหรับผู้เข้าร่วมกิจกรรม  

2.2 ค่าน้ ามันเชื้อเพลิง 
       2.3 ค่าวัสดุ 

   
 
 
 
 

5,000 
2,000 

 

 
 
 
 
 
 
 

1,000 
รวมกิจกรรมที่  2 8,000 - 7,000 1,000 

 
 
 
 
 



162 แผนปฏิบัติการประจำาปีงบประมาณ 2561
ของสำานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 26

162 
 
 

 
ที ่ รายการ งบประมาณ จ าแนกตามรายจ่าย 

ค่าตอบแทน ค่าใช้
สอย 

ค่าวัสดุ 

3 กิจกรรมส่งเสริมเพ่ือให้มีโรงเรียนวิถีพุทธ
ต้นแบบหรือศูนย์การเรียนรู้ด้าน
คุณธรรมและจริยธรรมต้นแบบที่มี
คุณภาพเพ่ือให้นักเรียน ชุมชน 
สถานศึกษา และหน่วยงานที่สนใจ
สามารถเข้าไปศึกษาเรียนรู้ 

3.1 ค่าป้าย 
3.2 ค่าวัสดุ 

   
 
 
 

 
2,000 

 
 
 
 
 
 

1,000 

รวมกิจกรรมที่ 3 3,000 - 2,000 1,000 
รวมทุกกิจกรรม 25,000 3,000 19,000 3,000 

 หมายเหต ุขอถัวจ่ายทุกรายการ 
 
6.  การประเมินผล 

ตัวบ่งชี้ความส าเร็จ วิธีวัดและประเมินผล เครื่องมือที่ใช้วัดและ
ประเมินผล 

1. โรงเรียนร้อยละ 80 มีการจัด
กิจกรรมเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม 
และมีวัฒนธรรม  ชาวพุทธใน
สถานศึกษา และเป็นศูนย์เรียนรู้พุทธ
ศาสนา สร้างจิตอาสาให้แก่ชุมชนและ
ด าเนินการตามอัตลักษณ์ 29 ประการสู่
ความเป็นโรงเรียนวิถีพุทธ 

สังเกต แบบส ารวจ / แบบสอบถาม 

2. โรงเรียนร้อยละ 80 เข้าร่วมเป็น
โรงเรียนวิถีพุทธภายใต้การด าเนินการ
ของมหาวิทยาลัยจุฬาลงกรณ์ราช
วิทยาลัยร่วมกับส านักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

สังเกต / ออกติดตาม แบบส ารวจ / ระบบการ
ประเมินในเว็บไซต์โรงเรียนวิถี

พุทธ 
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ที ่ รายการ งบประมาณ จ าแนกตามรายจ่าย 

ค่าตอบแทน ค่าใช้
สอย 

ค่าวัสดุ 

3 กิจกรรมส่งเสริมเพ่ือให้มีโรงเรียนวิถีพุทธ
ต้นแบบหรือศูนย์การเรียนรู้ด้าน
คุณธรรมและจริยธรรมต้นแบบที่มี
คุณภาพเพ่ือให้นักเรียน ชุมชน 
สถานศึกษา และหน่วยงานที่สนใจ
สามารถเข้าไปศึกษาเรียนรู้ 

3.1 ค่าป้าย 
3.2 ค่าวัสดุ 

   
 
 
 

 
2,000 

 
 
 
 
 
 

1,000 

รวมกิจกรรมที่ 3 3,000 - 2,000 1,000 
รวมทุกกิจกรรม 25,000 3,000 19,000 3,000 

 หมายเหต ุขอถัวจ่ายทุกรายการ 
 
6.  การประเมินผล 

ตัวบ่งชี้ความส าเร็จ วิธีวัดและประเมินผล เครื่องมือที่ใช้วัดและ
ประเมินผล 

1. โรงเรียนร้อยละ 80 มีการจัด
กิจกรรมเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม 
และมีวัฒนธรรม  ชาวพุทธใน
สถานศึกษา และเป็นศูนย์เรียนรู้พุทธ
ศาสนา สร้างจิตอาสาให้แก่ชุมชนและ
ด าเนินการตามอัตลักษณ์ 29 ประการสู่
ความเป็นโรงเรียนวิถีพุทธ 

สังเกต แบบส ารวจ / แบบสอบถาม 

2. โรงเรียนร้อยละ 80 เข้าร่วมเป็น
โรงเรียนวิถีพุทธภายใต้การด าเนินการ
ของมหาวิทยาลัยจุฬาลงกรณ์ราช
วิทยาลัยร่วมกับส านักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

สังเกต / ออกติดตาม แบบส ารวจ / ระบบการ
ประเมินในเว็บไซต์โรงเรียนวิถี

พุทธ 
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ตัวบ่งชี้ความส าเร็จ วิธีวัดและประเมินผล เครื่องมือที่ใช้วัดและ
ประเมินผล 

3.  มีโรงเรียนเป็นตัวแทนแต่ละสห
วิทยาเขตการศึกษาเป็นโรงเรียนวิถีพุทธ
ต้นแบบหรือศูนย์การเรียนรู้ด้าน
คุณธรรมและจริยธรรมต้นแบบในสังกัด
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 26 

สังเกต / ส ารวจ /                    
ออกติดตาม 

แบบส ารวจ  

 
7.  ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ  

7.1 สถานศึกษาทุกแห่งในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 26 มีการ
จัดกิจกรรม การด าเนินการเพ่ือเป็นการเสริมสร้างคุณธรรมและจริยธรรมในสถานศึกษา 

7.2 สถานศึกษาทุกแห่งในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 26 มีการ
ด าเนินการตามแนวทางอัตลักษณ์ 29 ประการ มุ่งสู่ความเป็นโรงเรียนวิถีพุทธ 

7.3 สถานศึกษาทุกแห่งในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 26 เข้า
ร่วมเป็นโรงเรียนวิถีพุทธภายใต้การด าเนินการของมหาวิทยาลัยจุฬาลงกรณ์ราชวิทยาลัยร่วมกับ
ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

7.4 สถานศึกษาทุกแห่งในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 26 
สามารถเป็นแหล่งเรียนรู้ต้นแบบด้านการด าเนินแนวทางด้านวิถีพุทธ และด้านคุณธรรมและจริยธรรม
ให้กับชุมชนของตนเองได้ 

7.5 มีสถานศึกษาซึ่งเป็นตัวแทนแต่ละสหวิทยาเขตการศึกษาเป็นโรงเรียนวิถีพุทธ
ต้นแบบหรือศูนย์การเรียนรู้ด้านคุณธรรมและจริยธรรมต้นแบบในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 26 
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โครงการ      สภานักเรียนไทยในยุคไทยแลนด์ 4.0 
แผนงาน      พ้ืนฐานด้านการการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน 
ยุทธศาสตร์ที่  1    จัดการศึกษาเพ่ือความมั่นคง 
จุดเน้นการพัฒนา สพม.26 ที่ 6 การส่งเสริมการเรียนรู้เพ่ือพัฒนากระบวนการคิดของนักเรียน 
กลุ่มที่รับผิดชอบ    กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 
ผู้รับผิดชอบ     นางสาวไพลิน  ภูมิวัน  นักวิชาการศึกษาช านาญการ 
ระยะเวลาทีด่ าเนินการ  พฤษภาคม  -   กรกฎาคม  2561 
............................................................................................................................. .................................. 
1.  หลักการและเหตุผล 
 ตามท่ีรัฐบาลได้ก าหนดนโยบายในการพัฒนาประเทศให้เป็นไทยแลนด์ 4.0 ซึ่งเป็นนโยบาย
หนึ่งที่เป็นการวางรากฐานการพัฒนาประเทศในระยะยาวและเป็นจุดเริ่มต้นในการขับเคลื่อนไปสู่การ
เป็นประเทศท่ี  มั่งค่ัง มั่นคงและยั่งยืน ซึ่งกระทรวงศึกษาธิการโดยส านักงานคณะกรรมการการศึกษา
ขัน้พื้นฐาน ตระหนักถึงความส าคัญของเด็กและเยาวชนซึ่งเป็นพลังในการพัฒนาประเทศให้เจริญงอก
งามเทียบเท่านานาอารยประเทศ เป็นอนาคตของชาติ ควรได้รับการพัฒนาให้เป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ ทั้ง
ร่างกาย จิตใจ สติปัญญา มีคุณธรรม จริยธรรม และวัฒนธรรมในการด ารงชีวิต สามารถอยู่ร่วมกับ
ผู้อื่นได้อย่างมีความสุข การสร้างเด็กยุคไทยแลนด์ 4.0 จึงเป็นการสร้างเด็กและเยาวชนไทยให้มี
ความรู้ความสามารถ และมีทักษะในการประยุกต์ให้เข้าถึงเทคโนโลยีและนวัตกรรมใหม่ๆ สร้าง
ความคิดของเด็กและเยาวชนไปสู่ที่ยากขึ้น ซึ่งถือว่าเป็นความส าเร็จของการยกระดับคุณภาพ
การศึกษาของชาติ การพัฒนาเด็กต้องพัฒนาทั้งด้านความรู้ และทักษะการเรียนรู้ที่ดีที่สุด คือ การ
เรียนรู้จากปัญหาจริงที่เกิดข้ึน เรียกว่าเป็น Problem Based Learning  ดังนั้นการส่งเสริมกิจกรรม
สภานักเรียนจึงเป็นกลไกส าคัญที่จะช่วยพัฒนาโรงเรียน  และปลูกฝังทัศนคติ ความเป็นประชาธิปไตย
ให้กับนักเรียนที่จะเติบโตเป็นพลเมืองดีของสังคมและประเทศชาติ ส่งเสริมพฤติกรรมสร้างสรรค์ให้เกิด
กับนักเรียนทุกคน ด้วยการลงมือปฏิบัติจริงท าให้รู้จักคิดเป็น ท าเป็น แก้ปัญหาเป็น เป็นสมาชิกท่ีดีของ
หมู่คณะ รู้จักใช้สิทธิและหน้าที่ในทางที่ถูกต้องเพ่ือเป็นอนาคตของชาติสืบไป   
         ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 26 จึงได้จัดท าโครงการสภานักเรียนไทยในยุค    
ไทยแลนด์ 4.0 ขึ้นเพ่ือให้นักเรียนได้เรียนรู้สิ่งต่างๆ จากการปฏิบัติจริงเพ่ือพัฒนาความสามารถทาง
สติปัญญา ด้านการคิด การใช้เหตุผลการคิดวิเคราะห์ ดังนั้นกิจกรรมสภานักเรียนจึงเป็นส่วนหนึ่งของ
ไทยแลนด์ 4.0 ที่จะน าพาไปสู่ความส าเร็จ จึงต้องอาศัยทุกภาคส่วนให้ความร่วมมือ โดยเฉพาะครูต้อง
ปรับการเรียนการสอนตามแนวทางไทยแลนด์ 4.0 เป็นจัดการศึกษาเพ่ือความมั่นคง 
 
2.  วัตถุประสงค์ 
 1. เพ่ือปลูกฝังทัศนคติ ความเป็นประชาธิปไตยให้กับนักเรียน 
 2. เพ่ือให้นักเรียนได้เรียนรู้สิ่งต่างๆ จากการปฏิบัติจริงเพ่ือพัฒนาความสามารถทาง
สติปัญญา ด้านการคิด การใช้เหตุผลการคิดวิเคราะห์ 

3. เพ่ือพัฒนาองค์กรสภานักเรียนให้เข้มแข็ง ยั่งยืน สามารถด าเนินการและมีส่วนร่วมในการ
บริหารและพัฒนาโรงเรียนอย่างมีคุณค่า และสร้างสรรค์สังคมในอนาคตให้เป็นสังคมที่ยั่งยืน 
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บริหารและพัฒนาโรงเรียนอย่างมีคุณค่า และสร้างสรรค์สังคมในอนาคตให้เป็นสังคมที่ยั่งยืน 

165 
 
 

3.  เป้าหมาย 

เป้าหมายเชิงปริมาณ  
โรงเรียนในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 26 จ านวน  35 โรงเรียน  มี

การคัดเลือกคณะกรรมการสภานักเรียนและมีการด าเนินงานสภานักเรียนให้เข้มแข็งและยั่งยืน 
เป้าหมายเชิงคุณภาพ 
นักเรียน และบุคลากรในสถานศึกษามีความรู้ความเข้าใจ และเห็นคุณค่าของการปกครอง

ระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข ปลูกฝังทัศนคติ ความเป็นประชาธิปไตย
ให้กับนักเรียนที่จะเติบโตเป็นพลเมืองดีของสังคมและประเทศชาติ 
 
4.  กิจกรรมและการด าเนินงาน 
  1.  ประชุมวางแผนการด าเนินงานคณะกรรมการด าเนินงานฯ 
  2.  ประชุมเชิงปฏิบัติการ/เวทีเสวนาการด าเนินงานสภานักเรียนในสถานศึกษาของ
โรงเรียนในสังกัด 

3.  ด าเนินการเลือกตั้งคณะกรรมการสภานักเรียน สพม.26 ประจ าปี 2561 
4.  จัดประกวดสภานักเรียนดีเด่นสังกัด สพม.26 เพ่ือเป็นตัวแทนระดับเขตพ้ืนที่

การศึกษาไปคัดเลือกโรงเรียนต้นแบบสภานักเรียน ประจ าปี 2561 ของ สพฐ.ต่อไป 
5.  ติดตามผลการด าเนินงาน/ติดตามความก้าวหน้าของโรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการ 

    6. สรุปผลการด าเนินงาน/รายงานผลการด าเนินงานให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องทราบ 
 
5.  งบประมาณ   จากงบพัฒนาคุณภาพการศึกษา  จ านวน  50,000 บาท (ห้าหมื่นบาทถ้วน) 
รายละเอียดการใช้จ่ายงบประมาณดังนี้ (หมายเหตุ   ถัวจ่ายได้ทุกรายการ) 
 
ที ่

 
รายการ 

 
งบประมาณ 

จ าแนกตามหมวดรายจ่าย 
ค่าตอบแทน ค่าใช้

สอย 
ค่าวัสดุ 

 
 
 
 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 

การประชุมเชิงปฏิบัติการฯ/น าเสนอผลงาน
การด าเนินงานสภานักเรียน/เลือกตั้ง
คณะกรรมการสภานักเรียน สพม.26 (จ านวน
135 คน) 
ค่าอาหาร  (135 x 100) 
ค่าอาหารว่าง/เครื่องดื่ม  (135 × 70) 
ค่าวิทยากร (3x600x2) 
ค่าตอบแทนคณะกรรมการตัดสินฯ(5x600) 
ค่าวัสดุ/เอกสารในการประชุมฯ                                                                                                                                                   
ค่าสถานที่ 
ค่าโล่รางวัล 

50,000   
      
 
 
13,500 
9,450 
3,600 
 3,000 
 
2,000 

 
 
 
 
 
    
 
 
13,950 
    
4,500 

                  รวมทั้งสิ้น 50,000 (ห้าหม่ืนบาทถ้วน) 
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6.  การประเมินผล 
ตัวบ่งชี้สภาพความส าเร็จ วิธีวัดและประเมินผล เครื่องมือที่ใช้วัด 

1. ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 
26  มีคณะกรรมการสภานักเรียนระดับเขตพ้ืนที่
การศึกษา 
 
2. โรงเรียนในสังกัดทั้ง 35 โรงเรียนมี
คณะกรรมการสภานักเรียน 
 

- การเลือกตั้ง
คณะกรรมการสภา
นักเรียนระดับเขตพ้ืนที่
การศึกษา  
- การติดตามผลการ
ด าเนินงาน 

- ร่องรอยการจัด   
  กิจกรรม 
- แบบรายงานผล 
 
- แบบประเมิน 
- แบบรายงานผล 
- แบบติดตาม 

 
7.  ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
 1. นักเรียนในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 26  มีความตระหนักใน
บทบาทหน้าที่ของสภานักเรียน มีทักษะด้านการคิด การใช้เหตุผลการคิดวิเคราะห์ และเรียนรู้สิ่งต่างๆ 
จากการปฏิบัติจริง 

2. องค์กรสภานักเรียนมีการด าเนินงานที่เข้มแข็ง และมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่องไปสู่ความ
ยั่งยืน 

3. ได้โรงเรียนสภานักเรียนดีเด่น เพ่ือเป็นตัวแทนระดับเขตพ้ืนที่การศึกษาไปคัดเลือก
โรงเรียนต้นแบบสภานักเรียน ประจ าปี 2561 ของส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานต่อไป 
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3. ได้โรงเรียนสภานักเรียนดีเด่น เพ่ือเป็นตัวแทนระดับเขตพ้ืนที่การศึกษาไปคัดเลือก
โรงเรียนต้นแบบสภานักเรียน ประจ าปี 2561 ของส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานต่อไป 
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โครงการ             เสริมสร้างการศึกษาน้อมน าศาสตร์พระราชาสู่การพัฒนาผู้เรียนอย่างยั่งยืน 
แผนงาน    พ้ืนฐานด้านการการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน 
สนองยุทธศาสตร์ สพฐ.     ที่ 1  ด้านการจัดการศึกษาเพ่ือความมั่นคง 
         ที่ 2  ด้านการพัฒนาผู้เรียนและส่งเสริมการจัดการศึกษาสร้างขีด 
                 ความสามารถในการแข่งขัน 
         ที่ 3  ด้านการส่งเสริม พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา  
นโยบายและจุดเน้น สพม.26     ข้อที่ 1  การขับเคลื่อนศาสตร์พระราชาสู่สถานศึกษา 
         ระดับชั้นเรียน  
          ข้อที่ 4  การพัฒนาทักษะประคองชีพ : 1 คน 1 กีฬา 1 ศิลปะ  
                   5 ผักสวนครัว 2 สัตว์เลี้ยงเพ่ือเป็นอาหาร 
          ข้อ 5  การส่งเสริมการเรียนการสอนทักษะอาชีพ 
          ข้อ 6  การส่งเสริมการเรียนรู้เพ่ือพัฒนากระบวนการคิด 
          ของนักเรียน 
          ข้อ 7  การพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม คุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
          และค่านิยมที่ดีงาม 
          ข้อ 11  การพัฒนาการจัดการเรียนรู้ยุคไทยแลนด์ 4.0  
                   ด้วย Active Learning   
          ข้อ 12  การส่งเสริมและพัฒนาครูทั้งระบบสู่การเป็นครูมืออาชัพ 
กลุ่มที่รับผิดชอบ กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมิลผลการจัดการศึกษา  
ผู้รับผิดชอบโครงการ        นางนวพรรดิ์   นามพุทธา ต าแหน่ง ศึกษานิเทศก์ 
                   นายอภิชาต   เข็มพิลา ต าแหน่ง ศึกษานิเทศก์  
                   นางสาวฐิตารีย์   วิลัยเลิศ ต าแหน่ง ศึกษานิเทศก์  
                   นางเอมอร   จันทนนตรี   ต าแหน่ง ศึกษานิเทศก์  
        นายไวรัช   ตะวัน    ต าแหน่ง ศึกษานิเทศก์ 
ระยะเวลาด าเนินการ        1  ตุลาคม  2560 – 30  กันยายน  2561 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
1.  หลักการและเหตุผล 
  ตลอดระยะเวลา 70 ปีของการทรงงานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช   
รัชการที่ 9  ท าให้เราเห็นและเป็นบทพิสูจน์แล้วว่า หลักการท างานของพระองค์นั้นสามารถน าไปใช้
ต่อยอดได้จริง 
 การสร้างความเข้าใจ  ใช้การสื่อสาร สร้างสัมพันธ์แบบสองทาง (two way communication) 
โดยผู้ปฏิบัติ และผู้ที่จะได้รับการปฏิบัติ จะต้องมีความ“เข้าใจ” ไปพร้อมกัน เพ่ือให้เกิดผลสัมฤทธิ์
ตามเป้าหมายที่ตั้งไว้ 
 การเข้าถึง  เมื่อเข้าใจถึงสิ่งที่จะต้องท าและเป้าหมายที่จะต้องไป ความส าเร็จอีกประการหนึ่ง
คือการ ""เข้าถึง"" สภาพความเป็นจริงที่เกิดขึ้น เพื่อสร้างวิธีการจัดการในการลงมือปฏิบัติที่เหมาะสม 
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 การพัฒนา  เมื่อต่างฝ่ายต่างเข้าใจกัน มีความเข้าถึงสภาพแวดล้อมของแต่ละฝ่าย การพัฒนาที่
เกิดข้ึนก็จะเป็นการตกลงร่วมกันทั้งสองฝ่าย ทั้งผู้ให้และผู้รับ เพื่อให้เกิดการแก้ไขปรับปรุงส่วนที่
บกพร่อง และก่อให้เกิดผลส าเร็จที่ดีที่สุด 
 หากเราน้อมน าเอาศาสตร์ของพระราชาในเรื่องของ การเข้าใจ เข้าถึง และพัฒนา หลักการ
ส าคัญในการทรงงานของพระองศ์ท่านมาใช้ในการจัดการศึกษา สิ่งเหล่านี้จะช่วยสร้างความยั่งยืน
ให้กับสังคม โดยเป็นความยั่งยืนที่ช่วยรักษาฐานทรัพยากรทั้งในแง่ของธรรมชาติ และวิถีชุมชนไว้ได้
อย่างยั่งยืนอีกทั้งยังเป็นการกระตุ้นให้เกิดการพัฒนาทางเศรษฐกิจและสังคม ส่งเสริมการพัฒนา
ทรัพยากรมนุษย์ และสร้างความเข้มแข็งแก่ชุมชน ให้สามารถคิดเอง ท าเอง ไปสู่การพัฒนาท้องถิ่น
และความเป็นอยู่ของชุมชน 
 ในส่วนของผู้เรียน จะได้ทราบถึงพระอัฉริยภาพ และพระราชกรณียกิจของพระบาทสมเด็จพระ
ปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช พร้อมน าไปปรับใช้ในชีวิตประจ าวันของตนเองและชุมชน ซึ่งจะส่งผล 
ต่อความเป็นอยู่ของตนเอง และชุมชนในแนวทางท่ีดีขึ้นในอนาคต 
 
2.  วัตถุประสงค์ของโครงการ 
     2.1  เพ่ือเสริมสร้างความมั่นคงของสถาบันหลัก และการปกครองในระบอบประชาธิปไตย 
           อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข  
     2.2  เพ่ือปลูกฝังผู้เรียนด้านคุณธรรม จริยธรรมและค่านิยมอันพึงประสงค์ของคนไทย 
     2.3  เพื่อพัฒนาทักษะ กระบวนการเรียนรู้ 
     2.4  เพื่อพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา ให้สามารถจัดการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ ใน
รูปแบบที่หลากหลาย 
 
3.  เป้าหมายการด าเนินโครงการ 
    3.1  เป้าหมายเชิงปริมาณ 
           3.1.1  โรงเรียนในสังกัด ทั้ง  35  โรงเรียนน้อมน าศาสตร์พระราชาสู่ผู้เรียน ทุกโรงเรียน 
           3.1.2  โรงเรียนมีคู่มือการด าเนินงานเพื่อน้อมน าศาสตร์พระราชาสู่ผู้เรียน   
    3.2  เป้าหมายเชิงคุณภาพ 
           3.2.1  ครูผู้สอน มีความรู้ ความเข้าใจศาสตร์พระราชาและน้อมน าสู่ผู้เรียนได้ถูกต้อง
เหมาะสม 
  3.1.2  สถานศึกษาในสังกัด น้อมน าศาสตร์พระราชาสู่ผู้เรียนอย่างมีคุณภาพ และเหมาะสม 
 
4.  กิจกรรมด าเนินการ 

ที ่ กิจกรรม ระยะเวลาด าเนินการ ผู้รับผิดชอบ 
1 สร้างคู่มือการน าศาสตร์พระราชาสู่

ผู้เรียน    
มกราคม  – กุมภาพันธ์ 
2561 

กลุ่มนิเทศ ติดตามฯ 

2 ประชุมชี้แจง/สร้างแรงจูงใจให้กับครู
ผู้รับผิดชอบ  

มีนาคม – เมษายน 2561 กลุ่มนิเทศ ติดตามฯ 
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ทรัพยากรมนุษย์ และสร้างความเข้มแข็งแก่ชุมชน ให้สามารถคิดเอง ท าเอง ไปสู่การพัฒนาท้องถิ่น
และความเป็นอยู่ของชุมชน 
 ในส่วนของผู้เรียน จะได้ทราบถึงพระอัฉริยภาพ และพระราชกรณียกิจของพระบาทสมเด็จพระ
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2.  วัตถุประสงค์ของโครงการ 
     2.1  เพ่ือเสริมสร้างความมั่นคงของสถาบันหลัก และการปกครองในระบอบประชาธิปไตย 
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     2.4  เพื่อพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา ให้สามารถจัดการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ ใน
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3.  เป้าหมายการด าเนินโครงการ 
    3.1  เป้าหมายเชิงปริมาณ 
           3.1.1  โรงเรียนในสังกัด ทั้ง  35  โรงเรียนน้อมน าศาสตร์พระราชาสู่ผู้เรียน ทุกโรงเรียน 
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4.  กิจกรรมด าเนินการ 

ที ่ กิจกรรม ระยะเวลาด าเนินการ ผู้รับผิดชอบ 
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ที ่ กิจกรรม ระยะเวลาด าเนินการ ผู้รับผิดชอบ 
3 ติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและ

นิเทศ  การศึกษา  ภาคเรียนละ  1  
ครั้ง  

มิถุนายน – สิงหาคม 2561 กลุ่มนิเทศ ติดตามฯ 

4 น าเสนอผลงาน /ตลาดวิชา กันยายน  2561 กลุ่มนิเทศ ติดตามฯ 
5 เชิดชูเกียรติ ตุลาคม  2561 กลุ่มนิเทศ ติดตามฯ 

 
5.  กิจกรรม และงบประมาณด าเนินงาน 
 จากงบพัฒนาคุณภาพการศึกษา จ านวน  29,400  บาท  และขออนุมัติถัวจ่ายได้ทุกรายการ  
ดังนี้ 

กิจกรรม/รายละเอียดการใช้งบประมาณ งบประมาณ จ าแนกตามรายจ่าย 
ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ 

กิจกรรมที่ 1  สร้างคู่มือการน าศาสตร์
พระราชาสู่ผู้เรียน จัดประชุมจ านวน  2  ครั้ง 
   1. เป็นค่าอาหารว่าง และอาหารกลางวัน   
คณะท างาน จ านวน 30 คน ๆ ละ 160 บาท  
   2. เป็นค่าวัสดุ อุปกรณ์จัดท าคู่มือการน า
ศาสตร์พระราชาสู่ผู้เรียน 

 
 
 

9,600 
 

5,000 

  
 
 

9,600 
 
 

 
 
 
 
 

5,000 
กิจกรรมที่ 2  ประชุมชี้แจง/สร้างแรงจูงใจ
ให้กับครูผู้รับผิดชอบ    
   1. เป็นค่าอาหารว่าง และอาหารกลางวัน         
ผู้เข้าร่วมประชุม จ านวน 70 คนๆละ 160 
บาท    
   2. ค่าวิทยากร  

 
 
 

11,200 
 

3.600 

 
 
 
 
 

3,600 

 
 
 

11,200 

 

กิจกรรมที่ 3  ติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล
และนิเทศการศึกษา   จ านวน  1  ครั้ง 

    

กิจกรรมที่ 4  น าเสนอผลงาน /ตลาดวิชา        
กิจกรรมที่ 5  เชิดชูเกียรติ        
รวมงบประมาณทั้งสิ้น 29,400 3,600 20,800 5,000 
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6.  การประเมินผลการด าเนินโครงการ 
ตัวบ่งชี้สภาพความส าเร็จ วิธีวัดและประเมินผล เครื่องมือที่ใช้วัด 

1. ครูผู้สอนน้อมน าศาสตร์พระราชามาใช่ใน
การจัดกิจกรรมและกระบวนการเรียนรู้อย่าง
ยั่งยืน 

สอบถาม / สัมภาษณ์ แบบสอบถาม /  
แบบสัมภาษณ์ / 
แบบสังเกต 

2. ผู้เรียนได้เรียนรู้ศาสตร์พระราชาผ่าน
กิจกรรมปฏิบัติจริงทั้งในและนอกห้องเรียน
อย่างยั่งยืน 

สอบถาม / สัมภาษณ์ 
การสังเกต 

 
7.  ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
    7.1  ครูและบุคลากรทางการศึกษา มีความรู้ สามารถจัดกิจกรรมการเรียนรู้ศาสตร์พระราชาอย่าง
มีคุณภาพในรูปแบบที่หลากหลาย และเหมาะสม 
    7.2  ครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียนน้อมน าศาสตร์พระราชามาปฏิบัติในชีวิตประจ าวัน 
ได้ถูกต้องเหมาะสม เป็นผลให้เป็นคนดี คนเก่ง และอยู่ในสังคมอย่างมีความสุข 
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โครงการ     การพัฒนาระบบการวัดและประเมินผลการเรียนรู้สู่การยกระดับ 
    คุณภาพการศึกษา 
แผนงาน   พ้ืนฐานด้านการการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน 
ยุทธศาสตร์ ที่ 2  พัฒนาผู้เรียนและส่งเสริมการจัดการศึกษาเพ่ือสร้างขีด

ความสามารถในการแข่งขัน 
ยุทธศาสตร์ ที่ 3   ส่งเสริม พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา 
สนองนโยบาย สพฐ.    นโยบายที่ 2 ด้านการพัฒนาผู้เรียนและส่งเสริมการจัดการศึกษา 

1.3 พัฒนาระบบการวัดและประเมินผลทุกระดับ ให้มีคุณภาพและ
มาตรฐานน าไปสู่การพัฒนาคุณภาพผู้เรียนเต็มตามศักยภาพ 
3.1 ยกระดับผลการประเมินผลการประเมินระดับนานาชาติตาม
โครงการ PISA (Programme for International Student 
Assessment) 
4.2 ส่งเสริมการท าวิจัยเพื่อพัฒนาหลักสูตร กระบวนการเรียนรู้ 
การวัดและประเมินผลโดยเน้นให้มีการวิจัยในชั้นเรียน 

     นโยบายที่ 3  ด้านการส่งเสริม พัฒนาครูและบุคลากร 
ทางการศึกษา 
1.2 ชุมนุมแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ(Professional Learning 
Community : PLC) 
1.3 การเรียนรู้ผ่านกิจกรรมการปฏิบัติจริง (Active Learning) 

นโยบายและจุดเน้น สพม.26     ข้อที่ 10 การยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและ O-NET  
สู่ TOP 20  

    ข้อ 11  การพัฒนาการจัดการเรียนรู้ยุคไทยแลนด์ 4.0  
              ด้วย Active Learning   
     ข้อ 12  การส่งเสริมและพัฒนาครูทั้งระบบสู่การเป็นครูมืออาชัพ 
กลุ่มที่รับผิดชอบ   กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา   
ผู้รับผิดชอบโครงการ       นางเอมอร  จันทนนตรี และคณะ 
ระยะเวลาด าเนินการ        ตุลาคม   2560  - กันยายน   2561 
............................................................................................................................. ................................... 
1. หลักการและเหตุผล 
 การปรับปรุงและพัฒนาระเบียบว่าด้วยการวัดและประเมินผลการเรียนของสถานศึกษาให้
สอดคล้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์และแนวปฏิบัติที่เป็นข้อก าหนดของหลักสูตรแกนกลางฯ พุทธศักราช 
2551 ต้องด าเนินการให้ถูกต้องและเป็นปัจจุบันซึ่งอยู่บนจุดมุ่งหมายการวัดและประเมินผลเพ่ือ
พัฒนาผู้เรียนและตัดสินผลการเรียน โดยเฉพาะการวัดและประเมินผลเพื่อพัฒนาผู้เรียนในระดับชั้น
เรียน   ซึ่งเป็นการรวบรวมข้อมูลเพื่อปรับปรุงการเรียนการสอนที่อยู่บนหลักพ้ืนฐานของสิ่งที่ครู
ประเมินและต้องไปบรรจบกับสิ่งที่ครูสอนตามมาตรฐานหลักสูตรฯ  จากผลการวิจัยสนับสนุนว่าการที่
ครูใช้การประเมินเพ่ือการเรียนรู้ หรือ การประเมินระหว่างเรียนที่มีคุณภาพสูง จะช่วยยกระดับ
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ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนได้ การประเมินด้านการปฏิบัติต้องมีรูปแบบการวัดและ
ประเมินผลในชั้นเรียนที่เหมาะสมและมีประสิทธิภาพ  จึงจะสามารถวัดได้ตรงตามศักยภาพของ
ผู้เรียนน าไปสู่การพัฒนาผู้เรียนหรือตัดสินผลการเรียนที่ถูกต้อง  ดังนั้น จ าเป็นต้องมีการเสริมสร้าง
ความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับการวัดและประเมินผลในชั้นเรียนให้กับครูเครือข่ายการวัดและ
ประเมินผลการเรียนรู้ในโรงเรียน เพ่ือให้สามารถพัฒนากระบวนการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ได้
สอดคล้องกับสภาพผู้เรียน อย่างแท้จริง  
 จากการสรุปปัญหาในการติดตามผลการใช้หลักสูตรแกนกลางฯ 2551  ของส านักวิชาการ
และมาตรฐานการศึกษา และส านักทดสอบทางการศึกษา พบว่า ปัญหาที่เกิดขึ้นกับการวัดและ
ประเมินผลมีความเก่ียวเนื่องตั้งแต่ส่วนกลางที่ขาดแผนการสร้างความเข้มแข็งในด้านการวัดและ
ประเมินผลให้กับส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา    ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาขาดการติดตามและให้
ความช่วยเหลือเพ่ือสนับสนุนกระบวนการวัดและประเมินผลอย่างต่อเนื่อง ครูผู้สอนขาดความรู้ความ
ช านาญเกี่ยวกับกระบวนการและวิธีการวัดและประเมินผล   
 การวัดและประเมินผลการเรียนรู้ที่มีคุณภาพจึงเป็นกระบวนการที่จะต้องวางแผนและ
ด าเนินการอย่างต่อเนื่อง แล้วน าผลการวัดและประเมินมาใช้ประโยชน์ในการปรับปรุงพัฒนาการเรียน
การสอนอย่างสม่ าเสมอ  จึงจะจัดได้ว่าด าเนินการในเรื่องการวัดผลและประเมินผลการเรียนรู้ ได้
อย่างถูกต้อง ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 26 ตระหนักถึงความส าคัญ ดังกล่าว จึง
ได้จัดท าโครงการการพัฒนาระบบการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ สู่การยกระดับคุณภาพการศึกษา 
 
2. วัตถุประสงค์ 
     2.1 เพ่ือตรวจสอบ ปรับปรุง และพัฒนาระเบียบโรงเรียนว่าด้วยการวัดและประเมินผลการ
เรียนตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  พุทธศักราช  2551 
     2.2 เพ่ือส่งเสริมให้ครูใช้เครื่องมือวัดและประเมินผลอย่างหลากหลายและเหมาะสมกับ
ภาระงาน/ชิ้นงาน 
 2.3 เพ่ือเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจ ให้กับครูผู้สอนด้านการวัดและประเมินผลในชั้น
เรียนตามสัดส่วน พฤติกรรมการเรียนรู้เตรียมสู่การประเมินระดับชาติและนานาชาติ (O-NET/PISA) 
 
3. เป้าหมาย 
 3.1  เชิงปริมาณ    
         3.1.1 ประชุมปฏิบัติการพัฒนางานทะเบียน-วัดผล SGS. ครูวิชาการโรงเรียนจ านวน 
80  คน  
                   3.1.2 ประชุมปฏิบัติการสร้างแนวทางวัดและประเมินผลการเรียนรู้แนวใหม่ จ านวน 
280 คน 
 3.2  เชิงคุณภาพ  
         3.2.1 โรงเรียนมีระบบงานทะเบียน-วัดผล ระเบียบการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ที่
ถูกต้อง ครบถ้วน เหมาะสม ตามโครงสร้างระเบียบการวัดและประเมินผลการเรียน ของหลักสูตร 
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เรียนตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  พุทธศักราช  2551 
     2.2 เพ่ือส่งเสริมให้ครูใช้เครื่องมือวัดและประเมินผลอย่างหลากหลายและเหมาะสมกับ
ภาระงาน/ชิ้นงาน 
 2.3 เพ่ือเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจ ให้กับครูผู้สอนด้านการวัดและประเมินผลในชั้น
เรียนตามสัดส่วน พฤติกรรมการเรียนรู้เตรียมสู่การประเมินระดับชาติและนานาชาติ (O-NET/PISA) 
 
3. เป้าหมาย 
 3.1  เชิงปริมาณ    
         3.1.1 ประชุมปฏิบัติการพัฒนางานทะเบียน-วัดผล SGS. ครูวิชาการโรงเรียนจ านวน 
80  คน  
                   3.1.2 ประชุมปฏิบัติการสร้างแนวทางวัดและประเมินผลการเรียนรู้แนวใหม่ จ านวน 
280 คน 
 3.2  เชิงคุณภาพ  
         3.2.1 โรงเรียนมีระบบงานทะเบียน-วัดผล ระเบียบการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ที่
ถูกต้อง ครบถ้วน เหมาะสม ตามโครงสร้างระเบียบการวัดและประเมินผลการเรียน ของหลักสูตร 
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         3.2.2 โรงเรียนมีรูปแบบและเครื่องมือวัดประเมินผลการเรียนที่หลากหลาย เหมาะสม
         3.2.3 ครูจัดท าข้อทดสอบวัดและประเมินผลในชั้นเรียน ตามตัวชี้วัดของหลักสูตรฯ ได้
อย่างมีคุณภาพ 
 
4.  กิจกรรมและวิธีการด าเนินงาน 
      4.1  ลักษณะกิจกรรม  
                    4.1.1  ประชุมปฏิบัติการครูวิชาการโรงเรียนพัฒนาระบบการวัดและประเมินผลการ
เรียนรู้ 

4.1.2  การตรวจสอบ ปรับปรุง พัฒนาระเบียบการวัดและประเมินผลการเรียนของ
สถานศึกษา  การวัดและประเมินผลในชั้นเรียน การเลือกใช้เครื่องมือวัดและประเมินผลในชั้นเรียน
แบบหลากหลายและการสร้างข้อสอบตามสัดส่วนพฤติกรรมการเรียนรู้ของตัวชี้วัด หลักสูตรแกนกลาง 
เทียบเคียง  กับข้อสอบระดับชาติ(O-NET)และระดับนานาชาติ (PISA) 
 4.2 กิจกรรมและการด าเนินงาน 

กิจกรรม ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 

1. จัดท าโครงการฯ  เสนอขออนุมัติ 
2.  จัดท าค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ และหนังสือแจ้ง
โรงเรียน 
3.  ประชุมคณะท างาน/วางแผนปฏิบัติงาน 

ธ.ค. 60 
ม.ค. 61 
มี.ค. 61 

นางเอมอร จันทนนตรี
และคณะ 

4. ด าเนินงานประชุมปฏิบัติการฯ 
   4.1  การปรับปรุงและพัฒนาพัฒนางานทะเบียน-วัดผล 
SGS. ระเบียบการวัดและประเมินผลของสถานศึกษา 
   4.2  การด าเนินงานประเมินสมรรถนะส าคัญของผู้เรียน 

 
เม.ย. 61 

นางเอมอร จันทนนตรี
และคณะ 

   4.3  การวัดและประเมินผลในชั้นเรียน    
   4.4  การเลือกใช้เครื่องมือวัดและประเมินผลในชั้นเรียน 
         อย่างหลากหลายและเหมาะสม 

เม.ย. 61 นางเอมอร จันทนนตรี
และคณะ 

   4.5  การสร้างข้อทดสอบในชั้นเรียนตามสัดส่วน
พฤติกรรมการเรียนรู้ของตัวชี้วัดและมาตรฐานการเรียนรู้ 
หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  พุทธศักราช 
2551 เทียบเคียงกับข้อสอบระดับชาติ(O-NET) และระดับ 
นานาชาติ (PISA) 

เม.ย. 61 นางเอมอร จันทนนตรี
และคณะ 

5. นิเทศติดตาม ประเมินผล และรายงานผล มิ.ย. - ก.ย. 61 นางเอมอร จันทนนตรี
และคณะ 
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5.  งบประมาณที่ใช้ 
 จากงบพัฒนาการศึกษา  จ านวน  100,000 บาท (หนึ่งแสนบาทถ้วน) ดังมีรายละเอียด
ประกอบการใช้งบประมาณ  ดังนี้   

ที ่ กิจกรรม/รายละเอียด เป้าหมาย 
งบประมาณท่ีใช้ในโครงการ 

ค่าตอบแทน ค่าใช้
สอย 

ค่า
วัสดุ รวม 

1 พัฒนาระบบการวัดและประเมินผล
การเรียนรู้ 
กิจกรรมที่ 1 ประชุมปฏิบัติการพัฒนา
ครูวิชาการโรงเรียน 
 1. การปรับปรุง พัฒนาพัฒนางาน
ทะเบียน-วัดผล SGS. ระเบียบการวัด
และ ประเมินผลของสถานศึกษา 
  2. การประเมินสมรรถนะส าคัญของ
ผู้เรียน 
1. ผู้ร่วมประชุม 80 คน160บ.x2วัน 
2. ค่าตอบแทนวิทยากร2คน600
บ.x12ชม. 
3. ค่าท่ีพักวิทยากร 2 คน600บ.x2
คืน 
4. ค่าพาหนะวิทยากร 2คน2000บ.  
กิจกรรมที่ 2 ประชุมปฏิบัติการสร้าง
แนวทางวัดและประเมินผลการเรียนรู้
แนวใหม่ (ครู 8 กลุ่มสาระ 35 
โรงเรียน รวม 35 คน คณะท างาน 15 
คน รวม 50 คน) กิจกรรม 
  1. การวัดและประเมินผลในชั้นเรียน 
  2. การเลือกใช้เครื่องมือวัดและ
ประเมินผลการเรียนรู้ที่หลากหลาย
และเหมาะสม 
  3. การสร้างข้อทดสอบในชั้นเรียน
ตามสัดส่วน พฤติกรรมการเรียนรู้ของ
ตัวชี้วัดและมาตรฐานการเรียนรู้  
หลักสูตรแกนกลางฯ และเทียบเคียงกับ
ข้อสอบระดับชาติ(O-NET)และระดับ
นานาชาติ (PISA) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

80 คน/ 
2 วัน 

 
 
 
 

50 คน/ 
2 วัน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
- 

14,400 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

25,600 
 
 

2,400 
 

4,000 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

2,100 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

48,500 
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5.  งบประมาณที่ใช้ 
 จากงบพัฒนาการศึกษา  จ านวน  100,000 บาท (หนึ่งแสนบาทถ้วน) ดังมีรายละเอียด
ประกอบการใช้งบประมาณ  ดังนี้   

ที ่ กิจกรรม/รายละเอียด เป้าหมาย 
งบประมาณท่ีใช้ในโครงการ 

ค่าตอบแทน ค่าใช้
สอย 

ค่า
วัสดุ รวม 

1 พัฒนาระบบการวัดและประเมินผล
การเรียนรู้ 
กิจกรรมที่ 1 ประชุมปฏิบัติการพัฒนา
ครูวิชาการโรงเรียน 
 1. การปรับปรุง พัฒนาพัฒนางาน
ทะเบียน-วัดผล SGS. ระเบียบการวัด
และ ประเมินผลของสถานศึกษา 
  2. การประเมินสมรรถนะส าคัญของ
ผู้เรียน 
1. ผู้ร่วมประชุม 80 คน160บ.x2วัน 
2. ค่าตอบแทนวิทยากร2คน600
บ.x12ชม. 
3. ค่าท่ีพักวิทยากร 2 คน600บ.x2
คืน 
4. ค่าพาหนะวิทยากร 2คน2000บ.  
กิจกรรมที่ 2 ประชุมปฏิบัติการสร้าง
แนวทางวัดและประเมินผลการเรียนรู้
แนวใหม่ (ครู 8 กลุ่มสาระ 35 
โรงเรียน รวม 35 คน คณะท างาน 15 
คน รวม 50 คน) กิจกรรม 
  1. การวัดและประเมินผลในชั้นเรียน 
  2. การเลือกใช้เครื่องมือวัดและ
ประเมินผลการเรียนรู้ที่หลากหลาย
และเหมาะสม 
  3. การสร้างข้อทดสอบในชั้นเรียน
ตามสัดส่วน พฤติกรรมการเรียนรู้ของ
ตัวชี้วัดและมาตรฐานการเรียนรู้  
หลักสูตรแกนกลางฯ และเทียบเคียงกับ
ข้อสอบระดับชาติ(O-NET)และระดับ
นานาชาติ (PISA) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

80 คน/ 
2 วัน 

 
 
 
 

50 คน/ 
2 วัน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
- 

14,400 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

25,600 
 
 

2,400 
 

4,000 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

2,100 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

48,500 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

175 
 
 

ที ่ กิจกรรม/รายละเอียด เป้าหมาย 
งบประมาณท่ีใช้ในโครงการ 

ค่าตอบแทน ค่าใช้
สอย 

ค่า
วัสดุ รวม 

ค่าใช้จ่าย 
1. ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม อาหาร
กลางวัน50 คน160บ.2วัน 
2. ค่าตอบแทนวิทยากร2คน600
บ.x12ชม. 
3. ค่าท่ีพักวิทยากร 2 คน600บ.x2
คืน 
4. ค่าพาหนะวิทยากร 2คน2000บ.  
5. ประชุมคณะกรรมการจัดท าคลัง
ข้อสอบระบบออนไลน์(15 คน160บ.
3 วัน) 
6. ค่าพาหนะคณะกรรมการ 
(5 คน500บ.3 วัน)  

 
 
 
 
 
 
 
 

15 คน/ 
3 วัน 

 

 
- 
 

14,400 
 
 
 

 
16,000 

 
 
 

2,400 
 

4,000 
7,200 

 
 

7,500 
 

 
- 
 
 
 
 

 
51,500 

2 นิเทศติดตาม ประเมินผล และ
รายงานผล 

35  โรง - - - - 

รวมทั้งสิ้น  (หนึ่งแสนพันบาทถ้วน) 28,800 69,100 2,100 100,000 
หมายเหตุ สามารถถัวจ่ายได้ทุกรายการ 
 
6.  การประเมินผล  

 ตัวชี้วัดความส าเร็จ วิธีการประเมิน เครื่องมือที่ใช้ 
1. ทุกโรงเรียนมีรายการปฏิบัติที่ถูกต้อง ครบถ้วน เหมาะสม 
ตามโครงสร้างระเบียบการวัดและประเมินผลการเรียน
หลักสูตรแกนกลางฯ 
2. ร้อยละครูผู้สอนด าเนินการวัดและประเมินผลการเรียนในชั้น
เรียนได้อย่าง เหมาะสมและหลากหลาย 
3. ร้อยละครูผู้สอนจัดการเรียนรู้และวัดประเมินผลการเรียนใน
ชั้นเรียน โดยใช้ข้อมูลผลการวิเคราะห์สัดส่วนพฤติกรรมการ
เรียนรู้ตามตัวชี้วัดและมาตรฐานการเรียนรู้ หลักสูตรแกนกลาง
ฯพุทธศักราช 2551 

-การตรวจสอบ 
 
 
-การตรวจสอบ 
 
-การสังเกต 
-การตรวจสอบ 

-แบบประเมิน 
 
 
-แบบประเมิน 
 
-แบบประเมิน 
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7.  ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
 7.1 โรงเรียนมีระเบียบการวัดและประเมินผลการเรียนที่ครอบคลุมและสอดคล้องกับ
หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 
         7.2 ครูผู้สอนมีข้อมูลในการวางแผนการจัดการเรียนรู้ และการวัดประเมินผลการเรียน ตาม
ตัวชี้วัดและมาตรฐานการเรียนรู้ หลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 
           7.3 ครูผู้สอนสามารถสร้างข้อทดสอบระดับชั้นเรียนได้เทียบเคียงกับข้อสอบระดับชาติ (O-
NET)และระดับนานาชาติ (PISA) 
           7.4 ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้น 
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7.  ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
 7.1 โรงเรียนมีระเบียบการวัดและประเมินผลการเรียนที่ครอบคลุมและสอดคล้องกับ
หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 
         7.2 ครูผู้สอนมีข้อมูลในการวางแผนการจัดการเรียนรู้ และการวัดประเมินผลการเรียน ตาม
ตัวชี้วัดและมาตรฐานการเรียนรู้ หลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 
           7.3 ครูผู้สอนสามารถสร้างข้อทดสอบระดับชั้นเรียนได้เทียบเคียงกับข้อสอบระดับชาติ (O-
NET)และระดับนานาชาติ (PISA) 
           7.4 ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้น 
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โครงการ   การจัดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน  ประจ าปีการศึกษา 2561 
แผนงาน   พ้ืนฐานด้านการการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน 
ยุทธศาสตร์ที ่2    พัฒนาคุณภาพผู้เรียนและส่งเสริมการจัดการศึกษาเพื่อสร้าง 
      ขีด ความสามารถ ในการแข่งขัน 
กลุ่มที่รับผิดชอบ  กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 
ผู้รับผิดชอบ  นางวราลักษณ์  บุษบง 
ระยะเวลาที่ด าเนินการ ตุลาคม  2560 –  กันยายน  2561 
............................................................................................................................. ................................... 
1. หลักการและเหตุผล 
 ปัจจุบันการเจริญเติบโตด้านเศรษฐกิจ สังคมและเทคโนโลยี  ได้เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว
และเก่ียวข้องกับวิถีชีวิตของประชาชนทั่วไปมากยิ่งข้ึน  ส่งผลให้การด าเนินชีวิตของทุก ๆ คน  มีการ
พัฒนาและปรับตัวให้เหมาะสมกับสภาวการณ์ที่เปลี่ยนไปอยู่ตลอดเวลา ดังนั้น การจัดการศึกษาจึง
จ าเป็นต้องสร้างเด็กและเยาวชนให้มีความรู้  ความสามารถ ที่เปลี่ยนแปลงตามสภาวการณ์ในปัจจุบัน  
การจัดกิจกรรมส่งเสริมสนับสนุนให้นักเรียนในระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐานมีความเป็นเลิศทางวิชาการ  
วิชาชีพ  และมีสุนทรียภาพด้านดนตรี  กีฬา  ศิลปะการแสดง  รวมถึงการประดิษฐ์คิดค้นนวัตกรรม
ใหม่ ๆ  ในการเตรียมพร้อมให้เด็กและเยาวชนเป็นก าลังส าคัญในการขับเคลื่อนประเทศในอนาคต
 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 26 ในฐานะเป็นหน่วยงานหลักในการจัด
การศึกษาให้แก่เด็กและเยาวชน ให้เป็นผู้ถึงพร้อมด้วยคุณลักษณะที่พึงประสงค์ (ดี เก่ง มีคุณธรรม
และจริยธรรม)  จึงสร้างโอกาสให้แก่เด็กและเยาวชน ได้แสดงออกซ่ึงศักยภาพและสุนทรียภาพ 
กิจกรรมสร้างสรรค์ ตลอดจนสนับสนุนส่งเสริมให้ครูและบุคลากรทางการศึกษาได้ใช้ความรู้ 
ความสามารถ  ในการพัฒนาการเรียนการสอนอย่างเต็มความสามารถ  โดยก าหนดจัดการแข่งขัน
ทักษะทางวิชาการ 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้ และกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ในระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา 
และคัดเลือกตัวแทนเข้าร่วมการแข่งขันระดับภาค และระดับประเทศต่อไป 
 จากเหตุผลความจ าเป็นข้างต้นและสนองยุทธศาสตร์ที่  2  พัฒนาคุณภาพผู้เรียนและส่งเสริม         
การจัดการศึกษาเพ่ือสร้างขีดความสามารถ ในการแข่งขัน ของส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ัน
พ้ืนฐาน  กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา  ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต  26  จึงได้
จัดท าโครงการนี้ขึ้น 
 
2. วัตถุประสงค์ 
 2.1 เพ่ือส่งเสริมสนับสนุนให้นักเรียนได้แสดงออกถึงความสามารถในทางวิชาการ
ศิลปะการแสดงและทักษะด้านวิชาชีพ 
 2.2 จัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้  ให้นักเรียนแสดงความสามารถท่ีเป็นเลิศทางวิชาการ วิชาชีพ 
สุนทรียภาพด้านดนตรี – นาฏศิลป์  กีฬา  ศิลปะการแสดง  และสิ่งประดิษฐ์   ในระดับเขตพ้ืนที่
การศึกษามัธยมศึกษา เขต 26  ระดับภาค  ระดับประเทศ  และเผยแพร่ผลงานในต่างประเทศ 
 2.3 เพ่ือจัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และน าเสนอผลงานของนักเรียน ครูและบุคลากรทางการ
ศึกษา ให้ปรากฏแก่สาธารณชน 
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3. เป้าหมาย 
  3.1 เชิงปริมาณ 
  3.1.1  นักเรียน  ครู  และบุคลากรทางการศึกษา ทุกคน ในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษามัธยมศึกษา เขต 26  ได้ร่วมกิจกรรมโครงการแข่งขันทักษะทางวิชาการ 
      3.1.2  ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 26  จัดเวทีกิจกรรมแลกเปลี่ยน
เรียนรู้  เพื่อส่งเสริมศักยภาพของนักเรียน และน าเสนอผลงานของนักเรียนในทุก ๆ ด้าน ในระดับเขต
พ้ืนที่การศึกษา  
      3.1.3  คัดสรรกิจกรรมและผลงานยอดเยี่ยม  ไปแสดงแลกเปลี่ยนในเวทีระดับภาค และ
ระดับประเทศ 
 3.2 เชิงคุณภาพ 
    3.2.1  เด็กและเยาวชนเกิดการพัฒนาตนเองให้มีความรู้ ความสามารถ มีทักษะด้าน
วิชาการสาขาต่าง ๆ  และสามารถน าไปใช้ในการด ารงชีวิตอย่างมีความสุข ซึ่งเกิดจากการแลกเปลี่ยน
เรียนรู้ประสบการณ์ร่วมกัน 
  3.2.2 ครูและบุคลากรทางการศึกษาในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา 
เขต 26  มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ในการจัดกิจกรรมพัฒนาส่งเสริมศักยภาพนักเรียน  และมีโอกาส
แลกเปลี่ยนประสบการณ์ร่วมกับผู้เข้าแข่งขันจากเขตพ้ืนที่การศึกษาอ่ืนๆ 
 
4. กิจกรรมและการด าเนินงาน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ที ่ กิจกรรม/ขั้นตอนการด าเนินงาน ระยะเวลา
ด าเนินงาน 

ผู้รับผิดชอบ 

1 กิจกรรมที่ 1 ขั้นเตรียมการ 
ขั้นตอนการด าเนินงาน 
1.1 จัดท าโครงการขออนุมัติ 
1.2 แต่งตั้งคณะกรรมการระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา  
1.3 จัดประชุมคณะกรรมการระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา 
วางแผนด าเนินการร่วมกัน แจ้งเกณฑ์การประกวดตาม
กิจกรรมแกนกลาง ให้โรงเรียน/กลุ่มโรงเรียนในสังกัด 
ด าเนินการคัดเลือก  

 
 

ก.ค.-ก.ย. 61 

กลุ่มส่งเสริม                 
การจัดการ
ศึกษา 



179แผนปฏิบัติการประจำาปีงบประมาณ 2561
ของสำานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 26

178 
 
 

3. เป้าหมาย 
  3.1 เชิงปริมาณ 
  3.1.1  นักเรียน  ครู  และบุคลากรทางการศึกษา ทุกคน ในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษามัธยมศึกษา เขต 26  ได้ร่วมกิจกรรมโครงการแข่งขันทักษะทางวิชาการ 
      3.1.2  ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 26  จัดเวทีกิจกรรมแลกเปลี่ยน
เรียนรู้  เพื่อส่งเสริมศักยภาพของนักเรียน และน าเสนอผลงานของนักเรียนในทุก ๆ ด้าน ในระดับเขต
พ้ืนที่การศึกษา  
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4. กิจกรรมและการด าเนินงาน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ที ่ กิจกรรม/ขั้นตอนการด าเนินงาน ระยะเวลา
ด าเนินงาน 

ผู้รับผิดชอบ 

1 กิจกรรมที่ 1 ขั้นเตรียมการ 
ขั้นตอนการด าเนินงาน 
1.1 จัดท าโครงการขออนุมัติ 
1.2 แต่งตั้งคณะกรรมการระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา  
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กิจกรรมแกนกลาง ให้โรงเรียน/กลุ่มโรงเรียนในสังกัด 
ด าเนินการคัดเลือก  
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การจัดการ
ศึกษา 
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ระยะเวลาและสถานที่ด าเนินการ 

ตุลาคม  2561 – มกราคม 2562 
 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา   : คัดเลือกตัวแทนระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา   
 ระดับภาค  :   ส่งตัวแทนระดับเขตพ้ืนที่การศึกษาเข้าร่วมกิจกรรม ระดับภาค  (ภาค
ตะวันออก- เฉียงเหนือ)   
 ระดับประเทศ :  ส่งตัวแทนระดับภาคเข้าร่วมกิจกรรมระดับประเทศ    
 
5.  งบประมาณ จากงบพัฒนาคุณภาพการศึกษา  จ านวน  250,000  บาท  (สองแสนห้าหมื่นบาท
ถ้วน)  รายละเอียดประกอบการใช้จ่าย ดังนี้  
ที ่ รายการ งบประมาณ จ าแนกตามหมวดรายจ่าย 

ค่าตอบแทน ค่าใช้
สอย 

ค่าวัสดุ 

1. กิจกรรมที่ 1 จัดประชุมคณะกรรมการ
ระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา วางแผน
ด าเนินการร่วมกัน แจ้งเกณฑ์การประกวด
ตามกิจกรรมแกนกลาง ให้โรงเรียน/กลุ่ม
โรงเรียนในสังกัด ด าเนินการคัดเลือก 

  22,000 15,000 

2. กิจกรรมที่ 2 จัดกิจกรรมการประกวด
แข่งขัน             ในระดับเขตพ้ืนที่
การศึกษา 

 210,000  

 
 

ที ่ กิจกรรม/ขั้นตอนการด าเนินงาน ระยะเวลา
ด าเนินงาน 

ผู้รับผิดชอบ 

2 กิจกรรมที่ 2 ขั้นด าเนินการ 
ขั้นตอนการด าเนินงาน 
1.1 จัดกิจกรรมการประกวดแข่งขันในระดับเขตพ้ืนที่
การศึกษา 
1.2 ส่งตัวแทนเข้าร่วมกิจกรรมการประกวดแข่งขัน และการ
แสดงผลงานระดับภาค ระดับชาติ  

 
ก.ย.61-ม.ค.

62 

กลุ่มส่งเสริม              
การจัดการ
ศึกษา 

3 กิจกรรมที่ 3 ขั้นการวัดและประเมินผลการด าเนินงาน 
ขั้นตอนการด าเนินงาน 
1.1 ติดตามและประเมินผลโครงการ รายงานเผยแพร่
ประชาสัมพันธ์ 

 
 
พ.ย.61-ม.ค.
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กลุ่มส่งเสริม             
การจัดการ
ศึกษา 



180 แผนปฏิบัติการประจำาปีงบประมาณ 2561
ของสำานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 26

180 
 
 

 
ที ่ รายการ งบประมาณ จ าแนกตามหมวดรายจ่าย 

ค่าตอบแทน ค่าใช้
สอย 

ค่าวัสดุ 

3. ติดตามและประเมินผลโครงการ  รายงาน
เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ 

   3,000 

รวมทั้งสิ้น 250,000   232,000 18,000 
หมายเหตุ  ขอถัวจ่ายทุกรายการ 
 
6. การประเมินผล 

ตัวบ่งชี้สภาพความส าเร็จ วิธีวัดและ
ประเมินผล 

เครื่องมือที่ใช้วัด
และประเมินผล 

1. นักเรียน คร ู และบุคลากรทางการศึกษาในสังกัด
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา  เขต 26 ได้รับ
การพัฒนาศักยภาพ  มีความคิดสร้างสรรค์ ในการบูรณา
การอย่างหลากหลาย  ร้อยละ 80 

- ตรวจสอบข้อมูล  
- ติดตาม 
ประเมินผล 
   

- แบบรายงาน 
-แบบสอบถาม  
 

2. ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 26                     
จัดกิจกรรม  และเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้บรรลุ
วัตถุประสงค์   ร้อยละ 80 

  

3. นักเรียน  บุคลากรครู  และบุคลากรทางการศึกษา                  
ได้แสดงผลงานทางการศึกษา ให้ปรากฏ  เป็นที่น่าชื่นชม                
แก่สาธารณชนแก่ชาวไทย  และชาวต่างชาติ  ร้อยละ 80 

  

 
7. ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ 
 7.1 นักเรียน ครู  และบุคลากรทางการศึกษาในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 26  ได้รับการพัฒนาศักยภาพ  มีความคิดสร้างสรรค์ ในการบูรณาการอย่าง
หลากหลาย   
 7.2 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 26  จัดกิจกรรม  และเวทีแลกเปลี่ยน
เรียนรู้บรรลุวัตถุประสงค์ 

7.3 นักเรียน  บุคลากรครู  และบุคลากรทางการศึกษา  ได้แสดงผลงานทางการศึกษา ให้
ปรากฏ   เป็นที่น่าชื่นชมแก่สาธารณชนแก่ชาวไทย  และชาวต่างชาติ 
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โครงการ                พัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
        พุทธศักราช 2551 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560) สู่การปฏิรูปการเรียนรู้ 
       ยุคไทยแลนด์ 4.0 
แผนงาน      พ้ืนฐานด้านการการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน 
สนองยุทธศาสตร์           2   ตัวช้ีวัดที่ 1.1, 2.4, 2.5, 2.6, 3.2, 3.3, 4.2  
สนองยุทธศาสตร์           3   ตัวช้ีวัดที่ 1.2, 1.3 
สนองยุทธศาสตร์           5   ตัวช้ีวัดที่ 1.1, 1.2 
สนองจุดเน้น สพม.26 ที่   6, 10, 11, 12 
กลุ่มที่รับผิดชอบ     กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา 
ผู้รับผิดชอบ      นายอภิชาต  เข็มพิลา และคณะ 
ระยะเวลาที่ด าเนินการ   กุมภาพันธ์-กันยายน 2561 
............................................................................................................................. ................................... 
1. หลักการและเหตุผล 
             การจัดการศึกษาข้ันพื้นฐานจะต้องสอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจ สังคม 
วัฒนธรรม สภาพแวดล้อม และความรู้ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่เจริญก้าวหน้าอย่างรวดเร็ว 
เพ่ือพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคนของชาติให้สามารถเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขันของ 
ประเทศ โดยการยกระดับคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้ให้มีคุณภาพและมาตรฐานระดับสากล 
สอดคล้องกับประเทศไทย 4.0 และโลกในศตวรรษที่ 21 กระทรวงศึกษาธิการโดยส านักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานจึงได้ด าเนินการ ทบทวนหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
พุทธศักราช 2551 โดยน าข้อมูลจากแผนพัฒนา เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 ยุทธศาสตร์
ชาติ 20 ปี และแผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2560 – 2579 มาใช้เป็นกรอบและทิศทางในการพัฒนา
หลักสูตรให้มีความเหมาะสมชัดเจน ยิ่งขึ้น ในระยะสั้นเห็นควรปรับปรุงหลักสูตรในกลุ่มสาระการ
เรียนรู้คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และสาระภูมิศาสตร์ในกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และ
วัฒนธรรม ซึ่งมีความส าคัญต่อการพัฒนาประเทศ และเป็นรากฐานส าคัญท่ีจะช่วยให้มนุษย์มีความคิด
ริเริ่ม สร้างสรรค์ คิดอย่างมีเหตุผล เป็นระบบ สามารถวิเคราะห์ปัญหาหรือสถานการณ์ได้อย่าง
รอบคอบและถี่ถ้วน สามารถน าไปใช้ใน ชีวิตประจ าวัน ตลอดจนการใช้เทคโนโลยีที่เหมาะสมใน
การบูรณาการกับความรู้ทางด้านวิทยาศาสตร์ และคณิตศาสตร์ เพื่อแก้ปัญหาหรือพัฒนางานด้วย
กระบวนการออกแบบเชิงวิศวกรรมที่น าไปสู่การ คิดค้นสิ่งประดิษฐ์ หรือสร้างนวัตกรรมต่าง ๆ ที่เอื้อ
ประโยชน์ต่อการด ารงชีวิต การใช้ทักษะการคิดเชิง ค านวณ ความรู้ทางด้านวิทยาการคอมพิวเตอร์ 
และเทคโนโลยีและการสื่อสารในการแก้ปัญหาที่พบใน ชีวติจริงได้อย่างมีประสิทธิภาพ รวมทั้งใช้
ความรู้ ความสามารถ ทักษะ กระบวนการ และเครื่องมือทาง ภูมิศาสตร์ เรียนรู้สิ่งต่าง ๆ ที่อยู่รอบ
ตัวอย่างเข้าใจสภาพที่เป็นอยู่และการเปลี่ยนแปลง เพื่อน าไปสู่การ จัดการและปรับใช้ในการด ารงชีวิต
และการประกอบอาชีพอย่างสร้างสรรค์  
          นโยบายของรัฐบาลในการสนับสนุนแนวทางการปฏิรูปการศึกษาอย่างเป็นรูปธรรมนโยบาย
หนึ่ง คือ กิจกรรมลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้ ที่เน้น Active Learning และสะเต็มศึกษาซ่ึงเป็นนวัตกรรม
การเรียนรู้รูปแบบบูรณาการวิทยาศาสตร์ วิศวกรรมศาสตร์ เทคโนโลยี และคณิตศาสตร์เข้าด้วยกัน 
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ให้ผู้เรียนน าความรู้ไปใช้แก้ปัญหาในชีวิตจริง รวมทั้งการพัฒนากระบวนการหรือผลผลิตใหม่ที่เป็น
ประโยชน์ต่อการด าเนินชีวิตและการประกอบอาชีพ ผ่านประสบการณ์ในการท า กิจกรรมการเรียนรู้
แบบโครงงานเป็นฐาน (Project-Based Learning) หรือ กิจกรรมการเรียนรู้แบบใช้ปัญหาเป็นฐาน 
(Problem-Based Learning)  
           ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 26 จึงจัดท าโครงการพัฒนาหลักสูตร
สถานศึกษาตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ 
2560) สู่การปฏิรูปการเรียนรู้ยุคไทยแลนด์ 4.0 เพ่ือให้ทุกโรงเรียนสามารถพัฒนาหลักสูตร
สถานศึกษา และครูสามารถน าหลักสูตรไปสู่กาจัดการเรียนรู้ระดับชั้นเรียน ที่สอดคล้องกับการพัฒนา
ทักษะในศตวรรษที่ 21 ยุคไทยแลนด์ 4.0 ด้วยชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (PLC) ที่เป็นระบบ มี
ประสิทธิผล ประสิทธิภาพ สู่ความยั่งยืนสืบไป 
 
2. วัตถุประสงค์ 
 2.1 เพ่ือพัฒนาชุดกิจกรรมแนวทางการจัดท า 
                2.1.2 หลักสูตรสถานศึกษาตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 
2551 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ 2560) 
                2.1.2 ชุดกิจกรรมการออกแบบการจัดการเรียนรู้ที่เน้น Active Learning, MCMK, 
STEM Education 
 2.2 เพ่ือสร้างความรู้ความเข้าใจในการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาตามหลักสูตรแกนกลาง
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ 2560) สู่การปฏิรูปการเรียนรู้ยุคไทย
แลนด์ 4.0 
  2.3 เพ่ือนิเทศ ติดตามสนับสนุนพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษา
ขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ 2560) สู่การปฏิรูปการเรียนรู้ยุคไทยแลนด์ 4.0 ที่
เน้น Active Learning, MCMK, STEM Education  
  2.4 เพ่ือประเมินและคัดเลือกผลงานดีเด่นและจัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้และยกย่องเชิดชูเกียรติ
ของโรงเรียน ผู้บริหาร ครู และนักเรียน 
 
3. เป้าหมาย 
 เชิงปริมาณ 
 3.1 ประชุมปฏิบัติการพัฒนาชุดกิจกรรม 
                3.1.1 แนวทางการจัดท าหลักสูตรสถานศึกษาตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้น
พ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ 2560) จ านวน  1 ครั้ง 1 วัน  กลุ่มเป้าหมาย 20 คน 
                3.1.2 ชุดกิจกรรมการออกแบบการจัดการเรียนรู้ที่เน้น Active Learning, MCMK, 
STEM Education  จ านวน  1 ครั้ง 1 วัน  กลุ่มเป้าหมาย 20 คน 
         3.2 ประชุมชี้แจงเชิงปฏิบัติการการใช้ชุดกิจกรรมตามข้อ 3.1 จ านวน 1 ครั้ง 2 วัน  โรงเรียน
ละ 8 คน/กิจกรรม รวม 160 คน และคณะท างาน 20 คน รวม 200 คน 
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การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ 2560) สู่การปฏิรูปการเรียนรู้ยุคไทย
แลนด์ 4.0 
  2.3 เพ่ือนิเทศ ติดตามสนับสนุนพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษา
ขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ 2560) สู่การปฏิรูปการเรียนรู้ยุคไทยแลนด์ 4.0 ที่
เน้น Active Learning, MCMK, STEM Education  
  2.4 เพ่ือประเมินและคัดเลือกผลงานดีเด่นและจัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้และยกย่องเชิดชูเกียรติ
ของโรงเรียน ผู้บริหาร ครู และนักเรียน 
 
3. เป้าหมาย 
 เชิงปริมาณ 
 3.1 ประชุมปฏิบัติการพัฒนาชุดกิจกรรม 
                3.1.1 แนวทางการจัดท าหลักสูตรสถานศึกษาตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้น
พ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ 2560) จ านวน  1 ครั้ง 1 วัน  กลุ่มเป้าหมาย 20 คน 
                3.1.2 ชุดกิจกรรมการออกแบบการจัดการเรียนรู้ที่เน้น Active Learning, MCMK, 
STEM Education  จ านวน  1 ครั้ง 1 วัน  กลุ่มเป้าหมาย 20 คน 
         3.2 ประชุมชี้แจงเชิงปฏิบัติการการใช้ชุดกิจกรรมตามข้อ 3.1 จ านวน 1 ครั้ง 2 วัน  โรงเรียน
ละ 8 คน/กิจกรรม รวม 160 คน และคณะท างาน 20 คน รวม 200 คน 
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 3.3 ติดตาม นิเทศ ประเมินผลโรงเรียนกลุ่มเป้าหมาย 35 โรง โรงเรียนละ 2 ครั้ง/ภาคเรียน 
 3.4 จัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้เผยแพร่ผลงาน Best Practice และยกย่องเชิดชูเกียรติผู้มีผลงาน
ดีเด่น เชิงคุณภาพ 
   3.2.1 ครูมีความรู้ความเข้าใจและสามารถจัดท าหลักสูตรสถานศึกษาตามหลักสูตร
แกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560)  
   3.2.2 ครูมีความรู้ความเข้าใจและสามารถออกแบบการจัดการเรียนรู้ที่เน้น Active 
Learning, MCMK, STEM Education ในรูปแบบที่เหมาะสมสอดคล้องกับธรรมชาติวิชาอย่างมี
คุณภาพจัดกิจกรรมกิจกรรม STEM Education   
            3.2.3 นักเรียนได้เรียนรู้ด้วยการลงมือปฏิบัติ พัฒนาทักษะกระบวนการคิด การ
แก้ปัญหา การท างาน ทักษะการเรียนรู้ และทักษะชีวิต เป็นระบบและยั่งยืน 
 
4. กิจกรรมและการด าเนินงาน 
ที ่ กิจกรรม ระยะเวลา

ด าเนินการ 
ผู้รับผิดชอบ 

1 ประชุมปฏิบัติการพัฒนาชุดกิจกรรมแนวทางการ
จัดท าหลักสูตรสถานศึกษาตามหลักสูตร
แกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 
2551 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560) จ านวน  1 ครั้ง 
1 วัน  (20 คน) 

กุมภาพันธ์ 2561 นายอภิชาต เข็มพิลา  
และคณะ 

2 ประชุมปฏิบัติการพัฒนาชุดกิจกรรมการ
ออกแบบการจัดการเรียนรู้ที่เน้น Active 
Learning, MCMK, STEM Education  จ านวน  
1 ครั้ง 1 วัน  (20 คน) 

กุมภาพันธ์ 2561 นายอภิชาต เข็มพิลา  
และคณะ 

3 ประชุมชี้แจงเชิงปฏิบัติการสร้างความรู้ความ
เข้าใจในการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาตาม
หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
พุทธศักราช 2551 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560) สู่
การปฏิรูปการเรียนรู้ยุคไทยแลนด์ 4.0 
โรงเรียนละ 8 คน  จ านวน 2 วัน 
    วันแรก  การพัฒนาหลักสูตร 
    วันที่ 2  กลยุทธ์การสอนและ Active 
Learning 

มีนาคม 2561 นายอภิชาต เข็มพิลา  
และคณะ 

4 ติดตาม นิเทศ ประเมินผลโรงเรียนกลุ่มเป้าหมาย 
35 โรง โรงเรียนละ 2 ครั้ง/ภาคเรียน 

กุมภาพันธ์ 2561 
กรกฎาคม 2561 

นายอภิชาต เข็มพิลา  
และคณะ 
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ที ่ กิจกรรม ระยะเวลา

ด าเนินการ 
ผู้รับผิดชอบ 

5 จัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้เผยแพร่ผลงาน Best 
Practice และยกย่องเชิดชูเกียรติผู้มีผลงานดีเด่น 

กันยายน 2561 นางนวพรรดิ์ นามพุทธา 
และคณะ 

 
6. งบประมาณ 
 งบประมาณท่ีได้รับจัดสรร  จ านวน 100,000 บาท (ถัวจ่ายทุกรายการ) 
 

รายการ งบประมาณ จ าแนกตามรายจ่าย 
ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ 

กิจกรรมที่ 1 ประชุมปฏิบัติการพัฒนาชุด
กิจกรรมแนวทางการจัดท าหลักสูตร
สถานศึกษาตามหลักสูตรแกนกลาง
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 
(ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560) จ านวน 1 ครั้ง 
1 วัน  จ านวน 25 คน 
ห้องประชุมเขตพ้ืนที่  

    

    -ค่าอาหาร-เบรก (20*160*1) 
    -ค่าพาหนะคณะท างาน 
    -ค่าสื่อทัศนูปกรณ์/เอกสาร/เกียรติบัตร 

4,000 
10,000 
2,000 

- 
- 
- 

4,000 
10,000 

- 

- 
- 

2,000 
รวมกิจกรรมที่ 1 16,000 - 14,000 2,000 

กิจกรรมที่ 2 ประชุมปฏิบัติการพัฒนาชุด
กิจกรรมชุดกิจกรรมการออกแบบการ
จัดการเรียนรู้ที่เน้น Active Learning, 
MCMK, STEM Education  จ านวน  1 
ครั้ง 1 วัน  กลุ่มเป้าหมาย 25 คน 
ห้องประชุมเขตพ้ืนที่ 
    -ค่าอาหาร-เบรก (20*160*1) 
    -ค่าพาหนะคณะท างาน 
    -ค่าสื่อทัศนูปกรณ์/เอกสาร/เกียรติบัตร 

 
 
 
 
 

4,000 
10,000 
2,000 

 
 
 
 
 

- 
- 
- 

 
 
 
 
 

4,000 
10,00 

- 

 
 
 
 
 

- 
- 

2,000 

รวมกิจกรรมที่ 2 16,000 - 14,000 2,000 
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ที ่ กิจกรรม ระยะเวลา

ด าเนินการ 
ผู้รับผิดชอบ 

5 จัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้เผยแพร่ผลงาน Best 
Practice และยกย่องเชิดชูเกียรติผู้มีผลงานดีเด่น 

กันยายน 2561 นางนวพรรดิ์ นามพุทธา 
และคณะ 

 
6. งบประมาณ 
 งบประมาณท่ีได้รับจัดสรร  จ านวน 100,000 บาท (ถัวจ่ายทุกรายการ) 
 

รายการ งบประมาณ จ าแนกตามรายจ่าย 
ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ 

กิจกรรมที่ 1 ประชุมปฏิบัติการพัฒนาชุด
กิจกรรมแนวทางการจัดท าหลักสูตร
สถานศึกษาตามหลักสูตรแกนกลาง
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 
(ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560) จ านวน 1 ครั้ง 
1 วัน  จ านวน 25 คน 
ห้องประชุมเขตพ้ืนที่  

    

    -ค่าอาหาร-เบรก (20*160*1) 
    -ค่าพาหนะคณะท างาน 
    -ค่าสื่อทัศนูปกรณ์/เอกสาร/เกียรติบัตร 

4,000 
10,000 
2,000 

- 
- 
- 

4,000 
10,000 

- 

- 
- 

2,000 
รวมกิจกรรมที่ 1 16,000 - 14,000 2,000 

กิจกรรมที่ 2 ประชุมปฏิบัติการพัฒนาชุด
กิจกรรมชุดกิจกรรมการออกแบบการ
จัดการเรียนรู้ที่เน้น Active Learning, 
MCMK, STEM Education  จ านวน  1 
ครั้ง 1 วัน  กลุ่มเป้าหมาย 25 คน 
ห้องประชุมเขตพ้ืนที่ 
    -ค่าอาหาร-เบรก (20*160*1) 
    -ค่าพาหนะคณะท างาน 
    -ค่าสื่อทัศนูปกรณ์/เอกสาร/เกียรติบัตร 

 
 
 
 
 

4,000 
10,000 
2,000 

 
 
 
 
 

- 
- 
- 

 
 
 
 
 

4,000 
10,00 

- 

 
 
 
 
 

- 
- 

2,000 

รวมกิจกรรมที่ 2 16,000 - 14,000 2,000 
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รายการ งบประมาณ จ าแนกตามรายจ่าย 
ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ 

กิจกรรมที่ 3 ประชุมชี้แจงเชิงปฏิบัติการ
สร้างความรู้ความเข้าใจในการพัฒนา
หลักสูตรสถานศึกษา (ฉบับปรับปรุง พ.ศ 
2560) สู่การปฏิรูปการเรียนรู้ยุคไทยแลนด์ 
4.0 โรงเรียนละ  
9 คน คณะท างาน 20 คน รวม 370 คน
จ านวน 1 วัน ห้องประชุมเขตพ้ืนที่ ท าเป็น
รุ่น 5 รุ่น โรงแรม 
    -ค่าอาหาร-อาหารว่าง (335*160*1) 
    -ตอบแทนวิทยากร (6X600X3) 
    -ค่าสื่อทัศนูปกรณ์/เอกสาร/เกียรติบัตร 

 
 
 
 
 
 

53,600 
14,400 

- 

 
 
 
 
 
 

- 
14,400 

- 

 
 
 
 
 
 

53,600 
- 
- 

 
 
 
 
 
 

- 
- 
- 

รวมกิจกรรมที่ 3 68,800 14,400 53,600 4,000 
กิจกรรมที่ 4 ติดตาม นิเทศ ประเมินผล
โรงเรียนกลุ่มเป้าหมาย 35 โรง  โรงเรียนละ 
2 ครั้ง/ภาคเรียน 

* ใช้งบฯ โครงการพัฒนาระบบการนิเทศ ติดตามและ 
   ประเมินผล 

รวมกิจกรรมที่ 4 - - - - 
กิจกรรมที่ 5 จัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้
เผยแพร่ผลงาน Best Practice และยกย่อง
เชิดชูเกียรติผู้มีผลงานดีเด่น  

* ใช้งบฯ โครงการพัฒนาระบบการประกันคุณภาพทาง 
   การศึกษาสู่ความเปน็เลิศ 
 

รวมกิจกรรมที่ 5 - - - - 
รวมทั้งสิ้น (ถัวจ่ายทุกรายการ) 100,000 14,400 81,600 4,000 
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6. ตัวช้ีวัดและค่าเป้าหมาย 
 

ตัวช้ีวัด 
การวัดผลและประเมินผล 

วิธีการ เครื่องมือ 
1. โรงเรียนพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาตาม
หลักสูตรสถานศึกษาตามหลักสูตรแกนกลาง
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 (ฉบับ
ปรับปรุง พ.ศ. 2560) ใช้ในปีการศึกษา 2561 
(ส าหรับ ม.1, ม.4)  
2. ครูได้แนวทางการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ตามแนว
ปฏิรูปยุคไทยแลนด์ 4.0 ที่เน้น Active Learning 
ด้วยกิจกรรมท่ีหลากหลายสอดคล้องกับธรรมชาติ
วิชา 
3. นักเรียนได้รับการพัฒนาตามมาตรฐาน ตัวชี้วัด  
สมรรถนะ คุณลักษณะที่พึงประสงค์ และค่านิยมที่ดี 

-ตรวจหลักสูตร 
-สัมภาษณ์ 
 
 
 
-ตรวจแผนจัดการ
เรียนรู้ 
-สังเกตการสอน 
 
-ตรวจ ปพ. 
-สังเกตการเรียนรู้ 
-ตรวจผลงานนักเรียน 
-สัมภาษณ์ 

-บันทึกนิเทศ 
-แบบสัมภาษณ์ 
 
 
 
-บันทึกสังเกตการ
สอน 
-แบบสังเกตการสอน 
 
-บันทึกการตรวจ 
ปพ. 
-แบบสังเกต 
-แบบตรวจผลงาน 
-แบบสัมภาษณ์ 

 
7. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
 7.1 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาและโรงเรียนในสังกัด ได้แนวทางการปรับหลักสูตร และการ
บริหารจัดการกิจกรรมสู่การปฏิรูปการเรียนรู้ยุคไทยแลนด์ 4.0 
 7.2 ครูได้แนวทาง สื่อ การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ตามแนวปฏิรูปการเรียนรู้ยุคไทยแลนด์ 4.0 
เน้น  Active Learning, MCMK, STEM Education 
 7.3 ครูและโรงเรียนสร้างเครือข่ายการปรับหลักสูตร และการบริหารจัดการกิจกรรมสู่การ
ปฏิรูปการเรียนรู้ยุคไทยแลนด์ 4.0 
 7.4 นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาได้เรียนรู้ผ่านกิจกรรมการเรียนรู้ยุคไทยแลนด์ 4.0 เน้น 
Active Learning, MCMK, STEM Education อย่างมีคุณภาพ มีผลสัมฤทธิ์  สมรรถนะ สูงขึ้น และ
สามารถน าความรู้ไปใช้ในการด ารงชีวิตอย่างมีคุณภาพ 
 7.5 ผู้ปกครอง และชุมชนให้ความเชื่อม่ันในการจัดการศึกษาอย่างมีคุณภาพของโรงเรียน 
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6. ตัวช้ีวัดและค่าเป้าหมาย 
 

ตัวช้ีวัด 
การวัดผลและประเมินผล 

วิธีการ เครื่องมือ 
1. โรงเรียนพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาตาม
หลักสูตรสถานศึกษาตามหลักสูตรแกนกลาง
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 (ฉบับ
ปรับปรุง พ.ศ. 2560) ใช้ในปีการศึกษา 2561 
(ส าหรับ ม.1, ม.4)  
2. ครูได้แนวทางการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ตามแนว
ปฏิรูปยุคไทยแลนด์ 4.0 ที่เน้น Active Learning 
ด้วยกิจกรรมท่ีหลากหลายสอดคล้องกับธรรมชาติ
วิชา 
3. นักเรียนได้รับการพัฒนาตามมาตรฐาน ตัวชี้วัด  
สมรรถนะ คุณลักษณะที่พึงประสงค์ และค่านิยมที่ดี 

-ตรวจหลักสูตร 
-สัมภาษณ์ 
 
 
 
-ตรวจแผนจัดการ
เรียนรู้ 
-สังเกตการสอน 
 
-ตรวจ ปพ. 
-สังเกตการเรียนรู้ 
-ตรวจผลงานนักเรียน 
-สัมภาษณ์ 

-บันทึกนิเทศ 
-แบบสัมภาษณ์ 
 
 
 
-บันทึกสังเกตการ
สอน 
-แบบสังเกตการสอน 
 
-บันทึกการตรวจ 
ปพ. 
-แบบสังเกต 
-แบบตรวจผลงาน 
-แบบสัมภาษณ์ 

 
7. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
 7.1 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาและโรงเรียนในสังกัด ได้แนวทางการปรับหลักสูตร และการ
บริหารจัดการกิจกรรมสู่การปฏิรูปการเรียนรู้ยุคไทยแลนด์ 4.0 
 7.2 ครูได้แนวทาง สื่อ การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ตามแนวปฏิรูปการเรียนรู้ยุคไทยแลนด์ 4.0 
เน้น  Active Learning, MCMK, STEM Education 
 7.3 ครูและโรงเรียนสร้างเครือข่ายการปรับหลักสูตร และการบริหารจัดการกิจกรรมสู่การ
ปฏิรูปการเรียนรู้ยุคไทยแลนด์ 4.0 
 7.4 นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาได้เรียนรู้ผ่านกิจกรรมการเรียนรู้ยุคไทยแลนด์ 4.0 เน้น 
Active Learning, MCMK, STEM Education อย่างมีคุณภาพ มีผลสัมฤทธิ์  สมรรถนะ สูงขึ้น และ
สามารถน าความรู้ไปใช้ในการด ารงชีวิตอย่างมีคุณภาพ 
 7.5 ผู้ปกครอง และชุมชนให้ความเชื่อม่ันในการจัดการศึกษาอย่างมีคุณภาพของโรงเรียน 
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โครงการ                      ส่งเสริมและพัฒนาการจัดการเรียนรู้ภาษาอังกฤษเพ่ือยกระดับผลสัมฤทธิ์  
                                 ทางการเรียน ในโรงเรียนสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา 
       เขต 26 
แผนงาน      พ้ืนฐานด้านการการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน 
สนองแผนยุทธศาสตร์ที่ 2 ด้านการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน 

สนองนโยบาย สพฐ.   นโยบายที่ 3 ด้านการส่งเสริม พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา 
       นโยบายที่ 6 ด้านการพัฒนาระบบบริหารจัดการและส่งเสริมให้ทุกภาค
ส่วน 
                            มีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา 
จุดเน้น สพม.26     จุดเน้นที่ 2 การพัฒนาการอ่าน การเขียน และส่งเสริมนิสัยรักการอ่าน 
       จุดเน้นที่ 4 การส่งเสริมการเรียนรู้เพื่อพัฒนากระบวนการคิดของนักเรียน 
       จุดเน้นที่ 10 การยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน และ ONET  
       สู่ TOP#Q 
       จุดเน้นที่ 11 การพัฒนาการจัดการเรียนรู้ยุคไทยแลนด์ 4.0 ด้วย Active  
                            Learning/STEM/MCMK) 
       จุดเน้นที่ 12 การส่งเสริมและพัฒนาครูทั้งระบบสู่การเป็นครูมืออาชีพ 
กลุ่มที่รับผิดชอบ   กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา 

ผู้รับผิดชอบ     นางสาวฐิตารีย์ วิลัยเลิศ  ศึกษานิเทศก์ สพม.26 และคณะศึกษานิเทศก์ 
ระยะเวลาที่ด าเนินการ  1 ตุลาคม 2560 – 30 กันยายน 2561 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
1.  หลักการและเหตุผล 
             กระทรวงศึกษาธิการประกาศนโยบายในการปฏิรูปการเรียนการสอนภาษาอังกฤษโดยมี 
แนวปฏิบัติที่ส าคัญในการจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษโดยใช้กรอบอ้างอิงความสามารถทาง
ภาษาอังกฤษที่เป็นสากล (CEFR) เป็นกรอบความคิดหลัก เน้นการเรียนการสอนภาษาอังกฤษให้
เป็นไปตามธรรมชาติการเรียนรู้ของภาษาเพ่ือการสื่อสาร สอดคล้องกับปัจจุบันภาษาอังกฤษเข้ามามี
บทบาทส าคัญในโลกไร้พรมแดนที่คนทั้งโลกใช้ภาษาอังกฤษในการติดต่อสื่อสารกัน แต่คนไทยพูด
ภาษาอังกฤษได้เพียงร้อยละ 10 ,ความสามารถด้านภาษาอังกฤษของคนไทย เมื่อเทียบกับประเทศอื่น 
ๆ ยังอยู่ในเกณฑ์ท่ีต่ า รวมทั้งด้านการศึกษาพบว่าคะแนนเฉลี่ย O-NET ในรายวิชาภาษาอังกฤษในทุก
ช่วงชั้นยังต่ าว่าร้อยละ 50,ภาษาอังกฤษเป็นภาษากลางที่ใช้ในการสื่อสารของประเทศสมาชิกสมาคม
อาเซียน การเข้าถึงองค์ความรู้ต่างๆ ต้องใช้ภาษาอังกฤษ และความจ าเป็นในการพัฒนาประเทศไปสู่ 
Thailand 4.0 ที่เน้นการใช้นวัตกรรมก็เชื่อมโยงกับภาษาอังกฤษ  
 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 26 เป็นองค์กรที่มีประสิทธิภาพ รับผิดชอบ 
การจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน และขับเคลื่อนนโยบายการศึกษาสู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม ได้
ตระหนักและเห็นความส าคัญของการจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร และการ
พัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน (O-NET) ดังนั้น จึงจัดท าโครงการส่งเสริมและพัฒนาการ 
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จัดการเรียนรู้ภาษาอังกฤษเพ่ือยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ในโรงเรียนสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษามัธยมศึกษา เขต 26 
 
2. วัตถุประสงค์ 
 

 2.1 เพ่ือส่งเสริมและพัฒนาการจัดการเรียนรู้ภาษาอังกฤษเพ่ือยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  
ในโรงเรียนสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 26 
  2.2 เพ่ือพัฒนาครูด้านการจัดการเรียนรู้ภาษาอังกฤษเพ่ือยกระดับผลสัมฤทธิ์ ทางการเรียน  
ในโรงเรียนสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 26 
 2.3 เพ่ือนิเทศ ก ากับ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา ในโรงเรียนสังกัดส านักงานเขต
พ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 26 
  2.4 เพ่ือน าเสนอผลงานที่มีวิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศ (BP) เกี่ยวกับส่งเสริมและพัฒนาการจัดการ
เรียนรู้ภาษาอังกฤษเพ่ือยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ในโรงเรียนสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษามัธยมศึกษา เขต 26 ในงานตลาดนัดวิชาการ 
 
3. เป้าหมาย 
 

 3.1 เชิงปริมาณ 
  3.1.1 ครูผู้สอนโรงเรียน สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 26 ได้รับการ
ส่งเสริมและพัฒนาการจัดการเรียนรู้ภาษาอังกฤษเพ่ือยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ในโรงเรียน
สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 26 จ านวน 35 โรงเรียน   
 3.1.2 นิเทศ ก ากับ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา ในโรงเรียนสังกัดส านักงาน
เขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 26 จ านวน 35 โรงเรียน  
 3.2 เชิงคุณภาพ 
  3.2.1 ครูทุกคนในโรงเรียน สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 26 ได้รับ 
การส่งเสริมและพัฒนาการจัดการเรียนรู้ภาษาอังกฤษเพ่ือยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ใน
โรงเรียนสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 26 
  3.2.2 ครูผู้สอนได้รับการนิเทศ ก ากับ ติดตาม และประเมินผล และได้น าเสนอผลงานที่มีวิธี
ปฏิบัติที่เป็นเลิศ (BP) เกี่ยวกับการจัดการเรียนรู้ภาษาอังกฤษเพ่ือยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ใน
โรงเรียนสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 26 
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4. กิจกรรมข้ันตอนและแผนการด าเนินงาน 

ที ่ กิจกรรม/ขั้นตอนการด าเนินงาน ระยะเวลา
ด าเนินการ 

ผู้รับผิดชอบ 

1 การวางแผน (P) 
1.1 แต่งตั้งคณะท างานเพ่ือวิเคราะห์และจัดท า
รายละเอียดโครงการวิจัย 
1.2 ประชุมวางแผนการด าเนินงานตามกิจกรรม 
ที่ก าหนด  

 
มกราคม 2561 

 
น.ส.ฐิตารีย์ วิลัยเลิศ 
และคณะ 

2 การปฏิบัติ (D) 
2.1 จัดประชุมคณะกรรมการด าเนินงานและ 
จัดท าแนวทางการส่งเสริมและพัฒนาการจัดการ
เรียนรู้ภาษาอังกฤษเพ่ือยกระดับผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียน ในโรงเรียนสังกัดส านักงานเขต
พ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 26 ส าหรับ
ครูผู้สอนในโรงเรียนขนาดเล็ก สังกัดส านักงาน
เขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 26 จ านวน 
20 คน 

 
กุมภาพันธ์ 2561 

 
น.ส.ฐิตารีย์ วิลัยเลิศ 
และคณะ 

 2.2 จัดประชุมเชิงปฏิบัติการการส่งเสริมและ
พัฒนาการจัดการเรียนรู้ภาษาอังกฤษเพ่ือ
ยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ในโรงเรียน
สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา 
เขต 26 โดยจัดกิจกรรมผ่านกระบวนการ PLC 
เพ่ือออกแบบการจัดการเรียนรู้ กลุ่มเป้าหมาย
ได้แก่  ครูผู้สอนภาษาอังกฤษที่ยังไม่เข้ารับการ
อบรม BOOTCAMP จ านวน 35 โรงเรียน จัดเป็น 
2 กลุ่มๆ ละ 60 คน รวมจ านวน 120 คน และ
คณะกรรมการด าเนินงาน จ านวน 20 คน รวม
จ านวน 140 คน 

 มีนาคม 2561 น.ส.ฐิตารีย์ วิลัยเลิศ 
และคณะ 

 2.3 น าเสนอผลงานที่มีวิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศ (BP) 
เกี่ยวกับการส่งเสริมและพัฒนาการจัดการเรียนรู้
ภาษาอังกฤษเพ่ือยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียน ในโรงเรียนสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษามัธยมศึกษา เขต 26 ในงานตลาดนัด
วิชาการ  

 กันยายน 2561 น.ส.ฐิตารีย์ วิลัยเลิศ 
และคณะ 
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ที ่ กิจกรรม/ขั้นตอนการด าเนินงาน ระยะเวลา

ด าเนินการ 
ผู้รับผิดชอบ 

3 การติดตาม ตรวจสอบ  (C) 
   นิเทศ ติดตาม และประเมินผลการส่งเสริม 
และพัฒนาการจัดการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ 
เพ่ือยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ในโรงเรียน 
สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา  
เขต 26 

 มิถุนายน -  
สิงหาคม 2561 

น.ส.ฐิตารีย์ วิลัยเลิศ 
และคณะ 

4 การปรับปรุง  (A) 
   สรุปผลและรายงานการด าเนินงานโครงการ 
การส่งเสริมและพัฒนาการจัดการเรียนรู้
ภาษาอังกฤษเพ่ือยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียน ในโรงเรียนสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษามัธยมศึกษา เขต 26 

 ตุลาคม 2561 น.ส.ฐิตารีย์ วิลัยเลิศ 
และคณะ 

 
5. งบประมาณ 
 

 จากงบพัฒนาคุณภาพการศึกษา  จ านวน 56,000 บาท (ห้าหมื่นหกพันสองร้อยบาทถ้วน)    
  กิจกรรมที่ 1 จ านวน     12,600 บาท (หนึ่งหมื่นสองพันหกร้อยบาทถ้วน) 
  กิจกรรมที่ 2 จ านวน   43,400 บาท (สี่หมื่นสามพันสี่ร้อยบาทถ้วน) 

ที ่ กิจกรรม งบประมาณ รายละเอียดการใช้งบประมาณ 
ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ 

กิจกรรมที ่1 จัดประชุมคณะกรรมการ
ด าเนินงานและจัดท าแนวทางการส่งเสริม 
และพัฒนาการจัดการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ
เพ่ือยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนใน  
โรงเรียนสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 26 จ านวน 20 คน 

    

1 ค่าอาหารว่างเครื่องดื่ม (20X1X30) 600 - 600 - 
2 ค่าอาหารกลางวัน (20X1X100) 2,000 -  2,000 - 
3 ค่าพาหนะส าหรับกรรมการ 

(20X500X1) 10,000 10,000 - - 

รวมทั้งสิ้น 
ถัวจ่ายทุกรายการ 

12,600 บาท 
(หนึ่งหม่ืนสองพันหกร้อยบาทถ้วน)   

 
 



191แผนปฏิบัติการประจำาปีงบประมาณ 2561
ของสำานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 26

190 
 
 

 
ที ่ กิจกรรม/ขั้นตอนการด าเนินงาน ระยะเวลา

ด าเนินการ 
ผู้รับผิดชอบ 

3 การติดตาม ตรวจสอบ  (C) 
   นิเทศ ติดตาม และประเมินผลการส่งเสริม 
และพัฒนาการจัดการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ 
เพ่ือยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ในโรงเรียน 
สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา  
เขต 26 

 มิถุนายน -  
สิงหาคม 2561 

น.ส.ฐิตารีย์ วิลัยเลิศ 
และคณะ 

4 การปรับปรุง  (A) 
   สรุปผลและรายงานการด าเนินงานโครงการ 
การส่งเสริมและพัฒนาการจัดการเรียนรู้
ภาษาอังกฤษเพ่ือยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียน ในโรงเรียนสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษามัธยมศึกษา เขต 26 

 ตุลาคม 2561 น.ส.ฐิตารีย์ วิลัยเลิศ 
และคณะ 

 
5. งบประมาณ 
 

 จากงบพัฒนาคุณภาพการศึกษา  จ านวน 56,000 บาท (ห้าหมื่นหกพันสองร้อยบาทถ้วน)    
  กิจกรรมที่ 1 จ านวน     12,600 บาท (หนึ่งหมื่นสองพันหกร้อยบาทถ้วน) 
  กิจกรรมที่ 2 จ านวน   43,400 บาท (สี่หมื่นสามพันสี่ร้อยบาทถ้วน) 

ที ่ กิจกรรม งบประมาณ รายละเอียดการใช้งบประมาณ 
ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ 

กิจกรรมที ่1 จัดประชุมคณะกรรมการ
ด าเนินงานและจัดท าแนวทางการส่งเสริม 
และพัฒนาการจัดการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ
เพ่ือยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนใน  
โรงเรียนสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 26 จ านวน 20 คน 

    

1 ค่าอาหารว่างเครื่องดื่ม (20X1X30) 600 - 600 - 
2 ค่าอาหารกลางวัน (20X1X100) 2,000 -  2,000 - 
3 ค่าพาหนะส าหรับกรรมการ 

(20X500X1) 10,000 10,000 - - 

รวมทั้งสิ้น 
ถัวจ่ายทุกรายการ 

12,600 บาท 
(หนึ่งหม่ืนสองพันหกร้อยบาทถ้วน)   
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ที ่ กิจกรรม งบประมาณ รายละเอียดการใช้งบประมาณ 
ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ 

กิจกรรมที ่2 จัดประชุมเชิงปฏิบัติการ 
การส่งเสริมและพัฒนาการจัดการเรียนรู้
ภาษาอังกฤษเพ่ือยกระดับผลสัมฤทธิ์ทาง 
การเรียน ในโรงเรียนสังกัดส านักงานเขต
พ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 26 โดยจัด
กิจกรรมผ่านกระบวนการ PLC เพ่ือ
ออกแบบการจัดการเรียนรู้ กลุ่มเป้าหมาย
ได้แก่  ครูผู้สอนภาษาอังกฤษที่ยังไม่เข้ารับ
การอบรม BOOTCAMP จ านวน 35 
โรงเรียน จัดเป็น  
2 กลุ่ม ๆ ละ 60 คน รวมจ านวน 120 คน 
และคณะกรรมการด าเนินงานจ านวน 20 
คน รวมจ านวน 140 คน 

    

1 ค่าอาหารว่างเครื่องดื่ม (140X2X30) 8,400 - 8,400 - 
2 ค่าอาหารกลางวัน (140X1X100) 14,000 -  14,000 - 
3 ค่าตอบแทนวิทยากร (2X600X6)  7,200 7,200 - - 
4 ค่าวัสดุ + จัดท าเอกสาร 13,800   13,800 

รวมทั้งสิ้น 
ถัวจ่ายทุกรายการ 

43,400 บาท 
(ส่ีหม่ืนสามพันสี่ร้อยบาทถ้วน)   

กิจกรรมที ่3 นิเทศ ติดตาม และ
ประเมินผลการส่งเสริมและพัฒนาการ
จัดการเรียนรู้ภาษาอังกฤษเพ่ือยกระดับ
ผลสัมฤทธิ์ทาง 
การเรียน ในโรงเรียนสังกัดส านักงาน 
เขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 26  
จ านวน 35 โรงเรียน  

    

รวมทั้งสิ้น 
ถัวจ่ายทุกรายการ 

 

(ใช้งบการนิเทศ ติดตามฯ ตามปกติ) 
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ที ่ กิจกรรม งบประมาณ รายละเอียดการใช้งบประมาณ 
ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ 

กิจกรรมที่ 4 น าเสนอผลงานที่มีวิธีปฏิบัติ 
ที่เป็นเลิศ (BP) เกี่ยวกับการจัดการเรียนรู้
ภาษาอังกฤษเพ่ือยกระดับผลสัมฤทธิ์ทาง 
การเรียน ในโรงเรียนสังกัดส านักงานเขต
พ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 26 
ในตลาดนัดวิชาการ   

    

รวมทั้งสิ้น 
ถัวจ่ายทุกรายการ 

 

(ใช้งบบูรณาการร่วมกับงานตลาดนัดวิชาการ) 

 
7. การวัดและประเมิน 

ตัวบ่งชี้สภาพความความส าเร็จ วิธีการวัด เครื่องมือ 
ตัวบ่งชี้ท่ี 1 ร้อยละ 100 มีการพัฒนาการอ่าน การ
เขียน และส่งเสริมนิสัยรักการอ่าน 
ตัวบ่งชี้ท่ี 2 ร้อยละ 100 มีการส่งเสริมการเรียนรู้ 
เพ่ือพัฒนากระบวนการคิดของนักเรียน 
ตัวบ่งชี้ท่ี 3 ร้อยละ 100 มีการยกระดับผลสัมฤทธิ์ 
ทางการเรียน และ ONET สู่ TOP#Q 
ตัวบ่งชี้ท่ี 4 ร้อยละ 100 มีการพัฒนาการจัดการ
เรียนรู้ยุคไทยแลนด์ 4.0 ด้วย Active 
Learning/STEM/MCMK) 
ตัวบ่งชี้ท่ี 5 ร้อยละ 100 มีการส่งเสริมและพัฒนาครู 
ทั้งระบบสู่การเป็นครูมืออาชีพ 
ตัวช้ีวัดที ่7 ร้อยละ 100 ของผู้บริหาร ครู และ
บุคลากรทางการศึกษา มีความพึงพอใจ 

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

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

 
8.  ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
 8.1 ครูและบุคลากรทางการศึกษา มีการจัดการเรียนรู้ภาษาอังกฤษเพ่ือยกระดับผลสัมฤทธิ์ 
ทางการเรียนที่มีคุณภาพและสามารถจัดการเรียนรู้เป็นต้นแบบแก่ครูและบุคลากรทางการศึกษา 
ในการจัดการเรียนรู้และให้นักเรียนเรียนรู้ด้วยตนเอง 
 8.2 ครูและบุคลากรทางการศึกษาได้รับการพัฒนาความรู้ และทักษะการจัดการเรียนรู้
ภาษาอังกฤษเพ่ือยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนให้สามารถน าไปประยุกต์ใช้ในกิจกรรมการเรียน
การสอนได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
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ที ่ กิจกรรม งบประมาณ รายละเอียดการใช้งบประมาณ 
ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ 

กิจกรรมที่ 4 น าเสนอผลงานที่มีวิธีปฏิบัติ 
ที่เป็นเลิศ (BP) เกี่ยวกับการจัดการเรียนรู้
ภาษาอังกฤษเพ่ือยกระดับผลสัมฤทธิ์ทาง 
การเรียน ในโรงเรียนสังกัดส านักงานเขต
พ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 26 
ในตลาดนัดวิชาการ   

    

รวมทั้งสิ้น 
ถัวจ่ายทุกรายการ 

 

(ใช้งบบูรณาการร่วมกับงานตลาดนัดวิชาการ) 

 
7. การวัดและประเมิน 

ตัวบ่งชี้สภาพความความส าเร็จ วิธีการวัด เครื่องมือ 
ตัวบ่งชี้ท่ี 1 ร้อยละ 100 มีการพัฒนาการอ่าน การ
เขียน และส่งเสริมนิสัยรักการอ่าน 
ตัวบ่งชี้ท่ี 2 ร้อยละ 100 มีการส่งเสริมการเรียนรู้ 
เพ่ือพัฒนากระบวนการคิดของนักเรียน 
ตัวบ่งชี้ท่ี 3 ร้อยละ 100 มีการยกระดับผลสัมฤทธิ์ 
ทางการเรียน และ ONET สู่ TOP#Q 
ตัวบ่งชี้ท่ี 4 ร้อยละ 100 มีการพัฒนาการจัดการ
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1. สังเกต 
2. การสอบถาม 
3. การประเมินผล 
4. การนิเทศ 
ติดตาม 

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

 
8.  ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
 8.1 ครูและบุคลากรทางการศึกษา มีการจัดการเรียนรู้ภาษาอังกฤษเพ่ือยกระดับผลสัมฤทธิ์ 
ทางการเรียนที่มีคุณภาพและสามารถจัดการเรียนรู้เป็นต้นแบบแก่ครูและบุคลากรทางการศึกษา 
ในการจัดการเรียนรู้และให้นักเรียนเรียนรู้ด้วยตนเอง 
 8.2 ครูและบุคลากรทางการศึกษาได้รับการพัฒนาความรู้ และทักษะการจัดการเรียนรู้
ภาษาอังกฤษเพ่ือยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนให้สามารถน าไปประยุกต์ใช้ในกิจกรรมการเรียน
การสอนได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
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 8.3 ครูและบุคลากรทางการศึกษาที่ได้รับรางวัลสูงสุดจากการสร้างสรรค์ผลงาน การจัดการ
เรียนรู้ภาษาอังกฤษเพ่ือยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ในโรงเรียนสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษามัธยมศึกษา เขต 26  
 8.4 นักเรียนมีพัฒนาการด้านผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้น 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



194 แผนปฏิบัติการประจำาปีงบประมาณ 2561
ของสำานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 26

194 
 
 

โครงการ        ส่งเสริมพัฒนาการอ่าน การเขียน และสร้างนิสัยรักการอ่าน 
แผนงาน       พ้ืนฐานด้านการการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน 
ยุทธศาสตร์   ที่ 2 พัฒนาคุณภาพผู้เรียนและส่งเสริมการจัดการศึกษาเพ่ือสร้างขีด 
 ความสามารถในการแข่งขัน 
นโยบาย สพฐ.  ที่ 2 ด้านการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน และส่งเสริมการจัดการศึกษา 
 เพ่ือสร้างขีด ความสามารถในการแข่งขัน 
 ข้อที่  2.2, 2.3, 2.7, 2.9,3.2, 3.3, 4.2   
จุดเน้น สพม.26 ที่ 2, 6, 11, 12, 15 
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 ส่งเสริม
พัฒนาการอ่าน การเขียน และสร้างนิสัยรักการอ่าน ซึ่งเป็นจุดเน้นของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 26 
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โครงการ        ส่งเสริมพัฒนาการอ่าน การเขียน และสร้างนิสัยรักการอ่าน 
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นโยบาย สพฐ.  ที่ 2 ด้านการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน และส่งเสริมการจัดการศึกษา 
 เพ่ือสร้างขีด ความสามารถในการแข่งขัน 
 ข้อที่  2.2, 2.3, 2.7, 2.9,3.2, 3.3, 4.2   
จุดเน้น สพม.26 ที่ 2, 6, 11, 12, 15 
กลุ่มที่รับผิดชอบ กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา 
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ระบบการเรียนรู้เป็นส่วนหนึ่งของระบบการพัฒนาประเทศ ต้องเชื่อมโยงกับการพัฒนาระบบอื่นทั้ง
ด้านเศรษฐกิจ สังคม เป็นต้น ซึ่งสอดคล้องกับพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 แก้ไข
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จัดการศึกษาต้องยึดหลักว่าผู้เรียนทุกคนมีความสามารถเรียนรู้และพัฒนาตนเองได้ และถือว่าผู้เรียนมี
ความส าคัญที่สุด กระบวนการจัดการศึกษาต้องเสริมให้ผู้เรียนสามารถพัฒนาตามธรรมชาติและเต็ม
ตามศักยภาพ การส่งเสริมและยกระดับมาตรฐานวิชาชีพครูและบุคลากรทางการศึกษาอย่างยั่งยืนเป็น
วิชาชีพที่มีคุณค่า และการพัฒนากระบวนการเรียนรู้เป็นอีกระบบหนึ่งที่เอ้ืออ านวยให้ผู้เรียนสามารถ
เรียนรู้ด้วยตนเองอย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 26 ตระหนัก
ถึงความส าคัญของภาษาไทยอันเป็นภาษาประจ าชาติ ซึ่งคนไทยทุกคนต้องเรียนรู้ เพื่อเพ่ิมพูน
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มัธยมศึกษา เขต 26 
 
 

195 
 
 

2. วัตถุประสงค์  
 2.1 เพ่ือเพ่ิมศักยภาพนักเรียนอ่านการอ่าน การเขียน 
 2.2 เพ่ือส่งเสริมนิสัยรักการอ่านแก่นักเรียน ผู้ปกครอง และชุมชน 
 2.3 เพ่ือยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
 2.4 เพ่ือยกย่องเชิดชูเกียรติ สถานศึกษา ครู และนักเรียน 
 
3. เป้าหมายการด าเนินโครงการ 
 3.1 เป้าหมายเชิงปริมาณ     
  3.1.1 นักเรียนในสังกัดทุกคน 
  3.1.2 สถานศึกษา ครูผู้สอนภาษาไทยในสังกัดทุกคน 
 3.2 เป้าหมายเชิงคุณภาพ 
   3.2.1 นักเรียนในสังกัดได้เพ่ิมศักยภาพนักเรียนอ่านการอ่าน การเขียน 
            3.2.2 นักเรียน ผู้ปกครอง และชุมชน มีนิสัยรักการอ่าน 
 3.2.3 นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ที่เพ่ิมข้ึน   
  2.2.4 สถานศึกษา ครู และนักเรียนได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติ 
  2.2.5. ผู้รับบริการมีความพึงพอใจในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา 
 
4. วิธีการด าเนินงาน 

ที ่ กิจกรรม/ขั้นตอนการด าเนินงาน ระยะเวลา
ด าเนินงาน ผู้รับผิดชอบ 

 
 
1 

กิจกรรมที่ 1 ประชุมหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย 
และผู้รับผิดชอบการจัดการเรียนรวม เพื่อจัดท าแผนพัฒนา
คุณภาพการเรียนการสอนภาษาไทย จ านวน 1 วัน  
ขั้นตอนการด าเนินงาน 
1.1 ก าหนดเป้าหมาย   
1.2 ด าเนินการตามแผน 
1.3 นิเทศ ติดตาม และให้ความช่วยเหลือ 
1.4 ประเมินการด าเนินโครงการ 
1.5 สรุป – รายงานผล  

มกราคม 
2561 

ดร.นวพรรดิ์ 
นามพุทธา 

 
 
2 

กิจกรรมที่ 2 โรงเรียนด าเนินการพัฒนาการอ่าน การเขียน 
และส่งเสริมนิสัยรักการอ่าน ตามแผน 
2.1 ก าหนดเป้าหมาย   
2.2 ด าเนินการตามแผน 
2.3 นิเทศ ติดตาม และให้ความช่วยเหลือ 
2.4 ประเมินการด าเนินโครงการ 
2.5 สรุป – รายงานผล 

ตลอดปี
การศึกษา 

ครูภาษาไทยทุก
คน 
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5. ระยะเวลาและสถานที่ด าเนินการ 
 ช่วงระยะเวลา เดือน ตุลาคม 2560   – กันยายน 2561 
 

6.  งบประมาณ 
 6.1 งบประมาณ จ านวน 100,000 บาท  และขออนุมัติถั่วจ่ายได้ทุกรายการตามความจ าเป็นและ
เหมาะสม  
 6.2 รายละเอียดการใช้งบประมาณ     

 

ที ่ กิจกรรม/ขั้นตอนการด าเนินงาน ระยะเวลา
ด าเนินงาน ผู้รับผิดชอบ 

3 

กิจกรรมที่ 3 แข่งขันทักษะภาษาไทย คัดเลือกนักเรียนไป
แข่ง ระดับชาติ ในวันภาษาไทย (ตัวแทนเขต) 
ขั้นตอนการด าเนินงาน 
3.1 ก าหนดเป้าหมาย / วางแผนการด าเนินงาน 
3.2 แต่งตั้งคณะกรรมการ   
3.3 ประชุมคณะกรรมการ / จัดท าแผนประเมิน 
3.4 ด าเนินการตามแผน 
3.5 สรุป – รายงานผล 

 สิงหาคม 
2560 

ดร.นวพรรดิ์ 
นามพุทธา 

 
4 

กิจกรรมที่ 4 นิเทศ ติดตาม และให้ความช่วยเหลือครูผู้สอน
ภาษาไทย และการจัดการเรียนรวมของโรงเรียน 
4.1 ก าหนดเป้าหมาย / วางแผนการด าเนินงาน 
4.2 แต่งตั้งคณะกรรมการ   
4.3 ประชุมคณะกรรมการ / จัดท าแผนประเมิน 
4.4 ด าเนินการตามแผน 
4. 5 สรุป – รายงานผล 

   

ที ่ กิจกรรม งบประมาณ 

1 

กิจกรรมที่ 1  ประชุมหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย และ
ผู้รับผิดชอบการจัดการเรียนรวม เพื่อจัดท าแผนพัฒนาคุณภาพการเรียน
การสอนภาษาไทย จ านวน 1 วัน  ณ สพม.26 จ านวน 76 คน  วันที่   
กุมภาพันธ์  2561 
ค่าใช้จ่าย 
1.1 ค่าอาหารกลางวัน (76X1X100) 
1.2 ค่าอาหารว่างเครื่องดื่ม (76x2X30)  

 รวม  

 
 
 
 
 

7,600 
 4,560 

12,160  
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7. การวิเคราะห์ความเสี่ยงของโครงการ 
      7.1 ปัจจัยความเสี่ยง 
    7.1.1 การจัดกิจกรรมไม่เป็นไปตามระยะเวลาที่ก าหนดเนื่องจากงบประมาณล่าช้า 
 7.1.2 บางโรงเรียนมีครูไม่ครบตามเป้าและสาระการเรียนรู้ 
              7.1.3 ผู้ปฏิบัติงานมีภารกิจทับซ้อนท าให้ไม่สามารถด าเนินโครงการ/กิจกรรมไม่เป็นไป
ตามปฏิทิน 
 7.2 แนวทางการบริหารความเสี่ยง 
     7.2.1 ยืดหยุ่นการก าหนดการจัดกิจกรรมตามงบประมาณ 
     7.2.2 จัดท าตารางให้โควตาครูผู้เข้าอบรมและให้โรงเรียนแจงตอบรับ 
               7.2.3 จัดท าตารางการปฏิบัติงานตลอดปี และยืดหยุ่นตามภารกิจ 
 
 
 
 
 
 

ที ่ กิจกรรม งบประมาณ 

2  

กิจกรรมที่ 3 แข่งขันทักษะภาษาไทย คัดเลือกนักเรียนไปแข่งขัน
ระดับชาติ (ตัวแทน สพม.26) วันที่ 9 – 10 กรกฎาคม 2561 ณ สพม.26 
วิธีการด าเนินการ 
3.1 แต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินโครงการ และกรรมการตัดสินผล 12 
ประเภทกิจกรรม ๆ ละ 5 คน รวม 60 คน 
3.2 ประชุมคณะกรรมการสร้างเครื่องมือในการคัดเลือก จ านวน 1 วัน  
      3.2.1 ค่าอาหารกลางวัน (76X1X100) 
      3.2.2 ค่าอาหารว่างเครื่องดื่ม (76x2X30 
      3.2.3 ค่าถ่ายเอกสาร (เครื่องมือ) 
      3.3.1 ค่าอาหารกลางและวันนักเรียน (300X1X80)  

รวม 

 
 
 
 
 
 

7,600 
 4,560 
6,680 

24,000 
42,840 

 

3.3 แข่งขันทักษะภาษาไทย  
      3.3.2 ค่าตอบแทนคณะกรรมการ (60X1X500) 
      3.3.3 ค่าโล่รางวัล จ านวน 10 รางวัล ๆ ละ 1,500 บาท 

รวม 

 
30,000 
15,000 
45,000 

 รวมทั้งสิ้น 100,000  
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8. ตัวช้ีวัดและค่าเป้าหมาย 
 

ตัวช้ีวัด ค่าเป้าหมาย 
1. นักเรียน ครู และผู้ปกครองได้รับการพัฒนาและส่งเสริมให้เกิดนิสัยรักการ
อ่าน   

ร้อยละ 95 

2. นักเรียนได้รับการพัฒนาศักยภาพตามความเหมาะสมตามหลักสูตร  ร้อยละ 95 
3. นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนที่สูงขึ้น ร้อยละ 95 
4. นักเรียนที่มีปัญหาทางการเรียนรู้ด้านการอ่าน การเขียนลด ร้อยละ 100 
5. ผู้รับบริการทางการศึกษามีความพึงพอใจในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา ร้อยละ 95 
 
9. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
   9.1 นักเรียนในสังกัดได้เพ่ิมศักยภาพนักเรียนอ่านการอ่าน การเขียน 
            9.2 นักเรียน ครู และผู้ปกครอง มีนิสัยรักการอ่าน 
  9.3 นักเรียนลดปัญหาด้านการอ่าน การเขียน 
  9.4 นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเพ่ิมข้ึน   
  9.4 สถานศึกษา ครู และนักเรียนได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติ 
  9.5 ผู้รับบริการมีความพึงพอใจในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา 
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โครงการ   พัฒนาประสิทธิภาพเพ่ือยกระดับคุณภาพให้เกิดประสิทธิผลตามจุดเน้น 
  ของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 26 (จุดเน้นที่ 4, 6 - 15)
แผนงาน   พ้ืนฐานด้านการการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน 
ยุทธศาสตร์ที่ 3            ส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนาครูและบุคลาการทางการศึกษา 
นโยบายและจุดเน้น สพม.26  
   ข้อ 4. การพัฒนาทักษะการประคองชีพ : 1 คน 1 กีฬา 1 ศิลปะ  

5 ผักสวนครัว 2 สัตว์เลี้ยงเพ่ือเป็นอาหาร 
   ข้อ 6. การส่งเสริมการเรียนรู้เพ่ือพัฒนากระบวนการคิดของนักเรียน 
   ข้อ 7. การพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม คุณลักษณะอันพึงประสงค์ 

และค่านิยมที่ดีงาม 
   ข้อ 8. การยกระดับคุณภาพการเรียนรู้ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร 
   ข้อ 9. การส่งเสริมการแนะแนวอาชีพและการศึกษาต่อในระดับท่ีสูงขั้น 
   ข้อ 10. การยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและ O-NET สู่ TOP 20 
   ข้อ 11. การพัฒนาการจัดการเรียนรู้ยุคไทยแลนด์ 4.0  

ด้วย Active Learning (DLIT/STEM/MCMK) 
   ข้อ 12. การส่งเสริมและพัฒนาครูทั้งระบบสู่การเป็นครูมืออาชีพ 
   ข้อ 13. การส่งเสริมช่วยเหลือโรงเรียนขนาดเล็ก 
   ข้อ 14. การส่งเสริมและพัฒนาระบบการนิเทศภายในและเครือข่ายชุมชน 

วิชาชีพของสถานศึกษา 
   ข้อ 15. การสร้างความเข้มแข็งด้านการประกันคุณภาพในของสถานศึกษา 
กลุ่มที่รับผิดชอบ  กลุ่มงานเลขาฯ กลุ่มอ านวยการ 
ผู้รับผิดชอบ  นายอดุลย์ศักดิ์ บุญเอนก,นายวิทยา ศรีพันชาติ,นางสาวชลธิชา การถาง 
ระยะเวลาที่ด าเนินการ 1 ตุลาคม 2560 – 30 กันยายน 2561 
............................................................................................................................. ................................... 
1.  หลักการและเหตุผล 
 

 จากสาระส าคัญแห่งพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พุทธศักราช 2542 ได้บัญญัติไว้ว่า “ให้
กระทรวงศึกษาส่งเสริมให้มีระบบการผลิตและพัฒนาครู  คณาจารย์และบุคลากรการศึกษาให้มี
คุณภาพและมาตรฐานที่เหมาะสมกับการเป็นวิชาชีพชั้นสูง โดยการก ากับและประสานงานให้พัฒนา
ครูคณาจารย์รวมทั้งบุคลากรทางการศึกษาให้มีความพร้อมและมีความเข้มแข็งในการเตรียมบุคลากร
ใหม่และพัฒนาบุคลากรประจ าการอย่างต่อเนื่อง” ดังนั้นภายใต้ความมุ่งหวังที่จะให้การศึกษาเป็น
กลไกการพัฒนาคุณภาพคนของประเทศเพ่ือเป็นก าลังส าคัญในการพัฒนาขีดความสามารถของ
ประเทศ  เสริมสร้างศักยภาพในการพึ่งพาตนเองและการแข่งขัน รวมทั้งความก้าวหน้าและมั่นคงทาง
เศรฐกิจในประชาคมโลกบนฐานแห่งความเป็นไทย “คร”ู เป็นผู้มีบทบาทส าคัญยิ่งท่ีจะท าให้
การศึกษาเป็นกลไกน าไปสู่คุณภาพคนของประเทศได้  ดังนั้นปัญหาเกี่ยวกับ “ครู” และ “วิชาชีพครู” 
จ าเป็นที่จะต้องเร่งด าเนินการปรับปรุง แก้ไขพัฒนาโดยเร่งด่วนเพื่อให้การศึกษาสามารถพัฒนา
คุณภาพ “คร”ู ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 26 ตระหนักถึงความส าคัญของ การ



200 แผนปฏิบัติการประจำาปีงบประมาณ 2561
ของสำานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 26

200 
 
 

พัฒนาคุณภาพของครู และบุคลากรการศึกษา เพ่ือให้เป็นครูที่มีความพร้อมทั้งความรู้และบุคลิกภาพ 
จึงได้จัดท า โครงการ พัฒนาประสิทธิภาพเพ่ือยกระดับคุณภาพให้เกิดประสิทธิผลตามจุดเน้น ของ
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 26 (จุดเน้นที่ 4, 6 - 15) 
 
2. วัตถุประสงค์  
 2.1 เพ่ือพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา ให้สามารถจัดการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพใน
รูปแบบที่หลากหลาย 
 2.2 เพ่ือพัฒนาระบบการบริหารงานบุคคลให้มีประสิทธิภาพ 
 2.3 เพ่ือพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา ก้าวสู่ยุคไทย 4.0 
 
3. เป้าหมายการด าเนินโครงการ 
 3.1 เป้าหมายเชิงปริมาณ     
  3.1.1 ครู ผู้บริหาร บุคลากรทุกคนในสังกัด 
 3.2 เป้าหมายเชิงคุณภาพ 
   3.2.1 ครูและบุคลากรทางการศึกษาในสังกัด มีความสามารถจัดการเรียนรู้อย่างมี
คุณภาพในรูปแบบที่หลากหลาย 
            3.2.2 มีระบบการบริหารงานบุคคลให้มีประสิทธิภาพ  
   3.2.3 ครูและบุคลากรทางการศึกษา เป็นบุคคลที่มีคุณภาพตามสมรรถนะครูไทย  
ยุค 4.0 
 
4. วิธีการด าเนินงาน 

 
 
 
 
 
 

ที ่ กิจกรรม/ขั้นตอนการด าเนินงาน ระยะเวลา
ด าเนินงาน ผู้รับผิดชอบ 

1 กิจกรรมที่ 1 การพัฒนาทักษะการประคองชีพ : 1 คน 1 
กีฬา 1 ศิลปะ 5 ผักสวนครัว 2 สัตว์เลี้ยงเพ่ือเป็นอาหาร 
ขั้นตอนการด าเนินงาน 
1. ก าหนดเป้าหมาย  
2. แต่งตั้งคณะกรรมการ   
3. ประชุมปฏิบัติการ 
4. ติดตามผลจากการประชุม 
5. สรุป – รายงานผล 

มิถุนายน 
2561 

นายอดุลย์ศักดิ์ 
บุญเอนกและ

คณะ 



201แผนปฏิบัติการประจำาปีงบประมาณ 2561
ของสำานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 26

200 
 
 

พัฒนาคุณภาพของครู และบุคลากรการศึกษา เพ่ือให้เป็นครูที่มีความพร้อมทั้งความรู้และบุคลิกภาพ 
จึงได้จัดท า โครงการ พัฒนาประสิทธิภาพเพ่ือยกระดับคุณภาพให้เกิดประสิทธิผลตามจุดเน้น ของ
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 26 (จุดเน้นที่ 4, 6 - 15) 
 
2. วัตถุประสงค์  
 2.1 เพ่ือพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา ให้สามารถจัดการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพใน
รูปแบบที่หลากหลาย 
 2.2 เพ่ือพัฒนาระบบการบริหารงานบุคคลให้มีประสิทธิภาพ 
 2.3 เพ่ือพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา ก้าวสู่ยุคไทย 4.0 
 
3. เป้าหมายการด าเนินโครงการ 
 3.1 เป้าหมายเชิงปริมาณ     
  3.1.1 ครู ผู้บริหาร บุคลากรทุกคนในสังกัด 
 3.2 เป้าหมายเชิงคุณภาพ 
   3.2.1 ครูและบุคลากรทางการศึกษาในสังกัด มีความสามารถจัดการเรียนรู้อย่างมี
คุณภาพในรูปแบบที่หลากหลาย 
            3.2.2 มีระบบการบริหารงานบุคคลให้มีประสิทธิภาพ  
   3.2.3 ครูและบุคลากรทางการศึกษา เป็นบุคคลที่มีคุณภาพตามสมรรถนะครูไทย  
ยุค 4.0 
 
4. วิธีการด าเนินงาน 

 
 
 
 
 
 

ที ่ กิจกรรม/ขั้นตอนการด าเนินงาน ระยะเวลา
ด าเนินงาน ผู้รับผิดชอบ 

1 กิจกรรมที่ 1 การพัฒนาทักษะการประคองชีพ : 1 คน 1 
กีฬา 1 ศิลปะ 5 ผักสวนครัว 2 สัตว์เลี้ยงเพ่ือเป็นอาหาร 
ขั้นตอนการด าเนินงาน 
1. ก าหนดเป้าหมาย  
2. แต่งตั้งคณะกรรมการ   
3. ประชุมปฏิบัติการ 
4. ติดตามผลจากการประชุม 
5. สรุป – รายงานผล 

มิถุนายน 
2561 

นายอดุลย์ศักดิ์ 
บุญเอนกและ

คณะ 

201 
 
 

 

 

ที ่ กิจกรรม/ขั้นตอนการด าเนินงาน ระยะเวลา
ด าเนินงาน ผู้รับผิดชอบ 

2 
 

กิจกรรมที่ 2 การส่งเสริมการเรียนรู้เพื่อพัฒนากระบวนการ
คิดของนักเรียน 
ขั้นตอนการด าเนินงาน 
1. ก าหนดเป้าหมาย  
2. แต่งตั้งคณะกรรมการ   
3. ประชุมปฏิบัติการ 
4. ติดตามผลจากการประชุม 
5. สรุป – รายงานผล 

มิถุนายน 
2561 

นายอดุลย์ศักดิ์ 
บุญเอนกและ

คณะ 

3 กิจกรรมที่ 3 การพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม คุณลักษณะอัน
พึงประสงค์และค่านิยมที่ดีงาม 
ขั้นตอนการด าเนินงาน 
1. ก าหนดเป้าหมาย  
2. แต่งตั้งคณะกรรมการ   
3. ประชุมปฏิบัติการ 
4. ติดตามผลจากการประชุม 
5. สรุป – รายงานผล 

กรกฎาคม 
2561 

นายอดุลย์ศักดิ์ 
บุญเอนกและ

คณะ 

4 กิจกรรมที่ 4 การยกระดับคุณภาพการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ
เพ่ือการสื่อสาร 
ขั้นตอนการด าเนินงาน 
1. ก าหนดเป้าหมาย  
2. แต่งตั้งคณะกรรมการ   
3. ประชุมปฏิบัติการ 
4. ติดตามผลจากการประชุม 
5. สรุป – รายงานผล 

กรกฎาคม 
2561 

นายอดุลย์ศักดิ์ 
บุญเอนกและ
คณะ 

5 กิจกรรมที่ 5 การส่งเสริมการแนะแนวอาชีพและการศึกษา
ต่อในระดับที่สูงขั้น 
ขั้นตอนการด าเนินงาน 
1. ก าหนดเป้าหมาย  
2. แต่งตั้งคณะกรรมการ   
3. ประชุมปฏิบัติการ 
4. ติดตามผลจากการประชุม 
5. สรุป – รายงานผล 

สิงหาคม 
2561 

นายอดุลย์ศักดิ์ 
บุญเอนกและ
คณะ 



202 แผนปฏิบัติการประจำาปีงบประมาณ 2561
ของสำานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 26

202 
 
 

 

 
 

ที ่ กิจกรรม/ขั้นตอนการด าเนินงาน ระยะเวลา
ด าเนินงาน ผู้รับผิดชอบ 

6 กิจกรรมที่ 6 การยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและ O-
NET สู่ TOP 20 
ขั้นตอนการด าเนินงาน 
1. ก าหนดเป้าหมาย  
2. แต่งตั้งคณะกรรมการ   
3. ประชุมปฏิบัติการ 
4. ติดตามผลจากการประชุม 
5. สรุป – รายงานผล 

สิงหาคม 
2561 

นายอดุลย์ศักดิ์ 
บุญเอนกและ
คณะ 

7 กิจกรรมที่ 7 การพัฒนาการจัดการเรียนรู้ยุคไทยแลนด์ 4.0 
ด้วย Active Learning (DLIT/STEM/MCMK) 
ขั้นตอนการด าเนินงาน 
1. ก าหนดเป้าหมาย  
2. แต่งตั้งคณะกรรมการ   
3. ประชุมปฏิบัติการ 
4. ติดตามผลจากการประชุม 
5. สรุป – รายงานผล 

สิงหาคม 
2561 

นายอดุลย์ศักดิ์ 
บุญเอนกและ
คณะ 

8 กิจกรรมที่ 8 การส่งเสริมและพัฒนาครูทั้งระบบสู่การเป็น
ครูมืออาชีพ 
ขั้นตอนการด าเนินงาน 
1. ก าหนดเป้าหมาย  
2. แต่งตั้งคณะกรรมการ   
3. ประชุมปฏิบัติการ 
4. ติดตามผลจากการประชุม 
5. สรุป – รายงานผล 

สิงหาคม 
2561 

นายอดุลย์ศักดิ์ 
บุญเอนกและ
คณะ 

9 กิจกรรมที่ 9 การส่งเสริมช่วยเหลือโรงเรียนขนาดเล็ก 
ขั้นตอนการด าเนินงาน 
1. ก าหนดเป้าหมาย  
2. แต่งตั้งคณะกรรมการ   
3. ประชุมปฏิบัติการ 
4. ติดตามผลจากการประชุม 
5. สรุป – รายงานผล 

กันยายน 
2561 

นายอดุลย์ศักดิ์ 
บุญเอนกและ
คณะ 



203แผนปฏิบัติการประจำาปีงบประมาณ 2561
ของสำานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 26

202 
 
 

 

 
 

ที ่ กิจกรรม/ขั้นตอนการด าเนินงาน ระยะเวลา
ด าเนินงาน ผู้รับผิดชอบ 

6 กิจกรรมที่ 6 การยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและ O-
NET สู่ TOP 20 
ขั้นตอนการด าเนินงาน 
1. ก าหนดเป้าหมาย  
2. แต่งตั้งคณะกรรมการ   
3. ประชุมปฏิบัติการ 
4. ติดตามผลจากการประชุม 
5. สรุป – รายงานผล 

สิงหาคม 
2561 

นายอดุลย์ศักดิ์ 
บุญเอนกและ
คณะ 

7 กิจกรรมที่ 7 การพัฒนาการจัดการเรียนรู้ยุคไทยแลนด์ 4.0 
ด้วย Active Learning (DLIT/STEM/MCMK) 
ขั้นตอนการด าเนินงาน 
1. ก าหนดเป้าหมาย  
2. แต่งตั้งคณะกรรมการ   
3. ประชุมปฏิบัติการ 
4. ติดตามผลจากการประชุม 
5. สรุป – รายงานผล 

สิงหาคม 
2561 

นายอดุลย์ศักดิ์ 
บุญเอนกและ
คณะ 

8 กิจกรรมที่ 8 การส่งเสริมและพัฒนาครูทั้งระบบสู่การเป็น
ครูมืออาชีพ 
ขั้นตอนการด าเนินงาน 
1. ก าหนดเป้าหมาย  
2. แต่งตั้งคณะกรรมการ   
3. ประชุมปฏิบัติการ 
4. ติดตามผลจากการประชุม 
5. สรุป – รายงานผล 

สิงหาคม 
2561 

นายอดุลย์ศักดิ์ 
บุญเอนกและ
คณะ 

9 กิจกรรมที่ 9 การส่งเสริมช่วยเหลือโรงเรียนขนาดเล็ก 
ขั้นตอนการด าเนินงาน 
1. ก าหนดเป้าหมาย  
2. แต่งตั้งคณะกรรมการ   
3. ประชุมปฏิบัติการ 
4. ติดตามผลจากการประชุม 
5. สรุป – รายงานผล 

กันยายน 
2561 

นายอดุลย์ศักดิ์ 
บุญเอนกและ
คณะ 

203 
 
 

 

 
5. ระยะเวลาและสถานที่ด าเนินการ 
 ช่วงระยะเวลา เดือน มีนาคม 2561 – กันยายน 2561 
 
6.  งบประมาณ 
 6.1 งบประมาณ จ านวน 1,064,600 บาท  และขออนุมัติถัวจ่ายได้ทุกรายการตามความจ าเป็น
และเหมาะสม  
 6.2 รายละเอียดการใช้งบประมาณ     

 
 

ที ่ กิจกรรม/ขั้นตอนการด าเนินงาน ระยะเวลา
ด าเนินงาน ผู้รับผิดชอบ 

10 กิจกรรมที่ 10 การส่งเสริมและพัฒนาระบบการนิเทศ
ภายในและเครือข่ายชุมชนวิชาชีพของสถานศึกษา 
ขั้นตอนการด าเนินงาน 
1. ก าหนดเป้าหมาย  
2. แต่งตั้งคณะกรรมการ   
3. ประชุมปฏิบัติการ 
4. ติดตามผลจากการประชุม 
5. สรุป – รายงานผล 

กันยายน 
2561 

นายอดุลย์ศักดิ์ 
บุญเอนกและ
คณะ 

11 กิจกรรมที่ 11 การสร้างความเข้มแข็งด้านการประกัน
คุณภาพภายในของสถานศึกษา 
ขั้นตอนการด าเนินงาน 
1. ก าหนดเป้าหมาย  
2. แต่งตั้งคณะกรรมการ   
3. ประชุมปฏิบัติการ 
4. ติดตามผลจากการประชุม 
5. สรุป – รายงานผล 

พฤษภาคม 
2561 

นายอดุลย์ศักดิ์ 
บุญเอนกและ
คณะ 

ที ่ กิจกรรม งบประมาณ 

1 

กิจกรรมที่ 1 การพัฒนาทักษะการประคองชีพ : 1 คน 1 กีฬา ศิลปะ 5 
ผักสวนครัว 2 สัตว์เลี้ยงเพ่ือเป็นอาหาร 
    1. ค่าอาหาร-อาหารว่าง-เครื่องดื่ม  
    2. ค่าตอบแทนวิทยากร  
    3. ค่าสื่อทัศนูปกรณ์/เอกสาร/เกียรติบัตร 

รวม 

 
 
 
 
 

500,000 
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ที ่ กิจกรรม งบประมาณ 

2 

กิจกรรมที่ 2  การส่งเสริมการเรียนรู้เพื่อพัฒนากระบวนการคิดของ
นักเรียน 
    1. ค่าอาหาร-อาหารว่าง-เครื่องดื่ม 
    2. ค่าตอบแทนวิทยากร 
    3. ค่าสื่อทัศนูปกรณ์/เอกสาร/เกียรติบัตร 

รวม 

 
 
 
 
 

56,460 

3 

กิจกรรมที่ 3 การพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม คุณลักษณะอันพึงประสงค์
และค่านิยมที่ดีงาม 
     1. ค่าอาหาร-อาหารว่าง-เครื่องดื่ม  
     2. ค่าตอบแทนวิทยากร 
     3. ค่าสื่อทัศนูปกรณ์/เอกสาร/เกียรติบัตร                                           

                                                                 รวม 

 
 
 
 
 

56,460 
4 กิจกรรมที่ 4 การยกระดับคุณภาพการเรียนรู้ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 

     1. ค่าอาหาร-อาหารว่าง-เครื่องดื่ม  
     2. ค่าตอบแทนวิทยากร 
     3. ค่าสื่อทัศนูปกรณ์/เอกสาร/เกียรติบัตร 

                                                                                รวม 

 
 
 
 

56,460 
 กิจกรรมที่ 5 การส่งเสริมการแนะแนวอาชีพและการศึกษาต่อในระดับที่

สูงขั้น 
     1. ค่าอาหาร-อาหารว่าง-เครื่องดื่ม  
     2. ค่าตอบแทนวิทยากร 
     3. ค่าสื่อทัศนูปกรณ์/เอกสาร/เกียรติบัตร                                           

                                       รวม 

 
 
 
 
 

56,460 
 กิจกรรมที่ 6 การยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและ O-NET สู่ TOP 

20 
     1. ค่าอาหาร-อาหารว่าง-เครื่องดื่ม  
     2. ค่าตอบแทนวิทยากร 
     3. ค่าสื่อทัศนูปกรณ์/เอกสาร/เกียรติบัตร                                           

                                                           รวม 

 
 
 
 

56,460 
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ที ่ กิจกรรม งบประมาณ 

2 

กิจกรรมที่ 2  การส่งเสริมการเรียนรู้เพื่อพัฒนากระบวนการคิดของ
นักเรียน 
    1. ค่าอาหาร-อาหารว่าง-เครื่องดื่ม 
    2. ค่าตอบแทนวิทยากร 
    3. ค่าสื่อทัศนูปกรณ์/เอกสาร/เกียรติบัตร 

รวม 

 
 
 
 
 

56,460 

3 

กิจกรรมที่ 3 การพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม คุณลักษณะอันพึงประสงค์
และค่านิยมที่ดีงาม 
     1. ค่าอาหาร-อาหารว่าง-เครื่องดื่ม  
     2. ค่าตอบแทนวิทยากร 
     3. ค่าสื่อทัศนูปกรณ์/เอกสาร/เกียรติบัตร                                           

                                                                 รวม 

 
 
 
 
 

56,460 
4 กิจกรรมที่ 4 การยกระดับคุณภาพการเรียนรู้ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 

     1. ค่าอาหาร-อาหารว่าง-เครื่องดื่ม  
     2. ค่าตอบแทนวิทยากร 
     3. ค่าสื่อทัศนูปกรณ์/เอกสาร/เกียรติบัตร 

                                                                                รวม 

 
 
 
 

56,460 
 กิจกรรมที่ 5 การส่งเสริมการแนะแนวอาชีพและการศึกษาต่อในระดับที่

สูงขั้น 
     1. ค่าอาหาร-อาหารว่าง-เครื่องดื่ม  
     2. ค่าตอบแทนวิทยากร 
     3. ค่าสื่อทัศนูปกรณ์/เอกสาร/เกียรติบัตร                                           

                                       รวม 

 
 
 
 
 

56,460 
 กิจกรรมที่ 6 การยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและ O-NET สู่ TOP 

20 
     1. ค่าอาหาร-อาหารว่าง-เครื่องดื่ม  
     2. ค่าตอบแทนวิทยากร 
     3. ค่าสื่อทัศนูปกรณ์/เอกสาร/เกียรติบัตร                                           

                                                           รวม 

 
 
 
 

56,460 
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ที ่ กิจกรรม งบประมาณ 
 กิจกรรมที่ 7 การพัฒนาการจัดการเรียนรู้ยุคไทยแลนด์ 4.0 ด้วย Active 

Learning (DLIT/STEM/MCMK) 
     1. ค่าอาหาร-อาหารว่าง-เครื่องดื่ม  
     2. ค่าตอบแทนวิทยากร 
     3. ค่าสื่อทัศนูปกรณ์/เอกสาร/เกียรติบัตร                                           

                                                                              รวม 

 
 
 
 
 

56,460 
 กิจกรรมที่ 8 การส่งเสริมและพัฒนาครูทั้งระบบสู่การเป็นครูมืออาชีพ 

     1. ค่าอาหาร-อาหารว่าง-เครื่องดื่ม  
     2. ค่าตอบแทนวิทยากร 
     3. ค่าสื่อทัศนูปกรณ์/เอกสาร/เกียรติบัตร                                           

                                                                               รวม 

 
 
 
 

56,460 
 กิจกรรมที่ 9 การส่งเสริมช่วยเหลือโรงเรียนขนาดเล็ก 

     1. ค่าอาหาร-อาหารว่าง-เครื่องดื่ม  
     2. ค่าตอบแทนวิทยากร 
     3. ค่าสื่อทัศนูปกรณ์/เอกสาร/เกียรติบัตร                                           

                                              รวม 

 
 
 
 

56,460 
 กิจกรรมที่ 10 การส่งเสริมและพัฒนาระบบการนิเทศภายในและ

เครือข่ายชุมชนวิชาชีพของสถานศึกษา 
     1. ค่าอาหาร-อาหารว่าง-เครื่องดื่ม  
     2. ค่าตอบแทนวิทยากร 
     3. ค่าสื่อทัศนูปกรณ์/เอกสาร/เกียรติบัตร                                           
                                                                                  รวม 

 
 
 
 
 

56,460 
 กิจกรรมที่ 11 การสร้างความเข้มแข็งด้านการประกันคุณภาพภายในของ

สถานศึกษา 
     1. ค่าอาหาร-อาหารว่าง-เครื่องดื่ม  
     2. ค่าตอบแทนวิทยากร 
     3. ค่าสื่อทัศนูปกรณ์/เอกสาร/เกียรติบัตร                                           
                                                                                  รวม 

 
 
 
 
 

56,460 
รวมทั้งสิ้น 1,064,600 
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206 
 
 

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

ตัวช้ีวัด ค่าเป้าหมาย 
1. ครูและบุคลากรทางการศึกษา ให้สามารถจัดการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพใน
รูปแบบที่หลากหลาย 

ร้อยละ 100 

2. เพ่ือพัฒนาระบบการบริหารงานบุคคลให้มีประสิทธิภาพ โปร่งใส ร้อยละ 30 
3. ครูและบุคลากรทางการศึกษาทุกคนมีคุณธรรม จริยธรรมในวิชาชีพ ร้อยละ 100 
4. ครูและบุคลากรทางการศึกษาทุกคนมีความรู้ครบคุ้มรอบด้านทั้งระบบ ร้อยละ 100 
 
9. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
  9.1 ครูและบุคลากรทางการศึกษา ให้สามารถจัดการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพในรูปแบบที่
หลากหลาย 
 9.2 มีระบบการบริหารงานบุคคลให้มีประสิทธิภาพ โปร่งใส 
 9.3 ครูและบุคลากรทางการศึกษาทุกคนมีคุณธรรม จริยธรรมในวิชาชีพ 
 9.4 ครูและบุคลากรทางการศึกษาทุกคนมีความรู้ครบคุ้มรอบด้านทั้งระบบ 
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7. การวิเคราะห์ความเสี่ยงของโครงการ 
      ปัจจัยความเสี่ยง 
  1. การจัดกิจกรรมไม่เป็นไปตามระยะเวลาที่ก าหนดเนื่องจากงบประมาณล่าช้า 
 2. บางโรงเรียนมีครูไม่ครบตามเป้า 
          3. ผู้ปฏิบัติงานมีภารกิจทับซ้อนท าให้ไม่สามารถด าเนินโครงการ/กิจกรรมไม่เป็นไปตาม
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 แนวทางการบริหารความเสี่ยง 
 1. ยืดหยุ่นการก าหนดการจัดกิจกรรมตามงบประมาณ 
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8. ตัวช้ีวัดและค่าเป้าหมาย 
 

ตัวช้ีวัด ค่าเป้าหมาย 
1. ครูและบุคลากรทางการศึกษา ให้สามารถจัดการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพใน
รูปแบบที่หลากหลาย 

ร้อยละ 100 

2. เพ่ือพัฒนาระบบการบริหารงานบุคคลให้มีประสิทธิภาพ โปร่งใส ร้อยละ 30 
3. ครูและบุคลากรทางการศึกษาทุกคนมีคุณธรรม จริยธรรมในวิชาชีพ ร้อยละ 100 
4. ครูและบุคลากรทางการศึกษาทุกคนมีความรู้ครบคุ้มรอบด้านทั้งระบบ ร้อยละ 100 
 
9. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
  9.1 ครูและบุคลากรทางการศึกษา ให้สามารถจัดการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพในรูปแบบที่
หลากหลาย 
 9.2 มีระบบการบริหารงานบุคคลให้มีประสิทธิภาพ โปร่งใส 
 9.3 ครูและบุคลากรทางการศึกษาทุกคนมีคุณธรรม จริยธรรมในวิชาชีพ 
 9.4 ครูและบุคลากรทางการศึกษาทุกคนมีความรู้ครบคุ้มรอบด้านทั้งระบบ 
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โครงการ      การส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนรู้บูรณาการ DLIT & ICT 
                             ในโรงเรียนขนาดเล็ก สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 26 
แผนงาน     พ้ืนฐานด้านการการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน 
สนองแผนยุทธศาสตร์ที่ 4 ขยายโอกาสการเข้าถึงบริการทางการศึกษาและการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ 

สนองนโยบาย สพฐ.   นโยบายที่ 3 ด้านการส่งเสริม พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา 
       นโยบายที่ 4 ด้านโอกาส ความเสมอภาค และความเท่าเทียม การเข้าถึง 
       บริการทางการศึกษา 
       นโยบายที่ 6 ด้านการพัฒนาระบบบริหารจัดการและส่งเสริมให้ทุกภาค 
       ส่วนมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา 
จุดเน้น สพม.26     จุดเน้นที่ 2 การพัฒนาการอ่าน การเขียน และส่งเสริมนิสัยรักการอ่าน 
       จุดเน้นที่ 4 การส่งเสริมการเรียนรู้เพื่อพัฒนากระบวนการคิดของนักเรียน 
       จุดเน้นที่ 10 การยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน และ ONET สู่ 
TOP#Q 
       จุดเน้นที่ 11 การพัฒนาการจัดการเรียนรู้ยุคไทยแลนด์ 4.0 ด้วย Active  
                                     Learning/STEM/MCMK) 
       จุดเน้นที่ 12 การส่งเสริมและพัฒนาครูทั้งระบบสู่การเป็นครูมืออาชีพ 
       จุดเน้นที่ 13 การส่งเสริมช่วยเหลือโรงเรียนขนาดเล็ก 

กลุ่มที่รับผิดชอบ   กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา 

ผู้รับผิดชอบ     นางสาวฐิตารีย์ วิลัยเลิศ  ศึกษานิเทศก์ สพม.26 และคณะศึกษานิเทศก์ 
ระยะเวลาที่ด าเนินการ  1 ตุลาคม 2560 – 30 กันยายน 2561 
............................................................................................................................. ................................. 
1. หลักการและเหตุผล 
  สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงมีพระปณิธานอันแน่วแน่ ในการที่จะ
น าเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการยกระดับคุณภาพชีวิตและเพ่ิมโอกาสทางการศึกษาของประชาชน  
ทรงเจริญรอยตามเบื้อง พระยุคลบาทของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ที่ได้ทรงใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศหลายรูปแบบในโครงการพัฒนา เพ่ือน าความร่มเย็นเป็นสุขให้เกิดแก่ประชาชนชาวไทย 
ประกอบกับงานวิจัยของสถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย (ทีดีอาร์ไอ) ชี้ให้เห็นว่าสาเหตุหลัก
ส่วนหนึ่งของปัญหา คุณภาพการศึกษาไทย คือ การที่ระบบการศึกษาของไทยในปัจจุบันเป็นระบบที่
ไม่เอ้ือต่อการสร้างความรับผิดชอบ (Accountability)  หลักสูตรและต าราเรียนของไทยไม่สอดคล้อง
กับ การพัฒนาทักษะแห่งศตวรรษที่ 21 (21st Century Skills) ซึ่งมีผลท าให้การเรียนการสอน 
ตลอดไปจนถึงการทดสอบยังคงเน้นการจดจ าเนื้อหามากกว่าการเรียนเพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจ
อย่างแท้จริง  อีกทั้งสภาพการจัดการศึกษาของ ประเทศไทยในปัจจุบัน ก าลังประสบปัญหาในด้าน
คุณภาพของนักเรียน  ปรากฎอยู่ในหลายพื้นที่  ซึ่งมีสาเหตุจากการขาดครูหรือครูไม่ครบชั้นไม่ครบ
สาระการเรียนรู้  ครูมีประสบการณ์หรือทักษะการจัดการเรียนรู้น้อย ขาดสื่อ อุปกรณ์ท่ีทันสมัยและ
การเข้าถึงได้ล าบาก  ครูมีเวลาในการจัดการเรียนการสอนน้อย  กิจกรรมของโรงเรียนมี
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มาก  ทรัพยากรที่มีกระจัดกระจายไม่สามารถน ามาใช้ประโยชน์ได้อย่างคุ้มค่า  และการแก้ปัญหา
ต่างๆ ก็ท าได้ในวงจ ากัด 
        ด้วยสภาพปัญหาดังกล่าวข้างต้น  ผนวกกับปัจจุบันเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ICT) 
เข้ามามีบทบาทในภาคการเรียนการสอนมากยิ่งขึ้น แนวโน้มวิธีการเรียนรู้ของนักเรียนในอนาคตมีการ
เปลี่ยนแปลงไปอย่างมาก โดยเน้นตัวผู้เรียนเป็นหลัก แทนการเน้นตัวผู้สอน ซึ่งการน าสื่อดิจิทัลมา
ช่วยในการเรียนการสอนท าให้นักเรียนสามารถเรียนรู้และทบทวนได้ด้วยตนเองโดยไม่มีข้อจ ากัด และ
ท าให้นักเรียนเข้าใจเนื้อหาได้ดีขึ้น ดังนั้นความสามารถในการใช้และถ่ายทอดเทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสาร (ICT) ถือเป็นทักษะส าคัญส าหรับการประกอบภารกิจประจ าและปฏิบัติงานมีทุก
ประเภททุกระดับโดยเฉพาะ “ครูและบุคลากรทางการศึกษา” เมื่อตระหนักถึงความส าคัญนี้แล้ว การ
ประเมินวัดความรู้ทักษะทางด้านไอทีให้เทียบเท่าระดับสากลจึงถือเป็นวิธีหนึ่งในการสร้างขีด
ความสามารถในการพัฒนาบุคลากรทางการศึกษาให้เทียบเท่านานาประเทศ ดังนั้นเมื่อเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร (ICT) ที่เกิดขึ้นอย่างรวดเร็ว จึงเป็นโอกาสในการพัฒนาคุณภาพทาง
การศึกษาท่ีจะน าเอาเทคโนโลยีการสื่อสารมาเสริมสร้างความเข้มแข็งหรือปรับเปลี่ยนกระบวนการ
จัดการเรียนการสอนในการจัดการศึกษา โดยการจัดการศึกษาทางไกลผ่านเทคโนโลยีสารสนเทศ 
(DLIT) ด าเนินงานเร่งด่วนเพ่ือแก้ปัญหาคุณภาพการศึกษา โดยมีการจัดสภาพการสนับสนุนการ
จัดการเรียนการสอนของครูอย่างครบถ้วน ทั้งกระบวนการออกแบบกิจกรรมการเรียน 
การสอนที่เน้น กระบวนการสร้างความรู้ จากการลงมือปฏิบัติ เนื้อหา ตลอดจนสื่อและอุปกรณ์ท่ี
จ าเป็นในการจัดเรียนการสอน อันจะเป็นการลดความเหลื่อมล้ าทางการศึกษา ลดช่องว่างและเพ่ิม
โอกาสในการเข้าถึงการศึกษาที่มีคุณภาพให้กับ ประชาชนไทยทุกคน  อันเป็นการด าเนินการตาม รอย
เบื้องพระยุคลบาท สนองพระราชด าริในการที่จะพัฒนา การศึกษาไทยให้เจริญก้าวหน้า  
 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 าโครงการการส่งเสริมและพัฒนา
คุณภาพการจัดการเรียนรู้บูรณาการ DLIT & ICT ในโรงเรียนขนาดเล็ก สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษามัธยมศึกษา เขต 26 เพ่ือส่งเสริมสนับสนุนการเรียนการสอนรูปแบบต่างๆ โดยใช้สื่อ DLIT 
และเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ICT) เป็นเครื่องมือในการพัฒนาผู้เรียน รวมถึงให้ครูใน
สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 26 ได้อบรมและทดสอบการวัดความรู้พื้นฐานการ
ใช้เทคโนโลยี และการประเมินผลสมรรถนะด้านไอที เพ่ือยกระดับความสามารถของผู้สอนในการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ICT) เพ่ือการศึกษาของไทยให้ก้าวหน้าทัดเทียมกับประเทศ
อ่ืนๆ 
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มาก  ทรัพยากรที่มีกระจัดกระจายไม่สามารถน ามาใช้ประโยชน์ได้อย่างคุ้มค่า  และการแก้ปัญหา
ต่างๆ ก็ท าได้ในวงจ ากัด 
        ด้วยสภาพปัญหาดังกล่าวข้างต้น  ผนวกกับปัจจุบันเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ICT) 
เข้ามามีบทบาทในภาคการเรียนการสอนมากยิ่งขึ้น แนวโน้มวิธีการเรียนรู้ของนักเรียนในอนาคตมีการ
เปลี่ยนแปลงไปอย่างมาก โดยเน้นตัวผู้เรียนเป็นหลัก แทนการเน้นตัวผู้สอน ซึ่งการน าสื่อดิจิทัลมา
ช่วยในการเรียนการสอนท าให้นักเรียนสามารถเรียนรู้และทบทวนได้ด้วยตนเองโดยไม่มีข้อจ ากัด และ
ท าให้นักเรียนเข้าใจเนื้อหาได้ดีขึ้น ดังนั้นความสามารถในการใช้และถ่ายทอดเทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสาร (ICT) ถือเป็นทักษะส าคัญส าหรับการประกอบภารกิจประจ าและปฏิบัติงานมีทุก
ประเภททุกระดับโดยเฉพาะ “ครูและบุคลากรทางการศึกษา” เมื่อตระหนักถึงความส าคัญนี้แล้ว การ
ประเมินวัดความรู้ทักษะทางด้านไอทีให้เทียบเท่าระดับสากลจึงถือเป็นวิธีหนึ่งในการสร้างขีด
ความสามารถในการพัฒนาบุคลากรทางการศึกษาให้เทียบเท่านานาประเทศ ดังนั้นเมื่อเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร (ICT) ที่เกิดขึ้นอย่างรวดเร็ว จึงเป็นโอกาสในการพัฒนาคุณภาพทาง
การศึกษาท่ีจะน าเอาเทคโนโลยีการสื่อสารมาเสริมสร้างความเข้มแข็งหรือปรับเปลี่ยนกระบวนการ
จัดการเรียนการสอนในการจัดการศึกษา โดยการจัดการศึกษาทางไกลผ่านเทคโนโลยีสารสนเทศ 
(DLIT) ด าเนินงานเร่งด่วนเพ่ือแก้ปัญหาคุณภาพการศึกษา โดยมีการจัดสภาพการสนับสนุนการ
จัดการเรียนการสอนของครูอย่างครบถ้วน ทั้งกระบวนการออกแบบกิจกรรมการเรียน 
การสอนที่เน้น กระบวนการสร้างความรู้ จากการลงมือปฏิบัติ เนื้อหา ตลอดจนสื่อและอุปกรณ์ท่ี
จ าเป็นในการจัดเรียนการสอน อันจะเป็นการลดความเหลื่อมล้ าทางการศึกษา ลดช่องว่างและเพ่ิม
โอกาสในการเข้าถึงการศึกษาที่มีคุณภาพให้กับ ประชาชนไทยทุกคน  อันเป็นการด าเนินการตาม รอย
เบื้องพระยุคลบาท สนองพระราชด าริในการที่จะพัฒนา การศึกษาไทยให้เจริญก้าวหน้า  
 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 าโครงการการส่งเสริมและพัฒนา
คุณภาพการจัดการเรียนรู้บูรณาการ DLIT & ICT ในโรงเรียนขนาดเล็ก สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษามัธยมศึกษา เขต 26 เพ่ือส่งเสริมสนับสนุนการเรียนการสอนรูปแบบต่างๆ โดยใช้สื่อ DLIT 
และเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ICT) เป็นเครื่องมือในการพัฒนาผู้เรียน รวมถึงให้ครูใน
สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 26 ได้อบรมและทดสอบการวัดความรู้พื้นฐานการ
ใช้เทคโนโลยี และการประเมินผลสมรรถนะด้านไอที เพ่ือยกระดับความสามารถของผู้สอนในการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ICT) เพ่ือการศึกษาของไทยให้ก้าวหน้าทัดเทียมกับประเทศ
อ่ืนๆ 
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2. วัตถุประสงค์ 
 

 2.1 เพ่ือส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนรู้บูรณาการ DLIT & ICT โรงเรียนขนาด
เล็ก สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 26 
  2.2 เพ่ือพัฒนาครปูระยุกต์ใช้สื่อ DLIT & ICT เพ่ือการจัดการเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21 ด้วย
ระบบพ่ีเลี้ยง โรงเรียนขนาดเล็ก สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 26  
 2.3 เพ่ือนิเทศ ก ากับ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา โรงเรียนขนาดเล็ก สังกัด
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 26 
  2.4 เพ่ือน าเสนอผลงานที่มีวิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศ (BP) เกี่ยวกับการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพ
การจัดการเรียนรู้บูรณาการ DLIT & ICT ส าหรับครูผู้สอนในโรงเรียนขนาดเล็ก สังกัดส านักงานเขต
พ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 26  ในงานตลาดนัดวิชาการ 
 
3. เป้าหมาย 
 

 3.1 เชิงปริมาณ 
  3.1.1 ครูผู้สอนโรงเรียนขนาดเล็ก สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 26 
ได้รับการพัฒนา เรื่อง การประยุกต์ใช้สื่อ DLIT & ICT เพ่ือการจัดการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ด้วย
ระบบพ่ีเลี้ยง จ านวน 22 โรงเรียน   
 3.1.2 นิเทศ ก ากับ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา โรงเรียนขนาดเล็ก สังกัด
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 26 จ านวน 22 โรงเรียน  
 3.2 เชิงคุณภาพ 
  3.2.1 ครูทุกคนในโรงเรียนขนาดเล็ก สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา  
เขต 26 ได้รับการการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนรู้บูรณาการ DLIT & ICT  
  3.2.2 ครูผู้สอนได้รับการนิเทศ ก ากับ ติดตาม และประเมินผล และได้น าเสนอผลงานที่มีวิธี
ปฏิบัติที่เป็นเลิศ (BP) เกี่ยวกับการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนรู้บูรณาการ DLIT & 
ICT ในโรงเรียนขนาดเล็ก สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 26 ในงานตลาดนัด
วิชาการ 
 
4. กิจกรรมข้ันตอนและแผนการด าเนินงาน 

ที ่ กิจกรรม/ขั้นตอนการด าเนินงาน ระยะเวลา
ด าเนินการ 

ผู้รับผิดชอบ 

1 การวางแผน (P) 
1.1 แต่งตั้งคณะท างานเพ่ือวิเคราะห์และจัดท า
รายละเอียดโครงการวิจัย 
1.2 ประชุมวางแผนการด าเนินงานตามกิจกรรม 
ที่ก าหนด  

 
มกราคม 2561 

 
น.ส.ฐิตารีย์ วิลัยเลิศ 
และคณะ 
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ที ่ กิจกรรม/ขั้นตอนการด าเนินงาน ระยะเวลา

ด าเนินการ 
ผู้รับผิดชอบ 

2 การปฏิบัติ (D) 
2.1 จัดประชุมคณะกรรมการด าเนินงานและ
จัดท าคู่มือการประยุกต์ใช้สื่อ DLIT & ICT เพ่ือ
การจัดการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ด้วยระบบพ่ี
เลี้ยง (ผ่านกระบวนการ PLC ออกแบบการจัด 
การเรียนรู้) ส าหรับครูผู้สอนในโรงเรียนขนาด
เล็ก สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 26  

 
กุมภาพันธ์ 2561 

 
น.ส.ฐิตารีย์ วิลัยเลิศ 
และคณะ 

 2.2 จัดประชุมเชิงปฏิบัติการ “การส่งเสริม 
และพัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนรู้บูรณาการ  
DLIT & ICT ในโรงเรียนขนาดเล็ก สังกัด
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 
26 หลักสูตร “การประยุกต์ใช้สื่อ DLIT & ICT 
เพ่ือการจัดการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ด้วย
ระบบพ่ีเลี้ยง ส าหรับครูผู้สอนในโรงเรียนขนาด
เล็ก สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 26” โดยจัดกิจกรรมผ่าน
กระบวนการ PLC เพ่ือออกแบบการจัดการ
เรียนรู้ กับครูผู้สอน จ านวน 22 โรงเรียน  
กลุ่มเป้าหมายได้แก่  หัวหน้างานวิชาการ และ
ผู้รับผิดชอบ โครงการ DLIT จ านวน 22 
โรงเรียน ๆ ละ 2 คน รวม 70 คน และ
คณะกรรมการด าเนินงาน จ านวน 15 คน รวม
ทั้งสิ้นจ านวน 85 คน 

 มีนาคม 2561 น.ส.ฐิตารีย์ วิลัยเลิศ 
และคณะ 

 2.3 ประเมินผลงานที่มีวิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศ (BP) 
เกี่ยวกับการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพการจัด 
การเรียนรู้บูรณาการ DLIT & ICT ส าหรับ
ครูผู้สอนในโรงเรียนขนาดเล็ก สังกัดส านักงาน
เขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 26    
   2.3.1 ด าเนินประเมินคัดเลือกโรงเรียนที่มี 
วิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศ (BP) จ านวน 3 รางวัล 
   2.3.2 ประกาศผลการประกวดและมอบ
รางวัล  

 กันยายน 2561 น.ส.ฐิตารีย์ วิลัยเลิศ 
และคณะ 
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ที ่ กิจกรรม/ขั้นตอนการด าเนินงาน ระยะเวลา

ด าเนินการ 
ผู้รับผิดชอบ 

2 การปฏิบัติ (D) 
2.1 จัดประชุมคณะกรรมการด าเนินงานและ
จัดท าคู่มือการประยุกต์ใช้สื่อ DLIT & ICT เพ่ือ
การจัดการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ด้วยระบบพ่ี
เลี้ยง (ผ่านกระบวนการ PLC ออกแบบการจัด 
การเรียนรู้) ส าหรับครูผู้สอนในโรงเรียนขนาด
เล็ก สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 26  

 
กุมภาพันธ์ 2561 

 
น.ส.ฐิตารีย์ วิลัยเลิศ 
และคณะ 

 2.2 จัดประชุมเชิงปฏิบัติการ “การส่งเสริม 
และพัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนรู้บูรณาการ  
DLIT & ICT ในโรงเรียนขนาดเล็ก สังกัด
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 
26 หลักสูตร “การประยุกต์ใช้สื่อ DLIT & ICT 
เพ่ือการจัดการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ด้วย
ระบบพ่ีเลี้ยง ส าหรับครูผู้สอนในโรงเรียนขนาด
เล็ก สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 26” โดยจัดกิจกรรมผ่าน
กระบวนการ PLC เพ่ือออกแบบการจัดการ
เรียนรู้ กับครูผู้สอน จ านวน 22 โรงเรียน  
กลุ่มเป้าหมายได้แก่  หัวหน้างานวิชาการ และ
ผู้รับผิดชอบ โครงการ DLIT จ านวน 22 
โรงเรียน ๆ ละ 2 คน รวม 70 คน และ
คณะกรรมการด าเนินงาน จ านวน 15 คน รวม
ทั้งสิ้นจ านวน 85 คน 

 มีนาคม 2561 น.ส.ฐิตารีย์ วิลัยเลิศ 
และคณะ 

 2.3 ประเมินผลงานที่มีวิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศ (BP) 
เกี่ยวกับการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพการจัด 
การเรียนรู้บูรณาการ DLIT & ICT ส าหรับ
ครูผู้สอนในโรงเรียนขนาดเล็ก สังกัดส านักงาน
เขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 26    
   2.3.1 ด าเนินประเมินคัดเลือกโรงเรียนที่มี 
วิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศ (BP) จ านวน 3 รางวัล 
   2.3.2 ประกาศผลการประกวดและมอบ
รางวัล  

 กันยายน 2561 น.ส.ฐิตารีย์ วิลัยเลิศ 
และคณะ 
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ที ่ กิจกรรม/ขั้นตอนการด าเนินงาน ระยะเวลา

ด าเนินการ 
ผู้รับผิดชอบ 

3 การติดตาม ตรวจสอบ  (C) 
   นิเทศ ติดตาม และประเมินผลการส่งเสริม 
และพัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนรู้บูรณาการ  
DLIT & ICT ในโรงเรียนขนาดเล็ก สังกัด
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 
26 

 มิถุนายน -  
สิงหาคม 2561 

น.ส.ฐิตารีย์ วิลัยเลิศ 
และคณะ 

4 การปรับปรุง  (A) 
   สรุปผลและรายงานการด าเนินงาน โครงการ
ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนรู้ 
บูรณาการ DLIT & ICT ในโรงเรียนขนาดเล็ก  
สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา  
เขต 26 

 ตุลาคม 2561 น.ส.ฐิตารีย์ วิลัยเลิศ 
และคณะ 

 
5. งบประมาณ 
 

 งบประมาณท่ีได้รับจัดสรรจาก สพม.26 จ านวน 100,000 บาท (หนึ่งแสนบาทถ้วน)    
  กิจกรรมที่ 1 จ านวน   12,600 บาท (หนึ่งหมื่นสองพันหกร้อยบาทถ้วน) 
  กิจกรรมที่ 2 จ านวน   87,400 บาท (แปดหมื่นเจ็ดพันสี่ร้อยบาทถ้วน) 

ที ่ กิจกรรม งบประมาณ รายละเอียดการใช้งบประมาณ 
ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ 

กิจกรรมที ่1 จัดประชุมคณะกรรมการ
ด าเนินงานและจัดท าแนวทางการ
ประยุกต์ใช้สื่อ DLIT & ICT เพ่ือการจัดการ
เรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21 ด้วยระบบพ่ีเลี้ยง 
จ านวน 20 คน 

    

1 ค่าอาหารว่างเครื่องดื่ม (20X1X30) 600 - 600 - 
2 ค่าอาหารกลางวัน (20X1X100) 2,000 -  2,000 - 
3 ค่าพาหนะคณะกรรมการด าเนินงาน 

(20X500X1) 10,000 - 10,000 - 

รวมทั้งสิ้น 
ถัวจ่ายทุกรายการ 

12,600 บาท 
(หนึ่งหม่ืนสองพันหกร้อยบาทถ้วน)   
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ที ่ กิจกรรม งบประมาณ รายละเอียดการใช้งบประมาณ 
ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ 

กิจกรรมที ่2 จัดประชุมเชิงปฏิบัติการ 
“การส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพการจัด 
การเรียนรู้บูรณาการ DLIT & ICT  
หลักสูตร “การประยุกต์ใช้สื่อ DLIT & ICT 
เพ่ือการจัดการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21  
ด้วยระบบพ่ีเลี้ยง ส าหรับครูผู้สอนใน
โรงเรียนขนาดเล็ก” กลุ่มเป้าหมายได้แก่  
ตัวแทนครูผู้สอน 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้
หลัก รวม 8 คน จ านวน 22 โรงเรียน รวม
จ านวน 176 คน คณะกรรมการฯ จ านวน 
20 คน รวมทั้งสิ้นจ านวน 196 คน โดย
จัดเป็น 2 รุ่น ๆ ละ 2 วัน จ านวนรุ่นละ 98 
คน 

    

1 ค่าอาหารว่างเครื่องดื่ม (196X4X30) 23,520 - 23,520 - 
2 ค่าอาหารกลางวัน (196X2X100) 39,200 - 39,200 - 
3 ค่าตอบแทนวิทยากร (2X2X600X6)  14,400 14,400 - - 
4 ค่าวัสดุ + จัดท าเอกสาร 10,280   10,280 

รวมทั้งสิ้น 
ถัวจ่ายทุกรายการ 

87,400 บาท 
(แปดหม่ืนเจ็ดพันสี่ร้อยบาทถ้วน)   

กิจกรรมที ่3 นิเทศ ติดตาม และ
ประเมินผลการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพ
การจัด 
การเรียนรู้บูรณาการ DLIT & ICT  
ในโรงเรียนขนาดเล็ก สังกัดส านักงาน 
เขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 26 
จ านวน 22 โรงเรียน  

    

รวมทั้งสิ้น 
ถัวจ่ายทุกรายการ 

 

(ใช้งบการนิเทศ ติดตามฯ ตามปกติ) 
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ที ่ กิจกรรม งบประมาณ รายละเอียดการใช้งบประมาณ 
ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ 

กิจกรรมที ่2 จัดประชุมเชิงปฏิบัติการ 
“การส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพการจัด 
การเรียนรู้บูรณาการ DLIT & ICT  
หลักสูตร “การประยุกต์ใช้สื่อ DLIT & ICT 
เพ่ือการจัดการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21  
ด้วยระบบพ่ีเลี้ยง ส าหรับครูผู้สอนใน
โรงเรียนขนาดเล็ก” กลุ่มเป้าหมายได้แก่  
ตัวแทนครูผู้สอน 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้
หลัก รวม 8 คน จ านวน 22 โรงเรียน รวม
จ านวน 176 คน คณะกรรมการฯ จ านวน 
20 คน รวมทั้งสิ้นจ านวน 196 คน โดย
จัดเป็น 2 รุ่น ๆ ละ 2 วัน จ านวนรุ่นละ 98 
คน 

    

1 ค่าอาหารว่างเครื่องดื่ม (196X4X30) 23,520 - 23,520 - 
2 ค่าอาหารกลางวัน (196X2X100) 39,200 - 39,200 - 
3 ค่าตอบแทนวิทยากร (2X2X600X6)  14,400 14,400 - - 
4 ค่าวัสดุ + จัดท าเอกสาร 10,280   10,280 

รวมทั้งสิ้น 
ถัวจ่ายทุกรายการ 

87,400 บาท 
(แปดหม่ืนเจ็ดพันสี่ร้อยบาทถ้วน)   

กิจกรรมที ่3 นิเทศ ติดตาม และ
ประเมินผลการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพ
การจัด 
การเรียนรู้บูรณาการ DLIT & ICT  
ในโรงเรียนขนาดเล็ก สังกัดส านักงาน 
เขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 26 
จ านวน 22 โรงเรียน  

    

รวมทั้งสิ้น 
ถัวจ่ายทุกรายการ 

 

(ใช้งบการนิเทศ ติดตามฯ ตามปกติ) 
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ที ่ กิจกรรม งบประมาณ รายละเอียดการใช้งบประมาณ 
ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ 

กิจกรรมที่ 4 น าเสนอผลงานที่มีวิธีปฏิบัติ 
ที่เป็นเลิศ (BP) เกี่ยวกับการส่งเสริม 
และพัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนรู้ 
บูรณาการ DLIT & ICT ส าหรบัครูผู้สอน 
ในโรงเรียนขนาดเล็ก สังกัดส านักงาน 
เขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 26    
ในงานตลาดนัดวิชาการ   

  
 
 
 
 
 
 

  
 
 
 
 
 
 

รวมทั้งสิ้น 
ถัวจ่ายทุกรายการ 

 

(ใช้งบบูรณาการร่วมกับงานตลาดนัดวิชาการ) 

 
7. การวัดและประเมิน 

ตัวบ่งชี้สภาพความความส าเร็จ วิธีการวัด เครื่องมือ 
ตัวบ่งชี้ท่ี 1 ร้อยละ 100 มีการพัฒนาการอ่าน การ
เขียน และส่งเสริมนิสัยรักการอ่าน 
ตัวบ่งชี้ท่ี 2 ร้อยละ 100 มีการส่งเสริมการเรียนรู้ 
เพ่ือพัฒนากระบวนการคิดของนักเรียน 
ตัวบ่งชี้ท่ี 3 ร้อยละ 100 มีการยกระดับผลสัมฤทธิ์ 
ทางการเรียน และ ONET สู่ TOP#Q 
ตัวบ่งชี้ท่ี 4 ร้อยละ 100 มีการพัฒนาการจัดการ
เรียนรู้ยุคไทยแลนด์ 4.0 ด้วย Active 
Learning/STEM/MCMK) 
ตัวบ่งชี้ท่ี 5 ร้อยละ 100 มีการส่งเสริมและพัฒนาครู 
ทั้งระบบสู่การเป็นครูมืออาชีพ 
ตัวบ่งชี้ท่ี 6 ร้อยละ 100 มีการส่งเสริมช่วยเหลือ
โรงเรียนขนาดเล็ก 

ตัวช้ีวัดที ่7 ร้อยละ 100 ของผู้บริหาร ครู และ
บุคลากรทางการศึกษา มีความพึงพอใจ 

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

1. แบบสังเกต 
2. แบบสอบถาม 
3. แบบประเมินผล 
4. แบบนิเทศ  
ติดตาม 
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8.  ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
 8.1 ครูและบุคลากรทางการศึกษา มีการบูรณาการ DLIT & ICT เพ่ือการจัดการเรียนรู้ใน
ศตวรรษท่ี 21 ที่มีคุณภาพและเกิดจากการประยุกต์ใช้สื่ออย่างสร้างสรรค์ให้สามารถน าไปใช้ในการ
จัดการเรียนรู้และเป็นต้นแบบแก่ครูและบุคลากรทางการศึกษาในการบูรณาการและประยุกต์ใช้สื่อที่
จะน าไปใช้ในการจัดการเรียนรู้และให้นักเรียนเรียนรู้ด้วยตนเอง 
 8.2 ครูและบุคลากรทางการศึกษาได้รับการพัฒนาความรู้ และทักษะการประยุกต์ใช้ DLIT & 
ICT  ให้สามารถน าไปประยุกต์ใช้ในกิจกรรมการเรียนการสอนได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
 8.3 ครูและบุคลากรทางการศึกษาที่ได้รับรางวัลสูงสุดจากการสร้างสรรค์ผลงาน การ
ประยุกต์ใช้สื่อ DLIT & ICT เพ่ือการจัดการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21  
 8.4 นักเรียนมีพัฒนาการด้านผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้น 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



215แผนปฏิบัติการประจำาปีงบประมาณ 2561
ของสำานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 26

214 
 
 

8.  ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
 8.1 ครูและบุคลากรทางการศึกษา มีการบูรณาการ DLIT & ICT เพ่ือการจัดการเรียนรู้ใน
ศตวรรษท่ี 21 ที่มีคุณภาพและเกิดจากการประยุกต์ใช้สื่ออย่างสร้างสรรค์ให้สามารถน าไปใช้ในการ
จัดการเรียนรู้และเป็นต้นแบบแก่ครูและบุคลากรทางการศึกษาในการบูรณาการและประยุกต์ใช้สื่อที่
จะน าไปใช้ในการจัดการเรียนรู้และให้นักเรียนเรียนรู้ด้วยตนเอง 
 8.2 ครูและบุคลากรทางการศึกษาได้รับการพัฒนาความรู้ และทักษะการประยุกต์ใช้ DLIT & 
ICT  ให้สามารถน าไปประยุกต์ใช้ในกิจกรรมการเรียนการสอนได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
 8.3 ครูและบุคลากรทางการศึกษาที่ได้รับรางวัลสูงสุดจากการสร้างสรรค์ผลงาน การ
ประยุกต์ใช้สื่อ DLIT & ICT เพ่ือการจัดการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21  
 8.4 นักเรียนมีพัฒนาการด้านผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้น 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

215 
 
 

โครงการ          พัฒนาเครือข่ายระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน 
แผนงาน      พ้ืนฐานด้านการการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน 
ยุทธศาสตร์ที่  4    ขยายโอกาสเข้าถึงบริการทางการศึกษาและการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ
จุดเน้นการพัฒนา สพม. 26 ที่  3  การพัฒนาระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนฯ 
ผู้รับผิดชอบโครงการ    นางสาวอรทัย   บุพโชติ และบุคลากรกลุ่มส่งเสริมการจัดศึกษา 
ลักษณะโครงการ         โครงการใหม่  
ระยะเวลาด าเนินการ      ตุลาคม  2560 - กันยายน  2561 
............................................................................................................................. ................................... 
1. หลักการและเหตุผล   
    ตามพระราชบัญญัติการศึกษา  ปีการศึกษา  2542  หมวดที่  6  ได้ก าหนดไว้ว่าการศึกษา
ต้องเป็นไปเพื่อพัฒนาคนไทยให้เป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ท้ังร่างกายและจิตใจ สติปัญญา  ความรู้ มี
คุณธรรม จริยธรรมและวัฒนธรรม ในการด ารงชีวิตสามารถร่วมอยู่กับผู้อ่ืนได้อย่างมีความสุข จึง
แสวงหาแนวทางสร้างความเข้มแข็งให้กับผู้บริหารสถานศึกษา ครูผู้รับผิดชอบระบบดูแลช่วยเหลือ
นักเรียน  เครือข่ายผู้ปกครอง ชุมชน องค์กร ภาครัฐและเอกชน  เข้ามามีส่วนร่วมในการเฝ้าระวัง
ปัญหาของเด็กและเยาวชนอย่างรอบด้าน  โดยมุ่งเน้นการรู้จักนักเรียนเป็นรายบุคคล มีระบบการคัด
กรอง รวมทั้งน าข้อมูลมาใช้เพื่อการพัฒนา ป้องกัน และแก้ไขปัญหานักเรียนอย่างจริงจัง บังเกิดผล
เป็นรูปธรรม   ทั้งนี้ เพื่อส่งเสริมพัฒนาการป้องกันและการแก้ไขปัญหาแก่นักเรียน  เพ่ือให้นักเรียนมี
คุณลักษณะที่พึงประสงค์   มีภูมิคุ้มกันทางจิตใจที่เข้มแข็ง  มีคุณภาพชีวิตที่ดี มีทักษะการด ารงชีวิต
และรอดพ้นจากวิกฤตทั้งปวง  ตามพระราชบัญญัติคุ้มครองเด็ก พ.ศ. 2546  ได้ก าหนดขั้นตอนและ
ปรับปรุงวิธีการปฏิบัติ  ต่อเด็กให้มีความเหมาะสมกับสภาพปัจจุบันเพื่อให้เด็กได้รับการอุปการะเลี้ยง
ดู อบรม สั่งสอน และมี 
              ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  ได้ประกาศจัดตั้งศูนย์เฉพาะกิจคุ้มครอง
และช่วยเหลือเด็กนักเรียน (ฉก.ชน.สพฐ.)  เพื่อบริหารจัดการเกี่ยวกับการป้องกันและแก้ไขปัญหาการ
ละเมิดสิทธิเด็ก และเยาวชน ปัญหาความเสี่ยงในการถูกคุกคามทางเพศ ปัญหายาเสพติด และปัญหา
เด็กและเยาวชนที่ประพฤติตนไม่เหมาะสม รวมทั้งเป็นการส่งเสริมดูแลเด็กและเยาวชนที่ประสบ
ปัญหาในการด าเนินชีวิตให้มีโอกาสได้รับการศึกษาขั้นพ้ืนฐานอย่างมีคุณภาพ และก าหนดให้ปี
การศึกษา 2559- 2560 เป็นปีแห่งการรักและเห็นคุณค่าในตนเอง และผู้อ่ืน ส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษามัธยมศึกษา เขต 26  จึงได้จัดท าโครงการพัฒนาและเสริมสร้างทักษะชีวิตส าหรับเด็กและ
เยาวชนในสถานศึกษา ขึ้น 
 
2. วัตถุประสงค์    
 1. เพ่ือสร้างระบบกลไก การขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาเด็กและเยาวชนในสถานศึกษาให้มี
ประสิทธิภาพ อย่างต่อเนื่องและยั่งยืน   
           2. เพ่ือสร้างเครือข่ายผู้น าเยาวชนต้นแบบในการน ากระบวนการและความรู้ทักษะชีวิต ไปสู่
กลุ่มเด็กและเยาวชน และเครือเฝ้าระวังปัญหาระหว่างบ้านโรงเรียนและชุมชนและกลุ่มเสี่ยงเพ่ือน
วัยรุ่น 
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          3.  พัฒนาเครือข่ายพัฒนาครู ให้มีความรู้ความสามารถและทักษะการแก้ปัญหาและพัฒนา
เครือข่ายนักเรียน จัดตั้งชมรมในโรงเรียน  
          4. เพ่ือให้นักเรียนมีลักษณะพึงประสงค์ มีภูมิคุ้มกันทางจิตใจที่เข้มแข็ง ปรับเปลี่ยน มี
คุณภาพชีวิตที่ดีมีทักษะการด ารงชีวิต และรอดพ้นจากวิกฤติทั้งปวง 
 
3.  เป้าหมาย 
 3.1 เชิงปริมาณ 

3.1.1 ครูแนะแนว ครูที่ปรึกษา และ ครูที่รับผิดชอบงานระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน                        
ของโรงเรียนในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 26 จ านวน 35 โรง โรงเรียน ละ 2 
คน    และ คณะกรรมการด าเนินงานวิทยากร รวม จ านวน 75 คน 

3.1.2 นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ของโรงเรียนในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 26 จ านวน 35 โรงเรียน โรงเรียน ละ 3 คน รวม 105  คน    
          3.2  เชิงคุณภาพ 

3.2.1 โรงเรียนในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกมัธยมศึกษา เขต 26 สามารถใช้นักเรียน
เพ่ือนที่ปรึกษา (YC) เป็นภาคีภาคนักเรียนในการสร้างความเข้มแข็งให้ระบบการดูแลช่วยเหลือ
นักเรียนและสร้างเครือข่ายตามโครงการนักเรียนพัฒนากระบวนการนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา YC : 
(Youth Counselor) ให้มีความเข้มแข็ง 

3.2.2 ลดปัญหาปัญหาด้านการเรียน ปัญหาส่วนตัว ปัญหาการติดเกม การปรับตัว ปัญหา
การคบเพ่ือน ปัญหาครอบครัว และเสริมสร้างทักษะชีวิตให้กับผู้เรียน 
ปรับปรุงแก้ไขพฤติกรรมนักเรียนที่มีปัญหาด้านต่างๆและ ได้รับการพัฒนาส่งเสริมให้เกิดภูมิคุ้มกัน
และรู้เท่าทันสถานการณ์ปัจจุบัน 

3.2.3 นักเรียนไม่น้อยกว่าร้อยละ 95 มีความตระหนักในการป้องกันแก้ปัญหาและพัฒนา
ตนเองในด้านการมีเพศสัมพันธ์ในวัยเรียน การตั้งครรภ์ไม่พร้อม การใช้ความรุนแรง,ทะเลาะวิวาท
และการกลั่นแกล้งรังแก การติดเกม 
           3.2.4  ครู ผู้ปกครองและบุคลากรไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 มีความรู้และทักษะในการป้องกัน
แก้ปัญหาและ พัฒนาเด็กและเยาวชน 
         3.2.5.นักเรียนแกนน าเยาวชนจิตอาสาสามารถขยายเครือข่ายและมีส่วนร่วมในกิจกรรมจิต
อาสา 
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คุณภาพชีวิตที่ดีมีทักษะการด ารงชีวิต และรอดพ้นจากวิกฤติทั้งปวง 
 
3.  เป้าหมาย 
 3.1 เชิงปริมาณ 

3.1.1 ครูแนะแนว ครูที่ปรึกษา และ ครูที่รับผิดชอบงานระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน                        
ของโรงเรียนในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 26 จ านวน 35 โรง โรงเรียน ละ 2 
คน    และ คณะกรรมการด าเนินงานวิทยากร รวม จ านวน 75 คน 

3.1.2 นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ของโรงเรียนในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 26 จ านวน 35 โรงเรียน โรงเรียน ละ 3 คน รวม 105  คน    
          3.2  เชิงคุณภาพ 

3.2.1 โรงเรียนในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกมัธยมศึกษา เขต 26 สามารถใช้นักเรียน
เพ่ือนที่ปรึกษา (YC) เป็นภาคีภาคนักเรียนในการสร้างความเข้มแข็งให้ระบบการดูแลช่วยเหลือ
นักเรียนและสร้างเครือข่ายตามโครงการนักเรียนพัฒนากระบวนการนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา YC : 
(Youth Counselor) ให้มีความเข้มแข็ง 

3.2.2 ลดปัญหาปัญหาด้านการเรียน ปัญหาส่วนตัว ปัญหาการติดเกม การปรับตัว ปัญหา
การคบเพ่ือน ปัญหาครอบครัว และเสริมสร้างทักษะชีวิตให้กับผู้เรียน 
ปรับปรุงแก้ไขพฤติกรรมนักเรียนที่มีปัญหาด้านต่างๆและ ได้รับการพัฒนาส่งเสริมให้เกิดภูมิคุ้มกัน
และรู้เท่าทันสถานการณ์ปัจจุบัน 

3.2.3 นักเรียนไม่น้อยกว่าร้อยละ 95 มีความตระหนักในการป้องกันแก้ปัญหาและพัฒนา
ตนเองในด้านการมีเพศสัมพันธ์ในวัยเรียน การตั้งครรภ์ไม่พร้อม การใช้ความรุนแรง,ทะเลาะวิวาท
และการกลั่นแกล้งรังแก การติดเกม 
           3.2.4  ครู ผู้ปกครองและบุคลากรไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 มีความรู้และทักษะในการป้องกัน
แก้ปัญหาและ พัฒนาเด็กและเยาวชน 
         3.2.5.นักเรียนแกนน าเยาวชนจิตอาสาสามารถขยายเครือข่ายและมีส่วนร่วมในกิจกรรมจิต
อาสา 
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4. กิจกรรมและการด าเนินงาน 
ที ่ กิจกรรม ระยะเวลาด าเนินการ ผู้รับผิดชอบ 
1. ประชุมคณะกรรมการด าเนินงาน เพื่อวาง

แผนการด าเนินงาน 
พฤษภาคม 2561 สพม.26 

2. จัดกิจกรรมประชุมเชิงปฏิบัติการให้ความรู้แก่ครู 
แนะแนวและครูที่ปรึกษา ในระบบการดูแล
ช่วยเหลือนักเรียน,พัฒนากระบวนการนักเรียน
เพ่ือนที่ปรึกษา YC : (Youth Counselor)  

มิถุนายน 2561 สพม.26
สถานศึกษา 

3. จัดกิจกรรมประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนา
กระบวนการนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา YC :  
(Youth Counselor)   ให้กับนักเรียน 

มิถุนายน 2561 สพม.26 / 
สถานศึกษา 

4.  สรุปรายงานผลการด าเนินงาน กันยายน 2561 สพม.26 / 
สถานศึกษา26 

 
5. งบประมาณ 

จากงบพัฒนาคุณภาพการศึกษา จ านวน 70,000 บาท (เจ็ดหมื่นบาทถ้วน ) รายละเอียดการ
ใช้จ่ายงบประมาณดังนี้ 
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ที ่ รายการ งบประมาณ จ าแนกตามรายการ 

ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ 
1 โครงการพัฒนาความเข้มแข็ง

ของระบบการดูแลช่วยเหลือ
นักเรียน ประจ าปี 2561                      
กิจกรรมที่ 1 
1.จัดกิจกรรมประชุมเชิง
ปฏิบัติการให้ความรู้แก่ครู แนะ
แนวและครูที่ปรึกษา ในระบบ
การดูแลช่วยเหลือนักเรียน
,พัฒนากระบวนการนักเรียน
เพ่ือนที่ปรึกษา YC : (Youth 
Counselor)  
   - ค่าอาหาร/อาหารว่าง/
เครื่องดื่มส าหรับผู้เข้าร่วม
ประชุม 75 คน x 160 บาท x 
1 วัน  
- ค่าวัสดุ/จัดท าเอกสาร/
รายงานผลการด าเนินงาน 
- ค่าตอบแทนวิทยากร 
- ค่าท่ีพัก  

70,000 
 
 
 

20,000 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4,200 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

12,000 
 
 
 
 

2,700 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1,100 
 
 
 

 2.จัดกิจกรรมประชุมเชิง
ปฏิบัติการพัฒนากระบวนการ
นักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา YC :  
(Youth Counselor)   ให้กับ
นักเรียน 
- ค่าอาหารอาหารว่าง/
เครื่องดื่ม ส าหรับผู้เข้าร่วม
อบรม 105 คน x 160 บาท x 
2 วัน  
- ค่าตอบแทนคณะวิทยากร  
- ค่าวัสดุอุปกรณ์ในการอบรม 

50,000  
 
 
 
 
 
 
 
 

14,400 

 
 
 
 
 
 
 
 

33,600 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2,000 
รวม 70,000 18,600 48,300 3,100 

หมายเหตุ (ขอถัวจ่ายทุกรายการ) 
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ที ่ รายการ งบประมาณ จ าแนกตามรายการ 

ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ 
1 โครงการพัฒนาความเข้มแข็ง

ของระบบการดูแลช่วยเหลือ
นักเรียน ประจ าปี 2561                      
กิจกรรมที่ 1 
1.จัดกิจกรรมประชุมเชิง
ปฏิบัติการให้ความรู้แก่ครู แนะ
แนวและครูที่ปรึกษา ในระบบ
การดูแลช่วยเหลือนักเรียน
,พัฒนากระบวนการนักเรียน
เพ่ือนที่ปรึกษา YC : (Youth 
Counselor)  
   - ค่าอาหาร/อาหารว่าง/
เครื่องดื่มส าหรับผู้เข้าร่วม
ประชุม 75 คน x 160 บาท x 
1 วัน  
- ค่าวัสดุ/จัดท าเอกสาร/
รายงานผลการด าเนินงาน 
- ค่าตอบแทนวิทยากร 
- ค่าท่ีพัก  

70,000 
 
 
 

20,000 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4,200 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

12,000 
 
 
 
 

2,700 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1,100 
 
 
 

 2.จัดกิจกรรมประชุมเชิง
ปฏิบัติการพัฒนากระบวนการ
นักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา YC :  
(Youth Counselor)   ให้กับ
นักเรียน 
- ค่าอาหารอาหารว่าง/
เครื่องดื่ม ส าหรับผู้เข้าร่วม
อบรม 105 คน x 160 บาท x 
2 วัน  
- ค่าตอบแทนคณะวิทยากร  
- ค่าวัสดุอุปกรณ์ในการอบรม 

50,000  
 
 
 
 
 
 
 
 

14,400 

 
 
 
 
 
 
 
 

33,600 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2,000 
รวม 70,000 18,600 48,300 3,100 

หมายเหตุ (ขอถัวจ่ายทุกรายการ) 
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6.  การติดตามและประเมินผล 
ตัวบ่งชี้สภาพความส าเร็จ วิธีวัดและประเมินผล เครื่องมือที่ใช้วัด 

1. ร้อยละสถานศึกษาในสังกัดทุกแห่งมีการ
ขับเคลื่อนระบบ  ดูแลช่วยเหลือนักเรียนมีการ
ดูแลคุ้มครองช่วยเหลือนักเรียนที่เข้มแข็งและ
ยั่งยืน  
2. สถานศึกษาในสังกัดทุกแห่งมีเครือข่ายระบบ
การดูแลช่วยเหลือนักเรียน 
3. สถานศึกษามีภาคีเครือนักเรียนเพ่ือนที่ปรึกษา                 
YC : (Youth Counselor)   

-  ตรวจสอบข้อมูล 
-  การวิเคราะห์รายงาน
ของสถานศึกษา 
- การติดตามผลการ
ด าเนินงาน 
- ตรวจผลงานของ
สถานศึกษา 

- แบบสัมภาษณ์ 
- แบบเครื่องมือ
ประเมินคุณภาพ
ระบบการดูแล
ช่วยเหลือนักเรียน 
ของ สพฐ.รายงาน 
- แบบประเมิน 
 

 
7.  ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ 

1.  ครูแนะแนวหรือครูที่ปรึกษา มีความรู้ความเข้าใจ และมีแนวทางในการท างานสามรถน า
สิ่งที่ได้รับไปพัฒนาเยาวชนในโรงเรียนให้ช่วยเหลือเพ่ือนด้วย กระบวนการแนะแนวและให้ค าปรึกษา 

2. โรงเรียนมีภาคีนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา YC : (Youth Counselor) 
3.  ครูแนะแนว และครูที่ปรึกษาและนักเรียนมีความรู้เข้าใจขั้นตอนการท างานสามารถให้

ความช่วยเหลือเป็นขั้นตอน  
4.  โรงเรียนมีระบบการแนะแนวของโรงเรียนและเสริมสร้างทักษะชีวิตให้กับผู้เรียน   
5.  เด็กนักเรียนกลุ่มเป้าหมายได้รับความรู้ ความเข้าใจเกิดความตระหนัก  และมีจิตส านึกท่ี

ดี มีทักษะชีวิตในการหลีกเลี่ยงปัญหาด้านเพศสัมพันธ์ก่อนวัยอันควร และประพฤติตนห่างไกลยาเสพ
ติด 

6.  นักเรียนได้รับการดูแลช่วยเหลือ มีขวัญก าลังใจ ปรับเปลี่ยนพฤติกรรม สามารถพัฒนา
ตัวเองตามศักยภาพ รู้จักตนเองและพ่ึงตนเองได้ 
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โครงการ          พัฒนาเครือข่ายเจ้าหน้าที่ส่งเสริมความประพฤตินักเรียนและนักศึกษา 
แผนงาน      พ้ืนฐานด้านการการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน 
ยุทธศาสตร์ที่ 4         ขยายโอกาสการเข้าถึงบริการทางการศึกษาและการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ
จุดเน้นการพัฒนา สพม.26 ที่ 3 การพัฒนาระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนฯ 
กลุ่มที่รับผิดชอบ        กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 
ผู้รับผิดชอบโครงการ    นางสาวอรทัย  บุพโชติ และกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา                             
ระยะเวลาด าเนินการ    1 ตุลาคม 2560 - 30 กันยายน    2561 
............................................................................................................................. ................................. 
1. หลักการและเหตุผล   
 

  ตามพระราชบัญญัติคุ้มครองเด็ก พ.ศ. 2546  ได้ก าหนดขั้นตอนและปรับปรุงวิธีการ
ปฏิบัติ  ต่อเด็กให้มีความเหมาะสมกับสภาพปัจจุบันเพื่อให้เด็กได้รับการอุปการะเลี้ยงดู อบรม สั่ง
สอน และมีการพัฒนาที่เหมาะสมอันเป็นการส่งเสริมความมั่นคงของสถาบันครอบครัว รวมทั้งการ
ป้องกันไม่ให้เด็กถูกทารุณกรรมตกเป็นเครื่องมือในการแสวงหาผลประโยชน์โดยมิชอบหรือถูกเลือก
ปฏิบัติโดยไม่เป็นธรรม มีการปรับปรุงวิธีการส่งเสริมความร่วมมือในการคุ้มครองเด็กระหว่าง
หน่วยงานของรัฐและเอกชนให้เหมาะสมยิ่งขึ้นเพ่ือให้สอดคล้องกับรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ  และอนุสัญญาว่าด้วยสิทธิเด็กในการด าเนินงานส่งเสริม
ความประพฤตินักเรียนและนักศึกษาพนักงานเจ้าหน้าที่ ซึ่งรัฐมนตรีแต่งตั้งให้ปฏิบัติภารกิจตามหมวด 
7 แห่งพระราชบัญญัติคุ้มครองเด็ก พ.ศ. 2546  เป็นบุคคลที่ส าคัญ ยิ่งในการด าเนินงานให้เป็นไปตาม
หลักเกณฑ์ ขั้นตอน และกระบวนการตามพระราชบัญญัติคุ้มครองเด็ก พ.ศ. 2546  โดยระเบียบ
คณะกรรมการคุ้มครองเด็กแห่งชาติ ว่าด้วยหลักเกณฑ์การแต่งตั้งพนักงานเจ้าหน้าที่ส่งเสริมความ
ประพฤตินักเรียนและนักศึกษา ตามหลักสูตรที่กระทรวงศึกษาธิการก าหนด  ประกาศ
กระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง  หลักเกณฑ์และวิธีการแต่งตั้งบุคคลให้ปฏิบัติหน้าที่พนักงานเจ้าหน้าที่
ส่งเสริมความประพฤตินักเรียนนักศึกษา จะต้องผ่านการประเมินจากคณะกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้ง
จากกระทรวงศึกษาธิการ นั้น 
  ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  ได้ประกาศจัดตั้งศูนย์เฉพาะกิจ
คุ้มครองและช่วยเหลือเด็กนักเรียน (ฉก.ชน.สพฐ.)  เพื่อบริหารจัดการเก่ียวกับการป้องกันและแก้ไข
ปัญหาการละเมิดสิทธิเด็กและเยาวชน ปัญหาความเสี่ยงในการถูกคุกคามทางเพศ ปัญหายาเสพติด 
และปัญหาเด็กและเยาวชนที่ประพฤติตนไม่เหมาะสม รวมทั้งเป็นการส่งเสริมดูแลเด็กและเยาวชนที่
ประสบปัญหาในการด าเนินชีวิตให้มีโอกาสได้รับการศึกษาขั้นพ้ืนฐานอย่างมีคุณภาพ  ซึ่งได้อนุมัติ
หลักการให้ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาจัดตั้งศูนย์เฉพาะกิจคุ้มครองและช่วยเหลือเด็กนักเรียนระดับ
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา  และเพ่ือให้การบริหารจัดการสามารถด าเนินการและเป็นไปอย่างมี
ประสิทธิภาพ ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 26 ได้ตระหนักถึงการด าเนินงานตาม
นโยบายดังกล่าว เพื่อเตรียมความพร้อมในการบริหารจัดการด้านก าลังพล จึงด าเนินการอบรมพัฒนา
พนักงานเจ้าหน้าที่ส่งเสริมความพระพฤตินักเรียน นักศึกษา 
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โครงการ          พัฒนาเครือข่ายเจ้าหน้าที่ส่งเสริมความประพฤตินักเรียนและนักศึกษา 
แผนงาน      พ้ืนฐานด้านการการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน 
ยุทธศาสตร์ที่ 4         ขยายโอกาสการเข้าถึงบริการทางการศึกษาและการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ
จุดเน้นการพัฒนา สพม.26 ที่ 3 การพัฒนาระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนฯ 
กลุ่มที่รับผิดชอบ        กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 
ผู้รับผิดชอบโครงการ    นางสาวอรทัย  บุพโชติ และกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา                             
ระยะเวลาด าเนินการ    1 ตุลาคม 2560 - 30 กันยายน    2561 
............................................................................................................................. ................................. 
1. หลักการและเหตุผล   
 

  ตามพระราชบัญญัติคุ้มครองเด็ก พ.ศ. 2546  ได้ก าหนดขั้นตอนและปรับปรุงวิธีการ
ปฏิบัติ  ต่อเด็กให้มีความเหมาะสมกับสภาพปัจจุบันเพื่อให้เด็กได้รับการอุปการะเลี้ยงดู อบรม สั่ง
สอน และมีการพัฒนาที่เหมาะสมอันเป็นการส่งเสริมความมั่นคงของสถาบันครอบครัว รวมทั้งการ
ป้องกันไม่ให้เด็กถูกทารุณกรรมตกเป็นเครื่องมือในการแสวงหาผลประโยชน์โดยมิชอบหรือถูกเลือก
ปฏิบัติโดยไม่เป็นธรรม มีการปรับปรุงวิธีการส่งเสริมความร่วมมือในการคุ้มครองเด็กระหว่าง
หน่วยงานของรัฐและเอกชนให้เหมาะสมยิ่งขึ้นเพ่ือให้สอดคล้องกับรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ  และอนุสัญญาว่าด้วยสิทธิเด็กในการด าเนินงานส่งเสริม
ความประพฤตินักเรียนและนักศึกษาพนักงานเจ้าหน้าที่ ซึ่งรัฐมนตรีแต่งตั้งให้ปฏิบัติภารกิจตามหมวด 
7 แห่งพระราชบัญญัติคุ้มครองเด็ก พ.ศ. 2546  เป็นบุคคลที่ส าคัญ ยิ่งในการด าเนินงานให้เป็นไปตาม
หลักเกณฑ์ ขั้นตอน และกระบวนการตามพระราชบัญญัติคุ้มครองเด็ก พ.ศ. 2546  โดยระเบียบ
คณะกรรมการคุ้มครองเด็กแห่งชาติ ว่าด้วยหลักเกณฑ์การแต่งตั้งพนักงานเจ้าหน้าที่ส่งเสริมความ
ประพฤตินักเรียนและนักศึกษา ตามหลักสูตรที่กระทรวงศึกษาธิการก าหนด  ประกาศ
กระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง  หลักเกณฑ์และวิธีการแต่งตั้งบุคคลให้ปฏิบัติหน้าที่พนักงานเจ้าหน้าที่
ส่งเสริมความประพฤตินักเรียนนักศึกษา จะต้องผ่านการประเมินจากคณะกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้ง
จากกระทรวงศึกษาธิการ นั้น 
  ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  ได้ประกาศจัดตั้งศูนย์เฉพาะกิจ
คุ้มครองและช่วยเหลือเด็กนักเรียน (ฉก.ชน.สพฐ.)  เพื่อบริหารจัดการเก่ียวกับการป้องกันและแก้ไข
ปัญหาการละเมิดสิทธิเด็กและเยาวชน ปัญหาความเสี่ยงในการถูกคุกคามทางเพศ ปัญหายาเสพติด 
และปัญหาเด็กและเยาวชนที่ประพฤติตนไม่เหมาะสม รวมทั้งเป็นการส่งเสริมดูแลเด็กและเยาวชนที่
ประสบปัญหาในการด าเนินชีวิตให้มีโอกาสได้รับการศึกษาขั้นพ้ืนฐานอย่างมีคุณภาพ  ซึ่งได้อนุมัติ
หลักการให้ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาจัดตั้งศูนย์เฉพาะกิจคุ้มครองและช่วยเหลือเด็กนักเรียนระดับ
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา  และเพ่ือให้การบริหารจัดการสามารถด าเนินการและเป็นไปอย่างมี
ประสิทธิภาพ ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 26 ได้ตระหนักถึงการด าเนินงานตาม
นโยบายดังกล่าว เพื่อเตรียมความพร้อมในการบริหารจัดการด้านก าลังพล จึงด าเนินการอบรมพัฒนา
พนักงานเจ้าหน้าที่ส่งเสริมความพระพฤตินักเรียน นักศึกษา 
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2. วัตถุประสงค์ 
  1. เพ่ือให้ผู้เข้ารับการอบรม มีความรู้ ความเข้าใจในนโยบาย บทบาทของ
กระทรวงศึกษาธิการและกฎหมายอื่นท่ีเกี่ยวข้อง ในการส่งเสริมความประพฤตินักเรียนและนักศึกษา 
           2. เพ่ือแต่งตั้งเจ้าพนักงานส่งเสริมความประพฤตินักเรียนและนักศึกษา ปฏิบัติหน้าที่
ในสถานศึกษา                      

3. เพ่ือสร้างเครือข่ายเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานของศูนย์เฉพาะกิจคุ้มครอง ดูแล
ช่วยเหลือนักเรียน ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 26 (ฉก.ชน.สพม.26) และแก้ไข
ปัญหาพฤติกรรมเสี่ยงที่ไม่พึงประสงค์ของนักเรียน ในสังกัดและออกตรวจพื้นที่เสี่ยงรอบสถานศึกษา  
                     4. เพ่ือลดปัจจัยเสี่ยงรอบสถานศึกษาโดยจัดท าแผนและออกตรวจพ้ืนที่เฝ้าระวัง 
เพ่ือลดและป้องกันการทะเลาะวิวาทการใช้ความรุนแรง และการการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพ
ติดรอบสถานศึกษา 
 
3. เป้าหมาย 
 3.1 เชิงปริมาณ 
                 1. ครูโรงเรียนในสังกัดที่มีพ้ืนที่เสี่ยงรอบสถานศึกษาส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 26 จ านวน 35 โรง โรงเรียน ละ 2 คน และ คณะกรรมการด าเนินงานวิทยากร รวม 
จ านวน 75 คน 
                 2. ครูผู้ปฏิบัติหน้าที่พนักงานส่งเสริมความปฏิบัตินักเรียน นักศึกษาของโรงเรียนใน
สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 26 จ านวน 35 โรงเรียน โรงเรียนละ 1 คน และ 
บุคลากรกลุ่มส่งเสริม 10 คน รวม 45 คน                  
            3.2 เชิงคุณภาพ 
        1. ครูที่เข้ารับการมีความรู้ความเข้าใจนโยบายและกฎหมายที่เก่ียวข้อง สามารถน า
แนวทางในการปฏิบัติงานการส่งเสริมความประพฤตินักเรียนและนักศึกษาได้อย่างถูกต้องเหมาะสม 
                  2. สารวัตรนักเรียนสังกัดศูนย์เสมารักษ์กระทรวงศึกษาธิการ,และครูที่ปฏิบัติหน้าที่ 
พนักงานเจ้าหน้าที่ส่งเสริมความประพฤตินักเรียน นักศึกษา ปฏิบัติหน้าที่ออกตรวจสถานที่พ้ืนที่เสี่ยง
ที่เป็นพ้ืนที่เฝ้าระวังรอบสถานศึกษา เช่น ร้านเกม, ร้านอินเตอร์เน็ต,ร้านขายเหล้าบุหรี่,ร้านขายยา
ดอง และพ้ืนที่สาธารณะที่เป็นแหล่งมั่วสุมของนักเรียน นักศึกษา เพ่ือท าหน้าที่ให้คุ้มครองนักเรียน
ตามพระราชบัญญัติคุ้มครองเด็ก พ.ศ. 2546 หมวด 7 
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4. กิจกรรมและการด าเนินงาน 

ที ่ กิจกรรม ระยะเวลา
ด าเนินการ 

ผู้รับผิดชอบ 

1 ประชุมคณะกรรมการด าเนินงาน เพื่อวาง
แผนการด าเนินงาน 

21 กรกฎาคม 2561 สพม.26 

2 อบรมครูเจ้าหน้าที่ส่งเสริมความประพฤติ
นักเรียน นักศึกษาโรงเรียนมัธยมศึกษาในสังกัด 
จ านวน 3 วัน 

กรกฎาคม  2561 สพม.26 / 
สถานศึกษา 

3  ออกติดตามพ้ืนที่จุดเสี่ยงรอบสถานศึกษา กันยายน - ตุลาคม 
2561 

สพม.26 / 
สถานศึกษา/

เครือข่ายศึกษาธิการ
ภาค 10/12 

4 สรุปและรายงานผลการด าเนินงาน ตุลาคม  2561 สพม.26 / 
สถานศึกษา 

 
5.งบประมาณ จากงบพัฒนาคุณภาพการศึกษา  จ านวน  70,000 บาท (เจ็ดหมื่นบาทถ้วน) ดังมี
รายละเอียดประกอบการใช้งบประมาณ ดังนี้  
 

รายการ งบประมาณ จ าแนกตามรายการ 
ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ 

พัฒนาเครือข่ายเจ้าหน้าที่ส่งเสริมความ
ประพฤตินักเรียนและนักศึกษา                            
กิจกรรม 1  
1.จัดอบรมครูเจ้าหน้าที่ส่งเสริมความ
ประพฤตินักเรียน นักศึกษาโรงเรียน
มัธยมศึกษาในสังกัด จ านวน 3  วัน 
- ค่าอาหาร/อาหารวา่ง/เครื่องดื่ม ส าหรับ
ผู้เข้าร่วมอบรม และคณะท างาน 60 คน x 
150 บาท x 3 วัน 
 - ค่าตอบแทนคณะวิทยากร…25 ชม. X 
600 บาท x 3 วัน 
- ค่าท่ีพักส าหรับคณะวิทยากร 3 ห้อง x 
3 คืน 
- ค่าวัสดุอุปกรณ์ในการอบรม 
- ค่าถ่ายเอกสารประกอบการ อบรม 
- ค่าน้ ามันเชื้อเพลิงรถบรรทุกออกฝึก

70,000 
 
 
59,250 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
15,000 
 

 
 
 
 
  
 
 
27,000 
 
 
 
6,300 
 
 
 
2,500 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2,450 
4,000 
 



223แผนปฏิบัติการประจำาปีงบประมาณ 2561
ของสำานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 26

222 
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รายละเอียดประกอบการใช้งบประมาณ ดังนี้  
 

รายการ งบประมาณ จ าแนกตามรายการ 
ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ 

พัฒนาเครือข่ายเจ้าหน้าที่ส่งเสริมความ
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กิจกรรม 1  
1.จัดอบรมครูเจ้าหน้าที่ส่งเสริมความ
ประพฤตินักเรียน นักศึกษาโรงเรียน
มัธยมศึกษาในสังกัด จ านวน 3  วัน 
- ค่าอาหาร/อาหารวา่ง/เครื่องดื่ม ส าหรับ
ผู้เข้าร่วมอบรม และคณะท างาน 60 คน x 
150 บาท x 3 วัน 
 - ค่าตอบแทนคณะวิทยากร…25 ชม. X 
600 บาท x 3 วัน 
- ค่าท่ีพักส าหรับคณะวิทยากร 3 ห้อง x 
3 คืน 
- ค่าวัสดุอุปกรณ์ในการอบรม 
- ค่าถ่ายเอกสารประกอบการ อบรม 
- ค่าน้ ามันเชื้อเพลิงรถบรรทุกออกฝึก

70,000 
 
 
59,250 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
15,000 
 

 
 
 
 
  
 
 
27,000 
 
 
 
6,300 
 
 
 
2,500 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2,450 
4,000 
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ภาคปฏิบัติ 
-ค่าสรุปรายงานผลการด าเนินงาน  

 
2,000    

กิจกรรม 2  
 2. การออกตรวจติดตามสถานที่จุดเสี่ยง
ของเจ้าหน้าที่ส่งเสริมความประพฤติ
นักเรียนนักศึกษา ในสังกัด จ านวน 13 
อ าเภอ 
-  ค่าน้ ามันเชื้อเพลิง  
- ค่าถ่ายเอกสารประกอบการออกตรวจ  
- ค่าอาหาร/อาหารว่าง/เครื่องดื่ม  

 
10,750 

  
 
 
 
 
4,000 
 
6,000 

 
 
 
 
 
 
750 

รวมทั้งสิ้น 70,000 15,000 45,800 9,200 
หมายเหตุ (ขอถัวจ่ายทุกรายการ) 
 
6. การประเมินผล 

ตัวช้ีวัดความส าเร็จ วิธีการประเมิน เครื่องมือ 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา
เขต 26 สามารถแต่งตั้งเจ้าพนักงาน
ส่งเสริมคุมประพฤตินักเรียน นักศึกษา เพ่ือ
เป็นเครือข่ายการท างานประจ าศูนย์เฉพาะ
กิจคุ้มครองดูแลช่วยเหลือนักเรียน 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา 
เขต 26 เพ่ิมข้ึน 

- แบบประเมิน 
- วิเคราะห์ข้อมูล 
- สรุปและ
ประเมินผล 
 

- แบบประเมิน 
- แบบเก็บข้อมูลนักเรียน 
  

 
7. ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ 

7.1 ครูที่ได้รับการอบรมสามารถปฏิบัติงานส่งเสริมความประพฤตินักเรียนและนักศึกษาได้
อย่างมีประสิทธิภาพ   
           7.2 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 26 สามารถสร้างเครือข่ายศูนย์เฉพาะกิจ
ดูแลช่วยเหลือนักเรียน และสามารถแต่งตั้งพนักงานเจ้าหน้าที่ส่งเสริมความประพฤตินักเรียนและ
นักศึกษา การปฏิบัติงานได้ ครอบคลุมทุกพ้ืนที่บริการ   
           7.3 มีแนวทางการพัฒนาด้านการคุ้มช่วยเหลือ และการสร้างภูมิคุ้มกันส่งเสริมความประพฤติ
และพัฒนาระบบการ ดูแลช่วยนักเรียน 
           7.4 พ้ืนที่เฝ้าระวังพ้ืนที่เสี่ยงรอบและพ้ืนที่สาธารณะที่เป็นแหล่งมั่วสุมของนักเรียนนักศึกษา
ลดลง 
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โครงการ               พัฒนาศักยภาพการด าเนินงานแนะแนวและการปรึกษา 
แผนงาน       พ้ืนฐานด้านการการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน 
ยุทธศาสตร์ที่        ขยายโอกาสการเข้าถึงบริการทางการศึกษาและการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ 
จุดเน้นการพัฒนา สพม. 26  ที่ 3 การพัฒนาการระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนฯ 
กลุ่มที่รับผิดชอบ             กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 
ผู้รับผิดชอบ                      นางสาวอรทัย   บุพโชติ และบุคลากรกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา     
ระยะเวลาที่ด าเนินการ         ตุลาคม  2560 - กันยายน  2561 
............................................................................................................................. ................................. 
1. หลักการและเหตุผล 
                 พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 และแก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.
2545 มาตรา 23 กล่าวไว้ว่า การจัดการศึกษาต้องเน้นความส าคัญทั้งความรู้  คุณธรรม  
กระบวนการเรียนรู้และบูรณาการตามความเหมาะสมของแต่ละระดับการศึกษา  ทั้งในด้านความรู้
และทักษะในการประกอบอาชีพ และการด ารงชีวิตอย่างมีความสุข  นอกจากนั้นหลักสูตรการศึกษา
ขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 ยังมุ่งเน้นพัฒนาผู้เรียนทุกคน ซึ่งเป็นก าลังของชาติให้เป็นมนุษย์ที่มี
ความสมดุลทั้งด้านร่างกาย ความรู้ คุณธรรม  มีจิตส านึกเป็นพลเมืองไทยและพลเมืองโลก มีความรู้ 
ทักษะพ้ืนฐาน รวมทั้งเจตคติที่จ าเป็นต่อการศึกษาต่อการประกอบอาชีพ และการศึกษาตลอดชีวิต 
โดยมุ่งเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ บนพื้นฐานความเชื่อว่า ทุกคนสามารถเรียนรู้และพัฒนาตนเองเต็ม
ตามศักยภาพ 
                  การแนะแนวเป็นกระบวนการช่วยเหลือบุคคลให้เข้าใจตนเองและสิ่งแวดล้อม สร้าง
เสริมให้เขามีคุณภาพเหมาะสมตามความแตกต่างระหว่างบุคคล ค้นพบและพัฒนาศักยภาพของตน 
มีทักษะการด าเนินชีวิต มีวุฒิภาวะทางอารมณ์ ศีลธรรม จริยธรรม รู้จักการเรียนรู้ในเชิงพหุปัญหา 
รู้จักคิด ตัดสินใจ แก้ปัญหาในช่วงวิกฤติ วางแผนการศึกษาต่อ ประกอบอาชีพ และสามารถปรับตัว
ได้อย่างมีความสุขในชีวิตได้พัฒนาตนเองให้ถึงขีดสุด ในทุกด้าน จากท่ีกล่าวมากระทรวงศึกษาธิการ
ให้ความส าคัญกับงานแนะแนว  โดยก าหนดเป็นนโยบายส าคัญของสถานศึกษา และจัดท าแผน
ยุทธศาสตร์ทางการแนะแนวระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ในช่วงแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติฉบับที่ 11 ( พ.ศ. 2555- 2559 ) ขึ้น  เพ่ือมุ่งพัฒนาผู้เรียน  โดยการมีส่วนร่วมของภาคี
เครือข่ายทางการแนะแนวของสถานศึกษา 
                 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 26   ด าเนินงานตามนโยบาย
ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ขับเคลื่อนกิจกรรมต่างๆตามกรอบการด าเนินงาน 
และจัดตั้งชมรม ภาคีเครือข่ายทางการแนะแนว ตลอดจนการด าเนินการกิจกรรมอ่ืนที่เกี่ยวข้อง  
เพ่ือพัฒนา และส่งเสริมการด าเนินงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
 
2. วัตถุประสงค์ 
                    1. เพ่ือจัดประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การพัฒนาศักยภาพการด าเนินงานแนะแนว
และการปรึกษาเชิงจิตวิทยา  ให้กับครูแนะแนว หรือบุคลากรทางการแนะแนว ในสังกัดส านักงานเขต
พ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา 
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โครงการ               พัฒนาศักยภาพการด าเนินงานแนะแนวและการปรึกษา 
แผนงาน       พ้ืนฐานด้านการการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน 
ยุทธศาสตร์ที่        ขยายโอกาสการเข้าถึงบริการทางการศึกษาและการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ 
จุดเน้นการพัฒนา สพม. 26  ที่ 3 การพัฒนาการระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนฯ 
กลุ่มที่รับผิดชอบ             กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 
ผู้รับผิดชอบ                      นางสาวอรทัย   บุพโชติ และบุคลากรกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา     
ระยะเวลาที่ด าเนินการ         ตุลาคม  2560 - กันยายน  2561 
............................................................................................................................. ................................. 
1. หลักการและเหตุผล 
                 พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 และแก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.
2545 มาตรา 23 กล่าวไว้ว่า การจัดการศึกษาต้องเน้นความส าคัญทั้งความรู้  คุณธรรม  
กระบวนการเรียนรู้และบูรณาการตามความเหมาะสมของแต่ละระดับการศึกษา  ทั้งในด้านความรู้
และทักษะในการประกอบอาชีพ และการด ารงชีวิตอย่างมีความสุข  นอกจากนั้นหลักสูตรการศึกษา
ขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 ยังมุ่งเน้นพัฒนาผู้เรียนทุกคน ซึ่งเป็นก าลังของชาติให้เป็นมนุษย์ที่มี
ความสมดุลทั้งด้านร่างกาย ความรู้ คุณธรรม  มีจิตส านึกเป็นพลเมืองไทยและพลเมืองโลก มีความรู้ 
ทักษะพ้ืนฐาน รวมทั้งเจตคติที่จ าเป็นต่อการศึกษาต่อการประกอบอาชีพ และการศึกษาตลอดชีวิต 
โดยมุ่งเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ บนพื้นฐานความเชื่อว่า ทุกคนสามารถเรียนรู้และพัฒนาตนเองเต็ม
ตามศักยภาพ 
                  การแนะแนวเป็นกระบวนการช่วยเหลือบุคคลให้เข้าใจตนเองและสิ่งแวดล้อม สร้าง
เสริมให้เขามีคุณภาพเหมาะสมตามความแตกต่างระหว่างบุคคล ค้นพบและพัฒนาศักยภาพของตน 
มีทักษะการด าเนินชีวิต มีวุฒิภาวะทางอารมณ์ ศีลธรรม จริยธรรม รู้จักการเรียนรู้ในเชิงพหุปัญหา 
รู้จักคิด ตัดสินใจ แก้ปัญหาในช่วงวิกฤติ วางแผนการศึกษาต่อ ประกอบอาชีพ และสามารถปรับตัว
ได้อย่างมีความสุขในชีวิตได้พัฒนาตนเองให้ถึงขีดสุด ในทุกด้าน จากท่ีกล่าวมากระทรวงศึกษาธิการ
ให้ความส าคัญกับงานแนะแนว  โดยก าหนดเป็นนโยบายส าคัญของสถานศึกษา และจัดท าแผน
ยุทธศาสตร์ทางการแนะแนวระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ในช่วงแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติฉบับที่ 11 ( พ.ศ. 2555- 2559 ) ขึ้น  เพ่ือมุ่งพัฒนาผู้เรียน  โดยการมีส่วนร่วมของภาคี
เครือข่ายทางการแนะแนวของสถานศึกษา 
                 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 26   ด าเนินงานตามนโยบาย
ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ขับเคลื่อนกิจกรรมต่างๆตามกรอบการด าเนินงาน 
และจัดตั้งชมรม ภาคีเครือข่ายทางการแนะแนว ตลอดจนการด าเนินการกิจกรรมอ่ืนที่เกี่ยวข้อง  
เพ่ือพัฒนา และส่งเสริมการด าเนินงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
 
2. วัตถุประสงค์ 
                    1. เพ่ือจัดประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การพัฒนาศักยภาพการด าเนินงานแนะแนว
และการปรึกษาเชิงจิตวิทยา  ให้กับครูแนะแนว หรือบุคลากรทางการแนะแนว ในสังกัดส านักงานเขต
พ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา 
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 เขต 26  ทั้ง 35 โรงเรียน ให้มีความรู้ และเข้าใจเกี่ยวกับการด าเนินงานแนะแนวและการปรึกษา 
กรอบการด าเนินงานตามนโยบายและแนวปฏิบัติ ของส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  
รวมทั้งการจัดท าเอกสาร จัดตั้งชมรม  ภาคีเครือข่าย การพัฒนาสื่อ เครื่องมือ นวัตกรรมทางการแนะ
แนว  และการพัฒนาศูนย์แนะแนว 
                   2.  เพื่อติดตามประเมินผลการด าเนินงานโรงเรียนภาคีเครือข่ายศูนย์แนะแนวประจ า
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 26 โรงเรียนสารคามพิทยาคม จังหวัดมหาสารคาม 
 
3. เป้าหมาย 
      3.1 เชิงปริมาณ 
                 1.1 ครูแนะแนวหรือบุคลากรทางการแนะแนวที่สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
มัธยมศึกษาเขต 26 จ านวน 35 โรงเรียน และครูแนะแนวโรงเรียนที่เป็นศูนย์ฯแนะแนว  บุคลากร 
คณะกรรมการการด าเนินงาน รวม จ านวน 60 คน 
          3.2. เชิงคุณภาพ 
                 2.1 ครูแนะแนวหรือบุคลากรทางการแนะแนวที่สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
มัธยมศึกษาเขต 26 จ านวน 35 โรงเรียน  และครูแนะแนวโรงเรียนที่เป็นศูนย์ฯแนะแนว  บุคลากร 
คณะกรรมการการด าเนินงาน มีความรู้ความเข้าใจในด้านการด าเนินงานแนะแนวและการปรึกษา 
เข้าใจกรอบการด าเนินงานเพ่ือน าไปปฏิบัติต่อไป 
              2.2 จัดตั้งชมรมและโรงเรียนภาคีเครือข่ายทางการแนะแนวของศูนย์ ส านักงานเขต
พ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาเขตที่ 26 เพื่อส่งเสริมให้ด าเนินงานแนะแนวได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

2.3 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขตที่ 26  ร่วมกับศูนย์แนะแนวเขต
พ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาเขตที่ 26 มีการนิเทศ ติดตาม ประเมินผลการด าเนินงานของโรงเรียนใน
สังกัด 
 
4. กิจกรรมและการด าเนินงาน 
ที ่ กิจกรรม ระยะเวลาด าเนินการ ผู้รับผิดชอบ 

1 แต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินงาน และ
ประสานงานผู้เกี่ยวข้อง 

มีนาคม สพม.26 

2 ประชุมคณะกรรมการด าเนินงาน มีนาคม สพม.26   
3 ด าเนินการจัดโครงการพัฒนาศักยภาพการ

ด าเนินงานแนะแนวและการปรึกษา 
พฤษภาคม สพม.26 /

สถานศึกษา 
4 นิเทศ ติดตาม ประเมินผล โรงเรียนในการ

ด าเนินงานแนะแนว 
สิงหาคม สพม. 26/ ศูนย์

แนะแนวสพม.26 
5 สรุปและรายงานผลการด าเนินงาน  กันยายน สพม.26 /

สถานศึกษา 
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5. งบประมาณ จากงบพัฒนาคุณภาพการศึกษา จ านวน  60,000 บาท (หกหมื่นบาทถ้วน) 
รายละเอียดประกอบการใช้จ่าย ดังนี้  

รายการ งบประมาณ จ าแนกตามรายการ 
ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ 

 โครงการพัฒนาศักยภาพการด าเนินงาน
แนะแนวและการปรึกษา 
กิจกรรม 
 1. จัดอบรมครูครูแนะแนวโรงเรียนใน
สังกัดและบุคลากร 
- ค่าอาหาร/อาหารว่าง/เครื่องดื่ม ส าหรับ
ผู้เข้าร่วมอบรมและคณะท างาน 60 คน x 
160 บาท x 2 วัน 
- ค่าตอบแทนคณะวิทยากร 14 ชม. X 
600 บาท x 2 วัน 
- ค่าท่ีพักส าหรับคณะวิทยากร..3 ห้อง x 2 
คืน 
- ค่าวัสดุอุปกรณ์ในการอบรม /ค่าถ่าย
เอกสารประกอบการ อบรม 

60,000 
 
 
36,000 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
8,400 
 

 
 
 
 
  
19,200 
 
 
 
 
4,800 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3,600   

กิจกรรม 2  
 2. นิเทศ ติดตาม ประเมินผล โรงเรียนใน
การด าเนินงานแนะแนว 
-  ค่าน้ ามันเชื้อเพลิง  
- ค่าถ่ายเอกสารประกอบการนิเทศ 
ติดตาม ประเมินผล  
- ค่าตอบแทนคณะกรรมการ นิเทศ 
ติดตาม ประเมินผล โรงเรียนในการ
ด าเนินงานแนะแนว  
 - ค่าสรุปรายงานผลการด าเนินงาน 

 
24,000 

 
 
 
 
 
 
14,000 

 
 
 
5,000 
 
 

 
 
 
 
3,000 
 
 
 
 
2,000 

รวมทั้งสิ้น 60,000 22,400 29,000 8,600 
หมายเหตุ (ขอถัวจ่ายทุกรายการ) 
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6. การประเมินผล 
 ตัวชี้วัดความส าเร็จ วิธีการประเมิน เครื่องมือ 

1. ครูแนะแนวในสังกัดส านักงานเขต
พ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 26 มี
ความรู้ ความเข้าใจในเรื่องการ
ด าเนินงานแนะแนวและการให้
ค าปรึกษาเพื่อช่วยเหลือนักเรียนอย่างมี
ประสิทธิภาพ   
2. ชมรม และโรงเรียนภาคีเครือข่าย
ศูนย์แนะแนวของส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษามัธยมศึกษา เขต 26  

- แบบประเมิน 
- วิเคราะห์ข้อมูล 
- สรุปและประเมินผล 
- การสังเกตสภาพการ
ปฏิบัติจริง  
- การนิเทศ ติดตามผล
การด าเนินงาน 

- แบบประเมิน 
- แบบเก็บข้อมูลนักเรียน 
-  แบบสอบถามการ
ประเมินผลอบรม  
 

 
7. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
    1. ครูแนะแนวหรือบุคลากรที่ท าหน้าที่ครูแนะแนวในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 26 มีความรู้ ความเข้าใจในเรื่องการด าเนินงานแนะแนวและการให้ค าปรึกษาเพ่ือ
ช่วยเหลือนักเรียนอย่างมีประสิทธิภาพ  และด าเนินงานตามนโยบายของส านักงานคณะกรรมการ
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ตามกรอบงานที่ก าหนด  
     2. มีชมรม และโรงเรียนภาคีเครือข่ายศูนย์แนะแนวเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 26 และ
ขยายผลเครือข่ายไปยังโรงเรียนในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 26  
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โครงการ                  ส่งเสริมให้โอกาสทางการศึกษาอย่างทั่วถึงและมีคุณภาพลดอัตราผู้เรียน 
      ออกกลางคัน 
แผนงาน     พ้ืนฐานด้านการการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน 
ยุทธศาสตร์ที่     ขยายโอกาสการเข้าถึงบริการทางการศึกษาและการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ
จุดเน้นการพัฒนา สพม.26 ที่ 3 การพัฒนาระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนบูรณาการกิจกรรมลูกเสือ 
      เนตรนารี ยุวกาชาด ผู้บ าเพ็ญประโยชน์ และรักษาดินแดน 
กลุ่มที่รับผิดชอบ  กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 
ผู้รับผิดชอบ    นางสาวเยาวลักษณ์  นพนิยม    
ระยะเวลาด าเนินการ พฤษภาคม – สิงหาคม 2561 
............................................................................................................................. .............................. 
1.  หลักการและเหตุผล 
           พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2545 
(ฉบับที่ 2) พ.ศ.2553 พระราชบัญญัติการศึกษาภาคบังคับ พ.ศ.2545 แสดงเจตนารมณ์ในการ
ยกระดับการศึกษาของประชาชนให้สูงขึ้น โดยก าหนดสิทธิและโอกาสทางการศึกษาของประชาชนใน
การรับการศึกษาขั้นพ้ืนฐานไม่น้อยกว่า 12 ปี ที่รัฐต้องจัดโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย และเพ่ือสนองตอบ
นโยบายรัฐบาล นโยบายกระทรวงศึกษาธิการ นโยบายส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
นโยบายส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 26  และความต้องการของประชาชน จึงได้
จัดท าโครงการส่งเสริมให้โอกาสทางการศึกษาอย่างทั่วถึงและมีคุณภาพข้ึน โดยส่งเสริมเด็กปกติทั่วไป 
เด็กพิการ เด็กด้อยโอกาส เด็กท่ีมีความสามารถพิเศษ ให้ได้เข้าเรียนและได้รับการพัฒนาได้เต็มตาม
ศักยภาพเป็นรายบุคคล และเพ่ิมโอกาสการแสดงศักยภาพของผู้เรียน ลดอัตราการออกกลางคัน 
ส่งเสริมการเรียนต่อระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายหรือสายอาชีพ  ส่งเสริมการศึกษาทางเลือก
ส าหรับประชากรวัยเรียนในการได้รับการศึกษาขั้นพ้ืนฐานอย่างทั่วถึงและมีคุณภาพ 
 
2.  วัตถุประสงค์ 
 2.1  เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจในการจัดการศึกษาภาคบังคับ  การติดตาม
นักเรียนตกหล่นและออกกลางคันให้กับสถานศึกษาและผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง 
 2.2  เพ่ือติดตามช่วยเหลือนักเรียนตกหล่น นักเรียนออกกลางคัน นักเรียนด้อย
โอกาสให้ได้รับการสนับสนุนให้เรียนเข้าเรียนต่อและได้เรียนระดับสูงขึ้น 
    2.3  เพ่ือประสานความร่วมมือกับภาคีเครือข่ายในการจัดการศึกษาภาคบังคับและการ
ส่งเสริมให้นักเรียนได้รับโอกาสในการศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้น 
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1.  หลักการและเหตุผล 
           พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2545 
(ฉบับที่ 2) พ.ศ.2553 พระราชบัญญัติการศึกษาภาคบังคับ พ.ศ.2545 แสดงเจตนารมณ์ในการ
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นโยบายส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 26  และความต้องการของประชาชน จึงได้
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ส าหรับประชากรวัยเรียนในการได้รับการศึกษาขั้นพ้ืนฐานอย่างทั่วถึงและมีคุณภาพ 
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    2.3  เพ่ือประสานความร่วมมือกับภาคีเครือข่ายในการจัดการศึกษาภาคบังคับและการ
ส่งเสริมให้นักเรียนได้รับโอกาสในการศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้น 
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3.  เป้าหมาย 

3.1 เป้าหมายเชิงปริมาณ  
3.1.1  นักเรียนที่ก าลังศึกษาอยู่ในสถานศึกษาในสังกัดจบการศึกษาภาคบังคับทุก

คน 
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 ระยะเวลา
ด าเนินการ ผู้รับผิดชอบ 

1. ชี้แจงนโยบาย วางแผน การจัดท าข้อมูลสารสนเทศเกี่ยวกับ
ข้อมูลนักเรียน เช่น ส ารวจข้อมูลนักเรียนพิการ ข้อมูล
นักเรียนด้อยโอกาส นักเรียนที่มีความสามารถพิเศษ  ข้อมูล
นักเรียนที่ไม่ได้เข้าเรียน ข้อมูลนักเรียนออกกลางคัน และที่มี
แนวโน้มว่าจะออกกลางคัน  ข้อมูลการศึกษาต่อ ข้อมูลการ
จบการศึกษา เป็นต้น 

พ.ค. 2561 สพม.26 

2. ผู้รับผิดชอบวิเคราะห์ข้อมูลนักเรียนออกกลางคันของปี
การศึกษา และจ าแนกสาเหตุของปัญหาน าเสนอผู้เกี่ยวข้อง 
เพ่ือวางแผนแก้ไขและติดตามนักเรียนออกกลางคันกลับเข้าสู่
ระบบการศึกษาหรือส่งต่อไปยัง กศน. 

พ.ค. 2561 สพม.26 

4. แต่งตั้งคณะกรรมการและติดตามเด็กที่ไม่ได้เข้าเรียน เด็กที่
ออกกลางคัน และเด็กท่ีมีแนวโน้มจะออกกลางคัน ได้เข้า
เรียน  พร้อมทั้งประสาน  ส่งเสริมการมีส่วนร่วมจัด
การศึกษาของสถานศึกษาในสังกัด ครอบครัว องค์กร 
หน่วยงาน สถานประกอบการ ฯลฯ ในรูปแบบศูนย์การเรียน 
การจัดการศึกษาหลักสูตร ปวช. หน่วยงานทางการศึกษา
นอกระบบ และการศึกษาทางเลือกอ่ืนๆ ส าหรับเด็กท่ีมี
ปัญหาได้เข้าเรียน 

มิ.ย. – ก.ค. 
2561 

สพม.26 / 
สถานศึกษา 

5. ติดตาม รายงานผลการด าเนินงาน เก็บข้อมูลไว้รายงานต่อ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องต่อไป 

ก.ค. – ส.ค. 
2561 

สพม.26 
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5.  งบประมาณ จากงบพัฒนาคุณภาพการศึกษา  จ านวน 40,000 บาท  รายละเอียดการใช้จ่าย
งบประมาณดังนี้ 
ที ่ รายการ งบประมาณ จ าแนกตามหมวดรายจ่าย 

ค่าตอบแทน ค่าใช้
สอย 

ค่าวัสดุ 

กิจกรรมประชุม ส่งเสริมโอกาสทางการศึกษา จ าแนกตามสหวิทยาเขต 
1. ค่าอาหารกลางวัน/อาหารว่าง/เครื่องดื่ม 

ประชุม  
(45 คน x 160 บาท x 2 ครั้ง) 

24,600 
 

 14,400  

2. ค่าป้ายไวนิล   600 
3. ค่าวัสดุ   6,000 
4. ค่าตอบแทนผู้ทรงคุณวุฒิ (6 ชม. X 600 

บาท) 
3,600   

กิจกรรมสรุปสารสนเทศ และขยายผลติดตามนักเรียนเพื่อส่งเสริมโอกาสทางการศึกษา รายสหวิทยา
เขต 
1. ค่าเบี้ยเลี้ยงคณะท างาน   7,400  
2. ค่าจัดท าเอกสาร และเล่มรายงานสรุป

สารสนเทศ 
  2,000  

3. ค่าน้ ามันเชื้อเพลิง   6,000  
รวมทั้งสิ้น 40,000 3,600 29,800 6,600 

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 
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6.  การประเมินผล 

ตัวบ่งชี้สภาพความส าเร็จ วิธีวัดและประเมินผล เครื่องมือที่ใช้วัด 
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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     ฝึกอบรมลูกเสือต้านภัยยาเสพติด  ประจ าปีงบประมาณ  2561 
แผนงาน     พ้ืนฐานด้านการการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน 
ยุทธศาสตร์ ที่ 1       การจัดการศึกษาเพ่ือความมั่นคง 
ยุทธศาสตร์ ที่ 4       ขยายโอกาสการเข้าถึงบริการทางการศึกษาและการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ 
จุดเน้นการพัฒนา สพม.26  ที่  3  การพัฒนาระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนบูรณาการกิจกรรมลูกเสือ 
เนตรนารีฯ 
กลุ่มที่รับผิดชอบ  กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 
ผู้รับผิดชอบ  นายสุดใจ  สุปัญบุตร   ผู้อ านวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 
  นางชุติมา  นามศรีอุ่น  นักวิชาการศึกษาช านาญการ 
ระยะเวลาด าเนินการ  มกราคม 2561 – กันยายน 2561 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
1.  หลักการและเหตุผล 
  ด้วยส านักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด  ได้จัดท าแผน
ยุทธศาสตร์การป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด  ปี 2561  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 2561 ขึ้น 
 
2. วัตถุประสงค์ 

1. เพ่ือเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจในโทษและภัยของยาเสพติด  สามารถป้องกันตนเองไม่
เข้าไปยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติดและอบายมุข 
           2. เพื่อเสริมสร้างศักยภาพทักษะชีวิตและความเข้มแข็งของนักเรียน  ในการด าเนินกิจกรรม
ในสถานศึกษากับเพื่อนนักเรียน และชุมชน 

3. เพ่ือให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมมีทักษะในการป้องกันตนเองให้ห่างไกลจากยาเสพติด 
 
3.  วิธีการด าเนินการ 
           จัดฝึกอบรมตามหลักสูตรลูกเสือต้านภัยยาเสพติด  ของกระทรวงศึกษาธิการ  
จ านวน 3 วัน  
2 คืน  โดยก าหนดให้โรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด  ส่งลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่  เข้ารับการฝึกอบรม  
ดังนี้   

3.1 ลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ 35 โรงเรียนละ 1 หมู่ๆ ละ 8 คน  จ านวน    280  คน 
3.2 ผู้ก ากับลูกเสือ (ครูผู้ควบคุมนักเรียน) โรงเรียนละ 1 คน จ านวน     35  คน 
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โครงการ     ฝึกอบรมลูกเสือต้านภัยยาเสพติด  ประจ าปีงบประมาณ  2561 
แผนงาน     พ้ืนฐานด้านการการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน 
ยุทธศาสตร์ ที่ 1       การจัดการศึกษาเพ่ือความมั่นคง 
ยุทธศาสตร์ ที่ 4       ขยายโอกาสการเข้าถึงบริการทางการศึกษาและการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ 
จุดเน้นการพัฒนา สพม.26  ที่  3  การพัฒนาระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนบูรณาการกิจกรรมลูกเสือ 
เนตรนารีฯ 
กลุ่มที่รับผิดชอบ  กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 
ผู้รับผิดชอบ  นายสุดใจ  สุปัญบุตร   ผู้อ านวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 
  นางชุติมา  นามศรีอุ่น  นักวิชาการศึกษาช านาญการ 
ระยะเวลาด าเนินการ  มกราคม 2561 – กันยายน 2561 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
1.  หลักการและเหตุผล 
  ด้วยส านักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด  ได้จัดท าแผน
ยุทธศาสตร์การป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด  ปี 2561  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 2561 ขึ้น 
 
2. วัตถุประสงค์ 

1. เพ่ือเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจในโทษและภัยของยาเสพติด  สามารถป้องกันตนเองไม่
เข้าไปยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติดและอบายมุข 
           2. เพื่อเสริมสร้างศักยภาพทักษะชีวิตและความเข้มแข็งของนักเรียน  ในการด าเนินกิจกรรม
ในสถานศึกษากับเพื่อนนักเรียน และชุมชน 

3. เพ่ือให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมมีทักษะในการป้องกันตนเองให้ห่างไกลจากยาเสพติด 
 
3.  วิธีการด าเนินการ 
           จัดฝึกอบรมตามหลักสูตรลูกเสือต้านภัยยาเสพติด  ของกระทรวงศึกษาธิการ  
จ านวน 3 วัน  
2 คืน  โดยก าหนดให้โรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด  ส่งลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่  เข้ารับการฝึกอบรม  
ดังนี้   

3.1 ลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ 35 โรงเรียนละ 1 หมู่ๆ ละ 8 คน  จ านวน    280  คน 
3.2 ผู้ก ากับลูกเสือ (ครูผู้ควบคุมนักเรียน) โรงเรียนละ 1 คน จ านวน     35  คน 
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3.3 คณะกรรมการด าเนินงาน    จ านวน      15  คน 
                                                                            รวม       330  คน 
 
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 

2. เชิงคุณภาพ 
       2.1 สถานศึกษา บ้าน วัด ชุมชน มีการด าเนินงานร่วมกันในการปกป้องพฤติกรรม
เบี่ยงเบนของนักเรียน 

2.2 นักเรียนทุกคนได้รับการพัฒนาเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจในโทษและภัยของ
ยาเสพติดสามารถป้องกันตนเองไม่เข้าไปยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติด 
 
5.  ระยะเวลาด าเนินการ/สถานที่ 

ระหว่างเดือนมีนาคม  2561  ณ  ค่ายลูกเสือชั่วคราวโรงเรียนมหาวิชานุกูล  
อ าเภอเมือง  จังหวัดมหาสารคาม 
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6.  งบประมาณด าเนินการ รองบจาก สพฐ. แจ้งมา  จ านวน - บาท 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

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 280 คนๆ ละ 80 บาท  อาหาร 7 
มื้อ(280x80x7) 
ค่าอาหารว่าง/เครื่องดื่ม  ส าหรับลูกเสือ ทุก
โรงเรียนจ านวน 35 โรงเรียน  จ านวน 280 คนๆ 
ละ 30 บาท5 มื้อ  (280x30x5) 
ค่าอาหารเช้า/อาหารกลางวัน/อาหารเย็น  
ส าหรับครูผู้ควบคุมนักเรียน และคณะกรรมการ
ด าเนินงานจัดการฝึกอบรม (จ านวน 50 คนๆ ละ 
100 บาท 7 มื้อ (50x100x7) 
ค่าอาหารว่าง/เครื่องดื่ม ส าหรับครูผู้ควบคุม
นักเรียน และคณะกรรมการด าเนินงานจัดการ
ฝึกอบรม จ านวน 50 คนๆ ละ 30 บาท 7 มื้อ  
(50x30x7) 
ค่าตอบแทนวิทยากร 
ค่าป้าย 
ค่าวัสดุ 
ค่าเกียรติบัตร 
ค่าสถานที่ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
- 

 
- 
 
 
 
- 
 
 
- 
 
 
 
- 
 
 
 

 
 

   
 
- 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
- 
- 
- 

 
ถัวจ่าย 
ทุก
รายการ 

 รวมทั้งสิ้น - 
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6.  งบประมาณด าเนินการ รองบจาก สพฐ. แจ้งมา  จ านวน - บาท 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

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 280 คนๆ ละ 80 บาท  อาหาร 7 
มื้อ(280x80x7) 
ค่าอาหารว่าง/เครื่องดื่ม  ส าหรับลูกเสือ ทุก
โรงเรียนจ านวน 35 โรงเรียน  จ านวน 280 คนๆ 
ละ 30 บาท5 มื้อ  (280x30x5) 
ค่าอาหารเช้า/อาหารกลางวัน/อาหารเย็น  
ส าหรับครูผู้ควบคุมนักเรียน และคณะกรรมการ
ด าเนินงานจัดการฝึกอบรม (จ านวน 50 คนๆ ละ 
100 บาท 7 มื้อ (50x100x7) 
ค่าอาหารว่าง/เครื่องดื่ม ส าหรับครูผู้ควบคุม
นักเรียน และคณะกรรมการด าเนินงานจัดการ
ฝึกอบรม จ านวน 50 คนๆ ละ 30 บาท 7 มื้อ  
(50x30x7) 
ค่าตอบแทนวิทยากร 
ค่าป้าย 
ค่าวัสดุ 
ค่าเกียรติบัตร 
ค่าสถานที่ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
- 

 
- 
 
 
 
- 
 
 
- 
 
 
 
- 
 
 
 

 
 

   
 
- 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
- 
- 
- 

 
ถัวจ่าย 
ทุก
รายการ 

 รวมทั้งสิ้น - 
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7.  ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ 
  1. ปัญหาเด็กมีพฤติกรรมเบี่ยงเบนลดลง  อันเป็นผลจากการละเลิกอบายมุขของ
บุคลากรเป้าหมาย 

2. นักเรียน มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับภัยยาเสพติด  สามารถป้องกันตนเองไม่เข้า
ไปยุ่งกับยาเสพติด          
  3. นักเรียนได้รับการเสริมสร้างศักยภาพ  ทักษะชีวิตในการด าเนินกิจกรรมใน
สถานศึกษากับเพื่อนนักเรียน และชุมชน  โดยเน้นกิจกรรมลูกเสือต้านภัยยาเสพติด 
  4. เด็กและเยาวชนมีภูมิคุ้มกัน ปลอดภัยจากยาเสพติดทุกคน 
  5. สถานศึกษามีความเข้มแข็งในการป้องกันยาเสพติด 
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โครงการ การด าเนินงานสถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติดและอบายมุข 
    ปีการศึกษา 2561 
แผนงาน   พ้ืนฐานด้านการการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน 
ยุทธศาสตร์ ที่ 4     ขยายโอกาสการเข้าถึงบริการทางการศึกษาและการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ 
จุดเน้นการพัฒนา สพม.26 ที่ 7  การพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม คุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
  และค่านิยมที่ดีงาม 
กลุ่มที่รับผิดชอบ  กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 
ผู้รับผิดชอบ  นายสุดใจ  สุปัญบุตร  ผู้อ านวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 
  นางชุติมา นามศรีอุ่น  นักวิชาการศึกษาช านาญการ 
ระยะเวลาด าเนินการ  1  ตุลาคม  2560 –  30  กันยายน  256 
............................................................................................................................. ................................. 
1.  หลักการและเหตุผล 
 ด้วย กระแสโลกาภิวัฒน์และการด ารงอยู่ในสังคมยุคข้อมูลข่าวสาร ตลอดจนความ
เจริญก้าวหน้าทางเทคโนโลยีที่แทรกซึมสู่วิถีชีวิตของผู้คนในสังคมทุกรูปแบบ ท าให้คนไทยโดยเฉพาะ
เด็กและเยาวชนต้องเผชิญกับความเปลี่ยนแปลงที่เกิดข้ึนอย่างรวดเร็ว รุนแรง และเต็มไปด้วย
สถานการณ์ปัญหาที่มีความสลับซับช้อน นอกจากนี้การไหลบ่าของวัฒนธรรมต่างชาติที่มุ่งเข้าสู่
สังคมไทย ด้วยกระบวนการทางทุนนิยมและบริโภคนิยม ในขณะที่วัฒนธรรมดั้งเดิมนับวันแต่จะ
อ่อนแอลง ท าให้เด็กและเยาวชนตกเป็นเหยื่อของสถานการณ์ความเปลี่ยนแปลงทางสังคมและ
วัฒนธรรมดังกล่าว จนน าไปสู่การมีพฤติกรรมที่ไม่พึงประสงค์ และความล้มเหลวทั้งทางด้านการเรียน 
ความไม่มัน่คงในอนาคต 
 ในปัจจุบันปัญหายาเสพติดนั้นถือได้ว่าเป็นปัญหาระดับประเทศ  การระบาดที่กระจาย
ตัวอย่างรวดเร็วในสังคมไทย เป็นปัญหาที่แก้ไขได้ยากมาก เนื่องจากคนไทยในสมัยปัจจุบันไม่รู้จักการ
หลีกเลี่ยงเพราะอยากรู้ อยากลอง บางคนมีความโลภที่จะหาเงินทางลัด โดยการน ามาขายเพ่ือหวัง
ก าไรที่มากมายมหาศาล โดยไม่ค านึงถึงคุณธรรมจริยธรรมที่ควรปฏิบัติต่อประเทศชาติ  
 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 26  จึงได้จัดท าโครงการการด าเนินงาน
สถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติดและอบายมุข  ประจ าปีการศึกษา 2561  ขึ้น 
 
2. วัตถุประสงค์ 

1. เพ่ือเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจในโทษและภัยของยาเสพติด สามารถป้องกันตนเอง 
ไม่เข้าไปยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติดและอบายมุข 

2. เพื่อเสริมสร้างศักยภาพ ทักษะชีวิตและความเข้มแข็งของนักเรียนในการด าเนินกิจกรรม                    
ในสถานศึกษา กับเพ่ือนนักเรียน และชุมชน  โดยเน้นกิจกรรมสถานศึกษาสีขาว  ปลอดยาเสพติดและ
อบายมุข 

3. เพื่อคัดเลือกสถานศึกษาในสังกัด ที่ด าเนินงานสถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติดและ
อบายมุข ดีเด่น  เป็นตัวแทนส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา ไปแข่งขันในระดับจังหวัดต่อไป 
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โครงการ การด าเนินงานสถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติดและอบายมุข 
    ปีการศึกษา 2561 
แผนงาน   พ้ืนฐานด้านการการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน 
ยุทธศาสตร์ ที่ 4     ขยายโอกาสการเข้าถึงบริการทางการศึกษาและการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ 
จุดเน้นการพัฒนา สพม.26 ที่ 7  การพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม คุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
  และค่านิยมที่ดีงาม 
กลุ่มที่รับผิดชอบ  กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 
ผู้รับผิดชอบ  นายสุดใจ  สุปัญบุตร  ผู้อ านวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 
  นางชุติมา นามศรีอุ่น  นักวิชาการศึกษาช านาญการ 
ระยะเวลาด าเนินการ  1  ตุลาคม  2560 –  30  กันยายน  256 
............................................................................................................................. ................................. 
1.  หลักการและเหตุผล 
 ด้วย กระแสโลกาภิวัฒน์และการด ารงอยู่ในสังคมยุคข้อมูลข่าวสาร ตลอดจนความ
เจริญก้าวหน้าทางเทคโนโลยีที่แทรกซึมสู่วิถีชีวิตของผู้คนในสังคมทุกรูปแบบ ท าให้คนไทยโดยเฉพาะ
เด็กและเยาวชนต้องเผชิญกับความเปลี่ยนแปลงที่เกิดข้ึนอย่างรวดเร็ว รุนแรง และเต็มไปด้วย
สถานการณ์ปัญหาที่มีความสลับซับช้อน นอกจากนี้การไหลบ่าของวัฒนธรรมต่างชาติที่มุ่งเข้าสู่
สังคมไทย ด้วยกระบวนการทางทุนนิยมและบริโภคนิยม ในขณะที่วัฒนธรรมดั้งเดิมนับวันแต่จะ
อ่อนแอลง ท าให้เด็กและเยาวชนตกเป็นเหยื่อของสถานการณ์ความเปลี่ยนแปลงทางสังคมและ
วัฒนธรรมดังกล่าว จนน าไปสู่การมีพฤติกรรมที่ไม่พึงประสงค์ และความล้มเหลวทั้งทางด้านการเรียน 
ความไม่มัน่คงในอนาคต 
 ในปัจจุบันปัญหายาเสพติดนั้นถือได้ว่าเป็นปัญหาระดับประเทศ  การระบาดที่กระจาย
ตัวอย่างรวดเร็วในสังคมไทย เป็นปัญหาที่แก้ไขได้ยากมาก เนื่องจากคนไทยในสมัยปัจจุบันไม่รู้จักการ
หลีกเลี่ยงเพราะอยากรู้ อยากลอง บางคนมีความโลภที่จะหาเงินทางลัด โดยการน ามาขายเพ่ือหวัง
ก าไรที่มากมายมหาศาล โดยไม่ค านึงถึงคุณธรรมจริยธรรมที่ควรปฏิบัติต่อประเทศชาติ  
 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 26  จึงได้จัดท าโครงการการด าเนินงาน
สถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติดและอบายมุข  ประจ าปีการศึกษา 2561  ขึ้น 
 
2. วัตถุประสงค์ 

1. เพ่ือเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจในโทษและภัยของยาเสพติด สามารถป้องกันตนเอง 
ไม่เข้าไปยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติดและอบายมุข 

2. เพื่อเสริมสร้างศักยภาพ ทักษะชีวิตและความเข้มแข็งของนักเรียนในการด าเนินกิจกรรม                    
ในสถานศึกษา กับเพ่ือนนักเรียน และชุมชน  โดยเน้นกิจกรรมสถานศึกษาสีขาว  ปลอดยาเสพติดและ
อบายมุข 

3. เพื่อคัดเลือกสถานศึกษาในสังกัด ที่ด าเนินงานสถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติดและ
อบายมุข 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 26 
ได้รับการเสริมสร้างศักยภาพ  ทักษะชีวิตและความเข้มแข็งในการด าเนินกิจกรรมในสถานศึกษา กับ
เพ่ือนนักเรียน และชุมชน  โดยเน้นกิจกรรมสถานศึกษาสีขาว  ปลอดยาเสพติดและอบายมุข 

3.2 เชิงคุณภาพ 
     3.2.1 สถานศึกษา บ้าน วัด ชุมชน มีการด าเนินงานร่วมกันในการปกป้องพฤติกรรม
เบี่ยงเบนของนักเรียน   
       3.2.2 นักเรียนทุกคนได้รับการพัฒนาเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจในโทษและภัย
ของยาเสพติด สามารถป้องกันตนเองไม่เข้าไปยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติด 
 
4.  กิจกรรม 

1. จัดกิจกรรมประกวดสถานศึกษาสีขาว  ปลอดยาเสพติดและอบายมุข  ดีเด่น   
ประจ าปีการศึกษา  2561  เพ่ือคัดเลือกเป็นตัวแทนเขตพ้ืนที่การศึกษา  ไปแข่งขันในระดับจังหวัด
ต่อไป 
  2. จัดประกวดแข่งขันกิจกรรม  To  Be  Number  One  ในสถานศึกษาร่วมกับ
ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม 
 
5.  ระยะเวลาด าเนินการ 
  1 ตุลาคม  2560 – 30 กันยายน  2561 
 
6.  สถานที่ด าเนินการ 
         ณ  สถานศึกษาในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา  เขต 26 จ านวน  35  แห่ง 
 
7.  งบประมาณ จากงบพัฒนาคุณภาพการศึกษา  จ านวน  10,000  บาท   รายละเอียด
ประกอบการใช้จ่าย 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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8.  การประเมินผล 
  ใช้แบบสอบถามการเข้าร่วมกิจกรรมของครู และนักเรียน 
 
9.  ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
 1. ปัญหาเด็กมีพฤติกรรมเบี่ยงเบนลดลง อันเป็นผลจากการละเลิกอบายมุขของบุคลากร
เป้าหมาย 

2. นักเรียน มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับภัยยาเสพติด สามารถป้องกันตนเองไม่เข้าไปยุ่งกับ
ยาเสพติด 

3. นักเรียนได้รับการเสริมสร้างศักยภาพ  ทักษะชีวิตในการด าเนินกิจกรรมในสถานศึกษา 
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โครงการ    การแข่งขันมหกรรมกีฬามัธยมศึกษาต้านยาเสพติด ปี 2561 
แผนงาน    พ้ืนฐานด้านการการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน 
ยุทธศาสตร์ ที่ 4     การจัดการศึกษาเพ่ือความมั่นคง 
จุดเน้นการพัฒนา สพม.26  ที่ 4   การพัฒนาทักษะการประคองชีพ : 1 คน 1 กีฬา 1 ศิลปะ 
          5 ผักสวนครัว  2  สัตว์เลี้ยงเพ่ือเป็นอาหาร 
กลุ่มที่รับผิดชอบ      กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 
ผู้รับผิดชอบ        นายสุดใจ  สุปัญบุตร  ผู้อ านวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา

นางชุติมา นามศรีอุ่น  นักวิชาการศึกษาช านาญการ 
ระยะเวลาด าเนินการ     1  ตุลาคม  2560 –  30  กันยายน  2561 
............................................................................................................................. ................................... 
1. หลักการและเหตุผล 
  “สร้างกีฬาเป็นวัฒนธรรมของชาติ เพื่อเป็นพ้ืนฐานในการพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืน” เด็ก
และเยาวชนเป็นทรัพยากรทีมีคุณค่ายิ่งต่อการพัฒนาประเทศชาติในอนาคต ดังนั้น การส่งเสริมให้
นักเรียน นักศึกษา เยาวชน ในสถานศึกษาได้ออกก าลังกายด้วยการเล่นกีฬา และแข่งขันกีฬา เพ่ือ
เป็นการใช้เวลาให้เกิดประโยชน์ ท าให้ไม่ฝักใฝ่ในด้านยาเสพติด และอบายมุข ต่างๆ ซึ่งเป็น
ยุทธศาสตร์ส าคัญในการพัฒนากีฬาขั้นพ้ืนฐาน ซึ่งจะส่งผลให้นักเรียน นักศึกษาในสถานศึกษาได้รับ
การพัฒนาการด้านร่างกาย จิตใจ สติปัญญา อารมณ์ และสังคม เป็นเยาวชนที่มีคุณภาพ มีคุณธรรม  
ซึ่งสอดคล้องกับค่านิยมไทย  12  ประการ  คือ  มีความเข้มแข็งทั้งร่างกาย  และจิตใจ ไม่ยอมแพ้ต่อ
อ านาจฝ่ายต่ า 
 
2. วัตถุประสงค์ 
  2.1 เพ่ือส่งเสริมให้เด็กและเยาวชนในโรงเรียนได้ออกก าลังกาย เล่นกีฬา เพ่ือพัฒนา
ความมีคุณธรรม ระเบียบวินัย และมีน้ าใจนักกีฬา 
  2.2 เพ่ือส่งเสริมพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็กและเยาวชนให้มีเจตคติดีท่ีดีต่อการออก
ก าลังกาย และ ใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ เพ่ือหลีกเลี่ยงห่างไกลยาเสพติด และอบายมุข ทุกชนิด 
  2.3 เพ่ือให้เด็กและเยาชนได้พัฒนาทักษะกีฬา และมีมาตรฐานการแข่งขันกีฬาให้
สูงขึ้น 

2.4 เพ่ือเป็นการเตรียมนักกีฬาเป็นตัวแทนไปเข้าร่วมแข่งขันในระดับสูงขึ้น 
 
3. เป้าหมาย 
  3.1 เป้าหมายเชิงปริมาณ 
   เด็กและเยาวชนโรงเรียนในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา  
เขต  26  จ านวน  35  โรงเรียน  ได้เข้าร่วมกิจกรรมการแข่งขันกีฬามัธยมศึกษาต่อต้านยาเสพติด 
  3.2 เป้าหมายเชิงคุณภาพ 
   เด็กและเยาวชนมีสุขภาพพลานามัยแข็งแรงสมบูรณ์ มีพัฒนาการด้านร่างกาย อารมณ์ 
จิตใจ  มีน้ าใจ  และใช้ชีวิตในสังคมอย่างสันติสุข 
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4.  กิจกรรมและการด าเนินงาน 
ที ่
 

กิจกรรม/การด าเนินงาน ระยะเวลาด าเนินการ ผู้รับผิดชอบ 

1. 
2. 
 
 
 
 
 
 
 
 

3. 
4. 
 
 

5. 
6. 

แต่งตั้งและประชุมคณะท างาน 
ก าหนดจัดกิจกรรมการแข่งขัน  ชนิดกีฬา
และประเภทการแข่งขัน  ได้แก่ 
 1. กรีฑา 
 2. ฟุตบอล 
 3. ฟุตซอล 
 4. บาสเกตบอล 
 5. วอลเลย์บอล 
 6. ตะกร้อ ( ทีม เดี่ยว ) 
 7. เปตอง 
ขออนุมัติโครงการ 
ประชาสัมพันธ์โครงการ ประชุม/ 
ประสานหน่วยงาน/ รับสมัครชนิดกีฬา 
และประเภทกีฬาจากสถานศึกษาใน
สังกัด 
ด าเนินการแข่งขัน 
สรุป ประเมินผลและรายงาน 

พฤษภาคม 2561 
มิถุนายน 2561 

 
 
 
 
 
 
 
 

 มิถุนายน  2561 
พฤษภาคม-กรกฎาคม 

2561 
 

กรกฎาคม 2561 
สิงหาคม 2561 

นางชุติมา  นามศรี
อุ่น 
 
 
 

 
5. งบประมาณ จากงบพัฒนาคุณภาพการศึกษา   จ านวน  200,000  บาท รายละเอียดดังนี้ 
ที ่ รายการ งบประมาณ จ าแนกตามรายจ่าย 

ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ 
 ค่าจัดการแช่งขันกีฬามัธยมศึกษา 

ต้านยาเสพติด ปี 2561 
200,000    

รวมงบประมาณท้ังสิ้น 200,000    
หมายเหตุ  ถัวจ่ายทุกรายการ 
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6. การประเมินผล 
ตัวบ่งชี้สภาพความส าเร็จ วิธีวัดและประเมินผล เครื่องมือที่ใช้วัดและประเมินผล 

1. การด าเนินการจัดการ
แข่งขัน 
2. การเข้าร่วมกิจกรรมการ
แข่งขัน 
3. จ านวนทีมและนักกีฬาที่เข้า
ร่วมแข่งขัน 

1. แบบสอบถามและข้อมูล
เกี่ยวกับการแสดงออกซึ่งความ
มีน้ าใจนักกีฬา  
2. พฤติกรรมในการแข่งขันและ
พัฒนาการด้านต่างๆ ของ
นักกีฬา 

1. แบบสอบถาม 
2. การสังเกต 

 
7. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
 7.1 เด็กและเยาวชนในระบบโรงเรียนได้ออกก าลังกายอย่างต่อเนื่อง ได้รับการพัฒนาด้าน
คุณธรรม ระเบียบวินัย และมีน้ าใจนักกีฬา  
 7.2 เด็กและเยาวชนในระบบโรงเรียนมีเจตคติท่ีดีต่อการออกก าลังกาย และใช้เวลาว่างให้
เกิดประโยชน์  

7.3 เด็กและเยาวชนได้พัฒนาศักยภาพของตนด้านทักษะกีฬา และมาตรฐานการแข่งขันกีฬา 
และมาตรฐานการแข่งขันกีฬาที่สูงขึ้น  
 7.4 เด็กและเยาวชนได้เป็นนักกีฬาตัวแทนเข้าไปร่วมแข่งขันระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา และ
ระดับจังหวัด 

7.5 เด็กและเยาวชนหลีกเลี่ยงห่างไกลอบายมุข และสารเสพติดทุกชนิด 
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โครงการ           สวนพฤกษศาสตร์โรงเรียนในสังกัด สพม.26 
แผนงาน      พ้ืนฐานด้านการการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน 
ยุทธศาสตร์ที่  5 การจัดการศึกษาเพ่ือเสริมสร้างคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับ

สิ่งแวดล้อม 
จุดเน้นการพัฒนา สพม.26 ที่ 1  การขับเคลื่อนศาสตร์พระราชาสู่สถานศึกษาระดับชั้นเรียน  
กลุ่มที่รับผิดชอบ   กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 
ผู้รับผิดชอบ  นางสาวไพลิน  ภูมิวัน  นักวิชาการศึกษาช านาญการ 
ระยะเวลาที่ด าเนินการ  มิถุนายน  -   กรกฎาคม  2561 
............................................................................................................................. .................. 
1.  หลักการและเหตุผล 
 ด้วยรัฐบาลและกระทรวงศึกษาธิการมียุทธศาสตร์การพัฒนาชาติ โดยยึดแนวทาง “ศาสตร์
พระราชา” แห่งพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช รัชกาลที่ 9 เป็นแนวทางหลักและ
วาระส าคัญของชาติ ยุทธศาสตร์ข้อที่ 3 ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน ว่าด้วยการ
ยกระดับการศึกษาและการเรียนรู้ให้มีคุณภาพ มุ่งเน้นการปลูกฝังระเบียบวินัย คุณธรรม จริยธรรม 
ค่านิยมท่ีพึงประสงค์ ส านักงานคณะกรรมการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ในฐานะหน่วยงานหลักท่ีมีหน้าที่สร้าง
เสริมเยาวชนของชาติให้มีความรู้ ความเข้าใจ ตระหนักและเห็นความส าคัญของการน้อมน าแนวคิด
ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง สู่การปฏิบัติในการด าเนินชีวิต สร้างจิตส านึกรักษ์สิ่งแวดล้อม
ให้กับเยาวชน 
 จากความส าคัญดังกล่าวข้างต้น ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 2๖ จึงจัดท า
โครงการสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียนในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 2๖ เพ่ือ
ขับเคลื่อนหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงสู่สถานศึกษา น าไปสู่การบ่มเพาะให้ผู้เรียนมีอุปนิสัยอยู่อย่าง
พอเพียง และด ารงตนตามวิถีของศาสตร์พระราชา 
 
2.  วัตถุประสงค์ 
 1. เพ่ือปลูกฝังระเบียบวินัย คุณธรรม จริยธรรม ค่านิยมท่ีพึงประสงค์ให้นักเรียนโดยการนอ้ม
น าหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

2. เพ่ือสร้างจิตส านึกรักษ์สิ่งแวดล้อมให้กับนักเรียนโดยผ่านการเรียนรู้โครงการสวน
พฤกษศาสตร์โรงเรียน 
 
3.  เป้าหมาย 
 3.1  เชิงปริมาณ 
       ครูและนักเรียนในสังกัด สพม.26 โรงเรียนๆ ละ 5 คน รวมจ านวน 175 คน       
 3.2  เชิงคุณภาพ 
        1)  ครูและนักเรียนมีความรู้ ความเข้าใจ และจิตส านึกรักษ์สิ่งแวดล้อม ตระหนักและ
เห็นความส าคัญของการน้อมน า“ศาสตร์พระราชา”สู่การด าเนินชีวิตประจ าวัน 
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2)  ครูและนักเรียนได้ศึกษาแหล่งเรียนรูส้วนพฤกษศาสตร ์และได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้
ระหว่างโรงเรียน 
 
4.  กิจกรรมและระยะเวลาด าเนินงาน 
ที ่ กิจกรรม ระยะเวลา

ด าเนินงาน 
ผู้รับผิดชอบ 

1 ประชุม วางแผนงานแต่งตั้งคณะท างานระดับเขตพ้ืนที่  
 

มิถุนายน  2561 

 
กลุ่มส่งเสริมฯ 

สพม.26 
 

2 ประสานครูและนักเรียนเข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการฯ 
3 น าครูและนักเรียนศึกษาแหล่งเรียนรู้สวนพฤกษศาสตร์

โรงเรียน ณ โรงเรียนดงใหญ่วิทยาคม รัชมังคลาภิเษก  
อ าเภอวาปีปทุม จังหวัดมหาสารคาม 

4 สรุปผลและรายงานผลการด าเนินงานไปยัง สพฐ. 
 
5.  งบประมาณ งบพัฒนาคุณภาพการศึกษา จ านวน  40,000 บาท  (สี่หมื่นบาทถ้วน) 

ที ่ กิจกรรม/รายการ 
เงินงบประมาณ  

ตอบ
แทน 

ใช้สอย วัสดุ รวม 

 
 
 
1 
2 
3 
4 
5 
6 

ศึกษาแหล่งเรียนรู้ สวนพฤกษศาตร์โรงเรียน 
ณ โรงเรียนดงใหญ่วิทยาคม รัชมังคลาภิเษก  
อ าเภอวาปีปทุม จังหวัดมหาสารคาม 
-ค่าอาหาร/อาหารว่างและเครื่องดื่ม 
-ค่าวิทยากร 
-ค่าของที่ระลึก 
-ค่าสถานที่ 
-ค่าน้ ามันเชื้อเพลิง 
-ค่าป้าย 

 
 
 
- 

3,600 
- 
- 
- 
- 

 
 
 

31,360 
-   

 1,500 
 2,000 
    540 

-  

 
 
 
- 
- 
- 
- 
- 

1,000  

 
 
 

31,360 
  3,600 
  1,500 

   2,000 
      540 

     1,000     
รวม     40,000 
หมายเหตุ   ขอถัวจ่ายทุกรายการ 
 
6.  การประเมินผล 

ตัวช้ีวัดสภาพความส าเร็จ วิธีการ เครื่องมือ 
1. นักเรียนในสังกัด สพม.26 ได้ศึกษาแหล่ง
เรียนรู้ตาม”ศาสตร์พระราชา” 

- ส ารวจ 
 

- - แบบส ารวจ 
 

2. ร้อยละ 80 ของจ านวนนักเรียนที่เข้าร่วม
กิจกรรมมจีิตส านึกรักษ์สิ่งแวดล้อม  

- ประเมิน 
 

- -แบบประเมิน 
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7.  ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
      7.1 สถานศึกษาในสังกัด สพม.26 สามารถน้อมน าหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงสู่การ

จัดการเรียนรู้ของผู้เรียนอย่างมีประสิทธิภาพ 
      7.2 ครูและนักเรียนมีความรู้ ความเข้าใจ และจิตส านึกรักษ์สิ่งแวดล้อม ตระหนักและ

เห็นความส าคัญของการน้อมน า“ศาสตร์พระราชา”สู่การด าเนินชีวิตประจ าวัน 
7.3 ครูและนักเรียนได้ความรู้จากการดูงานสวนพฤกษศาสตร์ 
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7.  ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
      7.1 สถานศึกษาในสังกัด สพม.26 สามารถน้อมน าหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงสู่การ

จัดการเรียนรู้ของผู้เรียนอย่างมีประสิทธิภาพ 
      7.2 ครูและนักเรียนมีความรู้ ความเข้าใจ และจิตส านึกรักษ์สิ่งแวดล้อม ตระหนักและ

เห็นความส าคัญของการน้อมน า“ศาสตร์พระราชา”สู่การด าเนินชีวิตประจ าวัน 
7.3 ครูและนักเรียนได้ความรู้จากการดูงานสวนพฤกษศาสตร์ 
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โครงการ       โครงการปลอดขยะ สู่โรงเรียนมาตรฐานสิ่งแวดล้อมศึกษา  
       ด้านการจัดการขยะ 
แผนงาน      พ้ืนฐานด้านการการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน 
ยุทธศาสตร์ ที่ 5    การจัดการศึกษาเพ่ือเสริมสร้างคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
กลุ่มที่รับผิดชอบ   กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 
ผู้รับผิดชอบโครงการ  นางสาวกรรณิการ์  ศิริหลวง , นายสุดใจ สุปัญบุตร และคณะ 
ระยะเวลาด าเนินการ     ตุลาคม 2560 –  กันยายน 2561 
.............................................................................................................................................. .................. 
1.  หลักการและเหตุผล 
 การพัฒนาของประเทศไทยที่ผ่านมา ได้เน้นการพัฒนาทางด้านเศรษฐกิจ อุตสาหกรรมและ
โครงสร้างพื้นฐาน เป็นส าคัญ แต่สภาพทางสังคมที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว ซึ่งแสดงให้เห็นถึง
ปัญหาทางสังคมต่างๆ มากมาย และในขณะเดียวกันก็เกิดผลกระทบทางด้านสิ่งแวดล้อมที่ตามมา  
โดยเฉพาะอย่างยิ่งปัจจุบันปัญหาขยะมูลฝอยได้เพ่ิมมากขึ้น เรื่อยๆ ซึ่งอาจมีสาเหตุมาจากการขาด
ระบบการจัดการที่ดี การขาดพ้ืนที่รองรับปริมาณขยะ รวมถึงการขาดจิตส านึก ท าให้พฤติกรรมการ
ทิ้งขยะไม่มีการคัดแยกขยะก่อนทิ้ง ไม่มีการน าขยะมาใช้ประโยชน์ใหม่ โดยเฉพาะในชุมชนเมือง 
ปริมาณขยะมูลฝอยเพ่ิมขึ้นอย่างมาก 
 ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานมีนโยบายให้ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา ทุก
เขตพ้ืนที่ในสังกัดด าเนินงานเกี่ยวกับการส่งเสริม สนับสนุนให้สถานศึกษาด าเนินงานกิจกรรมการสร้าง
วินัยด้านการบริหารจัดการขยะ น้ าเสียและมลพิษทางอากาศ เนื่องจากปริมาณขยะที่เกิดขึ้นมากมาย
ทุกวัน ส่งผลให้มีขยะตกค้างเป็นจ านวนมากในแต่ละวัน ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม และสภาพความ
เป็นอยู่ในชุมชนมากมาย  ซึ่งจะเห็นได้ว่าปัญหาขยะเป็นปัญหาส าคัญท่ีส่งผลกระทบต่อการด าเนิน
ชีวิตของมนุษย์   จึงมีความจ าเป็นอย่างยิ่งในการกระตุ้น รณรงค์ สร้างจิตส านึก และความรู้ความ
เข้าใจถึงแนวทางในการลดปริมาณขยะ การแยกขยะ และการน าขยะไปใช้ประโยชน์ก่อนน าไปก าจัด
ให้กับบุคลากรในโรงเรียนและชุมชนและเสริมสร้างความเข้มแข็งให้แก่โรงเรียนในสังกัดได้มีโอกาส
พัฒนาการเรียนการสอนการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม การจัดกิจกรรมโดยให้
เด็กเป็นศูนย์กลางการเรียนรู้ และการมีส่วนร่วมของครู นักเรียน และชุมชนโดยรอบโรงเรียน 
 จากความส าคัญดังกล่าวข้างต้น ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 26 จึง
ด าเนินการขับเคลื่อนโรงเรียนในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 26 สูโ่รงเรียน
มาตรฐานสิ่งแวดล้อมศึกษาด้านการจัดการขยะ โดยจัดท าโครงการนี้ขึ้นเพ่ือสนองนโยบายสู่การ
ปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม 
 
2. วัตถุประสงค์ 
 2.1 เพ่ือส่งเสริมและสนับสนุนให้โรงเรียนในสังกัดด าเนินงานโรงเรียนมาตรฐานสิ่งแวดล้อมศึกษา                     
ด้านการจัดการขยะ 

2.2 เพ่ือสร้างวินัยให้เกิดขึ้นในโรงเรียน 
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2.3 คัดเลือกผลงานด้านการจัดการขยะในสถานศึกษาในสังกัด ที่สามารถเป็นแบบอย่างได้  
จ านวน  6  โรงเรียน  

2.4 คัดเลือกโรงเรียนมาตรฐานสิ่งแวดล้อมศึกษาด้านการจัดการขยะ จ านวน  3  โรงเรียน                        
(ขนาดใหญ่, ขนาดกลาง, ขนาดเล็ก) 

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 6 โรงเรียน (ขนาดละ 2 โรงเรียน) 

3) คัดเลือกโรงเรียนมาตรฐานสิ่งแวดล้อมศึกษาด้านการจัดการขยะ จ านวน 3 
โรงเรียน  

3.3  เชิงคุณภาพ 
1) ผู้บริหารระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา และระดับสถานศึกษาเกิดความตระหนักต่อ

การด าเนินการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ด้านการจัดการขยะ สู่การปฏิบัติ 
2) ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามีแนวทางการด าเนินงานด้านการจัดการขยะสู่การ

ปฏิบัติให้แก่สถานศึกษาทุกโรงในสังกัด 
 
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
โรงเรียนในสังกัด ที่สามารถเป็นแบบอย่างได้  จ านวน 5 
โรงเรียน 

กรกฎาคม  2560 

5 คัดเลือกโรงเรียนมาตรฐานสิ่งแวดล้อมศึกษาด้านการ
จัดการขยะ จ านวน 3 โรงเรียน 

กรกฎาคม 2560 
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2.3 คัดเลือกผลงานด้านการจัดการขยะในสถานศึกษาในสังกัด ที่สามารถเป็นแบบอย่างได้  
จ านวน  6  โรงเรียน  

2.4 คัดเลือกโรงเรียนมาตรฐานสิ่งแวดล้อมศึกษาด้านการจัดการขยะ จ านวน  3  โรงเรียน                        
(ขนาดใหญ่, ขนาดกลาง, ขนาดเล็ก) 

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 6 โรงเรียน (ขนาดละ 2 โรงเรียน) 

3) คัดเลือกโรงเรียนมาตรฐานสิ่งแวดล้อมศึกษาด้านการจัดการขยะ จ านวน 3 
โรงเรียน  

3.3  เชิงคุณภาพ 
1) ผู้บริหารระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา และระดับสถานศึกษาเกิดความตระหนักต่อ

การด าเนินการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ด้านการจัดการขยะ สู่การปฏิบัติ 
2) ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามีแนวทางการด าเนินงานด้านการจัดการขยะสู่การ

ปฏิบัติให้แก่สถานศึกษาทุกโรงในสังกัด 
 
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
โรงเรียนในสังกัด ที่สามารถเป็นแบบอย่างได้  จ านวน 5 
โรงเรียน 

กรกฎาคม  2560 

5 คัดเลือกโรงเรียนมาตรฐานสิ่งแวดล้อมศึกษาด้านการ
จัดการขยะ จ านวน 3 โรงเรียน 

กรกฎาคม 2560 
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ที ่ กิจกรรมและรายละเอียดการใช้งบประมาณ ระยะเวลา

ด าเนินงาน 
ผู้รับผิดชอบ 

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

โรงเรียนมาตรฐานสิ่งแวดล้อมศึกษาด้านการจัดการขยะ 
สิงหาคม 2560 

 
5.  งบประมาณ  จากงบพัฒนาคุณภาพการศึกษา จ านวน  50,000 บาท (ห้าหมื่นบาทถ้วน) 
ตารางแสดงรายละเอียดการใช้งบประมาณ 

ที ่ กิจกรรม/รายการ 
เงินงบประมาณ  

ตอบ
แทน 

ใช้สอย วัสดุ รวม 

1 ประชุม วางแผนงานแต่งตั้งคณะท างานระดับ
เขตพ้ืนที่  

- - - - 

2 ประชาสัมพันธ์ รณรงค์ให้มีการคัดแยกขยะและ
จัดการขยะในโรงเรียน 

- - - - 

3 ประชุมชี้แจงการด าเนินการด้านการจัดการ
ขยะให้โรงเรียนในสังกัด จ านวน  35  โรง  
(80x100x1)  (80x60x1) (1x600x4) 

2,400 12,800 2,000 17,200 

4 ประกวดผลงานด้านการจัดการขยะใน
สถานศึกษาของโรงเรียนในสังกัด ที่สามารถเป็น
แบบอย่างได้ 

 
3,000 

 
21,800 

 
8,000 

 
32,800 

คัดเลือกโรงเรียนมาตรฐานสิ่งแวดล้อมศึกษา
ด้านการจัดการขยะ 
มอบโล่/รางวัล/พร้อมเกียรติบัตร 

รวม 5,400 34,600 10,000 50,000 
หมายเหตุ   ขอถัวจ่ายทุกรายการ 
 
6.  การประเมินผล 

ตัวช้ีวัดสภาพความส าเร็จ วิธีการ เครื่องมือ 
1. ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาฯ มีโรงเรียน
มาตรฐานสิ่งแวดล้อมศึกษาด้านการจัดการ
ขยะ 

- ประเมินฯ 
 

- -หลักเกณฑ์การประเมินฯ 
 

2. ร้อยละของสถานศึกษาที่ด าเนินงานด้าน
การจัดการขยะ สู่การปฏิบัติที่สามารถเป็น
แบบอย่างได้  

- รายงานผลการ
ปฏิบัติงาน 
 

- -แบบรายงานผลการ
ปฏิบัติงาน 
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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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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   พัฒนาระบบประกันคุณภาพการศึกษา และยกย่องเชิดชูเกียรติหน่วยงาน 
  และผู้มีผลงานดีเด่นประสพผลส าเร็จเป็นที่ประจักษ์ สู่ความเป็นเลิศ 
แผนงาน      พ้ืนฐานด้านการการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน 
ยุทธศาสตร์ที ่6     พัฒนาระบบบริหารจัดการและส่งเสริมการมีส่วนร่วม 
นโยบาย สพฐ.    ข้อที่ 4 ด้านการส่งเสริม พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา ข้อ 1.2,2.2

ข้อที่ 6 ด้านการบริหารระบบการบริหารจัดการและส่งเสริมให้ทุกภาค
ส่วนมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการศึกษา ข้อ 6.1,6.2 

จุดเน้น สพม.26    ข้อที่ 13 การส่งเสริมช่วยเหลือโรงเรียนขนาดเล็ก 
       ข้อที่ 15 การสร้างความเข้มแข็งด้านการประกันคุณภายในของ

สถานศึกษา 
กลุ่มที่รับผิดชอบ   กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา 
ผู้รับผิดชอบ     นางนวพรรดิ์  นามพุทธา  และคณะศึกษานิเทศก์ สพม.26 
ระยะเวลาที่ด าเนินการ  1 ตุลาคม 2560 – 30 กันยายน 2561 
............................................................................................................................. ................................... 
1.  หลักการและเหตุผล 
 การประกันคุณภาพการศึกษาเป็นกลไกส าคัญประการหนึ่งที่สามารถขับเคลื่อนการพัฒนา
คุณภาพการศึกษาให้ด าเนินไปอย่างต่อเนื่องปฏิบัติงานได้อย่างเป็นระบบ มีคุณภาพตามมาตรฐาน 
นักเรียนที่จบการศึกษาจากสถานศึกษาทุกแห่งมีความรู้ความสามารถ มีทักษะและมีคุณลักษณะที่พึง
ประสงค์ตามที่หลักสูตรสถานศึกษาก าหนด ด้วยเหตุที่มาตรา 47 แห่งพระราชบัญญัติการศึกษา
แห่งชาติบัญญัติให้มีระบบการประกันคุณภาพการศึกษาทั้งการประกันคุณภาพภายใน และการ
ประกันคุณภาพภายนอกเพ่ือการพัฒนาคุณภาพการศึกษาทุกระดับและต้องเป็นไปตามที่กฎกระทรวง
ตามท่ีก าหนด สอดคล้องกับหลักการปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษที่สอง ตามเจตนารมณ์ของ
พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติโดยเฉพาะในหมวดที่ว่าด้วยการประกันคุณภาพการศึกษา 
ได้ก าหนดกรอบแนวทางการปรับปรุงการศึกษาไว้ 4 ประการ คือ การพัฒนาคุณภาพคนไทยยุคใหม่ 
การพัฒนาคุณภาพครูยุคใหม่ การพัฒนาคุณภาพสถานศึกษาและแหล่งเรียนรู้ยุคใหม่ และการพัฒนา
คุณภาพการบริหารจัดการใหม่ และกระทรวงศึกษาได้มีการประกาศใช้มาตรฐานการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน
เพ่ือการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา เมื่อวันที่ 11 ตุลาคม 2559 มีจ านวน 4 มาตรฐาน คือ 
มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผู้เรียน มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการของผู้บริหาร
สถานศึกษา มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ มาตรฐานที่ 4 
ระบบการประกันคุณภาพภายในที่มีประสิทธิผล   
 ด้วยเหตุผลดังกล่าว ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษามีบทบาทหน้าที่ส าคัญในการ
ส่งเสริมพัฒนาการศึกษาให้มีคุณภาพและได้มาตรฐานระดับสากล สถานศึกษาทุกแห่งมีระบบการ
ประกันคุณภาพในที่เข้มแข็ง จึงได้จัดท าโครงการ พัฒนาระบบประกันคุณภาพการศึกษา และ
ประเมินผลสถานศึกษาในเขตพ้ืนที่การศึกษา สู่ความเป็นเลิศ 
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2. วัตถุประสงค์  
 2.1 เพ่ือพัฒนาระบบประกันคุณภาพ และประเมินผลสถานศึกษาในเขตพ้ืนที่การศึกษา 
 2.2 เพ่ือยกระดับคุณภาพการศึกษาโรงเรียนในสังกัดสู่ความเป็นเลิศ 
 2.3 เพ่ือยกย่อเชิดชูเกียรติผู้มีผลงานดีเด่นประสพความส าเร็จเป็นที่ประจักษ์ 
 
3. เป้าหมายการด าเนิน 
 3.1 เป้าหมายเชิงปริมาณ 
  3.1.1 ผู้บริหารโรงเรียนทุกโรง ทั้ง 35 โรงเรียน 
   3.1.4 ครูผู้สอนทุกคน ทั้ง 35 โรงเรียน 
   3.1.5 นักเรียนทุกคน ทั้ง 35 โรงเรียน 
   3.1.6 ผู้อ านวยการกลุ่มทุกกลุ่มในสังกัด สพม.26 และศึกษานิเทศก์ทุกคน 
 3.2 เป้าหมายเชิงคุณภาพ 
   3.2.1 ผู้บริหารสถานศึกษามีระบบการบริหารจัดการชัดเจน 
   3.2.1 ครูและบุคลากรทางการศึกษามีมาตรฐานตามสมรรถนะ และความรับผิดชอบ
ตามท่ีได้รับมอบหมายอย่างมีคุณภาพ 
   3.2.3 นักเรียนได้รับการพัฒนาศักยภาพตามหลักสูตรและคุณลักษณะที่พึงประสงค์
ตามท่ีหลักสูตรก าหนดอย่างมีคุณภาพ  
   3.2.4 โรงเรียนขับเคลื่อนนโยบายสู่การปฏิบัติอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
   3.2.5 ผู้มีผลงานดีเด่นเป็นที่ประจักษ์ได้รับการยกย่องชมเชย 
 
4. วิธีการด าเนินงาน 
 กิจกรรมที่ 1 ก าหนดกรอบและพัฒนาเครื่องมือในการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการ
พัฒนาคุณภาพการศึกษา ด าเนินการตามขั้นตอน ดังนี้ 

1.1 แต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาเครื่องมือด าเนินการพัฒนาเครื่องมือ เป็น 4 ระยะ   
1.2 น าเสนอเครื่องมือในการประชุมผู้บริหารโรงเรียน   
1.3 น าเสนอคณะ ก.ต.ป.น. เพ่ือขออนุมัติ 
1.4 จัดท าข้อตกลง (MOU) ประกาศใช้เครื่องมือ 

 กิจกรรมที่ 2  สร้างความเข็มแข็งส าหรับผู้บริหารสถานศึกษา ดังนี้ 
 2.1 ประชุมผู้บริหารสถานศึกษา เพ่ือจัดท าแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
 2.2 ตั้งตั้งคณะกรรมการด าเนินโครงการ 
 2.3 ศึกษาดูงานและแลกเปลี่ยนเรียนรู้โรงเรียนที่มีผลงานดีเด่นเป็นที่ประจักษ์ ในเรื่องการ
พัฒนาระบบประกันคุณภาพการศึกษา และโรงเรียนที่มีผลการทดสอบระดับชาติการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน
สูงอย่างต่อเนื่อง 
 2.4. สรุปรายงาน 
 กิจกรรมที่ 3  เปิด “ตลาดนัดวิชาการ สพม.26” และประกวดรางวัลหน่วยงานและผู้มีผลงาน
ดีเด่นประสบความส าเร็จเป็นที่ประจักษ์ 
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5. ระยะเวลาและสถานที่ด าเนินการ 
 5.1 กิจกรรมที่ 1 ก าหนดกรอบและพัฒนาเครื่องมือในการติดตาม ตรวจสอบ และ
ประเมินผลการพัฒนาคุณภาพการศึกษา ณ ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 26 
 5.2 กิจกรรมที่ 2 สร้างความเข็มแข็งส าหรับผู้บริหารสถานศึกษา ผู้อ านวยการกลุ่มและ
ศึกษานิเทศก์ในสังกัด สพม.26  
 5.3 กิจกรรมที่ 3 เปิด “ตลาดนัดวิชาการ สพม.26” และประกวดรางวัลหน่วยงานและผู้มี
ผลงานดีเด่นประสบความส าเร็จเป็นที่ประจักษ์  เพ่ือน าเสนอผลการพัฒนาในรอบปีของหน่วยงาน 
ผู้บริหาร ครู และบุคลากรอ่ืน ๆ 
 
6. งบประมาณ 
 6.1 งบประมาณ กิจกรรมที่  1 - 3 จ านวน  550,000 บาท  โดยขออนุมัติถ่ัวจ่ายได้ตามความ
เหมาะสมและจ าเป็นในการด าเนินโครงการ  
 6.2 รายละเอียดการใช้งบประมาณ 
ที ่ กิจกรรม   งบประมาณ 

1 

กิจกรรมที่ 1 ก าหนดกรอบและพัฒนาเครื่องมือในการติดตาม ตรวจสอบ 
และประเมินผลการพัฒนาคุณภาพการศึกษา ณ ส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษามัธยมศึกษา เขต 26 ระหว่างวันที่ 21 – 22, 29-30 พฤศจิกายน 
2560  
ณ ห้องประชุมพระเทพสิทธาจารย์ สพม.26   
- ค่าอาหารว่างเครื่องดื่ม (8X24X30) 
- ค่าอาหารกลางวัน (4X24X100) 
- ค่าถ่ายเอกสาร / เข้าเล่ม 

รวมทั้งสิ้น 

5,760 
9,600 
4,640  

20,000 

2 

กิจกรรมที่ 2 สร้างความเข็มแข็งส าหรับผู้บริหารสถานศึกษา ผู้อ านวยการ
กลุ่มและศึกษานิเทศก์ในสังกัด สพม.26 ณ จังหวัดล าปาง จังหวัดตาก และ
จังหวัดพิษณุโลก เป้าหมาย จ านวน 50 คน จ านวน 4 วัน 
- ค่าพาหนะ (รถบัส 14,000X4) 
- ค่าอาหารว่าง (3X50X50) 
- อาหารกลาง (2X300X50) นอกจังหวัด 
- อาหารเย็น (1X350X50) นอกจัดหวัด 
- ค่าท่ีพัก (2X600X50) นอกจัดหวัด 
- ค่าเบี้ยเลี้ยง (240+80X50) ไป 240 บาท/คน กลับ 80 บาท/คน 
- ค่าของที่ระลึก จ านวน 1 ชิ้น ๆ 1500 บาท   

รวม  

 
 
 

56,000 
7,500 

30,000 
17,500 
60,000 
16,000 
1,500 

188,500  
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5. ระยะเวลาและสถานที่ด าเนินการ 
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 5.2 กิจกรรมที่ 2 สร้างความเข็มแข็งส าหรับผู้บริหารสถานศึกษา ผู้อ านวยการกลุ่มและ
ศึกษานิเทศก์ในสังกัด สพม.26  
 5.3 กิจกรรมที่ 3 เปิด “ตลาดนัดวิชาการ สพม.26” และประกวดรางวัลหน่วยงานและผู้มี
ผลงานดีเด่นประสบความส าเร็จเป็นที่ประจักษ์  เพ่ือน าเสนอผลการพัฒนาในรอบปีของหน่วยงาน 
ผู้บริหาร ครู และบุคลากรอ่ืน ๆ 
 
6. งบประมาณ 
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 6.2 รายละเอียดการใช้งบประมาณ 
ที ่ กิจกรรม   งบประมาณ 
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และประเมินผลการพัฒนาคุณภาพการศึกษา ณ ส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษามัธยมศึกษา เขต 26 ระหว่างวันที่ 21 – 22, 29-30 พฤศจิกายน 
2560  
ณ ห้องประชุมพระเทพสิทธาจารย์ สพม.26   
- ค่าอาหารว่างเครื่องดื่ม (8X24X30) 
- ค่าอาหารกลางวัน (4X24X100) 
- ค่าถ่ายเอกสาร / เข้าเล่ม 

รวมทั้งสิ้น 

5,760 
9,600 
4,640  

20,000 

2 

กิจกรรมที่ 2 สร้างความเข็มแข็งส าหรับผู้บริหารสถานศึกษา ผู้อ านวยการ
กลุ่มและศึกษานิเทศก์ในสังกัด สพม.26 ณ จังหวัดล าปาง จังหวัดตาก และ
จังหวัดพิษณุโลก เป้าหมาย จ านวน 50 คน จ านวน 4 วัน 
- ค่าพาหนะ (รถบัส 14,000X4) 
- ค่าอาหารว่าง (3X50X50) 
- อาหารกลาง (2X300X50) นอกจังหวัด 
- อาหารเย็น (1X350X50) นอกจัดหวัด 
- ค่าท่ีพัก (2X600X50) นอกจัดหวัด 
- ค่าเบี้ยเลี้ยง (240+80X50) ไป 240 บาท/คน กลับ 80 บาท/คน 
- ค่าของที่ระลึก จ านวน 1 ชิ้น ๆ 1500 บาท   

รวม  
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ที ่ กิจกรรม งบประมาณ 

3 

กิจกรรมที่ 3 เปิดตลอดวิชาการ “น าเสนอผลการพัฒนาที่ประสบ
ความส าเร็จเป็นที่ประจักษ์” จ านวน 1 วัน 
3.1 ประชุมคณะกรรมกร จ านวน 1 วัน ณ ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
- อาหารว่างเครื่องดื่มและอาหารกลาง (63X160) ในเขต  
3.2 วันเปิด “ตลาดนัดวิชาการ” ณ โรงแรมวสุ จังหวัดมหาสารคาม 
- ค่าตอบแทนคณะกรรมการ (3X3X7X500)   
- ค่าอาหารว่าง (2X50X350) 
- อาหารกลาง (1X250X350) ในเขตจังหวัด  
- ค่าพาหนะคณะกรรมการ (400X10)    
- ค่าโล่รางวัล (ครู 72 รางวัล – บริหาร 27 รางวัล = 99 รางวัล ๆ ละ 1500 
บาท) 
- ค่าใช้จ่ายพิธีการเปิด 
- ค่าถ่ายเอกสาร / ค่าวัสดุ  

รวม  

 
 
 

10,080 
 

31,500 
35,000 
87,500 
4,000 

148,500 
10,000 
14,920 

341,500  

   รวมทั้งสิ้น 550,000  
 
7. การวิเคราะห์ความเสี่ยงของโครงการ 
 7.1 ปัจจัยความเสี่ยง 
  7.1.1 การบริหารจัดการอย่างเป็นระบบ 
  7.1.2 การมุ่งให้ความส าเร็จกับศักยภาพของผู้เรียนเพ่ือยกระดับคุณภาพการศึกษา 
  7.1.3 การเรียนการสอนโดยครูมืออาชีพ  
  7.1.4 การส่งเสริมพัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายในให้เป็นส่วนหนึ่งในการ
บริหารจัดการที่เป็นระบบและการท างานของบุคลากรทุกคน 
  7.1.5 ทีมงานมีความรู้ความเข้าใจในกรอบภาระงานที่แท้จริง 
 
8. ตัวชี้วัดความส าเร็จ 

ตัวช้ีวัด ค่าเป้าหมาย 
1. นักเรียนมีคุณภาพตามมาตรฐาน และคุณลักษณะที่พึงประสงค์  ร้อยละ 95 
2. ครูจัดการเรียนการสอนที่สอดคล้องศักยภาพของผู้เรียน  ร้อยละ 95 
3. ครูจัดการเรียนการสอนตามมาตรฐานและสมรรถนะ ร้อยละ 95 
4. ผู้บริหารมีระบบการบริหารจัดการที่เข้มแข็ง ร้อยละ 95 
5. ผู้รับบริการมีความพึงพอใจต่อการให้บริการ   ร้อยละ 95 
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ที ่ กิจกรรม งบประมาณ 

3 

กิจกรรมที่ 3 เปิดตลอดวิชาการ “น าเสนอผลการพัฒนาที่ประสบ
ความส าเร็จเป็นที่ประจักษ์” จ านวน 1 วัน 
3.1 ประชุมคณะกรรมกร จ านวน 1 วัน ณ ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
- อาหารว่างเครื่องดื่มและอาหารกลาง (63X160) ในเขต  
3.2 วันเปิด “ตลาดนัดวิชาการ” ณ โรงแรมวสุ จังหวัดมหาสารคาม 
- ค่าตอบแทนคณะกรรมการ (3X3X7X500)   
- ค่าอาหารว่าง (2X50X350) 
- อาหารกลาง (1X250X350) ในเขตจังหวัด  
- ค่าพาหนะคณะกรรมการ (400X10)    
- ค่าโล่รางวัล (ครู 72 รางวัล – บริหาร 27 รางวัล = 99 รางวัล ๆ ละ 1500 
บาท) 
- ค่าใช้จ่ายพิธีการเปิด 
- ค่าถ่ายเอกสาร / ค่าวัสดุ  

รวม  

 
 
 

10,080 
 

31,500 
35,000 
87,500 
4,000 

148,500 
10,000 
14,920 

341,500  

   รวมทั้งสิ้น 550,000  
 
7. การวิเคราะห์ความเสี่ยงของโครงการ 
 7.1 ปัจจัยความเสี่ยง 
  7.1.1 การบริหารจัดการอย่างเป็นระบบ 
  7.1.2 การมุ่งให้ความส าเร็จกับศักยภาพของผู้เรียนเพ่ือยกระดับคุณภาพการศึกษา 
  7.1.3 การเรียนการสอนโดยครูมืออาชีพ  
  7.1.4 การส่งเสริมพัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายในให้เป็นส่วนหนึ่งในการ
บริหารจัดการที่เป็นระบบและการท างานของบุคลากรทุกคน 
  7.1.5 ทีมงานมีความรู้ความเข้าใจในกรอบภาระงานที่แท้จริง 
 
8. ตัวชี้วัดความส าเร็จ 

ตัวช้ีวัด ค่าเป้าหมาย 
1. นักเรียนมีคุณภาพตามมาตรฐาน และคุณลักษณะที่พึงประสงค์  ร้อยละ 95 
2. ครูจัดการเรียนการสอนที่สอดคล้องศักยภาพของผู้เรียน  ร้อยละ 95 
3. ครูจัดการเรียนการสอนตามมาตรฐานและสมรรถนะ ร้อยละ 95 
4. ผู้บริหารมีระบบการบริหารจัดการที่เข้มแข็ง ร้อยละ 95 
5. ผู้รับบริการมีความพึงพอใจต่อการให้บริการ   ร้อยละ 95 
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9. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
  9.1 ผู้บริหารมีการบริหารจัดการอย่างเป็นระบบอย่างเข็มแข็ง 
  9.2 ครูและบุคลากรทางการศึกษาปฏิบัติหน้าที่ ความรับผิดชอบมาตรฐานตามสมรรถนะ  
  9.3 นักเรียนได้รับการพัฒนาศักยภาพตามหลักสูตรและมีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ตามท่ี
หลักสูตรก าหนด  
  9.4 การขับเคลื่อนนโยบายสู่การปฏิบัติอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
  9.5 ผู้มีผลงานดีเด่นเป็นที่ประจักษ์ได้รับการยกย่องชมเชย 
  9.6 ผู้รับบริการมีความพึงพอใจในการให้บริการ 
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โครงการ ส่งเสริมนักเรียนผู้มีคุณธรรม จริยธรรมและบ าเพ็ญประโยชน์เข้าศึกษาต่อ 
  ในสถาบันอุดมศึกษา และอาชีวศึกษา จังหวัดมหาสารคาม (โครงการเด็กดีมีที่เรียน) 
แผนงาน    พ้ืนฐานด้านการการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน 
ยุทธศาสตร์ที ่6  พัฒนาระบบบริหารจัดการและส่งเสริมการมีส่วนร่วม 
จุดเน้นการพัฒนา สพม.26 ที่ 7  การพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม คุณลักษณะอันพึงประสงค์และค่านิยม 
     ที่ดีงาม 
กลุ่มที่รับผิดชอบ   กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 
ผู้รับผิดชอบ     นางสาวไพลิน  ภูมิวัน   นักวิชาการศึกษาช านาญการ 
ระยะเวลาทีด่ าเนินการ  กรกฎาคม  2561  -   มกราคม  2562 
.......................................................................................... .................................................................... 
1.  หลักการและเหตุผล 
  ตามท่ีกระทรวงศึกษาธิการได้มีนโนบายในการปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษที่สอง 
(พ.ศ.2552ถึง2561) โดยมีเป้าหมายหลักสามประการคือพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาและ
เรียนรู้ของคนไทยเพ่ิมโอกาสทางการศึกษาและเรียนรู้อย่างทั่วถึงและมีคุณภาพและส่งเสริมการมีส่วน
ร่วมของทุกภาคส่วนของสังคมในการบริหารและจัดการศึกษาลดความเหลื่อมล้ า จัดการศึกษาให้
ทั่วถึง เท่าเทียม และมีคุณภาพเพ่ือให้โอกาสแก่นักเรียนที่ท าความดีมีคุณธรรมจริยธรรมและบ าเพ็ญ
ประโยชน์เพื่อสังคมได้เข้าศึกษาในระดับปริญญาตรีมากขึ้นและส 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 าโครงการส่งเสริม
นักเรียนผู้มีคุณธรรมจริยธรรมและบ าเพ็ญประโยชน์เข้าศึกษาต่อในสถาบันอุดมศึกษาและอาชีวศึกษา 
จังหวัดมหาสารคาม (โครงการเด็กดีมีที่เรียน)เพ่ือเพ่ิมโอกาสทางการศึกษาให้แก่นักเรียนระดับ
มัธยมศึกษาที่ท าความดีมีคุณธรรมจริยธรรมช่วยเหลือสังคมเป็นที่ประจักษ์เข้าศึกษาต่อระดับปริญญา
ตรีในมหาวิทยาลัย และวิทยาลัยในพ้ืนที่ 
 
2.  วัตถุประสงค์ 
  1.  เพ่ือประสานความร่วมมือกับสถาบันอุดมศึกษาในพ้ืนที่ที่มีเจตนารมณ์เดียวกัน
ในการคัดเลือกนักเรียนผู้มีคุณธรรม จริยธรรม และบ าเพ็ญประโยชน์เพื่อสังคมเข้าศึกษาต่อใน
สถาบันอุดมศึกษาและอาชีวศึกษา จังหวัดมหาสารคาม ปีการศึกษา 2562 

2.  เพ่ือเพ่ิมและกระจายโอกาสให้ประชากรวัยเรียนทุกคนได้รับการศึกษาขั้น
พ้ืนฐานอย่างทั่วถึงครอบคลุมผู้เรียนให้ได้รับโอกาสในการพัฒนาเต็มตามศักยภาพ และมีคุณภาพ 
 3.  เพ่ือจัดท าฐานข้อมูลนักเรียนในโครงการ ฯ 
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โครงการ ส่งเสริมนักเรียนผู้มีคุณธรรม จริยธรรมและบ าเพ็ญประโยชน์เข้าศึกษาต่อ 
  ในสถาบันอุดมศึกษา และอาชีวศึกษา จังหวัดมหาสารคาม (โครงการเด็กดีมีที่เรียน) 
แผนงาน    พ้ืนฐานด้านการการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน 
ยุทธศาสตร์ที ่6  พัฒนาระบบบริหารจัดการและส่งเสริมการมีส่วนร่วม 
จุดเน้นการพัฒนา สพม.26 ที่ 7  การพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม คุณลักษณะอันพึงประสงค์และค่านิยม 
     ที่ดีงาม 
กลุ่มที่รับผิดชอบ   กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 
ผู้รับผิดชอบ     นางสาวไพลิน  ภูมิวัน   นักวิชาการศึกษาช านาญการ 
ระยะเวลาทีด่ าเนินการ  กรกฎาคม  2561  -   มกราคม  2562 
.......................................................................................... .................................................................... 
1.  หลักการและเหตุผล 
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ทั่วถึง เท่าเทียม และมีคุณภาพเพ่ือให้โอกาสแก่นักเรียนที่ท าความดีมีคุณธรรมจริยธรรมและบ าเพ็ญ
ประโยชน์เพื่อสังคมได้เข้าศึกษาในระดับปริญญาตรีมากขึ้นและส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 26 ได้ประสานความร่วมมือกับสถาบันการศึกษาในพ้ืนที่ที่มีเจตนารมณ์ร่วมกัน และ
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บ าเพ็ญประโยชน์เข้าศึกษาต่อในสถาบันอุดมศึกษา และอาชีวศึกษา จังหวัดมหาสารคาม (โครงการ
เด็กดีมีที่เรียน) เมื่อวันที่ 18 กันยายน 2557 ณ ห้องประชุมพระเทพสิทธาจารย์ ส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษามัธยมศึกษา เขต 26  
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 4.  เพ่ือกระจายโอกาส และส่งเสริมนักเรียน นักศึกษาผู้มีคุณธรรม จริยธรรม และ
บ าเพ็ญประโยชน์เข้าศึกษาต่อในสถาบันอุดมศึกษาและอาชีวศึกษา จังหวัดมหาสารคาม 
 
3.  เป้าหมาย 

เป้าหมายเชิงปริมาณ  
ร้อยละ 100 ของนักเรียนที่มีคุณธรรมจริยธรรมและบ าเพ็ญประโยชน์เพื่อสังคมตาม

ค่านิยมหลักของคนไทย 12 ประการ ได้รับการส่งเสริมและได้เข้าศึกษาต่อในสถาบันอุดมศึกษาและ
อาชีวศึกษา จังหวัดมหาสารคาม  

เป้าหมายเชิงคุณภาพ  
  

  นักเรียนที่ท าความดีมีคุณธรรมจริยธรรมและบ าเพ็ญประโยชน์เพื่อสังคมตามค่านิยมหลัก
ของคนไทย 12 ประการ ได้รับการส่งเสริมและได้เข้าศึกษาต่อในสถาบันอุดมศึกษาและอาชีวศึกษา จังหวัด
มหาสารคาม 
 
4.  กิจกรรมและการด าเนินงาน 
  1.  ประสานงานสถาบันอุดมศึกษาและอาชีวศึกษา ทุกแห่งในเขตพ้ืนที่ที่รับผิดชอบ 
  2.  ประชุมวางแผนการด าเนินงาน/จัดสรรโควตาร่วมกับสถาบันการศึกษาที่เข้าร่วม
โครงการ 

3.  ประชุมผู้แทนสถาบันการศึกษาและครูแนะแนวโรงเรียนในสงักัดเพ่ือชี้แจงรายละเอียด
โครงการฯ 

4.  รับสมัครนักเรียนตามโควตาที่ได้รับจัดสรร พร้อมส่งให้สถาบันอุดมศึกษาและ
อาชีวศึกษา จังหวัดมหาสารคาม 

5.  แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับอุดมศึกษา 
6.  ติดตามความก้าวหน้าของนักเรียนที่เข้าร่วมโครงการ โดยจัดเข้าค่ายนักเรียนที่

ได้ศึกษาต่อร่วมกับสถาบันอุดมศึกษา และอาชีวศึกษาจังหวัดมหาสารคาม 
    7. ประชุมคณะกรรมการด าเนินงานเพื่อสรุปผลการด าเนินงาน/รายงานผลการ
ด าเนินงานให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องทราบ 
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5.  งบประมาณ  จากงบพัฒนาคุณภาพการศึกษา จ านวน  35,000 บาท (สามหมื่นห้าพันบาทถ้วน) 
รายละเอียดการใช้จ่ายงบประมาณดังนี้  
  

ที ่
 

รายการ 
 

งบประมาณ 
จ าแนกตามหมวดรายจ่าย 

ค่าตอบแทน ค่าใช้
สอย 

ค่าวัสดุ 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
1  
2 

โครงการส่งเสริมนักเรียนผู้มีคุณธรรม 
จริยธรรมและบ าเพ็ญประโยชน์เข้า
ศึกษาต่อในสถาบันอุดมศึกษา และ
อาชีวศึกษา จังหวัดมหาสารคาม 
(โครงการเด็กดีมีท่ีเรียน) ปีการศึกษา 
2562 
กิจกรรมที่ 1 ประชุมเพ่ือจัดสรรโควตา
ระหว่างสถาบันการศึกษาจังหวัด
มหาสารคาม (9 แห่ง) และคณะ
กรรมการฯ  
ค่าอาหาร/อาหารว่าง/เครื่องดื่ม 
ค่าป้าย 

35,000  
 
 
 
 

 

 
 
 

 
 

      
 
 
 
 

4,250 

 
 
 
 
 
 
   
 
 
 
 

450 
 
 
 

 
3 
4 
5 

กิจกรรมที่ 2ประชุมชี้แจงแนวทางการ
คัดเลือกนักเรียนฯ (ครูแนะแนว /
ผู้แทนสถาบันการศึกษา/คณะ
กรรมการฯ)   
ค่าอาหาร/อาหารว่าง/เครื่องดื่ม 
ค่าป้าย 
ค่าวัสดุ/เอกสารการประชุม 

   
 
 
 

10,200 

 
 
 
 
 

1,000 
19,100 

                  รวมทั้งสิ้น 35,000 (สามหม่ืนห้าพันบาทถ้วน) 
หมายเหตุ   ถัวจ่ายได้ทุกรายการ 

 
6.  การประเมินผล 

ตัวบ่งชี้สภาพความส าเร็จ วิธีวัดและประเมินผล เครื่องมือที่ใช้วัด 
   -   ร้อยละ 100 ของนักเรียนที่มีคุณธรรม 
จริยธรรมและบ าเพ็ญประโยชน์เพื่อสังคมตาม
ค่านิยมหลักของคนไทย 12 ประการ ได้รับการ
ส่งเสริมและได้เข้าศึกษาต่อในสถาบันอุดมศึกษา
และอาชีวศึกษา จังหวัดมหาสารคาม 

- ตรวจสอบข้อมูล 
- ติดตามและสอบถาม 

- แบบรายงาน 
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7.  ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
 

 นักเรียนที่มีคุณธรรมจริยธรรมและบ าเพ็ญประโยชน์เพื่อสังคมตามค่านิยมหลักของคนไทย 
12 ประการ ได้รับการส่งเสริมและได้เข้าศึกษาต่อในสถาบันอุดมศึกษาและอาชีวศึกษา จังหวัด
มหาสารคาม 
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ส่วนที่ 4 
การขับเคลื่อนนโยบายสู่การปฏิบัติ 
 

 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 26 โดยใช้กรอบแนวทางของส านักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน มีการขับเคลื่อนนโยบายสู่การปฏิบัติ 6 ด้าน ดังนี้ 
 นโยบายที่ 1 ด้านการจัดการศึกษาเพื่อความม่ันคง 
 ยุทธศาสตร์ที่ 1 จัดการศึกษาเพื่อความม่ันคง 
 1. ส่งเสริมความมั่นคงของสถานบันหลัก และการปกครองในระบบประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 

แนวทาง ตัวช้ีวัดความส าเร็จ 
1.1 น้อมน าแนวพระราชด าริ สืบสานพระราช
ปณิธานและพระบรมราโชบายด้านการศึกษา หรือ 
“ศาสตร์พระราชา” มาใช้ในการจัดกระบวนการ
เรียนรู้อย่างยั่งยืน 

1. ร้อยละ 100 ของสถานศึกษามีการบูรณา
การ “ศาสตร์พระราชา” มาใช้ในการจัด
กระบวนการเรียนรู้อย่างยั่งยืน 

1.2 ปลูกฝังและเสริมสร้างวิถีประชาธิปไตย ความ
สามัคคี สมานฉันท์ สันติวิธี ต่อต้านการทุจริต
คอรัปชั่น และยึดมั่นในการปกครองระบบ
ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 

2. ร้อยละ 100 ของสถานศึกษา ปลูกฝังและ
เสริมสร้างวิถีประชาธิปไตย ความสามัคคี 
สมานฉันท์ สันติวิธี ต่อต้านการทุจริตคอรัปชั่น 
และยึดมั่นในการปกครองระบอบประชาธิปไตย
อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 

1.3 เสริมสร้างความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับ
สถานบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ ผ่าน
หลักสูตรและกระบวนการเรียนรู้ประวัติศาสตร์และ
ความเป็นพลเมือง 

3. ร้อยละ 100 ของผู้เรียนมีความรู้ความเข้าใจ
ที่ถูกต้องเกี่ยวกับสถาบันชาติ ศาสนา 
พระมหากษัตริย์ ผ่านหลักสูตรและ
กระบวนการเรียนรู้ประวัติศาสตร์และความ
เป็นพลเมือง 

2. ปลูกฝังผู้เรียนด้านคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมที่พึงประสงค์ 
แนวทาง ตัวช้ีวัดความส าเร็จ 

2.1 ส่งเสริมสนับสนุนการจัดกิจกรรมทั้งในและ
นอกห้องเรียน ที่เอ้ือต่อการพัฒนาคุณธรรม 
จริยธรรม คุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามหลักสูตร
และค่านิยมหลักของคนไทย 12 ประการ 

4. ร้อยละ 100 ของผู้เรียน มีคุณธรรม 
จริยธรรม คุณลักษณะอันพึงประสงค์ตาม
หลักสูตร และค่านิยมหลักของคนไทย 12 
ประการ 

2.2 เสริมสร้างความรู้ความเข้าใจ เกี่ยวกับภัย
คุกคามในรูปแบบใหม่ เช่น อาชญากรรม และ
ความรุนแรงในรูปแบบต่างๆ สิ่งเสพติด ภัยพิบัติ
จากธรรมชาติ ภัยจากโรคอุบัติใหม่ ภัยจากไซเบอร์ 
ฯลฯ 

5. ร้อยละ 100 ของผู้เรียนที่มีความรู้ความ
เข้าใจเกี่ยวกับภัยคุกคามในรูปแบบใหม่ 
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ส่วนที่ 4 
การขับเคลื่อนนโยบายสู่การปฏิบัติ 
 

 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 26 โดยใช้กรอบแนวทางของส านักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน มีการขับเคลื่อนนโยบายสู่การปฏิบัติ 6 ด้าน ดังนี้ 
 นโยบายที่ 1 ด้านการจัดการศึกษาเพื่อความม่ันคง 
 ยุทธศาสตร์ที่ 1 จัดการศึกษาเพื่อความม่ันคง 
 1. ส่งเสริมความมั่นคงของสถานบันหลัก และการปกครองในระบบประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 

แนวทาง ตัวช้ีวัดความส าเร็จ 
1.1 น้อมน าแนวพระราชด าริ สืบสานพระราช
ปณิธานและพระบรมราโชบายด้านการศึกษา หรือ 
“ศาสตร์พระราชา” มาใช้ในการจัดกระบวนการ
เรียนรู้อย่างยั่งยืน 

1. ร้อยละ 100 ของสถานศึกษามีการบูรณา
การ “ศาสตร์พระราชา” มาใช้ในการจัด
กระบวนการเรียนรู้อย่างยั่งยืน 

1.2 ปลูกฝังและเสริมสร้างวิถีประชาธิปไตย ความ
สามัคคี สมานฉันท์ สันติวิธี ต่อต้านการทุจริต
คอรัปชั่น และยึดมั่นในการปกครองระบบ
ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 

2. ร้อยละ 100 ของสถานศึกษา ปลูกฝังและ
เสริมสร้างวิถีประชาธิปไตย ความสามัคคี 
สมานฉันท์ สันติวิธี ต่อต้านการทุจริตคอรัปชั่น 
และยึดมั่นในการปกครองระบอบประชาธิปไตย
อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 

1.3 เสริมสร้างความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับ
สถานบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ ผ่าน
หลักสูตรและกระบวนการเรียนรู้ประวัติศาสตร์และ
ความเป็นพลเมือง 

3. ร้อยละ 100 ของผู้เรียนมีความรู้ความเข้าใจ
ที่ถูกต้องเกี่ยวกับสถาบันชาติ ศาสนา 
พระมหากษัตริย์ ผ่านหลักสูตรและ
กระบวนการเรียนรู้ประวัติศาสตร์และความ
เป็นพลเมือง 

2. ปลูกฝังผู้เรียนด้านคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมที่พึงประสงค์ 
แนวทาง ตัวช้ีวัดความส าเร็จ 

2.1 ส่งเสริมสนับสนุนการจัดกิจกรรมทั้งในและ
นอกห้องเรียน ที่เอ้ือต่อการพัฒนาคุณธรรม 
จริยธรรม คุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามหลักสูตร
และค่านิยมหลักของคนไทย 12 ประการ 

4. ร้อยละ 100 ของผู้เรียน มีคุณธรรม 
จริยธรรม คุณลักษณะอันพึงประสงค์ตาม
หลักสูตร และค่านิยมหลักของคนไทย 12 
ประการ 

2.2 เสริมสร้างความรู้ความเข้าใจ เกี่ยวกับภัย
คุกคามในรูปแบบใหม่ เช่น อาชญากรรม และ
ความรุนแรงในรูปแบบต่างๆ สิ่งเสพติด ภัยพิบัติ
จากธรรมชาติ ภัยจากโรคอุบัติใหม่ ภัยจากไซเบอร์ 
ฯลฯ 

5. ร้อยละ 100 ของผู้เรียนที่มีความรู้ความ
เข้าใจเกี่ยวกับภัยคุกคามในรูปแบบใหม่ 
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3. พัฒนาการจัดการศึกษาโรงเรียนในเขตพ้ืนที่พิเศษให้เหมาะสมตามบริบทของพ้ืนที่ 
แนวทาง ตัวช้ีวัดความส าเร็จ 

3.1 พัฒนาการจัดการศึกษาโรงเรียนในเขตพ้ืนที่
พิเศษให้เหมาะสมตามบริบทของพ้ืนที่ เช่น เขต
พัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้ เขต
ระเบียงเศรษฐกิจเขตสามเหลี่ยมมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน 
เขตพ้ืนที่ชายแดน เขตเศรษฐกิจ 

6. ร้อยละ 80 ของสถานศึกษาในเขตพ้ืนที่
พิเศษแต่ละประเภทมีการพัฒนาการจัด
การศึกษาตามบริบทของพ้ืนที่ 

 

นโยบายที่ 2 ด้านการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน และส่งเสริมการจัดการศึกษาเพื่อสร้างขีด
ความสามารถในการแข่งขัน 

ยุทธศาสตร์ที่ 2 พัฒนาคุณภาพผู้เรียน และส่งเสริมการจัดการศึกษาเพื่อสร้างขีด
ความสามารถในการแข่งขัน 
 1. เสริมสร้างความเข้มแข็งในการพัฒนาผู้เรียนอย่างมีคุณภาพด้วยการปรับหลักสูตร การวัด
และประเมินผลที่เหมาะสม 

แนวทาง ตัวช้ีวัดความส าเร็จ 
1. ปรับปรุงหลักสูตรในระดับปฐมวัยและหลักสูตร
แกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน และน าหลักสูตร
ไปสู่การปฏิบัติให้เกิดประสิทธิภาพ และจัดการ
เรียนรู้ให้สอดคล้องกับหลักสูตร ตามความจ าเป็น
และความต้องการของผู้เรียน ชุมชน ท้องถิ่น และ
สังคม 

1. ร้อยละ 100 ของสถานศึกษาน าหลักสูตร
ระดับปฐมวัยและหลักสูตรแกนกลางการศึกษา
ขั้นพ้ืนฐานไปสู่การปฏิบัติให้เกิดประสิทธิภาพ 
2. ร้อยละ 100 ของสถานศึกษาจัดการเรียนรู้
สอดคล้องกับหลักสูตร ตามความจ าเป็นและ
ความต้องการของผู้เรียน ชุมชน ท้องถิ่น และ
สังคม 

2. ส่งเสริมการเรียนการสอนให้ผู้เรียนมีความม่ันใจ
ในการสื่อสารภาษาอังกฤษ ภาษาประเทศคู่ค้า และ
ภาษาอาเซียนอย่างน้อย 1 ภาษา 

3. ร้อยละ 80 ของผู้เรียนผ่านเกณฑ์การ
ประเมินความสามารถด้านการใช้ภาษาอังกฤษ  
4. ร้อยละ 80 ของสถานศึกษาจัดการเรียนการ
สอนภาษาอาเซียนอย่างน้อย 1 ภาษา 

3. พัฒนาระบบการวัดและประเมินผลทุกระดับให้มี
คุณภาพและมาตรฐานน าไปสู่การพัฒนาคุณภาพ
ผู้เรียนเต็มตามศักยภาพ 

5. ร้อยละ 100 ของสถานศึกษามีระบบการวัด
และประเมินผล ที่มีคุณภาพและมาตรฐาน 
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2. พัฒนาคุณภาพกระบวนการเรียนรู้ 
แนวทาง ตัวช้ีวัดความส าเร็จ 

2.1 พัฒนาผู้เรียนระดับก่อนประถมศึกษา ให้มี
พัฒนาการทางด้านร่างกาย อารมณ์ จิตใจ สังคม 
และสติปัญญา ให้มีความพร้อมเข้าสู่การเรียนใน
ระดับท่ีสูงขึ้น 

6. ร้อยละ 100 ของผู้เรียนระดับก่อน
ประถมศึกษา มีพัฒนาการทางด้านร่างกาย 
อารมณ์ จิตใจ สังคม สติปัญญา และพร้อมเข้า
สู่การเรียนในระดับที่สูงขึ้น 

2.2 ส่งเสริมสนับสนุนให้ผู้เรียนสามารถอ่านออก
เขียนได้ตามช่วงวัย 
 
 
 

7. ร้อยละ 100 ของผู้เรียนมีทักษะ การอ่าน 
การเขียน ผ่านเกณฑ์ตามช่วงวัย 
- ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 อ่านออก เขียนได้ 
- ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 อ่านคล่อง เขียนคล่อง 

2.3 ส่งเสริมสนับสนุนให้ผู้เรียนมีนิสัยรักการอ่าน 8. ร้อยละ 100 ของสถานศึกษาจัดกิจกรรม
ส่งเสริมรักการอ่าน 

2.4 ส่งเสริมการจัดการเรียนรู้ที่ให้ผู้เรียนได้เรียนรู้
ผ่านกิจกรรมการปฏิบัติจริง (Active Learning) 
เน้นทักษะกระบวนการให้เกิดทักษะการคิด 
วิเคราะห์ คิดแก้ปัญหา และคิดสร้างสรรค์ในทุก
กลุ่มสาระเรียนรู้ ทั้งในและนอกห้องเรียน 

9. ผู้เรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 มีผลการ
ทดสอบคะแนนความสามารถพ้ืนฐานระดับชาติ 
(NT) ด้านภาษา ด้านค านวณ และด้านเหตุผล
ตั้งแต่ร้อยละ 50 ขึ้นไป มีจ านวนเพิ่มขึ้นจากปี
การศึกษาท่ีผ่านมา 
10. ผู้เรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ชั้นมัธยมศึกษาปี
ที่ 3 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 มีคะแนน O-Net 
ตั้งแต่ร้อยละ 50 ขึ้นไปในแต่ละกลุ่มสาระมีจ านวน
เพ่ิมขึ้นจากปีที่ผ่านมา 

 11. ร้อยละ 70 ของผู้เรียนมีทักษะการคิด 
วิเคราะห์ คิดแก้ปัญหา และคิดสร้างสรรค์จาก
การเรียนรู้ผ่านกิจกรรมการปฏิบัติจริง (Active 
Learning) 

2.5 ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษ
ที่ 21 

12. ร้อยละ 100 ของผู้เรียนมีสมรรถนะส าคัญ
ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
สอดคล้องกับทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 

2.6 ปลูกฝังทักษะกระบวนการวิทยาศาสตร์และ
จิตวิทยาศาสตร์ 

13. ร้อยละ 100 ของสถานศึกษาปลูกฝังทักษะ
กระบวนการวิทยาศาสตร์และจิตวิทยาศาสตร์
ให้กับนักเรียน 
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2. พัฒนาคุณภาพกระบวนการเรียนรู้ 
แนวทาง ตัวช้ีวัดความส าเร็จ 

2.1 พัฒนาผู้เรียนระดับก่อนประถมศึกษา ให้มี
พัฒนาการทางด้านร่างกาย อารมณ์ จิตใจ สังคม 
และสติปัญญา ให้มีความพร้อมเข้าสู่การเรียนใน
ระดับท่ีสูงขึ้น 

6. ร้อยละ 100 ของผู้เรียนระดับก่อน
ประถมศึกษา มีพัฒนาการทางด้านร่างกาย 
อารมณ์ จิตใจ สังคม สติปัญญา และพร้อมเข้า
สู่การเรียนในระดับที่สูงขึ้น 

2.2 ส่งเสริมสนับสนุนให้ผู้เรียนสามารถอ่านออก
เขียนได้ตามช่วงวัย 
 
 
 

7. ร้อยละ 100 ของผู้เรียนมีทักษะ การอ่าน 
การเขียน ผ่านเกณฑ์ตามช่วงวัย 
- ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 อ่านออก เขียนได้ 
- ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 อ่านคล่อง เขียนคล่อง 

2.3 ส่งเสริมสนับสนุนให้ผู้เรียนมีนิสัยรักการอ่าน 8. ร้อยละ 100 ของสถานศึกษาจัดกิจกรรม
ส่งเสริมรักการอ่าน 

2.4 ส่งเสริมการจัดการเรียนรู้ที่ให้ผู้เรียนได้เรียนรู้
ผ่านกิจกรรมการปฏิบัติจริง (Active Learning) 
เน้นทักษะกระบวนการให้เกิดทักษะการคิด 
วิเคราะห์ คิดแก้ปัญหา และคิดสร้างสรรค์ในทุก
กลุ่มสาระเรียนรู้ ทั้งในและนอกห้องเรียน 

9. ผู้เรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 มีผลการ
ทดสอบคะแนนความสามารถพ้ืนฐานระดับชาติ 
(NT) ด้านภาษา ด้านค านวณ และด้านเหตุผล
ตั้งแต่ร้อยละ 50 ขึ้นไป มีจ านวนเพิ่มขึ้นจากปี
การศึกษาท่ีผ่านมา 
10. ผู้เรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ชั้นมัธยมศึกษาปี
ที่ 3 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 มีคะแนน O-Net 
ตั้งแต่ร้อยละ 50 ขึ้นไปในแต่ละกลุ่มสาระมีจ านวน
เพ่ิมขึ้นจากปีที่ผ่านมา 

 11. ร้อยละ 70 ของผู้เรียนมีทักษะการคิด 
วิเคราะห์ คิดแก้ปัญหา และคิดสร้างสรรค์จาก
การเรียนรู้ผ่านกิจกรรมการปฏิบัติจริง (Active 
Learning) 

2.5 ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษ
ที่ 21 

12. ร้อยละ 100 ของผู้เรียนมีสมรรถนะส าคัญ
ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
สอดคล้องกับทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 

2.6 ปลูกฝังทักษะกระบวนการวิทยาศาสตร์และ
จิตวิทยาศาสตร์ 

13. ร้อยละ 100 ของสถานศึกษาปลูกฝังทักษะ
กระบวนการวิทยาศาสตร์และจิตวิทยาศาสตร์
ให้กับนักเรียน 
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แนวทาง ตัวช้ีวัดความส าเร็จ 
2.7 สนับสนุนการผลิต จัดหาและใช้สื่อการเรียน
การสอน เทคโนโลยี นวัตกรรม และสิ่งอ านวย
ความสะดวกที่หลากหลายรวมทั้งการพัฒนา
ห้องสมุดและแหล่งเรียนรู้ภายในสถานศึกษาในกา
จัดการเรียนรู้ได้ทั้งในห้องเรียน และนอกห้องเรียน
เพ่ือให้ผู้เรียนได้เรียนรู้อย่างเต็มศักยภาพ 

14. ร้อยละ 100 ของสถานศึกษา ผลิต จัดหา
และใช้สื่อการเรียนการสอน เทคโนโลยี 
นวัตกรรม ห้องสมุดและแหล่งเรียนรู้ 

2.8 ส่งเสริมการจัดหลักสูตรทักษะอาชีพ ควบคู่ไป
กับวิชาสามัญ เช่น ทวิศึกษา (Dual Education) 
หลักสูตรระยะสั้น 

15. ร้อยละ 100 ของสถานศึกษามีหลักสูตร
ทักษะอาชีพอย่างน้อย 1 หลักสูตร 

2.9 ส่งเสริม สนับสนุนการพัฒนาผู้เรียนที่มีความ
ต้องการจ าเป็นพิเศษ (ผู้พิการ ผู้ด้อยโอกาส และผู้มี
ความสามารถพิเศษ) ให้เต็มตามศักยภาพด้วย
รูปแบบที่เหมาะสม) 

16. ร้อยละ 100 ของผู้เรียนที่มีความต้องการ
จ าเป็นพิเศษ (ผู้พิการ ผู้ด้อยโอกาส และผู้มี
ความสามารถพิเศษ) ได้รับการส่งเสริม 
สนับสนุน และพัฒนาเต็มตามศักยภาพด้วย
รูปแบบที่เหมาะสม 

2.10 ส่งเสริมสนับสนุนการจัดกิจกรรมแนะแนว
เพ่ือการศึกษาต่อและการประกอบอาชีพอย่าง
เข้มแข็งต่อเนื่องและเป็นรูปธรรม 

17. ร้อยละ 100 ของสถานศึกษาจัดกิจกรรม
แนะแนวเพ่ือการศึกษาต่อและการประกอบ
อาชีพ 

3. สร้างขีดความสามารถในการแข่งขัน 
แนวทาง ตัวช้ีวัดความส าเร็จ 

3.1 ยกระดับผลการประเมินระดับนานาชาติตาม
โครงการ PISA (Programme for International 
Student Assessment)  

18. คะแนนเฉลี่ยผลการประเมินระดับ
นานาชาติตามโครงการ PISA (Programme 
for International Student Assessment) 
สูงขึ้น 

3.2 ส่งเสริมการพัฒนาศักยภาพผู้เรียนสู่ความเป็น
เลิศในด้านต่าง ๆ 

19. ร้อยละ 100 ของสถานศึกษาส่งเสริมการ
พัฒนาศักยภาพผู้เรียนสู่ความเป็นเลิศในด้าน
ต่าง ๆ 

3.3 ส่งเสริมการเรียนรู้เชิงบูรณาการแบบสห
วิทยาการ เช่น สะเต็มศึกษา (Science 
Technology Engineering and Mathematics 
Education : STEM Education) เพ่ือพัฒนา
กระบวนการคิด และการสร้างสรรค์นวัตกรรมเพ่ือ
สร้างมูลค่าเพ่ิม สอดคล้องกับประเทศไทย 4.0 

20. ร้อยละ 100 ของสถานศึกษาที่จัดการ
เรียนรู้ตามแนวทางสะเต็มศึกษา (STEM 
Education) มีนวัตกรรมเพ่ือสร้างมูลค่าเพ่ิม 
สอดคล้องกับประเทศไทย 4.0 
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4. ส่งเสริมสนับสนุนการท าวิจัย และน าผลการวิจัยไปใช้พัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา 
แนวทาง ตัวช้ีวัดความส าเร็จ 

4.1 ส่งเสริมการท าวิจัยเพื่อพัฒนาการบริหารจัด
การศึกษา 

21 ร้อยละ 80 ของหน่วยงานทุกระดับมี
ผลงานวิจัยและน าผลการวิจัยไปใช้ในการ
พัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา 

4.2 ส่งเสริมการท าวิจัยเพื่อพัฒนาหลักสูตร 
กระบวนการเรียนรู้ การวัดและประเมินผลโดยเน้น
ให้มีการวิจัยในชั้นเรียน 

22. ร้อยละ 100 ของครูและบุคลากรทางการ
ศึกษา มีวิจัยในชั้นเรียนและน าผลการวิจัยไปใช้
พัฒนาหลักสูตร กระบวนการเรียนรู้ การวัด
ประเมินผล 

 
นโยบายที่ 3 ด้านการส่งเสริม พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา 
ยุทธศาสตร์ที่ 3 ส่งเสริม สนับสนุนการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา 
 1. พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา ให้สามารถจัดการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพในรูปแบบที่
หลากหลาย 

แนวทาง ตัวช้ีวัดความส าเร็จ 
1.1 พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาให้
สามารถจัดการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพทั้งระบบ
เชื่อมโยงกับการเลื่อนวิทยฐานะในรูปแบบที่
หลากหลาย เช่น TEPE Online (Teachers and 
Educational Personnels Enhancement 
Based on Mission and Functional Areas as 
Majors) ชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ 
(Professional Learning Community : PLC) 
การเรียนรู้ผ่านกิจกรรมปฏิบัติจริง (Active 
Learning) ฯลฯ    

1. ร้อยละ 80 ของครูและบุคลากรทางการ
ศึกษาเข้ารับการพัฒนาผ่านสื่อเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสารทีทันสมัย 
2. ร้อยละ 80 ของครูและบุคลากรทางการ
ศึกษาได้รับการพัฒนาการจัดการเรียนรู้อย่างมี
คุณภาพในรูปแบบที่หลากหลาย 

2. พัฒนาระบบบริหารงานบุคคลให้มีประสิทธิภาพ โดยเชื่อมโยงกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
แนวทาง ตัวช้ีวัดความส าเร็จ 

2.1 พัฒนาระบบการบริหารงานบุคคลให้มี
ประสิทธิภาพ โดยเชื่อมโยงกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
ในการก าหนด การก าหนดแผนอัตราก าลัง การสรร
หา การบรรจุแต่งตั้ง การประเมินและการพัฒนา 
การสร้างแรงจูงใจให้ครูและบุคลากรทางการศึกษา
มีขวัญและก าลังใจในการท างาน 

3. ร้อยละ 100 ของส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษามีแผนอัตราก าลังในการสรรหาและ
บรรจุแต่งตั้งตรงความต้องการของสถานศึกษา 
4. ร้อยละ 100 ของส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษามีระบบการประเมินและการพัฒนา
ครูผู้ช่วย 
5. ร้อยละ 100 ของครูและบุคลากรทางการ
ศึกษามีความสุขในการปฏิบัติงาน 
 



263แผนปฏิบัติการประจำาปีงบประมาณ 2561
ของสำานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 26

262 
 
 

4. ส่งเสริมสนับสนุนการท าวิจัย และน าผลการวิจัยไปใช้พัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา 
แนวทาง ตัวช้ีวัดความส าเร็จ 

4.1 ส่งเสริมการท าวิจัยเพื่อพัฒนาการบริหารจัด
การศึกษา 

21 ร้อยละ 80 ของหน่วยงานทุกระดับมี
ผลงานวิจัยและน าผลการวิจัยไปใช้ในการ
พัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา 

4.2 ส่งเสริมการท าวิจัยเพื่อพัฒนาหลักสูตร 
กระบวนการเรียนรู้ การวัดและประเมินผลโดยเน้น
ให้มีการวิจัยในชั้นเรียน 

22. ร้อยละ 100 ของครูและบุคลากรทางการ
ศึกษา มีวิจัยในชั้นเรียนและน าผลการวิจัยไปใช้
พัฒนาหลักสูตร กระบวนการเรียนรู้ การวัด
ประเมินผล 

 
นโยบายที่ 3 ด้านการส่งเสริม พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา 
ยุทธศาสตร์ที่ 3 ส่งเสริม สนับสนุนการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา 
 1. พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา ให้สามารถจัดการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพในรูปแบบที่
หลากหลาย 

แนวทาง ตัวช้ีวัดความส าเร็จ 
1.1 พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาให้
สามารถจัดการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพทั้งระบบ
เชื่อมโยงกับการเลื่อนวิทยฐานะในรูปแบบที่
หลากหลาย เช่น TEPE Online (Teachers and 
Educational Personnels Enhancement 
Based on Mission and Functional Areas as 
Majors) ชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ 
(Professional Learning Community : PLC) 
การเรียนรู้ผ่านกิจกรรมปฏิบัติจริง (Active 
Learning) ฯลฯ    

1. ร้อยละ 80 ของครูและบุคลากรทางการ
ศึกษาเข้ารับการพัฒนาผ่านสื่อเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสารทีทันสมัย 
2. ร้อยละ 80 ของครูและบุคลากรทางการ
ศึกษาได้รับการพัฒนาการจัดการเรียนรู้อย่างมี
คุณภาพในรูปแบบที่หลากหลาย 

2. พัฒนาระบบบริหารงานบุคคลให้มีประสิทธิภาพ โดยเชื่อมโยงกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
แนวทาง ตัวช้ีวัดความส าเร็จ 

2.1 พัฒนาระบบการบริหารงานบุคคลให้มี
ประสิทธิภาพ โดยเชื่อมโยงกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
ในการก าหนด การก าหนดแผนอัตราก าลัง การสรร
หา การบรรจุแต่งตั้ง การประเมินและการพัฒนา 
การสร้างแรงจูงใจให้ครูและบุคลากรทางการศึกษา
มีขวัญและก าลังใจในการท างาน 

3. ร้อยละ 100 ของส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษามีแผนอัตราก าลังในการสรรหาและ
บรรจุแต่งตั้งตรงความต้องการของสถานศึกษา 
4. ร้อยละ 100 ของส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษามีระบบการประเมินและการพัฒนา
ครูผู้ช่วย 
5. ร้อยละ 100 ของครูและบุคลากรทางการ
ศึกษามีความสุขในการปฏิบัติงาน 
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นโยบายที่ 4 ด้านโอกาส ความเสมอภาค และความเท่าเทียม การเข้าถึงบริการทางการศึกษา 
ยุทธศาสตร์ที่ 4 ขยายโอกาสการเข้าถึงบริการทางการศึกษาและการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ 
 1. เพ่ิมโอกาสการเข้าถึงการศึกษาที่มีคุณภาพ 

แนวทาง ตัวช้ีวัดความส าเร็จ 
1.1 ส่งเสริมประชาการวัยเรียนทุกคนให้ได้รับ
โอกาสในการเข้ารับบริการทางการศึกษาอย่าง
ทั่วถึง มีคุณภาพและเสมอภาค 

1. ร้อยละ 100 ของประชาการวัยเรียนภาค
บังคับได้รับโอกาสในการเข้ารับบริการทาง
การศึกษาอย่างทั่วถึง มีคุณภาพและเสมอภาค 
2. ร้อยละ 90 ของประชากรวัยเรียนได้รับ
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ได้รับโอกาสในการเข้ารับ
บริการทางการศึกษาอย่างทั่วถึง มีคุณภาพและ
เสมอภาค 

1.2 สร้างความเข้มแข็งของระบบการดูแล
ช่วยเหลือนักเรียน ระบบส่งเสริมความประพฤติ
นักเรียน ระบบคุ้มครองนักเรียน และสร้าง
ภูมิคุ้มกันทางสังคม 

3. ร้อยละ 100 ของผู้เรียนได้รับการพัฒนาเต็ม
ตามศักยภาพในระบบการดูแลช่วยเหลือ
นักเรียน 
4. ร้อยละ 100 ของผู้เรียนได้รับการพัฒนาเต็ม
ตามศักยภาพในระบบส่งเสริมความประพฤติ
นักเรียน 
5. ร้อยละ 100 ของผู้เรียนได้รับการพัฒนาเต็ม
ตามศักภาพในระบบคุ้มครองนักเรียน 
6. ร้อยละ 100 ของผู้เรียนได้รับการพัฒนาเต็ม
ตามศักภาพในการสร้างภูมิคุ้มกันทางสังคม 

2. ลดความเหลื่อมล้ าทางการศึกษา 
แนวทาง ตัวช้ีวัดความส าเร็จ 

2.1 ประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการจัด
การศึกษาท่ีเหมาะสม ส าหรับเด็กด้อยโอกาส ที่ไม่
อยู่ในทะเบียนราษฎร์ เช่น เด็กไร้สัญชาติ เด็กพลัด
ถิ่น เด็กต่างด้าว เด็กไทยที่ไม่เลขประจ าตัว
ประชาชน เป็นต้น 

7. ร้อยละ 100 ของผู้เรียนได้รับการสนับสนุน 
ส่งเสริมการจัดการศึกษาที่เหมาะ เต็มตาม
ศักยภาพ 

2.2 ส่งเสริมสนับสนุนการใช้เทคโนโลยีในการจัด
การศึกษาให้ครอบคลุมทุกพ้ืนที่อย่างทั่วถึง เช่น 
การพัฒนาคุณภาพการศึกษาทางไกลผ่าน
เทคโนโลยีสารสนเทศ (Distance Learning 
Information Technology : DLIT) การพัฒนา
คุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีการศึกษาทางไกล
ผ่านดาวเทียม (Distance Learning Television : 
DLTV) ฯลฯ 

8. ร้อยละ 100 ของผู้เรียนได้รับการสนับสนุน
การใช้เทคโนโลยีในการจัดการศึกษาอย่างทั่วถึง 
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นโยบายที่ 5 ด้านการจัดการศึกษาเพื่อสร้างเสริมคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
ยุทธศาสตร์ที่ 5 จัดการศึกษาเพื่อเสริมสร้างคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
 1. จัดการศึกษาเพื่อสร้างเสริมคุณภาพชีวิต  

แนวทาง ตัวช้ีวัดความส าเร็จ 
1.1  ส่งเสริม สนับสนุนการสร้างจิตส านึกรักษ์
สิ่งแวดล้อม มีคุณธรรม จริยธรรม และน้อมน า
แนวคิดตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงสู่การ
ปฏิบัติในการด าเนินชีวิต 

1. ร้อยละ 100 ของหน่วยงานทุกระดับจัด
กิจกรรมส่งเสริม สนับสนุนการสร้างจิตส านึก
รักษ์สิ่งแวดล้อม มีคุณธรรม จริยธรรมและน้อม
น าแนวคิดตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

1.2 ส่งเสริม สนับสนุนให้สถานศึกษาพัฒนา
หลักสูตรกระบวนการเรียนรู้ แหล่งเรียนรู้และสื่อ
การเรียนรู้ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการสร้างเสริม
คุณภาพชีวิตที่ดีเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 

2. ร้อยละ 100 ของหน่วยงานทุกระดับมี
หลักสูตรกระบวนการเรียนรู้ การสร้างเสริม
คุณภาพชีวิตที่ดีเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 

1.3 สร้างเครือข่ายความร่วมมือกับภาคส่วนต่าง ๆ 
ในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

3. ร้อยละ 100 ของหน่วยงานทุกระดับมี
เครือข่ายความร่วมมือกับภาคส่วนต่าง ๆ ใน
การอนุรักษ์ ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมอย่างน้อย 1 เครือข่ายข้ึนไป 

 
นโยบายที่ 6 ด้านการพัฒนาระบบบริหารจัดการและส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการจัด
การศึกษา 
ยุทธศาสตร์ที่ 6 พัฒนาระบบบริหารจัดการและส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา 
 1. พัฒนาระบบบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพ 

แนวทาง ตัวช้ีวัดความส าเร็จ 
1.1  พัฒนาระบบการวางแผน การน าแผนไปสู่การ
ปฏิบัติ การก ากับติดตามตรวจสอบและประเมินผล 
เพื่อการบริหารจัดการที่มีประสทิธิภาพโดยยึดหลักธรร
มาภิบาล 

1. ร้อยละ 100 ของหน่วยงานทกุระดับใช้จ่าย
งบประมาณเพื่อการบริหารจัดการที่มี
ประสิทธิภาพ มีการก ากับ ตดิตาม ตรวจสอบและ
ประเมินผลโดยยึดหลักธรรมาภบิาล 

1.2 พัฒนาระบบงบประมาณและการสนับสนุน
ค่าใช้จ่ายเพื่อการศึกษาขั้นพืน้ฐาน 

2. ร้อยละ 100 ของหน่วยงานทกุระดับจัดท า
แผนการใช้จา่ยงบประมาณสอดคล้องแนวทางการ
ด าเนินงาน โครงการสนับสนุนคา่ใช้จ่ายในการจัด
การศึกษา ตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขัน้
พื้นฐาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 

1.3 พัฒนาระบบเทคโนโลยดีิจทิัลเพื่อการจัดการศึกษา 
ที่มีมาตรฐานเชื่อมโยงและเข้าถึงได้ 

3. ร้อยละ 100 ของหน่วยงานทกุระดับได้รับการ
พัฒนาระบบเทคโนโลยีดิจทิัลเพือ่การจัดการศึกษา 
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แนวทาง ตัวช้ีวัดความส าเร็จ 
1.4 สร้างความเข้มแข็งและยกระดับคุณภาพ
สถานศึกษาตามบริบทของพื้นที ่เช่น โรงเรียนที่
ประสบปัญหาวิกฤตทางการศึกษา (ICU), โรงเรียน
ประชารัฐ(ดีใกล้บา้น), โรงเรียนคุณธรรม, โรงเรียน
ห้องเรียนกีฬา,โรงเรียนมาตรฐานสากลฯลฯ 

4. ร้อยละ 80 ของสถานศึกษาในเขตพื้นที่พิเศษ
แต่ละประเภทมีการพฒันาการจัดการศึกษาตาม
บริบทของพื้นที ่

1.5 ส่งเสริมระบบประกนัคุณภาพภายในของ
สถานศึกษาให้เข้มแข็ง 

5. ร้อยละ 80 ของสถานศึกษามีระบบประกัน
คุณภาพภายในที่มปีระสทิธิผล 

1.6 ยกย่องเชิดชูเกียรติส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา 
ส านักบริหารงานการศึกษาพิเศษ สถานศึกษาและองค์
คณะบุคคล ที่มผีลงานเชงิประจกัษ์ 

6. ร้อยละ 100 ของหน่วยงานทกุระดับมีการยก
ย่องเชิดชูเกียรติ หน่วยงาน องค์คณะบุคคลและ
บุคลากรที่มีผลงานเชิงประจักษ์ 

2. สร้างความเข้มแข็งในการบริหารจัดการแบบมีส่วนร่วม 
แนวทาง ตัวช้ีวัดความส าเร็จ 

2.1 ส่งเสริมการบริหารจัดการเขตพ้ืนที่การศึกษา
โดยใช้พื้นที่เป็นฐาน (Area-base Management),
รูปแบบการบริหารแบบกระจายอ านาจ 
“CLUSTERS” เป็นต้น 

1. ร้อยละ 100 ของเขตพ้ืนที่การศึกษามีการ
บริหารจัดการแบบมีส่วนร่วมอย่างเข้มแข็ง 

2.2 เขตพ้ืนที่การศึกษาจัดท าแผนบูรณาการจัด
การศึกษาร่วมกับส านักงานศึกษาธิการจังหวัดและ
ส านักงานศึกษาธิการภาค 

2. ร้อยละ 100 ของเขตพ้ืนที่การศึกษามีแผน
บูรณาการจัดการศึกษา 

2.3 สร้างความเข้มแข็งในการยกระดับคุณภาพ
การศึกษารูปแบบเครือข่าย เช่น เครือข่ายส่งเสริม
ประสิทธิภาพการจัดการศึกษา ศูนย์พัฒนากลุ่ม
สาระการเรียนรู้ สหวิทยาเขต กลุ่มโรงเรียนฯลฯ 

3. ร้อยละ 100 ของหน่วยงานทุกระดับมี
เครือข่ายสร้างความเข้มแข็งในการยกระดับ
คุณภาพการศึกษาอย่างน้อย 1 เครือข่ายขึ้นไป 
 

2.4 ส่งเสริมและพัฒนาโรงเรียนด้วยพลังประชารัฐ
อย่างต่อเนื่อง และยั่งยืน 

4. ร้อยละ 100 ของเขตพ้ืนที่การศึกษามีการ
สร้างความเข้มแข็งในการบริหารจัดการแบบมี
ส่วนร่วมด้วยพลังประชารัฐ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



265แผนปฏิบัติการประจำาปีงบประมาณ 2561
ของสำานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 26

265 
 
 

แนวทาง ตัวช้ีวัดความส าเร็จ 
1.4 สร้างความเข้มแข็งและยกระดับคุณภาพ
สถานศึกษาตามบริบทของพื้นที ่เช่น โรงเรียนที่
ประสบปัญหาวิกฤตทางการศึกษา (ICU), โรงเรียน
ประชารัฐ(ดีใกล้บา้น), โรงเรียนคุณธรรม, โรงเรียน
ห้องเรียนกีฬา,โรงเรียนมาตรฐานสากลฯลฯ 

4. ร้อยละ 80 ของสถานศึกษาในเขตพื้นที่พิเศษ
แต่ละประเภทมีการพฒันาการจัดการศึกษาตาม
บริบทของพื้นที ่

1.5 ส่งเสริมระบบประกนัคุณภาพภายในของ
สถานศึกษาให้เข้มแข็ง 

5. ร้อยละ 80 ของสถานศึกษามีระบบประกัน
คุณภาพภายในที่มปีระสทิธิผล 

1.6 ยกย่องเชิดชูเกียรติส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา 
ส านักบริหารงานการศึกษาพิเศษ สถานศึกษาและองค์
คณะบุคคล ที่มผีลงานเชงิประจกัษ์ 

6. ร้อยละ 100 ของหน่วยงานทกุระดับมีการยก
ย่องเชิดชูเกียรติ หน่วยงาน องค์คณะบุคคลและ
บุคลากรที่มีผลงานเชิงประจักษ์ 

2. สร้างความเข้มแข็งในการบริหารจัดการแบบมีส่วนร่วม 
แนวทาง ตัวช้ีวัดความส าเร็จ 

2.1 ส่งเสริมการบริหารจัดการเขตพ้ืนที่การศึกษา
โดยใช้พื้นที่เป็นฐาน (Area-base Management),
รูปแบบการบริหารแบบกระจายอ านาจ 
“CLUSTERS” เป็นต้น 

1. ร้อยละ 100 ของเขตพ้ืนที่การศึกษามีการ
บริหารจัดการแบบมีส่วนร่วมอย่างเข้มแข็ง 

2.2 เขตพ้ืนที่การศึกษาจัดท าแผนบูรณาการจัด
การศึกษาร่วมกับส านักงานศึกษาธิการจังหวัดและ
ส านักงานศึกษาธิการภาค 

2. ร้อยละ 100 ของเขตพ้ืนที่การศึกษามีแผน
บูรณาการจัดการศึกษา 

2.3 สร้างความเข้มแข็งในการยกระดับคุณภาพ
การศึกษารูปแบบเครือข่าย เช่น เครือข่ายส่งเสริม
ประสิทธิภาพการจัดการศึกษา ศูนย์พัฒนากลุ่ม
สาระการเรียนรู้ สหวิทยาเขต กลุ่มโรงเรียนฯลฯ 

3. ร้อยละ 100 ของหน่วยงานทุกระดับมี
เครือข่ายสร้างความเข้มแข็งในการยกระดับ
คุณภาพการศึกษาอย่างน้อย 1 เครือข่ายขึ้นไป 
 

2.4 ส่งเสริมและพัฒนาโรงเรียนด้วยพลังประชารัฐ
อย่างต่อเนื่อง และยั่งยืน 

4. ร้อยละ 100 ของเขตพ้ืนที่การศึกษามีการ
สร้างความเข้มแข็งในการบริหารจัดการแบบมี
ส่วนร่วมด้วยพลังประชารัฐ 
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3. ส่งเสริมการมีส่วนร่วมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน 
แนวทาง ตัวช้ีวัดความส าเร็จ 

3.1 ส่งเสริม สนับสนุนผู้ปกครอง ชุมชน สังคม 
และสาธารณชน ให้มีความรู้ความเข้าใจ สร้างความ
ตระหนักในการจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน การก ากับ
ดูแล ตลอดจนการส่วนร่วมรับผิดชอบในการพัฒนา
คุณภาพผู้เรียน 

1. ร้อยละ 100 ของหน่วยงานทุกระดับส่งเสริม 
สนับสนุน ผู้ปกครอง ชุมชน สังคมและ
สาธารณชน ให้มีความรู้ ความเข้าใน สร้าง
ความตระหนักในการจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
การก ากับดูแล ตลอดจนการมีส่วนร่วม
รับผิดชอบในการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน 

3.2 ประสานสถาบันหรือหน่วยงานทางการศึกษา
ให้คัดเลือกผู้เรียนเข้าศึกษาต่อด้วยวิธีการที่
หลากหลาย 

2. ร้อยละ 100 ของหน่วยงานทุกระดับมีการ
ประสานข้อมูลกับสถาบัน หรือหน่วยงานทาง
การศึกษาในการคัดเลือกผู้เรียนเข้าศึกษาต่อ
ด้วยวิธีการที่หลากหลาย 

 
 
 
 
 

               การจัดท าแผนปฏิบัติการประจ าปี เป็นเครื่องมือส าคัญในการปฏิบัติงานเพื่อส่งมอบ
ผลผลิต การให้บริการการศึกษาท่ีเชื่อมโยงสอดคล้องกับนโยบายรัฐบาล กระทรวงศึกษาธิการ และ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 26 จึงได้ก าหนดปัจจัย
ความส าเร็จและกระบวนการน าแผนสู่การปฏิบัติ ดังนี้ 
 

 
การจัดสรรทรัพยากรเพื่อการขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการ 
               ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 26 ก าหนดแนวทางการจัดสรร
งบประมาณปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 เพ่ือขับเคลื่อนการด าเนินงานตามภารกิจ พันธกิจ ยุทธศาสตร์ 
ตัวชี้วัด ของส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ดังนี้ 
             1.งบประมาณด าเนินการในส่วนส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 26  
ด าเนินงานตามยุทธศาสตร์ ตัวชี้วัด จุดเน้น โครงการ กิจกรรม โดยมีกลุ่มงานในส านักงานทั้ง 6 กลุ่ม
และ 1 หน่วย เป็นผู้รับผิดชอบโครงการด าเนินงาน 

              2.งบประมาณด าเนินการส าหรับเขตพื้นที่การศึกษา  
 2.1 งบประมาณตามความจ าเป็นพ้ืนฐาน เพื่อใช้บริหารจัดการส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษา ทั้งนี้พิจารณาจัดสรรตามเกณฑ์งบบริหารงานพื้นที่การศึกษา ค่าสาธารณูปโภค ระยะห่าง
ไกลและจัดสรรตามภาระงานประกอบด้วย เกณฑ์จ านวนนักเรียน ครู โรงเรียนที่อยู่ในพ้ืนที่ คุณภาพ
การบริหารการจัดการศึกษาของเขตพ้ืนที่การศึกษาจากจ านวนโรงเรียนที่ผ่านการประเมินภายนอก
รอบสอง  
  2.2  งบประมาณเพ่ิมประสิทธิผลตามกลยุทธ์ เพื่อให้เขตพ้ืนที่การศึกษาด าเนินการ
ตามยุทธศาสตร์ ตัวชี้วัด ของส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานและส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษามัธยมศึกษา เขต 26 เพ่ือพัฒนาคุณภาพการศึกษาตามบริบทของเขตพ้ืนที่การศึกษา 
              3.งบประมาณด าเนินการส าหรับกลุ่มเครือข่าย/สถานศึกษา  
  เพ่ือให้กลุ่มเครือข่ายและสถานศึกษาใช้ในการบริหารจัดการและพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาตามวัตถุประสงค์ของงบประมาณท่ีได้รับ 



267แผนปฏิบัติการประจำาปีงบประมาณ 2561
ของสำานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 26

266 
 
 

3. ส่งเสริมการมีส่วนร่วมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน 
แนวทาง ตัวช้ีวัดความส าเร็จ 

3.1 ส่งเสริม สนับสนุนผู้ปกครอง ชุมชน สังคม 
และสาธารณชน ให้มีความรู้ความเข้าใจ สร้างความ
ตระหนักในการจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน การก ากับ
ดูแล ตลอดจนการส่วนร่วมรับผิดชอบในการพัฒนา
คุณภาพผู้เรียน 

1. ร้อยละ 100 ของหน่วยงานทุกระดับส่งเสริม 
สนับสนุน ผู้ปกครอง ชุมชน สังคมและ
สาธารณชน ให้มีความรู้ ความเข้าใน สร้าง
ความตระหนักในการจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
การก ากับดูแล ตลอดจนการมีส่วนร่วม
รับผิดชอบในการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน 

3.2 ประสานสถาบันหรือหน่วยงานทางการศึกษา
ให้คัดเลือกผู้เรียนเข้าศึกษาต่อด้วยวิธีการที่
หลากหลาย 

2. ร้อยละ 100 ของหน่วยงานทุกระดับมีการ
ประสานข้อมูลกับสถาบัน หรือหน่วยงานทาง
การศึกษาในการคัดเลือกผู้เรียนเข้าศึกษาต่อ
ด้วยวิธีการที่หลากหลาย 

 
 
 
 
 

               การจัดท าแผนปฏิบัติการประจ าปี เป็นเครื่องมือส าคัญในการปฏิบัติงานเพื่อส่งมอบ
ผลผลิต การให้บริการการศึกษาท่ีเชื่อมโยงสอดคล้องกับนโยบายรัฐบาล กระทรวงศึกษาธิการ และ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 26 จึงได้ก าหนดปัจจัย
ความส าเร็จและกระบวนการน าแผนสู่การปฏิบัติ ดังนี้ 
 

 
การจัดสรรทรัพยากรเพื่อการขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการ 
               ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 26 ก าหนดแนวทางการจัดสรร
งบประมาณปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 เพ่ือขับเคลื่อนการด าเนินงานตามภารกิจ พันธกิจ ยุทธศาสตร์ 
ตัวชี้วัด ของส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ดังนี้ 
             1.งบประมาณด าเนินการในส่วนส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 26  
ด าเนินงานตามยุทธศาสตร์ ตัวชี้วัด จุดเน้น โครงการ กิจกรรม โดยมีกลุ่มงานในส านักงานทั้ง 6 กลุ่ม
และ 1 หน่วย เป็นผู้รับผิดชอบโครงการด าเนินงาน 

              2.งบประมาณด าเนินการส าหรับเขตพื้นที่การศึกษา  
 2.1 งบประมาณตามความจ าเป็นพ้ืนฐาน เพื่อใช้บริหารจัดการส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษา ทั้งนี้พิจารณาจัดสรรตามเกณฑ์งบบริหารงานพื้นที่การศึกษา ค่าสาธารณูปโภค ระยะห่าง
ไกลและจัดสรรตามภาระงานประกอบด้วย เกณฑ์จ านวนนักเรียน ครู โรงเรียนที่อยู่ในพ้ืนที่ คุณภาพ
การบริหารการจัดการศึกษาของเขตพ้ืนที่การศึกษาจากจ านวนโรงเรียนที่ผ่านการประเมินภายนอก
รอบสอง  
  2.2  งบประมาณเพ่ิมประสิทธิผลตามกลยุทธ์ เพื่อให้เขตพ้ืนที่การศึกษาด าเนินการ
ตามยุทธศาสตร์ ตัวชี้วัด ของส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานและส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษามัธยมศึกษา เขต 26 เพ่ือพัฒนาคุณภาพการศึกษาตามบริบทของเขตพ้ืนที่การศึกษา 
              3.งบประมาณด าเนินการส าหรับกลุ่มเครือข่าย/สถานศึกษา  
  เพ่ือให้กลุ่มเครือข่ายและสถานศึกษาใช้ในการบริหารจัดการและพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาตามวัตถุประสงค์ของงบประมาณท่ีได้รับ 

267 
 
 

 

ปัจจัยความส าเร็จ 
 1. ผู้บริหารการศึกษาทุกระดับให้ความส าคัญในการบริหารจัดการ โดยมุ่งเน้น
ผลสัมฤทธิ์ของงาน และการท างานแบบมีส่วนร่วมที่เอ้ือต่อการพัฒนาความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ การ
ปฏิบัติงานให้บรรลุตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่ก าหนดไว้ 
 2. หน่วยงานที่เกี่ยวข้องส่งเสริมการบริหารจัดการเชิงยุทธศาสตร์ในการพัฒนาการ
ปฏิบัติงานอย่างเป็นระบบ 
 3. เชื่อมโยงความส าเร็จของการปฏิบัติงานกับการบริหารงานบุคคลอย่างชัดเจน 
 4. บริหารจัดการโดยเปิดโอกาสให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมและยึดหลักธรรมาภิบาล 
 
กระบวนการน าแผนสู่การปฏิบัติ 
 1. สื่อสารทิศทางองค์กรทั้งวิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าประสงค์ จุดเน้นการพัฒนา และ
เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ให้บุคลากรทุกระดับรับรู้และเข้าใจตรงกันอย่างทั่วถึง 
 2. จัดโครงสร้าง กระบวนการท างาน และมอบหมายผู้รับผิดชอบปฏิบัติงาน ทั้ง
เจ้าภาพหลัก เจ้าภาพรอง และผู้สนับสนุน พร้อมก าหนดบทบาทความรับผิดชอบอย่างชัดเจน 
 3. วิเคราะห์เปรียบเทียบสภาพปัจจุบัน และเป้าหมายตามนโยบาย เพ่ือก าหนดกล
ยุทธ์และจัดท าแผนปฏิบัติงานให้บรรลุตามเป้าหมายวัตถุประสงค์ 
 4. ด าเนินงาน กิจกรรม ตามแผนปฏิบัติการที่ก าหนด 
 5. ติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผล เพื่อให้การน ากลยุทธ์สู่การปฏิบัติอย่างเป็น
รูปธรรมโดยติดตามความก้าวหน้าประจ าปี การประเมินผลระยะครึ่งปี และการประเมินผลเมื่อสิ้นสุด
ปีงบประมาณ 
 6. สร้างกลไกการขับเคลื่อนและตรวจสอบสาธารณะ โดยรายงานผลการปฏิบัติงาน
ประจ าปี  สู่สาธารณชนและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
 
การติดตามและประเมินผล   
          กลไกการก ากับ  ติดตาม  ประเมินผล  เพ่ือพัฒนาและปรับปรุงแผนพัฒนาการศึกษา 
และแผนปฏิบัติราชการประจ าปี  ได้ก าหนดไว้  ดังนี้ 
         1)  ก ากับ  ติดตาม  ประเมินผล  และรายงานผล  ตามท่ีระบุไว้ในโครงการของ 
ผู้รับผิดชอบโดยตรง  เรียกว่า  เป็นขั้นตอนของการประเมินตนเอง 
         2)  ก ากับ  ติดตาม  ประเมินผล  โดยผู้บริหารของหน่วยงานผู้รับผิดชอบ 
         3)  ก ากับ  ติดตาม  ประเมินผล  โดยคณะกรรมการจัดท าแผนปฏิบัติการประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ.2561   
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  หลังจากด าเนินการตามกระบวนการแล้ว ได้น าร่างแผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ        
พ.ศ. 2561  ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 26 ประชุมคณะกรรมการจัดท า
แผนปฏิบัติการ เสนอแนะและให้ความคิดเห็น เพื่อปรับปรุงแก้ไขเป็นฉบับสมบูรณ์ จากนั้นน าเสนอขอ
ความเห็นชอบจากคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัด (กศจ.) พิจารณาเห็นชอบ แผนปฏิบัติราชการ
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 เพ่ือขับเคลื่อนการด าเนินงานสู่สถานศึกษาให้เกิดประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผลต่อไป   
 
ปฏิทินการบริหารแผนสู่การปฏิบัติ 

ระยะเวลา แนวปฏิบัติ 
กันยายน 2560 - สพฐ. แจ้งนโยบาย ทิศทาง การด าเนินงานปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 
ตุลาคม 2560 - สพฐ. แจ้งแนวทางด าเนินการตามกรอบวงเงินงบประมาณปีงบประมาณ  

 พ.ศ. 2561 
- สพฐ.แจ้งแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2561 

พฤศจิกายน 2560 - สพฐ. แจ้งกรอบวงเงินงบประมาณให้ สพท. เพ่ือบริหารจัดการและพัฒนา
คุณภาพการศึกษา 

15 มกราคม 2561 -รายงานผลการด าเนินงานรอบ 3 เดือน (ตุลาคม 2560 – ธันวาคม 2560) 
15 เมษายน 2561 -รายงานผลการด าเนินงานรอบ 6 เดือน (ตุลาคม 2560 – มีนาคม 2561) 
15 กรกฎาคม 2561 -รายงานผลการด าเนินงานรอบ 9 เดือน (ตุลาคม 2560 – มิถุนายน 2561) 
15 ตุลาคม 2561 -รายงานผลการด าเนินงานรอบ 12 เดือน (ตุลาคม 2560 – กันยายน 2561) 

พร้อมส่งรูปเล่มรายงานโครงการฉบับสมบูรณ์ 
               
 ทั้งนี้การบริหารจัดการงบประมาณให้มีประสิทธิภาพ คุ้มค่า และพัฒนาคุณภาพ
การศึกษามุ่งสู่ความส าเร็จ รวมทั้งบรรลุตามวัตถุประสงค์และเป้าหมาย เชื่อมโยงสอดคล้องกับ
ยุทธศาสตร์ ตัวชี้วัดของส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน โดยยึดระเบียบวิธีการบริหาร
งบประมาณ การเงนิ การคลังต่อไป 
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  หลังจากด าเนินการตามกระบวนการแล้ว ได้น าร่างแผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ        
พ.ศ. 2561  ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 26 ประชุมคณะกรรมการจัดท า
แผนปฏิบัติการ เสนอแนะและให้ความคิดเห็น เพื่อปรับปรุงแก้ไขเป็นฉบับสมบูรณ์ จากนั้นน าเสนอขอ
ความเห็นชอบจากคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัด (กศจ.) พิจารณาเห็นชอบ แผนปฏิบัติราชการ
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 เพ่ือขับเคลื่อนการด าเนินงานสู่สถานศึกษาให้เกิดประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผลต่อไป   
 
ปฏิทินการบริหารแผนสู่การปฏิบัติ 

ระยะเวลา แนวปฏิบัติ 
กันยายน 2560 - สพฐ. แจ้งนโยบาย ทิศทาง การด าเนินงานปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 
ตุลาคม 2560 - สพฐ. แจ้งแนวทางด าเนินการตามกรอบวงเงินงบประมาณปีงบประมาณ  

 พ.ศ. 2561 
- สพฐ.แจ้งแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2561 

พฤศจิกายน 2560 - สพฐ. แจ้งกรอบวงเงินงบประมาณให้ สพท. เพ่ือบริหารจัดการและพัฒนา
คุณภาพการศึกษา 

15 มกราคม 2561 -รายงานผลการด าเนินงานรอบ 3 เดือน (ตุลาคม 2560 – ธันวาคม 2560) 
15 เมษายน 2561 -รายงานผลการด าเนินงานรอบ 6 เดือน (ตุลาคม 2560 – มีนาคม 2561) 
15 กรกฎาคม 2561 -รายงานผลการด าเนินงานรอบ 9 เดือน (ตุลาคม 2560 – มิถุนายน 2561) 
15 ตุลาคม 2561 -รายงานผลการด าเนินงานรอบ 12 เดือน (ตุลาคม 2560 – กันยายน 2561) 

พร้อมส่งรูปเล่มรายงานโครงการฉบับสมบูรณ์ 
               
 ทั้งนี้การบริหารจัดการงบประมาณให้มีประสิทธิภาพ คุ้มค่า และพัฒนาคุณภาพ
การศึกษามุ่งสู่ความส าเร็จ รวมทั้งบรรลุตามวัตถุประสงค์และเป้าหมาย เชื่อมโยงสอดคล้องกับ
ยุทธศาสตร์ ตัวชี้วัดของส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน โดยยึดระเบียบวิธีการบริหาร
งบประมาณ การเงนิ การคลังต่อไป 
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ค ำสั่งส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต 26 

                                                  ที่   418   /2560 
เรื่อง   แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาแผนการใช้จ่ายงบประมาณและกรอบวงเงินงบประมาณ

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561  
................................................... 

  ด้วยส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 26 ได้รับการจัดสรรงบประมาณ ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2561 จากส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ครั้งที่ 1 งบด าเนินงาน 
จ านวน 3 ล้านบาทถ้วน เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายในการบริหารส านักงาน ค่าสาธารณูปโภค ค่าใช้จ่ายในการ
บริหารจัดการโรงเรียนในสังกัดตามภาระงาน และการติดตามพัฒนาคุณภาพการศึกษา จากแผนงาน
พ้ืนฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน  
   ดังนั้น เพ่ือเป็นการเตรียมการใช้จ่ายงบประมาณให้เป็นไปตามกรอบวงเงินงบประมาณ และ
เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ รวมทั้งเพ่ือเป็นการเตรียมการในการจัดท าแผนปฏิบัติการประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2561 ให้ด าเนินไปด้วยความเรียบร้อย และบรรลุวัตถุประสงค์ อย่างมี
ประสิทธิภาพและคุณภาพ จึงแต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาแผนการใช้จ่ายงบประมาณและกรอบ
วงเงินงบประมาณ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ประกอบด้วย 
 1. นายอดุลย์ศักดิ์ บุญเอนก ผอ. สพม. เขต 26    ประธาน 
 2. นายอภิสิทธิ์  ศรีดาพรหม   รอง ผ.อ. สพม. เขต 26                รองประธาน/กรรมการ 
     3. นายทองสุข  มาตย์ค ามี รอง ผ.อ. สพม. เขต 26                รองประธาน/กรรมการ 
 4. นางเบญจมาศ  ฦๅชา   รอง ผ.อ. สพม. เขต 26                รองประธาน/กรรมการ 

   5. นายสุดใจ สุปัญบุตร       ผอ.กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา               กรรมการ 
 6. นางนวพรรดิ์  นามพุทธา   ศึกษานิเทศก์ช านาญการพิเศษ 
     ปฏิบัติหน้าที่ ผอ.กลุ่มนิเทศฯ           กรรมการ 
   7. นางขันทอง  พิมพ์แสนศรี นักจัดการงานทั่วไปช านาญการพิเศษ  
      ปฏิบัติหน้าที่ ผอ.กลุ่มอ านวยการ     กรรมการ 
   8. นางบุญชู  โคตรบรรเทา   ผอ.กลุ่มอ านวยการ                              
        ปฏิบัติหน้าที่ ผอ.กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ กรรมการ 
 9. นางกุสุมา  โอษะคลัง    ผอ.กลุ่มบริหารงานบุคคล                        กรรมการ 
   10. นางภวิสร์ภร พิมพ์แสนศรี     นักวิชาการตรวจสอบภายในช านาญการ 

                                               ปฏิบัติหน้าที่ ผอ.หน่วยตรวจสอบภายใน     กรรมการ 
     11. นายภิรมย์  ภูชมศรี  ผอ.กลุ่มนโยบายและแผน       กรรมการ/เลขานุการ

 12. นายปกรณ์  ชิณสิทธิ์ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช านาญการพิเศษ กรรมการ/ผู้ช่วยเลขานุการ
 13. นางสาวพิกุล  ไชยแสน   นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช านาญการ    กรรมการ/ผู้ช่วยเลขานุการ 

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

              

ให้ผู้ได้รับแต่งตั้งตามค าสั่งมีหน้าที่พิจารณาแผนการใช้จ่ายงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ให้อยู่
ในกรอบวงเงินงบประมาณ ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ บรรลุวัตถุประสงค์ และเพ่ือเป็นการ
เตรียมการจัดท าแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 26 ให้มีความสอดคล้องกับแผนและนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ เป็นไปด้วย
ความถูกต้อง สมบูรณ์ เกิดประโยชน์สูงสุดต่อทางราชการ 
   

ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป 
 

   สั่ง  ณ  วันที่   1  พฤศจิกายน    พ.ศ. 2560 
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ค ำสั่งส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต 26 

                                                  ที่  90/2561 
เรื่อง   แต่งตั้งคณะกรรมการก าหนดทิศทางและแนวทางการด าเนินงาน เพื่อจัดท าแผนปฏิบัติการ

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 
................................................... 

  ด้วยส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 26 จะด าเนินการจัดท าแผนปฏิบัติการ
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ให้สอดคล้องกับนโยบายและยุทธศาสตร์การปฏิรูปการศึกษา 
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ.2560-2564) แผนการศึกษาแห่งชาติ 
(พ.ศ. 2560-2574) นโยบายรัฐบาล นโยบายกระทรวงศึกษาธิการ นโยบายส านักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน และยุทธศาสตร์จังหวัด  
   ดังนั้น เพ่ือให้การจัดท าแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ด าเนินไปด้วยความ
เรียบร้อย และบรรลุวัตถุประสงค์ อย่างมีประสิทธิภาพและคุณภาพ จึงแต่งตั้งคณะกรรมการก าหนด
ทิศทางและแนวทางในการด าเนินงาน เพ่ือจัดท าแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 
ประกอบด้วย 
 1. นายอดุลย์ศักดิ์ บุญเอนก  ผอ. สพม. เขต 26   ประธาน 
 2. นายอภิสิทธิ์  ศรีดาพรหม    รอง ผ.อ. สพม. เขต 26        รองประธานและกรรมการ 
     3. นายทองสุข  มาตย์ค ามี  รอง ผ.อ. สพม. เขต 26        รองประธานและกรรมการ 
 4. นางเบญจมาศ  ฦๅชา    รอง ผ.อ. สพม. เขต 26        รองประธานและกรรมการ 

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

     10. นางภวิสร์ภร พิมพ์แสนศรี      นักวิชาการตรวจสอบภายในช านาญการ 
                                                 ปฏิบัติหน้าที่ ผอ.หน่วยตรวจสอบภายใน   กรรมการ 
     11. นายไวรัช ตะวัน   ศึกษานิเทศก์ช านาญการพิเศษ  กรรมการ 
 12. นายอภิชาต เข็มพิลา  ศึกษานิเทศก์ช านาญการพิเศษ  กรรมการ 
 13. นางเอมอร จันทนนตรี  ศึกษานิเทศก์ช านาญการพิเศษ  กรรมการ 
 14. นางสาวฐิตารีย์ วิลัยเลิศ  ศึกษานิเทศก์ช านาญการพิเศษ  กรรมการ 
 15. ผู้รับผิดชอบโครงการทุกโครงการ      กรรมการ
 16. นายภิรมย์  ภูชมศรี   ผอ.กลุ่มนโยบายและแผน      กรรมการ/เลขานุการ
  

17. นายปกรณ์/... 
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 17. นายปกรณ์  ชิณสิทธิ์  นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช านาญการพิเศษ กรรมการ/ช่วยเลขานุการ
 18. นางสาวพิกุล  ไชยแสน   นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช านาญการ   กรรมการ/ผู้ช่วยเลขานุการ
 19. นางสาวจรรยา สีแก้ว นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช านาญการ  กรรมการ/ผู้ช่วยเลขานุการ 
 20. นายวิทยา  ศรีพันชาติ  นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช านาญการ กรรมการ/ผู้ช่วยเลขานุการ 
 21. นางสาวชลธิชา การถาง นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ  กรรมการ/ผู้ช่วยเลขานุการ 
 22. นายกุศล  ภูนบทอง  เจ้าหน้าที่คอมพิวเตอร์                           กรรมการ/ผู้ช่วยเลขานุการ                    
              

ให้ผู้ได้รับแต่งตั้งตามค าสั่งมีหน้าที่ก าหนดทิศทางและแนวทางการด าเนินงาน เพื่อจัดท า
แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 
26 ที่มีความสอดคล้องกับแผนและนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ ให้เป็นไปด้วยความถูกต้อง 
สมบูรณ์ เกิดประโยชน์สูงสุดต่อทางราชการ 
   

ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป 
 

   สั่ง  ณ  วันที่    7    มีนาคม    พ.ศ. 2561 

 
(นายอภิสิทธิ์ ศรีดาพรหม) 

รองผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 26 รักษาราชการแทน 
ผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 26 
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คณะท างานจัดท าแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 
 

ที่ปรึกษา 
1. นายอดุลย์ศักดิ์ บุญเอนก   ผู้อ านวยการ ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 26 
2. นายอภิสิทธิ์  ศรดีาพรหม  รองผู้อ านวยการ ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 26 
3. นายทองสุข    มาตย์ค ามี   รองผู้อ านวยการ ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 26 
4. นางเบญจมาศ  ฦๅชา      รองผู้อ านวยการ ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 26 
คณะท างาน 
1. นางนวพรรดิ์  นามพุทธา    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.กลุ่มบริหารงานการเงินฯ     
6. นางภวิสร์ภร พิมพ์แสนศรี นักวิชาการตรวจสอบภายในช านาญการ ปฏิบัติหน้าที่ 
    ผอ.หน่วยตรวจสอบภายใน 
7. นายไวรัช ตะวัน             ศึกษานิเทศก์ช านาญการพิเศษ                                             
8. นายอภิชาต  เข็มพิลา      ศึกษานิเทศก์ช านาญการพิเศษ                            
9. นางเอมอร  จันทนนตรี     ศึกษานิเทศก์ช านาญการพิเศษ                                             
10. นางสาวฐิตารีย์  วิลัยเลิศ     ศึกษานิเทศก์ช านาญการพิเศษ                             
11. นายภิรมย์  ภูชมศรี    ผู้อ านวยการกลุ่มนโยบายและแผน                                   
12. นายปกรณ์  ชิณสิทธิ์   นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช านาญการพิเศษ                  
13. นางสาวพิกุล  ไชยแสน   นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช านาญการ                
14. นางสาวจรรยา สีแก้ว  นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช านาญการ 
15. นายวิทยา  ศรีพันชาติ   นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช านาญการ                  
16. นายกุศล  ภูนบทอง    เจ้าหน้าที่คอมพิวเตอร์                                          
17. ผู้รับผิดชอบโครงการทุกโครงการ 
จัดท าเอกสาร และตรวจสอบ 
1. นายภิรมย์ ภูชมศรี  ผู้อ านวยการกลุ่มนโยบายและแผน 
2. นายปกรณ์ ชิณสิทธิ์  นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ช านาญการพิเศษ 
แบบปก 
   นายวิทยา  ศรีพันชาติ  นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช านาญการ 
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